
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú.  119/2021              ×¤üÖÖÓ�  : 30/03/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ  :-  
»ÖÖêÆüÖ üûüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. �ÖÓ›ü�ú´ÖÖÓ•Ö¸üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¯»ÖÖò™ü“µÖÖ •ÖÖ�Öê“µÖÖ ¾ÖÖ¤üÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖÖŸÖ 
¸üÖ�Ö ¬Ö¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú. 1 µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ãú·ÆÖ›üßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´Öã»ÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. 
†Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú-2 µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �úÖšüßÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �Îú 03 ÆüßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¯ÖŸÖß“µÖÖ ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖÖÃÖ 
�úÖšüßÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ´ÖãŒ�úÖ ´ÖÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ³ÖÖ¾Ö•ÖµÖ �úÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ×ÆüÃÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú. 3 ÆüßÖê »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö 
†Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÖê ¤ü�Ö›üÖÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ÃÖ¾ÖÖÔÖß ×´ÖôãûÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †¿ÖÖê�ú ×¾Ö÷ü»Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �Ö›ü�ú´ÖÖÓ•Ö¸üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 59/2021 �ú»Ö´Ö 
307, 324, 323, 504, 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †Ö¸ü †Ö¸ü �ú·Æêüüûüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
7798354377 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

 
2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)¤êü�Ö»Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021 “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. 
²Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤ß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê Ã»Öò̄ Ö¸ü¾Ö¹ýÖ ‘Ö ü̧ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ‘Ö ü̧Ö“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö 
ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ãüÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 32,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß 
4000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 36,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ×²Ö¸üÖ¤üÖ¸ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖÓ 161/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¯Ö¸ü�Öê¾ÖÖ¸üýü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9028846691  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
 
2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021 “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê 
‘Ö¸üß ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ •Ö¾Öôû ²ÖÃÖÓŸÖÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤ß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ãüÖ 
†ÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 23,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ×¯Ö. ¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü †Ö´Öã»Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü̧ ü ¸üÖ. ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû ²ÖÃÖÓŸÖÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü �Öã̧ üÖÓ 105/2021 �ú»Ö´Ö 454, 
457, 380,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1792 »ÖÖê�ÖÓ›êüüýü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9527810006 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ.  
 
3)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
»ÖÖêÆüÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. †Ö›ü�ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 
†Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü,  µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖ»Ö�úß“Öê ‹�ú ¿Öêôûß ¾Ö ŸÖßÖ ²Ö�ú¸êü 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÆãüÃÖêÖ ‡Ô²ÖÎÖÆüß´Ö ¿Öê�Ö, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 60/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1754 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 1757524134  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 



 
4)†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê :-    
³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. £Öȩ̂ ü²ÖÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �úÖî¿Ö»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ‡¸ü²ÖÖ•Öß ÃÖãÓ�ú¸ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. £Öȩ̂ ü²ÖÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ×ÆüÃÖ µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Ö ´ÖÖêšüß ´Öã»Ö�Öß ×Æü“Öß ¤üÖêÖ¤üÖ ÃÖÖêµÖ¸üß�ú ´ÖÖê›ü»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ²Ö¤üÖÖ´Öß —ÖÖ»µÖÖÖê µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ²ÖÖ‡ÔÖ •Ö�ÖãÖ ˆ¯ÖµÖÖê�Ö �úÖµÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ»ÖÖ �ÓúšüÖôãûÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸÖßÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß 
ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß Æêü ×ŸÖ“Öê †ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ 
�úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü.  ¾Ö�Öî̧  ü×±úµÖÖÔ¤üß ‡¸ü²ÖÖ•Öß ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ÃÖãÓÖ�ú¸ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. £Öȩ̂ ü²ÖÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü �Öã̧ üÖÓ. 130/2021 �ú»Ö´Ö  306, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯ÖÖ™üß»Öüü , ´ÖÖê.�Îú. 9850550670  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤êüÖÖ ²ÖÑ�ú “ÖÖî�ú ŸÖê »ÖÓ�Ö¸üÃÖÖ²Ö �Öã¹ý«üÖ¸üÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ 

¸üÖê›ü¾Ö¸ü ›üÖò. ¤üÖ�Ö›üßµÖÖ µÖÖÓ“Öê ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 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 
ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/1098, �Ö•ÖÖÖÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ×�ú›êüü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖÓ 112/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/419 ›ü¾Ö ȩ̂üüüüüüüüüü, 
ǘ ÖÖê.�Îú. 9923619820  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 

1)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÆüÃŸÖ¸üÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•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 21,892/-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/ÁÖß ×¤ǖ Ö�ú �ú»µÖÖ�Ö ±úÖê»ÖÖ�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾ÖüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüü �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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2817 ´ÖãÓ›üß�úüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 
7774032817  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÃÖÖêÖ�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖêÖ�Öê›ü ŸÖê ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÖ¾Ö»Öß ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
´ÖÖî ¤üÖ¯Ö¿Öê›ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•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 2340/-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/2038 
�îú»ÖÖÃÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖ 24/2021 �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›ìüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9158868002  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ”û�ÖÖØÃÖ�Ö Ö�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ÆüÖò™êü»Ö ´ÖÖî. »ÖÖê�Öß 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 2496/-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/ÁÖß ×¾ÖÂ�Öã�úÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö �Öã¼êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüü �Öã̧ üÖ 84/2021 �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¸üüüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 9588426582  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 
 
 



4)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖÓ¬Öß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ •Ö¾Öôû ¯ÖÖ™üß´ÖÖ�Öß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
�ÖÖ›üß¯Öã̧ üÖü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 1540/-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/1450 ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™üß �ëú¦êüüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü �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 ¯ÖÖêÖÖ/2421üüû,  
´ÖÖÓ›ü¾Ö�ú¸ü, ´ÖÖê.�Îú. 02462-236510  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖî. 
¾ÖÖôû�êú¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸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 Ø�ú´ÖŸÖß 4992/-
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/¯Ö¸ü¿Öã̧ üÖ´Ö ´Ö¸üÖêŸÖß¸üÖ¾Ö 
¤êü¾Ö�ú¢Öêüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ 78/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1662 �ú¤ǘ Öüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 9767343708  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 


