
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 470/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 06/10/2021 
1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 05.10.2021 “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖ¹ýŸÖß ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ×¤ü¾ÖÃÖê 
µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ÖÖ¸üÖµÖ�ÖÖ�Ö¸ü �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯»Öò™üßÖÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-26/²Öß²Öß-6047 Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖŸµÖÖÖ¸üÖµÖ�Ö 
×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö •Ö´ÖÖ¤üÖ¸ü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�ú ¸üÖ. ²ÖÖê¬Ö›üß ²Öã. Æü. ´Öã. ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ×¤ü¾ÖÃÖê µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ÖÖ¸üÖµÖ�ÖÖ�Ö¸ü 
�ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 309/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9158134034  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 07.10.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê  
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ »Ö�´ÖßÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖêêÓ›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/¾Æüß-5914 Ø�ú´ÖŸÖß 
20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿ÖÖ¤ãü»Ö ×¯Ö. ÆüÖÃÖ´Ö ¯ÖšüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾ÖéŸÖ ¸üÖ. »Ö�´ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 300/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/2502 ÆüÖ´ÖÓ¤üüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9403889121  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ŸÖê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¯ÖÖ�úâ�Ö ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖêêÓ›üÖ †òŒ™üß¾ÆüÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß Ã�ãú™üß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹Ö-7216 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¹ýÃŸÖã́ Ö ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �ÖÖ›ü�Öê ²ÖÖ²ÖÖÖ�Ö¸ü Æü. ´Öã. 
×™üôû�úÖ�Ö¸ü üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 357/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/³Ö¦êüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9823308043   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.16  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÓ›êü»Ö¾ÖÖ»Öü ×´ÖšüÖ‡Ô ¤ãü�úÖÖ •ÖãÖÖ ´ÖÖëœüÖüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×´ÖšüÖ‡Ô“Öê ¤ãü�úÖÖÖ¾Ö¸ü ×´ÖšüÖ‡Ô ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ  ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö ‹-20‹ÃÖ �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 7,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿Öî»Öë¦üØÃÖÆü �ÖãºþØÃÖÆü ¸üÖ¾ÖŸÖ, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ¿ÖÖÃ¡ÖßÖ�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü �Öã̧ üÖÓ 253/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüü/979 ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖ›ü�Öêüüüüûü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 7507527479  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ü:ü- ´ÖÖ�Öß»Ö ‹�ú ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖãÖ ŸÖê †ÖŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ, ´ÖÖî. ‡ÔÖÖ¯Öã̧ ü ¾Ö ´ÖÖî. ¤ãü¬Ö›ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖÆêü̧ üß ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ,  ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ‹�ú 
»ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê‰úÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ¿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 29 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 228/2021 �ú»Ö´Ö 498(†), 
323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1662 �ú¤ǘ Öüüü, ´ÖÖê �Î  7350671239  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 
 



4)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖµÖ×³Ö´ÖÖ�Ö¸ü �ú´ÖÖÖß •Ö¾Öôûß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 

ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 400/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ³ÖãÂÖ�Ö ²ÖÖ»ÖÖÃÖÖÆêü²Ö �úÖÓ²Öôêû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 378/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 
9322995681   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)×�úÖ¾Ö™ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß ³ÖÖ•Öß ´ÖÖ�ìú™ü ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü  †Ö¸üÖê̄ ÖßÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ×´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 2191/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/378, ˆ¤üµÖØÃÖ�Ö 
¹ý¯ÖØÃÖ�Ö ¸üÖšüÖê›üüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü ü�Öã̧ üÖÓ 310/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßüüüüûü, ´ÖÖê �Î  9158134034  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 04.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖ·ÆÖôûß ¾Ö»Ö¯Ö¾ÖÖ›ü ×²Ö»›üà�Ö  ´Ö¬µÖê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü 
ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ÃÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ —Ö®ÖÖ ´Ö®ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 27,610/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/65, 
¤ü¿Ö¸ü£Ö �ÖÓ›êü̧ üÖ¾Ö •ÖÖÓ³Öôûß�ú¸üüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü ü�Öã̧ üÖÓ 207/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/935 ¯ÖšüÖ�Öüüüüûü, ´ÖÖê �Î  9623663100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö �úÖȩ̂ ü�úÖ ŸÖÖ. ×•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 4020/-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/2126, ×¾Ö»ÖÖÃÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü̧ üÖ¾Ö ¬ÖÖë›ü�Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾ÖüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 91/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÃÖãµÖ Ô¾ÖÓ¿Ößûü,  ´ÖÖê.�Îú.  
9011472277  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

7)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖŸÖôû�ÖÓ�ÖÖ ÖÓ¤üß“Öê ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �ú´Ö»Öê¿Ö ¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü Ö�Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ 
ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÖêÆü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×�ú¸ü�Ö ¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß �úÖ´Ö ¸üÖ. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖ�Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüü †Ö.´Öé. 
37/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1677 ŸÖÖÆêü̧ üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9821159844  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.   

8)¸êü»¾ÖêŸÖãÖ ¯Ö›ãüÖ  ´ÖéŸµÖã :- 
‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¯Öã¾Öá ŸÖÖ. ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß. ´ÖÖî ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ¸êü»¾ÖêÃ™êü¿ÖÖ“Öê •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê •ÖµÖ×³Ö´Ö �ÖÖîŸÖ´Ö ŸÖÖê›êü, ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖêÖÖ¸üß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¸êü»¾ÖêÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ “ÖÖ»Öã ¸êü»¾ÖêŸÖãÖ �ÖÖ»Öß ¯Ö›ãüÖ •Ö²Ö¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾Ö•ÖµÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ×¾Ö÷ü»Ö ŸÖÖê›êü, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖÖêÖÖ¸üß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü †Ö.´Öé. 25/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ŸÖÖê›êü¾ÖÖ›üüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8080308059  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

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



 


