
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 495/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 24/10/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

²ÖÖ¸ü›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü. 23.10.2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 
†Ö�µÖÖ›üµÖÖ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖî. ²ÖÖ¸ü›ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×™üÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸üß»Ö “ÖòÖ»Ö 
�Öê™ü“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ÃÖ¤ü¸ü ¿Öê›ü ´Ö¬Öß»Ö šêü¾Ö»Öê»Öê Æüôû¤ßü ×¯Ö�úÖ“Öê 24 ¯ÖÖêŸÖê Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 67,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¤ü¢ÖÖ �ÖÖêØ¾Ö¤ü ×™ǖ Ö¸üÃÖê, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÆüÖã́ ÖÖÖ �Ö»»Öß ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ²ÖÖ¸ü›üüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 100/2021 �ú»Ö´Ö 454, 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/611 “Ö�Îú¬Ö¸üüüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 8208810448  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)ü“ÖÖȩ̂ üß :- 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ŸÖê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ±ãú»Öê ´ÖÖ�ìú™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ×�úÃÖÖÖ ´ÖÖò»Ö ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü ±ãú»Öê ´ÖÖ�ìú™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ×�úÃÖÖÖ ´ÖÖò»Ö ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê �Ö¤üá“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß 13,200/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ 
‹�ãú�Ö 63,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ•Öã ×¯Ö. Ø»Ö²ÖÖ•Öß “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖîšüÖ ¸üÖê›ü 
¿Ö´Ö¿ÖÖÖ ³Öã́ Öß •Ö¾Öôû ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ  ŸÖÖ. ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ×•Ö. ØÆü�ÖÖê»Ößüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß�ÖÖ¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 401/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9766014795  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 15.10.2021 “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ŸÖãÓ�ÖêÖ¾ÖÖ¸ü 
ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖÖế Öê¿Ö �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖêÓ›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/†Öê‹Ö-9208 Ø�ú´ÖŸÖß 
40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¤ü¢ÖÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö •ÖÓ́ Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
�ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ÃÖÖế Öê¿Ö �úÖò»ÖÖß üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 385/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1012 �ëú¦êüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9970381047  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.15 ŸÖê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÃÖ¾ÖÖÖ ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
´ÖÆüÖ×¾Ö¸ü ¿Öêšü µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ÃÖ¾ÖÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ 
�Îú´ÖÖÓ�ú ™üß‹ÃÖ-01/‡Ô‹-5249  Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¯ÖÖêÂÖ¼üß 
†´ÖÖÖôû�ú¸üü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �úÖêšüÖ¸üß ´ÖÓ›üôû ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÆüÖŸÖÖã̧ ü ×•Ö. †Ö×¤ü»ÖÖ²ÖÖ¤ü (ŸÖê»ÖÓ�ÖÖÖ)üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 251/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1791 ¸üÖšüÖê›üüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 
9112141791   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)�úÖ¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ŸÖê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ȩ̂ü»¾Öê ×›ü¾Æüß•ÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¯ÖÖ�úâ�Ö 
´Ö¬ÖãÖ  ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÛÃ¾Ö¯™ü ×›ü—ÖÖµÖ¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß �úÖ ü̧ �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-12/†Ö¸ü‹Ö-4419 Ø�ú´ÖŸÖß 4,70,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖãÖÖ•Öß ¸üÖ‘ÖÖê•Öß ¤üôû¾Öß, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö�úß»Ö ¸üÖ. 
¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ¯Öã�ÖÖÔ̧ üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüü �Öã̧ üÖÓ 323/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¤êü¾Ö�êúüüüûüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9545688895  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
  



5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Öã̧ êü«üÖ¸üÖ �Öê™ü ÖÓ²Ö¸ü-2üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê •ÖãµÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ †Ö¾ÖÖÔ“µÖ ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ÖÓ•Ö¸üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü 
¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×ÖÆüÖ»ÖØÃÖ�Ö �ãú»Ö×¤ǖ ÖØÃÖ�Ö ÖÖµÖ�ú, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �Öã̧ êü«üÖ¸üÖ �Öê™ü -
5 ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üûüüü �Öã̧ üÖ Ó 384/2021 �ú»Ö´Ö  326, 323, 504, 506, 294 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Öüüü/ÁÖß •Ö´Ö¤üÖ›êüüüüüûüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 8975992449  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

6)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüûü:ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2020 ŸÖê ×¤ü. 29.08.2021 “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÁÖÖ¾ÖÃŸÖßÖ�Ö¸ü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ †ò™üÖê ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ×¤ü›ü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ  
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. 
¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 29 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 764/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 
323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤üúüüüü, ´ÖÖê �Î  8999978576  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¯ÖÏÖ�µÖÖÃÖ ×Ö¤ÔüµÖß ¾ÖÖ�Ö�Öã�ú :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö •ÖÖÖ¾Ö¸üÖ“Öê �ú¢Ö»Ö�ÖÖµÖÖ •Ö¾Öôû 
¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ²ÖÖê»Öȩ̂ üÖê ×•Ö¯Ö �Îú´ÖÖÓ ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‡Ô-
4728 Ø�ú´ÖŸÖß 3,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖ ²Öî»Ö ŸµÖÖ ¯Öî�úß ‹�ú ´Öê»Öê»ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1,80,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¤üÖ™üß ¾ÖÖ™üß �úÖêÓ›ãüÖ ×Ö¤ÔüµÖß 
¯Ö�ÖÖ�Öê ²ÖÖÓ¬ÖãÖ ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 4,80,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/492, ÃÖÓŸÖÖêÂÖ 
¸ü‘ÖãÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖ 763/2021 �ú»Ö´Ö 
11(1),(•Öß)(11)(1)(ÃÖß) ¯ÖÏÖ�µÖÖÓÖÖ �Îãú¸üŸÖêÖê ¾ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1960 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ú¤ǘ Ö üüûû, ´ÖÖê.ÖÓ. 9284351496   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê 12.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ±ãú»Öê ´ÖÖ�ìú™ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ×�úÃÖÖÖ ´ÖÖò»Ö ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸üŸµÖÖ Ö¾µÖÖÖê ÃÖã¹ý ÆüÖê�ÖÖ ȩ̂ü ×�úÃÖÖÖ ´ÖÖò»Ö“Öê ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ×ÃÖÖê †×³ÖÖê¡Öß Ø¸ü�ãú 
¸üÖ•Ö�Öã¹ý ‰ú±Ôú †Ö“Öá µÖÖÓÖÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖãÖ ˆ¤Ëü‘ÖÖ™üÖ ÃÖÖêÆüôûÖ �êú»ÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�ÖÖŸÖ �Ö¤üá •Ö´Ö¾ÖãÖ, ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÓ“Ö ê, †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê 
ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üÃÖß�ÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ Ö �ú¸üŸÖÖ, ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ, �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ×¾ÖÂÖÖ�Öã“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß ‘ÖÖŸÖ�ú 
�éúŸÖß �ú¹ýÖ ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/³Ö�Ö¾ÖÖÖ ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ. 400/2021 �ú»Ö´Ö, 188, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 51(²Ö), †Ö¯Ö¢Öß 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2005, ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´Ö¯ÖÖê�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß Ø¿Ö¤êüüüüüüüû, 
´ÖÖê.�Îú.9579308012  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ³ÖÖê̄ ÖÖôû¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2880/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‡Ô̄ Öß-6782 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö¸ü ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖüü/1119, ×Öôû�Óúšü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ÁÖß´ÖÓ�Ö»Öêû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 217/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/706 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú.  
9011079706  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
  



2)´Ö¸ü�Öê»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹“Ö¯Öß ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. ÆüÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-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 ÃÖ¯ÖÖê×Öüü/ÁÖß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüüü �Öã̧ üÖ 217/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüüü/94üüüüü ²ÖÖ¸üß,  ´ÖÖê.�Îú. 7776067774  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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

 


