
 ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 552/2021       ×¤üÖÖÓ�  : 10/12/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)�Óú¬ÖÖ¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ×¤ü�ÖÏÃÖ ²Öã. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê †ÖêÃÖ¸üß“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“Öê �ú»Öã̄ Ö “ÖÖ¾ÖßÖê �úÖœãüÖ †ÖŸÖß»Ö ¹ý´Ö“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ“Öê ‹�ú 
ŸÖ»Ö¯Ö ˆ“Ö»ÖãÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ šêü¾ÖãÖ ¹ý´Ö ´Ö¬µÖê •ÖÖ‰úÖ ¹ý´Ö ´Ö¬Öß»Ö †Ö»Ö´ÖÖ¸üß“Öê »ÖÖò�ú¸ü ŸÖÖê›ãüÖ »ÖÖò�ú¸ü ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 
49,100/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß 20,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 69,100/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾Ö�úÖÃÖ 
�ÖÓ›üÖê•Öß ´Öã¤üôêû, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ×¤ü�ÖÏÃÖ (²Öã.) ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
�Óú¬ÖÖ¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 432/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖüû, ´ÖÖê. ÖÓ. 
9373890469  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)´Öã¤ü�Öê›üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü.09.12.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß 
¬ÖÖ�Ö¸ü�Ö»»Öß ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê †Ö‡Ô�ú›êü �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö �ú¯ÖÖ™ü ˆ‘Ö›ãüÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖ šü¾Öê»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ“Öê 
¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß 30,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤ß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¯Ö. “ÖÖÓ¤ãü ŸÖã̄ ¯Öê, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ÃÖÛ´Ö¡Ö �úÖò»ÖÖß Æü. ´Öã. ¬ÖÖ�Ö¸ü�Ö»»Öß ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 215/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/1585 ×�ÖŸÖêüû,  ´ÖÖê. ÖÓ. 8329115398   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)´ÖÖê™ü¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ¯Ö¾ÖÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖêü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú. ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¯Öß-9289 Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�Öß 
»ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †´ÖÖê»Ö ÖÓ¤ü�ãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖê²Ö›êü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ¯Ö¾ÖÖÖ�Ö¸ü †Ö¸üÖ ×´Ö¿ÖÖ“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üü�Ö ã̧ üÖÓ 414/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™üüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9423306245  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ¯ÖãŸÖôûµÖÖ 
•Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖêü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú. ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¯Öß-8003 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�Öß »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Ö×¿Ö�úÖÓŸÖ ¸üÖ•Öã ²ÖÆüÖ¤ãü̧ êü, ¾ÖµÖ 
24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ Ö�Ö¸ü ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üü üü�Öã̧ üÖÓ 441/2021 
�ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1673 ›üÖê‡Ô¾ÖÖ›üüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 8080748628   Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.   
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.11.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 28.11.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß 
´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ ü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú. ‹´Ö‹“Ö-26/‹‡Ô-
7501 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�Öß »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ‘ÖÖê�Ö¸êü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.ü üü�Öã̧ üÖÓ 862/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/Ø¿Ö¤êüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 
9511851737  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
 



3)“ÖÖȩ̂ üß :- 

´ÖÖÖšüÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.12.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 24.00 ŸÖê ×¤ü.09.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. Öê¾Ö¸üß ¿ÖêŸÖ 
×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ ÃÖ´ÖÖ¹ýÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ™ÒòüŒ™ü¸ü �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/²ÖßŒµÖã-4538 
“µÖÖ Æêü›ü ¾Ö ´Öôû�Öß µÖÓ¡ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö •ÖãÖê ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Ø�ú´ÖŸÖß 13,900/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü 
×±úµÖÖÔ¤ß �ÓúšêüÀ¾Ö¸ü �Ö�Öê¿Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Öê¾Ö¸üß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´ÖÖÖšüÖü üüü�Öã̧ üÖÓ 159/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1694 ¯Ö¾ÖÖ¸ü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 
9922921694  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

4)•Öã�ÖÖ¸ :- 
�ãÓú™æü¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÆüÖôûÖ ²Öã. µÖê£Öß»Ö �ÖÓ›üÖê²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê 
�ÖÖµÖ¸üÖÖ •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Ö  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×ŸÖŸÖ»Öß ³Ö¾Ö¸üÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
•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�úÖòüüüü/80, 
¸ü�Ö²Öß¸üØÃÖÆü ¸üÖ•Ö ²ÖÃÖß ü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãúÓ™æü̧ üüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 255/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/2315 ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  9049117415  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ¿ÖÆü̧ üÖŸÖ ŸÖÖ´ÖÃÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ü ŸÖÖ. 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ 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¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1560/-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×Öüü/ÁÖß ²Öôûß¸üÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö 
¸üÖšüÖê›üû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 333/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1839 �úÖÓ²Öôêûüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823342366  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
                                                                                                           •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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



 

¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú. 553/2021       ×¤üÖÖÓ�  : 10/12/2021 
      

ÖÖÓ¤êü›ü ¯Ö×¸ü�Öê¡ÖÖ †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ×¸üŒŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×¾Ö¬Öß †×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ¯Ö¤êü †�ú¸üÖ ´Ö×ÆüµÖÖ“Öê �ú¸üÖ¸ü ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ³Ö¸ü�µÖÖÃÖÖšüß »Öê�Öß 
¯Ö×¸ü�Öê“µÖÖ †ÖµÖÖê•ÖÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ. 

 
              ÖÖÓ¤êü›ü ¯Ö×¸ü�Öê¡Ö ÖÖÓ¤êü›ü †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê †×¬Ö¯ÖŸµÖÖ�ÖÖ»Öß ×¸üŒŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö¬Öß †×¬Ö�úÖ¸üß (¾Ö�ÖÔ-²Ö) ¾Ö ×¾Ö¬Öß 
†×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ †Ö�ú¸üÖ ´Ö×ÆüµÖÖÓ“µÖÖ �Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖßÖê Öế Ö�Öã�úß“Öß ¯ÖÏ�ÎúßµÖÖ ÃÖãºþ †ÃÖãÖ ŸµÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê »Öê�Öß ¯Ö¸ü×�Öê“Öê 
†ÖµÖÖê•ÖÖ ×¤üÖÖÓ�ú 14.12.2021 ü̧Öê•Öß ×¾Ö¬Öß †×¬Ö�úÖ¸üß (¾Ö�ÖÔ-²Ö) µÖÖÓ“ÖÖ 11.00 ŸÖê 13.00 ¾Ö ×¾Ö¬Öß †×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ 15.00 ŸÖê 
17.00 ¾ÖÖ•Öê ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê »Öê�Öß ¯Ö× ü̧�ÖÖ Æüß �Ö×�ÖŸÖßµÖ ¿ÖÖÃ¡Ö ÃÖÓ�ãú»Ö, Ã¾ÖÖ. ¸üÖ. ×ŸÖ. ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê 
†ÖµÖÖê•ÖßŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ‡´Öê»Ö †ÖµÖ›üß¾Ö¸ü ¾Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ�êúŸÖ Ã£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü�Öê“Öê ×¾Ö¬Öß 
†×¬Ö�úÖ¸üß �Ö™ü- ²Ö (65) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¾Ö ×¾Ö¬Öß †×¬Ö�úÖ¸üß (237) µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÖÓÖÖ  ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö×¸ü�ÖÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖÖÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö¡Ö ¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê 
†ÖÆêü. •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾Ö¸üÖÓÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö¡Ö ×´ÖôûÖ»Öê ÖÖÆüß Ø�ú¾ÖÖ �úÖê�ÖŸÖßÆüß ¯Ö×¸ü�Öê ÃÖÓ²Ö¬ÖÖÖê †›ü“Ö�Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö-´ÖÆüÖ×Ö¸üß�Ö�ú ÖÖÓ¤êü›ü 
¯Ö×¸ü�Öê¡Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �úÖµÖÖÔ»Ö¿Öß ÃÖÓ̄ Ö�Ôú ÃÖÖ¬ÖÖê ²ÖÖ²ÖŸÖ �úôû×¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. 
 
                                                                                                           •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú. 555/2021         ×¤üÖÖÓ�  : 12/12/2021  
 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

´ÖÖÆæü¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ŸÖê ×¤ü. 11.12.2021 “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ÁÖ¬¤üÖ 
»Öê †Ö‰ú™ü ´ÖÖÆæü̧ üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü�ÖÖÓ¾Öß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ ŸÖÖê›æüÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
�ú¹ýÖ ¹ý.3,13,850/- “ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß †´ÖÖê»Ö †Ö²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖ¸üÖ±ú, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
�ÖÖ.ÖÖê�ú¸üß ¸üÖ.ÁÖ¬¤üÖ »Öê †Ö‰ú™ü ´ÖÖÆæü̧ üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÆæü̧ üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 139/2021 �ú»Ö´Ö 454, 457, 380 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Öüü/ÁÖß †��ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Ö¾ÖÖ¸üüüû, ´ÖÖê. ÖÓ. 7774042100 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2) ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
1) ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 10.15 ŸÖê 15.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü̧ üÖê Ã¯»Öë›ü¸ü ¯ÖÏÖê. �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú. ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-3895 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�Öß 
»ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖ²Öæ̧ üÖ¾Ö ¸üÖ´ÖÖ �úÖÓ²Öôêû, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ.¾Öî³Ö¾Ö 
Ö�Ö¸ü, ÆüÖ›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.ü üü�Öã̧ üÖÓ 865/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüü/1912 ×ŸÖ›ü�êúüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9421394862 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2) � ãÓú™æü¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü.09.12.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî•Öê ²Ö¸ü²Ö›üÖ ¿ÖÓ�ú¸ü 
¯Ö“ÖØ»Ö�Öê µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú. ‹´Ö‹“Ö-14/‹“Ö.‹Ö.-7303 Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß Ö´Öã¤ü 
×šü�úÖ�Öß »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖÖê•Ö ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö �úÖ¯ÖÃÖê, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, 
¸üÖ.×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üü üü�Öã̧ üÖÓ 258/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüü/1708 ×Ö�ÖÖŸÖêüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 8856080025 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3) “ÖÖȩ̂ üß :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖ¾Ö»Öß ²ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü, ´ÖÖ»Öê�ÖÓÖ¾Ö ¸üÖê›ü, ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¯Öê¿ÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ²ÖÑ�êúŸÖæÖ �úÖœæüÖ Æòü�›ü²Öò�Ö ´Ö¬µÖê šêü‰úÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖ�ú»Ö“Öê ¯Öê™ÒüÖê»Ö“µÖÖ ™üÖ�úß¾Ö¸üß»Ö �ú¾Æü¸ǘ Ö¬µÖê 
šêü‰úÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�Öß ¤üÖêÖ †ÖÖêôû�Öß ´Öã»Öê †Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖ¯Öî�úß ‹�úÖ ´Öã»ÖÖÖê µÖê‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´Æü�ÖÖ»Öê �úß, ŸÖã́ Ö“Öê 
¯ÖîÃÖê ¯Ö›ü»Öê †ÖÆêüŸÖ Æêü ¯ÖÆüÖ †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ´ÖÖ�Öê ¾ÖôæûÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ 10-20 ¹ý. ¤ü¸üÖ“µÖÖ ŸÖßÖ ŸÖê “ÖÖ¸ü ÖÖê™üÖ ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ 
†ÃÖ»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖ ˆ“Ö»Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ. ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ »ÖÖ‰úÖ ÖÖê™üÖ ˆ“Ö»Ö»µÖÖ ¾Ö ´ÖÖ�Öê ¾ÖôæûÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÓÖß 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾ÖÖÆüÖÖ¾Ö¸üß»Ö �ú¾Æü¸ü´Ö¬Öß»Ö ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê“Öß ²Öò�Ö ¾Ö ²ÖÑ�êú“Öê �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Öê ‘Öê‰úÖ ¯ÖôæûÖ �Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †×Ö»Ö 
´ÖÖÖêÆü̧ ü̧ üÖ¾Ö œü�Öê, ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö ¸üÖ.³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü “ÖÖî�ú, ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üü�Öã̧ üÖÓ 
420/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2294 ÆãÓü›êüüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 7083182294  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 .   
4) •ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê  ×¤ü 10.12.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ×¾ÖÖÖµÖ�úÖ�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê,  µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ™üßÖ¿Öê›ü´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ¤üÖêÖ »ÖÖ»Ö �Óú¬ÖÖ¸üß �ÖÖ²Ö�Ö �ÖÖµÖß 
×�ú.50,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß»Ö šüÖ�æú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ¤üÖêÖ »ÖÖ»Ö �Óú¬ÖÖ¸üß �ÖÖ²Ö�Ö �ÖÖµÖß ¹ý.50,000/- “Öê †ÃÖê ‹�æú�Ö 1,00,000/- ¹ý. “Öê 
“ÖÖ¸ü �ÖÖµÖß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×¯Ö�ú†¯Ö ´Ö¬µÖê ‘ÖÖ»ÖæÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ŸÖÖŸÖȩ̂ üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö, ¾ÖµÖ 



75 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.×¾ÖÖÖµÖ�ú Ö�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 480/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 86960005593 üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5) �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   

1) ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ²Öî»Ö ´ÖÖ�ìú™ü, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
ŸÖã �úÖê™ÔÖüŸÖ ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê»Öß �êúÃÖ ¯ÖîÃÖê ¤êü‰úÖ �úÖ ×´Ö™ü¾ÖæÖ ‘ÖêŸÖ ÖÖÆüßÃÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯ÖÖ‡Ô̄ ÖÖê ›üÖêŒµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê 
´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †ÃÖ¤ü‰ú»»ÖÖ �Ö»Öß»Ö‰ú»»ÖÖ �ÖÖÓÖü, ¾ÖµÖ 
35 ¾ÖÂÖÔ, ¸üÖ.´ÖÓœü‡Ô ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ, ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖÓ 300/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, 504, 506, 34 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�éúÂ�ÖÖ �úÖôêû, ´ÖÖê.ÖÓ.8007579027û  �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2) �ãÓú™æü¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ´ÖÖî•Öê ²Ö¸ü²Ö›üÖ ŸÖê ‘ÖãÓ�Ö¸üÖôûÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ÃÖÆüß �úÖ �êú»ÖÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖæÖ �ãú·ÆÖ›üß“Öê ¤üÖÓ›üµÖÖÖê ›üÖ¾ÖËê ÆüÖŸÖÖ“Öê ¤Óü›üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¸ü»ÖÖ ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ 
´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�´Öß �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †ÖÖÓ¤üÖ ¯ÖãÓ›üØ»Ö�Ö ÖÖ�Ö¤ü̧ êü, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖÔ, ¸üÖ.²Ö¸ü²Ö›üÖ 
ŸÖÖ.ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �ãÓú™æü̧ ü �Öã̧ üÖÓ 260/2021 �ú»Ö´Ö 326, 504, 506 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/†™ü�úÖȩ̂ êü, ´ÖÖê.ÖÓ.8669182128 �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 
6)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

ˆ´Ö¸üßü üûü:ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 11.12.2021 “Öê 01.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üß µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö 
£ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü̧ üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 21 ¾ÖÂÖáµÖ 
´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 266/2021 �ú»Ö´Ö, 498, 324, 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüü/1017 �ëú¦êü, ´ÖÖê �Î  9049800217 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
7) �ÖÓ³Öß¸ü †¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.11.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.30 ŸÖê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÆîüÃÖÖ ŸÖê ³ÖÖê�ú¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖ�ÖÖ¯Öæ̧ ü ¯ÖÖ™üß •Ö¾Öôûüüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¿Öê�Ö ¾ÖÃÖß´Ö ¿Öê�Ö �ÖÖ•ÖÖØ´ÖµÖÖ, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.²ÖÖôûÖ¯Öæ̧ üüüü ÆüÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ŸÖê ²ÖÖôûÖ¯Öæ̧ ü 
�ú›êü ×¿Ö±™ü ×›ü—ÖÖµÖ¸üÖêú µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¾Ö¸ü Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�Öß ŸµÖÖÓ“Öê ›ÒüÖµÖ¾Æü¸üÖê ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ²ÖÖ•ÖæÃÖ 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ       —ÖÖ›ü»ÖÖ ¬Ö›ü�ú ¤êü‰úÖ �úÖ¸ü´Ö¬Öß»Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�´Öß —ÖÖ»Öê ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖ¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖæŸÖ šü̧ ü»ÖÖ 
¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üü ¿Öê�Ö �ÖÖ•ÖÖØ´ÖµÖÖ ¿Öê�Ö ²ÖÖ²ÖÖØ´ÖµÖÖ, ¾ÖµÖ 63 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.²ÖÖôûÖ¯Öæ̧ üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üü 
�Öã̧ üÖ 462/2021 �ú»Ö´Ö 279, 337, 338, 304(†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¾Ö �ú»Ö´Ö 184 ´ÖÖê.¾ÖÖ. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß  ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö,  ´ÖÖê. ÖÓ. 9850550670 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
8) •Öã�ÖÖ¸ :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤ãü¬Ö ›êü†¸üß “ÖÖî�ú, ×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤ü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1400/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/2434 ¯ÖḮ ÖÖê¤ü �ú·ÆÖôêû, ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.üüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 867/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖòüüüüü/1912 ×ŸÖ›ü�êú ´ÖÖê 
�Î  9421394862 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   



1) ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö»»ÖÖ�Öã¼üÖ “ÖÖôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¦ü¾µÖ ³Ö¸ü»Öê»Öê 40 ¯Öò�êú™ü Ø�ú´ÖŸÖß 1600/-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 ¯ÖÖêÖÖ/2085 ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü ÖÓ¤êü, ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖ 447/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖ ò/1012 
¸üÖšüÖê›ü,  ´ÖÖê.�Îú. 9970757740 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2) ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö ¯ÖÏê�ÖÖ�ÖéÆü �Óú¯ÖÖ‰Óú›ü »Ö�ÖŸÖ 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¦ü¾µÖ ³Ö¸ü»Öê»Öê 97 ¯Öò�êú™ü Ø�ú´ÖŸÖß 2350/-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/1639 ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖãÓ›êüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ 481/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/19 �ëú¦êü,  
´ÖÖê.�Îú. 9921000990 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

3) ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ•Öê�ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ¯Öã•ÖÖ ¾Ö•ÖÖ �úÖ™üµÖÖ•Ö¾Öôû 

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�ÖÏß ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 22 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Öü 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 ¯ÖÖêÖÖü/492 ÃÖÓŸÖÖêÂÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö 
¯ÖÖêÃ™Ëüê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.üüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.üüüü �Öã̧ üÖ 866/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›ü,  ´ÖÖê.�Îú. 9730192361 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

4) †¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ´ÖÖ»Öê�ÖÖÓ¾Ö †¹ý�Ö ¯ÖÖÖ ¿ÖÖò̄ Ö“Öê ´ÖÖ�Öê 
†¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�ÖÏß ÃÖÓ¡ÖÖ“Öê 25 ×ÃÖ»Ö²ÖÓ¤ü ²ÖÖò™ü»Öü Ø�ú´ÖŸÖß 
1500/-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×Öü/ÁÖß †¿ÖÖê�ú 
•ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ üüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öæ̧ üüüüü �Öã¸üÖ 334/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1046 ²ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›ü,  ´ÖÖê.�Îú. 9881791038 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
5) ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ. µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý 15 ×»Ö™ü¸üü Ø�ú´ÖŸÖß 1500/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖòü/1677 ŸÖÖÆêü̧ ü ¿Öê�Ö ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖ 255/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1677 ŸÖÖÆêü̧ ü ¿Öê�Öü,  
´ÖÖê.�Îú. 8421437070 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 
 

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

 

 


