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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 343/2021           ×¤üÖÖÓ� : 28/06/2021 
 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß  
»ÖÖêÆüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú  26.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö �ÖÖ›ÔüÖ »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ÃÖÖ£Öß¤üÖ¸üÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 5000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ¿Öê�Ö ´ÖãŸÖãÔ•ÖÖ ÃÖ¸ü¾Ö¸üÃÖÖ²Ö µÖÖÓ“Öê ¯Öò™ü“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖãÖ Ö�Ö¤üß 
26,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 31,000/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¤ü»Öß¯Ö ×¾ÖÖÖµÖ�ú¸üÖ¾Ö �Öã›êü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¾Ö ÃÖ¸ǖ ÖÓ“Ö ¸üÖ.�Öãª“Öß¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �ëú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 114/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34, 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �ú·Æê, ´ÖÖê ÖÓ 7798354377 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

 2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ŸÖê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ‹×¸ü�Öê¿ÖÖ �úÖò»ÖÖß �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. 
×�úÖ¾Ö™ü  ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ›Òüß´Ö µÖã�ÖÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß²Öß-9146 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾ÖãÖ ³Öê™ü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ´ÖÖê ÃÖÖ. “Öê Æòü�›ü»Ö »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ãüÖ, ›üµÖã̄ »Öß�êú™ü 
“ÖÖ¾ÖßÖê �ÖÖ›üß “ÖÖ»Öã �ú¹ýÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¤êü¾ÖÖÖÓ¤ü ´ÖÖ¹ýŸÖ¸üÖ¾Ö �Ö¾ÆüÖ�Öê, ¾ÖµÖ 35 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 202/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
511 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9158134034  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

2)´Öã�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ŸÖê ×¤ü. 24.06.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ´ÖÖî. ˆ´Ö¸ü¤ü̧ üß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü  ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
29/�êú-9231 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿µÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü̧ ü •Öôû²ÖÖ ¤üÖ¸ü�ãú, 
¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ¿ÖÖ¸ü¤üÖ Ö�Ö¸ü ˆ´Ö¸ü¤ü̧ üß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 193/2021 
�ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1402 ´ÖÆüà¦ü�ú¸üüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9765391402  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

3)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
 

ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüû :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´ÖÓ�Ö»ÖÃÖÖÓ�Ö¾Öß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê ´ÖÖ´ÖÖ �êú¿Ö¾Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ²Ö™üÖ‡ÔÖê �êú»Öê»µÖÖ 
¿ÖêŸÖÖŸÖ †ÖîŸÖ ¾Ö�ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¤ü�Ö›üÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ 
�êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¤êü¾ÖÖÖÓ¤ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´Ö¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÓ�Ö»ÖÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖÖ. 
�Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüûüû �Öã̧ üÖÓ 121/2021 �ú»Ö´Ö 325, 324, 336, 294, 323, 143, 147, 
148, 149, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß £ÖÖȩ̂ êüû, ǘ ÖÖê.�Îú. 8208841020  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ.  

  



4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.01.2017 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ²Ö¤ü»ÖÖ¯Öã̧ ü ×•Ö. šüÖ�Öê µÖê£Öê ŸÖÃÖê“Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
´ÖÖÆêü̧ üß ´ÖÖî. ÆüÖôû¤üÖ 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, ´Öã»Ö²ÖÖôû ÆüÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê 
¾Ö �ÖÆüÖÖ šêü¾Ö»Öê»Öß ¿ÖêŸÖß ¯ÖîÃÖê ¤êü¾ÖãÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÆüÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü ü̧ß�ú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú 
”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 27 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö ü̧üü 
üüü�Öã̧ üÖÓ 120/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1119 
ÁÖß´ÖÓ�Ö»Öêüüüüüü, ´ÖÖê �Î  9511645433  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :-  
´ÖÖÖšüÖü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ Ó̧ü�ÖÖ ŸÖê Æü¤ü�ÖÖ¾Ö�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. ×¿Ö²Ö¤ü̧ üÖ 
�ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ×¯Ö. ˆ�Óú›ü•Öß ¾ÖÖ¹ýôêû, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖ»Ö�Ö›üß ¸üÖ. 
×¿Ö¸ü›ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£ÖãÖ �ÖÖ¾ÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
×¿Ö²Ö¤ü¸üÖ �ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû Æü¤ü�ÖÖ¾Ö �ú›ãüÖ µÖê�ÖÖ ȩ̂ü †ò™üÖê �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/�êú-2898 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö 
×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ü̧ÖÑ�Ö ÃÖÖ‡Ô›ü»ÖÖ µÖê¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ »ÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ 
�úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü �îú»ÖÖÃÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¾ÖÖ¹ýôêû, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ×¿Ö¸ü›ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê  ´ÖÖÖšüÖüüüü �Öã̧ üÖ 58/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134/177 ´ÖÖê ¾ÖÖ �úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß  ×“Ö¼êü¾ÖÖ›üüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9834634149  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×´Ö»Ö�Öê™ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü  ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß  ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ, ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü, Œ»ÖÖê•Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ  •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 
3640/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖê �úÖôêûûüüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 203/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1731 ¿Öê�Öüüûüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 
02462-236500  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÆêǘ Öã¤ü �ÖÖ›ÔüÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê  ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ, ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü, Œ»ÖÖê•Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ  •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1050/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2085üü ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü �ãú¸ǘ ÖµµÖÖ ÖÓ¤êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã¸üÖ 202/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1731 ¿Öê�Öüüûüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02462-236500  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                              •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 

 


