
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  419/2021              ×¤üÖÖÓ�  :  26/08/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :-  
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ŸÖê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖò™êü»Ö ¸üÖêÆüß�Öß ²ÖÖ¸ü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖò™êü»Ö ´Ö¬µÖê ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰úÖ •Öê¾ÖÖ �êú»µÖÖÖê 1600/- ¹ý¯ÖµÖê ×²Ö»ÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê 
¤êü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †Ö´Æüß µÖÖ ‡»ÖÖ�µÖÖ“Öê ¤üÖ¤üÖ †ÖÆüÖêŸÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¹ýÖ ÖÖ�úÖ“ÖÖ ‘ÖÖêÖÖôûÖ ±úÖê›ãüÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �ÖÖ»Öß ¯ÖÖ›ãüÖ ŸµÖÖ¯Öî�úß ¤ãüÃÖ·µÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ²Ö¸ü�Ö›üß»ÖÖ ¾Ö ›üÖ¾µÖÖ �Öã²µÖÖ»ÖÖ “ÖÖ‰úÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �Öã̄ ŸÖ†Ó�Ö ¤üÖ²ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, ŸµÖÓÖÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ 
»ÖÖ£ÖÖ²Öã�úµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß. ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ †Öế Ö¯ÖÏ�úÖ¿Ö �Öøǘ Ö, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �ãúÃÖǽ ÖŸÖÖ‡Ô “ÖÖî�ú ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüûüüü �Öã̧ üÖÓ 324/2021 �ú»Ö´Ö 307, 325, 
323, 504, 506, 34  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ´ÖãÓœêüûüüûüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8888141578 ü Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 

2)“ÖÖȩ̂ üß:- 
³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô Æüß ŸÖã̧ ü µÖê£Öê •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ³ÖÖê�ú¸ü µÖê£ÖãÖ ²ÖÃÖ´Ö¬µÖê “ÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß 
²ÖÖ‡Ô“Öê ¯ÖÃÖÔ ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ™ü»µÖÖ, �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¿ÖÖò™ü �ÖÓšü�Ö, “ÖÖÓ¤üß“Öê ²ÖÎÖòÃÖ»Öê™ü †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,69,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. �ÖÖ¸ü�Öß ×Ö×ŸÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü,ü ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. �úÖÃÖÖ¸ü �Ö»»Öß ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã¸üÖÓ 305/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2090 ×›ü. ‹ÃÖ. ¯ÖÖÓœü̧ êüüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9850733744  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :-×¤üÖÖÓ�ú 23.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü.24.08.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •µÖÖêŸÖß²ÖÖ Ö�Ö¸ ü�ÑúÖ»Ö 
¸üÖê›ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯»Öò™üßÖÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/ŒµÖã-2592 Ø�ú´ÖŸÖß 5000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ³Ö�ÖŸÖ, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. 
¾ÖÖ‘Öß Æü. ´Öã. •µÖÖêŸÖß²ÖÖ Ö�Ö¸ü �òúÖ»Ö ¸üÖê›ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 283/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2178 �ÖÖê�ÖÖ¸ü�ú¸üü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9689715358  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü :-×¤üÖÖÓ�ú 24.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ Ö×¾Ö †Ö²ÖÖ¤üß Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß•Öê-4168 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �Ö´Ö¸üÖê§üßÖ ¸ü×±úµÖÖÔ§üßÖ �ÖŸÖß�Ö, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ü̧Ö. Ö×¾Ö 
†Ö²ÖÖ¤üß Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 226/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2342 ÆÓü²Ö›ìüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  7219064557  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
� ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.07.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê  ×¤ü 28.07.2021 “Öê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖê ÆãüÖ�ÖãÓ¤üÖ 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´Ö´Ö¤üÖ¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê,  µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ ¤üÖêÖ ²Öî»Ö ¾Ö ‹�ú �ÖÖȩ̂ üÖ Ø�ú´ÖŸÖß 90,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. . ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¤üÖî»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. 
×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüüü �Öã̧ üÖÓ 99/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2821 “Ö¾ÆüÖ�Öüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 8805541775  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
� Óú¬ÖÖ¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤êü¾Ö‡Ô“Öß ¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ¯ÖŸÖß Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ�ú›êü ²Öî»Ö ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖßÃÖ ŸÖã́ Æüß 
†Ö´Ö“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ ²Öî»Ö ‘Öê¾ÖãÖ �úÖ •ÖÖŸÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖê ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ²Öã�úµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ²Öã�úßÖê ´ÖÖ¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ �ÖÖ»Ö“ÖÖ ¤üÖŸÖ ¯ÖÖ›ãüÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ´ÖÖ 
×¯Ö. ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¤êü¾Ö‡Ô“Öß ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �Óú¬ÖÖ¸üüüüüü 
�Öã̧ üÖÓ 299/2021 �ú»Ö´Ö 325, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1959 ¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂üüüü,  
ǘ ÖÖê.�Îú. 9604333256  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

6)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü-×¤üÖÖÓ�ú 13.08.2020 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 15.12.2020 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ÃÖêÆüÖ�Ö¸üü 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 ‘Ö¸üÖ“Öê �ú•ÖÔ ±êú›ü�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÆüÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü¸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 23 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 601/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 
504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2158 ³ÖÖêÃÖ»Öêüüü,  ´ÖÖê �Î  02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

7)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �úÖ¸ü³ÖÖ¸üß ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü ¯ÖÖ�Ôú •Ö¾Öôûß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. 
×•Öü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �éúÂ�Ö ‰ú±Ôú ²ÖÖôû�éúÂ�Ö �ÖÓ›üÖê•Öß œüÖê�Öê, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß�úÖ´Ö ¸üÖ. ¾µÖÓ�ú™êü¿ÖÖ�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹Ö-7226 ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ¸üÖê›ü“Öê ×›ü¾ÆüÖµÖ›ü¸ü»ÖÖ 
¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö ÃŸÖ:“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü �ÖÓ›Öê•Öß ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö œüÖê�Öê, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ¾µÖÓ�ú™êü¿ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüüü �Öã̧ üÖ 282/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ ÁÖß ³ÖÖêÃÖ»Öêüûûüü,ü  ´ÖÖê.ÖÓ. 9960157059  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ö¸üØÃÖÆü ÆüÖò™êü»Ö •Ö¾Öôû ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 
³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1780/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2196 ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö 
³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó�Öôêûü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 306/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2090 ¯ÖÖÓœü̧ êüüüûü,  ´ÖÖê �Î  9850733744  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.08.2021 “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÆãÓü›üÖ (�Ö.¯Ö.)ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 
¸üÖÆãü²ÖÖ‡Ô †ÖÖÓ¤üÖ ŸÖ�Öã̧ ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì ¸üÖ. ÆãÓü›üÖ(�Ö.¯Ö.) ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü ×ÆüÖê �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê 
‘Ö¸üß �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü †ÖÖÓ¤üÖ ‡¸ü²ÖÖÖ ŸÖ�Öã̧ ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÆãÓü›üÖ(�Ö.¯Ö.) ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆ´Ö¸üßü üüüü†Ö.´Öé. 35/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖü/1982 ÃÖ¸üÖê¤êüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9850223288   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 
 



10)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×¿Ö¾Ö�Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 

ÖÖ´Öê ´ÖÆü†×²Ö ³ÖÏ. ¸üÖ•ÖêÖÖ ˆ±Ôú ¸ü•ÖÖ�ú †Ö�Öã¾ÖÖ›ü, ¸üÖ. ×¿Ö¾Ö�Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æüß ²ÖÖ»Ö�ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ³ÖãÃÖß¾ÖÖ›ü ¸üÖ. ×¿Ö¾Ö�Öß µÖÖÓ“Öê 
¿ÖêŸÖÖŸÖ ØÖ¤ü�Ö �úÖ´Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ, ¤ãü¯ÖÖ¸üß †“ÖÖÖ�ú ¯ÖÖ‰úÃÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖµÖŸÖ Æüß ‘Ö ü̧ß ¯Ö¸üŸÖ •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß ×Ö‘ÖÖ»Öß †ÃÖŸÖÖ, 
¾ÖÖ™êü´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüÖ ÖÖ»ÖÖ †Öê»ÖÖÓ›ãüÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ÖÖ»µÖÖ»ÖÖ ¯Öã̧ ü †Ö»µÖÖÖê ¯Öã̧ üÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ, ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü 
¤êü�ÖÖ¸ü ¸üÖ•ÖÖÖ ˆ±Ôú ¸ü•ÖÖ�ú †Ö�Öã¾ÖÖ›üü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×¿Ö¾Ö�Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü 
†Ö.´Öé. 18/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ´ÖÖê.�Îú. 9423509717 Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

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

 


