
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  416/2021              ×¤üÖÖÓ�  :  23/08/2021 
 

1)�ÖãÖ :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖã̄ ¯ÖÖ ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû ´ÖÖî. ŸÖã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ŸÖã̄ ¯ÖÖ ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû ŸÖã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü, ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
ŸµÖÖÓ“Öê �ÖÖ¾ÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖã̄ ¯ÖÖ ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ¾Ö›üß»ÖÖê̄ ÖÖ•ÖáŸÖ •Ö´ÖßÖê“Öê 
¾ÖÖ™ü�Öß“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸµÖÖÓÖÖ †Ö›ü¾ÖãÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ¾Ö 2 µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖÖ ê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ �Öê»Öê †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 µÖÖÓÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¬ÖŒ�úÖ²ÖãŒ�úß �ú¹ýÖ œü�ú»ÖãÖ ¤êü‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»ÖÖ�ú›êü ¯ÖÖÆãüÖ †ÖŸÖÖ ŸÖã»ÖÖ 
ÃÖÓ̄ Ö×¾Ö»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÃÖÖê›ü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ�ãúÖ ê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê ¯ÖÖê™üÖŸÖ ¾Ö ”ûÖŸÖßŸÖ ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ �ÖãÖ �êú»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ ê ×±úµÖÖÔ¤üß ×ŸÖ¹ý¯ÖŸÖß ×¯Ö. ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö, ¸üÖ. ŸÖã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 596/2021 �ú»Ö´Ö 302, 341, 323, 504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ‹ÃÖ. ¾Æüß. ×¤ü‘Öêûü,  ´ÖÖê.�Îú. 9834255985  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖ×“ÖÖ ¬ÖÖ²µÖÖ•Ö¾Öôû 
²ÖÖë›üÖ¸ü ŸÖ±ìú Æü¾Öê»Öß ŸÖÖ. ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¤ãü¬Ö ×¾Ö�ãúÖ �ÖÖ¾ÖÖ�ú›êü ²ÖÖë›üÖ¸ü ŸÖ±ìú Æü¾Öê»Öß µÖê£Öê ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ Öê Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü 
²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ¸üÖê›ü¾Ö¹ýÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, ÃÖ×“ÖÖ ¬ÖÖ²µÖÖ•Ö¾Öôû †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ‹�úÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö ü̧ †–ÖÖŸÖ ×ŸÖ‘Öê•ÖÖ ¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê 
25 ŸÖê 30 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖê�Ö™üÖŸÖß»Ö µÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ �úÖôûß ¤üÃŸÖß ²ÖÖÓ¬ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖÖ›üß“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê ÃÖÖ †Ö›ü¾Öß »ÖÖ¾ÖãÖ  
ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹�úÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖôûµÖÖ»ÖÖ “ÖÖ�ãú »ÖÖ¾ÖãÖ ¤üÖê‘ÖÖÖß »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôûß»Ö Ö�Ö¤üß ¸üÖê�Ö ¸üŒ�ú´Ö 
31,500/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö Û¾Æü¾ÖÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 3000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 34,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê †Ö¸ü›üÖ†Öȩ̂ ü›ü �êú»µÖÖÖê �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú ¸üÖê›üÖê µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆãüÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öß Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/²Öß¯Öß-7596 Æüß •ÖÖ�Öê¾Ö¸ü“Ö ÃÖÖê›ãüÖ ¸üÖ�ÖÖÖê ²ÖÖ³Öôûß“µÖÖ —ÖÖ›üÖ —Öã›ü¯ÖÖŸÖ ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �Ö•ÖÖÖÖ ×¯Ö. �ÖÖë×¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ×ŸÖ›ü�êú, 
¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²ÖÖê›ü̧ ü ŸÖ±ìú Æü¾Öê»Öß ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 
597/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÆÓü²Ö›ìü,  ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9823040224  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 22.08.2021 “Öê 09.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÖÖ»ÖÓ¤üÖ ²ÖÖî¬¤ü ×¾ÖÆüÖ¸ü 
•Ö¾Öôû ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ŸµÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ»ÖÖ »ÖÖò�ú �ú¹ýÖ ¯Öã�Öê µÖê£Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖ�ú›êü �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖ ȩ̂ ü™üµÖÖÖê ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ �ú›üß �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêÖê “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß 
50,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 3,87,114/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´Öã§êü´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖî. 
×¾ÖÁÖÖÓŸÖß †×¾ÖÖÖ¿Ö �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ´Ö¯ÖÖê�úÖòü ¸üÖ. ÖÖ»ÖÓ¤üÖÖ�Ö¸ü ²ÖÖî¬¤ü ×¾ÖÆüÖ¸ü •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê üüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 265/2021 �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 
¸üÖê›êü�ú¸üûüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 8275969006  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

 
 
 
 



4)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :-×¤üÖÖÓ�ú 18.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.10 ŸÖê ×¤ü. 22.08.2021 “Öê 15.35 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÆüÖ×¾Ö¸ü “ÖÖî�ú ÆüÖã́ ÖÖÖ 
´ÖÓ¤üß¸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�úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹´Ö-2087 
Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö †•Öß²Ö ¿Öê�Ö •Ö»Öß»Ö, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ±êú´ÖÃÖ ±ÓúŒ¿ÖÖ ÆüÖò»Öü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüü�Öã̧ üÖÓ 288/2021 
�ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1007ü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖȩ̂ ü�Ö�Ö ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯»ÖÖò™ü“Öß ¯ÖÖÆü�Öß �ú¸ü�µÖÖÃÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸÖã́ Æüß ´ÖÖ—Öê 
¯»ÖÖò™ü¾Ö¸ü �úÖ †Ö»Öê ÆüÖ ´ÖÖ—ÖÖ ¯»ÖÖò™ü †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹�úÖÖê ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �Öã›ü‘µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �Öã›ü‘µÖÖ“Öß ¾ÖÖ™üß  ±òúŒ“Ö¸ü �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸ü×¾Ö ×¯Ö. ÖÖ�ÖÖÖ£Ö �ÖÖê̄ Öß¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. �ÖÖȩ̂ ü�Ö�Ö ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸üü 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 319/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, 294, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß »ÖÂ�ú ȩ̂üüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9822669606  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

6)¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê  :-    

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¹ýÖ ×ÃÖŸÖÖ´ÖÖ‡Ô ¸üÖ¾ÖŸÖ �úÖò»ÖÖß 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ÖÖ´Öê †Ö�úÖ¿Ö ×¯Ö. †×Ö»Ö ³Ö¾Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 11 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×ÃÖŸÖÖ´ÖÖ‡Ô ¸üÖ¾ÖŸÖ �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ 
¤ãü�úÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÆüÖ ¯ÖŸÖß, ÃÖÖ�Ö¸ü ¾Ö ×�ú¸üÖ�ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ †Ö�Ö�ÖêÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ŸµÖÖÃÖ �ãú�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÖê †Ö–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾ÖãÖ 
Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß •ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ ³ÖÏ. †×Ö»Ö ³Ö¾Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ×ÃÖŸÖÖ´ÖÖ‡Ô ¸üÖ¾ÖŸÖ �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 320/2021 �ú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �êú¤üÖ¸üûü,ü ´ÖÖê. ÖÓ. 9021142287  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü       

7)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü-  ÃÖÖ 2016 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 30.07.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •ÖµÖ ³Ö¾ÖÖÖß Ö�Ö¸ü ¯Öã�ÖÖÔ ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ÖÖî�ú¸üßÃÖÖšüß ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ 2,00,000/-¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
�ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü ü̧ß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �úê»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 23 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 280/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/926 �úôû�Öêüüü,  ´ÖÖê �Î  9923027926  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2014 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 30.07.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖÖ‡Ô Ö�Ö¸ü †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß Æü. ´Öã. –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü Ö�Ö¸ü 
¯Öã�ÖÖÔ ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ÖÖî�ú¸üßÃÖÖšüß ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ 2,00,000/-¹ý¯ÖµÖê 
‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �úê»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. 
¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 37 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 281/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 
504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/1074 Ö¸ü¾ÖÖ›êüüüü,  ´ÖÖê �Î  9823044724  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 
 
 



8)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
1)³ÖÖê�ú¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 13.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã´ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖêû ÖÖÓ¤êü›üü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¾ÖÖ�ú¤ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö �Öã̄ ÖÃÖê, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ŸÖÖ™ü�úôû¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ¾ÖÖ�Ö¤ü 
µÖê£ÖãÖ ¯ÖÖÆãü�µÖÖÓÖÖ ³Öê™ãüÖ ‘Ö¸üß µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, �úÖ ü̧ �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö-26-¾Æüß-5084 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�Öê 
³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ 
¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ¯Öôãû�Ö �Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÁÖß´ÖŸÖß ¯Öã•ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �Öã̄ ÖÃÖêü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö, ¸üÖ. ŸÖÖ™ü�úôû¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüüüüü �Öã̧ üÖ 300/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134, 187 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �úÖÓ²Öôêûüûûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9923413244   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´ÖÖÖšüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê 19.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. “ÖÖî̧ Óü²ÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü Ö¾Öß †Ö²ÖÖ¤üß ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¾Ö´Ö»Ö²ÖÖ‡Ô “ÖÖÓ¤ãü ¯Öã÷êü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. “ÖÖȩ̂ Óü²ÖÖ (ÖÖÓ) ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ²ÖÖ‡Ô Æüß “ÖÖȩ̂ Óü²ÖÖ 
¯ÖÖ™üß�ú›ãüÖ ×Ö´Ö�ÖÖ¾Ö �ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö-26-²Öß¾Æüß 3121 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêÃÖÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö 
×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ›üÖ¾Öê ¯ÖÖµÖÖÃÖ ´ÖÖ ü̧ »ÖÖ�ÖÖã ±òúŒ“Ö¸ü —ÖÖ»Öê ¾Ö 
¯ÖÖê™üÖŸÖ, ´ÖÖÖê¾Ö¸ü ´Öã�úÖ ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»µÖÖÖê ×ŸÖÃÖ ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ ü̧Ö ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü �éúÂ�ÖÖ “ÖÖÓ¤ãü ¯Öã÷êü¾ÖÖ›üü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. 
“ÖÖȩ̂ Óü²ÖÖ (ÖÖÓ) ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÖšüÖüüüüüüü �Öã̧ üÖ 92/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
134, 177 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×“Ö¢Öê¾ÖÖ¸üû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9834634149  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.08.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 16.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖî. �úÖÃÖÖ¸ü�Öê›üÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 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 1280/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû�Ö 
†Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö �úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ÃÖã̧ ü¾ÖÃÖêü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüü üüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüü �Öã̧ üÖ 221/2021 �ú»Ö´Ö 
65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü ü/1046 ²ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›üû,  ´ÖÖê.�Îú.  9881791038  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

10)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
»ÖÖêÆüÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 17.08.2021 “Öê 23.12 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÓ¤üß¯Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �Îëú¦êü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²ÖÖ³Öãôû�ÖÖ¾Ö  Æü. ´Öã �ÖãÖÖ‡Ô Ö�Ö¸ü ‡Ó�Öôêû ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß �ÖãÖÖ‡Ô Ö�Ö¸ü »ÖÖêÆüÖ µÖê£Öê �ãú»Ö¸ü“ÖÖ ‡»ÖêŒ™Òüß�ú ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ 
×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯ÖÓ›ü»Öß�ú �ëú¦êüû, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ²ÖÖ³Öãôû�ÖÖ¾Ö  Æü. ´Öã �ÖãÖÖ‡Ô Ö�Ö¸ü ‡Ó�Öôêû ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ »ÖÖêÆüÖ 
†Ö.´Öé. 25/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1754 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüüü,ü ´ÖÖ ê.�Îú. 7057524134  Æêü 
�ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

11)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
� Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖ Ã£ÖÖÖ�ú �Óú¬ÖÖ¸ü �Öê™ü •Ö¾Öôûß»Ö —ÖÖ›üÖÃÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �ú¸üÖ›üüü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¿Öê»»ÖÖôûß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü Æü. ´Öã ÃÖÓ³ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ 
�úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ²ÖÃÖ Ã£ÖÖÖ�ú �Óú¬ÖÖ¸ü �Öê™ü •Ö¾Öôûß»Ö —ÖÖ›üÖÃÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö �ú¸üÖ›üüü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. ¿Öê»»ÖÖôûß Æü. ´Öã ÃÖÓ³ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö ü̧ß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
� Óú¬ÖÖ¸üüüü†Ö.´Öé. 52/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9823391570  Æêü 
�ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

 


