
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  421/2021              ×¤üÖÖÓ�  :  28/08/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :-  
� Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‘ÖÖê›ü•Ö ŸÖÖÓ›Ö ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ´ÖÖ—µÖÖ ´Öã»ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü ´ÖÖê›ü»ÖßÃÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü †ÖêœüŸÖ Öê‰úÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖŸÖ ¬Ö¸ü»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 ¾Ö 4 µÖÖÓÖß ¯ÖÖµÖ ¬Ö¸ü»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÖê 
×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬ÖÖ“Öß ²ÖÖò™ü»Ö �úÖœãüÖ •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖßÖê ¯ÖÖ•Ö¾ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. �Ö¢Ö´Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
×•Ö•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ˆ¢Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ‘ÖÖê›ü•Ö ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüûüüü 
�Öã̧ üÖÓ 300/2021 �ú»Ö´Ö 307, 452, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖÖî. ×�Ö ȩ̂üüûüüûüüü,ü 
´ÖÖê.�Îú. 8411836457 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê ×¤ü. 27.08.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ŸÖÖêÂ�Öß¾ÖÖ»Ö 
´Öê›üß�ú»Ö ›üÖò. »ÖêÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¸üÖ¡Öß ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖêÂ�Öß¾ÖÖ»Ö ´Öê›üß�ú»Ö ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ ‘Ö¸üß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ¿Ö™ü¸ü“Öê »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ãüÖ ¿Ö™ü¸ü ¾Ö¸ü �ú¹ýÖ ´Öê›üß�ú»Ö ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ �Ö»µÖÖŸÖßÖ Ö�Ö¤üß 1,70,000/-¹ý¯ÖµÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü 
¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß †×Ö»Ö�ãú´ÖÖ¸ü ¸üÖ¬ÖÖ�éúÂ�Ö ŸÖÖêÂ�Öß¾ÖÖ»Ö, ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ¿ÖÖ¸ü¤üÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 294/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ¿Öê�Ö †²¤ãü»Ö ¸ü²Öüûüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 7972600337  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß µÖã×Ö�úÖòÖÔü �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹»Ö-8227 Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ÃÖ¤üÖ´Ö ¿Öê�Ö ‡Ô²ÖÎÖÆüß´Ö, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 606/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/457 
�ú¤ǘ Öüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9881475004  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 23.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÓ×•Ö¾ÖÖß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü»Ö�ÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ‹“Ö‹±ú ×›ü»ÖŒÃÖ ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¯Öß-7838 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ³ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �Ö�Ö¯Öã̧ ü �úÖ´ÖšüÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 326/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüü/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-256520  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×�úÖ¾Ö™ü :-×¤üÖÖÓ�ú 25.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 14.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¸üÆêǘ Ö¤ü —Öȩ̂ üÖòŒÃÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. 
×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ †òŒ™üß¾ÆüÖ-5 •Öß �Óú¯Ö�Öß“Öß Ã�ãú™üß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¯Öß-7514 Ø�ú´ÖŸÖß 
30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖµµÖ¤ü ‡ÔÃÖ¸üÖ¸ü ÃÖµµÖ¤ü ×ÖÃÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. Æü²Öß²Ö �úÖò»ÖÖß �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü üüü�Öã̧ üÖÓ 272/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9158134034  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü. 08.08.2021 “Öê 05.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 

´ÖÖî. »ÖÖ²Ö¸üÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ó�ÖÖ�ÖÖŸÖ ²ÖÖ•Öê¾Ö¸ü —ÖÖê̄ Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×¾Ö¾ÖÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 13,800/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ŸÖÖÖÖ•Öß ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. »ÖÖ²Ö¸üÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ 164/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/706 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9011079706  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)“ÖÖȩ̂ üß :- 
1)´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. ²ÖÎÖ´Æü�Ö¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. 

üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ †ÃÖê»Öê»Öê ×™ü¯Ö¸ü �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-14/‹‹ÃÖ-7752 ¾Ö ‹´Ö‹“Ö-
26/‹“Ö-8066 †ÃÖê ¿ÖêŸÖÖŸÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×™ü¯¯Ö¸ü“µÖÖ ¤üÖêÖ ‹ŒÃÖÖ‡Ô›ü �Óú¯Ö�Öß“µÖÖ »ÖÖ»Ö Ó̧ü�ÖÖ“µÖÖ ²Öò™ü·µÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 24,000/-¹ý “µÖÖ “ÖÖê¹ýÖ 
Öê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ‹�úÖÖ£Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ²Ö¢Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
²ÖÎÖ´Æü�Ö¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüü �Öã̧ üÖÓ 153/2021 �ú»Ö´Ö 379, 511, 34, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2187 Û¾Æü.¯Öß. †Ö»Öê¾ÖÖ¸üüüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9158756087  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.08.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê ×¤ü. 26.08.2021 “Öê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ 

´ÖÖî. ¾ÖÖôû�úß ²Öã. ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸üßŸÖß»Ö ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß 3 ‹“Ö¯Öß“Öß ×¾ÖªãŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾Ö �úÖôûÖ 
¯ÖÖ‡Ô̄ Ö �úÖ¯ÖãÖ Ø�ú´ÖŸÖß 11,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß. �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ö.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß Ø¤ü�ÖÖ²Ö¸ü ´ÖÓã•ÖÖ•Öß Æü̧ ü�ÖÖ¾Öôêû, ¾ÖµÖ 
60 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¾ÖÖôû�úß ²Öã. ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 162/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß �ëú¦êüüüüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9325976675  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü-×¤üÖÖÓ�ú 18.01.2018 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 01.11.2020 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖÆêü̧ üß Æü. ´Öã. “ÖÓ¦ǘ Ö�Öß ²ÖÖî¬¤ü 
×¾ÖÆüÖ¸üÖ•Ö¾Öôû ÃÖÓŸÖ�ú²Öß¸ü Ö�Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖêüü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ 
¿ÖÖôêû“Öê †¯ÖÏã»Ö �úÖœü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü̧ üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû 
�úê»ÖÖ. ¾Ö ×•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�Ö 
üüü�Öã̧ üÖÓ 605/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/2130 
�Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üüüü,  ´ÖÖê �Î  9923494694  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7) �Öã™ü�ÖÖ :- 
³ÖÖê�ú¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 04.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×�úÖÖôûÖ ¯ÖÖ™üß •Ö¾Öôû ×�úÖ¾Ö™ü ¸üÖê›ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ •ÖÖ±ú¸üÖÖß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 142 ²ÖÖȩ̂ êü �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 35,92,800/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê �Óú™êüÖ¸ü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹“Ö†Ö¸ü-55/µÖã-7054 Ø�ú´ÖŸÖß 25,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 
60,92,800/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖ´Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö �ú¸üÖ›üü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 309/2021 �ú»Ö´Ö 328, 188, 273, 272 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 26(2), 27, 
23, ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 30(2)(†) “Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ ´ÖÖê ¾ÖÖ �úÖ 3/(1)181 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �úÖÓ²Öôêûüü , 
´ÖÖê.�Îú. 9096254358  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
  



8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
»ÖÖêÆüÖ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÖ¸ü¤üÖ›ü ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•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 2000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû�Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆü/�éúÂ�ÖÖ •Ö�Ö¤üß¿Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖüüüüüü 
�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/408 �ëú¦êüû,  ´ÖÖê.�Îú. 
9730726378   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ŸÖê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. »ÖÖ´Ö�úÖ�Öß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¬ÖÖë›üß²ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. »ÖÖ´Ö�úÖ�Öß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ  
²Öî»Ö “ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ�úÖôûß ¿ÖêŸÖÖŸÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖêÆüßÖß“Öê —ÖÖ›üÖÃÖ ÖÖµÖ»ÖÖ ¤üÖȩ̂ üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ 
†ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¤ü»Öß¯Ö †¾Ö¤ãüŸÖ¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. »ÖÖ´Ö�úÖÖß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸ü üüüü†Ö.´Öé. 56/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖü/487 �ú¤ǘ Öüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9932104521   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
                                                                                                  •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 


