
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 123/2021               ×¤üÖÖÓ�    02/04/2021 

1)�ÖãÖ :-  
� Óú¬ÖÖ¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ´ÖÖî. ²ÖÆüÖ¤ü̧ ǖ Öã̧ üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¤ãü�ÖÖÔ ³ÖÏ. �µÖÖÖÖê²ÖÖ �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ²ÖÆüÖ¤ü̧ ǖ Öã̧ üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ×Æü“ÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ´ÖµÖŸÖ ´Öã»ÖßÃÖ ´ÖÖÆêü ü̧ÆãüÖ †ò™üÖê ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ¯Öî¿ÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¹ýÖ ŸÖß ´ÖÖ�Ö�Öß ¯Öã�ÖÔ Ö —ÖÖ»µÖÖÖê 
´ÖµÖŸÖ ´Öã»Öß“ÖÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ”ûôû �ú¹ýÖ, ×ŸÖ“ÖÖ ¸üÃÃÖß ¾Ö Ã�úÖ±Ôú (†Öêœü�Öß) Öê �ÖôûÖ †Ö¾ÖôãûÖ �ÖãÖ �êú»ÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü �ÖãÆüµÖÖŸÖ †Ö. ´Öé. 
ÖÓ²Ö¸ü 15/2021 �ú»Ö´Ö 174 ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¤üÖ�Ö»Ö †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ˆ¢Ö´Ö ×¯Ö. ´Ö¸üß²ÖÖ �úÖÓ²Öôêûü, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
™Òü�ú “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ¯ÖÖÖ³ÖÖêÃÖß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸ü †Ö.´Öé. 97/2021 �ú»Ö´Ö 302, 498(†), 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß  ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8999881900  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú  01.04.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 04.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖëœüÖ¸ü ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.üü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ÃÖÓ�ÖÖ¸êüøüß µÖê£ÖãÖ ™Òü�ú �ÎÓú �êú‹-39/8027 Öê ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ µÖê£Öê •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß ™ÒüÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü Öê ×¤ü»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ‘Öê‰úÖ 
×Ö‘ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ²ÖÖë›üÖ¸ü ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ µÖê£Öê ¤üÖêÖ †ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´Ö ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü µÖê‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ™Òü�ú †Ö›ü¾ÖãÖ ™Òü�ú“Öß “ÖÖ²Öß ¤êü, ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¤êü, ¯ÖîÃÖê 
¤êü, †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ �ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü, ›üÖ¾µÖÖ �Öã›ü‘µÖÖ¾Ö¸ü, ˆ•Ö¾µÖÖ ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ²ÖÖ•Öã»ÖÖ �ÖÓ•Ö¸üÖê ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôûß»Ö Ö�Ö¤üß 6,000/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖî±ú ‡ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü ×¯Ö. ¹ý�Ö´ÖÖê§üßÖ ‡ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. �êúÃÖ¸ü •Ö¾Öôû�ÖÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸ü�ÖÖ ×•Ö. ˆÃ´ÖÖÖÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖÓ 
209/2021  �ú»Ö´Ö 394,  34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �Öî̧ êüüûüü, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9890186722 Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖî. 
•ÖîŸÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-38/�êú-3672 
Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖê�ÖÖê²ÖÖ �úÖê»Æêü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¯Öã�ÖÖÔ ÃÖÆü�úÖ¸üß ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ŸÖÖ. ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ×•Ö. ØÆü�ÖÖê»Öß µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
33/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1587 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9011472277 Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 

1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ¾Ö‘ÖÖ™ü µÖê£Öß»Ö ×²ÖÎ•Ö¾Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ, ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üÃÖà�Ö“Öê †ÓŸÖ¸ü Ö šêü¾ÖŸÖÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê 
ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ ¾Ö ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �ú¹ýÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 54952/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ™üÖ™üÖ 
�Óú¯Ö�Öß“Öê ¾ÖÖÆüÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹ÃÖß‡Ô ´Öê�ÖÖ ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‡Ô-1671 Ø�ú´ÖŸÖß 3,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1991 ×¾Ö�Îú´Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¾ÖÖ�ú›êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüü 
�Öã̧ üÖ 69/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2117 �úÖế Öã»Ö¾ÖÖ¸üüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02462-
236510  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö “ÖÖî�úÖŸÖß»Ö ‹ÃÖ†Ö¸ü�êú ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß“µÖÖ 
´ÖÖ�Öê, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý †›üµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ²ÖÖêôûßŸÖ ŸÖÖ. ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ 
´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ, ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üÃÖà�Ö“Öê †ÓŸÖ¸ü Ö šêü¾ÖŸÖÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �ú¹ýÖ ¤êü¿Öß/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý  
Ø�ú´ÖŸÖß 7802/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/1542, 
¯Ö©ØÃÖÆü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ �úÖ Ó²Öôêû, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖ 208/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
188, 269, 270 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤üüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æ êüü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¤êü�Ö»Öã̧ ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖ Ó̧ü�Ö ²ÖÖ¸ü †ò�›ü ȩ̂üÃ™üÖò̧ Óü™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß  ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 1250/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖÖ»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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü 
•ÖÖ�úß�úÖȩ̂ êü, Öê ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ 163/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1813 ´ÖÖế ÖßÖüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9881141218  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æü�Ö ´ÖéŸµÖã :- 
ØÃÖ¤ü�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ¯Öã¾Öá ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, ´ÖÖî. ¯Ö›üÃÖÖ µÖê£Öß»Ö ¯ÖîÖ�ÖÓ�ÖÖ Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ. 

×�úÖ¾Ö™üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×Ö�Öß»Ö ×¾ÖÂ�Öã¤üÖÃÖ ´ÖÖÖ�ú¸ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¸Óü•ÖÖß ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß Æü. ´Öã. ´ÖÖÆãü̧ ü 
ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¯ÖîÖ�ÖÓ�ÖÖ Ö¤üßŸÖ ¯ÖÖêÆü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖê�úÖò/777 
×¾Ö•ÖµÖ ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö †Ö›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ ü  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ØÃÖ¤ü�Öê›ü †Ö.´Öé. 06/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2471 �ãú´Ö ȩ̂üûü, û ´ÖÖê.�Îú. 7744002471  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

6)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
´ÖÖÆãü¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. Æü›üÃÖ�Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê Ø»Ö²ÖÖ•Öß ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¤ãü�ÖÖÔ¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Æü›üÃÖ�Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö¡ÖÖ“Öê »ÖÖ�ú›üÖÃÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �Ö•ÖÖÖÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü̧ üÖ¾Ö ¤ãü�ÖÖÔ¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 31 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. Æü›üÃÖ�Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÆãü̧ ü †Ö.´Öé. 08/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1743 ´Öã™ü�æúôêûüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8805447072  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 


