
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 131/2021               ×¤üÖÖÓ�   10 /04/2021 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 09.04.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÖ¸üÃÖÖ�Ö¸ü •Ö¾Öôû 
»ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸Öê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“ÖÖ �ú›üß �úÖë›üÖ �úÖœãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ Ö�Ö¤üß 50,000/-¹ý¯ÖµÖê  ¾Ö 
×¸üµÖ»Ö´Öß �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÁÖß´ÖŸÖß 
¿ÖÖê³ÖÖ Ø¡Ö²Ö�ú¸üÖ¾Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ¯ÖÖ¸üÃÖÖ�Ö¸ü •Ö¾Öôû »ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ 154/2021 �ú»Ö´Ö  457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüûüýü, 
´ÖÖê.�ÎÓú. 9322995681   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
 

2)¤ã:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
´Öã¤ü�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¸üÖê×ÆüØ¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ •ÖãÖê ³ÖÖÓ›üÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê •Ö¾Öôû µÖê‰úÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ŸÖã»ÖÖ 
•ÖÖÃŸÖ“Ö  ´ÖÃŸÖß †Ö»Öß ´Æü�ÖãÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú-1 µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ�ú›üÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›ãüÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú-2 µÖÖÖê ×�Öôêû †ÃÖ»Öê»Öß »ÖÖ�ú›üß ±úôûßÖê ›üÖ¾Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê ±ëú›Òüß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ŸÖã •Ö¸ü µÖÖÖÓŸÖ¸ü †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 ü̧Ö´Ö¤üÖÃÖ µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ²Ö»Ö�ãú»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
�úÖê̄ Ö¸üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´Öã¤ü�Öê›üüüû �Öã̧ üÖÓ 63/2021 �ú»Ö´Ö 324, 323,  504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/²ÖãŒŸÖ¸êüûüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 7721850247   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 09.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖêÆüôûß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü 

�ÖÏÖ´Ö×¾Ö�úÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß †ÃÖãÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö ¾Ö ˆ¯ÖÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö µÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ †ÃÖê ×´ÖôãûÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ�Öß ÃÖÖ“Ö»Öê»µÖÖ ÖÖ»Öß“Öê ¯ÖÖ�Öß 
•ÖêÃÖß²Öß“Öê ÃÖÖÆüµÖÖÖê �úÖœüßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, •ÖÃÖß²Öß †Ö›ü¾ÖãÖ ÖÖ»Öß“Öê ÃÖÖÓ›ü ¯ÖÖ�Öß �úÖœü�µÖÖ“Öê �úÖ´Ö 
²ÖÓ¤ü �ú¸üÖ ´Æü�ÖãÖ, ŸÖã �ÖÖ¾ÖÖŸÖ �ú¿Öß �úÖ´Öê �ú¸üŸÖÖêÃÖ ´Æü�ÖãÖ ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß 
´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖêÖ™ü�êú, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÏÖ´Ö×¾Ö�úÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ´ÖÖî. �úÖêÆüôûß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 87/2021 �ú»Ö´Ö 353, 506, 189, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ±úÖê»ÖÖ�Öêüû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9673147307  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)†ÖîÂÖ¬Öê ¾Ö ÃÖÖï¤üµÖÔ ¯ÖÏÃÖÖ¬ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ :- 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖ‡Ô•Öß »ÖÖò•Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, †×ŸÖ¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü Remdesivirü-100 
‹´Ö•Öß ‡Ó•ÖêŒ¿ÖÖ ¾ÖÖ•Ö¾Öß Ø�ú´ÖŸÖß ¯Öê�ÖÖ  •ÖÖÃŸÖ ¤ü¸üÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¤üÖêÖ ‡Ó•ÖêŒ¿ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
10,800/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö †ÃÖê ‹�ãú�Ö 15,490/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´Öãªế ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¯Ö. 
•Ö�Ö®ÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ×Ö´ÖÃÖê, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×Ö¸üß�Ö�ú Öê. †®Ö ¾Ö †ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü üüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 155/2021 �ú»Ö´Ö 427 ³ÖÖ¤ü×¾Ö, ¯Ö× ü̧×¿ÖÂšü-26 †ÖîÂÖ¬Ö ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö Ø�ú´ÖŸÖ †Öê¿Ö 2013 ÃÖÆü ¾ÖÖ“ÖÖ 2(ÃÖß), 7 
†×ŸÖ†¾Ö¿µÖ�ú ¾ÖÃŸÖã �úÖµÖ¤üÖ 1955, ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 18(�ú), 27(²Ö)(11) †ÖîÂÖ¬Öê ¾Ö ÃÖÖë¤üµÖÔ ¯ÖÏÃÖÖ¬ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ 1940 ×ÖµÖ´Ö 1945  �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß Ö¹ý™êüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9823802677  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, �Ö›ü�ÖÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü †Ö�Ö›üµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾ÖãÖ ×´Ö»ÖÖü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 4000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/†ÖÖ�Ö¤üÖ ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüüüüü �Öã̧ üÖ 70/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2040 ¿Öê�Öüüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8793872040  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 

1)Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ »Ö�ÖŸÖ ¾ÖÖôû�úß ŸÖÖÓ›üÖ 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 ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö 
üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 86/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖü/2005 ÖÖ´Ö¾ÖÖ›êüüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 7219064557   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ »Ö�ÖŸÖ ¾ÖÖôû�úß (²Öã.) 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 ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö 
üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 85/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖü/2005 ÖÖ´Ö¾ÖÖ›êüüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 7219064557   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÃ�úß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ÖÃÖ¸üŸÖ •ÖÖ�ÖÖ¸êü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•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 Ø³Ö�Ö ü̧ß Ø�ú´ÖŸÖß 2496/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖêµÖ �ÖßŸÖêüüü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü �Öã̧ üÖ 67/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/954 �ú»Öê¾ÖÖ¸üüüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02466-246233   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×“Ö�ú�ÖÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4920/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ú¢Öêüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 102/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖòü/2016 ÖÖ�Ö ü̧�ÖÖê•Öêüüüüüüüüû, 
´ÖÖê.�Îú. 9421762333  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

 
 


