
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 354/2021              ×¤üÖÖÓ�  :  07/07/2021   
1)�ÖãÖ :-  
´Öã�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 05.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê ×¤ü 06.07.2021 “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖî. 
²Öȩ̂ üôûß (²Ö.) ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö •Öã®Öê, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²Öȩ̂ üôûß (²Ö) ŸÖÖ. 
´Öã�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü, ÆüÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖê̄ Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¿ÖêŸÖß“Öê ¾Ö •ÖÖ�Öê µÖê�µÖÖ“Öê ¸üÃŸµÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ›üÖêôûµÖÖ¾Ö¸üß»Ö �ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ¤ü�Ö›üÖÖê šêü“ÖãÖ �ÖãÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧  ×±úµÖÖÔ¤üß †×³ÖÖÓ¤üÖ †µÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö •ÖãÖê, ¾ÖµÖ 27 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ²Öȩ̂ üôûß(²Ö) ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüüüü �Öã̧ üÖÓ 202/2021 
�ú»Ö´Ö 302, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ‹ÃÖ›üß¯Öß†Öê/ÁÖß ÃÖÖÓ�Öôêûüüûüü, ´ÖÖê.�Îú. 9823524529   Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 04.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¸üÖ¡Öß ŸÖê ×¤ü. 05.07.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¾Öî³Ö¾ÖÖ�Ö¸ü ÆüÖ›ü�úÖê 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö ´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖÃÖÆü ŸµÖÖ“Öß ´ÖêÆãüü�Öß“µÖÖ »Ö�ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü�ÖÖ¾Öß �Öê»µÖÖ“Öê ÃÖÓ¬Öß ÃÖÖ¬ÖãÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÖ �ú›üß �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö �ú¯ÖÖ™üÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 
71,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¯Ö. �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ‘ÖÖê�Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
¾Öî³Ö¾ÖÖ�Ö¸ü ÆüÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 478/2021 �ú»Ö´Ö  457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2255 �ú¾Öšêü�ú¸üüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 02462-226373   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê  ×¤ü. 02.04.2021 “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †Â™ü×¾ÖÖÖµÖ�ú Ö�Ö¸ü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-22/‹ŒµÖãü-3059 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †×´ÖŸÖ�ãú´ÖÖ¸ü ×¯Ö. ×¤üÖê¿Ö�ãú´ÖÖ¸ü �Öã̄ ŸÖÖ, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. 
†Â™ü×¾ÖÖÖµÖ�úÖ�Ö¸ü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 228/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/1145 ™üÖ�úüûüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9552672100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ³ÖÖÃ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-3059 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯Ö¤ǘ ÖÖ�ú¸ü �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. •ÖãÖê�ÖÖ¾Ö  ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 229/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/926 �úôû�Öêüûüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 
9834634975  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)“ÖÖȩ̂ üß:- 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.07.2021 ¸üÖê•Öß ŸÖê ×¤ü. 05.07.2021 “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ŸÖê»ÖÓ�Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 

üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ŸÖê»ÖÓ�Ö¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸üßŸÖãÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ‹“Ö ¯Öß �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü 
Ø�ú´ÖŸÖß 19,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¾ÖÖµÖ¸ü 60 ±ãú™ü Ø�ú´ÖŸÖß 1020, ¾Ö ×´Ö™ü¸ü ²ÖÖòŒÃÖ 2800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ¤üÖêÖ ×Ö¯Ö»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 600/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 23,920/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²Öôûß¸üÖ´Ö †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ¤üÖÃÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ŸÖê»ÖÓ�Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ 129/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2499 ³ÖÖ¸üŸÖßüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9579854437  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 



5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
� Óú¬ÖÖ¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¸üÖÆüÖ™üß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ“Öß ¯Öȩ̂ ü�Öß �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ŸÖã 
ÃÖÖ´ÖÖµÖß�ú ¬ÖãµÖÖÔ“Öê †»Öß�ú›êü †Ö´Ö“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¯Öȩ̂ ü�Ö �úÖ �ú¸üŸÖÖêÃÖ ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖê ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ŸÖÃÖê“Ö �úÖšüßÖê 
ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖ�Ö™üÖ•Ö¾Öôû ¾Ö ›üÖ¾µÖÖ ›üÖêôûµÖÖ“µÖÖ ³Öã¾Ö‡Ô¾Ö¸ü, ¯ÖÖšüßŸÖ ¤üÖêÆüß ¯ÖÖµÖÖ“Öê ´ÖÖÓ›üß»ÖÖ ¾Ö ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß. 
ŸµÖÖ´Öãôêû ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¹ýÖ ±òúŒ“Ö¸ü �êú»Öê. ¾Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¡µÖÓ²Ö�ú ÃÖãµÖÔ³ÖÖÖ �úÖî¿Ö»µÖ, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¸üÖÆüÖ™üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �Óú¬ÖÖ¸üüüûüû �Öã̧ üÖÓ 210/2021 �ú»Ö´Ö 325, 323, 504, 
506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2308 ¸üÖšüÖê›üüüüû, ǘ ÖÖê.�Îú. 9284536640   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :-  
²ÖÖ¸ü›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ŸÖê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ›üÖë�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ •Ö¾Öôû ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›ü ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×¾Ö÷ü»Ö �Öøǘ Ö¾ÖÖ¸ü, ¸üÖ. ¾Öî•ÖÖ¯Öã̧ ü ¯ÖÖ›üá ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü, µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö  ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ¾ÖãÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ Æüß ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ 
“ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¹ýÖ ¯Ö›ãüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖÖÃÖ ¾Ö ”ûÖŸÖßÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�ÖãÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ´ÖÖ¸ü�Ö 
¯ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¾ÖÂÖÖÔ ³ÖÏ. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �Öøǘ Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¾Öî•ÖÖ¯Öã̧ ü ¯ÖÖ›üá ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ²ÖÖ¸ü›üüüüüüüü �Öã̧ üÖ 67/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279,  ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 184 ´ÖÖê ¾ÖÖ �úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¾ÖÖÖÖêôêûûüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8208506753  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

7)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- •ÖãÖ 2015 ŸÖê ×›üÃÖë²Ö¸ü  2015 ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¤ü×Æü�úôÓû²ÖÖ �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ 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“µÖÖ ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ •ÖÖ�Öê“Öê �ÖÖê™êü ¤üÃŸÖÖ‹ê¾Ö•Ö ŸÖµÖÖ ü̧ �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü 
¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê 156(3) ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. ×±úµÖÖÔ¤üß †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ×¯Ö. ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 68 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¤ü×Æü�úôÓû²ÖÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ. 130/2021 �ú»Ö´Ö 
420, 467, 468, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß £ÖÖȩ̂ êüûûû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 8208841020  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

8)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.06.2020  ¸üÖê•Öß 11.00 ŸÖê ×¤ü. 22.10.2020 “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸ü ‘Ö¸üß 
Æü̧ üß¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ²Öß›ü ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ¸üÖê›ü, †Öî̧ Óü�ÖÖ²ÖÖ¤ü Æü. ´Öã. ¸üÖ´Ö�ÖÖê̄ ÖÖ»Ö �Öã̄ ŸÖÖ †Öî¤üµÖÖê�Öß�ú ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü  ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ“Ö �ÖÏò́ Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öß †Ó�Öšüß †Ö�Ö�ÖêÃÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü ¿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 25 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 260/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆü/2715 �ÖÖê™ǘ Ö¾ÖÖ›üüúü,  ´ÖÖê �Î  9765210818  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¸êü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ †¯Öê�ÖÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê, ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖü �ú»µÖÖÖ Œ»ÖÖê•Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2310/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/2083, ¤ü¢Ö¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüü �Öã̧ üÖ 219/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆ/452 ˆ¢Ö�ú¸üû, 
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9921155166  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ¸Ôü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
Ö�Ö¤üß 2020/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †ÃÖ¤ü ×¯Ö. “ÖÖÑ¤ǖ ÖÖ¿ÖÖ ¿Öê�Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüü �Öã̧ üÖ 480/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆ/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›üû, ü ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-226373  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)×²Ö»ÖÖê»Ößü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖê ²ÖÖê¬ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß 
²Öî»Ö²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß ¯ÖÏÖò̄ Ö¸ü ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1050/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß “ÖÓ¦ǘ ÖÖß •Öôû²ÖÖ•Öß ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Öß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößüüüü �Öã̧ üÖ 128/2021 
�ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2351 ´Öã§êǘ Ö¾ÖÖ¸üüû, ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9049778709  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.07.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ÃÖ¸üÖ±úÖ »ÖÖ‡ÔÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü�Ö»»Öß�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¿ÖÖî“ÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü 
�ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1150/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÖÖ/1198, ´ÖÖêÆüÖ ÃÖã̧ êü¿Ö¸üÖ¾Ö �Óú¬ÖÖ ȩ̂ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 304/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) 
´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2478 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüû, ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8668224925  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.07.2021 ¸üÖê•Öß, ȩ̂ü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö Œ»ÖÖê•Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ ü̧ �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2880/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ 
†Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖ 
220/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2722 »ÖÖ›ü�Öê¾ÖÖ›üüû, ü ´ÖÖê.ÖÓ. 7038024680  Æêüü 
�ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

10)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
Æü¤ü�ÖÖ¾Öûüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 05.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ´ÖÖ»Ö�úß ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. �úÖêôûß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 8800/-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 ¯ÖÖê�úÖòü/3132 †ÖÖÓ¤üÖ »Ö�´Ö�Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüü 
ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê üüÆü¤ü�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ 61/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆü/1694 ¯Ö¾ÖÖ¸üüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9922921694  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

11)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
³ÖÖê�ú¸üüüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.07.2021  ü̧Öê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¯Öã¾Öá ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, ÃÖÖôû¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ȩ̂ü»¾Öê ¯Öã»ÖÖ •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ²Öôûß¸üÖ´Ö ‡ËÓ•Öê¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ¾ÖÖ‡Ô ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯ÖôûÃÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖã³ÖÖÂÖ ²Öôû¸üÖ´Ö 
‡Ó•Öê¾ÖÖ›üü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾ÖÖ‡Ô ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ³ÖÖê�ú¸üü †Ö.´Öé. 40/2021 
�ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1765 ÆüÖÖ¾ÖŸÖêüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9860719828  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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


