
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›           •ÖÖ.�Îú. 426/2021               ×¤üÖÖÓ�  :  01/09/2021 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.15 ŸÖê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÆüÖêôû�ú¸ü “ÖÖî�ú Ö×¾ÖÖ �úÖîšüÖ ŸÖÖ. ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß Æêü Ã�ãú™üß¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£ÖãÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ÆüÖêôû�ú¸ü “ÖÖî�ú Ö×¾ÖÖ �úÖîšüÖ 
µÖê£Öê †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öê Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÖêôû�Öß ¤üÖêÖ “ÖÖȩ̂ ü™µÖÖÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö 
ÃÖÖêµÖÖ“Öê ÃÖ¾¾ÖÖŸÖÖêôêû ¾Ö•ÖÖÖ“Öê ´Ö×Ö´ÖÓ�ÖôûÃÖã¡Ö Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê •Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ŸÖÖê›ãüÖ Öê»Öê. ¯ÖÖšü»ÖÖ�Ö �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖê 
•ÖÖȩ̂ üÖŸÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ›üÖò. •ÖµÖØÃÖ�Ö ¸üÖ´ÖØÃÖ�Ö ÃÖÖêôÓû�êú, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›üÖòŒ™ü̧ ü ¸üÖ. ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ 
×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 612/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †ÖÖÓ¤ü ×²Ö““Öê¾ÖÖ¸ü,  ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9561038001  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ȩ̂ü»¾Öê ×›ü¾Æüß•ÖÖ †Öò×±úÃÖ �Öê™ü ÖÓ-3 ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ²Öã. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü †Ö¸üÖê̄ Öß ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÖÓ�Ö¾Öß µÖê£Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ȩ̂ü»¾Öê ›üß¾Æüß•ÖÖ †Öò×±úÃÖ �Öê™ü ÖÓ 03 ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ †ò™üÖê ´Ö¬µÖê “ÖÖ�ãú“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ�ÖßŸÖ»Öê ŸÖê¾ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÓÖß 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ “ÖÖ�ãúÖê ´ÖÖ¹ýÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôûß»Ö ×¾Ö¾ÖÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß 1200/-¹ý¯ÖµÖê 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 3200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †•ÖµÖ ˆ¬¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö �ÖÖê›ü²ÖÖê»Öê, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ò™üÖê“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔÖ�Ö¸ü ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖ Ó¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖÓ 271/2021 
�ú»Ö´Ö 394, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †Ö»Ö¤üÖÃÖü,  ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 7020201376  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

� ãÓú™æü¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 21.08.2021 “Öê 08.31 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²Öß‹ÃÖ‹Ö»Ö †Öò×±úÃÖ �éúÂ�Öã̧ ü ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ´ÖÖî. �éúÂ�Öã̧ ü µÖê£Öß»Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²Öß‹ÃÖ‹Ö»Ö †Öò×±úÃÖ“Öê ¤üÖ¸üÖ“Öê ×�ú»»Öß �úÖë›üÖ 
ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ †ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ‹“Ö²Öß‹»Ö 600 ‹‹“Ö �Óú¯Ö�Öß“µÖÖ ÃÖÖêôûÖ ²Öò™ü·µÖÖ •ÖãµÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸµÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 75,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ²Öôûß¸üÖ´Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖß †Ö»Ö´Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ »ÖÖ‡ÔÖ´ÖêÖ ²Öß‹ÃÖ‹Ö‹»Ö †Öò×±úÃÖ 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú™æü̧ ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 172/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß †™ü�úÖȩ̂ êüüûüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 02465-258533  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü.29.08.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü †ÃÖ•ÖÔÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß›ü²»µÖã-
4268 Ø�ú´ÖŸÖß 47,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �êúÖ�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖÆãü»Ö ×¯Ö. ¯ÖãÓ›ü»Öß�ú ¸ü�Ö›êü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. †ÃÖ•ÖÔÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü üüü�Öã̧ üÖÓ 611/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2158 ³ÖÖêÃÖ»Öêüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9423138920  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 
 
 



4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ŸÖê 11.15  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÃÖÃ™üÖò̄ Ö ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ²ÖÃÖ´Ö¬µÖê “ÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �Ö¤üá“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ×�Ö¿µÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ¾ÖÖ¯»ÖÃÖ 8 ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö �ãú¸êü, ¾ÖµÖ 52 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ×¾Ö÷ü»ÖÖ�Ö¸ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖÓ 
158/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüü/349 ÃÖÖÓ�Ö¾Öß�ú¸üûüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 7875643333  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)“ÖÖȩ̂ üß :- 

ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.00 ŸÖê ×¤ü. 31.08.2021 “Öê 01.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖê 

×¿Ö¸üÖœüÖê�Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¿Öê�ÖÖ¯Öã̧ êü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖ»Ö�úß“Öê ÃÖê™Òüà�Ö“Öê 
»ÖÖê�ÖÓ›üß ¯»Öê™ü 33 Ø�ú´ÖŸÖß 1,55,100/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÖÖ»Öß“Öê �úÖ´ÖÖ¾Ö¹ýÖ ”ûÖê™üÖ ÆüÖŸÖß ™üÖ™üÖ ‹ÃÖ ‹´Ö‹“Ö-04/‹±ú›üß-3249 ´Ö¬µÖê “ÖÖ¸ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ³Ö¹ýÖ ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †•Ö´Ö¤ü�ÖÖÖ ¯Öß. †Æü¤ǘ Ö¤ü�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
�Öã¢Öê¤üÖ¸üß ¸üÖ. ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 171/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/´ÖãÓœêü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9421390003  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �Ö›ü�úß ŸÖÖ. 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸÖß ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ µÖê£ÖãÖ �Ö›ü�úß µÖê£Öê ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ŸÖã—Öß ¯ÖŸÖß �úÖµÖ ´Æü�ÖÖ»Öß µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ²Öã�úßÖê ´ÖÖ¹ýÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ŸÖßÖ ¤üÖŸÖ ¯ÖÖ›ü»Öê. 
‡ŸÖ¸ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¤üÖ²ÖãÖ ¬Ö¹ýÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ�ú›üÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ŸÖÃÖê“Ö †ò™üÖê“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö �úÖ“Ö ±úÖê›ãüÖ 1000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß »Ö�ÖÖ �êú¿Ö¾Ö ˆ²ÖÖôêû, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ò™üÖê“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. �Ö›ü�úß ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖÓ 232/2021 �ú»Ö´Ö 326,  
324, 323,  504, 506, 427, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/1279 “Ö¾ÆüÖ�Öüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 
9356283717  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

7)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü-×¤üÖÖÓ�ú 20.08.2014 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 “Öê  ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß �úÖ“Öß�Öã›üÖ 
Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü Æü. ´Öã. ¾Öê¤üÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ �Öã ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ¾Ö›üß»ÖÖÓÖß ¤üÖêÖ 
»ÖÖ�Ö ÆãÓü›üÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß ´Æü�ÖãÖ †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 25 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 294/2021 �ú»Ö´Ö, 
498(†), 294, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2124 �úÖ�Ö�Öêüüüü, ´ÖÖê �Î  
9049942640  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Öò¿ÖÖ»Ö ÆüÖ›Ôü¾Öê†¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¿Ö¾Ö´ÖÓ¤üß¸ü ¸üÖê›ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü  
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 15,230/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÆü/2014 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü̧ üÖ¾Ö ×ÃÖ¸üÃÖÖ™üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 393/2021 
�ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2178 �ÖÖê�ÖÖ¸ü�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê �Î  9689715358  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 



2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×´Ö»Ö�Öê™ü ¸üÖê›ü ‹Ö™üßÃÖß ×´Ö»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 
1400/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüü�Öã̧ üÖÓ 301/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/802 üüüü,  ´ÖÖê �Î  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ØÆü�ÖÖê»Öß �Öê™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1200/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüü�Öã̧ üÖÓ 302/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1673 üüüü,  
´ÖÖê �Î  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖ •Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖ¸üÖ±úÖ ´ÖÖ�ìú™ü ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�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 Ø�ú´ÖŸÖß 4320/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ×Æü¸üÖê ÆüÖÓ›üÖ �Óú¯ÖÖ�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú ‹´Ö‹“Ö-26/8709 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 34,320/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆü/2006 ×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö 
´ÖãÃŸÖÖ¯Öã̧ êüü,ü Ö ê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾ÖüüüüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüüü �Öã̧ üÖ 157/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/349 ÃÖÖÓ�Ö¾Öß�ú¸üüû,  ´ÖÖê.�Îú. 7875643333  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö»»ÖÖ�Öã™üÖ “ÖÖôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1880/-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 ¯Öê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêüü,ü Ö ê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 303/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1020 †Ö›êüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 
02462-236500  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

10)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
1)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö(Ö) ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 

×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´ÖÖ �ú¸üÖÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ¤ü�Ö›ü�ÖÖ¾Öê, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö (Ö) ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æüß 
¿ÖêŸÖÖ�ú›êü �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ²Öî»Ö�ÖÖ›üßŸÖ ²ÖÃÖãÖ ‘Ö¸üÖ�ú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ²Öî»Ö �ÖÖ›üß Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö»Ö™üß ÆüÖê‰úÖ 
¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ, ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö �úÖ×¿ÖÖÖ£Ö ²Öë¦êü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß †Ö.´Öé. 22/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüü/1888 ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸ü,  ´ÖÖê.�Îú. 8652147575  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

2)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ŸÖê ×¤ü. 31.08.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �úÖêÂ™ü¾ÖÖ›üß 

×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê –ÖÖÖÖê²ÖÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖê›êü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. 
�úÖêÂ™ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖ�ú›ãüÖ •ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ü ‘Öê‰úÖ ¯Ö¸üŸÖ ‘Ö¸üÖ�ú›êü ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖÖÓ›ü¾ÖÖ †Öê»ÖÖÓ›ãüÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖÖÓ›ü¾µÖÖ“Öê 
¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ¾ÖãÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¤êü¾Ö�ú¢Öê, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
�úÖêÂ™ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß †Ö.´Öé. 23/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
†Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/954 �ú»»Öê¾ÖÖ¸üü,  ´ÖÖê.�Îú. 8888832047   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
 



 

3)´Öã�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ó̂¦üß ¯Ö¤êü �ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ÆüÖêôûÖŸÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖê �Ö›üÖôêû, ¾ÖµÖ 14 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü Æü. ´Öã. Ó̂¦üß ¯Ö¤êü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÆüÖêôûÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¯Ö. 
�úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Ó̂¦üß ¯Ö¤êü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›ü †Ö.´Öé. 
54/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüü/465 ÃÖ¾Ö‡Ô,  ´ÖÖê.�Îú. 8805957400  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.   
 

                                                                                                  •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›ü 

  



 


