
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 502/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 31/10/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê ×¤ü. 29.10.2021 “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ±úôêû ¾Ö ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß 
×¾Ö�Îúß ÃÖÓ‘ÖÖ“Öê �ÖÖê›üÖ‰úÖ ´ÖÖî. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ±úôêû ¾Ö ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß ×¾Ö�ÎúßÃÖÓ‘Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
µÖê£Öß»Ö ‹“Ö¯Öß �ÖòÃÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ×�ú¸üÖµÖÖÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»µÖÖ �ÖÖ›üÖ‰úÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ¿Ö™ü¸ü“ÖÖ �ú›üß �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ, ¿Ö™ü¸ü ˆ“Ö»ÖãÖ 
†ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ �ÖÖ›üÖ‰úÖ ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ²Öß.™üß. ²ÖÖ¸ü¤üÖÖÖ 3050 Ö�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 67,100/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 02 ¾Ö•ÖÖ �úÖ™êü Ø�ú´ÖŸÖß 
7200/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 74,300/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß †¹ý�Ö ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãÖê�ÖÖ¾Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß �Ö¸êü¤üß �ëú¦ü ¯ÖḮ Öã�Ö ¾Ö ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß ×¾Ö�ÎúßÃÖÓ‘Ö ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖ. ²ÖÖ»ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ØÆü�ÖÖê»Öß ÖÖŒµÖÖ•Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 303/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9423441583  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30 ŸÖê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ÃÖÖ¾ÖÖÖ ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö †Ö•Öã²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö 
Ö�Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,29,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¹ýŸÖß 
¾Ö““Öê¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖÖ¾ÖÖÖ ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.û ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 257/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1791 ¸üÖšüÖê›üüüüüû,  
´ÖÖê.�ÎÓú. 9823635150  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)ü“ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.50 ŸÖê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Öãºþ�éú¯ÖÖ ‡Ô»ÖêŒ™Òüß�ú ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Ö ü̧ÃÖá ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.úÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß Ã�ãú™üß �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹´Ö-1063 Æüß �Öãºþ�éú¯ÖÖ ‡Ô»ÖêŒ™Òüß�ú ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öß 
†ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê Ã�ãú™ü“Öê ×ÃÖ™ü“Öê ×›ü�úß“Öê »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ãüÖ †›üß“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ×¯Ö. 
´ÖÖ¸üÖêŸÖß ±ãú»ÖÖ¸üß, ¾ÖµÖ 62 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¸üÖ. ÖÖ¾ÖÓ¤üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü üüü�Öã̧ üÖÓ 
237/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüü/ÁÖß ¿Öê�Öüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9960161935  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
2)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖµÖ›üßµÖÖ ™üÖò¾Ö¸ü ´ÖÖî. �úÖ´ÖšüÖ-�Ö�Ö¯Öã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
×•Ö.úÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ´ÖÖî. �úÖ´ÖšüÖ-�Ö�Ö¯Öã̧ ü µÖê£Öß»Ö †ÖµÖ›üßµÖÖ ™üÖò¾Ö¸ü“Öê ¤üÖêÖ ™üß.†Ö¸ü.‹ÃÖ. �úÖ›Ôü 
Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´Ö¬Öã�ú¸ü ¸ǘ Öê¿Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯Öê™ÒüÖê»Öà�Ö ÃÖã̄ Ö¸ü¾ÖÖµÖ—Ö¸ü 
×ÖÃÖÖ �ÖÏã̄ Ö ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖ. †ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü üüü�Öã̧ üÖÓ 302/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/1046 ²ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›üüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9881791038  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)Æü¤ü�ÖÖ¾Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ŸÖê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ŸÖãôû•ÖÖ ³Ö¾ÖÖÖß 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¾Æüß-3702 
Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿ÖÓ�ú¸ü ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ŸÖãôû•ÖÖ³Ö¾ÖÖÖß Ö�Ö¸ü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüü üüü�Öã̧ üÖÓ 290/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüüü/2342 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9284422052  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



2)´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 28.10.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ  
�éúÂ�ÖÖ�Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß Û¾™üÃ™ü¸ü ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-1431 
Ø�ú´ÖŸÖß 11,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾ÖÖÖê¤ü �Ö�Öê¿Ö ¯Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
“ÖÆüÖ �Ñú™üßÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. �éúÂ�ÖÖ�Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üü üüü�Öã̧ üÖÓ 191/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüüüü/1375 šüÖ�ãú¸üüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  7774051375  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹-2088, ¤ãüÃÖ¸üß ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¾Æüß-7380 
Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»µÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã̧ ü•Ö »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö �úÖê™êü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›üÖòŒ™ü̧ ü ¸üÖ. ¯ÖÏ±ãú»ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 778/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüüü/124 �Ö¾Öôûßüüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9208681527  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)»ÖÖêÆüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü. 27.10.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ²Öȩ̂ üôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯»Öò™üßÖÖü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖã-2587 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¿ÖÓ�ú¸ü šüÖ�ãú¸ü, ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ²Öȩ̂ üôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ üüü�Öã̧ üÖÓ 223/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüüü/²Ö�ÖÖ›êüüüüüüüüüü, 
´ÖÖê �ÎÓú  7775901279  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 10.02.2020 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 18.07.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß �ÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ. ×•Ö.üü 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ×ŸÖ“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖÆêü¸üß Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ 
“ÖÖ¸üß¡µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¿ÖµÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö “ÖÖ¸ü “ÖÖ�úß ¾ÖÖÆüÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê 
‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 29 ¾ÖÂÖáµÖ 
´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüüüüü�Öã¸üÖÓ 779/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2485 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüü,  ´ÖÖê �Î  9637706877  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü-×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ŸÖê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ÆüÖ›Ôü¾Öê†¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê ÃÖã̧ êü¿Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �ÖÖê�Öê�ú¸ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖšêüÖ�Ö¸ü ²ÖÖêôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö †ò™üÖê �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/‹›üß-1399 Æüß ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ¸üÖê›ü †Öê»ÖÖÓ›üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ �ÖÖ»Öß ¯Ö›ãüÖ ›üÖêŒµÖÖÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ. µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ 
�úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖÓ¤üß¯Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ´Öê™ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ˆ»ÆüÖÃÖÖ�Ö¸ü �òúÖ»Ö 
²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 370/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Öüü/ÁÖß �úÖÓ²Öôêûüüûüü,ü  ´ÖÖê.ÖÓ.  9823031227  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

6)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß  “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÓ¤üß�ÖÏÖ´Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü 
×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß ÖÓ¤üß�ÖÏÖ´Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß µÖê£Öê �úÖ´ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ‹ÃÖ²Öß†ÖµÖ ²ÖÑ�êúŸÖãÖ �Îêú›üß™ü �úÖ›Ôü �úÃ™ü´Ö¸ü �êú†¸ü ´Ö¬ÖãÖ 
²ÖÖê»ÖŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ ´ÖÖê �ÎÓú 8874071094 ¾Ö¹ýÖ ±úÖêÖ �ú¹ýÖ, ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖãÖ ²ÖÑ�ú �Îêú›üß™ü �úÖ›Ôü �ÎÓú ´Ö¬ÖãÖ �Îêú›üß™ü �úÖ›Ôü“ÖÖ †Öê™üß¯Öß ´ÖÖ�ÖãÖ 
ŸµÖÖ «üÖ ȩ̂ü 94,467/-¹ý¯ÖµÖê ¾ÖôûŸÖê (™ÒüÖÃÖ±ú¸ü) �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß Ø²Ö¤ãü̧ üÖ•Ö �Ö�Öê¿Ö ŸÖãÓ�Öê¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾Öîª�úßµÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß ¸üÖ. ÖÓ¤üß�ÖÏÖ´Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü �Öã̧ üÖ 337/2021 �ú»Ö´Ö 420,  
³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 66(ÃÖß), 66(›üß) ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2000 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß  
�úÖ�ú›êüû,ü  ǘ ÖÖê.�Îú. 9923131121  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
  



7)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
´ÖÖÆãü¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ‡Ô¾ÖôêûÀ¾Ö¸ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯ÖÏế Ö ×Æü̧ üÖ ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ‡Ô¾ÖôêûÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖ¯ÖÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß “ÖÖ»Öã 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü ²ÖÓ¤ü ¯Ö›ü»µÖÖÖê ŸÖê ¯ÖÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê™üÖ¸üß •Ö¾Öôû �Öê»Öê ¾Ö ´ÖÖê™ü¸ü “ÖÖ»Öã �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †“ÖÖÖÖ�ú 
´ÖÖê™üÖ¸üß“ÖÖ ×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ‡Ô¾ÖôêûÀ¾Ö¸ü µÖê£Öê Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ  ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü 
¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü �Ö²²Öã •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ‡Ô¾ÖôêûÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ´ÖÖÆãü̧ üüüüü †Ö.´Öé. 
35/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/777 †Ö›êüüüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9923388510  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

8)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê ×¤ü. 30.10.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ³ÖãŸµÖÖ“Öß¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. 

�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯ÖÏ»ÆüÖ¤üÖ ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ³ÖãŸµÖÖ“Öß¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. 
�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ÃÖŸÖŸÖ ÖÖ¯Öß�úß´Öãôêû ¾Ö �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß ¯Ö�ÖÖÃÖ �Óú™üÖôãûÖ ŸµÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ �ÖÖ»Öß »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ¤üÖÓ›üß»ÖÖ  �Öôû±úÖÃÖ 
‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö »ÖÖ´Ö¤üÖ›êü, ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ³ÖãŸµÖÖ“Öß¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ ü̧ 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü †Ö.´Öé. 34/2020 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/127 ´ÖãÓ›êüüüüûü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9421390003 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
»ÖÖêÆüÖ  :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖÖÓ²Öê�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¿Öê�Ö ÃÖ»Ö´ÖÖÖ ¿Öê�Ö ÃÖã»ÖŸÖÖÖ, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ÖÖÓ²Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ Æü. ´Öã. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆü/2715 ‹. �êú. �ÖÖê™ǘ Ö¾ÖÖ›ü, ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖü †Ö.´Öé. 31/2021 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/²Ö�ÖÖ›êüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7775901279  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

10)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Öã¤ü�Öê›ü ¸üÖê›ü †Ö²ÖÖ¤üß •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1280/-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/2232, ´Ö¬Öã�ú¸ü ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›ü 
üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüü �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 
¯ÖÖêÆüüüüüü/2721 Ø¿Ö¤êüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9552516283  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                                    ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
  



¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 503/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 31/10/2021 
                                      
                " ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹�úŸÖÖ ×¤üÖÖ ×Ö×´Ö¢Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¿Ö¯Ö£Ö " 
 
                  ×¤üÖÖÓ�ú 31. †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 2021 ¸üÖê•Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ, »ÖÖêÆǖ Öã¹ýÂÖ ÃÖ¸ü¤Ö¸ü ¾Ö»»Ö³Ö³ÖÖ‡Ô ¯Ö™êü»Ö, µÖÖÓ“Öß •ÖµÖÓŸÖß 
¾Ö  Ã¾Ö. ÁÖß´ÖŸÖß ‡Ó×¤ü̧ üÖ �ÖÖÓ¬Öß µÖÖÓ“Öß ¯Öã�µÖ×ŸÖ£Öß ÃÖÖ•Ö¸üß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ´ÖÖ. ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ¿Öê¾ÖÖôêû, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÖÖÓ¤êü›ü, µÖÖÓ“Öê 
´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß ´ÖÖ. ÁÖß. ×¾Ö�úÖÃÖ ŸÖÖê™üÖ¾ÖÖ¸ü, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö †×¬Ö�Ö�ú (´Öã) ÖÖÓ¤êü›ü,  µÖÖÓÖß ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÆüÖ¯Öã¹ýÂÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖêÃÖ ¯ÖãÂ¯ÖÆüÖ¸ü ‘ÖÖ»ÖãÖ 
†×³Ö¾ÖÖ¤üÖ �êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ´ÖÖ. ÁÖß «üÖ¸ü�úÖ¤üÖÃÖ ×“Ö�Ö»Öß�ú¸üü, ¯ÖÖê×Ö Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß »ÖÂ�ú ȩ̂ü, ÃÖ¯ÖÖê×Ö ŸÖ£ÖÖ •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú 
†×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓÖß ¾Ö¸üß»Ö ´ÖÆüÖ¯ÖãºþÂÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖêÃÖ ¯ÖãÂ¯Ö ¾ÖÖÆãüÖ †×³Ö¾ÖÖ¤üÖ �êú»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‹�úŸÖÖ ×¤üÖÖ“Öß ¿Ö¯Ö£Ö ‘Öê�µÖÖŸÖ †Ö»Öß. 
´ÖÖ. ÁÖß. «üÖ¸ü�úÖ¤üÖÃÖ ×“Ö�Ö»Öß�ú¸ü, ¯ÖÖê×Ö Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ µÖÖÓÖß ¿Ö¯Ö£Öê“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ �êú»Öê. ŸµÖÖ ¯ÖÖšüÖê̄ ÖÖšü ˆ¯ÖÃ£ÖßŸÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö †´ÖÓ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß 
ÃÖ¤ü¸ü ¿Ö¯Ö£Öê“Öê ¾ÖÖ“ÖÖ �êú»Öê †ÖÆêü. 
           µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ÁÖß †Ö“Öì¾ÖÖ¸ü, ÃÖ¯ÖÖê×Ö ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö �ú�Ö, ÁÖß ²ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›ü, ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö �ú�Ö ¸üÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ÁÖß. �úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ²ÖÖȩ̂ ü�ú¸üü, 
¯ÖÖê. ´Öã., ¾Ö ü Ã£ÖÖ×Ö�ú �ÖãÆêü ¿ÖÖ�ÖÖ, ×•Ö¾Öß¿ÖÖ, ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö �ú�Ö, ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ �ú�Ö, †Ö¸üÃÖß¯Öß, µÖê£Öß»Ö †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖÓ�µÖêÖê Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. 
ŸÖÃÖê“Ö •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖãµÖÔ³ÖÖÖ �úÖ�Ö�Öêü, ¯ÖÖê�úÖò/×¾ÖÖÖê¤ü ³ÖÓ›üÖ ȩ̂ü µÖÖÓÖß ÃÖ¤ü¸ü �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»µÖÖ ¯ÖÏ�úÖ¸êü �êú»Öê 
†ÖÆêü.  
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