
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 360/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 28/09/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ŸÖê ×¤ü. 27.09.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •ÖÖŸÖÖ �úÖò»ÖÖß ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ‘Ö¸üÖ»ÖÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ²ÖÖÆêü¸ü �ÖÖ¾Öß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ ¤üÖ¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ Ö�Ö¤üß 24,500/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ‹�ú ÃÖÖêµÖÖ“Öß †Ó�Öšüß Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
†ÃÖÖ ‹�úã�Ö ‹�ãú�Ö 39,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×¤üÖê¿Ö ÃÖã¤üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
×¿Ö�Ö�ú ¸üÖ. •ÖÖŸÖÖ �úÖò»ÖÖß ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
224/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1969 “ÖÖê»Öêüüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9765887150 
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×²Ö»ÖÖê»Ößüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 23.30 ŸÖê ×¤ü. 27.09.2021 “Öê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ 
´ÖÖî. �úÖÃÖ¸üÖôûß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ‹“Ö‹±ú ×›ü»ÖŒÃÖ ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-14/•Öß™üß-
7689 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ³Ö�Ö¾ÖÖÖ »ÖÖ»Ö¯¯ÖÖ ´ÖãÓ›ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖÃÖ¸üÖôûß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößüü üüü�Öã̧ üÖÓ 177/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüü/1985 Ø¿Ö¤êüüúüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  7721005064  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖÖ‡Ô�ú´ÖÖÖ ŸÖê ¾ÖÃÖ¸ü�Öß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö ü̧ 
ÖÖ»µÖÖ•Ö¾Öôû ¾ÖÃÖ¸ü�Öß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß �úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/‹ÃÖ-4806 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¤ǖ Öß�úØÃÖÆü ×¯Ö. Æü̧ üßØÃÖÆü 
¯Ö¸ǘ ÖÖ¸üü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öê�òú×Ö�ú ¸üÖ. Ö¸üÖê²ÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû �úÖîšüÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü 
üüü�Öã̧ üÖÓ 686/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüü/1266üüü, ÃÖãÖ�ú´Ö¾ÖÖ¸ü, ´ÖÖê �ÎÓú 
9850434273  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.15 ŸÖê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¤ãü¬Ö›êü†¸üß ŸÖê œü¾Öôêû �úÖòÖÔ̧ ü •ÖÖ�ÖÖ¸êü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü, ÃÖÖ�Ö¸ü ¯ÖÖÖ ¿ÖÖò̄ Ö“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/‹ŒÃÖ-7554 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¡Ö¿Ö¸ü�Ö »Ö�´Ö�Ö ²ÖÖÃÖÖê›êü, 
¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¸üÆüß´Ö¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü üüü�Öã̧ üÖÓ 687/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1884 ´Öã̄ Ö›êüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8421435353  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 07.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖôû™êü�ú›üß ¸üÖê›ü ´Ö´ÖŸÖÖÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê 

�Öß›ü�úßŸÖ “ÖÖ•Öâ�Ö»ÖÖ »ÖÖ¾ÖãÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 13,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖšüÖ�Ö ×ÃÖ�Óú¤ü̧ ü ´ÖÆêǘ Öã¤ü�ÖÖÑ, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ´ÖÖôû™êü�ú›üß ¸üÖê›ü ´Ö´ÖŸÖÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü �Öã̧ üÖÓ 241/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüü/1991 ¾ÖÖ�ú›êüüüüûüü,  
´ÖÖê.ÖÓ. 9130642320  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

  



4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)´ÖÖÆãü¸ü ü:ü- ´ÖÖ�Öß»Ö ÃÖÆüÖ ´Ö×ÆüµÖÖ ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ´ÖÖî. »ÖÖÓ•Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖ ÖÖÆüßÃÖ ¾Ö ŸÖã—µÖÖ ¾Ö›üß»ÖÖÓÖß »Ö�ÖÖŸÖ ÆãÓü›üÖ �ú´Öß 
×¤ü»ÖÖ ¾Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ †ÖŸÖÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ‘µÖÖµÖ“Öß †ÖÆêü. †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ŸÖã ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö 
£ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 35 ¾ÖÂÖáµÖ 
´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 120/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506,  34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�Ö ãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/79 ¸üÖšüÖê›üüûüüü, ´ÖÖê �Î  8999149220  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×�úÖ¾Ö™üü ü:ü- ´ÖÖÆêü ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2020 ŸÖê ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ´ÖÖî. »ÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖ. ´ÖÆüÖ�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 
Æü. ´Öã. ´ÖÖ ȩ̂ü�ÖÖ¾Ö �ÖÖ»Ö“Öê ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ”ûÖê™üµÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¡ÖÖÃÖ ¤êü¾ÖãÖ ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ †ò™üÖê ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê, ÖÖÆüß †Ö�Ö»µÖÖÃÖ ŸÖã»ÖÖ �Ö¢Ö´Ö �ú¸üŸÖÖê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ  
¿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 ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 19 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü üüü�Öã̧ üÖÓ 301/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506,  34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÖ¬Ö¾Öüûüüü, ´ÖÖê �Î  7517725556  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.07.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.35 ŸÖê ×¤ü 27.09.2021 “Öê 20.41 ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÓ›ü»ÖÖ�Öã›üÖ Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü 
ŸÖê»ÖÓ�Ö�ÖÖ Æü. ´Öã. ³ÖÖ™üßµÖÖ �úÖ´¯Ö»ÖêŒÃÖ ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ Ö×¾ÖÖ 
¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß 25,00,000/-¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê  ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖÆü¸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 ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 32 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 
346/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506,  34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/845 ¸üÖšüÖê›üüûüüü, ´ÖÖê 
�Î   02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.01.2021 ŸÖê ×¤ü. 14.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ³Öã�ÖÓ›ü �ÎÓú 181 ÃÖ¾Öì �ÎÓú. 54/‹/2 
¤üÖÃÖ�Öã�ÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÃÖ¸ü�Öß ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, �ÖÖê™êü �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ, �ú™ü�úÖ¸üÃ£ÖÖÖ 
�ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ �ú¹ýÖ �ÖÆüÖ�Ö �ÖŸÖê ¾Ö ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. 
�úÖê™üÖÔ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 156(3) ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ»ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ×¯Ö. ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ¾ÖµÖ 63 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾ÖéŸÖ ¸üÖ. ×¾ÖÀ¾Ö�ú´ÖÖÔ ´ÖÓ×¤ü̧ ü•Ö¾Öôû, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÆüÖ›ü�úÖê Ö¾ÖßÖ ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖ. 688/2021 �ú»Ö´Ö 120(²Ö), 406, 409, 420, 467, 468, 471, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×²Ö“Öê¾ÖÖ¸üüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 9561038001  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)ŸÖÖêŸÖµÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ  :-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ�ÖÔ ¯ÖÓ“Ö×¿Ö»Ö ›ÒêüÃÖêÃÖ •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÖÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖ“ÖÖ µÖã×Ö±úÖò́ ÖÔ ¯Ö× ü̧¬ÖÖÖ �ú¹ýÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ²ÖŸÖÖ¾Ö�Öß �ú¹ýÖ 
×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ö�ú»Öß †�Öß¿ÖÃ¡Ö (‹†¸ü �Ö�Ö) ÃŸÖ:“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Öã�Ö »ÖÖê�úÖÓÖÖ ×³ÖŸÖß ¤üÖ�Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖ ×´ÖôãûÖ 
†Ö»ÖÖ. ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ ÁÖß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖß, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ. 
322/2021 �ú»Ö´Ö 170, 171, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 6/28 ³ÖÖÆü�úÖ ¾Ö 149 (†) ´Ö¯ÖÖê�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß  �ú¤ǘ Öüüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 9767288635  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖêŸÖ»Ö¾ÖÖ›üß †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ¾ÖÃÖ¸üß ´Ö¬µÖê ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2500/-
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 ¯ÖÖêÆüü/1791 ¸Óü�Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÃÖ¸üÖ´Ö 
¸üÖšüÖê›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ 221/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/658 �ëú¦êü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823625150  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  



2)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖêŸÖ»Ö¾ÖÖ›üß †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ¾ÖÃÖ¸üß ´Ö¬µÖê ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �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 ¯ÖÖêÆüü/1791 ¸Óü�Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÃÖ¸üÖ´Ö 
¸üÖšüÖê›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ 222/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/658 �ëú¦êü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823625150  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖêŸÖ»Ö¾ÖÖ›üß †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ¾ÖÃÖ¸üß ´Ö¬µÖê ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �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 ¯ÖÖêÆüü/1791 ¸Óü�Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÃÖ¸üÖ´Ö 
¸üÖšüÖê›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ 223/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/658 �ëú¦êü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823625150  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)�Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖãÖ´Ö ²ÖÖ¸ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯Ö¡µÖÖ“Öê ¿Öê›ü •Ö¾Öôû �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ ü̧ü 
×•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¡ÖÖý Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-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×Öüü/ÁÖß �ÖÖê̄ ÖÖôû “ÖÓ¦ǖ ÖÖ»Ö ‡Ó¦üÖôêûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
�Óú¬ÖÖ¸üüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüü �Öã̧ üÖ 329/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/ÁÖß �Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔ,  ´ÖÖê.�Îú. 9823391570  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

8)×¾Ö•Ö ¯Ö›ãüÖ ´ÖéŸµÖã :-  
×Æü´ÖÖŸÖµÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾Ö¸üÃÖÖß�ú›êü •ÖÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖÓ¤üÖ ¸üŸµÖÖŸÖ ŸÖÖ. 

×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¾Ö÷ü»Ö �êú¸ü²ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¾ÖÖ‘Öß ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ ÃÖ�úÖôûß Ã¾Ö”ûÖÃÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö•Ö ¯Ö›ãüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �Ö�Öê¿Ö ×¾Ö÷ü»Ö 
¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üü, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾ÖÖ‘Öß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü 
†Ö.´ÖéÓ.ÖÓ. 27/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/658 �ëú¦êü, ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9823625150 Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ŸÖÖ.ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÖêÖã ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü »ÖÓ�úÖœüÖ‡Ô, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Æǘ ÖÖ»Öß ¸üÖ. ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ŸÖÖ.×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ 
�ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß¯Ö�ÖÖ ´Öãôêû �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ŸÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖãÖ ×™üÖ¯Ö¡ÖÖ�ÖÖ»Öß »ÖÖ�ú›üÖÃÖ ¤üÖȩ̂ üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ 
×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¿Ö×¸ü�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¸üÖêÆüßŸÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü »ÖÓ�úÖœüÖ‡Ô, ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Æǘ ÖÖ»Öß ¸üÖ. ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü†Ö.´Öé. 83/2021 
�ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüü/1133 ¯Öê¤êüûüüüüü,ü  ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

10)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¸üÖ´ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ‘ÖÖë�Ö›êü, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ 
�úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö¸üÖ“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×¾ÖšüÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖ´ÖÖ ‘ÖÖë�Ö›êü, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü †Ö.´Öé. 36/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/2462 
�ëú¦êüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9552520363  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

                                                                                          ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 


