
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 111/2021               ×¤üÖÖÓ�    25/03/2021 
 

1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.03.2021 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖ ȩ̂ ü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö ‹“Ö 38—Öê›ü-9949 Ø�ú´ÖŸÖß 
60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ›üÖ ò. ×¾Ö�úÖÃÖ �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êüûüü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, 
ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüüüü�Öã̧ üÖÓ 58/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2325 ×�ú¸ǖ Ö�Öêüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9823842188  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖãµÖÖÔ²ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ‹“Ö ‹±ú ×›ü»ÖŒÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö ‹“Ö 26-‹ŒÃÖü-5171 Ø�ú´ÖŸÖß 27,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß “ÖÖÓ¤ǖ ÖÖ¿ÖÖ Ö¤üß´ÖÃÖÖ²Ö ¿Öê�Öüü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ˆ´Ö¸ü ŸÖÖ. 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 150/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖ¸üÖê¤êüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9561435108  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)� Óúã›ü»Ö¾ÖÖ›üßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. 
ÖÖ Ó¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö ‹“Ö 26-‹ŒµÖãü-2524 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †×¾ÖÖÖ¿Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö Ö¸ü¾ÖÖ›êüüü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. �Öã•Ö¸üß  ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óúã›ü»Ö¾ÖÖ›üßüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 35/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2407 ²Öê�Öüüüü, 
´ÖÖê �ÎÓú  02465-225133  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)� Óú¬ÖÖ¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ø»Ö²ÖÖŸÖÖÓ›üÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÃÖÖȩ̂ ü ×�ú¸üÖ�ÖÖ 
¤ãü�úÖ�ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ, ×±úµÖÖÔ¤ßÖê 
ŸµÖÖÓ“Öê ™ÒòüŒ™ü¸ü ¯Ö¸üŸÖ ´ÖÖ×�ÖŸÖ»µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 4 µÖÖÖê �úÖšüßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖê�êú ±úÖê›ãüÖ ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1, 2 ¾Ö 5 
µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 µÖÖÖê ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›üü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. Ø»Ö²ÖÖŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �Óú¬ÖÖ¸üüüû 
�Öã̧ üÖÓ 85/2021 �ú»Ö´Ö 324, 323, 504, 506, 143, 147, 148, 149, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2352 �ÖÖë™êüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9822618672  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 23.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×ÃÖ›ü�úÖê ‹Ö ›üß 4 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤ß ÆüÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üß ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ™Òü�ú ×¾Ö�Îúß“µÖÖ 
¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÖê ×¾Ö™ü ‘Öê¾ÖãÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß 
¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê¿Öê½üß ×¯Ö. ×¾Ö÷ü»Ö ²ÖÖ¿Öê½üß¾ÖÖ¸üüü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú, ¸üÖ. �úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üß 
ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüû �Öã̧ üÖÓ 193/2021 �ú»Ö´Ö  323, 294, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2255 �ú¾Öšêü�ú¸üûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

 
 
 
 



3) †¾Öî¬Ö �Öã™ü�ÖÖ ²ÖÖôû�Ö»ÖÖ :- 

´ÖÖÓ›ü¾Öß üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 “Öê 00.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »Ö�´Öß “ÖÖî�ú ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ ü  
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ¹ýŸÖß ÃÖã—Öã�úß ÃÖã̄ Ö¸ü �òú¸üß ™ü¸ü²ÖÖê �Óú¯ÖÖß“Öß Ø�ú´ÖŸÖß 4,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ´Ö¬µÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯ÖÖß“ÖÖ �Öã™ü�ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1,80,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 5,80,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×¾Ö•ÖµÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �úÖêôûßû, Öê ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüü �Öã̧ üÖ 35/2021 �ú»Ö´Ö 188, 272, 273, 328, 120(²Ö) ¾Ö †®Ö ÃÖã̧ ü�ÖÖ ´ÖÖÖ�êú  ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
26(2)(5),27,(2) (‡Ô) ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�úÖêôûßü , ´ÖÖê.�Îú. 8999922107  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)´Öã�Öê›ü :ü- ÃÖÖ 2007 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ´Öã�Öê›ü ŸÖÖ. ´Ö�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¤üÖêÖü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ, ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖ ê ´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 35 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 92/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 294, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2046 � Ö´Ö•Öôû�Öêüüüü, ´ÖÖê �Î  8888986536  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)¾Ö•Öß¸Ö²ÖÖ¤ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17030 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ÖÖê�ãúôû Ö�Ö¸ü  
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¤üÖêÖü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö  
»ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ �Ö³ÖÔ̄ ÖÖŸÖ �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 
21 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸Ö²ÖÖ¤üüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 107/2021 �ú»Ö´Ö, 498(¾Æüß), 313, 323, 504, 506, 
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêüüüü, ´ÖÖê �Î  9764128102  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 21,600/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö � Ö¸ü ×�ú´ÖŸÖß 
3,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 3,21,600/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/2498 ¯ÖÓ›üßŸÖ �êú¿Ö¾Ö¸Ö¾Ö �ú»µÖÖ�Ö�ú¸üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖ 96/2021 
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1921 �ú¤ǘ Öüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9422873995 Æ êüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 

2)³ÖÖê�ú¸üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 23.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ™òü›ü ×›ü ‹Ö ¯Öß »ÖÖò•Ö “µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ‘ÖÓ™ü»Ö¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê 
¤êü¿Öß ¤üÖ ¹ý“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ¤Ö¸ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. 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“Öß ¾Ö ‹�ú ™Ö™Ö ‡Ó›üß� Ö ×�ú´ÖŸÖß 1,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,04,992/-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 ¯ÖÖê�úÖò/2769 –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü †ÖÖȩ̂  Ö¾Ö ÃÖ¸üÖê¤êüüüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüü �Öã̧ üÖ 122/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1530 � Ö¸Ö´ÖãÓ�Öêüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9822171530 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)�ãÓú™ãü¸üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¹ý‡Ô (²Öã) ¤ü¢ÖÖ ¾Ö›ü•Öê µÖÖÓ“Öê ×�ú¸Ö�ÖÖ ¤ãü� ÖÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. 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´ÖŸÖß4,992/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö 
‹�ú ´ÖÖêÃÖÖ ×�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 44,992/-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 ¯ÖÖê�úÖò/2638 †¿ÖÖê�ú ¾Öî•ÖÖÖ£Ö ‘Öã́ Öêüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™ãü̧ üüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú™ãü̧ üüü �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/1181 �ãú´Ö ȩ̂üüüû, ´ÖÖê.�Îú. 8208788324 Æ êüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 



4)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿Öã³Ö´Ö ´ÖÓ�Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 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 14,400/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1649 ÃÖÓ•ÖµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö �Îëú¦êüüüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�ÖÖüüü �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/1333 ²ÖÖȩ̂ ü�ú¸üüüüû, 
´ÖÖê.�Îú. 9112389670  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)´Ö¸ü�Öê»Ö üüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´Ö¸ü�Öê»Ö ™Ö�úôûß ± Ö™Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. 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 2,496/-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/526 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÜ“”û¦ü ¯Öã̧ üßüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»ÖüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
´Ö¸ü�Öê»Öü �Öã̧ üÖ 53/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖ ãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1963 �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 
9552529526  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 24.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹»Ö †ÖµÖ ÃÖß †Öò±úßÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¾Ö ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 11,710/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ‹�ú ´ÖÖêÃÖÖ ×�ú´ÖŸÖß 
25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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/1675 ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÖ¸ 
ÖµÖ�Ö ŸÖê»ÖÓ�Öêüüüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖ 195/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2353 ²ÖÖê¤ǘ Ö¾ÖÖ›üüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
                                                                                                             •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸ß  
                                                                                                      ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 

  



 


