
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú. 148/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 24/04/2021 
 

1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 19.04.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ 
²Öôû¾ÖÓŸÖ Ö�Ö¸ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îúú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒÃÖü-4468 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¿Ö¾Ö¸üÖ•Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ �ú»µÖÖ�Ö, ¾ÖµÖ 23 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ²Öôû¾ÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 81/2021 
�ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/349 ÃÖÖÓ�Ö¾Öß�ú¸üüüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 7875643333  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 

2)†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê :-    
´ÖÖÆãü¸ü :ü- ÃÖÖ 2017 ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖ ×¤üÖÖÓ�ú 20.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.28  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¯ÖÖÖÖêôûÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ‘Ö¸üß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †Ö¹ýÖÖ †¿ÖÖê�ú ¸üÖ•Öã̧ ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¯ÖÖÖÖêôûÖ ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  
×ÆüÃÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ŸÖã»ÖÖ “ÖÖ¸ü ´Öã»Öß“Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ÃÖŸÖŸÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¯ÖîÃÖê †Ö�Ö †¿Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¹ýÖ 
¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖÖÃÖß�ú ¡ÖÖÃÖ ×¤ü»µÖÖÖê †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖ“ÖÖ»ÖÖ �ÓúšüÖôãûÖ ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ˆ›üß ´ÖÖ¹ýÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �ú¸ü�ÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧  
ü×±úµÖÖÔ¤üß †Ö×¿ÖÂÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö “Öãôû²Öãôû�ú¸ü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖê»Öã ÃÖë¤ãü̧ üÃÖÖß ŸÖÖ. †Ö¸ü�Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üü �Öã̧ üÖÓ. 498/2021 �ú»Ö´Ö 498(†), 306, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Ö , ´ÖÖê.�Îú. 9823930527  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.04.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. µÖê»Öß ¿ÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 
†Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. »ÖÖÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ Æüôû×¤ü“Öê ²ÖêÖê ˆ¬ÖÖ¸üß¾Ö¸ü ×¤ü»Öê»Öê ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ�Ö�µÖÃÖÖšüß Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß�ú›êü �Öê»Öê 
†ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü Öê‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �ÖÖ»Öß ¯ÖÖ›ãüÖ ˆ¸üÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ²Öî»ÖÖ»ÖÖ 
²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖ“Öê ´Öê�úÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¾Ö¸üß»Ö ²ÖÖ•Öã“Öê ŸÖßÖ ¤üÖŸÖ ¯ÖÖ›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß •Ö�Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÆüÖŸÖÖß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüû �Öã̧ üÖÓ 71/2021 �ú»Ö´Ö 325, 323, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2330 �úÖÖ�Öã»Öêûüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 7744019830  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

4)×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖú:-  
»ÖÖêÆüÖ :-×¤üÖÖÓ�ú 22.12.2020 †Ö•Öß “Öê 10.00 ŸÖê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¿ÖÖîµÖÔ ´ÖÖê™üÃÖÔ ¯ÖÖ»Ö´Ö ¸üÖê›ü »ÖÖêÆüÖ, ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÛÃ¾Ö°™ü ×›ü—ÖÖµÖ¸ü �Óú¯ÖÖß“Öß �ÖÖ›üß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-14/•Öß›üß-4569 Ø�ú´ÖŸÖß 
4,87,675/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �ÖÖ›üß ´ÖÖ—Öê ´Öã»ÖÖ²ÖÖôûÖ»ÖÖ ¤êü¾Öôûß �ÖÖ¾Öß ÃÖÖê›ãüÖ µÖêŸÖÖê. ÃÖ¬µÖÖ »ÖÖò�ú›üÖ‰úÖ †ÃÖ»µÖÖÖê �úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ »ÖÖ�ÖŸÖ ÖÖÆüß ´Æü�Ö ãÖ 
�ÖÖ›üß ‘Öê¾ÖãÖ �Öê»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÃÖ´ÖŸÖß Ö ‘ÖêŸÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ×¾Ö�Îúß �ú¹ýÖ  ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
Ö´ÖÖ�úÖÓŸÖ ÆüÖ´ÖÓŸÖ Ö»Ö²Ö»Öê, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ¾ÖÖôû�êú¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü  »ÖÖêÆüÖüü ü 
�Öã̧ üÖ 69/2021 �ú»Ö´Ö 406, 34, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/³ÖÖ�ÖÖÖ�Ö ȩ̂ü,ü ü´ÖÖê.�Îú. 8459271485  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

  



5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ ›êü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 
2130/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †¿ÖÖê�ú ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ˆ•Ö�Ö ȩ̂üüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖû µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü �Öã̧ üÖ 79/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ, �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1798 
�Óú¬ÖÖ ȩ̂üüüüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9823748525  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 23.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯Öã�Öê�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. ¾ÖÖÓ�Öß ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû 
ŸÖÖ. ×•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  Ø�ú´ÖŸÖß 4,992/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/686, ¹ý¯Öê¿Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¤üÖÃÖ¸ü¾ÖÖ›ü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖ 250/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 23.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¸ü“ÖãÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ 
×œü�ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ �ÖÖ»Öß ¾ÖÖ›üß¯ÖãµÖ›ü ŸÖÖ. ×•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  Ø�ú´ÖŸÖß 
27,456/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/65 ¤ü¿Ö¸ü£Ö 
�ÖÓ›êü̧ üÖ¾Ö •ÖÖÓ³Öôûß�ú¸ü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖ 251/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 23.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖÖë›ü�ÖÖ¾Ö ¯ÖÏßŸÖ´Ö ×²Ö†¸ü ¿ÖÖò̄ Öß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê 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  Ø�ú´ÖŸÖß 3240/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖê �ÖßŸÖê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´ÖÖôûÖ�úÖêôûß µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüü �Öã̧ üÖ 72/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/954 �úÖôêû¾ÖÖ¸üüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8888832047  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

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

 


