
                             ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  407/2021              ×¤üÖÖÓ�  :  17/08/2021 
1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :-×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 15.08.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¾Ö•ÖµÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß²Öß-5545 Ø�ú´ÖŸÖß 
35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �Öã»ÖÖ²Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ. ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ±ãú»Öê ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ×¾Ö•ÖµÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 309/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1016 �úÖÖ�Öã»Ö�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9923075183   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×�úÖ¾Ö™ü :-×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê 13.40 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ȩ̂ü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/•Öê-1777 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß Ö¸üÃÖß´Ö»Öã ¸üÖ´Ö»Öã ÁÖß¯ÖŸÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �úÖ¸ü ¯Öë™ü̧ ü ¸üÖ. 
¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.  ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 264/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/739 —ÖãÓ•ÖÖ¸êüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9657885190  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :-×¤üÖÖÓ�ú 11.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê 24.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †Ö»Ö™ÒüÖ ¿Öã•Ö ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü 
»Ö�ÖŸÖ üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ µÖã×Ö�úÖòÖÔ �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/›ü²»µÖã-7218 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×´Ö»Öà¤ü ×¯Ö. ´Ö¬Öã�ú¸ü̧ üÖ¾Ö »ÖÖ™ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö�úß»Öß ¸üÖ. 
×¿Ö¾Ö¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß †¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü“µÖÖ ´ÖÖ�Öê, �Öãºþ«üÖ¸üÖ �Öê™ü ÖÓ 1 ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 310/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüü/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9325230727  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 16.08.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �ÖÖêôêû�ÖÖ¾Ö ü ŸÖÖ. 

»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ †Öê̄ ÖÖê ‹-5 ‹ÃÖ �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 4000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ¾ÖÖµÖ-19 
Ø�ú´ÖŸÖß 8000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 12,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ•Öê¿Ö 
ÁÖß¸üÖ´Ö ´ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ™üÖ�úôûß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ü 
�Öã̧ üÖÓ 155/2021 �ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/127 ´ÖãÓ›êüüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 8788051617  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)“ÖÖȩ̂ üß:- 
1)�Óú¬ÖÖ¸üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, ¸üÖ´Ö¸üÆüß´Ö Ö�Ö¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü •Ö¾Öôûß»Ö ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.úüüÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ²ÖÃÖ×¾Ö»Öê»Öê ´Ö. ¸üÖ. ×¾Ö. ´Ö. “Öê ¸üÖêÆüß¡Ö �ÖÖ»Öß ¯ÖÖ›ãüÖ ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ŸÖÖ²µÖÖÓ“Öß ŸÖÖ¸ü ¾Ö †Öò‡Ô»Ö †ÃÖê ‹�ãú�Ö 
35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×ÖŸÖßÖ ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß  
ÃÖÆüÖµµÖ�ú †×³ÖµÖÓŸÖÖ ´Ö. ¸üÖ. ×¾Ö. ´Ö. ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�Ö �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖÓ 
292/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9011033825  Æêüü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ŸÖê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ³Ö�Ö¾ÖŸÖß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü úüüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †ò́ ²Öã»ÖÃÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹Ö-9146 ´Ö¬µÖê 
²ÖÃÖ¾Ö»Öê»Öê †ÖòŒÃÖß•ÖÖ ¾Æëü™üß»Öê™ü¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ãú. Ã¾ÖÖŸÖß ×¯Ö. �ÖÖê̄ ÖÖ»Ö ¸üÖÃÖ�ú™ü»ÖÖ, ¾ÖµÖ 35 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �Öã¢Öê¤üÖ¸ü ¸üÖ. »Öê²Ö¸ü �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ 312/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2121 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9011079556  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)×�úÖ¾Ö™üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. �Öȩ̂ ü›üÖ ´Ö»Ö�úÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. 
×�úÖ¾Ö™ü ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ²ÖÖ‡Ô“Öê ´Öã»ÖÖÃÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ´ÖÖ¸ü»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÖê ŸÖã ´ÖÖ—µÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ �úÖ ´ÖÖ ü̧»Öê 
†ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê †ÃÖŸÖÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸÖã»ÖÖ �úÖµÖ ´ÖÖÆüßŸÖ †ÖÆêü. ´Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ×•Ö¾ÖÖ×Ö¿Öß ´ÖÖ¹ýÖ ™üÖ�úŸÖÖê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ 
¤ü�Ö›ü ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖêê�êú ±úÖê›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ‘Ö¸üß ¯ÖôûŸÖ •ÖÖ¾ÖãÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ´ÖãÃÖôû ‘Öê¾ÖãÖ µÖê¾ÖãÖ ›üÖ¾µÖÖ 
ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖãÃÖôûÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ ÆüÖŸÖ ±òúŒ“Ö¸ü �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. ²ÖÖôãû “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 59 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ´Ö»Ö�úÖ¯Öã̧ ü 
�Öȩ̂ ü›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ×�úÖ¾Ö™üüü �Öã̧ üÖÓ 263/2021 �ú»Ö´Ö 325, 324, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1052 ²ÖÖë›ü»Öê¾ÖÖ›üûüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9923471052   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)×�úÖ¾Ö™üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö »Ö›êü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‘ÖÖê™üß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ü×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ŸÖã ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öß ²Öò�Ö ‘Öê¾ÖãÖ ²ÖÃÖÃ™òü�›ü»ÖÖ �úÖ ÃÖÖê›ü»Öê µÖÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¾ÖÖ¤ü ‘ÖÖ»ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 ×ÆüÖê �êúÃÖ ¬Ö¹ýÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú´ÖÖÓ�ú 1 µÖÖÖê »ÖÖ�ú›üß ²Ö›ü‘µÖÖÖê 
ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸üü •ÖÖȩ̂ üÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ÆüÖ›ü ´ÖÖê›ãüÖ ±òúŒ“Ö¸ü �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×´Ö¸üÖ²ÖÖ�Ö Ø»Ö²ÖÖ•Öß ÆüÖ¸ü¾Ö»Öê, ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ‘ÖÖê™üß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ×�úÖ¾Ö™üüü �Öã̧ üÖÓ 265/2021 �ú»Ö´Ö 325, 323, 
504, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÖ¬Ö¾Öûüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9921442700  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

3)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö�Ö¯ÖŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. �ÖÖêôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ üü 
ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ •ÖãµÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ 
»ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÖê ÆüÖŸÖÖŸÖ ¤ü�Ö›ü ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ¤ü�Ö›üÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¤üÖŸÖ ¯ÖÖ›ü»ÖÖ. 
†Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 ŸÖê 4 ÆüÖŸÖÖŸÖ �úÖšüµÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¯ÖÖšüßŸÖ, ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×šü�úÖ�Öß ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü ´ÖÖ¸ü»ÖÖ. ¾Ö ×¿Ö¾ÖßÖ�Öôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ˆ¢Ö´Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ �ÖÖ¸üÖêôêû, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �ÖÖêôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüü �Öã̧ üÖÓ 145/2021 �ú»Ö´Ö 325, 323, 143, 147, 148, 149, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2504 �ú¤ǘ Öûüü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9823031407  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 16.11.2013 ŸÖê ×¤ü. 25.06.2021 ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¸üÖ•ÖêÀ¾Ö¸üß †¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü �úÖȩ̂ üÖêÖÖ »ÖÖ‡ÔÖ ×“Ö�Ö›ǖ Ö»»Öß 
Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü Æü. ´Öã. »ÖÖêÆüÖ¸ü �Ö»»Öß ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ °»Öò™ü 
‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß 10,00,000/-¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �úê»ÖÖ.  
¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 26 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ üüü�Öã̧ üÖÓ 201/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504,  
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/�éúÂ�ÖÖ �úÖôêûüüü,  ´ÖÖê �Î  8007579027  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)»ÖÖêÆüÖ :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 30.04.2015 ÖÓŸÖ¸ü ¤üÖêÖ ¾ÖÂÖì ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ¸üÖ. ²Öȩ̂ üôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ Ö¾ÖßÖ ™ÒòüŒ™ü¸ü  ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß 10,00,000/-¹ý¯ÖµÖê 
‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�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 24 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ üüü�Öã̧ üÖÓ 164/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 
506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/958 ²Ö�ÖÖ›êüüüü,  ´ÖÖê �Î  7775901279  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

  



6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
� Óú¬ÖÖ¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ ü̧ÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ�ÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö “ÖÖî�ú �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.û ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 1)´Ö£Öã̧ üÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. �ÖÖêØ¾Ö¤ü ³ÖÓ�ÖÖ¸êü, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, 2)�ÖÖêØ¾Ö¤ü ÃÖ™ü¾ÖÖ•Öß ³ÖÓ�ÖÖ¸êü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¤üÖê‘Öê ¸üÖ. ²ÖÖ³Öãôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖȩ̂ üÖ •Ö�Ö´Öß µÖÖÓÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™êü´¯ÖÖê �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-13/�êú-2224 ÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�Öê 
³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ²ÖÃÖ»Öê»µÖÖ �ÖÖ›üß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²ÖßŒµÖã-1934 »ÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ  
 —ÖÖ»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öß¤ü ¿Öê�Ö •ÖÖÆêü¤ü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖµÖ�ú»Ö ¤ãü�úÖÖ ¸üÖ. ÆüÖŸÖ‡Ô̄ Öã̧ üÖ �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê � Óú¬ÖÖ¸üüüüüüü �Öã̧ üÖ 293/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, 337, 338 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß —ÖãÓ•ÖÖ ȩ̂üûûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8767312797   Æêü �ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¿ÖÖôêû“µÖÖ �Öê™ü •Ö¾Öôû 

²ÖÖ²ÖÖÖ�Ö¸ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê  ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ ‹�ú �ÖÓ•Ö¸ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¸ü×¾Ö ¾Öî•ÖÖÖ£Ö ¾ÖÖÆãüôêû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ 308/2021ü �ú»Ö´Ö  4/25, 
³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2282 ¿Öê�Ö ‡²ÖÎÖÆüß´Öü, ü´ÖÖê.�Îú. 9823252282  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×“Ö�Ö»Ö¾ÖÖ›üß •Ö¾Öôûß»Ö 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¸ü ü̧ßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 3120/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß †´ÖÖê»Ö ¯ÖÓœü¸üß ¯ÖÆüÖôû�ú¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 284/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/802üûü,  ´ÖÖê �Î  8975992449  Æêü 
�ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´Öã�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ´ÖÓ›ü»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö ü̧ß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 31,680/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �Ö�Ö¯ÖŸÖ ¤ü¢Öã ×“Ö¢Öêüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›üüüüü 
�Öã̧ üÖ 241/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/465 ÃÖ¾Ö‡Ôüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 02461-222533  Æêüü 
�ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)´Ö¸ü�Öê»Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖê ´Ö¸ü�Öê»Ö •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ ×“Ö�úÖ ÃÖë™ü¸ü“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ 
´ÖÖê�úôêû ´Öî¤üÖÖ ´ÖÖî. ÆüÖ�Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ 
Ø�ú´ÖŸÖß 1920/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †×¤üŸµÖ ×Ö¾Öé¢Öß¸üÖ¾Ö 
»ÖÖê�Öß�ú¸üüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüüüü �Öã̧ üÖ 153/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüü/2437 ‡Ó�ÖÖê»Öêüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 9423440472  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

9)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ŸÖê 19.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. �úÖ´Ö•Öôû�Öê ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. 

ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ×ÃÖ¦üÖ´Ö �úÖ´Ö•Öôû�Öê, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �úÖ´Ö•Öôû�Öê ¾ÖÖ›üß ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖ¯ÖÃÖÖ 
´Ö¬µÖê ¯ÖÖôûß ´ÖÖ¹ýÖ ²Öî»ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ�Öß ¯ÖÖ•Ö�µÖÖÃÖÖšüß  ²ÖÖȩ̂ üü “ÖÖ»Öã �ú¹ýÖ ¯ÖÖ�Öß ³Ö¹ýÖ ²ÖÖȩ̂ üü ²ÖÓ¤ü �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. 
¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¤ü¯Ö�ú ÖÖ¸üÖµÖ�Ö �úÖ´Ö•Öôû�Öê, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖ´Ö•Öôû�Öê ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß †Ö.´Öé. 20/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ /¯ÖÖêÖÖ 954, �ú»»Öê¾ÖÖ¸üüüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
8888832047  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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



 


