
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 124/2021               ×¤üÖÖÓ�    03/04/2021 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 02.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ÖÖêØ¾Ö¤üÖ�Ö¸ü  
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¤üÖôûß“µÖÖ 
�úÖê™üß´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê Ö�Ö¤üß 60,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ¯»ÖÖò™ü“Öß ¸ü×•ÖÃ™Òüß ¾Ö ÃÖÖêµÖÖ“µÖÖ ¤üÖ×�Ö�µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
¸ǘ Öê¿Ö ˆ¯ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �ÖÖêØ¾Ö¤üÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüü �Öã̧ üÖÓ 
110/2021 �ú»Ö´Ö 454, 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üûüýü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 
8888076935  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´ÖÆüÖ™üß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ  �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹Öú-6592 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü  
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²Öôû¾ÖÓŸÖ ×¯Ö. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÆüÖ™üß ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 60/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2232 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüü, 
´ÖÖê �ÎÓú 7776088897  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü 02.04.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖ. †Ö´Ö¤üÖ¸ü ¸üÖŸÖÖêôûß�ú ü̧ 
µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü  ´ÖÖî. ¸üÖŸÖÖêôûß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ  �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
12/²Öß‹»Öú-6945 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ³ÖµµÖÖ ×¿Ö¾ÖµµÖÖ ´Öšǖ ÖŸÖß, 
¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¸üÖŸÖÖêôûß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 64/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2040 ¿Öê�Ö �Ö±ãú¸üüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8793872040  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
3)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
´Öã¤ü�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖî. ´Öã‘Ö™ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ó�Ö�ÖÖŸÖ �úÖÆüß ´Öã»Öê •ÖÖȩ̂ ü•ÖÖȩ̂ üÖŸÖ †Öȩ̂ ü›ãü »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖß �ú»µÖÖÖê ÆüÖ 
†Öȩ̂ ü›ü�ÖÖ·µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Öȩ̂ ü›ãü Ö�úÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖãÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ ´Öã»ÖÖÓ̄ Öî�úß ²ÖÓ™üß ¯ÖÖ¾Ö›êü ¾Ö ÃÖŸÖß¿Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö �ú»µÖÖÖê 
¤üÖê‘Öê ¸üÖ. ´Öã�Ö™ü †ÃÖê ¤üÖê‘ÖÖÓÖß ×´ÖôãûÖ ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖß �ú»µÖÖÖê µÖÖÃÖ  ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ�ú›üÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô 
³ÖÖÓ›ü�Ö ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ ²ÖÓ™üß ¯ÖÖ¾Ö›êü µÖÖÓÖß »ÖÖ�ú›üÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ÃÖŸÖß¿Ö Œ»µÖÖÖê µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ�ãúÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ±ëúœü¸üß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öê. ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¸êü•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö �ú»µÖÖ�Öê, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´Öã�Ö™ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´Öã¤ü�Öê›üüüû 
�Öã̧ üÖÓ 61/2021 �ú»Ö´Ö 326, 324, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/838 
²ÖÖ“Öê¾ÖÖ›üüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9284497645  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

 
 
 



 
4)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê 23.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×Ö´ÖÔ»Ö �úÖò™üÖ ×´Ö»Ö“Öê •Ö¾Öôû ×¤ǖ Ö�ú »Ö�´Ö�Ö 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê  ˆ¢Ö´Ö ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ×¿Ö¸üÖÖê, ¾ÖµÖ 25 
¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ™üÖ�úôûÖ ²Öã. ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öê »Ö�ÖÖ“Öê ¯Ö×¡Ö�úÖ ¾ÖÖ™ü¯Ö �ú¹ýÖ ÖÖÓ¤êü›ü �ú›ãüÖ �ÖÖ¾ÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ³ÖÖê�ú¸ü ±úÖ™üÖ ŸÖê ²ÖÖ¸ü›ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×Ö´ÖÔ»Ö �úÖò™üÖ ×´Ö»Ö •Ö¾Öôû �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆüÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö 
×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ¾Ö ³Ö ü̧¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²ÖßµÖã-8473 »ÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß  ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ 
´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü Ø¤ü�ÖÖ²Ö¸ü ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ×¿Ö¸üÖ¾Öê, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ™üÖ�ú¸üÖôûÖ ²Öã. ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 90/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279,  ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2045 »ÖÖÓ›ü�Öêüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9421849570  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)†¾Öî¬Ö �Öã™ü�úÖ ¾ÖÖÆüŸÖã�ú :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021 “Öê 11.30 ŸÖê 12.45 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÖëœüÖ¸ü ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ²ÖÖëœüÖ¸ü ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖê¾ÖÖ �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 36,85,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
™Òü�ú �Îú´ÖÖÓ�ú �êú‹-39/8027 Ø�ú´ÖŸÖß 5,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 41,85,500/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê, ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ˆ´Öê¿Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö �úÖ¾Öôêû, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †®Ö ÃÖã̧ ü�ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸üß , †®Ö ¾Ö 
†ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ (´Ö. ¸üÖ.) ¸üÖ. ÁÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖ 211/2021 �ú»Ö´Ö 188, 273, 272, 
328 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 26(2),(4), 27, 23, 30(2)(†), 59(4) †®ÖÃÖã̧ ü�ÖÖ ´ÖÖÖ�êú �úÖµÖ¤Ö 2006 †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 2011 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †¿ÖÖê�ú ‘ÖÖȩ̂ ü²ÖÖÓ›üüü , ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)´Öã�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×•Ö. ¯Ö. ´Öã»ÖÖ“Öê ¿ÖÖôêû“µÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ ´Öã�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü †Ö�Ö›üµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾ÖãÖ �ú»µÖÖ�Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 4470/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¾Öî•ÖÖÖ£Ö �ëú¦êüüüüü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüüü �Öã̧ üÖ 98/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1402 ´ÖØÆü¦ü�ú¸üüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9765391402  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¤ãü�ÖÖÔ �úÖò»ÖÖß ¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü †Ö�Ö›üµÖÖ¾Ö ü̧ ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾ÖãÖ ÁÖß¤êü¾Ößü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1500/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/318 ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ‘Öã�Öêüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüü �Öã̧ üÖ 143/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/318 ‘Öã�Öêüüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9822720567  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 

´Ö¸ü�Öê»Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Æü�Öê�ÖÖ¾Ö ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.üü 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 9984/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ™üß. ¾Æüß. ‹ÃÖ �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ »ÖãÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú  ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹ÃÖ-7157 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ‹�ãú�Ö 24,984/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÆü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2822, ´ÖÖêÆüÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß 
�úÖ�ú¾Öôêûüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüüüü �Öã̧ üÖ 59/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 83 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2319 ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸üüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 7620481485  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

 



8)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.04.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 09.15 ¾ÖÖ. “Öê ¯Öã¾Öá, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ÖÖ»ÖÓ¤üÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê Ø¡Ö²Ö�ú ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ×Ö¾ÖôÓû�Öê, ¾Ö 52 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÖÖ»ÖÓ¤üÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß 
†Ñ�Ö»Ö»ÖÖ ÖÖµÖ»ÖÖòÖ ¤üÖȩ̂ üßÖê  �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü •µÖÖêŸÖß ³ÖÏ. ×¡Ö²ÖÓ»Ö ×Ö¾ÖôÓû�Öê, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ÖÖ»ÖÓ¤üÖÖ�Ö¸ü Æü. ´Öã. ÁÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü †Ö.´Öé. 15/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/631 ¤êü¿Ö´Öã�Öûüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9923647631  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 


