
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú. 567/2021         ×¤üÖÖÓ�  : 21/12/2021  
 

1) ‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ŸÖê ×¤ü. 20.12.2021 “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö¿Öã¾Öîª�úßµÖ 
×“Ö�úßŸÃÖÖ»ÖµÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¤êü�Ö»Öæ̧ ü ÖÖ�úÖ, ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖÓµÖÓ¡Ö �ÖéÆüÖ“Öê ¾Ö �Öê™ü“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
�ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›æüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ¹ý.4850/- “ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ›üÖò.ÃÖã×Ö»Öü ÃÖ™ü¾ÖÖ•Öß ²Öôû¾ÖÓŸÖ�ú¸ü, ¾ÖµÖ 40 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß ¸üÖ.×•Ö»ÆüÖ �éú×¡Ö´Ö ȩ̂üŸÖÖ �ëú¦ü, ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖÓ 309/2021 �ú»Ö´Ö 
454, 457, 380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/985 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß “Ö®Öê, ¯ÖÖê.Ã™êü.‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ, ´ÖÖê. ÖÓ. 
9403883414 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ×�úÖ¾Ö™ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Öšü¾ÖÖ›üß 
²ÖÖ•ÖÖ¸ü �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¸ü†»Ö ´Öß �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×�ú´ÖŸÖß 16,749/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ 
†ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖôû�éúÂ�Ö ÁÖß¬Ö¸ü̧ üÖ¾Ö ŸÖ¸ü›êü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ.‹ÃÖ.¾Æüß.‹´Ö.�úÖò»ÖÖß ×�úÖ¾Ö™üü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü �Öã̧ üÖÓ 390/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/680 �úÖê»Ö²Öã¬¤êü 
´ÖÖê.ÖÓ.9158134034üüü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

3) ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
 ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤ü.19.12.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
�úÖ�úÖÓ›üß ŸÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖ�ú»Öü �Îú. ‹´Ö.‹“Ö-26 ¾ÖÖµÖ-2478 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß Æüß ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü 
×šü�úÖ�Öß »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ö ê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã³ÖÖÂÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö �úÖÖÖê»Öê, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, 
¸üÖ.�úÖ�úÖÓ›üß ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.üü üü�Öã̧ üÖÓ 880/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüü/1884 ´Öã̄ Ö›êü ´ÖÖê.ÖÓ.8421435353 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

4) �úÖ¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤ü.20.12.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
×¯Ö¾Öôûß ×�Ö¸ü�Öß †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü Ö�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖã—Öã�úß †Ö»™üÖê �úÖ¸ü �Îú. ‹´Ö.‹“Ö-25 ‹-3025 Ø�ú´ÖŸÖß 
40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß Æüß ÖêÆü´Öß¯ÖḮ ÖÖ�Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ö ê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
†ò›ü.¿Öã¬¤üÖê¬ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö�úß»Öß, ¸üÖ. ×¯Ö¾Öôûß ×�Ö¸ü�Öß †Ö¿Öß¾ÖÖÔ¤ü Ö�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü üü�Öã̧ üÖÓ 492/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/1130 �Öã™æü»Ö¾ÖÖ›ü 
´ÖÖê.ÖÓ.7744071130 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

5) ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü. 20.12.2021 “Öê 09.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 
×¾ÖÆüß¸üßŸÖæÖ ˆ´Ö¸üßü µÖ ê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖî̧ üˆ•ÖÖÔ ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÓ™üß¯ÖÖ»Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ‘ÖÖê›ü�Öê, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ.ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ.Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öü �Öã̧ üÖÓ 233/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/35 Ø“ÖŸÖ»Öêü, ´ÖÖê.ÖÓ. 
9284056205 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆ êüŸÖ. 
 
 



6) �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   

1) ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö Ö�Ö¸ü ˆ´Ö¸üßü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ »ÖÖ�ú›üß ¯ÖÖ™üµÖÖÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�´Öß �êú»Öê ¾Ö �ú´Ö ȩ̂ü“µÖÖ ²Öê»™üÖê ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖÖ �ú¹ýÖ 
�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖ›ãü̧ Óü�Ö ×¤ü�ÖÓÖ²Ö¸ü ³Ö¸ü�ú›ü, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú, ¸üÖ.�ÖÖȩ̂ üšüÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üßüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû 
ˆ´Ö¸üß �Öã̧ üÖÓ 274/2021 �ú»Ö´Ö 326, 324, 323, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ ÁÖß ¿Öê¾ÖÖôêû 
´ÖÖê.ÖÓ.9405524001 �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2) Ø»Ö²Ö�ÖÖÓ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÆüÃÃÖÖ¯Öæ̧ ü ¾ÖÖ‘Öß ¸üÖê›ü, ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê×¯ÖŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ŸÖã—µÖÖ´Öãôûê ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖµÖ�úÖêÖê Ö¤üßŸÖ ˆ›üß ´ÖÖ¸ü»Öß †ÖÆêü µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ´Öã»ÖÖÃÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ¾Ö 
¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö ¾Ö¸ü ¤ü�Ö›ü ™üÖ�æúÖ Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã̧ êü¿Ö �úÖê�ú¸êü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, 
¸üÖ.¾ÖÖ‘Öß ¸üÖê›ü ÆüÃÃÖÖ¯Ö æ̧ ü ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû Ø»Ö²Ö�ÖÖÓ¾Ö �Öã̧ üÖÓ 133/2021 �ú»Ö´Ö 326, 324, 452, 323,427, 
506,34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÆüÖ�Öß¸ü¤üÖ¸üû ´ÖÖê.ÖÓ.8767342530 �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
7) ×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1) ×�úÖ¾Ö™üüûü:ü-  ×¤ü.17.02.2015 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß Ö�Ö¸ü ¯ÖãÃÖ¤ü ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ¤ãü�úÖÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü¸üüÆãüÖ “ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö 
¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �úê»ÖÖ  ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 31 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
389/2021 �ú»Ö´Ö 498 (†), 294, 323, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßü, ´ÖÖê.�Î . 
8975014646 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2) ÃÖÖêÖ�Öê›üüûü:ü- ×¤ü.26.02.2011 “Öê ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê ×¤ü.07.11.2021 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ´ÖÖî•Öê �ú Ó̧ü•Öß ¾Ö ´ÖÖî•Öê ²ÖÖ´Ö�Öß ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ™Òü�ú ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü¸üüÆãüÖ ¯ÖÖ“Öü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ŸÖÃÖê“Ö ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖŸÖß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü »Ö�Ö �êú»Öê ¾Ö�Öî̧ êü 
¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 29 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 207/2021 �ú»Ö´Ö 498 (†), 494, 504, 
506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1927 ³Öã¢Öêü, ´ÖÖê.�Î . 9923647152 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3) ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüûü:ü- ×¤ü.10.02.2020 “Öê 00.00 ŸÖê ×¤ü.20.12.2021 “Öê 00.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß �ÖÓ›ü�ÖÖÓ¾Ö 
ŸÖÖ.²ÖÖê¬ÖÖ ×•Ö.×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ØÃÖ¬Öß ¤ãü�úÖÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ �úÖœü�µÖÖÃÖÖšüß 
´ÖÖÆêü¸üÆæüÖ ŸÖßÖü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �úê»ÖÖ ¾Ö ¯ÖîÃÖê ÖÖÆüß †ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 20 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 491/2021 
�ú»Ö´Ö 498 (†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/835 ²ÖÖ´Ö�Öêü, ´ÖÖê.�Î . 
8308878094 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
8) ¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê  :-    
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 19.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ²Ö·ÆµÖÖ´ÖØÃÖ�Ö Ö�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ 
ÖÖ´Öê ¸üÖêÆüßŸÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 16 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²Ö·ÆµÖÖ´ÖØÃÖ�Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ �ãú�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÖê †Ö–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾ÖãÖ 
Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã×ÖŸÖÖ ³ÖÏ.ÃÖã³ÖÖÂÖ �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖÃÖê ×¾Ö�Îúß, ¸üÖ. ²Ö·ÆµÖÖ´ÖØÃÖ�Ö Ö�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖÓ 381/2021 �ú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß 
¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤üü,ü ´ÖÖê. ÖÓ. 9823996137 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü       
9) ‡Ô. ÃÖß. †òŒ™ü :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖôû�Öß¸ü ¯ÖÓ“Ö´Ö�Öß¸ü µÖÖÓ“Öê ´ÖšüÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÃŸµÖÖ»Ö�ÖŸÖ 
´ÖÖî•Öê ¬ÖÖê�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ 17000 ×»Ö™ü¸ü ²ÖÖµÖÖê×›ü—Öê»Ö ¯»ÖòÃ™üß�ú“Öê 
™üÖŒµÖÖ ¾Ö ™Òü�ú �Îú.‹´Ö.‹“Ö.26 ‹.›üß.0687 ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö  Ø�ú´ÖŸÖß 26,02,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ÃÖÖšüÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¤ǖ Ö�ú ¯ÖÖÀ¾ÖÔÖÖ£Ö ´Ö¸üôêû, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß 
ÖÖµÖ²Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ (¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ) ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ  ÖÖÓ¤êü›ü üüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. �Öã̧ üÖ 882/2021 �ú»Ö´Ö 3, 7 ‡Ô.ÃÖß. 
†òŒ™ü �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›ü, ´ÖÖê.�Îú. 9823333377   Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



10) •Öã�ÖÖ¸ :- 
1) Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�úÖ“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö 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 ¸üŒ�ú´Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 15520/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖüÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê×Öü/ÁÖß ÆüÖã́ ÖÓŸÖ �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, Öê.¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüüüüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 334/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö.•Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2342 
ÆÓü²Ö›ìüü ´ÖÖê.ÖÓ 9284422052 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2) Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�úÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê 
×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ 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 ü̧Œ�ú´Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÃÖÖ 
‹�ãú�Ö 3680/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖüÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êü Öê.¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüüüüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 335/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö.•Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2342 ÆÓü²Ö›ìüü 
´ÖÖê.ÖÓ 9284422052 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3) Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.40 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ™üß ¯ÖÖò‡Õ™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 ¸üŒ�ú´Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 
5900/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖüÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/×¤ǖ Ö�ú ±úÖê»ÖÖ�Öê Öê.¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüüüüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 336/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö.•Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2342 ÆÓü²Ö›ìüü ´ÖÖê.ÖÓ 
9284422052 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

11) ¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1) ‡Ã»ÖÖ¯Öæ̧ üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.02 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê Æãü›üß ŸÖÖ.×�úÖ¾Ö™ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1200/-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/444 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÃÖÖ�Ö ȩ̂ü, ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öæ̧ üüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡Ã»ÖÖ¯Öæ̧ üüüüüü �Öã̧ üÖ 
117/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ×Ö¾Öôêû,  ´ÖÖê.�Îú. 9423441526 
Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2) � Óú¬ÖÖ¸üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ŸÖôûµÖÖ“Öß ¾ÖÖ›üß ±úÖ™üµÖÖ¾Ö¸ü �Óú¬ÖÖ¸üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1320/-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 ¯ÖÖêÆüü/2135 ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö Ö¾Ö‘Ö ȩ̂ü, Ã£ÖÖ.�Öã.¿ÖÖ. ÖÖÓ¤êü›ü üüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüüüüü �Öã̧ üÖ 444/2021 �ú»Ö´Ö 
65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2259 ÁÖß¸üÖ´Öê,  ´ÖÖê.�Îú.9421761652 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

12) ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 11.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖǽ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî.×“Ö�úÖÖ ŸÖÖ.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ²ÖÖ¯Öã•Öß �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.×“Ö�úÖÖ Æü.´Öã.¤ãǖ Öê»Öß ×•Ö.×Ö—ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÖê �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê 
ŸµÖÖÃÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖÓ•ÖµÖ �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 36 
¾ÖÂÖì, ¸üÖ.×“Ö�úÖÖ ŸÖÖ.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü üü†Ö.´Öé. 29/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2336 •ÖÖ¬Ö¾Öüü ´ÖÖê.ÖÓ.8805915754 üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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


