
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 484/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 16/10/2021 
1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.30 ŸÖê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖêüüü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹±úú-6129 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü ²ÖÓ¤ü�Öß ×¯Ö. ´ÖÖê. ÃÖÖÆü²Ö, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öê�òú×Ö�ú ¸üÖ. ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü üüü�Öã̧ üÖÓ 267/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖüüüüü/1623 
×²ÖÃÖÖ›êüüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8007239289   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê  ×¤üÖÖÓ�ú 06.10.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖ�ÖÖê•ÖßÖ�Ö¸ü 
üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖêüüü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹±úú-0793  Ø�ú´ÖŸÖß 39,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öî»ÖØÃÖÆü ×¯Ö. ÃÖÓ•ÖãØÃÖÆü ¯Ö¸ǘ ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÓ•Öã̧ üß ¸üÖ. 
ÃÖ�ÖÖê•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü üüü�Öã̧ üÖÓ 314/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖüüüüü/1792üüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9527810006  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

2)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
ŸÖÖ´ÖÃÖÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ó�Ö�ÖÖŸÖ �úÖÓ›ü»Öß(²Öã) ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖ�ÖÖ¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê †Ó�Ö�ÖÖŸÖ µÖê¾ÖãÖ ×¤üÖÖÓ�ú 13.10.2021 ¸üÖê•Öß 
†Ö¸üÖê̄ Öß“ÖÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÖÖŸÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ �ÖêôûŸÖ �ÖêôûŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã �úÖ»Ö ´ÖÖ—µÖÖ 
´Öã»ÖÖ»ÖÖ ×³ÖŸÖß �úÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ ´Æü�ÖãÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ´Ö““Öß ¾Ö¹ýÖ †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ²ÖÖê»ÖÖ¾ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ »ÖÖ�ãú›ü ‘Öê‰úÖ ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ 
±òúŒ“Ö¸ü �êú»Öê. ¾Ö ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü �ú´Ö¸êü¾Ö¸ü ´Öã�úÖ ´ÖÖ¸ü ¤êü¾ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ³ÖÖÃ�ú¸ü ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö �úÖÓ›ü»Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 
57 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖÓ›ü»Öß (²Öã.) ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüüüü �Öã̧ üÖÓ 181/2021 
�ú»Ö´Ö  325, 323, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß ›ãü›æüôêûüüüüüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 
9022037761  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

 

3)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 

¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 15.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ“Ö�ÖÓ›ü �Öã¹ý«üÖ¸üÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 

ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸üŸµÖÖ  †Ó¤üÖ•Öê ÃÖÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü »ÖÖê�úÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃÖ´Öã¤üÖµÖ •Ö´Ö¾ÖãÖ ¤üÖÃÖ¸üÖ ÃÖ�ÖÖ×Ö×´Ö¢Ö Æü»»ÖÖ²ÖÖê»Ö ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�ú 
�úÖœ»Öß. ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üÖÃÖà�Ö“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ 
Ö �ú¸üŸÖÖ �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ×¾ÖÂÖÖÖã“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¸ǘ Öê¿Ö ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö �ÖÖ›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖÓ. 373/2021 �ú»Ö´Ö, 188, 270, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü �úÖê¾Öß›ü-19  �Öã. ×Ö.-
2020 “Öê ×ÖµÖ´Ö 11 �ú»Ö´Ö 51 ²Ö. ¸üÖ. †Ö. ¾Öê. �úÖµÖ¤üÖ ÃÖÖ 2005 ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´ÖãÓ̄ ÖÖê�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖã̧ ü×•ÖŸÖØÃÖ‘Ö ´ÖÖôûßüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 7972600337  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

 

  



4)†¾Öî¬Ö �Öã™ü�ÖÖ ²ÖÖôû�Ö»ÖÖ :- 
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 14.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ™Òü›êüÃÖÔ Û¾Æü†ÖµÖ¯Öß ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 43,020/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÃÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/¿Öê�Ö �Öã»ÖÖ´Ö ¤ãü̧ üÖÖß �Öã»ÖÖ´Ö 
´ÖãÃŸÖ±úÖû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 389/2021 �ú»Ö´Ö 328, 273, 272, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 7(2), 20 ×ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü™ü †Ö×�Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖÓ²ÖÖ�Öã ˆŸ¯ÖÖ¤üÖê †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2003 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß 
¯Öã�Öê,  ´ÖÖê.�Îú. 9403188318  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)�Óú¬ÖÖ¸üü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 15.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´ÖÓ�ÖÖÖôûß †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 8400/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ´Ö¸üß²ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüü üµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖ 354/2021 �ú»Ö´Ö 328, 273, 272, 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 26(2)(1), 30(2)(†), 59 
´ÖÖÖ�êú †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2003 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‡Ó¦üÖôêû,  ´ÖÖê.�Îú. 9422743440  Æ êüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ.  
5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
×�úÖ¾Ö™üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖê¬Ö›üß ²Öã. ŸÖê ×ÃÖÖ�Öß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. 
×�úÖ¾Ö™üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 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 1800/-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 ¯ÖÖêÖÖü/1805, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö Ö¸üÖê²ÖÖ ¯ÖÖÓœü̧ êü, üü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüü �Öã̧ üÖ 332/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/´ÖÖ´Öß›ü¾ÖÖ¸üüûüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9850061133  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

6)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.10.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 10.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. †ÖÓ²Öê�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖ ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ´ÖãÃÖôêû, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †ÖÓ²Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ »ÖÖ‡Ô™ü“Öê °µÖã•Ö ™üÖ�úŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ×›ü¯Öß ´Ö¬µÖê ‡»ÖêŒ™Òüß�ú ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ŸÖÖê ²Öê¿Öã¬¤ü ¯Ö›ü»µÖÖÖê ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ²ÖÖ¸ü›ü µÖê£Öê Öê»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ ›üÖòŒ™ü¸üÖÓÖß ´ÖµÖŸÖ 
‘ÖÖêÂÖßŸÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¿ÖÓ�ú¸ü ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ´ÖãÃÖôêû, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. †ÖÓ²Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü †Ö.´Öé. 45/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1295 �úÖÓ²Öôêûüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9823720358   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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



 


