
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú. 573/2021       ×¤üÖÖÓ�  : 26/12/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

� Óú¬ÖÖ¸ü üü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ŸÖê 19.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ´ÖßŸÖß �úÖò™ü̧ ü ¾ÖÖ›Ôü ÖÓ 20 ‘Ö¸ü ÖÓ²Ö¸ü 31 
�Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ‘Ö¸üÖ»ÖÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ÖÖî�ú¸üßÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü�ÖÖ¾Öß �Öê»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß �úÖê�ÖßÆüß 
ÖÃÖŸÖÖÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¾ÖÖò»Ö �Óú¯ÖÖ‰ú›ü ¾Ö¹ýÖ “ÖœãüÖ ˆŸÖ¹ýÖ ×�ú“ÖÖ ¹ý´Ö“ÖÖ ´ÖÖê›ü�úÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ †ÖŸÖ ´Ö¬ÖãÖ 
ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖãÖ �úÖë›üÖ �úÖœãüÖ ´Ö¬Ö»µÖÖ ¹ý´Ö ´Ö¬µÖê •ÖÖ‰úÖ �ú¯ÖÖ™ü †ÃÖ»Öê»Öê ¹ý´Ö“µÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ“Öê �ú›üß �úÖë›üÖ ÆüÖŸÖÖê›üµÖÖÖê ¾ÖÖ�ú¾ÖãÖ ¹ý´Ö´Ö¬µÖê 
»ÖÖê�ÖÓ›üß †»Ö´ÖÖ¸üß “Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ-“ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖ²µÖÖÓ“Öß ‘ÖÖ�Ö¸ü, ×¯ÖŸÖôûß ‘ÖÖ�Ö¸ü, ¾Ö ŸÖÖÓ²µÖÖ“ÖÖ ‹�ú ÆÓü›üÖ †ÃÖÖ 
43,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¾Ö Ö�Ö¤üß 3000/-¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 46,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÆëü¦ü 
ÃÖÖê̄ ÖÖÖ¸üÖ¾Ö �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß �ú×ÖÂšü ÃÖÆüÖ. ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ¸üÖ. �ÖÓ›üÖôûß ŸÖÖ. †Æǘ Ö¤ǖ Öã̧ ü 
×•Ö. »ÖÖŸÖã̧ ü Æü. ´Öã. ¯ÖÓÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ´ÖßŸÖß �úÖò™ü̧ ü �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 446/2021 
�ú»Ö´Ö  454,  380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ  ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüü/2259 ÁÖß¸üÖ´Öêûú, ´ÖÖê. ÖÓ. 9421731652  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¤êü�Ö»Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 20.12.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÖê“Ö´´ÖÖ�Ö»Öß �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸ü 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ™üß‹ÃÖ-17/•Öê-8038 Ø�ú´ÖŸÖß 
90,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Æòü�›ü»Ö »ÖÖò�ú »ÖÖ¾ÖãÖ —ÖÖê̄ Öß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã̧ êü¿Ö 
×¯Ö. ÃÖÖµÖ»Öã �ú›ü»Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
¤êü�Ö»Öã̧ ü üüü�Öã̧ üÖÓ 581/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/ÁÖß ÃÖ¸üÖê¤êüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
9821159844  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ŸÖê ×¤ü. 23.12.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
´Ö×ÖµÖÖ¸ü �Ö»»Öß ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß Ã¯»Öë›ü¸üü ‡ÃÖ´ÖÖ™Ôü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß•Öß-6204 Ø�ú´ÖŸÖß 
30,000/-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 ÃÖµµÖ¤ü ²ÖÖ²ÖÖ ×¯Ö. ÃÖµµÖ¤ü 
�úÖ•Ö´Ö†»Öß, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™êü»Ö¸ü ¸üÖ. ´Ö×ÖµÖÖ¸ü �Ö»»Öß ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü üüü�Öã̧ üÖÓ 314/2021 
�ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/ÁÖß �ÖÖȩ̂ êüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9822432752  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê 24.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´Ö¸üßµÖ´Ö �Ö»ÃÖÔ ÆüÖò™êü»Ö“Öê ÃÖ´ÖÖêºþÖ 
�îú»ÖÖÃÖÖ�Ö¸ü  ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ µÖã×Ö�úÖòÖÔü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¯Öß-9337 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖµµÖ¤ü ²ÖÖ²ÖÖ ×¯Ö. ÃÖµµÖ¤ü �úÖ•Ö´Ö†»Öß, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
™êü»Ö¸ü ¸üÖ. ´Ö×ÖµÖÖ¸ü �Ö»»Öß ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 434/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›üüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8888802387  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :- 
1)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÏ¤üß¯Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ÆüÖÃÖÖ¾ÖÖ›ü ´Ö¦êü¾ÖÖ¸ü �Ö»»Öß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ‘Ö¸üÖ�ú›ãüÖ ¿ÖêŸÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¯Öã¾Öá“Öê •ÖãµÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ µÖê‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸµÖÖ“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖ�Ö™üÖ•Ö¾Öôû �ú¢ÖßÖê ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü 
¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Ößü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üü ²Öôû¾ÖÓŸÖ †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö �ú»µÖÖ�Ö, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �ú»µÖÖ�ÖÖ�Ö¸ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖ 236/2021 �ú»Ö´Ö 326, 504 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ²ÖÖ“Öê¾ÖÖ¸üü, ´ÖÖê. ÖÓ. 9637320355 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 



2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Ö¸ü‘ÖÖ™ü �ú´ÖÖÖß •Ö¾Öôû ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ×´Ö¡ÖÖÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×´Ö¡Ö ¯ÖôãûÖ �Öê»µÖÖÖê †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»µÖÖÖê ›üÖêŒµÖÖ“Öê ÆüÖ›ü ŸÖÃÖê“Ö •Ö²Ö›üÖ ±òúŒ™ü“Ö¸ü �êú»ÖÖ. ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ÖÓŸÖ¸ü µÖ¿ÖÖêÃÖÖ‡Ô 
ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ. ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ‘ÖÖ™üß †Öî̧ Óü�ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ †Ö•Ö ¸üÖê•Öß ×±úµÖÖÔ¤üß ×¤ü»µÖÖÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖ 
ˆ×¿Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üü ÃÖÖ�Ö¸ü ÃÖã×Ö»Ö ¯Ö¾Öôêû, ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔÖ�Ö¸ü ²Öôûß¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü 
‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü �Öã̧ üÖ 313/2021 �ú»Ö´Ö 325, 323, 504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2438 ×Ö¸ü›êüü, ´ÖÖê. ÖÓ. 9860113604 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû üûü:ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 20.01.2021  ŸÖê ×¤ü.07.08.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ´ÖÖ•Öß¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ.ü ×•Ö. ¯Öã�Öêü Æü. ´Öã. 
�ÖÖêØ¾Ö¤üÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ŸÖßÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ‹�ú ²Öã»Öê™ü  
‘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 32 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû üüüüü�Öã̧ üÖÓ 386/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖüüü/631 ¤êü¿Ö´Öã�Öüüüü, ´ÖÖê �Î  9923647631   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)�ÖÓ³Öß¸ü †¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †×¤üŸµÖ ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê œüŒ�úÖ ¤êü¾Ö²ÖÖ ‡Ó�ÖÖê»Öê, ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾ÖÖò“Ö´ÖòÖ ¸üÖ. ÖÖôêûÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ ¤ãü¬ÖÖ“Öê 
¯ÖÖò�êú™ü †×¤üŸµÖ ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ¯Öã•ÖÖ ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ †Ö¸üÖ´Ö ´Ö×¿ÖÖ�ú›êü ¯ÖÖµÖß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üÖ ŸÖê ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß›ü²»µÖã-8877 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ ÆüµÖ�Ö‡Ô ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ 
´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö ü̧�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß œüŒ�úÖ ‡Ó�ÖÖê»Öê, 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ÖÖôêûÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö  �Öã̧ üÖ 890/2021 
�ú»Ö´Ö 279, 304(†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß £ÖÖȩ̂ üÖŸÖ,  ´ÖÖê. ÖÓ. 9823298315 ü Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üÖ µÖê£Öê µÖÖÓ“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ �Öò̧ êü•Ö“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
×™üÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¿Öê›ü ´Ö¬µÖê ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ Fun Target Timerü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß  18180/-¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖüüüü/492, ÃÖÓŸÖÖêÂÖ 
¸ü‘ÖãÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüü ü�Öã̧ üÖ Ó 889/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. 
•Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2168üüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  8999978576  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×ÃÖ™üß ´ÖÖ�ìú™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö Œ»ÖÖê•Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö 
Ö�Ö¤üß 1350/-¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Öüüü/ÁÖß ÃÖã¿ÖÖÓŸÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖ ×�úÖ�Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüü ü�Öã̧ üÖ Ó 437/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2294üüüüüûüÆãÓü›êü 
´ÖÖê �Î  7083182294   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, µÖÖ¤ü¾Ö �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×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 ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß  
3550/-¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Öüüü/ÁÖß ÃÖã¿ÖÖÓŸÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖ ×�úÖ�Öê,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüü ü�Öã̧ üÖ Ó 436/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö¯ÖÖêÖÖüüüüüü/206 
´Öî»Ö¾ÖÖ›ü, ü ´ÖÖê �Î  8888802387  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                                      ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü› 



 


