
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú. 554/2021       ×¤üÖÖÓ�  : 11/12/2021  
 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 10.12.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ™Òêü›üà�Ö 
ÖÖ¾ÖÖ“Öê †Ö›üŸÖ ¤ãü�úÖÖ ´ÖÖî. ÃÖÖµÖ�Öê›ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ™Òêü›üà�Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê †Ö›üŸÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ±úÖê›ãüÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¿Ö™ü¸ü ¾ÖÖ�ú¾ÖãÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ“Öê 76 ¯ÖÖêŸÖê ‹�ãú�Ö 41 ÜŒ¾Ö™ü»Ö 80 Ø�ú»ÖÖê 
¯ÖÏ×ŸÖ ÜŒ¾Ö™ü»Ö 6500/-¹ý ¤ü¸üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ‹�ãú�Ö 2,71,700/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖêµÖÖ²ÖßÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß ¾ÖÖÆüÖÖÖŸÖ ™üÖ�ãúÖ 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸ü�ÖÖë›êü, ¾ÖµÖ 57 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ×¾Öôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 277/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ¾ÖÖ›êü�ú¸üüû, ´ÖÖê. ÖÓ. 9067081223  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)�ú»Ö´Ö 380 “ÖÖȩ̂ üß :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, µÖã×ÖµÖÖ ²ÖÑ�ú †Öò±ú ‡Ó›üßµÖÖ Û¾Æü†ÖµÖ¯Öß ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü µÖê×ÖµÖÖ ²ÖÑ�ú †Öò±ú ‡Ó×›üµÖÖ Û¾Æü†ÖµÖ¯Öß ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê �ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö †�Ö¸üß ¤üÖÖê »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ˆ“Ö»ÖÖã ŸµÖÖÓ“Öê 
´ÖµÖã̧ ü ™êü›üà�Ö �Óú¯ÖÖß Ö×¾ÖÖ ´ÖÖëœüÖ µÖê£Öê µÖê¾ÖãÖ ™êü›üà�Ö �Óú¯ÖÖß ´Ö¬Öß»Ö �ú¯ÖÖ™üÖŸÖ ¯Öî¿µÖÖ“Öß ²Öò�ú šêü¾ÖãÖ ´ÖÖ�ìú™ü ´Ö¬µÖê ²Öß™ü “ÖÖ»Öã †ÃÖ»µÖÖÖê 
‘ÖÖ‡Ô�Ö›ü²Ö›üßŸÖ ²Öß™ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ×Ö‘ÖãÖ �Öê»Öê. ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓÖÖ ¤üÆüÖ ×´ÖÖß™üÖÓÖß †Öšü¾Ö�Ö —ÖÖ»Öß �úß �ú¯ÖÖ™üÖ»ÖÖ »ÖÖò�ú �êú»Öê ÖÖÆüß. »Ö�Öê“Ö ŸµÖÖÓÖß 
ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ“Öê •Ö�Ö®ÖÖ£Ö �Ö�Öê¿Ö»ÖÖ»Ö ²ÖÖÆüßŸÖß µÖÖÓÖÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖß»Ö �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê »ÖÖò�ú »ÖÖ¾ÖãÖ µÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖê ¤ü�úÖÖÖ�ú›êü �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ 
�ú¯ÖÖ™ü ˆ‘Ö›êü“Ö ÆüÖêŸÖê. �ú¯ÖÖ™üÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öß ¯Öî¿ÖÖ“Öß ²Öò�ú ×¤üÃÖãÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß. �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ˆ‘Ö›üµÖÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö 
¹ý¯ÖµÖê ¯Öî¿ÖÖ“Öß ²Öò�Ö, ´Öê›üß�ú»Ö“Öê �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Ö ¾ÖÆüß ¾Ö ¯ÖãÃŸÖ�ú “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß •Öã�Ö»Ö×�ú¿ÖÖȩ̂ ü �ÖÖêØ¾Ö¤ǖ ÖÏÃÖÖ¤ü ²ÖÖÆêüŸÖß, 
¾ÖµÖ 57 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ´Ö�Ö�Ö¯Öã̧ üÖ ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüû �Öã̧ üÖÓ 478/2021 �ú»Ö´Ö 380, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¸üÖê›êüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9158807759  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3) ´ÖÖê™ü¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
1) ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ™üß. ›üß. ™üß. �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ¤ãü�úÖÖ ÖÓ.-14ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
›ÒüÖµÖŒ»ÖßÖÃÖÔ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê  �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú. ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¾ÖÖµÖ-8508 Ø�ú´ÖŸÖß 70,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�Öß »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÖêØ¾Ö¤ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, 
¸üÖ. ÃÖãµÖÖÔÖ�Ö¸ü ¾ÖÖ›üß ²Öã. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üü�Öã̧ üÖÓ 415/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖü/81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸üüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9923103778   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2) ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê ×¤ü. 10.12.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¿Öã³Ö´Ö ´ÖÓ�Ö»Ö 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê Ã¯Ö»Öë›ü̧ ü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú. ‹´Ö‹“Ö-26/‹»Ö-8354 Ø�ú´ÖŸÖß 47,878/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�Öß »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¿Ö¾ÖÖÖÓ¤ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö »Öë›üÖôêû, ¾ÖµÖ 
40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö“ÖÖ¸üß ¸üÖ. �Öã̧ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üü�Öã̧ üÖÓ 416/2021 �ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2294 ÆãÓü›êüüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 7083182294  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3) ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü. 07.12.2021 “Öê 08.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Ö‡Ô †Ö²ÖÖ¤üß 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤ êü›üü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÃÖß²Öß—Öê›üü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú. ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹“Ö-4004 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�Öß »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸ü¿Öß¤ü †Æêǘ Ö¤ü ×¯Ö. ¸ü‡ÔÃÖ †Æêǘ Ö¤ü, ¾ÖµÖ 32 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ±ãú»Ö ×¾Ö�ÎêúŸÖÖ ¸üÖ. Ö‡Ô †Ö²ÖÖ¤üß ×¿Ö¾ÖÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü üü�Öã̧ üÖÓ 477/2021 �ú»Ö´Ö 
379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9322995681   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
  



 
4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ú»ÖÖ´ÖÓ×¤ü̧ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æê †ò™üÖêÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ 
�ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´Ö¡ÖÖ“µÖÖ ±úÖêÖ¾Ö¸ü ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ×�Ö¿ÖÖŸÖæÖ ¾ÖÖ ¯»ÖÃÖ 9 †Ö¸ü �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×�ú´ÖŸÖß 
43,900/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö×¤üŸµÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖ™üß»Öü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ¾ÖÃÖÓŸÖ Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖÓ 442/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1020 †Ö›êüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9823467191 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

5) �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   

¤êü�Ö»Öæ̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¤êü�Ö»Öæ̧ ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã 
¸üÖ¡Öß ‘Ö¸üß �úÖ •ÖÖ ´Æü�ÖÖ»ÖÖÃÖ µÖÖ �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¾ÖÖ¤ü¸ü �ú¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß �úÖšüßÖê ´ÖÖ—µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê † Ó�ÖšüµÖÖ»ÖÖ 
´ÖÖ¹ýÖ ÆüÖ›ü ±òúŒ“Ö¸ü �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß »Ö�´Ö�Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö †¸ü�Öã»Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ, ¸üÖ.³ÖÖê‡Ô�Ö»»Öß 
³Ö¾ÖÖÖß “ÖÖî�ú, ¤êü�Ö»Öæ̧ ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ¤êü�Ö»Öæ̧ ü �Öã̧ üÖÓ 561/2021 �ú»Ö´Ö 326, 504, 506 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�úÖÓ²Öôêû  �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

6) ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖú  :-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.12.2021 ¸üÖê•Öß 10.00 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤ü.06.12.2021 “Öê 18.40 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ †¿ÖÖê�ú Ö�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß�ú›üê ÖÖê�ú¸ü †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖã́ ÖßŸÖ ¯Öê™ÒüÖê×»Ö†´Ö ÃÖÖÖ�Öê›ü µÖê£Öß»Ö �Óú¯ÖÖß“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ ü̧Ö“Öß ¸üŒ�ú´Ö 
¹ý.2,23,120/- Æüß µÖã×Ö†Ö ²ÖÑ�ú †òÖ±ú ‡Ó×›üµÖÖ ¿ÖÖ�ÖÖ †¿ÖÖê�ú Ö�Ö¸ü µÖê£Öê •Ö´ÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÖê ÃÖÖê̄ Ö¾Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
ŸÖß ²ÖÑ�ú´Ö¬µÖê Ö ³Ö¸üŸÖÖ Ã¾ÖŸÖ:ÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ †µÖÖµÖÖÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖŸÖ �êú»ÖÖ †ÖÆ ê ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÆêü¿Ö ÃÖã̧ êü¿Ö“ÖÓ¦ü ÃÖÖế ÖÖ�Öß, 
¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ.ÖÖê�ú¸üß ¿ÖÖ¸ü¤üÖ �úÃ™ÒüŒ¿ÖÖ †¿ÖÖê�ú Ö�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖ. 
419/2021 �ú»Ö´Ö 408 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ´ÖãÓ›üêü,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 8329806013 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 

7) �ÖÓ³Öß¸ü †¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.12.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¯ÖÖÖ »ÖÖò•Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê ¯ÖÏế Ö¸üÖ•Ö ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ÃÖãµÖÔŸÖôêû, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.¯Öã�ÖÖÔ ¸üÖê›ü, ÃÖã́ Öê¬ÖÖ�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡ÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ. ‘Öê‰úÖ ×´Ö¡ÖÖÃÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê 
²ÖÃÖ¾ÖæÖ Ã¾ÖŸÖ: “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖæÖ ´ÖÖê™üÖ¸üÃÖÖµÖ�ú»Ö Ã»Öß¯Ö ÆüÖê‰úÖ �ÖÖ»Öß ¯Ö›æüÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ´ÖÖ¸ü�ÖÖÃÖ 
�úÖ¸ü�Öß³ÖæŸÖ šü¸ü»ÖÖ ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸üü ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔŸÖôêû, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.Ã¾ÖµÖÓ¾Ö¸ü ´ÖÓ�Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ŸÖ¸üÖê›üÖ 
ŸÖÖ.×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 446/2021 �ú»Ö´Ö 279, 304(†) ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß  †Ö�Ö»ÖÖ¾Öê,  ´ÖÖê. ÖÓ. 9890630130 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

10) �ÖÓ›ü�Öß :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :-  ´Öê 2021 ŸÖê ´ÖÖÆêü ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸÖã—Öß ÃÖê¾ÖÖ ÃÖÆü�úÖ¸üß 
ÃÖÓÃ£ÖÖ Æüß ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ †ÖÆêü ŸÖã—Öß ÃÖÓÃ£ÖÖ ²ÖÓ¤ü �ú¸üŸÖÖê ŸÖã»ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ “ÖÖ»Öã šêü¾ÖÖµÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Ö»ÖÖ ¸üÖê�Ö ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ªÖ¾Öê »ÖÖ�ÖŸÖß»Ö 
†ÃÖê ´Æü�ÖæÖ ¯ÖîÃÖê ×¤ü»Öê ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ �úÖ´ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖŸÖÖê †¿Öß ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ŸÖÃÖê“Ö ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö ™üÖ�æúÖ ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
“ÖîÖ�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ŸÖßÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê �ÖÓ›ü�Öß Ã¾Öß�úÖ¸ü»Öß ¾Ö�Öî̧ êüü ×±úµÖÖÔ¤üß ³Ö�Ö¾ÖÖÖ �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö �Óú¬ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, 
¸üÖ.Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖÖÓ¤ü Ö�Ö¸ü, ŸÖ¸üÖê›üÖ  �Öã. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ.444/2021 �ú»Ö´Ö  384, 
385, 386, 506 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¾ÖÖÆãüôêû ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

  



11) •Öã�ÖÖ¸ :- 
1) ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö¾Öôûß¯Öã̧ üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1570/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØÃÖ‘Ö ¿ÖÖÆæü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 445/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖòüüüüü/1673 ›üÖê‡Ô¾ÖÖ›üü,  ´ÖÖê �Î  
9561038797 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2) ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÖê�ú´ÖÖµÖ ´ÖÓ�Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôêû 
´Öî¤üÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ¾Ö ×´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1580/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/†Ö×¿ÖÂÖ ²ÖÖȩ̂ üÖ™êü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 476/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü,  ´ÖÖê �Î  9766014795 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3) ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÁÖßÖ�Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2210/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Ö ê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/1138 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ŸÖê»ÖÓ�Öü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 417/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö¯ÖÖêÖÖü/206 ´Öî»Ö¾ÖÖ›ü  ´ÖÖê �Î  
8888802387 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4) ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¤ǖ Ö�ú Ö�Ö¸ü �òúÖÖ»Ö ¸üÖê›ü,ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1360/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü, ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 418/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/81 ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸ü ´ÖÖê �Î  
9923103778 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5) ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÆêü»Ö¾ÖÖÖ ™üß ÆüÖ‰úÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü •ÖãÖÖ�ÖÓ•Ö ×™ü ¯ÖÖò‡ÕÓ™üü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2020/-¹ý¯ÖµÖê 
¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2157 ÃÖÓ•Öß¾Ö Ø•Ö�ú»Ö¾ÖÖ›üü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 299/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯ÖÏ�úÖ¿Ö 
“Ö¾ÆüÖ�Ö,  ´ÖÖê �Î  8265047886  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
6) ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ´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 ¯ÖÖê�úÖò/3230 ×¤ü»Öß¯Ö ŸÖ�µÖÖôû�ú¸ü, ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüü ü�Öã̧ üÖÓ 
254/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/1996 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß †Ö›êü�ú¸ü, ´ÖÖê.�Î. 
8668750448  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
7)×¾ÖÂÖÖ¸üß ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ. :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.12.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê-
´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ÃÖÖêôÓû�êú, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ.×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ •ÖÖÖ¾Ö¸êü ²ÖÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¾ÖÂÖÖ¸üß ÃÖÖ¯Ö 
“ÖÖ¾Ö»µÖÖÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ˆ¯ÖµÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤ êü�ÖÖ¸ü ¤ü¢ÖÖ 
�ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ÃÖÖêôÓû�êú, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß, ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.üüüü†Ö.´Öé. 112/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2158 ³ÖÖêÃÖ»Öê,  ´ÖÖê.�Îú. 9423138902 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 

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

 


