
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›           •ÖÖ.�Îú. 429/2021               ×¤üÖÖÓ�  :  03/09/2021 

1)�ÖãÖ :-  
ˆ´Ö¸üßü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÖÓŸÖ¸ü ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, ´ÖÖî. ‡••ÖŸÖ�ÖÖ¾Ö ²Ö›üá ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß 
Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üßü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �ÖÖîŸÖ´Ö ¸üÖÆãü»Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¤êü�ÖÖ¾Ö“ÖÖôû ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ 
×¤üÖÖÓ�ú 30.07.2021 ¸üÖê•Öß �úÖê�ÖÖÃÖÆüß �úÖÆüß Ö ÃÖÖÓ�ÖŸÖÖ ×Ö‘ÖãÖ �Öê»µÖÖÖê ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ×´ÖÃÖà�Ö �ÎÓú 15/2021 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öß 
ÆüÖêŸÖß. ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¤üÖÖÓ�ú 04.08.2021 ¸üÖê•Öß ¤îüÖß�ú »ÖÖê�ú´ÖŸÖ ¾ÖéŸÖ´ÖÖÖ ¯Ö¡ÖÖŸÖ ‹�ú †ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´ÖÖ“Öê ¯ÖÏêŸÖ �ÖÖê¤üÖ¾Ö ü̧ß Ö¤üß 
¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»µÖÖÖê ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß †Ö.´Öé.�ÎÓú. 29/2021 �ú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¤üÖ�Ö»Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß µÖê£Öê 
•ÖÖ¾ÖãÖ ¯ÖÏêŸÖÖ“Öê ¾Ö�ÖÔÖ ¾Ö �ú¯Ö›êü, ¿Öã•Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ´ÖµÖŸÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ³ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öêôû�Ö»Öê ÆüÖêŸÖê. ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×´Ö¡Ö ÃÖã×Ö»Ö 
¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖ. ¤êü�ÖÖ¾Ö“ÖÖôû µÖÖÓÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»Öê �úß, ´ÖÖÖêÆü¸ü �êú¸ü²ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü ÆüÖ �ÖÖîŸÖ´Ö“Öê ¯ÖîÃÖê ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß �ÖÖîŸÖ´Ö»ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ †ò™üÖế Ö¬µÖê 
‘Öê¾ÖãÖ �Öê»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ³ÖÖ“ÖÖ ´ÖµÖŸÖ µÖÖ“Öê�ú›ãüÖ ˆÃÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê 60,000/-¹ý¯ÖµÖê ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ �ú™ü ¸ü“ÖãÖ ´ÖÖÖêÆü¸ü“Öê 
�ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ×¿Ö¾ÖÖ ü̧ÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê †ò™üÖế Ö¬µÖê Öê‰úÖ ¯ÖîÃÖê ¤êü�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¾ÖÖ¤ü �ú¹ýÖ ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß Æêü ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
‡••ÖŸÖ�ÖÖ¾Ö ²Ö›üá ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üßŸÖ œü�ú»ÖãÖ ¤êü¾ÖãÖ ÆüŸµÖÖ �êú»Öß ¾Ö ¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ÖÂ™ü �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü �ÖãÆüÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
�êú»µÖÖ“Öê †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ×ÖÂ¯Ö®Ö —ÖÖ»µÖÖÖê �ÖãÆüÖ ˆ×¿Ö¸üÖÖê ¤üÖ�Ö»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ×±úµÖÖÔ¤üß ×´Ö»Öà¤ü ×¤üÖÖ•Öß ×¿Ö¸üÖœüÖê�Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 57 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ¤êü�ÖÖ¾Ö“ÖÖôû ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß �Öã̧ üÖÓ 189/2021 �ú»Ö´Ö 302, 201 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/‹´Ö. ²Öß. ³ÖÖêÃÖ»Öêûü,  ´ÖÖê.�Îú. 7038833358  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö “ÖÖî�úß“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß •ÖãÖß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹-4281 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �êúÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ‡Ô̧ ü²ÖÖ•Öß ¤ü¢Ö¸üÖ´Ö ˆ²ÖÖôêû, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. 
�ÖÖ›êü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 615/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/457 �ú¤ǘ Öüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9881475004  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)»ÖÖêÆüÖ :-×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖ´ÖÖ¸üÖÃÖ, ²Öî»Ö²ÖÖ•ÖÖ¸ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß²Öß-6851 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �êúÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã¤üÖ´Ö ¸êü¿´ÖÖ•Öß ³Öã•Ö²Öôû, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ³Öã•Ö²Öôû ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ üüü�Öã̧ üÖÓ 176/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1754 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 7057524134  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)“ÖÓ¤üÖ “ÖÖȩ̂ üß :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö (¯ÖãÓ›ü/›ü�ú) �ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ �ÖÖê¤üÖ¾Ö ü̧ß 

ÖÓ¤üß �úÖšüÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×�úÖ •ÖÖ�ÖêŸÖß»Ö •ÖÓ�Ö»Ö ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ŸÖÖ. ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ²ÖÓ¤üß ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öê “ÖÓ¤üÖÖ“Öß »ÖÆüÖÖ ´ÖÖêšêü †Ö�úÖ¸üÖ“Öê ÃÖÆüÖ Ö�Ö �ÖÖê›ü †Öê»ÖÃÖ¸ü ¾Ö ÃÖÖ»ÖßÃÖÆü †ÃÖ»Öê»Öê ‹�ãú�Ö 
85 ×�ú»ÖÖê ¾Ö•ÖÖÖ“Öê ¾Ö ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß �ãú·ÆÖ›ü, ¤üÖêÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ×�ú�ú¸ü †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,70,700/-¹ý¯Ö“ÖÖ“Öê “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/1649 ÃÖÓ•ÖµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö �ëú¦êü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 618/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 41, 42 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾ÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1927  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/2391 ¸üÖ´Ö×¤üÖ¾ÖÖ¸üü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9545515510  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
  



4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
ØÃÖ¤ü�Öê›üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¾ÖÖ‡Ô ²ÖÖ•ÖÖ¸ü µÖê£Öß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. 
´ÖÖÆãü̧ ü ü×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ“Öê »ÖÖê�ú ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¾ÖÖ‡Ô ²ÖÖ•ÖÖ¸ü µÖê£Öß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß¾Ö¸ü �Ö¸üÖÔ 
‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß £ÖÖÓ²Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �Ö¸üÖÔ ²ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´Öã»Ö�Öß ¸ü›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ´Öã»Öß•Ö¾Öôû •ÖÖ¾ÖãÖ �úÖµÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖê 
×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß¾ÖÖ»µÖÖÖê ´ÖÖ¸ü»Öê  †ÃÖê ´Æü�Ö»µÖÖÖê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß»ÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»Öß»ÖÖ �úÖ ´ÖÖ¸ü»ÖÖÃÖ †ÃÖê 
×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ“Ö µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¯ÖÖÖ¯Ö¼üßŸÖß»Ö ¯ÖÖÖ �úÖ¯Ö�µÖÖ“Öß �îú“ÖßÖê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´Ö¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
†Ó�ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ —Ö™üÖ¯Ö™ü �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �ÖÖ»Öß ¯ÖÖ›ãüÖ •Ö¾Öôû ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ ¤ü�Ö›üÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ �Öã›ü‘µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü 
×¤ü»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×Æü̧ üÖØÃÖ�Ö ¯Ö¸üÃÖ¸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †ÖÃÖÖê»Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ØÃÖ¤ü�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖÓ 127/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß 
¸üÖšüÖê›üüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 942839708  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖê ˆ´Ö¸ü�Öê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü ×•Öü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †Ö�úÖ¿Ö ¸ǘ Öê¿Ö ²ÖÖȩ̂ ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ˆ´Ö¸ü�Öê›ü ŸÖê Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›üÖê ´ÖÖê ÃÖÖ 
�Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß�êú-5110Öê Æü¤ü�ÖÖ¾Ö �ú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÃÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒÃÖ-6717 “Öê “ÖÖ»Ö�úÖÖê ŸµÖÖ“Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ  ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Öˆ�ú ¤êü¾ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ 
�úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¸ǘ Öê¿Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ²ÖÖȩ̂ ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖãŸÖÖ¸ü �Ö»»Öß Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüüü �Öã̧ üÖ 237/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134/187 
´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2342 ÆÓü²Ö›ìüûûüü,ü  ´ÖÖê.ÖÓ. 9284422052  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
� Óú¬ÖÖ¸üü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 02.09.2021 “Öê 17.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �Ö‰úôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü 

�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ �Ö‰úôû µÖê£Öê Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ, �ÖÖ¾Ö�ú·µÖÖÖß �úôû¾Ö»Öê �úß, ´ÖÖî �Ö‰úôû µÖê£Öß»Ö �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ µÖê£Öê †ÃÖ»Öê»µÖÖ �ÖÖ¾ÖšüÖ�Ö 
•ÖÖ�Öß †–ÖÖŸÖ »ÖÖê�úÖÓÖß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ¸üŸÖ †��ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖãŸÖôûÖ †ÖÖ×¬Ö�éú ×¾ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²ÖÃÖ×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯ÖãŸÖôûÖ ²ÖÃÖ×¾Ö�ÖÖ ȩ̂ü 
¾µÖŒŸÖßÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖãÖ ÃÖÖÓ�ÖãÖ ¯ÖãŸÖôûÖ Ã¾ÖŸÖ: ÆüÖê¾ÖãÖ �úÖœãüÖ ‘Öê�µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖÖÓŸÖß �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß ¯ÖãŸÖôûÖ �úÖœãüÖ ‘Öê�µÖÖÃÖ Ö�úÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ¯ÖãŸÖôûµÖÖ“Öß ¯Öã•ÖÖ �ú¹ýÖ ¯ÖãŸÖôûÖ ÃÖ´ÖÖÖ ¯Öã¾ÖÔ�ú �úÖœüŸÖ †ŸÖÃÖÖÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ×šü�úÖ�Öß ‹�ú¡Ö •Ö´Ö»Öê»Öê †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÓÖß †Ö¸ü›üÖ 
†Öȩ̂ ü›ü �ú¸ü�µÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ �êú»Öß. ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü •Ö´ÖÖ¾Ö •Ö´Ö¾ÖãÖ ŸÖê£Öê �ÖÖ»Öß †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÖêšêü ¤ü�Ö›ü Ã¾ÖŸÖ: ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ‘Öê‰ú »ÖÖ�Ö»Öê. ¾Ö 
¯ÖÖê»ÖßÃÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ Æãü••ÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß. ŸµÖÖ ¤ü�Ö›ü±êú�úßŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÖêÆü/2352 ´Ö¬Öã�ú¸ü �ÖÖë™êü ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üü 
µÖÖÓ“Öê �ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ¤ü�Ö›ü »ÖÖ�ÖãÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ´Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †´Ö»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ¬ÖŒ�úÖ ²ÖãŒ�úß �ú¹ýÖ †Ö´Æüß 
»ÖÖê�ú¿ÖÖÆüß¸ü †��ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü µÖÖÓ“ÖÖ †ÖÖ×¬Ö�éúŸÖ ¯ÖãŸÖôûÖ �úÖœü�µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö 
�êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖêÆüÖ ÁÖß¸üÖ´Ö ™êüÓ³Öã�Öì, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß (�ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Ö�ú) ¯ÖÓ. ÃÖ. �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ �Óú¬ÖÖ¸ü ¸üÖ. †Ó²Öã»Ö�ÖÖ ŸÖÖ. 
�Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖ 305/2021 �ú»Ö´Ö 353, 332, 336, 143, 147, 148, 149, 
188, 504,  ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´Ö. ¯ÖÖê. �úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 11 ´ÖÆü¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯ÖãŸÖôûµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¾Ö¡Ö³ÖÓ�Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †×¤üŸµÖ »ÖÖê�Öß�ú¸üû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9422336474  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 
 
 



7)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
1)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü :- ´ÖÖÆêü •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß, 2019 ŸÖê ×¤ü. 11.01.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¹ý�ú´Öß�ÖßÖ�Ö¸ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�úß“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¸êü»¾Öê ×¾Ö³ÖÖ�Ö �úÖê»Ö�ú¢ÖÖ ¾Ö ¯Ö™üÖÖ ×²ÖÆüÖ¸ü µÖê£Öê ¸êü»¾Öê ²Öã�úà�Ö Œ»ÖÖ�Ôú µÖÖ 
¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ÖÖî�ú¸üß »ÖÖ¾ÖŸÖÖê †ÃÖê †Ö´ÖßÂÖ ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß�ú›ãüÖ �ÖÖê™êü ²ÖÖÖ¾Ö™ü ±úÖò́ ÖÔ ³Ö¹ýÖ �ÖÖê™êü ²ÖÖÖ¾Ö™ü ´Öê›üß�ú»Ö ¯Ö¡Ö�ú ¤êü¾ÖãÖ ŸÖê �Ö ȩ̂ü 
†ÃÖ»µÖÖ“Öê ²ÖÖÃÖ¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß�ú›ãüÖ ÖÖî�ú¸üß ÃÖÖšüß †Öšü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ“Öê ²ÖÑ�ú �ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖßÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ‹�ãú�Ö †�ú¸üÖ »ÖÖ�Ö 
¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öã¾ÖÔ�ú ×¤ü¿ÖÖ³Öã»Ö �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †¹ý�Ö ³Ö�Ö¾ÖÖÖÖ¸üÖ¾Ö �ãÓú›üß, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
×¿Ö�Ö�Ö ¾Ö �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ÃÖê¾ÖÖÖ�Ö¸ü ÃÖ�Ö¸üÖêôûß ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü Æü. ´Öã. †ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 209/2021 �ú»Ö´Ö 420, 465, 468, 471, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Öü/ÁÖß 
ÃÖÖêÆüÖ ´ÖÖ”û ȩ̂üüü üü,üü ´ÖÖ ê.�Îú. 9821159844  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.07.2019 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ Ö¸üÖÃÖ, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ýÖ ÃÖß.ÃÖ.Ö. 668 ´Ö¬Öß»Ö �Öê¡Ö±úôû 264 •Ö´ÖßÖß¯Öî�úß �úÖÓÆüß •ÖÖ�Öê“Öß �ÖÖê™êü �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Öê ¯ÖÖ×�úÃŸÖÖÖ ÛÃ£ÖŸÖ ‡ÃÖ´ÖÖ“Öê ÖÖ¾ÖÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ 
�Ö ȩ̂ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¹ýÖ •Ö´ÖßÖß“Öß �Ö ȩ̂ü¤üß ×¾Ö�Îúß �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü ŸÖµµÖ²Ö ×¯Ö. ¿Öê�Ö 
´ÖÆêü²Öã²Ö, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ²ÖÖ�Ö¾ÖÖÖ �Ö»»Öß ÃÖ¸üÖ±úÖ ¸üÖê›ü ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü �Öã̧ üÖ 
213/2021 �ú»Ö´Ö 420, 467, 468, 471, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ´ÖÆêü²Öã²Ö ²Öê�Öüüü üü,üü 
´ÖÖê.�Îú. 8552031560  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)‡Ô. ÃÖß. †òŒ™ü :- 

´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.38 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÖêÆüÖ ŸÖê †Æǘ Ö¤ǖ Öã̧ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÓ�Ö¹ýôû ‘ÖÖ™üÖ“µÖÖ ¯Öãœêü 
›ÒüÖµÖ¾Æü̧ ü ¬ÖÖ²µÖÖ“µÖÖ ¯Öãœêü �Öê›ü�ú¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ™Òü�ú �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-21/›üß-8648 “Öê 
“ÖÖ»Ö�úÖÖê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™Òü�ú ´Ö¬Öß»Ö ²ÖÖµÖÖê›üß—Öê»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 2,00,000/-¹ý¯ÖµÖê †Ó¤üÖ•Öê ¾Ö ™Òü�ú †Ö×�Ö ´Ö¿ÖßÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 
7,00,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 9,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, “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 �Ö�Öê¿Ö »Ö�´Ö�Ö ´ÖÖêÆüßŸÖê, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, †¾¾Ö»Ö �úÖ¸ü�ãúÖ ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ ŸÖÆüÃÖß»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ 
»ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüü �Öã̧ üÖ 153/2021 �ú»Ö´Ö 3, 7 ‡Ô.ÃÖß. †òŒ™ü ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 285 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ›üÖê�úüüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 8652147575  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)´Ö¸ü�Öê»Öüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖê ×¿Öôû¾Ö�Öß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
¤ãü�úÖÖÖ“Öê •Ö¾Öôû ´ÖÖî. ÆüÖ�Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÖÆüÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×ŸÖ Ô̧ü™üü  
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ ü̧ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1850/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòü/3239 
×¾ÖÂ�Öã�úÖÓŸÖ ´Ö¸üÖêŸÖß “ÖÖ´Ö»Ö¾ÖÖ›üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 161/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. 
•Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2822 �úÖ�ú¾Öôêûüüüüü,  ´ÖÖê �Î  9637465966  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÓ�ú•Ö ¯ÖÖÖ´ÖÆü»Ö •Ö¾Öôû ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›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�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1660/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòü/3230 ×¤ü»Öß¯Ö ¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö ŸÖ�µÖÖôû�ú¸üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 179/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1996 †Ö›êü�ú¸üüüüüü,  ´ÖÖê �Î  9881815115  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Öã¤ü²ÖêÖ�Ö¸ü “ÖÖî̧ üÃŸÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2970/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖü/492 ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 617/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/457 
�ú¤ǘ Öüüüüüü,  ´ÖÖê �Î  9881478004  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



10)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´Ö¸ü�Öê»Öü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö´Öß�ú ¿ÖÖôêû •Ö¾Öôû »ÖÖê�Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ²ÖÖ‡ÔÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 8200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
“ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öß ×´ÖôãûÖ †Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆü/1963 ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü †Ö²Ö®ÖÖ �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üüü,ü Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öü �Öã̧ üÖ 162/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/526 ¯Öã̧ üßüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 9049918000  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)³ÖÖê�ú¸üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö´Öß�ú ¿ÖÖôêû •Ö¾Öôû ×�úÖ¾Ö™ü ¸üÖê›ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê  ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖý Ø�ú´ÖŸÖß 4320/-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�úÖò/815 ¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü ×•Ö¾ÖÖ¸üÖ¾Ö �úôû�Öêüüü,ü 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸ü �Öã̧ üÖ 314/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2138 Ø¿Ö¤êüüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 9552500871  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)ÃÖÖêÖ�Öê›üüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¿Öê¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖý Ø�ú´ÖŸÖß 2010/-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×Ö/´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸üüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›üü �Öã̧ üÖ 143/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2483 ÃÖÖ�Ö ȩ̂üüüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 9823015483  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

11)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¸üÖÖÃÖã�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �Ö•ÖÖÖÖ †ÖÖÓ¤üÖ •ÖÓ�Ö»Öê, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¸üÖÖÃÖã�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü Æü. ´Öã. ×Ö•ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü 
ÆüÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, ¸üÖÖÃÖã�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ¤üÖȩ̂ üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü 
†ÖÖÓ¤üÖ ×¯Ö. †Ö•ÖãÔÖ •ÖÓ�Ö»Öê, ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¸üÖÖÃÖã�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö Æü. ´Öã. ×Ö•ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
�Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö üüü†Ö.´Öé. 13/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/2304 ™üÖë̄ Öêüüüü,ü 
´ÖÖê.�Îú. 9823262304   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 

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

 
 


