
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 98/2021                 ×¤üÖÖÓ�   13/03/2021 

1)�úÖ¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ŸÖê 11.45 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã“Öê 
ÆüÖò™êü»Ö •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×´Ö¡ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ �ÖÖ•Ö�Öß �úÖ´ÖÖ ×Ö×´Ö¢Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ “ÖÆüÖ 
×¯Ö�µÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öß»Ö ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã“Öê ÆüÖò™êü»Ö •Ö¾Öôû �úÖ¸ü ²ÖÖ•Öã»ÖÖ £ÖÖÓ²Ö¾ÖãÖ “ÖÆüÖ ×¯Ö�µÖÖÃÖÖšüß ÆüÖò™êü»Ö ´Ö¬µÖê •ÖÖ¾ÖãÖ “ÖÆüÖ  
×¯Ö‰úÖ ²ÖÖÆêü¸ü µÖê‡Ô ¯ÖµÖÕŸÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê ÆãÓü›üÖ‡Ô �Óú¯Ö�Öß“Öß †ÖµÖ 20 �úÖ¸ü �ÎÓú. �êú‹-37/‹Ö-3346 Ø�ú´ÖŸÖß 8,00,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  �úÖ¸ü “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¬ÖÖ¸üÖ•Ö ×¯Ö. •ÖµÖ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �úÖ¸ü “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ‘Ö¸ü-06 
ÆüÖêÃÖ¯Öê™ü †ÖêÖß ‡»Ö�ú»Ö ŸÖÖ. ‡»Ö�ú»Ö •Öß. ²ÖÖ�Ö»Ö¯ÖÖê™ü (�úÖÖÔ™ü�ú) üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖÓ 164/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/124 �Ö¾Öôûßüüüûüü, ´ÖÖê �ÎÓú  02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ŸÖê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, »ÖÖê™üÃÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹»Ö-9071 Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¤üÃŸÖ�Öß¸ü ×�Ö¸üß, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖÓ 85/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/´ÖãÓ›êüüûüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 02462-
236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß�Ö»»Öß ÃÖ¸üÖ±úÖ ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ‘Ö¸ü ŸÖÖê›ü ±úÖê›üßŸÖß»Ö ´Ö™êü¸üßµÖ»Ö †Ö´Ö“Öê •ÖÖ�ÖêŸÖ ¾Ö �ãÓú›üßŸÖ �úÖ ¯ÖÖ›ü»Öê µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ »ÖÖ�ú›üÖÖê 
»ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾Öê ²Ö¸ü�Ö›üß“Öê ÆüÖ›ü ´ÖÖê›ü»Öê †ÖÆêü. ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ±ãú±æúÃÖÖŸÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖãµÖÖê�Ö ×¯Ö. Ö¾Ö»Ö�ãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ�ú»Öß¾ÖÖ»Ö, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. 204 ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ü ´Öê¿ÖÖ ×¤ü»Öß¯ÖØÃÖ�Ö �úÖò»ÖÖß ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüû �Öã̧ üÖÓ 53/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, 504, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †Ö›êüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-236510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü :ü- ÃÖÖ 2018 ŸÖê ´ÖÖÆêü ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2020 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ´ÖÖî. ÆüÖôû¤üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã ŸÖã—µÖÖ ²ÖÖ¯ÖÖ�ú›ãüÖ ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê‰úÖ µÖê ´Ö»ÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ×¾ÖÆüß¸ü �ú¸üÖµÖ“Öß 
†ÖÆêü. ŸÖë¾ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ¯ÖÖ�ú›êü ¯ÖîÃÖê ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ“Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ŸÖã ×¤üÃÖÖµÖ»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß ÖÖÆüßÃÖ, ŸÖã 
�úÖôûß †ÖÆêüÃÖ, ŸÖã»ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ̄ ÖÖ�ú µÖêŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ,¿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 ×±úµÖÖÔ¤üß 23 ¾ÖÂÖáµÖ ´Ö×Æü»ÖÖ µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 56/2021 �ú»Ö´Ö, 
498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸ǘ Öê¿Ö �úÖÓ²Öôêûüûüüü, ´ÖÖê �Î  
9423438305  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 



5)�úÖê̄ ™üÖ †òŒ™ü :- 
 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖÖ‘ÖÖ™ü ŸÖê ¤ãü¬Ö›êü†¸üß�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê 
¿Ö™ü̧ ǘ Ö¬µÖê ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ÆãüŒ�úÖ ¯ÖÖ»ÖÔ̧ ü “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ÆãüŒ�úÖ †Öêœü�µÖÖ“Öß 
ÃÖã¾Öß¬ÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ  11,450/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÆãüŒ�úµÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/2434ü, ¯ÖḮ ÖÖê¤ü 
�ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö �ú·ÆÖôêû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 166/2021 �ú»Ö´Ö 4/21 �úÖê̄ Ö™üÖ �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖòü/2168üüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�úÖ •Ö¾Öôû ¬ÖÖÁÖß ¯ÖÖÖ ¿ÖÖò̄ Ö 
ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 1 †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 1980/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/191, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¿Öê�úÖȩ̂ üÖ¾Ö 
•ÖÖÖ�ú¸üüûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüüüüüü�Öã̧ üÖ 54/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö•Öã�úÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ŸÖÖê›êü¾ÖÖ›üüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8080308059  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêü. 
 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ¯Ö¸üÖÓ›üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 2 †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 22048/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/486, �Ö•ÖÖÖÖ Æü�Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ŸÖê»ÖÓ�Öêûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüü üüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüü �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 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2504 �ú¤ǘ Öüüüûüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9823031407  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)ˆ´Ö¸üß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 12.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ØÃÖ¬Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖã¤ü¿ÖÔÖ ¯ÖãµÖ›ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö 
�òúÖ»Ö¾Ö¸ü  ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üßü ×•Ö. ÖÖÓ¤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 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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1867, Æü²Öß²Ö ²Öê�Ö �úÖ¤ü̧ ü ²Öê�Ö, ûüü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß üüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆ´Ö¸üßüüü �Öã̧ üÖ 55/2021 �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/†™ü�úÖȩ̂ êüüüüûüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 8669182128  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)´ÖÖÓ›ü¾Öß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 12.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. •ÖÖ¾Ö¸ü»ÖÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤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 2000/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1671, ¾ÖÃÖÓŸÖ ÃÖã�úÖ•Öß “Ö¾ÆüÖ�Ö, ûüÖê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Öß üüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
´ÖÖÓ›ü¾Öß �Öã̧ üÖ 30/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1671 “Ö¾ÆüÖ�Öüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 
9822343756   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 


