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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›   •ÖÖ.�Îú. 576/2021            ×¤üÖÖÓ�  : 28/12/2021 
 

1)™ü¯Ö¸üßŸÖß»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê  ×¤ü. 26.12.2021 “Öê 10.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖế ÖšüÖ�ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ 
ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖế ÖšüÖ�ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ ü̧ÖŸÖß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ×™Ö¯Ö¡ÖÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ×™üÖ¿Öê›ü“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
�ú¹ýÖ ÃÖßÃÖß™üß¾Æüß �òú´Öȩ̂ üÖ, Û¾ÆüÃÖß†Ö¸ü ÃÖê™ü, ‹�ú •ÖãÖß ×™ü ¾Æüß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß, ‹�ú •ÖãÖß �ÖòÃÖ ™üÖ�úß , ŸÖÖÓ¤üôûÖ“ÖÖ ‹�ú �ú¼üÖ, ×�ú¸üÖ�ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ ¾Ö 
´ÖÃÖÖ»ÖÖ †ÃÖê Ø�ú´ÖŸÖß 24,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¾Ö Ö�Ö¤üß 5000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 29,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
†¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ×¯Ö. ×³ÖŒ�ãú †Ö›êü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¬ÖÖ²ÖÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ÃÖÖế ÖšüÖ�ÖÖ ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüû �Öã̧ üÖÓ 475/2021 �ú»Ö´Ö 380, 461, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1653 ¤êü¾Ö�úÖÓ²Öôêûüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9623979181  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê  ×¤ü. 27.12.2021 “Öê 06.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê “Ö¯¯Ö»Ö“Öê 
¤ãü�úÖÖ ´ÖÖî. †ÖÂ™ãü̧ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê “Ö¯¯Ö»Ö, ²Öã™üÖ“Öê ×™üÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¿Öê›ü“Öê †ÃÖ»Öê»Öê ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö 
¯Ö¡ÖÖ ¾ÖÖ�ú¾ÖãÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ “Ö¯¯Ö»Ö, ²Öã™ü, ×²ÖÃ™üÖò»Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß 2000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 9810/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾Ö÷ü»Ö ¤ü�Ö›ãü �Ö•Ö³ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. †ÖÂ™ãü̧ ü 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüû �Öã̧ üÖÓ 192/2021 �ú»Ö´Ö 380, 461, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2308 ¸üÖšüÖê›üûüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9284536640  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 21.12.2021 “Öê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
»ÖÖê�ú´Öß¡ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-2870 Ø�ú´ÖŸÖß 14,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ±ãú»Ö“ÖÓ¤ü ³Öã́ Ö¸üÖ´Ö “ÖÖî¬Ö¸üß, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ±ú¸ü¿Öß �úÖ´Ö�ÖÖ¸ü ¸üÖ. �Ö™ü�ú›ü ŸÖÖ. ÁÖß´ÖÖ¬Ö¾Ö¯Öã̧ ü ×•Ö. ×¿Ö�Ö¸ü ¸üÖ•µÖ ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ Æü. ´Öã. 37/‹ ¾ÖÖ´ÖÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß 
³ÖÖ›üµÖÖÖê »ÖÖê�ú´Öß¡ÖÖ�Ö¸ü üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 438/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™üüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9423306245  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 23.12.2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
»Öê²Ö¸ü �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖÖ¾Öê †ÃÖ»Öê»Öê †òŒ™üß¾ÆüÖü �Óú¯Ö�Öß“Öß Ã�ãú™üß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¾Æüß-8763 
Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´Öã¾Ö¸ü�ÖÖÖ ”ûÖê™êü�ÖÖÖ, 
¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. »Öê²Ö¸ü �úÖò»ÖÖßü üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 497/2021 �ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüüü/835üüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8308878094  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)� Óúã›ü»Ö¾ÖÖ›üßû üûü:ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 02.07.2021 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, �úÖê»Æêü ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¸ü “ÖÖÓ�Ö»ÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß 
´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ¾Ö ”ûÖê™üµÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ �ÖÖêÂ™üß¾Ö¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �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 29 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óúã›ü»Ö¾ÖÖ›üßû üüüüü�Öã̧ üÖÓ 147/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüü/2821 “Ö¾ÆüÖ�Öüüüü, ´ÖÖê �Î  8668361977 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 



2)�Óú¬ÖÖ¸ü üûü:ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 01.06.2009 “Öê ÖÓŸÖ¸ü ‹�ú ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ †Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖî•Öê �Ö¸ü²Ö �ÖÓ›ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´Öã�Öê›  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ †Ö‡Ô ¾Ö×›ü»ÖÖÓ“ÖÖ ¯»ÖÖò™ü †Ö¸üÖê̄ Öß ¯ÖŸÖß“Öê ÖÖ¾ÖÖÖê �ú¹ýÖ ¤êü ¾Ö �úÖ¸ü 
‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß, ¿ÖÖ×¸ü̧ üß�ú ¾Ö 
´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 26 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üû üüüüü�Öã̧ üÖÓ 449/2021 �ú»Ö´Ö, 
498(†), 323, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüü/1959 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êüüüüü, ´ÖÖê �Î  9604333256 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

4)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
1)� Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.12.2021 ¸üÖê•Öß 10.00 ¾ÖÖ.  “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖß ´ÖÓ¤üß¸ü ²ÖÆüÖ¤ü̧ ǖ Öæ̧ üÖ �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ.�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, �Ö�Ö¯ÖŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö¾Ö¸ü µÖê¾ÖæÖ Ö¾ÖÃÖ ±êú›üÖµÖ“ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü�ÖæÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
×ŸÖ“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¯ÖÖêŸÖ •ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß ¾Ö•ÖÖ 12 �ÖÏò́ Ö Ø�ú´ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Öê ×¾ÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¤êü�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ�ÖæÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸÖß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖê 
ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×¤ü»Öß †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×¤ü¿ÖÖ³Öæ»Ö �ú¹ýÖ ŸÖß ¯ÖÖêŸÖ ‘Öê¾ÖæÖ •ÖÖ‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ±úÃÖ¾Ö�Öæ�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÓ�ÖÖ²ÖÖ‡Ô 
ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¾ÖÓ•Öê, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ.²ÖÖÆü¤ü̧ ǖ Öæ̧ üÖ �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
�Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖ. 448/2021 �ú»Ö´Ö 420,406,34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2259 ÁÖß¸üÖ´Öêû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 
9421731652  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)»ÖÖêÆüÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.02.2021 ¸üÖê•Öß ŸÖê ×¤ü.10.08.2021 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü, »ÖÖêÆüÖ ü 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê, ³ÖÖ¸üŸÖ ±úÖµÖÖÖÛ¿ÖµÖ»Ö ‡Œ»Öã•ÖÖ ×»Ö×´Ö™êü›ü ¿ÖÖ�ÖÖ »ÖÖêÆüÖ µÖÖ �Óú´¯ÖÖß“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ �ú¹ýÖ 
ŸÖÃÖê“Ö �ú•ÖÔ¤üÖ¸üÖ�ú›æüÖ ¾ÖÃÖæ»Ö �êú»Öê»Öß ¸üŒ�ú´Ö ¾Ö ²ÖÖÖ¾Ö™ü ¤ü ü̧Öê›üµÖÖŸÖß»Ö †¯ÖÆüÖ¸ü �êú»Öê»Öß ¸üŒ�ú´Ö ¿ÖÖ�ÖêŸÖ Ö ³Ö¸üŸÖÖ ¸üŒ�ú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 
286788/- ¹ý¯ÖµÖê ‹¾ÖœüµÖÖ ¸ü�ú´Öê“ÖÖ †¯ÖÆüÖ¸ü �ú¹ýÖ �Óú´¯ÖÖß“Öß ¾Ö �ú•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß ±úÃÖ¾Ö�Öæ�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üßü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö 
�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖÖ�ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�ú ³ÖÖ¸üŸÖ ±úÖµÖÖÖÛ¿ÖµÖ»Ö ‡Œ»Öã•ÖÖ ×»Ö×´Ö™êü›ü ¿ÖÖ�ÖÖ »ÖÖêÆüÖ ¸üÖ.�Ö�Ö¯Öæ̧ ü 
(�úÖ´ÖšüÖ) ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ ÖËæ̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüü �Öã̧ üÖ. 226/2021 �ú»Ö´Ö 408,420 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2325 ×�ú¸ǖ Ö�Öêû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 9421731652  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 
³ÖÖê�ú¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.25 ¾ÖÖ. ŸÖê 15.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ¿ÖÆü̧ ü µÖê£Öê, ŸÖÖ.³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖŸÖß»Ö 

Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ †Öế Öß�ÎúÖòÖ “ÖÖ ÃÖÓÃÖ�ÖÔ ¯ÖÃÖ¹ý ÖµÖê µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“ÖÖÖ ¤êü¾ÖæÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖ “Öê ¯ÖÖ»ÖÖ 
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ŸµÖÖÓÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖßŸÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ. †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¯Ö£ÖÃÖÓ“Ö»ÖÖ ¾Ö ÃÖ³ÖêÃÖÖšüß 150 ŸÖê 200 »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ •ÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖÃÖ •Ö´ÖÖ 
�ú¹ýÖ ¯Ö£ÖÃÖÓ“Ö»ÖÖ ¾Ö ÃÖ³ÖÖ ‘Öê¾ÖæÖ ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ üêêü ×±úµÖÖÔ¤ßü ¯ÖÖêÖÖ/52 
×¾Ö�úÖÃÖ ²ÖÖ»ÖØÃÖ�Ö ¸üÖšüÖê›üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸ü �Öã̧ üÖÓ. 476/2021 �ú»Ö´Ö, 269, 270, 34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1951 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ú¸üÖ›üû, ´ÖÖê.�Îú. 
9823714385  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6) ¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1) ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2021 ¸üÖê•Öß 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê †ŸÖ¸üÖôû �ÖÖ¾ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê   
ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•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 Ø�ú´ÖŸÖß 2880/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¤üÖ¹ý “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ ¯ÖÖêÆ/1677 ŸÖÖÆêü̧ ü �Öã»ÖÖ´Ö Ö²Öß ¿Öê�Öüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖ 265/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/647 ´ÖÖ¸¸üü�Öê¾ÖÖ›üüüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8600733027 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2) »ÖÖêÆüÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2021 ¸üÖê•Öß 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ×¸ü�úÖ´µÖÖ ¯»ÖÖò™ü¾Ö¸ü ´ÖÖî•Öê ¯ÖÖÓ�Ö¸üÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ.�Óú¬ÖÖ¸ü ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4700/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¤üÖ¹ý “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ ¯ÖÖêÆ/408 †¿ÖÖê�ú ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ëú¦êüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
»ÖÖêÆüÖüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖüüüüü �Öã̧ üÖ 263/2021 �ú»Ö´Ö 65(‹±ú), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆ/2483 ÃÖÖ�Ö ȩ̂üüü, ´ÖÖê.�Îú. 9823015483 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



 
3)×²Ö»ÖÖê»Ößüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2021 ¸üÖê•Öß 16.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ²ÖÖêôûß ´Ö¬µÖêü ´ÖÖî•Öê †Ö¸üôûß ŸÖÖ.×²Ö»ÖÖê»Ößü ü 
×•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 Ø�ú´ÖŸÖß 1650/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¤üÖ¹ý “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ ¯ÖÖê�úÖò/142 ³ÖÖ¸üŸÖ �ÖÓ›ãü ± ÓúŸÖÖ›êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×²Ö»ÖÖê»ÖßüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×²Ö»ÖÖê»Ößüüüüü �Öã̧ üÖ 241/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆ/1985 Ø¿Ö¤êüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7721005064 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  

7)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.11.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¸ǘ ÃÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö †×¤ü»ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¤ü̧ ǘ µÖÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×»Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô �Ö�Ö¯ÖŸÖ �Öã̧ üÖã»Öêüüü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Öü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß †×ŸÖ¾ÖÂ™üß —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû �úÖ¯ÖÃÖÖ“Öê 
ˆŸ¯Ö®Ö Ö —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê¾Ö¸ü �ÖÖ•Ö�Öß �ú•ÖÔ †ÃÖ»µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ´Öãôêû,�úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü�úÖ´Öß ×¸ü´ÃÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö 
†×¤ü»ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ ´ÖÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/3210 ‹.†×ÖŸÖÖ ¯ÖÖêÃ™êü ™üÖˆÖ 
™ãü †×¤ü»ÖÖ²ÖÖ¤üû µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüüüüü†Ö.´Öé. 21/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2720 ¯ÖÏ�úÖ¿Ö †Ã¾Ö»Öêü, û´ÖÖê.�Îú. 9922322312  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
 

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

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


