
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 164/2021               ×¤üÖÖÓ�    07/05/2021 

1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.15 ŸÖê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ŸÖ£ÖÖ�ÖŸÖÖ�Ö¸ü •ÖÖ�ÖéŸÖÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ •Ö¾Öôû 
üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îúú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß™üß-2517 Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ÃÖ¢ÖÖ¸ü ¿Öê�Ö �Ö»Öß»Ö, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ÖÓ¤üß�ÖÏÖ´Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß 
¿ÖÖ¸ü¤üÖ Ö�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 149/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2178 �ÖÖê�ÖÖ¸ü�ú¸üüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9689715358  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)ØÃÖ¤ü�Öê›üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ŸÖê ×¤ü. 27.04.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¸ü�Ö�Öß  
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îúú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¯Öß-4281 
Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ»Öß´Ö µÖãÃÖæ±ú �ãú ȩ̂ü¿Öß, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
²Ö�ú¸üÖ ´Ö™üÖ ¤ãü�úÖÖ, ¸üÖ. ÃÖÖ¸ü�Ö�Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ØÃÖ¤ü�Öê›üüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 61/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2106 ¯ÖšüÖ�Öüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9309574775  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü 05.05.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¸üÖ¯ÖŸÖ¾ÖÖ¸ü Ö�Ö¸ü ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß  ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îúú ‹´Ö‹“Ö-
26/²Öß•Öê-5302 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö †×Æü»Öê, ¾ÖµÖ 
50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. ¸üÖ¯ÖŸÖ¾ÖÖ¸ü Ö�Ö¸ü ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 95/2021 
�ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2286 �Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›üüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9922696140  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  
4)ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¸üÖÆüÖ™üß �Öã. ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îúú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖã-7025 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¸üÖÆüÖ™üß �Öã. ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 96/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2286 �Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›üüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9922696140  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
5)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.05.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖî. ×“Ö´Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.ü 
×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ‹“Ö‹±ú ×›ü»ÖŒÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îúú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹“Ö-4978 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÖêØ¾Ö¤ü ±úÖ»ÖÖ•Öß †ÖœüÖ¾Ö, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö, ¸üÖ. ×“Ö´Öê�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ. ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 37/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¤ǘ Öüüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9545399789  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
6)´Öã�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ŸÖê  ×¤ü. 04.05.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖÓ²Öã™ü¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ¯Öê™ÒüÖê»Ö 
¯ÖÓ̄ ÖÖ •Ö¾Öôû ´Öã�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×™ü¾Æüß‹ÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß »ÖãÖÖ �Îúú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹´Ö-7825 Ø�ú´ÖŸÖß 
28,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖêÖ²ÖÖ ŸÖê•Öȩ̂ üÖ¾Ö ´ÖÖ´Öß»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖêôûß �Ö»»Öß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 126/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1402 ´ÖÆüà¦ü�ú¸üüüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  02461-222533  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
  



2)“ÖÖȩ̂ üß :- 
1)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 06.05.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 

¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öê»Öê ¤üÖêÖ 
ÜŒ¾Ö™ü»Ö ŸÖã̧ ü Ø�ú´ÖŸÖß 12,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ¤üÖêÖ �úÖë²Ö›êü Ø�ú´ÖŸÖß 1200/-¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 13,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö �Ö�Öê¿Ö ¬ÖÖêÖê, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 101/2021 �ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2078 »Ö�Ö™ü¾ÖÖ¸üüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9767114720  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 06.05.2021 “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ 

´ÖÖî. ¤üÆêü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ÃÖÖ�Öß —ÖÖ›êü Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß »Ö�´Ö�Ö –ÖÖÖÖê²ÖÖ �ëú¦êü, ¾ÖµÖ 63 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö ¯ÖÖê×Ö ¸üÖ. ²ÖÖê¬Ö›üß ²Öã. ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüü �Öã̧ üÖÓ 148/2021 �ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805 ¯ÖÖÓœü̧ êüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 7745001805  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×•Ö. ¯Ö. ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ´ÖÖî. ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖê›ü»Öê»Öê “ÖÖ¸ü •ÖÖÖ¾Ö¸êü (¤üÖêÖ �ÖÖµÖß ¾Ö ¤üÖêÖ �ÖÖȩ̂ ê)ü Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÖ�ãú ¾µÖÓ�ú™üß †Ö»Ö�Öã›ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. 
´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖÓ 85/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
1960 �ú»Ö´Ö 11 (›ü) ¯ÖÏÖ�µÖÖÖÖ �Îãú¸üŸÖêÖê ¾ÖÖ�Ö¾Öß�µÖÖ“Öê †×¬Ö�úÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2040 ¿Öê�Öüüüü,  
´ÖÖê.ÖÓ. 8793872040  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
ÃÖÖêÖ�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,ü ´ÖÖî. ™üÖ�úôû�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ¿ÖêŸÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü�Öß �úÖ �ú¹ý ¤êüŸÖ ÖÖÆüßÃÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ  ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû 
�ú¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ¾Ö 2 µÖÖÓÖß ŸµÖÓÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ¾Ö ›üÖ¾Öêü ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ÆüÖŸÖ ±òúŒ“Ö¸ü �êú»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß 
�Îú 3 µÖÖÓÖß ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ˆÃÖ ŸÖÖê›ü�µÖÖ“Öê �úŸŸµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾Öê ±ëú›Òüß¾Ö ü̧ ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ü¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †ÖÖÓ¤üÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß 
»ÖÖ´Ö¤üÖ›êü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ™üÖ�úôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ÃÖÖêÖ�Öê›üûüü �Öã̧ üÖÓ 64/2021 
�ú»Ö´Ö 325, 324, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�úÖ¸üÖ´ÖãÓ�Öêü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 
9823647333  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

5)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 05.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �úÖêÛ¾Æü›ü -19 ´ÖÆüÖ´ÖÖ¸üß ´Öãôêû �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê �Öê™ü ²ÖÓ¬Ö �ú¹ýÖ, µÖê�ÖÖ ȩ̂ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü »ÖÖê�ÓúÖÖÖ 
ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖÃÖÖšüß �Öê™ü¾Ö¸ü ¿ÖÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô †Ö¸üÖôêû ×ÆüÖê Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ ŸÖã́ Ö“Öß �úÖµÖ ŸÖ�ÎúÖ¸ü †ÖÆêü ŸÖê ™ü¯ÖÖ»Ö ²ÖÖòŒÃÖ ´Ö¬µÖê ™üÖ�úÖ, †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß �Öê™ü ´Ö¬ÖãÖ †ÖŸÖ µÖê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã́ Æüß ´Ö»ÖÖ ¯»ÖÖ‡ÔÖÃ™êü¿ÖÖ“Öê �úÖ´Ö ªÖ. ŸÖã́ Æüß ´Ö»ÖÖ �úÖ´Öê �úÃÖê ¤êüŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ 
•Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ ‹�ú ŸÖÖÃÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ¬Öã́ ÖÖ�ãúôû ‘ÖÖ»ÖãÖ ¤ü´Ö¤üÖ™üß �êú»Öß ¾Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß, µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸üÖÓÖß ŸµÖÖÃÖ 
ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖãÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, ŸµÖÖÓÖÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÓÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �ú¹ýÖ  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿Ö¸üµÖã ÃÖã̧ êü¿Ö¸üÖ¾Ö ¹ý¦ü¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¾ÖÖ¯ÖÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.  ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü �Öã̧ üÖ 110/2021 �ú»Ö´Ö 353, 323, 504, 506, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¯ÖÖÓœü̧ êüûüüü, ûüü ´ÖÖê.�Îú. 8180011000  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖÓ�Ö¸üß ŸÖê �ú¸ü�Öê»Öß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯ÖÖÓ�Ö¸üß ×¿Ö¾Ö¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ³ÖÓ›üÖ¸êü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×“Ö�úÖÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-11/²Öß²Öß-7710 ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖÆãü�µÖÖÃÖ ³Öê™ãüÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, ¯ÖÖÓ�Ö¸üß ŸÖê �ú¸ü�Öê»Öß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ µÖÖÖê †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖêÃÖÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖÖê ÃÖÖ Ã»Öß¯Ö ÆüÖê¾ÖãÖ �ÖÖ»Öß ¯Ö›ãüÖ ”ûÖŸÖßŸÖ ¾Ö �úÖÖÖ•Ö¾Öôû 
´ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öß»Ö ˆÃ´ÖÖ×ÖµÖÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö µÖê£Ö ê ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ: �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü 
×±úµÖÖÔ¤üßü �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ³ÖÓ›üÖ¸êü, ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×“Ö�úÖÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 126/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279,  ³ÖÖ¤ü×¾Ö  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ú¸üÖ›üüüüû,ü 
´ÖÖê.ÖÓ. 7262029999  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü üüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 06.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×²ÖÆüÖ¸üß¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 4620/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Ö ê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ÖÖê̄ ÖßÖÖ£Ö †×¤üÖÖ£Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖ 72/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ, �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüü, 
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8459537419   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 06.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ÖÖ‡Ô�ú Ö�Ö¸ü Æü¤ü�ÖÖ¾Öü 
ŸÖÖ.Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß “ÖÖ¯ÖÖêü�úÖò/3295 ¸üÖ¾Ö•Öß ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö 
�ëú¦êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüü µÖÖ Ó“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öûüü �Öã̧ üÖ 111/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2342 ÆÓü²Ö›ìüûüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9284422052   Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

 

2) ²ÖÖ¸ü›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 06.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ¸ü›ü �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ‡Ó×¤ü̧ üÖ Ö�Ö¸ü �Ö»»Öß ´Ö¬µÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü üŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤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 8,640/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
“ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêüü�úÖò/1746 ×¯Ö¸üÖ•Öß »ÖÖ»Öã �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüü, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ²ÖÖ¸ü›üû �Öã̧ üÖ 51/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖ/611 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9822179877   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,  ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. Ö Ó̧ü�Ö»Ö ²Öã. ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.  ÖÖÓ¤êü›üü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �êú¿Ö¾Ö ÃÖã×Ö»Ö �ú�Öìü, ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Ö¸Óü�Ö»Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¹ýÖ 
�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾Ö÷ü»Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü �ú�Öìü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì,ü ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. Ö Ó̧�Ö»Öü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö ü̧ß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüû †Ö.´Öé. 16/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1984 ÃÖ�úÖã̧ êüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 02463-255100   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

 
 
 



 
10)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æü�Ö ´ÖéŸµÖã :- 
� Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖÖ›ü Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû ´ÖÖî. ¿Öê�úÖ¯Öã̧ ü 
×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †×Ö»Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü �Öã™êü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ÖÓ�ÖÖ�Öê›ü  ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Öß ÆüÖ  ´ÖµÖÖ›ü 
Ö¤üß´Ö¬µÖê ¯ÖÖêÆü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö Ö †Ö»µÖÖÖê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾Ö÷ü»Ö –
ÖÖÖÖê²ÖÖ �Öã™êüü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß “ÖÖ»Ö�ú, £ÖÖê›ü�ÖÖ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. †Æǘ Ö¤ǖ Öã̧ ü ×•Ö. »ÖÖŸÖã̧ ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
�Óú¬ÖÖ¸üüüü †Ö.´Öé. 22/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖûûü, û ´ÖÖê.�Îú. 
9373890469  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
 

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

 


