
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 141/2022         ×¤üÖÖÓ�  : 08/04/2022 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
ˆ´Ö¸üßü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú  07.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 04.15 ŸÖê 04.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÖÖµÖ¸üÖ ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¾Öôû�ÖÖ¾Ö¸ü �ÖÖȩ̂ üšüÖ ŸÖÖ. 
ˆ´Ö¸üß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖÖ †Ö›ü¾ÖãÖ “ÖÖ�ãú ¯ÖÖê™üÖ»ÖÖ �ÖôûµÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖãÖ  ŸµÖÖÓ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö “ÖÖ¸ü ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
Ø�ú´ÖŸÖß 34,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 64,700/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖãÓ›ü»Öß�ú ¹ý¦üÖ•Öß 
¸üÖ´Ö¯Öã̧ êü, ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ÆüÖôû¤üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü Æü. ´Öã. ÃÖÖ‡Ô×�ú¸ü�Ö ×Ö¾ÖÖÃÖ Û¾Æü†ÖµÖ¯Öß ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ 500/2021  �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß 
¸üÖê›êüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9823802677  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)×�úÖ¾Ö™üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ŸÖê ×¤ü 07.04.2022  “Öê 02.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß 
ÃÖã³ÖÖÂÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ �ãú™æÓü²ÖÖÃÖÆü ´Öã»Öß“µÖÖ »Ö�ÖÖ“Öê �Ö ȩ̂ü¤üßÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü�ÖÖ¾Öß �Öê»µÖÖÖê ‘Ö¸üß �úÖê�ÖßÆüß 
ÖÃÖ»µÖÖÖê ‘Ö¸üÖ»ÖÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ÃÖÓ¬Öß ÃÖÖ¬ÖãÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üßü †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ“ÖÖ �ú›üß �úÖë›üÖ �ú¿ÖÖ“Öê ŸÖ¸üß ÃÖÖÆüµÖÖÖê 
ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ¤üÖêÆüß ²Öê›ü¹ý´Ö´Ö¬Öß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™ü �ú¿ÖÖ“Öê ŸÖ¸üß ÃÖÖÆüµÖÖÖê ˆ‘Ö›ãüÖ †ÖŸÖß»Ö »ÖÖò�ú¸ü ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÆüÖ ŸÖÖêôûµÖÖ“Öê 
ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 1,22,060/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯Öê™ü�ãú»Öê, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ÃÖã³ÖÖÂÖÖ�Ö¸ü ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üü üü�Öã̧ üÖÓ 62/2022 �ú»Ö´Ö, 454, 457, 
380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ ÁÖß �Ö�Öê¿Ö ¯Ö¾ÖÖ¸üüüú,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9850892665  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
2)´Ö¸ü�Öê»Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü 07.04.2022  “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. 
×¿Öôû¾Ö�Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“ÖÖ �ú›üß �úÖë›üÖ �úÖœãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ Ö�Ö¤üß 
42,000/-¹ý ¾Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖÖßê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 69,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾Ö÷ü»Ö 
¸üŸÖÖ ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×¿Öôû¾Ö�Öß ŸÖÖÓ›üÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüü üü�Öã̧ üÖÓ 
61/2022 �ú»Ö´Ö, 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2505 �ú¤ǘ Öüüüú,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9923606729  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)ÃÖÖêÖ�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.03.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. ×�ú¾ÖôûÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ  Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¾Æüßü-0815 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖãÃÖÖ ×¯Ö. ¤üÖ‰ú¤ü ´ÖÖế ÖßÖ, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ò™üÖê“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ×�ú¾ÖôûÖ ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüü �Öã̧ üÖÓ 56/2022 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖü/864 ¤üÖêÃÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ü, ´ÖÖê �ÎÓú 982391864  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)¤êü�Ö»Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü.07.04.2022 “Öê 06.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê  ×Æü̧ üÖê ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖêü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¾Æüßü-2217 •ÖãÖß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖÓ 168/2022 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/�úÖÓ²Öôêûü ü, ´ÖÖê �ÎÓú 9821159844  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 



3)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü.03.02.2022 “Öê 10.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´Ö. ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü �Ö»»Öß ŸÖÖ. 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê µÖÖ´ÖÖü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¾ÖÖµÖü-7053 •ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †×³ÖÂÖ�ú ¸üÖ•Öê¿Ö •ÖµÖÃ¾ÖÖ»Ö, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ´Ö. 
²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü �Ö»»Öß †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüü �Öã̧ üÖÓ 91/2022 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüü/2281 ´Ö•ÖÖ•Öûü, ´ÖÖê �ÎÓú  9637568791  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü.06.04.2022 “Öê 06.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü  ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸üü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹Öü-2847 •ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß  Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üØ¾Ö¦ü ×¯Ö. Ö¸üÃÖµÖÖ ÁÖß¸üÖ´Ö, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ¤ü¢ÖÖ�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 123/2022 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüü/2282 ‡²ÖÎÖÆüß´Ö ¿Öê�Öûü, ´ÖÖê �ÎÓú  9834537582  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.04.2014  ŸÖê 04.04.2022 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ×Ö•ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ¾Ö ÃÖÖÃÖ¸üß �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¯ÖÖ“Ö  †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ŸÖã—µÖÖ ¯ÖŸÖßÃÖ ³ÖÖ›üµÖÖÖê �úÖ¸ü “ÖÖ»Ö¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö 
¹ý¯ÖµÖê ×¤ü»µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸÖã́ Ö“µÖÖ ´Öã»Öß»ÖÖ ÖÖÓ¤ãüÖ ‘Öê�ÖÖ¸ü ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ×ŸÖ“Öê †Ö‡Ô ¾Ö›üß»ÖÖÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ŸÖã ×¤üÃÖÖµÖ»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß ÖÖÆüßÃÖ 
ŸÖã»ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú �úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖÆêü¸üß µÖê¾ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ‘Ö¸üÖ 
²ÖÖÆêü¸ü ÆüÖ�ú»ÖãÖ ×¤ü»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 23 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüûüüüûüüü�Öã̧ üÖÓ 90/2022 �ú»Ö´Ö, 498(†), 
323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/811 µÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸üüü,  ´ÖÖê �Î  7262645922  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

2)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.01.2021  ŸÖê 27.01.2022 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ´ÖÖî. ²ÖÎÖ´Æü�Ö�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ˆ´Ö¸ü�Öê›üü ×•Ö.ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû Æü. ´Öã. ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü 

ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Öšü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ŸÖã—Öê ´ÖÖÆêü¸üÖ¾Ö¹ýÖ ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬Ö�Öß 
�ú¸üßŸÖÖ ÃÖÆüÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ÃÖÖêµÖÖ“Öß †Ó�Öšüß ¾Ö ´ÖÖê ÃÖÖ ‘Öê‰úÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×ŸÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ×ŸÖ“ÖÖ ¿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 24 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüüûüüüûüüü�Öã̧ üÖÓ 37/2022 
�ú»Ö´Ö, 498(†),  504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ �úÖÓ²Öôêû,   ´ÖÖê �Î  7559338661  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê  :-    
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.04.2022  ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ¯ÖÖÓ�Ö¸üß ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê  

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ÖÖ´Öê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö �ÖÖîŸÖ´Ö ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¯ÖÖÓ�Ö¸üß ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ �ãú�ÖßŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÖê †Ö–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß  ±ãúÃÖ »ÖÖ¾ÖãÖ ¯Öôû¾ÖãÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÖîŸÖ´Ö ×¾Ö÷ü»Ö ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß /´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¯ÖÖÓ�Ö¸üß ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü  ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü�Öã̧ üÖÓ 95/2021 �ú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß  ¯ÖÓŸÖÖê•Ößüüü,ü ´ÖÖê. ÖÓ. 9421761274  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü   
  



6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 16.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, �ÖÏßÖ ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×´Ö»Ö�Öê™üü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü  �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ ü̧Ö“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
4130/-¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/152, ´ÖÖÖê•Ö ²ÖÖ¯ÖãØÃÖÆü ¯Ö¸ü¤êü¿Ößü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖ 101/2022 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1012 ¸üÖšüÖê›üüüüüû, 
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9970757740  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

2)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×ÃÖ´Ö»ÖÖ ÆüÖò™êü»Ö ²Ö¤üÖ´ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ×´Ö»Ö�Öê™üüü ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü  ×´Ö»ÖêÖ ›êü  ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 4560/-¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2085, ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü �ãú¸ǘ ÖµµÖÖ ÖÓ¤êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖ 102/2022 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆü/1012 ¸üÖšüÖê›üüüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9970757740  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 18.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, œü¾Öôêû �úÖòÖÔ̧ ü ŸÖê ¤ãü¬Ö ›êü†¸üß�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖüüü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö  ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 5540/-¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/492, ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü  ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüü �Öã̧ üÖ 213/2022 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß Ø¿Ö¤êüüüüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9511851737  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

4)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 17.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî»ÖÖÖÖ †Ö—ÖÖ¤ü “ÖÖî�ú ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯ÖãµÖ›ü 
µÖÖÓ“Öê �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸üüüü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö  
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 1280/-¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÖÖ/616, ×¤ü»Öß¯Ö �ÖÖë×¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö “Ö�Îú¬Ö¸üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü  ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü  ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüü �Öã̧ üÖ 
210/2022 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß �ú¤ǘ Öüüüüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9284351496  Æêüü �ú¸ßüŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  

5)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 19.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÆüÖã́ ÖÖÖ�Ö›ü �ú´ÖÖÖß“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üüüüü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ ÖÖ‡Ô™ü ÆüÖ¸ü ×•ÖŸÖ  ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 1380/-¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/2166, ¤üÖ¸üÖØÃÖ�Ö »Ö”û´ÖÖ•Öß ¸üÖšüÖê›üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüü �Öã̧ üÖ 120/2022 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüü/1792 »ÖÖê�ÖÓ›êüüüüüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9527810006  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.04.2022 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ ÃÖê¾ÖÖ»ÖÖ»Ö ´Ö»ÆüÖ¸ü ŸÖÖÓ›üÖ ÃÖê¾ÖÖ»ÖÖ»Ö 
´Ö»ÆüÖ¸ü ¤êü¾Öß ´ÖÓ×¤ü̧ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 
3000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¤üÖ¹ý “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/µÖÖê�Öê¿Ö 
²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ²ÖÖê¬Ö�Öß¸êüü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüüüüü �Öã̧ üÖ 36/2022 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/†¾Ö¸ü ‹�ú²ÖÖ»Ö ¿Öê�Öüüüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9423438221  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :-  
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ŸÖê ×¤ü.06.04.2022 “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, µÖê»ÖÖ¯Öã̧ ü �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß“µÖÖ 
Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¤ü¢ÖÖ �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ 
�Öã. ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü ÆüÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¸üÖ•Öã ×¯Ö¸üÖ•Öß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Öê�òú×Ö�ú ¸üÖ. ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ �Öã. ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ûüüü†Ö.´Öé. 08/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/1688 †Ö›êüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9923692588  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



9)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ ´ÖéŸµÖã :-  
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.04.2022  ¸üÖê•Öß “Öê 19.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ü ´ÖÖî. �úÖêôûß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö “ÖÖîŸÖ´Ö»Ö, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �úÖêôûß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓÖß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�Ö¾Ö¹ýÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß 
×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ŠúÂÖß�êú¿Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖîŸÖ´Ö»Ö, ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß �úÖ´Ö ¸üÖ. 
�úÖêôûß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö ü̧ß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü ûüüü†Ö.´Öé. 18/2022  �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/35 Ø“ÖŸÖ»Öêüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9284056205  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 


