
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú.  154/2021             ×¤üÖÖÓ�  : 29/04/2021 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×�úÖ¾Ö™ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ŸÖê ×¤ü. 14.04.2021 “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß 
Æǘ ÖÖ»Ö �úÖò»ÖÖß ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ×Æü ´Öã»Öß“µÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ŸÖß ¾Ö ×ŸÖ“ÖÖ ¯ÖŸÖß †Öî̧ Óü�ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê 
�Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ“Öê ×™üÖ ¯Ö¡ÖÖ �úÖœãüÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‹»ÖÃÖß›üß 
40 ‡Ó“Öß Ø�ú´ÖŸÖ †Ó¤üÖ•Öê 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öß ¾Ö Ö�Ö¤üß 15,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ¯Ö¸ü¾ÖßÖ ³ÖÏ. ¿Öê�Ö †×�Ö»Ö, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. Æǘ ÖÖ»Ö �úÖò»ÖÖß ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üûüü �Öã̧ üÖÓ 143/2021 �ú»Ö´Ö 454, 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ³ÖÖêôêûüüüüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 7972246163   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö�Ö¯ÖŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû ‹Ö.›üß. 31 ÆüÖ›ü�úÖê ŸÖÖ. 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü 220 �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îúú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹ÃÖ-5747 Ø�ú´ÖŸÖß 1,00,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †�ÖµÖ ×¯Ö. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �Öî̧ êü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. 
¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 260/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2255 �ú¾Öšêü�ú¸üüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)ÃÖÖ�Ö¾ÖÖÖ »ÖÖ�ãú›ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÃÖÖêÖ�Ö ê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê »ÖÖêÆüÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖã×´ÖŸÖ ¯Öê™ÒüÖê̄ Ö¯ÖÓ̄ ÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 

×•Ö.ü üÖÖÓ¤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¸üßŸµÖÖ “ÖÓ¤üÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ“Öê ¾Öé�ÖŸÖÖê›ü �ú¹ýÖ †Öê»ÖÃÖ¸ü 
“ÖÓ¤üÖÖ“Öß »ÖÖ�ú›êü 17 ×�ú»ÖÖê 800 �ÖÏò́ Ö ¾Ö•ÖÖÖ“Öê Ø�ú´ÖŸÖß 35,600/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¯Öß-8326 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú  ‹´Ö‹“Ö-26/‹¯Öß-5683 Ø�ú´ÖŸÖß 
40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,25,600/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö¸ü ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 
ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüü �Öã̧ üÖÓ 61/2021 �ú»Ö´Ö 379 , 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 41, 42 ³ÖÖ¾Ö† �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9158868002  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

4)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
ØÃÖ¤ü�Öê›üü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 27.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖµÖ±úôû µÖê£Öß»Ö ¯ÖîÖ�ÖÓ�ÖÖ Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ¯ÖîÖ�ÖÓ�ÖÖ Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖôãû “ÖÖê¹ýÖ ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü 
µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ †›ü¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸üÖÃÖ  ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¬ÖŒ�úÖ ²ÖãŒ�úß �ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ 
�úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ »Ö�´Ö�Ö �úÖôêû, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÖÖî�ú¸üß ŸÖ»ÖÖšüß ÃÖ••ÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ØÃÖ¤ü�Öê›üüüü �Öã̧ üÖ 59/2021 �ú»Ö´Ö 379, 353, 
332, 504, 506, 34  ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß •Öê. ‹. ¸üÖšüÖê›üûüü ´ÖÖê.�Îú. 9421839708  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

  



5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö›ü�ÖÖ ŸÖê ´Öã�Öê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �Ö•ÖÖÖÖ ×“Ö�Ö»Öê µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû 
ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¿Ö¾Ö¸üÖ•Ö ¿ÖÓ�ú¸ü ´Öê™ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´Ö¸ü¾ÖÖôûß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ™Òü�ú �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹›üß-6053 “Öê “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖÆüÖÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ †Öê¾Æü¸ü™êü�ú �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/—Öê›ü-9384 »ÖÖ ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.  
¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü µÖã¾Ö¸üÖ•Ö ¿ÖÓ�ú¸ü ´Öê™ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ´Ö¸ü¾ÖÖôûß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖ 84/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134, 177 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ²ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ¸üüû,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9637320355  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, •ÖÖŸÖÖ �úÖò»ÖÖß ´Ö¬µÖê •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
‡Ó›üßµÖÖ ´Ö™ü�úÖ ¿ÖÖò̄ Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ ü 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2230/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖ¯ÖÖê×Öüü/ÁÖß ±êú¸üÖê•Ö�ÖÖÖ ˆÃ´ÖÖÖ�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ�Ö,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•Öß�ÖÖ¸üüû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 
171/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ, �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2059 ÃÖÖÖ¯Öûüüüüüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9421849989  Æêüü 
�ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ³ÖÓ�ÖÖ¸ü »ÖÖ‡ÔÖ ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ µÖê£Öß»Ö †´Ö¸üÖÖ£Ö ™üß ÆüÖ‰úÃÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1400/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê 
ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖòü/1133, �Ö�Ö¯ÖŸÖ �úÖë›üÖ•Öß ¯Öê¤êü, ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü 
�Öã̧ üÖ 83/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ, ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 188, 269, 270 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2105 ¯Ö»»Öê¾ÖÖ›üûüüüüüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02462-236510  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ›üÖê̄ ÖÓŸÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ²ÖÖ‡ÔÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öß ´ÖßôãûÖ †Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068, ´ÖÖ¬Ö¾Ö »Ö�´Ö�Ö �úÖ�Ö�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 67/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8459537419   Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤üÖ¯Ö�úÖ �ÖãÓ›üÖê̄ ÖÓŸÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 1800/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068, ´ÖÖ¬Ö¾Ö »Ö�´Ö�Ö �úÖ�Ö�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 66/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8459537419   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖôû�Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068, ´ÖÖ¬Ö¾Ö »Ö�´Ö�Ö �úÖ�Ö�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 65/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüüüü, 
´ÖÖê.�Îú. 8459537419   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

  



4)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³Öã¤êü¾Öß ¿ÖÓ�ãú ×Æü“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †ÖÓ¬ÖÐÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü  ×•Ö. 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 2100/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
“ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¤ãü Ö»»Öê¾ÖÖ›ü ü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 118/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1077 ´ÖÃÖ»Öê�ú¸üüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 02465-244133  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)³ÖÖê�ú¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.04.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ÖÖÓ¤Ö ´ÆîüÃÖÖ ¯ÖÖ™üß üŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü  ×•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 ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3536/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/2196, ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó�Öôêû, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüü µÖÖ Ó“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüüü �Öã̧ üÖ 155/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2090 ¯ÖÖÓœü̧ êüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9850733744   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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


