
 
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 

   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›     •ÖÖ.�Îú. 03/2022       ×¤üÖÖÓ�   02/01/2022 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :-   
Æü¤ü�ÖÖ¾Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2022 ¸üÖê•Öß 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖ‡Ô ²ÖÖ¸ü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 

†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü Æêü ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ¸ü µÖê£Öê •Öê¾Ö�ÖÖÃÖÖšüß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �úÖšüßÖê 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ŸÖÖêôûµÖÖ“Öß “ÖîÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß 14,000/- ¹ý¯ÖµÖê �úÖœãüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ 
�ÖÏò́ Ö ÃÖÖêµÖÖ“ÖÖ †Öế Ö ¾Ö ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 8,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,32,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸ü¤üÃŸÖßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö¾Ö¸ü �ÖÖÖ ´ÖÖêÆǘ Ö¤ü †»Öß �ÖÖÖüü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.¸ü•ÖÖ Ö�Ö¸ü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü �Öã̧ üÖÓ 01/2022  �ú»Ö´Ö 394,323,34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß 
‹ÃÖ.™üß.�ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üûüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú.7758864052 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :-×¤üÖÖÓ�ú 26.12.2021 “Öê ¸üÖ¡Öß 23.30 ¾ÖÖ. ¯ÖÖÃÖæÖ ×¤ü.27.12.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‡ÔÃ»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ ´ÖÖôû™êü�ú›üß ¸üÖê›ü, ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ. ×•Ö.ÖÖÓ¤êü› µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öß Ã¯»Öë›ü¸ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖã-
8899 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ  �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ÖÖÆãü×´ÖµÖÖ ¿Öê�Ö 
�ú×¸ǘ Öü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×™ǖ Ö¸ü “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ‡ÔÃ»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ,´ÖÖôû™êü�ú›üß ¸üÖê›ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖûüü 
üüü�Öã̧ üÖÓ 01/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüüü/1821 ¸üÃÖæ»Ö ¿Öê�Öüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9767422380  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :-×¤üÖÖÓ�ú 15.12.2021 “Öê ¸üÖ¡Öß 23.00 ¾ÖÖ. ¯ÖÖÃÖæÖ ×¤ü.16.12.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �ÖµµÖã́ Ö ¯»ÖÖò™üü, ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ. ×•Ö.ÖÖÓ¤êü› µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öß ÃÖß.›üß. ×›ü»ÖŒÃÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖã-4050 
Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖêÆǘ Ö¤ü ¾ÖÖ•Öß¤ü ´ÖÖêÆǘ Ö¤ü †�ú²Ö¸üü, 
¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üú ¸üÖ. �ÖµµÖã́ Ö ¯»ÖÖò™ü ‡ŸÖ¾ÖÖ ü̧Ö, ÖÖÓ¤êü›üü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 
02/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüüü/1821 ¸üÃÖæ»Ö ¿Öê�Öüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9767422380  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)»ÖÖê›üà�Ö ™êü´¯ÖÖêü “ÖÖȩ̂ üß :-  

‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :-×¤üÖÖÓ�ú 23.12.2021 “Öê ¸üÖ¡Öß 19.00 ¾ÖÖ. ¯ÖÖÃÖæÖ ×¤ü.24.12.2021 “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‡ÔÃ»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ ´ÖÖôû™êü�ú›üß,¤êü�Ö»Öæ̧ ü ÖÖ�úÖ ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü, ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖÖ. ×•Ö.ÖÖÓ¤êü› µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“ÖÖ ™üÖ™üÖ »ÖÖê›üà�Ö ™êü´¯ÖÖê �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-26/‹“Ö-9194 Ø�ú´ÖŸÖß 1,50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö 
ÃÖ»Öß´Ö ¿Öê�Ö ´Öã¿Ößüü, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�úüú ¸üÖ. ‡ÔÃ»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ ´ÖÖôû™êü�ú›üß,¤êü�Ö»Öæ̧ ü ÖÖ�úÖ ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü,ÖÖÓ¤êü›üü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 04/2022 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüüü/1623 
×³ÖÃÖÖ›êüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8007239289  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 



 
4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
´Öã�Öê›üü :ü- ÃÖÖ 2016 ŸÖê ´ÖÖÆêü ‹×¯ÖÏ»Ö 2021 ¯ÖµÖÕŸÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß �ÖÖê�ú»Öê¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �ÖÓ�ÖÖ�Öê›ü ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Öß ¾Ö ´ÖÖÆêü̧ üß ¤üÖ¯Ö�úÖ 
¸üÖ•ÖÖ ŸÖÖ.´Öã�Öê›ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ™êü´¯ÖÖê ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
´ÖÖ�Ö�Öß �ú¹ýÖ,¿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 27 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 01/2022 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü /1265 ×�ÖŸÖêüüüü, ´ÖÖê �Î  8007807771 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
»ÖÖêÆüÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.01.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 14.28 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, »ÖÖêÆüÖ ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ‹´Ö.‹ÃÖ.‡Ô.²Öß. �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß 
�Óú¯ÖÖ Ó̂›ü »Ö�ÖŸÖ ‹�úÖ ¯Ö¡µÖÖ“µÖÖ ¿Öê›ü ´Ö¬µÖê ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü 
×´Ö»ÖÖ ›êü ¾Ö �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 1960/-¹ý¯ÖµÖ ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/408 †¿ÖÖê�ú ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ëú¦êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖü  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüüüü �Öã̧ üÖ 01/2022 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/1754ü ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 
9850188100  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ“Öê�ÖÖ¾Ö ±úÖ™üÖ ¸üÖ•ÖÖ¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ‹ÃÖ.†Ö¸ü. ¬ÖÖ²µÖÖ¾Ö¸üü ü 
ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ×•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 ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-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 ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ×¾Ö•ÖµÖ Ø»Ö�Öã̧ üÖ´Ö ¯ÖÓŸÖÖê•Ößüüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 02/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2286 �Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›üüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9370467775  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ¤üÖ¯Ö�úÖ�Öã 
ŸÖÖÓ›üÖ  ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ýü 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 ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/647 ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß 
´Ö¸ü�Öê¾ÖÖ›üüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 01/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1677 ŸÖÖÆêü̧ ü ¿Öê�Öüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8421437070  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.12.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß, ÖÖÓ¤êü›ü  ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¤üŸŸÖÖ �ú¤ǘ Öü, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Ø“Ö“ÖÖôûÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
”ûŸÖÖ“Öê �ú›üßÃÖ ¤üÖȩ̂ üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÖÖ/1947 Û¾Æü.™üß. ×ŸÖ›ü�êúü,Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö 
ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ³ÖÖê�ú¸üü †Ö.´Öé. 02/2022 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/1815 �ú¤ǘ Öüüüûü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9049320582  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

 



 
 
    
  
 
 

 
 


