
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú.  117/2021             ×¤üÖÖÓ�  29/03/2021 
 

1)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
´Öã¤ü�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö´Ö¤ãü̧ üÖ ŸÖê ˆ´ÖÖ™ü¾ÖÖ›üß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×¾Ö÷ü»Ö ÖÓ¤ãü �ÖÖ›êü µÖÖÓ“Öê 
¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÆîüÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ 
µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ´ÖÖ�Öß»Ö ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ú¢ÖßÖê ˆ•Ö¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê 
´ÖÖ�Ö™üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß, ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê †Ö¸ü›üÖ†Öȩ̂ ü›ü �êú»µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê “Öã»ÖŸÖê ÃÖÖê›ü¾Ö�µÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, ŸµÖÖÓÖÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †¿ÖÖê�ú •Ö�Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó�ÖÖê»Öêü, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖßü, ¸üÖ. ¾ÖÖ›üß ´ÖãŒŸÖÖ•Öß ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´Öã¤ü�Öê›üüüû �Öã̧ üÖÓ 56/2021 �ú»Ö´Ö 324, 323, 
504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2232 ¯Ö¾ÖÖ¸üûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 7776088897  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 
 

2)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
»ÖÖêÆüÖü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.07.2019 “Öê 09.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ¯Öêšü�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ. ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖÆêü̧ üß ´ÖÖî. ×�ú¸üÖê›üÖ 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, ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖŸÖ ü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ ´Æü�ÖãÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ  
¿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 24 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 58/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¤ǘ Öüüüüü, ´ÖÖê �Î  9823366700  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ¸üÖê›ü ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �Óú›ü�Öß¸üü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖÓ 203/2021ü �ú»Ö´Ö 
4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2353 ²ÖÖê¤êǘ Ö¾ÖÖ›üüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-226373   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

4)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 

1)ˆ´Ö¸üßüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ ×™üÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê ‘Ö ü̧ÖŸÖ ŸÖÖ. 
ˆ´Ö¸üß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü 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 22,464/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖÖ»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 ¯ÖÖê×Ö/¤ü¢ÖÖ¡ÖêµÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ×Ö�ú´Öüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆ´Ö¸üßüüüü �Öã̧ üÖ 71/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2286 �Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›üüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02467-244047  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)ˆ´Ö¸üßüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß •ÖÖŸÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü 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 4,992/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»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×Ö/¿Öê�Ö Ö•Öß¸ü ÆãüÃÖêÖ †×´Ö¸ü Æǘ Ö•ÖÖüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ˆ´Ö¸üßüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆ´Ö¸üßüüüü �Öã̧ üÖ 74/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1982 ÃÖ¸üÖê¤êüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú.  02467-244047  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



3)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üü 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 9,984/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»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 ¯ÖÖê×Ö/×¾ÖÂ�Öã�úÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö �Öã½êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 83/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1292 
¸üÖ×¾Ö¸üüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9588426582 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖÖÓŸÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 5,096/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“ÖÖ �úÖȩ̂ üÖê�ÖÖ ×¾ÖÂÖÖ�Öã“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�ú�µÖÖÃÖÖšüß 
×�Îú.¯ÖÏÖê.�úÖê›ü 144 ¯ÖḮ ÖÖ�Ö ÖÖ�Ö×¸ü�úÖÓÖß †ÖÖ¾ÖÃµÖ�ú×¸üŸµÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß µÖê�µÖÖÃÖ ´ÖÖÖ‡Ô †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ �úÖȩ̂ üÖê�ÖÖ ÃÖÓÃÖ�ÖÔ 
•ÖµÖ ¸üÖê�Ö ¯ÖÃÖ¸ü×¾Ö�µÖÖ“Öê ‘ÖÖŸÖ�ú, ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ�ú ¾Ö ÆüµÖ�ÖµÖß“Öê �éúŸµÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1991 ×¾Ö�Îú´Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¾ÖÖ�ú›êüüüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüü �Öã̧ üÖ 62/2021 �ú»Ö´Ö 188, 269, 270 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1821ü ¸üÃÖã»Öüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02462- 236510 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)ÃÖÖêÖ�Öê›üüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖêÖ�Öê›ü ¿Öê¾Ö›üß �ú´ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üü 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 3,172/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»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 ¯ÖÖê�úÖò/1471 ¸ǘ Öê¿Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖ 46/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9158868002  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)×�úÖ¾Ö™üüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÓã�ÖÖ�Öã›üÖ ‡Ó•Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü 
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 ´ÖÖÖ»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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö Ö¸üÖê²ÖÖ•Öß ¯ÖÖÓœü̧ êüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×�úÖ¾Ö™üüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüüüüü �Öã̧ üÖ 106/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805 ¯ÖÖÓœü̧ êüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 7745001805  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

 
•ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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

 
 

 


