
¯ÖÏ êÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 500/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 29/10/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :-  
»ÖÖêÆüÖ ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Öê»Ö�ú´Ö ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�úÖ •Ö¾Öôûß»Ö ¾Öê»Ö�ú´Ö ÆüÖò™êü»Ö »ÖÖêÆüÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ²ÖãŒ�úßÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖßÖ †ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´ÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖ ¯Ö�ú›ãüÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôûß»Ö †Öê̄ ÖÖê ȩ̂üÖÖê-6 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý, ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-22/‹µÖã-0406 �Îú´ÖÖÓ�úÖ“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯»Öò™üßÖÖ 
´ÖÖê ÃÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 70,000/-¹ý¯ÖµÖê Ø�ú´ÖŸÖß“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß †Ö¤êü¿Ö ×¯Ö.×¯Ö¸üÖ•Öß ÆÓü�úÖ¸êü, ¾ÖµÖ 14 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö(†) ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖü �Öã̧ üÖÓ 221/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¿Öê�Öüûûüüüü,  
´ÖÖê.�ÎÓú. 8888822811  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)¤ãü�úÖÖÖŸÖß»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ŸÖê ×¤ü. 28.10.2021 “Öê 08.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÁÖêµÖ¿Ö �éúÂÖß ÃÖê¾ÖÖ �ëú¦ü 
¤ãü�úÖÖ ¯ÖÖê™üÖ ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÁÖêµÖ¿Ö �éúÂÖß ÃÖê¾ÖÖ �ëú¦ü ¤ãü�úÖÖÖ“Öê 
¿Ö™ü¸ü“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖµÖÖ²ÖßÖ ¾Ö ×�ú™ü�úÖÖ¿Ö�ú Ø�ú´ÖŸÖß 64,800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖŸÖß¿Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ×¯ÖÖ»Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �éúÂÖß ÃÖê¾ÖÖ �ëú¦ü ¸üÖ. ¯ÖÖê™üÖ ²Öã. ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüû �Öã̧ üÖÓ 255/2021 �ú»Ö´Ö 461, 380 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆü/1662 �ú¤ǘ Öüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  7350671239  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)ü“ÖÖȩ̂ üß :- 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 28.10.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Û¾Æü†ÖµÖ¯Öß ´ÖêÖ ¸üÖê›ü¾Ö ü̧ 
ÃÖÖšêü “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÖêÆü´Öß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ŸµÖÖ“Öß �Ö•Öë¦ü †ò™üÖê �Öò̧ êü•Ö •Ö¾Öôû ™üÖ™üÖ ‹ÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß �ÖÖ›üß ¾Ö ²Ö•ÖÖ•Ö †ò™üÖê 
»ÖÖ¾ÖãÖ ‘Ö¸üß •ÖÖ‰úÖ —ÖÖê̄ Öß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ™üÖ™üÖ ‹ÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öê †ò™üÖế Ö¬Öß»Ö ²ÖÃÖ�µÖÖ“Öß ÃÖß™ü Ø�ú´ÖŸÖß 
2000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö †ò™üÖê“Öê ™üÖ™üÖ‹ÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öê �úÖ“Ö ±úÖê›ü»Öê¾Ö. ¾Ö †ò™üÖê ¾Ö¸üß»Ö ™üÖò̄ Ö ¾Ö ×ÃÖ™ü ±úÖ›ãüÖ 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü †Ö�ú¸üÖ¯Öê, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. �ÖÖê²ÖÎÖ�Ö›êüÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß�ÖÖ¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 413/2021 �ú»Ö´Ö 379, 427 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/49üüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
9921000990  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê  :-    
»ÖÖêÆüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, µÖ¿Ö †ò�êú›ǘ Öß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ 
´Öã»Ö�ÖÖ ÖÖ´Öê “ÖîŸÖµÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 14 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. �Ö›ü�ú ´ÖÖÓ•Ö¸üß ŸÖÖ.  »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ µÖ¿Ö †ò�êú›ü´Öß µÖê£Öê 
™üµÖã¿ÖÖ �ú¸üßŸÖÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÃÖ �ãú�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö–ÖÖŸÖ �úÖ ü̧�ÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾ÖãÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖ¬Ö¾Ö �êú¸ü²ÖÖ 
•ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �Ö›ü�ú ´ÖÖÓ•Ö¸üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖü �Öã̧ üÖÓ 
220/2021 �ú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ŸÖÖÓ²Öêüü, ü ´ÖÖê. ÖÓ. 9850188100 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. ü       
 
 
 
 
 



5)¯ÖÏÖ�µÖÖÃÖ ×Ö¤ÔüµÖß ¾ÖÖ�Ö�Öã�ú :- 
´ÖÖÖšüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖ´Ö�Öß ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüà¦üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öê ×¯Ö�ú†¯Ö �ÖÖ›üß Ø�ú´ÖŸÖß 3,00,000/-¹ý ´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖ ²Öî»Ö 
Ø�ú´ÖŸÖß 2,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¤üÖ™üß¾ÖÖ™üß ×Ö¤ÔüµÖŸÖêÖê �úÖë²ÖãÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 5,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê 
¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/3001, ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö Ö¸ü¾ÖÖ›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüüüü �Öã̧ üÖ 143/2021 �ú»Ö´Ö 11 (›ü)(‡) ¯ÖÏÖ�µÖÖÃÖ ”ûôû ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1960 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2111 ×ŸÖ›ü�êúüûû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9767242111  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)×²Ö»ÖÖê»Öß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¹ý¦üÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ÖÖê»ÖÖ�úÖ ü̧ ²ÖÃÖãÖ ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2600/-¹ý¯ÖµÖê 
¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòü/142, ³ÖÖ¸üŸÖ �ÖÓ›ãü ±ÓúŸÖÖ›êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößü ü�Öã̧ üÖÓ 221/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1985 Ø¿Ö¤êüûüüû,  
´ÖÖê �Î  7721005064  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖ¯ÖÃÖß (²Öã) ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 5230/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖ¸üÖ•Öß £ÖÖȩ̂ êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü ü�Öã̧ üÖÓ 220/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüüü/2330 �úÖÖ�Öã»Öêüûüüû,  ´ÖÖê �Î  7744019830  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ¯Öãœêü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1600/-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�úÖòüü/3021, †¸üØ¾Ö¤ü ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ×¿ÖÖ�ÖÖ ü̧ 
¯ÖãŸÖôêûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüü üüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüü �Öã¸üÖ 190/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1375ü,  ´ÖÖê.�Îú. 7774051375  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“µÖÖ �ÖÖê›üÖ¾ÖãÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¿Öê›ü •Ö¾Öôû ´ÖÖî. 
£Öȩ̂ ü²ÖÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý  Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1200/-
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�úÖòüü/2198 ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö 
³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó�Öôêû, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 406/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/69 •ÖÖ¬Ö¾Öü,  ´ÖÖê.�Îú. 9421769169  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 12.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖȩ̂ üß ¬ÖÖ²ÖÖ ŸÖã̄ ¯ÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸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 2700/-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�úÖòüü/2811, ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖîÃÖÖ•Öß �ëú¦êüû, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüü üüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖ 773/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüüü/1884 ´Öã̄ Ö›êü,  ´ÖÖê.�Îú. 8421435353  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‡Ô�ú²ÖÖ»ÖÖ�Ö¸ü ¯ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ™üÖ�úß�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ¸üÖ 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü †�ú²Ö¸ü µÖÖÓ“µÖÖ “ÖÆüÖ“µÖÖ ÆüÖò™êü»Ö •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý  Ø³Ö�Ö ü̧ß 
ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1860/-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 ¯ÖÖêÆüüü/2434, 
¯ÖḮ ÖÖê¤ü �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö �ú·ÆÖôêûüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�ÖüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖ 774/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/616 “Ö�Îú¬Ö¸ü,  ´ÖÖê.�Îú. 7020448411  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
  



5)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß �úÖêµÖÖã̧ ü ×´Ö»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
 –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. ×•Ö.û 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 1680/-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 
¯ÖÖêÖÖüüü/686, ¹ý¯Öê¿Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¤üÖÃÖ¸ü¾ÖÖ›üûüû, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖ 770/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/2168 •ÖÖ¾Öê¤üü,  ´ÖÖê.�Îú. 8997998576  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
6)�Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ±ãú»Ö¾Öôû ×¿Ö¾ÖÖ¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖê •ÖÖÓ²Ö •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›ü“Öê �Ö›üß 
´Ö¿ÖßÖ •Ö¾Öôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.û 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 
2300/-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�úÖòüüü/3367, ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
»Ö�´Ö�Ö ¬Öãôû�ÖãÓ›êüûüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖ 368/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/2425 ¸üÖšüÖê›üü,  ´ÖÖê.�Îú. 9011736889  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
7)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×�ú¸üÖÖÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ³ÖÖ�Öß ŸÖÖ.ü ×•Ö.û 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 5340/-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 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖ»Öß´Ö ²Öê�Ö •Ö»ÖÖ»Ö ²Öê�Ö, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖ 772/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüü/124 �Ö¾Öôûßüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8208681527  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
8)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¬ÖÖ²ÖÖ “ÖÓ¤üÖØÃÖ�Ö �úÖòÖÔ̧ ü ŸÖÖ.ü ×•Ö.û ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1500/-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 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖ»Öß´Ö ²Öê�Ö •Ö»ÖÖ»Ö ²Öê�Ö, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖ 771/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüü/1884 ´Öã̄ Ö›êüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8208681527  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
9)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.25 ŸÖê ×¤ü. 28.10.2021 “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÁÖÖ¾ÖÃŸÖßÖ�Ö¸ü 
ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»ÖêÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1380/-
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 ¯ÖÖêÆü/1675, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö 
ŸÖê»ÖÓ�Ö, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ 414/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüü/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9325230727  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
10)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Ö™üÖ ´ÖÖ�ìú™ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.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 1495/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¾Ö ¤üÖêÖ ´ÖÖê 
ÃÖÖ�ú»Öß Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖòü/¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ �ÖÖë×¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ‡Ó�ÖÖê»Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾ÖüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüüü �Öã̧ üÖ 208/2021 �ú»Ö´Ö 
65(‡Ô), 83, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/91 �ÖÓ¤ǖ Ö¾ÖÖ›üüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823262304  Æ êüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  

8)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
´ÖÖôûÖ�úÖêôûß  :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖ™üß»Ö ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö †Æǘ Ö¤ǖ Öã̧ ü ŸÖÖ. †Æǘ Ö¤ǖ Öã̧ ü ×•Ö.ü »ÖÖŸÖã̧ üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´ÖÖ¹ýŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÖôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ 
ÖÖ¯Öß�úß´Öãôêû ¾Ö �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß¯Ö�ÖÖ´Öãôêû ¾Ö ¯ÖŸÖß ×²Ö´ÖÖ¸ü ÆüÖê‰úÖ ŸµÖÖÓÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ �Ö“ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ŸÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖãÖ ±ú¾ÖÖ¸ü�Öß �ú¸ü�µÖÖ“Öê 
×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü “ÖÖ»Öã †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖã¤ü¿ÖÔÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÖôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö ü̧ß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü †Ö.´Öé. 35/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/2504 �ú¤ǘ Öü,  ´ÖÖê.�Îú. 8208061818   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
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