
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 130/2021               ×¤üÖÖÓ�    09/04/2021 

1)�ÖãÖ :-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ.“Öê ÖÓŸÖ¸ü ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß,  ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü,ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê “ÖÓ¦ü³ÖÖ�ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¯Öã̧ ü³ÖÖ•Öß ¯ÖÖ¾Ö›êü, ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¯ÖÖ¾Ö›êü ¾ÖÖ›üß  ÖÖÓ¤êü›ü 
×Æü“Öê †Ó�ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖêÖê »Ö²ÖÖ›üßÖê ×´ÖôûÖ¾Öê ¾Ö ×ŸÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖ“Öß �ÖÖê»Öß ×´ÖôûÖ¾Öß ŸÖÃÖê“Ö ×ŸÖ“ÖÖ ÃÖÖÓ³ÖÖôû �ú¸ü�µÖÖÃÖ �Óú™üÖôûÖ †Ö»µÖÖ“Öê 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ“Öê �ÖÖê™êü �úÖ¸ü�Ö ÃÖÖÓ�ÖãÖ ŸÖß»ÖÖ ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß µÖê£Öß»Ö ÃÖÖê̄ ÖÖÖ ü̧Ö¾Ö ²Ö²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ 
•ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ÖÖ»µÖÖŸÖ Öê¾ÖãÖ �ú¿ÖÖÖê ŸÖ¸üß �ÖôûÖ †Ö¾ÖôãûÖ �ÖãÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö ¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ ÖÂ™ü �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ×ŸÖ“Öê ÆüÖŸÖ ¯ÖÖµÖ ²ÖÖÓ¬ÖãÖ ¯ÖÏêŸÖ ÖÖ»µÖÖŸÖß»Ö 
—Öã›ü¯ÖÖŸÖ »Ö¯Ö¾ÖãÖ šêü¾Ö»Öê. ý¾Ö�Öî̧  ×±úµÖÖÔ¤üß •µÖÖêŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö¸üÖ¾Ö �ú»µÖÖ�Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö (´ÖÆüÖ¤êü¾Ö) 
ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 118/2021 �ú»Ö´Ö 302, 201, 404, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê×Ö/ÃÖÖêôÓû�êúû,  ´ÖÖê.�Îú. 9422242568  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :- 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾Ö¿ÖÖ»ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê  ‘Ö¸üÖ“Öê ´ÖêÖ�Öê™ü“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ “ÖÖȩ̂ üß �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �Ö•ÖÖÖÖ ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö �úÖêšüÖ¸êü, 
¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ×¾Ö¿ÖÖ»ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 117/2021 �ú»Ö´Ö  
457, 380, 511 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1074 Ö¸ü¾ÖÖ›êüüýü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9823044724  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ.  

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)×²Ö»ÖÖê»Ößü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ´ÖÏÖ™ü ²ÖÖ¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß  ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê  �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹¯Öß-25/‹²Öß-5064 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ÃÖµµÖÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖ‘ÖÖ´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. †Ö¸üôûß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 73/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¾ÖÖ›êü�ú¸üüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9067081223  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸ü �ÖÓ¤êü¾ÖÖ¸ü �úÖò»ÖÖß ³ÖÖê�ú¸üü 
ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß  ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ‹ŒÃÖ ¯ÖÏÖê  �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹ŒÃÖ-3146 
Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö �Öê›üÖ´Ö, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß �ÖÓ¤êü¾ÖÖ¸ü �úÖò»ÖÖß ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 138/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¸üÖ›üüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9823714385  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)“ÖÖȩ̂ üß:- 
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ã�úÖµÖ »ÖÖ‡ÔÖ �ú´µÖã×Ö�êú¿ÖÖ ¾Æüß†ÖµÖ¯Öß ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 

Ã™üÖê†¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ±ãú»Öê †ÖµÖ™üß†ÖµÖ �úÖòÖÔ̧ ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤ãü�úÖÖÖ´Ö¬µÖê  O GENERAL AC ASGA18FTTA 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ‹ÃÖß »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ÃÖ¤ü¸ü ‹ÃÖß “ÖÖ †Ö‰ú™ü ›üÖê¸ü •Öã. ¾ÖÖ. Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê »ÖÖê�ÖÓ›üß 
Ã™Ñü›ü¾Ö ü̧ »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖÖê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¸üŸÖê¿Ö »Ö�´Öß�úÖÓŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü, ¾ÖµÖ 
45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ÖµÖ›üß†ÖµÖ �êú†¸ü ´ÖÖ»Ö ¸üÖ. ‹“Ö †ÖµÖ •Öß �úÖò»ÖÖß †ÖµÖ™üß†ÖµÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 152/2021 �ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/835 ²ÖÖ´Ö�Öêüüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 
98308878094  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



 

2)¤êü�Ö»Öã̧ üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ‰ú»Öß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü 

×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ´Öã»ÖÖ“Öê »Ö�ÖÖÃÖÖšüß †›üß“Ö ŸÖÖêôêû ÃÖÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖêÆêüÆüÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 1,15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ‹�ú †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ Öß ÃÖÖ¾ÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“ÖÖ ´Ö•Ö²ÖãŸÖ ²ÖÖÓ¬µÖÖ“ÖÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÖê ´ÖÖÃ�ú �úÖ »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß, ŸÖã́ Ö“µÖÖ¾Ö¸ü �úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ÆüÖêŸÖê †ÃÖê 
´Æü�ÖãÖ ŸÖã́ Ö“Öê †Ö¬ÖÖ¸ü�úÖ›Ôü ¤üÖ�Ö¾ÖÖ  †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê †Ö¬ÖÖ¸ü�úÖ›Ôü ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»µÖÖÖê ×�Ö¿ÖÖŸÖ �úÖµÖ †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê ×�Ö¿µÖÖŸÖ ÃÖÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖêÆêüÆüÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖß †ÖÆêü. †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ÆüÖ¸ü �úÃÖÖ †ÖÆêü ¤üÖ�Ö¾ÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ÃÖÖêµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ¸ü 
Ã¾ÖŸÖ:•Ö¾Öôû ‘Öê¾ÖãÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö“Öê ¯Öê™ÒüÖê»Ö ™üÖ�úß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖ�úß™ü ´Ö¬µÖê šêü¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß»ÖÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ¾ÖãÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Öãœêü 
Öê‰úÖ —Öȩ̂ üÖòŒÃÖ ¤ãü�úÖÖÖ¾Ö¹ýÖ �úÖȩ̂ üÖ �úÖ�Ö¤ü ‘Öê¾ÖãÖ µÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ �ÖÖ›üß¾Ö¹ýÖ �ÖÖ»Öß ˆŸÖ¸ü¾ÖãÖ †›üß“Ö ŸÖÖêôêû ÃÖÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖêÆêüÆüÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß †Ó¤üÖ•Öê 
1,15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖê¹ýÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¯ÖôãûÖ �Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÃÖ¾ÖŸÖ ³Öß´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖế Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ŸÖ›ü�Öã̧ ü 
´ÖÓ›üôû ´Ö¤üÖã̧ ü •Öß. �úÖ´ÖÖ ȩ̂üøüß (ŸÖê»ÖÓ�ÖÖÖ) µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü �Öã̧ üÖÓ 174/2021 �ú»Ö´Ö 379  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß šüÖ�ãú¸üüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9923798455  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
×�úÖ¾Ö™üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 04.04.2021¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß Æǘ ÖÖ»Ö �úÖò»ÖÖß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô Æüß �Ö³ÖÔ¾ÖŸÖß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×ŸÖ“Öê ¯ÖŸÖß ¾Ö ÃÖÖÃÖãÖê ŸÖã ´ÖãŒ�úß †ÖÆêüÃÖ, ŸÖã»ÖÖ 
²ÖÖê»ÖŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß, ‹ê�ãú µÖêŸÖ ÖÖÆüß †Ö´Ö“Öê Ö¿Öß²Ö ±ãú™ü»Öê. ŸÖã—Öê †Ö‡Ô ¾Ö×›ü»ÖÖÓÖÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ±úÃÖ×¾Ö»Öê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ, ŸÖã µÖê£Öê ¸üÖÆãü Ö�úÖê ×Ö‘ÖãÖ •ÖÖ 
ÖÖÆüßŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ ´ÖÖ¹ýÖ ™üÖ�úŸÖÖê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô“Öê ¯ÖÖê™üÖŸÖ ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ ŸÖã—Öê  ´Öã»Ö Ö�úÖê 
†ÃÖê ´Æü�ÖãÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ¸üŒŸÖÃ¡ÖÖ¾Ö ÃÖã¹ý —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö �Ö³ÖÔ̄ ÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 23 
¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüü üüü�Öã¸üÖÓ 117/2021 �ú»Ö´Ö, 416, 498(†), 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ³ÖÖêôêûüüüüü, ´ÖÖê �Î  9673074722  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 

1)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üß �ú»ÖÓ²Ö¸ü ²Öã. 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/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3320/-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×Ö/ÁÖß ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖ¸üÖ•Öß £ÖÖȩ̂ êüü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 55/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/706 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 8408808874  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ•ÖÖ�Ö¸ü ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1290/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™üß �ëú¦êüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1302 ×�Ö¸üßüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9325447086  
Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
1)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †ÛÀ¾ÖÖß ×�ú¿ÖÖ ¾Ö»»Ö¯Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ³Ö¾ÖÖÖßŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ µÖÖÖê �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß  
†–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ,   �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü�úÖ´Öß ÃÖ.¤ü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß µÖê£Öê ¿Ö ü̧ß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ 
´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1695 Û¾Æü. ‹Ö. ‘ÖÖê›ü�êú, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öû µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüü†Ö.´Öé. 06/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/935 ¯ÖšüÖ�Öüüûûü, û´ÖÖê.�Îú. 
9623663100   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

  



7)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.04.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »Ö�´Ö�Ö Ö¸üØÃÖ�Öã �ÖÖê¤üÖ´Ö¯Öã̧ êü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¬Öã·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö 
Ø“Ö“Öê“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ´ÖÖî. �úÖÓ›ü»Öß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �úÖë›üß²ÖÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖ �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¾Ö ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �úÖÓ›ü»Öß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ  Ø“Ö“Öê“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ 
†ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¤êü¾Ö²ÖÖ ¿Öêôû�êú, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖÓ›ü»Öß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üûü †Ö.´Öé. 17/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2090 
¯ÖÖÓœü̧ êüüûüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9850333744  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

 


