
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 480/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 14/10/2021 
1)¤ü¸üÖê›üÖ  :- 
� Óú¬ÖÖ¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖ ´ÖÖî. ¸üÖÆüÖ™üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß †Ö‡Ô, “Öã»ÖŸÖÖ, “Öã»ÖŸÖß ¾Ö ³ÖÖ‰ú µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß 
†Ö‡Ô“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ×¾Ö™üÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›ü»Öê ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öß ¯ÖÖêŸÖ ¾Ö ‹�ú¤üÖÖß †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÖê ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö êŸÖ»Öß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ “Öã»ÖŸÖÖ, ³ÖÖ‰ú µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›ü»Öê ¾Ö �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 1,50,000/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ ‘Öê¾ÖãÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¤ü¢ÖÖ ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö �úÖî¿Ö»µÖ, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¸üÖÆüÖ™üß 
ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸ü �Öã̧ üÖÓ 348/2021  �ú»Ö´Ö 452, 395, 324, 323, 504, 506  
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‡Ó¦üÖôêûûûûüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9975754256  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.     

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ•Ö�úÖòÖÔ̧ ü ‹™üß‹´Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸üüü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ‹´Ö‹“Ö-26/›ü²»µÖãú-6708  Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖÆãü»Ö ³ÖÖ�ÖÖê•Öß ¯ÖÖÓ›ü¾Öß¸ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. •ÖêŸÖ¾ÖÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 350/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/06 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
8972897411  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
´Öã�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 “Öê 05.45 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 
†Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖî. †Ö›ǘ ÖÖôû¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ‹�ãú�Ö ÃÖÖŸÖ •ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ü 
Ø�ú´ÖŸÖß 1,27,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´Ö¸ü�Óú™ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †Ö›ǘ ÖÖôû¾ÖÖ›üß, ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖÓ 296/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/†ÃÖÖ¯Öã̧ êüûü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9130052062  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
1)ˆ´Ö¸üß ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß  “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã́ Æüß †Ö´Ö“Öê ¯Öê¿ÖÓ™ü“ÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü µÖê£Öê“Ö �ú¸üÖ ÖÖÆüßŸÖ¸ü †ò́ ²Öã»ÖÃÖ ªÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß †Ö¤üôû †Ö¯Ö™ü �ú¹ýÖ ØÆüÃÖ�ú �éúŸÖß �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›üÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ 
�úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ›üÖò. ¿ÖÓ�ú¸ü ¬ÖÖØÃÖ�Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Öîª�úßµÖ †×¬Ö�úÖ¸üß �ÖÏÖ´Öß�Ö 
¹ý��ÖÖ»ÖµÖ ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆ´Ö¸üß ü �Öã̧ üÖ 219/2021 �ú»Ö´Ö 353, 332,  504, 506,  
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¿Öê¾ÖÖôêûû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9405524001  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß  “Öê 1.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ú™üÖôûÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×²Ö»ÖÖ“Öß £Ö�ú²ÖÖ�úß ¾ÖÃÖã»Öß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ×´Ö™ü¸ü �úÖê ÆüÖŸÖ »Ö�ÖÖ�ú¸ü 
¤êü�Ö ŸÖ ü̧ß †Öî�úÖŸÖ ŒµÖÖ Æîü †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤ü“Öê ¿Ö™Ôü“Öê �úÖò»Ö¸ü ¬Ö¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö 
�êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß »Ö�´Ö�Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ³ÖÖêÃÖê�ú¸ü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ »ÖÖ‡ÔÖ´ÖòÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
×¾Ö³ÖÖ�Ö ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 242/2021 �ú»Ö´Ö 353, 323, 506, 34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¾ÖÖ›êü�ú¸üûû,üü ´ÖÖê.�Îú. 9067081223  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



5)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
1)´ÖÖÆãü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.12.2013 ŸÖê ×¤ü. 29.12.2020 “Öê 10.05  ŸÖê 18.20 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖ¡Ö×ŸÖ£ÖÔ ¸üÖê›ü ´ÖÖÆãü̧ ü ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö•ÖÖ¸ü¯Ö�Ö Æêü ³ÖãŸÖ²ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö ²ÖÖÆêü¸ü“Öê �êú»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ�ÖãÖ ŸµÖÖ»ÖÖ 
†ÖÁÖ´ÖÖŸÖ šêü‰úÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ ¾ÖôûÖê¾Öêôûß †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü ¤êü¾Öß ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öê ³ÖÖÃÖ¾ÖãÖ •ÖÖ¤ãü 
™üÖê�µÖÖ“Öß ×³ÖŸÖß ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ�ú›ãüÖ ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖÖ ¾ÖÃŸÖã ¾Ö ¸üÖê�Ö ¸üŒ�ú´Ö ‹�ãú�Ö 23,14,549/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ×±úµÖÖÔ¤üß�ú›ãüÖ ‘Öê¾ÖãÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú 
�êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ×Ö¾Öé¢Öß ¿Öȩ̂ ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¸üÖ. �úÖê̄ Ö¸ü̧ üÖê›ü •ÖµÖ �Ö�Öê¿Ö ¾ÖÖÃŸÖã 
›üÖë²Öß¾Ö»Öß šüÖê�Ö ¿ÖÆü̧ üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üüüüüü �Öã̧ üÖ 126/2021 �ú»Ö´Ö 420, 328,  504, 34, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
3 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ö¸ü²Öôûß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †´ÖÖÖãÂÖ †×ÖÂšü †Ö×�Ö †‘ÖÖȩ̂ üß �éúŸµÖÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú ¾Ö ×Ö´ÖãÔ»ÖÖ ¾Ö �úÖôûÖ •ÖÖ¤ãü ×ÖµÖ´Ö 2013 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¸ü÷êüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 9923388510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü üü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´ÖÖÖê ŸÖã́ ÆüÖ»ÖÖ “ÖÖôûßÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß »ÖÖò™ü¸üß ¾Ö ‹�ú ×±Ïú•Ö »ÖÖ�Ö»Öê †ÖÆê. �Óú¯Ö�Öß“Öê »ÖÖê�ú µÖêŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. ŸÖã́ Æüß �Ö¸üß²Ö ×¤üÃÖÖ¾Öê ´Æü�ÖãÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¤üÖ�ÖßÖê �úÖœãüÖ šêü¾Ö�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖŸÖßÃÖ ‹�úÖ �ÖÖ›ü¾Öß¸ü ¾Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ Öß 
ÆüÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ �ÖÖ›üß¾Ö¸ü �úÖÓÆüß †ÓŸÖ¸ü •ÖÖ¾ÖãÖ �ÖÖ›üß £ÖÖÓ²Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �ú™ü ´ÖÖ¹ýÖ ¯Ö¸üŸÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß •ÖÖ¾ÖãÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ”ûÖê™üµÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ‘Ö ê¾ÖãÖ 
µÖê¾ÖãÖ ŸÖã́ Ö“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ŸÖã́ Ö“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖÖß ´ÖÖ�ÖßŸÖ»ÖêŸÖ ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß�ú›ãüÖ ÃÖÖêµÖÖ“Öß ¯ÖÖêŸÖ ¾Ö —ÖãÓ²Ö¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Öê¾ÖãÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ¤êü¾ÖãÖ µÖêŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ �ú™ü ´ÖÖ¹ýÖ •ÖÖ‰úÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖê›ãüÖ ¤üÖ�ÖßÖê ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖ‰úÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. üü¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ²Öã̧ ü�ãú»Öê, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ×•Ö. ¯Ö. ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüü �Öã̧ üÖ 238/2021 �ú»Ö´Ö 420, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆü/1969 “ÖÖê»Öêüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 9067901830  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê  :-    
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖÖ¬Ö¾Ö ´Öò›ǘ Ö µÖÖÓ“Öê Œ»ÖÖÃÖêÃÖ “ÖîŸÖµÖÖ�Ö¸ü ×¿Ö¾Ö´ÖÓ¤üß¸ü 

•Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ÖÖ´Öê ³Ö�Ö¾ÖÖÖ �ÖÖêØ¾Ö¤ü ŸÖÖȩ̂ ü�Öê, ¾ÖµÖ 13 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ²ÖÖ¯ÖãÖ�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ �ãú�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÖê †Ö–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾ÖãÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÖê×Ó¾ÖÓ¤ü ³Ö�Ö¾ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ŸÖÖȩ̂ ü�Öê, ¾ÖµÖ 36 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ²ÖÖ¯ÖãÖ�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖÓ 311/2021 �ú»Ö´Ö 363 
³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¤êü¾Ö�êúü,ü  ´ÖÖê. ÖÓ. 9545688895  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü       

7)†¾Öî¬Ö �Öã™ü�ÖÖ ²ÖÖôû�Ö»ÖÖ :- 
1)³ÖÖê�ú¸üü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 “Öê 08.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ±úÖ™üµÖÖ •Ö¾Öôû Ø�úÖ¾Ö™ü ¸üÖê›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 ü̧×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 71,710/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2090,ÃÖÓ•ÖµÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖÖÓœü̧ êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖê�ú¸ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 383/2021 �ú»Ö´Ö 328, 273, 272, 183 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †×Ö»Ö �úÖÓ²Öôêûüü , ´ÖÖê.�Îú. 9096254358  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)³ÖÖê�ú¸üü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.10  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Öã¤ü�Öê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö •ÖÖÓ³Öôûß ±úÖ™üµÖÖ •Ö¾Öôû 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 ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 49,120/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2401, ÖÖ´Ö¤êü¾Ö �úÖê™ãü •ÖÖ¬Ö¾Öüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖê�ú¸ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 385/2021 �ú»Ö´Ö 328, 273, 272, 183 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ŸÖÖÓ²ÖÖêôûßüü , ´ÖÖê.�Îú. 9987335769  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 
 



3)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.20  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ 
Ø�ú´ÖŸÖß 85,680/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß �ÖÖë×¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ•ÖÖüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ü×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 240/2021 �ú»Ö´Ö 328, 
273, 272, 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 26(2), 27, 30(2)(†) †®Ö ÃÖã̧ ü�ÖÖ ´ÖÖÖ�êú �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆü/1969 “ÖÖê»Öêüü , ´ÖÖê.�Îú. 9689707038  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.15  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¤ãü�úÖÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. �úÖ ȩ̂ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ üüüü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 25,830/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ú¢Öê, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ü¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 243/2021 �ú»Ö´Ö 328, 273, 272, 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö59 ´ÖÖÖ�êú 
2006 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ¾ÖÖ›êü�ú¸üüü , ´ÖÖê.�Îú. 9067081223  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
5)Æü¤ü�ÖÖ¾Öü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö•ÖÖÖÖ �ÖÖêôûß ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ×Ö¾Ö‘ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ ¯ÖÖÖ ´ÖÃÖÖ»ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 84,100/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö 
�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü �Öã̧ üÖ 283/2021 �ú»Ö´Ö 328, 273, 272, 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö59 ´ÖÖÖ�êú 2006 ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 26(2)(i)26(2)(iv),27(2)(e),30(2)�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß 
�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüü , ´ÖÖê.�Îú. 8308161089  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
6)ˆ´Ö¸üßü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, “ÖÖî�ú �Ö»»Öß ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×ÃÖŸÖÖ¸ü �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 24,800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ˆ´Ö¸üß �Öã̧ üÖ 220/2021 �ú»Ö´Ö 328, 273, 272, 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ¿Öê�Ö Ö•Öß¸üüüüü , 
´ÖÖê.�Îú. 8999013075  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÆüÖ›üÖêôûß µÖê£Öß»Ö ¤ü�ÖÖÔ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÆüÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 3,600/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖü/954, ²Ö•Ö Ó̧ü�Ö ×¯Ö¸üÖ•Öß �ú»»Öê¾ÖÖ›ü,  Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüü ü�Öã̧ üÖÓ 170/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2308 ¸üÖšüÖê›üüüüüüü,  ´ÖÖê �Î  9284536640  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Öế Ö�úÖ¸ü Æêü†¸ü �ú™üà�Ö ÃÖ»ÖãÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü  
�úÖ»Öß´ÖÖŸÖÖ ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ•Ö¾Öôû ´ÖÆêü²Öã²ÖÖ�Ö¸ü 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 Œ»ÖÖê•Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1540/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÆüü/436,‹�úÖÖ£Ö ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖê�ú»Öê,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü ü�Öã̧ üÖÓ 266/2021 �ú»Ö´Ö 
12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1988 ´ÖÖÖê�ú¸üüüüüüüü,  ´ÖÖê �Î  9623259955  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 07.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö 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, ´ÖÖêÆü±ãú»Ö ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö™üß“Öß ¤üÖ¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 5200/-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/401, µÖÖ¤ü¾Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ‡Ô²ÖßŸÖ¾ÖÖ¸üüü,  Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 225/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/811üüûüµÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸üüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7262845922  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
  



2)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö 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, ´ÖÖêÆü±ãú»Ö ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö™üß“Öß ¤üÖ¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 3900/-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/379 ”ûÖµÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ´Ö¸êü¾ÖÖ›üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 223/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/811ü µÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸üûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7262845922  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö 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, ´ÖÖêÆü±ãú»Ö ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö™üß“Öß ¤üÖ¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 4800/-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/379 ”ûÖµÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ´Ö¸êü¾ÖÖ›üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 224/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/811üüûüüüµÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸ü, ´ÖÖê.�Îú. 7262845922  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ›üÖê̄ ÖÓŸÖ 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× ü̧ŸµÖÖ, ´ÖÖêÆü±ãú»Ö ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö™üß“Öß ¤üÖ¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 4300/-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/811, Ö ȩ̈ü¦ü �ÖÓ�ÖÖ ȩ̂üøüß µÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸üüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 230/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2000 ÃÖã̧ üÖ¸üüüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7447271727  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
5)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ›üÖê̄ ÖÓŸÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ´ÖÖêÆü±ãú»Ö ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö™üß“Öß ¤üÖ¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 4900/-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/3230,×¤ü»Öß¯Ö ¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö 
ŸÖ�µÖÖôû�ú¸üüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 227/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2000 ÃÖã̧ üÖ¸üüüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7447271727  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
6)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ›üÖê̄ ÖÓŸÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ´ÖÖêÆü±ãú»Ö ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö™üß“Öß ¤üÖ¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 4900/-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/811, Ö ȩ̈ü¦ü �ÖÓ�ÖÖ ȩ̂üøüß µÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸üüüüüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 229/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2000 ÃÖã̧ üÖ¸üüüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7447271727  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
7)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ›üÖê̄ ÖÓŸÖ 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× ü̧ŸµÖÖ, ´ÖÖêÆü±ãú»Ö ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö™üß“Öß ¤üÖ¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 4300/-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/3230, ×¤ü»Öß¯Ö ¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö 
ŸÖ�µÖÖôû�ú¸üüüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 228/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/2000 ÃÖã̧ üÖ¸üüüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7447271727  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

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

 


