
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
  

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 341/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 14/09/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü. 13.09.2021 “Öê 09.15 ¾ÖÖ. “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê 
‘Ö¸ü ÖÖ¾Ö‘ÖÖ™ü ¸üÖê›ü ´Öã•ÖÖ´Ö¯Öê™ü ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü »Öê²Ö¸ü �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ³Öê™ü�µÖÖÃÖÖšüß 
�Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 52,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ›üÖò. †Æǘ Ö¤ü †¾ÖêÃÖ Æãü¾ÖîŸÖß²Ö ÆüÖ´Öê¤ü ÆãüÃÖêÖ, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›üÖòŒ™ü̧ ü ¸üÖ. ÖÖ¾Ö‘ÖÖ™ü ¸üÖê›ü ´Öã•ÖÖ´Ö¯Öê™ü ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 645/2021 
�ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/1224 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 8329712505 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü. 13.09.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¾ÖÂ�ÖãÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ¸üÖ¡Öß ´Öê¾Æ�µÖÖ�ú›êü —ÖÖê̄ Ö�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“ÖÖ �ú›üß �úÖë›üÖ ¾ÖÖ�ú›üÖ 
�ú¹ýÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ¾Ö ‹»Ö•Öß �Óú¯Ö�Öß“Öß ™üß ¾Æüß ¾Ö Ö�Ö¤üß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 44,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ²Öôû̧ üÖ´Ö ¿ÖÖÃ¡Öß, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×³Ö�Öã�ú ¸üÖ. ×¾ÖÂ�ÖãÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 342/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2715 �ÖÖê™ǘ Ö¾ÖÖ›üû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9765210818  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :-×¤üÖÖÓ�ú 12.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ™êǖ ÃÖ ±ãú™ü ¾Öê†¸ü“Öê ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×Ö—ÖÖ´Ö �úÖò»ÖÖß  
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-23/‹‹´Öü-1495 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ×¤ǖ Ö ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. 
¸üÖ•Öê¿ÖÖ�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 306/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/2699 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 8830480846  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :-×¤üÖÖÓ�ú 13.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �ú»»ÖÖ»Ö �Ö»»Öß ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹“Öü-8276 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †ÖÖÓ¤ü ´Ö¤üÖØÃÖÆü ²ÖîÃÖ, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖ¸üÖ±úÖ ¤ãü�úÖÖ ¸üÖ. �ú»»ÖÖ»Ö �Ö»»Ößü ÖÖÓ¤êü›üüüüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ üüü�Öã̧ üÖÓ 224/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1604 
¯Ö¾ÖÖ¸üüüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 8888919807  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×�úÖ¾Ö™üü :-×¤üÖÖÓ�ú 12.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖãµÖÖÔ²ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü �Ö»»Öß ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. 
×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Ößü-3905 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¤üÖê¿Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ �Öã̧ üÖã»Öê, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �ú Ó̧ü•Öß 
(×ÃÖ.) ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü üüü�Öã̧ üÖÓ 291/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüü/ÁÖß •Öã�ÖÖÖ�êúüüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9403000287  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)³ÖÖê�ú¸üü :-×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ŸÖê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×�úÆüÖôûÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ÃÖã¤üÖ Ö¤üß •Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹—Öê›üü-3622 Ø�ú´ÖŸÖß 
25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¤ü¢ÖÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö �ú»µÖÖ�Öê, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ. ´Öã�Ö™ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 325/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/69üüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9421769169  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



5)ØÃÖ¤ü�Öê›üü :-×¤üÖÖÓ�ú 13.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,  ´ÖÖî. ÃÖÖ¸ü�Ö�Öß µÖê£Öß»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ²Öã»ÖœüÖÖÖ †²ÖÔÖ 
²ÖÑ�êú“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-29/‹¯Ößüü-6554 
Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †ÖÓŸÖÖ ˆ�Óú›ü̧ üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾ÖÖµÖ±ú�Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ØÃÖ¤ü�Öê›ü üüü�Öã̧ üÖÓ 133/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/2106 ‹“Ö ‹ÃÖ ¯ÖšüÖ�Öüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9657573502  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
6)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :-×¤üÖÖÓ�ú 01.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ŸÖê 17.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •ÖÖÖ¬ÖÔÖ ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ 
¿ÖÖ¸ü¤üÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒµÖãü-0527 Ø�ú´ÖŸÖß 
25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ÃÖã̧ êü¿Ö¸üÖ¾Ö ØÆü�Ö´Öß ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ¯ÖôûÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö Æü. ´Öã. ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ÆüÖã́ ÖÖÖ�Ö›ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû üüü�Öã̧ üÖÓ 280/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1655 �ú¹ýôêû�ú¸üüûü,  ´ÖÖê �ÎÓú  8668642465  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)“ÖÖȩ̂ üß :- 
´Ö¸ü�Öê»Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ŸÖê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ´ÖÖôêû�ÖÖ¾Ö ´ÖŒŸÖÖ ¿ÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü 

×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ ˆ›ü¤üÖ“Öß ¸üÖ¿Öß¾Ö¹ýÖ †Ó¤üÖ•Öê ‹�ú ÜŒ¾Ö™ü»Ö ˆ›üß¤ü Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ú¯Öß»Ö ¸ü‘Öã̧ üÖ´Ö ›ãǘ Ö�Öê, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÖôêû�ÖÖ¾Ö ´ÖŒŸÖÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüü �Öã̧ üÖÓ 174/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆü/2505 �ú¤ǘ Öüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9923606729   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ±úÖÖ ™üß ¯ÖÖÑ‡Ô™ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 

×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß 
´ÖÆêü²Öã²Ö •Ö»ÖÖ»Ö ²Öê�Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖÓ 226/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÏÖê ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/¸üÖµÖ²ÖÖêôêûüüüüüüüüüü, ü´ÖÖê.�Îú. 9637041343  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)´Ö¸ü�Öê»Öûüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 13.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖ�Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖê ×²Ö•Ö»Ö¾ÖÖ›üß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÃ•Öß¤ü“µÖÖ 
•Ö¾Öôû ´ÖÖî. ÆüÖ�Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ 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 1800/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/×¾ÖÂ�Öã�úÖÓŸÖ 
´ÖÖ¸üÖêŸÖß “ÖÖ´Ö»Ö¾ÖÖ›üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öûüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüü ü�Öã̧ üÖÓ 176/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2822 �úÖ�ú¾Öôêûüûüüü,  ´ÖÖê �Î  9637465966  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Ö¸ü�Öê»Öûüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 13.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Öôû¾Ö�Öß�ú¸ü ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. Æü�Öê�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¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 3000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö µÖÓ�ÖÖê»Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öûüüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüü ü�Öã̧ üÖÓ 175/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2822 
�úÖ�ú¾Öôêûüûüüü,  ´ÖÖê �Î  9637465966  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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

 


