
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 362/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 30/09/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30  ŸÖê ×¤ü. 29.09.2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß 
×¿Ö¾ÖÖ�Ö¸ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¤üÖ¸üÖ“Öê �ú›üß �úÖë›üÖ �úÖœãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö �ú¯ÖÖ™ü ˆ‘Ö›ãüÖ 
ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 2,50,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¿ÖÓ�ú¸ü 
ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¬Ö›ü�Öê, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ×¿Ö¾ÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 242/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß �ÖÖê™ü�êúüüüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 
9146663355  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)�Óú¬ÖÖ¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.09.2021 ŸÖê ×¤ü. 27.09.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Óú¬ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüßü ‘Ö¸üÖ»ÖÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê �Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ¾Ö ŸÖß ¯Ö¸üŸÖ †Ö»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸÖßÖê ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ Ö�Ö¤üß 16,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö “ÖÖÓ¤üß“Öê ÃÖÖŸÖ ŸÖÖêôûµÖÖ“Öß “ÖîÖ ¾Ö ¬ÖÖµÖ ¾Ö 
�ú¯Ö›êü †ÃÖê ‹�ãú�Ö 51,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. ˆ¬¤ü¾Ö ¯Öã̧ üß, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. �Óú¬ÖÖ ȩ̂ü ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 332/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/2425 ¸üÖšüÖê›üüüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 8652756495  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Öȩ̂ ü»Öß ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¾Æüß-1518 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß »Ö�´Ö�Ö ¿ÖÓ�ú¸ü �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. Öȩ̂ ü»Öß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 323/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1816 ¸üŸÖÖ 
�úÖôêûüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  02462-261364  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÃÖÖêÖ�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 29.09.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. †ÓŸÖêÀ¾Ö¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß †ò¾Æëü•Ö¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-24/‹‹´Ö-4924 
Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã̧ êü¿Ö ²Öôûß¸üÖ´Ö �ú·ÆÖôêû, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †ÓŸÖêÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 159/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/498 ‹. ²Öß. ˆ�Ö¾Öêûüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  8605256498  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
� Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû �úÖ¸üŸÖôûÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸üÖ“Öê •ÖãÖê ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû 
�ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¢ÖßÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖšüßŸÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ¸üÖê�ú›üß �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖ¸üŸÖôûÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû 
�Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖÓ 331/2021 �ú»Ö´Ö  324, 323, 143, 147, 148, 149, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´Ö¯ÖÖê�úÖ �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüü/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖüüüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9011033825  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

 
 
 



4)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖê ×¿Ö�úÖ¸ü‘ÖÖ™ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
†Öế ÖÃÖÖ‡Ô �ú™üà�Ö ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüüü 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2730/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÖÖüüü/686, ¹ý¯Öê¿Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¤üÖÃÖ¸ü¾ÖÖ¸üü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 694/2021 �ú»Ö´Ö 
12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›üüûü,  ´ÖÖê �Î  02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)�ãÓú™æü¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ãúÂ�Öã̧ ü ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ÃÖã×Ö»Ö ¸üÖšüÖê›ü ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1545/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòüüü/2638, †¿ÖÖê�ú ¾Öî•ÖÖÖ£Ö ‘Öã́ Öêü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 206/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüüüü/1181 �ãú´Ö ȩ̂üüüûü,  ´ÖÖê �Î  8208788324  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖß™üß ÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ²ÖÖ•ÖãÃÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1230/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Öüüü/ÁÖß ×¿Ö¾Ö¸üÖ•Ö �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö •Ö´Ö¤üÖ›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 244/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1673 ›üÖê‡Ô¾ÖÖ›üüüüûü,  ´ÖÖê 
�Î  02462-236500 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¯Öã̧ üÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
1)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 29.09.2021 “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ×Æǖ ÖôûÖÖ¸üß ŸÖÖ. 
´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �Ö�Öê¿Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö �Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ´ÖÖ�ú�Öß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖÓ̄ ÖŸÖ ¸üÖ´Ö �ãÓú³ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
´ÖÖ�ú�Öß Æü. ´Öã. ÃÖ´ÖŸÖÖÖ�Ö¸ü ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü †Ö.´Öé. 25/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/935 ¯ÖšüÖ�Öüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9623663100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê ×¤ü. 29.09.2021 “Öê ¯Öã¾Öá, ´ÖÖî.´Ö¸üôû�ú ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´Ö¸üôû�ú ²Öã. ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖ´Öãôêû ÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö 
�ÖÖôûÖŸÖ ±úÃÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¬ÖÖë›üß²ÖÖ �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´Ö¸üôû�ú ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüü †Ö.´Öé. 11/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/�ú¤ǘ Öüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9545399789  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

6)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
×�úÖ¾Ö™üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 “Öê ¯Öã¾Öá, ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †ŸÖã»Ö »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö »ÖÂ�ú ȩ̂üü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Ö�ú ¸üÖ. ¯ÖÖôûÖ (²ÖÖ·ÆÖôûß) ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü Æü. ´Öã. ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü 
�ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ †Öêœü�Öß“µÖÖ ÃÖÆÖµüµÖÖÖê  ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ”ûŸÖÖ“Öê �Ö•ÖÖ»ÖÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ 
†ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö•Öß ¤üÖÓ›êü�ÖÖ¾Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 66 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü �ÖÖê�ãÓú¤üÖ 
ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüü †Ö.´Öé. 27/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüü/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 915813034  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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

 
 


