
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü                                                                            
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 336/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 09/09/2021 
1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 05.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 06.09.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö ü̧Ö 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹›ü²»µÖã-6515 
Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¤ǖ Ö�ú †Ö²ÖÖ•Öß �Öî̧ êü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ŸÖÖ. ×•Öü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 633/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9923494694  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 05.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´Öã̧ ǘ Öã̧ üÖ �Ö»»Öß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ �ú´ÖÖÖß•Ö¾Öôû 
�úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß µÖã×Ö�úÖòÖÔ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹Ö-2850 Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ´Ö�Ö¤ãǘ Ö ¿Öê�Ö µÖãÃÖæ±ú, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß �úÖ´Ö ¸üÖ. ØÆü�ÖÖê»Öß 
ÖÖ�úü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 638/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1224ûü,  ´ÖÖê �ÎÓú 8329712505  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ÃÖÆüµÖÖ¦üß Ö�Ö¸ü 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ×�ú¸üÖµÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ÃÖÆüµÖÖÓ¦üß Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �Óú¯ÖÖ‰ú›ü ¾ÖÖ»Ö“Öê ¾Ö¸ü ×¾Ö¾ÖÖê �Óú¯ÖÖß“ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ šêü¾ÖãÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖ•Öã“Öê ¾ÖÖœü»Öê»Öê �Ö¾ÖŸÖ �úÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ 
†ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÓ›ãü �Ö�Ö¯ÖŸÖß �ëú¦êü, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖêŒµÖã̧ üß™üß �ÖÖ›Ôü ¸üÖ. ¾ÖÖ�Ö¤ü̧ ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ Æü. ´Öã. ÃÖÆüµÖÖ¦üß Ö�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 634/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüü/1266 ÃÖãÖ�ãú´Ö¾ÖÖ¸üüûüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9850434273  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)×¾Ö•Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ¯»ÖÖò™ü �ÎÓú-2 ¾ÖÖ›üß ²Öã. 

¯ÖÖ¾Ö›êü ¾ÖÖ›üß ÖÖ�úÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ×´Ö™ü¸ü ´Ö¬ÖãÖ ´ÖÖ�Öß»Ö 24 ´ÖÆüß�µÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ 3255 µÖã×Ö™ü ×¾Ö•Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
51,010/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ üß �ú¹ýÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö �Óú¯Ö�Öß“Öê †Ö£Öá�ú Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖê�Öê¿Ö »Ö�´Ö�Ö �ÖÖế Ö�Öê, ¾ÖµÖ 28 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �úÖµÖÔ�úÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ ´Ö. ¸üÖ. ×¾Ö. ×¾Ö. ´ÖµÖÖÔü ÖÖÓ¤êü›ü (¿ÖÆü̧ ü) ¸üÖ. †Öî̧ Óü�ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 636/2021 �ú»Ö´Ö 135 ³ÖÖ×¾Ö�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüü/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êüüüûüüüü, 
´ÖÖê.ÖÓ. 9823827173   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖÖ¸ü¤üÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 

†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ×´Ö™ü¸ü ´Ö¬ÖãÖ ´ÖÖ�Öß»Ö �úÖÓÆüß ´ÖÆüß�µÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ 5,470/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ üß �ú¹ýÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö �Óú¯Ö�Öß“Öê †Ö£Öá�ú Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê 
†ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †×¿ÖÂÖ ×¾Ö•ÖµÖ¸üÖ•Ö ˆ³ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆüÖµµÖ�ú †×³ÖµÖÓŸÖÖ —ÖÖêÖ 5 †ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ¿ÖÖ�ÖÖ µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 632/2021 �ú»Ö´Ö 135 ³ÖÖ×¾Ö�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüü/2240 ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êüüüûüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9823827173   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ¯»ÖÖò™ü �ÎÓú-19 ×¾Ö�úÖÃÖ 

Ö�Ö¸ü �úÖîšüÖ ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ×´Ö™ü¸ü ´Ö¬ÖãÖ ´ÖÖ�Öß»Ö 24 ´ÖÆüß�µÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ 6325 µÖã×Ö™ü ×¾Ö•Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
1,31,260/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ üß �ú¹ýÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö �Óú¯Ö�Öß“Öê †Ö£Öá�ú Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖê�Öê¿Ö »Ö�´Ö�Ö �ÖÖế Ö�Öê, ¾ÖµÖ 28 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �úÖµÖÔ�úÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ ´Ö. ¸üÖ. ×¾Ö. ×¾Ö. ´ÖµÖÖÔü ÖÖÓ¤êü›ü (¿ÖÆü̧ ü) ¸üÖ. †Öî̧ Óü�ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 636/2021 �ú»Ö´Ö 135 ³ÖÖ×¾Ö�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüü/1266 ÃÖãÖ�ú´Ö¾ÖÖ¸üüüüûüüüü, 
´ÖÖê.ÖÓ. 9850434273  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. †ÖôÓû¤üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü 
ü×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖÖ •ÖãÖê ×Ö¾Ö›ü�Öã�úß“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö ü̧Öê̄ Öß �ÎÓú-1 µÖÖÖê »ÖÖ�ú›üÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü †Ö¸üÖê̄ Öß µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖÖ 
»ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÖêØ¾Ö¤ü ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ´Öã¤ü�Öã̧ êü, 
¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †ÖôÓû¤üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß üü ×•Ö.üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüüü �Öã̧ üÖÓ 179/2021 �ú»Ö´Ö 
143, 147, 149, 324,  323, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/928 ³Ö¾ÖÖÖ�Öß¸ü�ú¸üüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 
9545353519   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. †ÖôÓû¤üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü 
ü×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã †Ö´Ö“Öê ³ÖÖÓ›ü�Ö �úÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ †Ö»ÖÖÃÖ 
´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú-2 µÖÖÖê †ÖêšüÖ¾Ö ü̧ ²ÖãŒ�úß ´ÖÖ¹ýÖ †Öêšü ±úÖê›ü»ÖÖ ¾Ö ›üÖêŒµÖÖŸÖ �úÖšüß ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›ü»Öê ¾Ö 
‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü ¸üÖ•Öë¦ü “Ö™êü µÖÖÓÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �Öã²µÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖ¾ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö “Ö™êü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †ÖôÓû¤üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü ×•Ö.üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüüü �Öã̧ üÖÓ 178/2021 �ú»Ö´Ö 143, 147, 149, 324,  323, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/928 ³Ö¾ÖÖÖ�Öß¸ü�ú¸üüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9545353519   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

5)†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê :-    
´Öã�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 07.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ŸÖê ×¤ü.08.09.2021 “Öê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ×Æü²²Ö™ü 
ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †Ö¿ÖÖê�ú �Ö�Öê¿Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü, ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ´ÖÖ—Öß ÃÖ¸ǖ ÖÓ“Ö ¸üÖ•Ö�úÖ¸ü�Ö 
¸üÖ. ×Æü²²Ö™ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ×ÆüÃÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öß ¾Ö›üß»ÖÖê̄ ÖÖ•ÖáŸÖ 2 ÆêüŒ™ü¸ü 17 †Ö¸ü •Ö´ÖßÖ 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Öã»ÖÖÓ“Öê ×¿Ö�Ö�ÖÖ �ú¸üßŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÃÖ ¯Ö¸üŸÖ ²ÖîÖÖ´ÖÖ ²ÖÖê»Öß �ú¹ýÖ ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê 4 ™üŒ�êú ¾µÖÖ•ÖÖÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 µÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Öê �êú»Öß. ŸµÖÖÖÓŸÖ¸ü ´ÖµÖŸÖÖÖê ¾µÖÖ•ÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ¯ÖîÃÖê ¯Ö¸üŸÖ ¤êü¾ÖãÖ ÃÖã¬¤üÖ •Ö´ÖßÖ ¯Ö¸üŸÖ ²ÖîµÖÖÖ´ÖÖ �ú¹ýÖ Ö ¤êüŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ŸÖê 4 µÖÖÓÖß ×´ÖôãûÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»ÖÖÃÖ ´ÖÖÖÃÖß�ú ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»µÖÖÖê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¡ÖÖÃÖÖÃÖ �Óú™üÖôãûÖ ×¯Ö�úÖ¾Ö ü̧ 
±ú¾ÖÖ¸ü�Öß �ú¸ü�µÖÖ“Öê Ö¾ÖÖ�ÎúÖòÖ Æêü ×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ŸµÖÖÓ“Öê †ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧  
ü×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖŸÖßÂÖ †Ö¿ÖÖê�ú¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×Æü²²Ö™ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üü 
�Öã̧ üÖ 265/2021 �ú»Ö´Ö  306, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †ÃÖÖ¸üßûüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9130052062   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×“Ö¸üÖ�Ö�Ö»»Öß ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 

×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2543, Æü²Öß²Ö 
•ÖÖ²Ö¸ü “ÖÖ‰úÃÖ, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖÓ 221/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ  ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ¸üüüüüü, ü´ÖÖê.�Îú. 9518744941  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 
 



 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
´Ö¸ü�Öê»Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Ö—Ö¸ü ™üß ¯ÖÖÑ‡Ô™ü µÖê£Öê •ÖµÖ ¤ãü�ÖÖÔ ¬ÖÖ²ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. Æü�Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2100/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòüü/1003 �Ö•ÖÖÖÖ Æü̧ üß •ÖÖê�Ö¯Öê™êü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüü üü�Öã̧ üÖÓ 169/2021 �ú»Ö´Ö  12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/2437 ‡Õ�ÖÖê»Öêüü,  ´ÖÖê �Î  9423440472  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖÖÆãüÖ�Ö¸ü ²Öôûß¸üÖ´Öã̧ ü 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 2100/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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�úÖòüü/1073 ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�ÖüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖ 637/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9923494694  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)×�úÖ¾Ö™ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öß ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ¿Ö×Ö¯Öêšü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1800/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖêÆüüü/191 †Ö¯¯ÖÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™ü �Öã̧ üÖ 285/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 65(²Öß) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüüü/1913üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9552888455  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Æü›üÃÖ�Öß 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, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2496/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖêÆüüü/35ü, �ÖÖ�úÖê²ÖÖ ´ÖÖÖê•Öß Ø“ÖŸÖ»Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾ÖüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ 248/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/35 Ø“ÖŸÖ»Öêüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9284056205  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
4)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖȩ̂ üß ¬ÖÖ²µÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖî. ²ÖÖ·ÆÖôûß 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 ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
“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�úÖòüüü/3086, ²Ö²ÖÎã¾ÖÖÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö »ÖãÓ�ÖÖ ȩ̂ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 188/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/935 ¯ÖšüÖ�Öüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9623663100  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

9)¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖéŸµÖã :- 
1)´Öã�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ŸÖê ×¤ü. 08.09.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖêŸÖß ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 1)ÃÖÓ¤üß¯Ö ³Ö�Ö¾ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, 2)³Ö�Ö¾ÖÖÖ ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì, ¤üÖê‘Öê ¸üÖ. 
�ú´Öôêû¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æüê ¤üÖê‘Öê ¯Öê¿ÖÖ ˆ»Ö»Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÓ›ãü�Öá ŸÖê ´Öã�Öê›ü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê�ú›êü †ÃÖ»Öê»Öß �úÖ¸ü �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-20/›üß•Öß-6925 Öê ´Öã�Öê›ü µÖê£Öß»Ö ´ÖÖêŸÖß ÖÖ»µÖÖŸÖãÖ ¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖãÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ †Ö“ÖÖÖ�ú ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¾ÖÖœü»µÖÖ´Öãôêû �ÖÖ›üß 
ÖÖ»µÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¤üÖ¯Ö�úÖ ¸üÖ•ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüü †Ö.´Öé. 56/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
ÃÖ¯ÖÖê×Öüü/ÁÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �ëú¦êüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9850072078   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
  



10)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
� ãÓú™æü¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 11.19  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ãúÂ�Öã̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 

»ÖÖ»Ö¤êü¾Ö �ÖÖêØ¾Ö¤ü �úÖ�Ö›êü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ãúÂ�Öæ̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¾ÖêÜ»›ü�Ö“Öê ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ¾ÖêÜ»›ü�Ö“Öê �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ †“ÖÖÖ�ú �ú Ó̧ü™ü“Öê ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ‘Ö¸ü“Öê 
ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú ¤ãü:�ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †Ö•Ö ¸üÖê•Öß †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �ú¹ý�ÖÖ²ÖÖ‡Ô »ÖÖ»Ö¤êü¾Ö �úÖ�Ö›êü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. �ãúÂ�Öæ̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™  �ãÓú™æü̧ üüüüü †Ö.´Öé. 28/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
†Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1181 �ãú´Ö ȩ̂üüüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8208788324  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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


