
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 475/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 10/10/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 09.10.2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÖ±úÖÖ µÖê£Öß»Ö ³ÖÓ›üÖ¸êü 
™üÖµÖÔÃÖü“Öê ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ²ÖÖ±úÖÖ µÖê£Öß»Ö ³ÖÓ›üÖ¸üß ™üÖµÖÃÖÔ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¿Ö™ü¸ü ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ 
�Óú¯Ö�Öß“Öê ™üÖµÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 2,89,400/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö ¤ãü�úÖÖÖ“µÖÖ �Ö»µÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 40,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 3,29,400/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ•Öë¦ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü̧ üÖ¾Ö ³ÖÓ›üÖ¸üß, ¾ÖµÖ 59 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. 
†Ö¤ü¿ÖÔ †¯ÖÖ™Ôüǘ Öë™ü ¾Öé¬¤üÖÓ¾ÖÖ �úÖò»ÖÖß •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 257/2021 �ú»Ö´Ö 457, 
380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß �ÖÖê™ü�êúûüúü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9146653355  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 09.10.2021 “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üß ”ûÖê™üß �Öã•Ö¸üß “ÖÖî�ú ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö‡Ô¾Ö›üß»Ö Æêü ²ÖÖÆêü¸ü �ÖÖ¾Öß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™ü ŸÖÖê›ãüÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ 
“ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 62,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ•ÖµÖ �úÖë›üß²ÖÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 
43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �Öã•Ö¸üß “ÖÖî�ú ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü Æü. ´Öã. ŸÖ£ÖÖ�ÖŸÖ Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 292/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/2281 ¿Öê�Ö ÖÖµÖ�úúü,  
´ÖÖê.�ÎÓú. 7888218751  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
3)×�úÖ¾Ö™üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 09.10.2021 “Öê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖê¬Ö›üß ²Öã. ŸÖÖ. 
×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¸üÖ¡Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ¹ý¦üÖ ²ÖÖ¸ü“Öê ÃÖë™ü¸ü �ú¿ÖÖ“Öê ŸÖ¸üß ÃÖÖÆüµÖÖÖê ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
�ú¹ýÖ †ÖŸÖß»Ö ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 17,600/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ¤üß¯Ö ÃÖÖê̄ ÖÖÖ¸üÖ¾Ö �ëú¦êüü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö ³ÖÖ•Ö¯ÖÖ †¬µÖ�Ö ¸üÖ. ²ÖÖê¬Ö›üß Æü. ´Öã. �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×�úÖ¾Ö™üüüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 314/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1805 ¯ÖÖÓœü̧ êüúü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 
7745001805  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 07.10.2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×“Ö´ÖµÖ †¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü ¯ÖÖ�úâ�Ö 
´Ö¬ÖãÖ ¯ÖÖ™üÖã̧ ü�ú¸ü Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒÃÖ-4220 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÁÖß¯ÖÖ¤ü ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ¿ÖÆüÖ�Öê, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. 
×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß ´Öã̧ ǘ Ö¸üÖ �Ö»»Öß ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 341/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/614 ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂üüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9823170905  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ŸÖê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×Ö´ÖÔ»Ö ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ›üÖò. »ÖêÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×Ö´ÖÔ»Ö ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ›üÖò. »ÖêÖ •ÖÖ¸ü»Ö ¾ÖÖ›üÖÔŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¸üµÖ»Ö´Öß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 17,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ³ÖÖÃ�ú¸ü ¯ÖÓ›üßŸÖ “ÖÖ¾Ö¸êü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‹´Ö†Ö¸ü ¸üÖ. ²Öôûß¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü �úÖò»ÖÖß  
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖÓ 362/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüü/Ø¿Ö�Öê,  ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
ÃÖÖêÖ�Öê›üû :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 03.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×�ú¾ÖôûÖ •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÃÖÔ̧ üß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü 
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 1)†´ÖÖê»Ö ¯ÖÏế ÖØÃÖ�Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÓ³ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü †�Öá ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 2)³ÖÖê•Ö¸üÖ•Ö 
¯Ö®ÖÖ¯Öã̧ üß �ÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×²ÖÆüÖ¸üüü ¤üÖê‘ÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß �úÖ´Ö Æüê ¤üÖê‘Öê ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú �êú‹-28/‡†Öî-0348 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ 
±ú¿Öá �úÖ´Ö ´Ö•Öã̧ üßÖê �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß †ÖÙ�Ö ŸÖê ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã̧ ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖê ×�ú¾ÖôûÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ÖÃÖÔ̧ üß“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü   
µÖÖŸÖß»Ö ™êü´¯ÖÖê �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-30/²Öß›üß-3204 “µÖÖ “ÖÖ»ÖÖ�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ 
“ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üü ¯ÖÏế ÖÃÖØÃÖ�Ö ÃÖ¾Ö‡Ô̧ üÖ´Ö 
“Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ÃÖÓ³ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. †�Öá ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›ü 
�Öã̧ üÖ 166/2021 �ú»Ö´Ö 279, 304(†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯Ö×¸üÆüÖ¸üüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 
9309758181  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÓ³ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ †ÖµÖ¯Öß‹»Ö ²Öë�Ö»ÖÖȩ̂ ü ×¾Ö¹ý¬¤ü ×¤ü»»Öß ×�Îú�êú™ü ´Öò“Ö¾Ö¸ü ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö¾Ö ü̧ ÃÖ¼üÖ ‘Öê‰úÖ ÁÖß 
ÃÖÖ‡Ô �Ö•ÖÖÖÖ ÆüÖ›Ôü¾Öê†¸ü ÃÖÖò°™ü¾Öê†¸ü“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ÃÖ¼üÖ ‘ÖêŸÖÖÖÖ 36,310/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/•ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØÃÖ�Ö Æãü•Öæ̧ üÖØÃÖ�Ö ¿ÖÖÆãüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖü ü�Öã̧ üÖÓ 174/2021 �ú»Ö´Ö 4, 5 
´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüüü/ÁÖß ×�ú¸ü¾Ö»Öêûüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  9922101100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)»ÖÖêÆüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 1505 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú »ÖÖêÆüÖ ŸÖê ¯ÖÖ»Ö´Ö ¸üÖê›ü ‡Ó�Öôêû �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ“Öê 
²ÖÖ•ÖãÃÖ »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ ›êüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1900/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüüüüü/408 †¿ÖÖê�ú 
´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ëú¦êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 201/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1754 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüüûü,  ´ÖÖê �Î  7057524134   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)´Ö¸ü�Öê»Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×�úÖß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö ÖÖÓ¤êü›üü 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 2760/-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¯ÖÖê×Öü/ÁÖß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êüü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
´Ö¸ü�Öê»Ö �Öã̧ üÖ 202/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/¯Öã̧ üßüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9823144893  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)¤êü�Ö»Öã̧ üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Ö¤üÖã̧ ü ÖÖ�úÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö ÖÖÓ¤êü›üü 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 1800/-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�úÖòü/580 �éúÂ�ÖÖ �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 466/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1198 
�Óú¬ÖÖ ȩ̂üüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9821159844  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)×²Ö»ÖÖê»Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 20.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ü ×•Ö ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ØÃÖ¬Öß ¤üÖ¹ý 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  ¯ÖÖê�úÖòü/354 ¾µÖÓ�ú™ü ÃÖã³ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ‘ÖÖë�Ö›êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»ÖßüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×²Ö»ÖÖê»Ößü �Öã̧ üÖ 193/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/2351 ´Öã§êǘ Ö¾ÖÖ¸üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9049778709  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 
 



8)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖế Öê¿Ö �úÖò»ÖÖß 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 ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üüü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/ÁÖß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö �ú¤ǘ Öüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖÓ 360/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1207 ²Öê›ü¤êüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

9)×¾Ö•Ö ¯Ö›ãüÖ ´ÖéŸµÖã :-  
1)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 ŸÖê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¸üÃÖÖ�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×¸üÃÖÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ 
�ÖÖêôûÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †“ÖÖÖ�ú †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü ü×¾Ö•Ö ¯Ö›ãüÖ ŸÖÖê •ÖÖ�Öß“Ö ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾Ö÷ü»Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 36 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×¸üÃÖÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüü †Ö.´ÖéÓ.ÖÓ. 32/2021 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1888û, ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸ü ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9823842188  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ 

2)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. †ÖÂ™ãü̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´Ö×Æǖ ÖŸÖß ¤ü¢Ö¸üÖ´Ö ´Æêü¡Öê, ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. †ÖÂ™ãü̧ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ �ÖÖêôûÖ �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ †“ÖÖÖ�ú †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü ü ×¾Ö•Ö ¯Ö›ãüÖ ŸÖÖê •ÖÖ�Öß“Ö ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¸üÖÆãü»Ö ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ´Æêü¡Öê, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †ÖÂ™ãü̧ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüü †Ö.´ÖéÓ.ÖÓ. 33/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/954 ŸÖê»ÖÓ�Öê,ü ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9923480486   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ 

3)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖêÃÖ´Öê™ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü üü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖã¿ÖÖÓŸÖ �Ö•ÖÖÖÖ �úÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 11 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. �úÖêÃ´Öê™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß 
¿ÖÖôûÖ ÃÖã™ü»µÖÖ¾Ö ü̧ ŸµÖÖ“Öê †Ö‡Ô ¾Ö›üß»Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ›ü²ÖÖ ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß �úÖêÃ´Öê™ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †“ÖÖÖ�ú 
¯ÖÖ‰úÃÖ ×¾Ö•Öê“ÖÖ �Ö›ü�Ö›üÖ™ü ÆüÖê‰úÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸üü ×¾Ö•Ö ¯Ö›ãüÖ ŸÖÖê •ÖÖ�Öß“Ö ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ‹´Ö†Öê̄ ÖßÃÖß ÁÖß Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¯ÖÏÖ£Ö´Öß�ú †Ö¸üÖê�µÖ �ëú¦ü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™ê  ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü †Ö.´ÖéÓ.ÖÓ. 
27/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ŸÖÖë›êü¾ÖÖ›ü,ü ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8080308059  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

10)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
1)´Öã¤ü�Öê›üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¯Öã¾Öá ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ÖÓ¤üß´Ö¬µÖê Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öã́ Öß »Ö�ÖŸÖ ´ÖÖî. 
†Ö´Ö¤ãü̧ üÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ×¯Ö. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �úÖê�ú ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ³ÖÖê‡Ô 
�Ö»»Öß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ˆ›üß ´ÖÖ¸ü»µÖÖÖê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖê�Öê¿Ö ×¯Ö. ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ×Æü¾Ö¸êü, ¾ÖµÖ 
30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¾ÖÃÖ¸ü�Öß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüü †Ö.´Öé. 16/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2187 Û¾Æü. ¯Öß. †Ö»Öê¾ÖÖ¸üüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9158756087  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê ×¤ü. 09.10.2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¾Ö¿¾ÖÖÓ³Ö¸ü ´ÖÖôû�Öê µÖÖÓ“µÖÖ 
�Ö›ü�ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ�µÖÖÖê ³Ö¸ü»Öê»µÖÖ ×¾Ö×Æü̧ üßŸÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ÖÖ‡ÔÖ¾ÖÖ›üü, 
¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ´Ö•Ö¸üß ¸üÖ. �Ö›ü�ÖÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖ�Öß ×¯Ö�µÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÖÓ³Ö¸ü ´ÖÖôû�Öê 
µÖÖÓ“Öê ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖ¹ýÖ ×¾Ö×Æü¸üßŸÖ ¯Ö›ãüÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �Ö•ÖÖÖÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü 
¸üÖ‡ÔÖ¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �Ö›ü�ÖÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö ü̧ß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüüüü †Ö.´Öé. 
17/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Öüüüü/ÁÖß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9096618241  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.   
  



11)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.02 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üßü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ×¾Ö÷ü»Ö ÃÖ¸ü�Öãôêû, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �ú»ÖÓ²Ö¸ü (²Öã.) ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ ÃÖŸÖŸÖ“Öê ¯ÖÖ‰úÃÖÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öê»µÖÖ 
ÖÖ¯Öß�úßÃÖ �ÓúšüÖôãûÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ ü̧�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß 
µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾Ö÷ü»Ö ÃÖÓŸÖã�úÖ ÃÖ¸ü�Öãôêû, ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
�ú»ÖÓ²Ö¸ü ²Öã. ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü †Ö.´Öé. 30/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
†Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/706, ¯Ö¾ÖÖ¸ü,  ´ÖÖê.�Îú. 9373545955  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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



 


