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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›              •ÖÖ.�Îú. 394/2021                ×¤üÖÖÓ� : 07/08/2021 
 

1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü :-×¤üÖÖÓ�ú 30.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 31.07.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Öã¹ýÆüÖ‡Ô™üÃÖ ²Ö•ÖÖ•Ö 
Ö�Ö¸ü ¯ÖÖ�úâ�Ö ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß  ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹»Ö-9550 Ø�ú´ÖŸÖß 
40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß †Ö¯¯ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÖ¾Öôêû, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖãÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 260/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/1333 ²ÖÖȩ̂ ü�ú¸üüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9112389670  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :-×¤üÖÖÓ�ú 04.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ŸÖê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖÖ�úâ�Ö ´Ö¬ÖãÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß  ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹»Ö-9407 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¤ü»Öß¯Ö ²Öôûß¸üÖ´Ö “ÖÖë›êü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. Æü›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 276/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/2722 
»ÖÖÓ›ü�Öê¾ÖÖ›üßüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  7821084535  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)»ÖÖêÆüÖ :-×¤üÖÖÓ�ú 05.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 06.08.2021  “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß  ×Æü¸üÖêê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¯Öß-7666 Ø�ú´ÖŸÖß 
25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾ÖÖÖê¤ü †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×“ÖŸÖôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 153/2021 �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. 
 

4)²ÖÖ¸ü›ü :-×¤üÖÖÓ�ú 03.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¸ü»ÖÖµÖÃÖ ¤ãü¬Ö ›êü̧ üßÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ö´Ö“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²ÖÖ¸ü›ü 
ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹»Ö-6722 Ø�ú´ÖŸÖß 19,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß •ÖÖÓ²Öã¾ÖÓŸÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×“Ö�úÖôûÖ ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›ü Æü. ´Öã. ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 80/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/611 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9892798021  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :-×¤üÖÖÓ�ú 05.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 06.08.2021 “Öê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ÎúÖÓŸÖß “ÖÖî�ú 
×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯Öò¿Ö¯Ö ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß²Öß-1930 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß µÖ¿Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß¸üÖ¾Ö �úÖ Ó̧ü›êü, ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö, ¸üÖ. ×ÃÖ›ü�úÖê ‹Ö 
›üß 41 ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 552/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9923494694  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¬ÖÖ¾Ö¸üß ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖß ´ÖÓ¤üß¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ´ÖÖî. ¬ÖÖ¾Ö¸üß ŸÖê �Ö�Öê¿ÖŸÖÖÓ›üÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ŸµÖÖ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö ‹-7 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 26,000/-¹ý “ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖêÆü�Ö ¸üÖ•Öê¿Ö ¸üÖšüÖê›üü, ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö, ¸üÖ. �Ö�Öê¿Ö ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ¸üÖê›ü ³ÖÖê�ú¸,ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖÓ 
277/2021 �ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2820 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9823227195  Æêü �ú ü̧ßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 



3)“ÖÖȩ̂ üß:- 
Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 30.07.2021 “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî ×Ö¾Ö‘ÖÖ (²ÖÖ) ŸÖê µÖêôÓû²Ö 

•ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¾Ö¸ü ×�ÖÏ›ü �Óú¯ÖÖß“ÖÖ †Öò̄ Ö¸êü™ü¸ü ÃÖÓ¤üß¯Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÖãÖê ÆüÖ ×¸ü¯Öß™ü¸ü Ã™êü¿ÖÖ“Öê 
¤ãü�úÖÖ ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ, �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¸ü¯Öß™ü¸ü Ã™êü¿ÖÖ �Öê™ü“Öê �ãú»Öã̄ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, Ã™êü¿ÖêÖ“µÖÖ ÆüÖ‰úÃÖ 
´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÖ¾Ö¸ü×�ÖÏ›ü �úÖ¯ÖÖȩ̂ êü¿ÖÖ †Öò±ú ‡Ó›üßµÖÖ ×»Ö´Öß™êü›ü “Öê ×¸ü¯Öß™ü¸ü VRLA ™üÖ‡¯Ö “µÖÖ ²Öò™ü·µÖÖ 21 Ö�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 3,15,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÖÖ�ÖÖ³ÖãÂÖ�Ö¸üÖ¾Ö ×¯Ö. †Ö¤üßÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¤üÖÃÖÖ¸üßû, ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß(ˆ¯Ö-¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö�ú ¯ÖÖ¾Ö¸ü�ÖÏß›ü)ü, 
¸üÖ. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖÓ 203/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆü/2817 ´ÖãÓ›üß�úûüüü, ´ÖÖê.ÖÓ.  7774032817  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê :-    
ÃÖÖêÖ�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 05.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 06.08.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¤ü¢ÖÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö 

ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêû µÖÖÓ“Öê ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ³Öã•ÖÓ�Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, 
¸üÖ. ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÖÖ´Öê ³Öã•ÖÓ�Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �úÖÓ²Öôêû µÖÖÖê ‘Ö¸ü�ãú»Ö ´ÖÓ•Öã̧ üßÃÖÖšüß ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü �ÖÖ¾Ö Æêü 
¯ÖÖê�ú¸üÖ ¯ÖÏÖê•ÖêŒ™ü ´Ö¬µÖê �Öê»µÖÖ�Öê †Ö‡Ô“Öê ÖÖ¾Öê ¿ÖêŸÖß †ÃÖ»µÖÖÖê ‘Ö¸ü�ãú»ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•ÖÖêÃÖÖšüß •ÖÖò²Ö �úÖ›Ôü“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ ÆüÖêŸÖß •ÖÖò²Ö�úÖ›Ôü 
ÖÃÖ»µÖÖ�Öê �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´Ö¬µÖê ´ÖÖ�Öß»Ö ¯ÖÖ“Ö ÃÖÆüÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯Öã¾Öá ³Öã•ÖÓ�Ö µÖÖÖê �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ •ÖÖò²Ö�úÖ›Ôü ¤êü�ÖÖ¸üÖ ¸üÖê•Ö�ÖÖ¸ü Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖ“Öê�ú›êü •ÖÖò²Ö�úÖ›Ôü ´ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖÖê ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß ŸÖã �úÖµÖ »Ö‡Ô ´ÖÖêšüÖ †ÖÆêüÃÖ �úÖµÖ, ŸÖã ŸÖ ü̧ ´ÖÖ—µÖÖ 
¯ÖÖÃÖÖ�ÖÖ»Ö“Öß ´ÖÖŸÖß †ÖÆêüÃÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ´ÖµÖŸÖ µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ÆüÃŸÖÖ�Ö¸üÖŸÖ ¹ýôûà�Ö 
�úÖ�Ö¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öê ¯Öê•Ö¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»ÖÖ †ÃÖê ×»ÖÆãüÖ ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ˆ›üß ´ÖÖ¹ýÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ 
�êú»ÖÖ. ¾Ö ŸµÖÖ“Öê †ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ Ö´Öã¤ †Ö¸üÖ ê̄ Öß ÆüÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾ÖéŸÖ �êú»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧  ü×±úµÖÖÔ¤üß ¬Ö´´Ö¯ÖÖ»Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü  ÃÖÖêÖ�Öê›ü �Öã̧ üÖÓ. 130/2021 �ú»Ö´Ö  306, 
504, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸üú, ´ÖÖê.�Îú. 9970775446  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)³ÖÖê�ú¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 06.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •Öêšüß²ÖÖ Ö�Ö¸ü 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×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤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 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆü/1645 “ÖÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ÃÖÖ�Ö ȩ̂üüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 
276/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1791 ¸üÖšüÖê›üü,  ´ÖÖê.�Îú. 9112141791  Æ êüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.   
2)´Öã�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 06.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †×Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖêôû�ú¸ü Ö�Ö¸ü µÖê£Öê �Ö�Öê¿Ö �úÖêŸÖ¾ÖÖ»Öê µÖÖÓ“Öê �ú™üà�Ö“Öê 
¤ãü�úÖÖÖ•Ö¾Öôû ´Öã�Öê›üü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
1980/-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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/�Ö�Ö¯ÖŸÖß ¤ü¢Öã ×“Ö¢Öêüüüü,ü Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›üüüü �Öã̧ üÖ 233/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüü/1402 ´ÖÆüà¦ü�ú¸üü,  ´ÖÖê.�Îú. 9765391402  Æêüü �ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)³ÖÖê�ú¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 06.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß �ú»µÖÖ�Ö ×²Ö†¸ü ¿ÖÖò̄ Öß ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ,×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1520/-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 ¯ÖÖêÖÖü/2138 ÃÖÓ•ÖµÖ ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êüüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
³ÖÖê�ú¸üüüü �Öã̧ üÖ 279/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1791 ¸üÖšüÖê›üüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9112141791 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 



 
6)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
1)ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ŸÖê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ™êüôû�úß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯Ö»»Ö¾Öß †Ó�ãú¿Ö ´ÖÖȩ̂ êüü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ™êüôû�úß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æüß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. 
™êüôû�úß µÖê£Öê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¸üÖ•Öã ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ŸÖÖ¾Ö›êü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ŸÖôû�Öß 
ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›ü †Ö.´Öé. 20/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�úÖ¸üÖ´ÖãÓ�Öêüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9823647333  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

 

2)�Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÖ�Öß ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü “Ö¾ÆüÖ�Öüü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ ±ãú»Ö¾Öôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æüß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ”ûŸÖÖ“Öê �ú›êü»ÖÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ‡¸ü²ÖÖ ³Öã•ÖÓ�ÖÖ ¤êü¾Ö�úÖÓ²Öôêûü, ¾ÖµÖ 
56 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖê. ¯ÖÖ, ¸üÖ. ±ãú»Ö¾Öôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üü †Ö.´Öé. 50/2021 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›üüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8652756495  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �Öã»ÖÖ²Ö •ÖÖ�Öôêû�ú¸üüü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �úÖ¸êü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æüß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üß ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ �ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö »ÖÖ�ú›üÖÃÖ �ú¯Ö›üµÖÖÖê ²ÖÖÓ¬ÖãÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆü/1695 Û¾Æü ‹Ö ‘ÖÖê›ü�êúûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü †Ö.´Öé. 19/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1688 
†Ö›êüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9923692588  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
»ÖÖêÆüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¯ÖÖÖ³ÖÖêÃÖß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 

´ÖÆüÖÖÓ¤üÖ ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖêÃÖß�ú¸üü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö, ¸üÖ. ¯ÖÖÖ³ÖÖêÃÖßü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü Æüß †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã™ü»Öê»Öß 
´ÆîüÃÖ ²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ, ×ŸÖÃÖ ‡»ÖêŒ™Òüß�ú ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ´Ö¸ü�Ö  ¯ÖÖ¾Ö»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖÖ ³ÖÖêÃÖß�ú¸ü, 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß ×¿Ö�Ö�ú, ¸üÖ. ¯ÖÖÖ³ÖÖêÃÖß  ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖüüü †Ö.´Öé. 21/2021 
�ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1927 ³Öã¢Öêüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9421292819   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

  



 


