
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 467/2021           ×¤üÖÖÓ�  : 03/10/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ±úÖÖ ×²ÖÎ•Ö“Öê ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ 
ŸµÖÖÓ“Öß ÆüÖë›üÖ ¯Öß¯Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹»Ö-3904 �ÖÖ›üßÖê ×ÃÖ¤Ëüß�úß µÖÖÓÖÖ ³ÖÓ�ÖÖ¸ü“Öß ¯Öế Öë™ü ¤êü�µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ²ÖÖ±úÖÖ 
×²ÖÎ•Ö¾Ö¸ü ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ µÖê�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖêÖ †ÖÖêôû�Öß ¾µÖŒŸÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ›üÖêôûµÖÖŸÖ ×´Ö¸ü“Öß ¯Öã›ü ™üÖ�ãúÖ ×±úµÖÖÔ¤üß»ÖÖ œü�ú»ÖãÖ 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ÖÖ›üß“µÖÖ ×›üŒ�úßŸÖß»Ö ¸üÖê�Ö ü̧Œ�ú´Ö 7,58,200/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×´Ö»Öà¤ü ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ²Öê¦êü, ¾ÖµÖ 35 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ÃÖãµÖÖì¤üµÖ Ö�Ö¸üüü ¯ÖÛ²»Ö�ú Ã�ãú»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ “ÖîŸÖµÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû �Öã̧ üÖÓ 296/2021 �ú»Ö´Ö 394, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß  †×Ö¹ý¬¤ü 
�úÖ�ú›êüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú.9923131121   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

²ÖÖ¸ü›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×ŸÖ¸ü�úÃÖ¾ÖÖ›üß �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¯Öß-7331 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¤ü¢ÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �ú»µÖÖ�Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¿Öë²ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›üü üüü�Öã̧ üÖÓ 93/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüü/611 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8208810884  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)™ÒòüŒ™ü̧ ü“Öê Æêü›üü “ÖÖȩ̂ üß :- 

¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ™ÒòüŒ™ü¸ü“Öê Æêü›ü �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/�êú-9084 Ø�ú´ÖŸÖß 1,50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ µÖê£Öê »ÖÖ¾ÖãÖ •Öê¾ÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¸üß 
�Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¤ü¢ÖÖ ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ ²Ö¸ü�Öê,  ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
›üÖêÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüü üüü�Öã̧ üÖÓ 209/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1371 Ø¿Ö¤êüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9552514548  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)“ÖÖȩ̂ üß :- 
1)»ÖÖêÆüÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ŸÖê ×¤ü. 02.10.2021 “Öê 14.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú »ÖÖêÆüÖ ŸÖê 

²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ¯ÖÖ»Ö´Ö ¤ü̧ ǘ µÖÖÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¯Ö¸ü³Ö�Ößü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¯ÖÖ»Ö´Ö�ú›êü •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêÆüÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú µÖê£Öê †Ö»Öê 
¾Ö ¯ÖÖ»Ö�ú�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ¸üß �úôÓû²Ö ²ÖÃÖ´Ö¬µÖê ²ÖÃÖãÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû †ÃÖ»Öê»Öß ¯Öß¿Ö¾Öß ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê 
¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 39,450/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖêÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ²Öôûß¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü, 
¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ »ÖÖÑ›Òüß “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. †Ö¤ü¿ÖÔÖ�Ö¸ü ¯ÖÖ»Ö´Ö ŸÖÖ. ¯ÖÖ»Ö´Ö ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Ößüûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüü 
�Öã̧ üÖÓ 197/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1754 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüûü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 
7057524134  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)�Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ´Ö¬µÖ ¸üÖ¡Öß 02.00 ŸÖê 03.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÆüÖ›üÖêôûß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 25 �êú¾Æüß ¸üÖêÆüß¡Ö �ÖÖ»Öß ¯ÖÖ›ãüÖ ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ŸÖÖÓ²µÖÖ“Öß ŸÖÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–
ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ¯Öã ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüÖµµÖ�ú †×³ÖµÖÓŸÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö 
�ãúºþôûÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 333/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖü/2730üûü, �úÖ¡Ö•Ö,  ´ÖÖê.ÖÓ. 8652756495  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



 

5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üûü ü:ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 20.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖêÆü̧ üÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ´ÖÖê ÃÖÖü ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
�ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 21 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 374/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1130 �Öã™æü»Ö¾ÖÖ›üüüüû üüü, ´ÖÖê �Î  7744071130  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü :- ´ÖÖÆêü •ÖãÖ 2018 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ´ÖÖî. ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´Öã»ÖÖÃÖ 
¸êü»¾Öê �ÖÖŸµÖÖŸÖ ÖÖî�ú¸üß »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“Öê �ÖÖê™êü †´ÖßÂÖ ¤êü¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß�ú›ãüÖ ÃÖÖ›êüŸÖßÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú 
�êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß µÖãÖæÃÖ ÆüÃÖÖÃÖÖ²Ö �ãú¸êü¿Öß, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¾ÖÃÖ´ÖŸÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖ êÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖ. 195/2021 �ú»Ö´Ö 420, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß 
£ÖÖȩ̂ êüüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 9923070123  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)‘Ö¸üÖ×¾ÖÂÖµÖß�ú †Ö�Öôûß�ú  :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‹Ö›üß-41 ×¾Ö•ÖµÖÖ�Ö¸ü 
×ÃÖ›ü�úÖê  ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖÃÖÆü ‘Ö¸üß Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
µÖê¾ÖãÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“ÖÖ ¤ü¸üÖ¾ÖÖ•ÖÖ •ÖÖȩ̂ ü•ÖÖȩ̂ üÖŸÖ ¾ÖÖ•Ö¾Öã »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ �úÖœü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö 
ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ¾Ö �ÖÓ•Ö¸ü ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖßÖê ‘ÖãÃÖæÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¯ÖîÃÖê ¤êü�µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß¾Ö¸ü ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü 
ˆ�ÖÖ¹ýÖ ŸÖã́ Ö ÃÖ²Ö�úÖê �ÖŸÖ´Ö �ú¸ü ¤êüŸÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ²ÖãØÃÖ�Ö ×¯Ö. ¤ü¿Ö¸ü£ÖØÃÖ�Ö ¸ü‘Öã¾ÖÓ¿Öß, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ‹Ö›üß-41 ×¾Ö•ÖµÖÖ�Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüü �Öã̧ üÖ. 701/2021 
�ú»Ö´Ö 452, 504, 506 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üüüû,ü 
ǘ ÖÖê.�Îú. 9923494694  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ŸÖê 14.35  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖ. ¯ÖÖ»Ö�ú´ÖÓ¡Öß ÁÖß †Ö¿ÖÖê�ú¸üÖ¾Ö•Öß 

“Ö¾ÆüÖ�Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸üŸµÖÖ 
´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê  ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö 
»ÖÖ¾ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üÖÃÖà�Ö“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ Ö �ú¸üŸÖÖ ˆÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ¿ÖêŸÖ�ú¸üß ¾ÖÖÆüŸÖã�ú šêü�êú¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö ´ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖ¿ÖŒŸÖß 
ÃÖÓ‘Ö™üÖê“µÖÖ ¾ÖŸÖßÖê ¬Ö¸ü�Öê †ÖÓ¤üÖê»ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/2409, ÆüÖÖ´ÖÓŸÖ »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö ´Ö¤üÖê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ. 375/2021 �ú»Ö´Ö, 188, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 51(²Ö) †Ö¯ÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£Ö¯ÖÖ †×¬Ö 2005, 
ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´Ö¯ÖÖê�ú �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9370933727   Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖê¿ÖÖ “ÖÖî�ú ´ÖÆǘ Ö¤ü †Ö¿Öß±ú Ö¤üß´Ö †ÃÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê 
‘Ö¸üß �Ö›ü�ú¯Öã̧ üÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¯ÖÖ“Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖÖ ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ‡Ó×›üµÖÃÖ ×¾Ö¹ý¬¤ü ×¤ü»»Öß 
�òú¯Öß™ü»Ö µÖÖ ´Öò“Ö¾Ö¸ü †ÖµÖ¯Öß‹»Ö »ÖÖ‡Ô¾Æü ×�Îú�êú™ü ÃÖ™üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ´Ö¬Öß»Ö ×�Îú�êú™ü ‹ŒÃÖ“Öë•Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê †ò̄ Ö ‘Öê¾ÖãÖ µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ 
»ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö¾Ö¸ü †ÖµÖ¯Öß‹»Ö ÃÖ¼üÖ ‘Öê¾ÖãÖ  •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,68,100/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüüüüü/2343, �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Öüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 



×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü ü�Öã̧ üÖÓ 352/2021 �ú»Ö´Ö 4, 5 ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/ÁÖß 
�úÖôêûüüüûü, ´ÖÖê �Î  9923464729   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ²Öã»ÖœüÖ�ÖÖ †²ÖÔÖ ²ÖÑ�ú ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2480/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüüüü/2498, ¯ÖÓ›üßŸÖ �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö 
�ú»µÖÖ�Ö�ú¸üü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü ü�Öã̧ üÖÓ 172/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüüü/1798üüüüüûü,  ´ÖÖê �Î   9022037761  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖê̄ ÖÖôû ×¿ÖŸÖôêû µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö 
²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 13160/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüüüüü/1675üü,  ´ÖÖ¹ýŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ŸÖê»ÖÓ�Öê, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 276/2021 
�ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüüü/1279 “Ö¾ÆüÖ�Öüüüüüü, ´ÖÖê �Î  02462-272333  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

10)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)×²Ö»ÖÖê»Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖãÖê ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ×²Ö»ÖÖê»Öß •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ØÃÖ¬Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖü/2542 “ÖÓ¦ǘ Öã�Öß •Öôû²ÖÖ•Öß ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×²Ö»ÖÖê»ÖßüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×²Ö»ÖÖê»Ößüüüüüü �Öã̧ üÖ 180/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2351 ´Öã¤êǘ Ö¾ÖÖ¸üüü,  ´ÖÖê.�Îú.  9049778709  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ´ÖÖî. Æü̧ ü›ü±ú ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2880/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüü/2135, ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö Ö¾Ö‘Ö ȩ̂üû, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüüü �Öã̧ üÖ 274/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/35 Ø“ÖŸÖ»Öêüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9284056205  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Öî³Ö¾Ö²ÖÖ¸ü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1860/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯Ö¸ü¿Öã̧ üÖ´Öü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ¤êü¾Ö�ú¢Öê, ¯ÖÖêÃ™êü 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüü �Öã̧ üÖ 227/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1645 ÃÖÖ�Ö ȩ̂üüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8378981645  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)´Öã¤ü�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.56 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ‡•Öôûß ²ÖÃÖ Ã™üÖò̄ Ö •Ö¾Öôûß»Ö ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß •Ö¾Öôû 
‡•Öôûß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 
1500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆü/2187, 
×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü̧ üÖ¾Ö †Ö»Öê¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüü �Öã̧ üÖ 174/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1922 ¸ü‘Öã¾ÖÓ¿Ößüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823081922  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

11) ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ¯Öã¾Öá, ´ÖÖî. ´ÖÆüÖ™üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖ×ŸÖÂÖ ÁÖß¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖãÓ¤ü̧ üÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ¡ÖÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ 
´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»µÖÖ“Öê ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü †×¾ÖÖÖ¿Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 



�úôû�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üßü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüü †Ö.´Öé. 39/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
†Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/2354 �Öê›üÖ´Öüüüü,  ´ÖÖê.�Îú.  9421768528   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
 

12)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üßü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ³Öã̧ ü�êú, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß  ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ 
¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖÆêü/2818 †Ö¸ü •Öê ²ÖµÖÖÃÖ, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ŸÖÖ´ÖÃÖÖü †Ö.´Öé. 19/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/1646 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß,  ´ÖÖê.�Îú. 
9923451146   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

                                                                                          ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 


