
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 108/2021                 ×¤üÖÖÓ�   23/03/2021 
 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß  
1)� Óú¬ÖÖ¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú  21.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî ´ÖÖê¤üß ¿Öê»»ÖÖôûß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû 
¸üÖê›ü¾Ö¸ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖêÃÖÖ †›ü¾ÖãÖ ÆüŸµÖÖ¸üÖ“ÖÖ ¬ÖÖ�ú 
¤üÖ�Ö¾ÖãÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öß †Ó�Öšüß ¾Ö �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öß “ÖîÖ, ‹�ú ¸êü›ü´Öß �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö Ö�Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 
2,06,800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÖêØ¾Ö¤ü ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ±ú¸ü�Óú›êü, ¾ÖµÖ 66 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü •¾Öê»ÖÃÖÔ,  
¸üÖ. ÃÖÆüµÖÖê�Ö Ö�Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüü �Öã̧ üÖÓ 83/2021  �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‡Ó¦üÖôêûüü, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9960241127  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)ÃÖÖêÖ�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú  22.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî ÃÖÖêÖ�Öê›ü µÖê£Öß»Ö ÃÖã×´ÖŸÖ ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ̄ ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö 
´ÖÖê�úôêû •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¤üÖêÖ ŸÖÖÃÖ †Ö ü̧Ö´Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ™Òü�ú �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö 26-‹›üß-
2350 ´Ö¬µÖê —ÖÖê̄ Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �òú²ÖßÖ“Öê ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•Öã“µÖÖ ×�Ö›ü�úß“Öê �úÖ“Ö �úÖœãüÖ, †–ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ‡ÃÖ´ÖÖÓÖß �òú²ÖßÖ´Ö¬µÖê ‘ÖãÃÖãÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß —
ÖÖê̄ Ö»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÆãüÖ ŸµÖÖ“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ¾ÖÖ �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 19,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖœãüÖ ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ×¾Ö¸üÖê¬Ö 
�êú»µÖÖÖê ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹�úÖÖê “ÖÖ�ãúÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü ¾Ö ›üÖ¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ±ëú›ü¸üß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �Ö•ÖÖÖÖ 
�ÖÖêØ¾Ö¤ü �ú¤ǘ Öü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú, ¸üÖ. ²ÖÎ́ ÆüØÃÖ�Ö Ö�Ö¸ü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ÃÖÖêÖ�Öê›üüü �Öã̧ üÖÓ 39/2021 �ú»Ö´Ö 394, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯Ö×¸üÆüÖ¸üüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 
9309758181   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.35 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2021 “Öê ¾Öêôû ÖŒ�úß ÖÖÆüß, ´ÖÖêÆüÖ»ÖÖ»Ö �úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö ‹“Ö 22-‹‹»Ö-5805 
Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¬ÖÖÓ•ÖµÖ ÖÖÖÖÃÖÖÆêü²Ö ´ÖÓã›êüü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖã̄ Ö¸ü¾ÖÖµÖ•Ö¸ü ›üß‹´Ö ´Öã̧ ü�ãú™êü �Óú™ÒüŒ¿ÖÖ ¯Ö¸ü³Ö�Öß Æü.´Öã. ´ÖÖêÆüÖ»ÖÖ»Ö �úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü, ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 66/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2078 »Ö�Ö™ü¾ÖÖ¸üüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  02468-244033  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)“ÖÖȩ̂ üß :- 

´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 12.03.2021 “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ 
²ÖÖ·ÆÖôûß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß ‹�ú ´ÆîüÃÖ ¾Ö ¤üÖêÖ ²Öî»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 1,60,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ×¿Ö¾ÖØ»Ö�Ö†¯¯ÖÖ �Ö¾ÖÖ�Öêü, ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, 
¸üÖ.²ÖÖ·ÆÖôûß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 48/2021 �ú»Ö´Ö 379, 511 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1971 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9860719836  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 22.03.2021 “Öê 15.03 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ. ¯Ö. ×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ �úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ ÖÖÓ¤êü›ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ¤üÖ»ÖÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ µÖê¾ÖãÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖ“Öê ¸ü•Öê“Öê 
¤êüµÖ�ú Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ †¾ÖÖÔ““Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß, ¬Ö´ÖŒµÖÖ ¤êü¾ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö 
¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß †¿ÖÖê�ú ¸üÖ´Ö×�ú¿ÖÖ ¯ÖÆüÖôû�ú¸üüüü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ µÖÓ¡Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ 
ŸÖ£ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ�Ö ×ÖµÖÓ¡Ö�ú ¸üÖ•µÖ ¯Ö¸üß¾ÖÆüÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 100/2021 �ú»Ö´Ö 186, 294, 
506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/209 ´ÖÓ�ÖÖÖôêûüû,üü ´ÖÖê.�Îú. 02462-261364  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



5)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.03.2021 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ´ÖÓ›üôû �úÖµÖÖÔ»µÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�ú ¸üÖ´ÖÖ ¤ãü¬Ö¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ¸üŒŸÖÖ“Öê ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ³ÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ²ÖÖÖ¾Ö™ü ÖÖ´Ö×Ö¤ìü¿ÖÖ 
¯Ö¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ, •Öß•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸üÖ´ÖÖ ¤ãü¬Ö¾ÖÖ›ü ¸üÖ. �ú»»ÖÖôûß µÖÖÓÖß ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ÖÖê�ú¸üß ÆüÃŸÖ�ÖŸÖ �ú¹ýÖ ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖê̄ Öß 
¾Ö ÃŸÖÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�ú ×³Ö®Ö •ÖÖŸÖß“Öê †ÃÖãÖ ¸üÖ´ÖÖ ¤ãü¬Ö¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê¿Öß ¸üŒŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÖÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖÓÖß �ÖÖê™êü ¾Ö ²ÖÖÖ¾Ö™ü ÖÖ´Ö×Ö¤ìüÖ ¯Ö¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ŸÖê 
�Ö ȩ̂ü †ÖÆêü †ÃÖê ³ÖÖÃÖ¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ³Öã»Ö �ú¹ýÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿Öê�Ö •ÖÖ�úß¸ü ×¯Ö. 
¿Öê�Ö ÃÖ�Öß¸ü, ¾Ö 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ¯Ö�ú †¬µÖ�Ö ´ÖÖÆüßŸÖß †×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö ÃÖ×´ÖŸÖß ´Ö. ¸üÖ. ²Ö¸ü�úŸÖ¯Öã̧ , ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ. 99/2021 �ú»Ö´Ö 420, 406, 465, 467, 468, 471, 474, 34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß Ö¸ü¾Ö›êüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 8007180262  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)¯ÖÏÖ�µÖÖÃÖ ×Ö¤ÔüµÖß ¾ÖÖ�Ö�Öã�ú :- 
´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ²ÖÖî̈ ü¾ÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö ‹�úÖ ¯Ö›üŒµÖÖ ¾ÖÖ›üµÖÖŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 5 ŸÖê 6 ×�ú»ÖÖê �ÖÖế ÖÖÓÃÖ ×¾Ö�Îúß �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ×´Öôãû�Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/3012 ×¾ÖÖÖê¤ü ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ³Öã̧ êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüüü �Öã̧ üÖ 57/2021 �ú»Ö´Ö 5(†, 5 (›ü) 9, 9 (†) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ�Öß ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1995 ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2325 ×�ú¸ǖ Ö�Öêüûû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02466-246233  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
´ÖÖÆãü¸ü :ü- ´ÖÖÆêü ‹×¯ÖÏ»Ö 2020 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ´ÖÖêÆǖ Öã̧ ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖÆêü̧ üß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ´ÖÖêÃÖÖ “ÖÖ Æü¯ŸÖÖ ³Ö¸ü�µÖÖÃÖÖšüß 60,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öß †Ó�Öšüß ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû 
¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿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 ´ÖÖÆãü̧ üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 30/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/764 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüü, ´ÖÖê �Î  9405693764  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
´Öã�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ‹�ú»ÖÖ¸üÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¸ü¾ÖÖ ¿Öê�ú¸ü •ÖÖÓ³Öôêû µÖÖÓ“Öê ¤ãü�úÖÖÖ 
•Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ ü̧ü 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 3,290/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ÖÖêØ¾Ö¤ü 
ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êüüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüüüü�Öã̧ üÖ 91/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/465 ÃÖ¾Ö‡Ôûüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02461-222533  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×´Ö»Ö�Öê™ü ‹×¸üµÖÖ 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 Ø�ú´ÖŸÖß 5,200/-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 ¯ÖÖêÖÖ/119  ÃÖÓ•ÖµÖ �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 
102/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1098 ×�ú›êüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9422615497  Æêüü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¾Öß¸ü “ÖÖî�ú 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 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 ¯ÖÖêÖÖ/2085 ×¾Ö•ÖµÖ�ãú´ÖÖ¸ü �ãú¸ǘ ÖµÖÖ ÖÓ¤êüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü 
�Öã̧ üÖ 103/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/152üû, ´ÖÖê.�Îú. 9923106209  Æêüü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.11 



10)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê 
‘Ö¸üß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ö�Ö¸ü ´ÖÖ´ÖÖ “ÖÖî�ú �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´Ö®Öã ÃÖÓã�ÖÓ¬Ö“ÖÓ¤üÖ “ÖÓ›üÖ×»ÖµÖÖü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì,  ¸üÖ. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ö�Ö ü̧ 
´ÖÖ´ÖÖ “ÖÖî�ú �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›üüü Æüß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ”ûŸÖÖ“Öê ¯ÖÓ�µÖÖÃÖ †Öêœü�ÖßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. 
¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¸üÖ•Öê¿Ö�ãú´ÖÖ¸ü ´ÖÖêŸÖß»ÖÖ»Ö ×³Ö�ÖÖÖßµÖÖü, ¾ÖµÖ 61 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö ¯Öê¿ÖÖ¸ü, ¸üÖ. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ö�Ö¸ü ´ÖÖ´ÖÖ 
“ÖÖî�ú �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü †Ö.´Öé. 25/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×�ÖŸÖêüüûü,ü ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ 
 

2) ´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. ´ÖÖôû�úÖîšüÖ Ø»Ö²ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖÖ ¯ÖÓ›üßŸÖ Ø¿Ö¤êüü, ¾ÖµÖ 15 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´ÖÖôû�úÖîšüÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, ¿ÖêŸÖÖŸÖ Ø»Ö²ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü •Öôû²ÖÖ ÖÖ�ÖÖê²ÖÖ Ø¿Ö¤êüü, ¾ÖµÖ 40 
¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´ÖÖôû�úÖîšüÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üü †Ö.´Öé. 05/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2232 ¯Ö¾ÖÖ¸üüûü,ü ´ÖÖê.�Îú. 7776088897  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ 
 

11) ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2021 “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤üÖÓ›êü�ÖÖ¾Ö Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×²Ö“Ö�ãú»Öê, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ ´ÖÖî. �úÖëœüÖ µÖê£Öê 
�úÖµÖÔ�Îú´ÖÖÃÖ ¯ÖÖµÖß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤üÖÓ›êü�ÖÖ¾Ö Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖãÖ ¯ÖÖµÖß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ¯ÖÖ�µÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö Ö †Ö»µÖÖÖê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ ´Ö¸ü�Ö 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ . ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ×²Ö“Ö�ãú»Öêû, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü †Ö.´Öé. 15/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ 
1046 ²ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›üü ,ü ´ÖÖê.�Îú. 9881791038  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
                                                                                                        
                                                                                                          •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸ß  
                                                                                                 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 

 


