
 
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›   •ÖÖ.�Îú. 577/2021            ×¤üÖÖÓ�  : 29/12/2021 
 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 
1)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü üü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.12.2021 ¸üÖê•Öß“Öê 11.00 ¾ÖÖ. ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 02.45 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî•Öê ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ‘Ö¸üÖ»ÖÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ²ÖÖÆêü¸ �Öê»ÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß �úÖê�ÖßÆüß ÖÃÖŸÖÖÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖ“Öê †ÖŸÖß»Ö �ÖÖê»ÖßŸÖß»Ö »ÖÖ�ú›üß �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›æüÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 
2,50,000/- ºþ¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê 1,74,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖêºþÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü Ø¿Ö¤êüû, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ           
¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüü �Öã̧ üÖÓ 237/2021 �ú»Ö´Ö 454,380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ  ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ÁÖß 
‹ÃÖ.‹ÃÖ.²ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ¸ú, ´ÖÖê. ÖÓ. 8830209104  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2021 ¸üÖê•Öß“Öê 20.30 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤ü. 28.12.2021 “Öê 07.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¾Ö¬ÖỐ ÖÖÖ Ö�Ö¸ü 
†ÖµÖÖê¬µÖÖÖ�Ö¸üß •Ö¾Öôû ³ÖŒŸÖß »ÖÖòÃÖ “µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ.×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ‘Ö¸üß ÖÃÖŸÖÖÖÖ 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê »ÖÖê�ÖÓ›üß “ÖîÖ»Ö�Öê™ü“Öê ¾Ö »ÖÖ�ú›üß ¤üÖ¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß 
�ú¯ÖÖ™üÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê, ÆüÖế Ö£Öê™ü¸ü ¾Ö Ö�Ö¤üß 1,04,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖêºþÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×¤ǖ Ö�ú ´ÖÆüÖ¹ý¦�ÖÓ�ÖÖ×ŸÖ¸êüüû, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �úÖ´ÖšüÖ (²Öã.) ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ ÖËæ̧ üü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü Æü.´Öã. ¾Ö¬Ö Ố ÖÖÖ 
Ö�Ö¸ü †ÖµÖÖê¬µÖÖÖ�Ö¸üß ³ÖŒŸÖß »ÖÖòÃÖ “µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü› µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 
439/2021 �ú»Ö´Ö 454,380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ  ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ÁÖß ‘Öã�Öêú, ´ÖÖê. ÖÓ. 9145385213  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)“ÖÖȩ̂ üß :-  

‡Ã»ÖÖ¯Öæ̧ üüü üü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •Ö»Ö¬ÖÖ¸üÖ µÖê£Öê ¾Ö ¯ÖÖÓ�Ö¸üß ŸÖÖÓ›üÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ²ÖÃÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×•Ö†Öê 

™üÖ¾Ö¸ü, ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤ü ×¤ü»Öß �úß, ×¤ü.25.12.2021 ŸÖê ×¤ü.26.12.2021 “Öê 
17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ •Ö»Ö¬ÖÖ¸üÖ ×•Ö†Öê ™üÖ¾Ö¸ü µÖê£Öß»Ö 03 ²Öò™ü¸üß ×�úÓ́ ÖŸÖß. 75,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÓ�Ö¸üß ŸÖÖÓ›üÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ²ÖÃÖ¾Ö»Öê»Öê 
×•Ö†Öê ™üÖ¾Ö¸ü µÖê£Öß»Ö 08 ²Öò™ü¸üß Ø�ú´ÖŸÖß 2,00,000/-¹ý “µÖÖ ×•Ö†Öê ™üÖ¾Ö¸ü“µÖÖ ‹�ãú�Ö 11 ²Öò™ü¸üß Ø�ú´ÖŸÖ 2,75,000/- Ø�ú´ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †×Ö»Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö †Ö×�Öü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×•Ö†Öê �Óú´¯ÖÖß ´Ö¬µÖê 
�ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ‡ÔÃ»ÖÖ¯Öæ̧ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öæ̧ üüü �Öã̧ üÖÓ 119/2021 �ú»Ö´Ö 379  
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ¿Öê�Öüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9423438221 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)ÖÖî�ú¸üÖÖê �êú»Öê»Öß “ÖÖȩ̂ üß :-  

¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüü üü:ü- ü×¤. 17.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¸üÃÖß ŸÖê ¤êü�Ö»Öæ̧ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¿ÖÓ�ú¸üÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÖÖî�ú¸üÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ™Òü�ú �ÎÓú.‹´Ö‹“Ö-40 ²Öß.‹»Ö. -8418 ¾Ö¸ü ›ÒüÖµÖ¾Æü ü̧ †ÃÖãÖ ŸµÖÖÖê ™Òü�ú ´Ö¬Öß»Ö ×ŸÖÖ ÜŒ¾Ö™ü»Ö 
¯ÖÖê»™Òüß �ÖÖª Ø�ú´ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 18000/-¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê ™Òü�ú ´Ö¬ÖãÖ “ÖÖȩ̂ üß �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †¾Ö¸ü ×¯Ö. Æîü¤ü̧ ü ¿Öê�Ö, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ´Öã�Öê›ü Æü.´Öã. Ö¸üÃÖß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüü �Öã̧ üÖÓ 268/2021 �ú»Ö´Ö 381  
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †¿ÖÖê�ú ‡Ó�Öôêûüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 7972146577  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 



4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.12.2021 ¸üÖê•Öß 21.00 ŸÖê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×²ÖµÖÖÔ�Öß“Öê ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖêÆǘ Ö¤ü †»Öß ¸üÖê›ü,ÖÖÓ¤êü›ü 
ŸÖÖ.ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ¤üÖ¹ý ×¯Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ“Ö¿Öê ¹ý¯ÖµÖê ¤êü ´Æü�ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ´ÖÖ—µÖÖ�ú›êü ¯ÖîÃÖê ÖÖÆüßŸÖ 
´ÆüÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �êú»Öß ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖ�ú›üß ¤üÖÓ›üµÖÖÖê ¾Ö �ÖÓ•Ö¸ü“µÖÖ ´ÖãšüßÖê ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
�êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ŸÖê•Ö×¾Ö¸ü ×²Ö�ÖÖ×ÖµÖÖ, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¾ÖÖ»´Öß�úßÖ�Ö¸ü 
´ÖÖôû™êü�ú›üß ŸÖÖ.×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü �Öã̧ üÖÓ 316/2021 �ú»Ö´Ö 326, 324, 323, 504, 506, 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ÁÖß �úÖôêûüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9405000786 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)ÃÖÖêÖ�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.05.2020 ŸÖê ×¤ü.31.10.2021 ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆŸÖê ‘Ö¸üß ¯ÖÖ»Ö´Ö ŸÖÖ.¯ÖÖ»Ö´Ö ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Öß ¾Ö 

¯ÖêÖã̧  ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ŸÖã—µÖÖ ²ÖÖ¯ÖÖÖê »Ö�ÖÖŸÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ ×¤ü»µÖÖ 
ÖÖÆüßŸÖ ŸÖæ Öß™ü ¾ÖÖ�ÖŸÖ ÖÖÆüßÃÖ ´Æü�ÖæÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ “ÖÖ×¸ü¡µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ ‘Öê¾ÖæÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �ãú¸üÖ›üß“µÖÖ ¤üÖÓ›üµÖÖÖê ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
�ú¹ýÖ ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 25 
¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓ“Öê  ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüûüüü�Öã̧ üÖÓ 215/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†),324,323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1939 �ëú¦êüüüüü, ´ÖÖê �Î  9158868002 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2019 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤ü.25.10.2019 ¸üÖê•Öß“Öê 16.00 ¾ÖÖ. ¤ü ü̧´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß 

�Óúã›ü»Ö¾ÖÖ›üß ¾Ö ´ÖÖÆêü̧ üß ¯ÖÖšü²ÖÓ¬ÖÖ¸êü Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ŸÖã—µÖÖ †Ö‡Ô - 
¾Ö›üß»ÖÖÓ�ú›ãüÖ ÆüÖµÖ¾ÖÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �êú»Öß ŸÖÃÖê“Ö  ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú 
”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 25 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓ“Öê  ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüûüüü�Öã̧ üÖÓ 
215/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†),323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸üü, ´ÖÖê �Î  
9923103778 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü :-×¤üÖÖÓ�ú 21.12.2021 ¸üÖê•Öß 20.00 ŸÖê ×¤ü. 22.12.2021 “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßŸÖ ÖÖ£Ö Ö�Ö¸ü, 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üü üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü› µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß.•Öê.-
4821 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
´Ö¬ÖãÃÖã¤üÖ ×¯Ö. ÖÖ�Öê¿Ö ‹´Öê¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Öü ¸üÖ.ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ˆ´Ö¸üß Æü.´Öã. ×¾ÖÃŸÖÖ¸üßŸÖ ÖÖ£Ö Ö�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›ü 
ŸÖÖ.×•Ö.üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 438/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüüüü/631 ¤êü¿Ö´Öã�Öüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9923647631  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:-  
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ú¸ü�Öê»Öß ŸÖê ×“Ö�úÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖ´Ö¤êü¾Ö �úÖ¸üÖ�Öß¸ü 
µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ •Ö¾Öôû ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †²¤ãü»Ö �Öã¤ãüÃÖ ×´Ö¸üÖ ´ÖÖê×ÆüµÖÖê§üßÖ, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, 
¸üÖ. ×“Ö�úÖÖ ŸÖÖ.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ™ÒòüŒ™ü¸ü “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™ÒòüŒ™ü¸ü Æêü›ü �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/²ÖßÃÖß-3430 ÆüÖ 
ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂÖôû•Öß¯Ö�Öê ³Ö¸ü¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖÖê •ÖÖ�Öß“Ö ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ™ÒòüŒ™ü¸ü “ÖÖ»Ö�ú 
�úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ´ÖÆǘ Ö¤ü †±ú¸üÖê•Ö ´ÖÆǘ Ö¤ü ÃÖÖ¤ü�ú, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×“Ö�úÖÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 299/2021 �ú»Ö´Ö 279, 304(†), ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¾ÖÖ›êü�ú¸üüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9067081223  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



 

8)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ  :- 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.12.2021 ¸üÖê•Öß 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ•Ö ´ÖÖò»Ö †ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü “ÖÖî�ú µÖê£Öß»Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ¤ü 
�úÖò±úß �úÖòÖÔ̧ ,ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ¤üÖêÖ �ÖÓ•Ö¸ü ²ÖÖôû�Ö»Öê»Ö ê ×´ÖôãûÖ †Ö»Ö ê. ¾Ö�Öî̧ êü 
¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ÃÖÖ×¾Ö¡ÖÖ ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¸üÖµÖ¯Ö»»Öê, Öê ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö �ú�Ö ÖÖÓ¤êü›ü,  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 
388/2021 �ú»Ö´Ö 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 04/25 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ ü̧ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/967 
�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüü, ´ÖÖê �Î   8888467106  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)•Öã�ÖÖ¸ :- 
ÖÖÓ¤êü›ü (�ÖÏÖ´Öß�Ö)ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.12.2021 ¸üÖê•Öß 16.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÆüÖÖã́ ÖÖÖ Ã¾ÖÖ´Öß»Ö“Öê ¯ÖÖšǘ ÖÖ�Öê †ÖÁÖ´Ö“Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ�ÖêŸÖ ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ¸Ôü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 3600/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ´ÖÖ�Öß�ú ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÆÓü²Ö›ìüúü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ÖÖÓ¤êü›ü (�ÖÏÖ´Öß�Ö)ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü (�ÖÏÖ´Öß�Ö)üûüüü �Öã̧ üÖ 892/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›üüüüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9730192361  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

10)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.12.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ�Ö¤ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¾ÖÖ�ú¤ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ¾ÖÖ�ú¤ü µÖê£Öß»Ö ÁÖÖ¾Ö�Ö ‡Ô»ÖêŒ™Òüß�ú»Ö 
�Óú¯ÖÖß“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê ‡Ô»ÖêŒ™Òüß�ú»Ö ¯ÖÖê»Ö¾Ö¸ü ´ÖµÖŸÖ µÖÖÃÖ ¿ÖÖò�ú ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖ�ÖãÖ �ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß 
üµÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÖÖ/1947 Û¾Æü.×™ü. ×ŸÖ›ü�êúû, ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü (�ÖÏÖ´Öß�Ö)ü 
µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ³ÖÖê�ú¸üüüü †Ö.´Öé. 75/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1765 
ÆüÖ¾ÖŸÖêüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8329998933  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 

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


