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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 402/2021            ×¤üÖÖÓ�  : 14/08/2021 
1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :-×¤üÖÖÓ�ú 12.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü. 13.08.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ŸÖêÆü̧ üÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹—Öê›ü-3106 
Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ Æòü�›ü»Ö »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ãüÖ �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
¬ÖÖë›üß²ÖÖ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß�úÖ´Ö ¸üÖ. ŸÖêÆü̧ üÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 
304/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9322995681  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü. 13.08.2021 “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †ÖÓ²Öê�ÖÃÖÖÓ�Ö¾Öß ±úÖ™üµÖÖ•Ö¾Öôû 

ÃÖ“Ö�ÖÓ›ü ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ̄ ÖÖ“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÃÖÖêÖ�Öê›ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖØÆü¦üÖ ‡Ó̄ ÖÖȩ̂ üßµÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ™üß‹ÃÖ-
08/µÖã‡Ô-1185 Æüß †ÖÓ²ÖêÃÖÖÓ�Ö¾Öß ±úÖ™üµÖÖ•Ö¾Öôû ÃÖ“Ö�ÖÓ›ü ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ̄ ÖÖ“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ »ÖÖ¾ÖãÖ �ÖÖ›üßŸÖ —ÖÖê̄ Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖîÃÖê ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ‹�ãú�Ö 40,000/-¹ý¯ÖµÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß •Öê Æêǘ ÖÓŸÖ �ãú´ÖÖ¸ü ¾µÖÓ�ú™üÖ Ø»Ö�Ö´Ö 
•Öê�ãú»ÖÖüü, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ˆ¯¯Ö»Ö ×•Ö. ´Öȩ̂ ü“Ö»Ö ´Ö»Ö�úÖ•Ö ×�Ö¸üß Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü (ŸÖê»ÖÓ�ÖÖÖÖ)üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›ü ü 
�Öã̧ üÖÓ 138/2021 �ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9158868002  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)´Öã�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ¬ÖÖê²Öß �Ö»»Öß ´Öã�Öê›üü ŸÖÖ. 
´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´Æü�ÖÖ»Öê ×�ú ŸÖã—µÖÖ ¾Ö›üß»ÖÖÓ�ú›ãüÖ †Ö´Æüß •Ö²Ö¸ü ¤üÃŸÖßÖê 
¿ÖêŸÖß“ÖÖ ±êú¸ü±úÖ¸ü �ú¹ýÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖã ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü�µÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ²ÖÖÑ›ü¾Ö¸ü ÃÖÆüµÖÖ �úÖ �ú¹ýÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüßÃÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
ˆ•Ö¾Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê �Öã›ü‘µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ¯ÖÖµÖ ±òúŒ“Ö¸ü �êú»Öê ¾Ö �ÖÖÓ¤üµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšüßŸÖ ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¬ÖÖê²Öß �Ö»»Öß ´Öã�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´Öã�Öê›üü �Öã̧ üÖÓ 239/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323,  504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆü/1763 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üûüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 8805957400  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü µÖ¿ÖÖê¤üÖÖ�Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê  
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ •Öê¾ÖÖ �ú¹ýÖ ²ÖÖÆêü¸ü ×±ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×�Ö¼üß“Öß ´ÖÖ»Ö¾ÖÖÆãü ™êü´¯ÖÖê ÆüÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÃŸµÖÖŸÖ ±úÃÖ»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÖê 
ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¾ÖÖÆãü �ÖÖ›üß Öê»µÖÖÖê ¸üÃŸÖ �Ö¸üÖ²Ö ÆüÖê¾ÖãÖ ›ÒüÖê•Ö �Ö¸üÖ²Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸÖã́ Æüß ´ÖÖ»Ö ™üÖ�ú�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úÖÃÖ ´ÖÖ—Öê ²ÖÖê»Ö�Öê �ú¹ýÖ ¤üµÖÖ 
†ÃÖê ´Æü�ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 2 ¾Ö 3 †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¸üÃŸÖÖ ŸÖã—µÖÖ ²ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü �úÖµÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ �ÖÖê·µÖÖ“Öê ¤üÖÓ›üµÖÖÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ˆ•Ö¾Öê �ÖÖÓ¤üµÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¯ÖÖµÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖ¸ü»µÖÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ȩ̂ü›ü´Öß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö“Öê 4000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê ¾Ö 
†Ö¸üÖ¯Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ �ÖÖê·µÖÖÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¯ÖãÆüÖ †Ö´Ö“Öê ÖÖ¤üÖ»ÖÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖÃÖ ŸÖ¸ü 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö ÃÖî×Ö�ú ¸üÖ. ×ÖôûÖ ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ Æü. ´Öã. •ÖµÖØÆü¤ü ¯ÖÖ�Ôú µÖ¿ÖÖê¬Ö¸üÖ Ö�Ö¸ü  ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 576/2021 �ú»Ö´Ö 326, 324,  
504, 506, 427, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1027 Ø¿Ö¤êüüûüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9511851737  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ.  

  



4)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
²ÖÖ¸ü›üüüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤ü¢ÖÖ ²ÖÖë›ü»Ö¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ¯ÖÖ™üÖã̧ ü�ú›êü •ÖÖÖÖ ȩ̂ü ›üÖÓ²Ö¸üß 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¯ÖÖ™üÖã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ Æêü ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒµÖã-7624 µÖÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›ü �ú›ãüÖ ¯ÖÖ™üÖã̧ ü�ú›êü µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤ü¢Ö ²ÖÖê›ü»Öê¾ÖÖ›ü 
µÖÖÓ“Öê  ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû †“ÖÖÖ�ú �êúôûß ´Ö¬ÖãÖ ¸üÖÖ›ãüŒ�ú¸ü ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ö»µÖÖÖê †“ÖÖÖ�ú ²ÖÎê�ú ¤üÖ²Ö»µÖÖÖê ´ÖÖê ÃÖÖ Ã»Öß¯Ö ÆüÖê¾ÖãÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
�ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»µÖÖÖê ›üÖêŒµÖÖÃÖ •Ö²Ö¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�ÖãÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ü̧Öê•Öß ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 19.00 ¾ÖÖ. ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü ü̧´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü 
×±úµÖÖÔ¤üßü ×Æü̧ üÖ´ÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¯ÖÖ™üÖã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê  ²ÖÖ¸ü›üüüüü �Öã̧ üÖ 84/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ‹ÃÖ. †Ö¸ü. 
£Öã�ÖÖ¾Öêûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9822179877  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 13.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Öã¤ü²ÖêÖ�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ×¸ü•Ö¾ÖÖÖ ÃÖêšü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê 
²ÖÖ•ÖãÃÖ �Ö»»ÖßŸÖß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸üüü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×´Ö»ÖÖ ›êü †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ 
•Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2750/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüü/1926 �ÖãÓ›êü̧ üÖ¾Ö ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö 
�ú¸ü»Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü üüü�Öã̧ üÖÓ 577/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/2306 “ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›üüûü,  ´ÖÖê �Î  02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 13.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖê“Ö´ÖÖ �Ö»»Öß �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ÃÖã̧ êü¿Ö ÁÖß¸üÖ´Öê µÖÖÓ“µÖÖ 
‘Ö¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö.üüü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2040/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüü/3324 »Ö�´Ö�Ö 
•Ö�úÖê•Öß �ú»µÖÖ�Ö�ú¸ü, Öê. ‹ÃÖ›üß¯Öß†Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßü üüü�Öã̧ üÖÓ 89/2021 �ú»Ö´Ö, 
12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüü/2407 ²Öê�Öüüûü,  ´ÖÖê �Î  9823627013  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 13.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.25  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ˆ´Ö¸üß “ÖÖî�úÖŸÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.üüü ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1730/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüü/2090 ÃÖÓ•ÖµÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü̧ üÖ¾Ö ¯ÖÖÓœü̧ êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 287/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖüü/2401 •ÖÖ¬Ö¾Öüüûü,  ´ÖÖê �Î  9850493110  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 
 


