
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü                                                                            
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 337/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 10/09/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 07.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê ØÆü�ÖÖê»Öß •ÖÖ�ÖÖ¸üÖ ¸üÖê›ü Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö ±úÖ™üÖ ±úÖê›Ôü ŸÖÖ. 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö�ÖÖ´Öß ´ÖÆüÖ»Ö�´Öß ÃÖÖÖ“Öê ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê �ú¾Æü¸ü †Ö�Ö�µÖÖÃÖÖšüß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê †Öò›Ôü¸ü ¤êü¾ÖãÖ 
‘Ö¸üÖ�ú›êü ŸµÖÖ“ÖÖ “Öã»ÖŸÖ ³ÖÖ‰ú ×¾ÖÖÖµÖ�ú ´ÖÖ™êü µÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü�ú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ŸÖßÖ †ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´Ö µÖÖ´ÖÖÆüÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ×²ÖÖÖ ÖÓ²Ö¸ü“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö ü̧ µÖê¾ÖãÖ †Ö´Ö“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ †Ö›ü¾ÖãÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ŸÖã—Öß 
�ÖÖ›üß ¤êü ´Æü�ÖãÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ¤üÖêÖ ‡ÃÖ´ÖÖÖê �úÖšüßÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖ¯Öî�úß ‹�úÖÖê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß •Öôû•Öôû �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ Ã¯ÖÏê ´ÖÖ¹ýÖ 
²Öôû•Ö²Ö¸üßÖê ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß†Ö¸ü-4155 •ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ �úÖ²ÖÔÖ �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö •ÖãÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×�Ö¿ÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 900/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 31,900/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ �úÖœãüÖ •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ²Ö»ÖÖ•Öß ´ÖÖ™êü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö 
¸üÖ. ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê Ö�Ö¸ü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü �Öã̧ üÖÓ 244/2021 �ú»Ö´Ö 
394, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêüü,  ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9767777884  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 05.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ŸÖê ×¤ü. 09.09.2021 “Öê 13.00 “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �òúÖ»Ö ¸üÖê›ü �éúÂ�ÖÖ Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖÓ“Öê �ãÓú™æü²ÖßµÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ²ÖÖÆêü¸ü�ÖÖ¾Öß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �úã»Öã̄ Ö �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ 
‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ×�ÖÖê Ø�ú´ÖŸÖß 48,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×�Ö¸üß¿Ö ²ÖÃÖÓŸÖ»ÖÖ»Ö •ÖîÃ¾ÖÖ»Ö, 
¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Öîª�úßµÖ ÃÖê¾ÖÖ ¸üÖ. �òúÖ»Ö ¸üÖê›ü �éúÂ�ÖÖ Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
304/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/926 �úôû�Öêüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9923027926  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ‹™üß‹´Ö •Ö¾Öôû 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹±ú†Öê-040 Ø�ú´ÖŸÖß 42,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú �úÖµÖÔ�úŸÖÖÔ 
¸üÖ. †×¿Ö¾ÖÖÔ¤ü Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüü�Öã̧ üÖÓ 313/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1007 —ÖÖÓ²Ö¸êüüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :ü-×¤üÖÖÓ�ú 30.05.2017 ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê †Ö•Ö  ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê  “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ›üÖë�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖÆêü̧ üß Öê¾Ö¸üß ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã»ÖÖ ´Öã»Ö²ÖÖôû ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß. ÆãÓü›üµÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ×Æü»Öê»Öê 
¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ÃÖÖ´ÖÖÖ ¾Ö ²Öß ×²ÖµÖÖ�Öê ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×ŸÖ“ÖÖ ¿ÖÖ×¸ü̧ üß�ú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ”ûôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
�ú¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ›üÖë�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö»ÖÖ †Ö»ÖßÃÖ ŸÖ¸ü ×•Ö¾ÖÓŸÖ šêü¾Ö�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß ´Æü�ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 27 
¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö üüü�Öã¸üÖÓ 102/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1694 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüü,  ´ÖÖê �Î  9922921694   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



5)¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê  :-    
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÓ¤üÖ¯Öã̧ ü“Öê �úÖêØ“Ö�Ö Œ»ÖÖÃÖêÃÖ ŸÖÖ¸üßØÃÖ�Ö ´ÖÖ�ìú™üü ÖÖÓ¤êü›üü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ÖÖ´Öê ÃÖŸÖØÃÖ¤ü̧ ü ØÃÖ‘Ö ×•ÖŸÖ¯ÖÖ»ÖØÃÖ�Ö ÃÖêÖ, ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×¤ü»Öß¯ÖØÃÖ‘Ö �úÖò»ÖÖßü ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ �úÖë×“Ö�Ö 
Œ»ÖÖÃÖ»ÖÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»ÖÖ ÖÖÆüß ŸµÖÖÃÖ �ãú�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÖê †Ö–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾ÖãÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
†×•ÖŸÖ¯ÖÖ»ÖØÃÖ‘Ö Æü̧ ü×¯ÖÏŸÖØÃÖ‘Ö ÃÖêÖ, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ×¤ü»Öß¯ÖØÃÖ‘Ö �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖÓ 312/2021 �ú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/Ø¿Ö�Öêûü,ü ´ÖÖê. 
ÖÓ. 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü       

6)†¾Öî¬Ö ›üÖòŒ™ü¸üß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ :- 
»ÖÖêÆüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖ ȩ̂ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê  
×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ¾Öîª�úßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ“ÖÖ �ãúšü»µÖÖÆüß ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�Öß, ¯Ö¤ü¾Öß †£Ö¾ÖÖ ×›ü�ÖÏß ÖÃÖŸÖÖÖÖ �úÖ¸êü�ÖÖ¾Ö »ÖÖêÆüÖ µÖê£Öê 
×±ú¹ýÖ ›üÖòŒ™ü¸ü ´Æü�ÖãÖ »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ›üÖò. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ×´Ö¸ü�ãú™êü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö¸üÖê�µÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüü üü�Öã̧ üÖÓ 170/2021 �ú»Ö´Ö  33 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¾Öîª�úßµÖ 
¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖ�ú †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1961 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûüü, ´ÖÖê �Î  9823867336  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 6400/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/647 ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ´Ö¸ü�Öê¾ÖÖ›üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü üü�Öã̧ üÖÓ 191/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/811 Ö ȩ̈ü¦ü 
µÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸üüü,  ´ÖÖê �Î  7262845922  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ŸÖÖ´ÖÃÖÖü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1610/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/367 ¿ÖÆüÖ•Öß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß •ÖÖê�Ö¤Óü›üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü üü�Öã̧ üÖÓ 158/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/1798üüü,  ´ÖÖê �Î  
9823748525  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)´ÖÖÓ›ü¾Öß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. ˆ´Ö¸üßü 
ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1310/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß •Öã́ ÖÖ�ÖÖÖ †Ó²ÖßµÖÖ�ÖÖÖ 
¯ÖšüÖ�Öüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüü üü�Öã̧ üÖÓ 104/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/2720 †Ã¾Ö»Öêüüü,  ´ÖÖê �Î  9511212420   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖê ×�úÖ¾Ö™ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü 
�ÖÖ¾ÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ¸üÖ �ú““ÖÖ ¸üÖê›ü Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ �ÖÖ»Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1240/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß µÖÖê�Öê¿Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ²ÖÖê¬Ö�Öß ȩ̂üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üü 
üü�Öã̧ üÖÓ 79/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/ü1893 ¯ÖÖê™êüü,  ´ÖÖê �Î  9604195693  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
  



8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×™üÖ¿Öê›ü“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ »ÖÖê�Ö ²Öã. ŸÖÖ. 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.ü 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“Öß 
“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×Öüü/ÁÖß ²Öôûß¸üÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›üü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 246/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1295 ¸üÖ•Ö�ãú´ÖÖ¸ü �úÖÓ²Öôêûüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823720358  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)´ÖÖÓ›ü¾Öß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¸üÖµÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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×Öüü/ÁÖß •Öã́ ÖÖ�ÖÖÖ †Ó²ÖßµÖÖ�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ�Öüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾ÖßüüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÓ›ü¾Öß �Öã̧ üÖ 105/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2720 
†ÖÃ¾Ö»Öêûüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9511212420  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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


