
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 112/2021               ×¤üÖÖÓ�    26/03/2021 
 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2021 “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •ÖÖŸÖÖ �úÖò»ÖÖß 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤ß“Öê •ÖÖŸÖÖ �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ‘Ö ü̧Ö“Öê �ãú»Öã̄ Ö �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö 
ÃÖÖêµÖÖ“Öê †›üß“Ö �ÖÏò́ Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê µÖê›ü Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö �ú¤ǘ Öüü, ¾ÖµÖ 54 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �Öã¢Öê¤üÖ¸üß, ¸üÖ. ¯ÖÏ³ÖÖŸÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ 137/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, 427 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 ´Öšü¤êü¾Ö¹ýü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 8999749647  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ³ÖÖê̄ ÖÖôû¾ÖÖ›üß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  
×•Ö.ú ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö ‹“Ö 26-5821 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß •Öß¾ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ³ÖÖê̄ ÖÖôêûüûüü, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ³ÖÖê̄ ÖÖôû¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 49/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/706 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  02466-262233  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)´Öã¤ü�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî.›üÖêÖ�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ¸üÖ•Öê¿Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ÃÖãÖ ×ÃÖ´ÖÖ Æêü ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ´ÖÖ—µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖȩ̂ ü“Öê ¾ÖÖµÖ¸ü �úÖœãüÖ �úÖ ±êú�ú»Öê †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê ÆüÖŸÖÖŸÖ ¤ü�Ö›ü ‘Öê¾ÖãÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ¤ü�Ö›üÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ÆüÖ›ü ´ÖÖê›ü»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ´Öã»ÖÖÃÖ ¯ÖÖšüßŸÖ 
¤ü�Ö›üÖÖê ´Öã�úÖ ´ÖÖ ü̧ ´ÖÖ¸ü»ÖÖ ¾Ö †Ö ü̧Öê̄ Öß �ÎÓú 3 µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖãÖêÃÖ £ÖÖ¯Ö›ü²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ×¯Ö. �úÖë×›ü²ÖÖ Æêǘ Ö�êúü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ›üÖêÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´Öã¤ü�Öê›üüüû �Öã̧ üÖÓ 52/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/838 ²ÖÖ“Öê¾ÖÖ›üü, ǘ ÖÖê.�Îú. 7841899177 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´Öã� ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �Ö¾Öôêû ¾ÖÖ›üß ÁÖß�éúÂ�Ö ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ´Öãü�Öê›ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ �éúÂ�Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê †Öê™üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ �Ö¾Öôû�Öß“ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´Ö ‹ê�úŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
�Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê †Öê™üüµÖÖ¾Ö¹ýÖ �ÖÖ»Öß †Öêœü»Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 8 ŸÖê 10 »ÖÖê�úÖÓÖß »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖê 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯ÖŸÖß ¾Ö ´ÖêÆãü�ÖÖ ÃÖÖê›ü¾Ö�µÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, ¯ÖŸÖßÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ´Ö¬µÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê �ÖÓšü�Ö �ÖÆüÖôû —ÖÖ»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †Ó�ãú¿Ö ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö �ú»µÖÖ�Ö�ú¸üúü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú ü̧ß,  
¸üÖ. ×›ü�ÖÏÃÖ �Öã. ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüû �Öã̧ üÖÓ 51/2021 �ú»Ö´Ö 143, 147, 323, 403 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´Ö¯ÖÖê�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 8972389995 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 

 
 
 
 
 



4)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 

1)»ÖÖêÆüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ŸÖê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¾Ö�ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê �ÖÖê›üÖˆÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÆüÖ¸üÖ 

´Öî¤üÖÖ »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ�Öê �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ×¾ÖÂÖÖ�Öã ÃÖÓÃÖ�ÖÔ ¾Ö ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»Öß ÃÖÓ“ÖÖ¸ü²ÖÓ¤üß ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ ü̧ß µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ, ×�Îú�êú™ü ÃÖÖ´ÖµÖÖ“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �ú¹ýÖ, 
ÃÖ¤üµÖÛÃ£ÖŸÖßŸÖ �úÖê¾Öß›ü 19 “ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¾Öê�ÖÖÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öã́ Öß¾Ö¸ü ÃÖÖ£Ö¸üÖê�Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú �úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ´ÖÖ.×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓ“Öê ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 “Öê ´Ö¬µÖ¸üÖ¡Öß ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 04.04.2021 “Öê ´Ö¬µÖ¸üÖ¡Öß ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê »ÖÖò�ú›üÖ‰úÖ“Öê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öã¾ÖÔ�ú ‘ÖÖŸÖ�ú 
�éúŸÖß � ¹ýÖ, ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ³ÖÓ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2606 ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¯Ö¸üÃÖ¸üÖ´Ö ›ü±ú›êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
»ÖÖêÆüÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖü �Öã̧ üÖÓ. 56/2021 �ú»Ö´Ö, 188, 269, 270, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö¯Ö¢Öß 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ �ú»Ö´Ö 2005 “Öê �ú»Ö´Ö 51 ¾Ö ´ÖÆüÖ �úÖê×¾Ö›ü-19 ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/³ÖÖ¸üŸÖßüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9284254427  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¸üÃÖß ŸÖê ´Öã�Öê›ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö �úÖôûß ×¯Ö¾Öôûß •Öß¯Ö ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾ÖÖ¿Öß ³Ö¹ýÖ ´ÖÖÃ�ú Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖÖê †Öȩ̂ ü›ãüÖ �úÖê¾Öß›ü 19 
“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ¾Öê�ÖÖÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öã́ Öß¾Ö¸ü ÃÖÖ£Ö¸üÖê�Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú �úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×¤üÖÖÓ�ú 
24.03.2021 “Öê ´Ö¬µÖ¸üÖ¡Öß ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 04.04.2021 “Öê ´Ö¬µÖ¸üÖ¡Öß ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê »ÖÖò�ú›üÖ‰úÖ“Öê ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ŸÖÃÖê“Ö 
²Öê•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü¯Ö�Öê ÃÖã̧ ü�ÖÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öã¾ÖÔ�ú ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸµÖ �ú¹ýÖ, ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öã¾ÖÔ�ú ˆ»»ÖÓ‘Ö�Ö �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß †×Ö»Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ø¸ü¤ü�ú¾ÖÖ»Öê, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ �Öã̧ üÖÓ. 69/2021 
�ú»Ö´Ö, 188, 269, 270, 271 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ �ú»Ö´Ö 51 (²Öß) ÃÖÖ£Ö¸üÖê�Ö ¯ÖÏ×ŸÖ �úÖµÖ¤üÖ 3 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1636 ×´Ö¸ü¤üÖê›êüüû, ´ÖÖê.�Îú. 024          Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.03.2020 ¯Öã¾Öá 9 ´ÖÆüß�µÖÖ¯ÖÖÃÖãÖ, ÃÖÖ¾ÖôêûÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü Æü. ´Öã ÖÓ¤ü�Ö¾ÖÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ‹�úü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ÖÖÆüßŸÖ¸ü ´Öß ¤ãüÃÖ ȩ̂ü »Ö�Ö �ú¸üŸÖÖê 
´Æü�ÖãÖ ¾Ö ŸÖã ×¤üÃÖÖµÖ»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß ÖÖÆüßÃÖ, ŸÖã»ÖÖ �úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ ×Ö™ü µÖêŸÖ ÖÖÆüß, ´Æü�ÖãÖ ÃÖÖ 2014 ´Ö¬µÖê ‘Ö™üÃ±úÖê™ü —ÖÖ»ÖÖ ÖÃÖŸÖÖÖÖ Ö¾Ö·µÖÖÖê ¤ãüÃÖ¸êü 
»Ö�Ö �êú»Öê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ´Ö»ÖÖ ÖÖÓ¤üÖµÖ»ÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖ ´Æü�Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú 
”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 30 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüü 
üüü�Öã̧ üÖÓ 50/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 494, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1119 
ÁÖß´ÖÓ�Ö»Öêüüüü, ´ÖÖê �Î  9511645433  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖÆüÖ´ÖÖ�ÖÔ �ÎÓú 161 † ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¾Ö›ü�ÖÖ¾Ö ŸÖê 
×Ö¾Öôûß ±úÖ™üÖ ÃÖÓ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ´Öã�Ö ê›ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê  ÃÖÖî. ¸üÖ¬ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ×²Ö¸üÖ¤üÖ¸üü, 
¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖÔ, ¸üÖ. ¾Ö›ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ²ÖÖ‡Ô ¾Ö ‡ŸÖ¸ü •Ö�Ö´Öß ´ÖÆüß»ÖÖ †ò™üÖê �ÎÓú ™üß ‹ÃÖ 16-µÖã‹-0172 ´Ö¬µÖê 
²ÖÖ·ÆÖôûß ŸÖê ›üÖȩ̂ üÖÖôûß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö �ÎêúÖ “ÖÖ “ÖÖ»Ö�ú ÆüµÖ�ÖµÖ ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ¾Ö ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö 
¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ, ¯ÖÏ¾ÖÖ¿Öß †ò™üÖê »ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû †ò™üÖê ¸üÃŸµÖÖ“Öê ¯Öã¾Öì ²ÖÖ•ÖãÃÖ �Ö›üµÖÖŸÖ ¯Ö›ü»ÖÖ ¾Ö †ò™üÖêŸÖß»Ö ´ÖéŸÖ�ú ÃÖÖî. 
¸üÖ¬ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö ×²Ö¸üÖ¤üÖ¸ü ÆüµÖÖ •ÖÖ�Öß“Ö ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 6 ´ÖÆüß»ÖÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»Öê †ÃÖãÖ ÃÖ¤ü¸ü ´ÖµÖŸÖ ´ÖÆüß»ÖêÃÖ Ö´Öã¤ü �ÎêúÖ “ÖÖ 
“ÖÖ»Ö�ú ÆüÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¿ÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü̧ ü ²Öôûß¸üÖ´Ö ×²Ö¸üÖ¤üÖ¸üü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¾Ö›ü�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 50/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, 337, 338 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 184, 134, 187 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �Öøüß´Öêüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8805140100  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 25.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¿ÖÖÆãü´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö 
“ÖÖî�ú ²Öôûß¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4,680/-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 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü šüÖÖãØÃÖÆü “Ö¾ÆüÖ�Öüüü, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖ 197/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1884 ´Öã̄ Ö›êüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373   Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 25.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²Öôûß¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü 
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 Ø�ú´ÖŸÖß 12,480/-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 ¯ÖÖêÖÖ/¯Ö©ØÃÖÆü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ �úÖÓ²Öôêûüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖ 198/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1884 ´Öã̄ Ö›êüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)×�úÖ¾Ö™üüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 25.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤ãü�ÖÖÔ ¬ÖÖ²ÖÖ ‡Ó•Öê�ÖÖ¾Ö ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, 16,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü ¾Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1690/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»ÖÖÃÖÆü “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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1976 ³Öß´Ö¸üÖ¾Ö 
ÃÖã�Ö¸üÖ¾Ö Ö¸ü¾ÖÖ›êüüüü, Öê. ´ÖÖêǖ Ö×¾Ö ¯ÖÖế Öã ÖÖÓ¤êü›ü üüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüüüü �Öã̧ üÖ 103/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ  
�ú»Ö´Ö 188, 269 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/¯ÖÖÓœü̧ êüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 7745001805 Æ êüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
4)³ÖÖê�ú¸üüüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 25.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. £Öȩ̂ ü²ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ ×•Ö.ü 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 Ø�ú´ÖŸÖß 11,520/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “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 ¯ÖÖêÖÖ/44 ×¾Ö÷ü»Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö œüÖê»Öêüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü üüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüüüü 
�Öã̧ üÖ 125/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2820 •ÖÖ¬Ö¾Öüüû, ´ÖÖê.�Îú. 
9823227195  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8) ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê •ÖµÖÁÖß ³ÖÏ. ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êüü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �Öã¹ý•Öß “ÖÖî�ú ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ÖÖÓ¤êü›üü ´ÖµÖŸÖ ×ÆüÖê �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ,   
�úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö¾ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ ¸ǘ Öê¿Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¾ÖÃÖ¸ü�ú¸üü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
¤êü¾ÖÃÖ¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸ü�Öê›ü ü ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüü †Ö.´Öé. 14/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
†Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/489 •ÖãÖ�Ö ȩ̂üûûü, û´ÖÖê.�Îú. 02462-  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

10)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
� Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �»ÖÖê †ò›ü �ÖÏÖê µÖÖ ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê »ÖÖê�ú›ãü ×¯Ö. ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö �îú»ÖÖÃÖêü, ¾ÖµÖ 73 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×¯ÖÏµÖ¤ü¿ÖÔÖß Ö�Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ´ÖµÖŸÖ µÖÖÃÖ �úÖȩ̂ üÖê�ÖÖ —
ÖÖ»µÖÖÖê ¿ÖÖôêûŸÖ šêü¾Ö»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ, �úÖȩ̂ üÖê�ÖÖ“Öê ¡ÖÖÃÖÖ»ÖÖ �Óú™üÖôãû�Ö �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×¯Ö. 
¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö �Óú³Ö¸ü�ÖÖ¾Öêü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. Ó̧ü�ÖÖ¸ü�Ö»»Öß �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ 
�Óú¬ÖÖ¸ü †Ö.´Öé. 14/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
9373890469  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
                                                                                                             •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸ß  
                                                                                                      ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

 



 


