
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 159/2021               ×¤üÖÖÓ�    02/05/2021 
 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß  
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú  01.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö´ÖÃ�úÖ¸ü “ÖÖî�ú ŸÖê ´ÖÖôû™êü�ú›üß �úÖ´ÖšüÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ¸êü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú µÖÖµÖ³Ö¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×¾ÖÖÖ ÖÓ²Ö¸ü“Öê ´ÖÖêÃÖÖ ¾Ö¸ü µÖê¾ÖãÖ 
´ÖÖ¤ü¸ü“ÖÖê¤üÖÆüÖê, Æü¸üÖ´Ö�ÖÖȩ̂ üÖÆüÖê £ÖÖÓ²ÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ, �ÖÓ•Ö¸ü“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ²ÖÖê™üÖŸÖß»Ö 7 �ÖÏò́ Ö ¾Ö•ÖÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖÖ“Öß 
†Ó�Öšüß Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö, ×¾Ö¾ÖÖê �Óú¯ÖÖß“Öê †ÃÖê ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 45,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´Öã̧ ü»Öß¬Ö¸ü –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü �úˆšü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖãŸÖÖ¸ü �úÖ´Ö, ¸üÖ. 
�ÖÖÓ¬ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü �Öã̧ üÖÓ 129/2021  �ú»Ö´Ö 392, 294, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/•ÖÖ¬Ö¾Öüüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9765902710  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1) ´Öã¤ü�Öê›üüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂  ´Öã�Ö™ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö‡Ô ¾Ö›üß»Ö ¾Ö ¯ÖŸÖßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 
µÖÖÓ“Öê ×Æü¿µÖÖ“Öß •Ö´ÖßÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü �ú¹ýÖ ¤êüŸÖ �úÖ ÖÖÆüßÃÖ ´Æü�ÖãÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ¾Ö 2 µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö‡Ô ¾Ö›üß»ÖÖÃÖ ¬ÖŒ�úÖ ²ÖãŒ�úß �êú»Öß ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 4 µÖÖÖê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖ¾Ö¸üß»Ö �Ö•ÖÖôûßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ 
›üÖê�êú ±úÖê›üãÖ ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 5 µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖŸÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖ¾ÖÖ ÆüÖŸÖ ±òúŒ“Ö¸ü �êú»ÖÖ ¾Ö ˆ•Ö¾Öê ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ�ú›üÖÖê 
´ÖÖ¸ü»µÖÖÖê ÆüÖŸÖÖ“Öê †Ó�ÖšüµÖÖ“Öê ÆüÖ›ü ± òúŒ“Ö¸ü —ÖÖ»Öê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß»ÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 6 ¾Ö 7 µÖÖÓÖß ›üÖêŒµÖÖ“Öê �êúÃÖ ¬Ö¹ýÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖê 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö »ÖÖ�ú›üÖÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö ÆüÖŸÖÖ�Öôêû, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ.  ´Öã�Ö™ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´Öã¤ü�Öê›üüü 
�Öã̧ üÖÓ 79/2021 �ú»Ö´Ö 326, 324, 323, 504, 506, 143, 147, 148, 149, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2721 Ø¿Ö¤êüü, ü´ÖÖê.�Îú. 9552516583   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2) ²ÖÖ¸ü›üüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 30.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂  ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯ÖÖ™üÖã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ´ÖÖ�Öß»Ö ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ,  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ²ÖÖê™üÖ•Ö¾Öôû, ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü, 
�ÖÖÓ¤üµÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ  ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ•ÖµÖ �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾Ö ¬ÖÖë›ü�Öêû, ¸üÖ. ¯ÖÖ™üÖã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ²ÖÖ¸ü›üüü �Öã̧ üÖÓ 48/2021 �ú»Ö´Ö 324, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2217 ¸üÖšüÖê›ü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9822179877   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 
 

3) »ÖÖêÆüÖüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.04.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂  †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü Ö�Ö¸ü »ÖÖêÆüÖü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖüü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ •ÖãµÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“ÖÖ ¸üÖ�Ö ´ÖÖÖŸÖ ¬Ö¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê »ÖÖê�ÖÓ›üß 
�Ö•ÖÖôûßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›üãÖ ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 µÖÖÖê ¤ü�Ö›üÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¯ÖÖšüßŸÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ´ÖãŒ�úÖ 
´ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 ¾Ö 4 µÖÖÓÖß ×´Öôãû�Ö »ÖÖ�ú›üß �úÖšüßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ”ûÖŸÖßŸÖ ¾Ö ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ�Ö™üß¾Ö¸ü ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ 
¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖšüÖê›üØÃÖ�Ö Ö¾Ö×ÖÆüÖ»ÖØÃÖ�Ö ×�Ö“Ößû, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü Ö�Ö¸ü »ÖÖêÆüÖ üŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 70/2021 �ú»Ö´Ö  324, 
504, 506, 34  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1754 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü,  ´ÖÖê.�Îú. 9921561754  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 
 
 



3)‹Ö›üß¯Öß‹ÃÖ †òŒ™ü :- 
 

� Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖãÓ™ãü̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, †Ö¯Ö»Öê ¿ÖêŸÖ �Ö™ü �ÎÓú 266 ´Ö¬µÖê �ÖÖÓ•µÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›üü �ú¹ýÖ 
‹�úã�Ö 8 —ÖÖ›êü †Öê»ÖÃÖ¸ü ×Æü¸ü¾Öß ¯ÖÖÖê ±úÖÓ¤üµÖÖ ´ÖãôûÖÃÖÆü ¾Ö•ÖÖ 23.186 ×�ú. �ÖÏò Ø�ú´ÖŸÖß 1,15,930/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †Ó́ Ö»Öß ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �êú»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖ×“ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü ÃÖÖêÖ¾Ö�Öêüüû, 
Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖ 121/2021 �ú»Ö´Ö 20(1)(²Ö) ‹Ö›üß¯Öß‹ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8999881900   Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
1) ³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×ÃÖŸÖÖ�ÖÓ›üß ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¿Öê. ÃÖ¤üÖ´Ö Æãü¿ÖêÖ ¿Öê. †ÃÖ¹ý±úü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �úµÖÖ¿ÖÖôûÖ •Ö¾Öôû ¤êü¿Ö´Öã�Ö �Ö»»Öß  
³ÖÖ ê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ †ò™üÖê �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö 26-™üß-9216 †ò™üÖê“Öê �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Ö ÖÖÓ¤êüÆ ãüÖ ‘Öê¾ÖãÖ µÖê�µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
³ÖÖê�ú¸ü ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×ÃÖŸÖÖ�ÖÓ› üß ‘ÖÖ™üÖŸÖ †ò™üÖê �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ŸµÖÖ“Öê †ò™üÖêÃÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ‹�ú ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ¸Óü�ÖÖ“Öß ×¯Ö�ú†¯Ö �ÖÖ›üß“Öê “ÖÖ»Ö�úÖÖê 
†Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆü�Ö “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê 
´Ö¸ü�ÖÖÃÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¿Öê. †ÖÃÖ¸ü±ú ¿Öê. �ÖÖ•ÖÖ´ÖßµÖÖü, ¾ÖµÖ 58 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, 
¸üÖ. �úµÖÖ¿ÖÖôûÖ •Ö¾Öôû ¤êü¿Ö´Öã�Ö �Ö»»Öß ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 157/2021 
�ú»Ö´Ö 304(†), 279, 337, 338, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134, 177 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ûÃÖÖî. ³ÖÖë›ü¾Öê ´Öò›ǘ Öüüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 7757089481  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2) ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.12.2020 ¸üÖê•Öß“Öê 11.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 26.12.2021 “Öê 18.30 ¾ÖÖ. ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •Öê •Öê ¹ý��ÖÖ»ÖµÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¾Ö•ÖµÖ ×�ú¿ÖÖ ¸üÖšüÖê›üú, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ×Æü̧ ü›ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü  ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖêÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö 
26-‹‹»Ö-7407 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖÃÖ¸ü¾ÖÖ›üß �ú»µÖÖ�Öß ŸÖÖÓ›üÖ ´ÖÓ›üôû ŸÖÖÖã̧ ü ŸÖê»ÖÓ�ÖÖ�ÖÖ µÖê£Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖ“Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêÃÖÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ ´ÖÖêÃÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ´ÖÖêÃÖÖ »ÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖ´Öãôêû 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß •Öê •Öê ¹ý��ÖÖ»ÖµÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ 
¾Ö ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¸üÖ•Öê¿Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ×Æü̧ ü›ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üßü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆ´Ö¸üßüüü �Öã̧ üÖ 121/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 
279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �ú¢Öêüüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ.  9356405435  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5) ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ ´ÖéŸµÖã :-  
³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ŸÖê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÖÖ¸ü¾Ö™ü �Öã›üÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö 
ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †Öế Ö�úÖ¸ü ¸ǘ Öê¿Ö ²Ö¸ü�Óú²Öê, ¾ÖµÖ 15 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¸ǘ ÖÖ´ÖÖŸÖÖ Ö�Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ×´Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÖÖ¸ü¾Ö™ü �Öã›üÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯ÖÖêÆü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ 
¯ÖÖêÆüŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸÖÖê ŸÖ»ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÖÓ¤êü ²Ö¸ü�Óú²Öêü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. 
¸ǘ ÖÖ´ÖÖŸÖÖ Ö�Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü †Ö.´Öé. 20/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/69 •ÖÖ¬Ö¾Ö,ü ´ÖÖê.�Îú. 9421769169   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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