
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú. 145/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 22/04/2021 
1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾Ö‘�ÖêÀ¾Ö¸ü Ö�Ö¸ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ²ÖÖ•ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹—Öê›ü-4378 Ø�ú´ÖŸÖß 32,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß Ö¸üÃÖÖ ȩ̂üøüß ¸üÖ•Ö¸êüøüß “ÖÖ�ú¸üÖê›ü, ¾ÖµÖ 60 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×¾Ö‘�ÖêÀ¾Ö¸ü Ö�Ö¸ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 124/2021 
�ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1928 Ã¾ÖÖ´Ößüüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9823562983   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 20.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê 
‘Ö¸üÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¯ÖÖµÖ·µÖÖ•Öôû ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´Ö»ÖÖ ¤üÖ¹ý ×¯Ö�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ�Öã »ÖÖ�Ö»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê  
´ÖÖ—µÖÖ�ú›êü ¯ÖîÃÖê ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»µÖÖÖê µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ²ÖãŒ�úßÖê ´ÖÖ¸ü»Öê ¾Ö †ÖŸÖÖ 
ŸÖã»ÖÖ ÃÖÖê›üŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ �ú´Ö ȩ̂ü“ÖÖ “ÖÖ�ãú �úÖœãüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê �Öã›ü‘µÖÖ“Öê ¾Ö ü̧ ´ÖÖ¹ýÖ “ÖÖ�ãú �Öã̄ ÖÃÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß.  
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×Ö¿ÖÖÓŸÖ ×¯Ö. ÃÖÓ•ÖµÖ †�Ö¸ü�Öê�ú¸ü, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öê�òú×Ö�ú ¸üÖ. †ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üû �Öã̧ üÖÓ 162/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, 504, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß 
¾ÖÖÆãüôêûüûü, ü´ÖÖê.�Îú. 7774899822  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.15  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ´ÖÖ»Ö�úß“Öê •ÖÖ�ÖêŸÖ, Ö¾ÖßÖ �úÖîšüÖ 

¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ´Ö. ¸üÖ. ×¾Ö. ´Ö. �Óú¯Ö�Öß´Ö¬µÖê ŸÖÓ¡Ö–Ö ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü �úÖµÖÔ̧ üŸÖ †ÃÖãÖ ŸµÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ�ú 
†×³ÖµÖÓŸÖÖ, µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ µÖÖ¤üß¾Ö¹ýÖ ‹•Öß �ÖÏÖÆü�ú ŸÖ¯ÖÖÃÖ�Öß �úÖ´Öß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã́ Æüß �úÖê�Ö †ÖÆüÖŸÖ †ÃÖê 
´Æü�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö †Öêôû�Ö¯Ö¡Ö ŸÖÖê›ãüÖ ŸµÖÖÓÖÖ ¬ÖŒ�úÖ²Öã�úß �ú¹ýÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾ÖãÖ, 
¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¤ü¢Ö¸üÖ´Ö ´ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ŸÖÓ¡Ö–Ö, ‹ÃÖ†Ö¸ü™üß 
¿ÖÖ�ÖÖ Æü›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 245/2021 �ú»Ö´Ö 353, 323, 504, 506 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×�ÖŸÖêüüû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)×�úÖ¾Ö™ü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖ�Ö �ú�Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 206 ¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü 

×•Ö.  ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü †ÃÖê ¯ÖÖêŸÖ¸êüøüß ¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ¾ÖÖ�Öê¡ÖÖŸÖ �ÖÃŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö �ú�Ö �Îú´ÖÖÓ�ú 
206 ´Ö¬µÖê †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ÃÖÖ�Öß »ÖÖ�ú›üÖ“Öß ŸÖÃ�ú¸üß �ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖ»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓÖß ŸµÖÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ 
�êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖê²ÖŸÖ —Ö™üÖ¯Ö™ü �ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö�úÖ¿Ö ÖÓ¤ãü ¸ëü�Öê, 
¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¾ÖÖ¸ü�Ö�ú ¸üÖ. »ÖÖ¾Ö�Öß ŸÖÖ. ´ÖÓšüÖ ×•Ö. •ÖÖ»ÖÖÖ Æü. ´Öã. ²ÖÖê¬Ö›üß ²Öã. ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üü �Öã̧ üÖ 136/2021 �ú»Ö´Ö 353, 323, 504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‘Öã»Öêüüû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 8766891170  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



4)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.02.2021 ü̧Öê•Öß ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ÃÖÖ‡ÔÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓÖÖ †–ÖÖŸÖ ¾µÖŒŸÖßÖê ±úÖêÖ �ú¹ýÖ 
²Ö•ÖÖ•Ö ±úÖ‡ÔÖÖÃÖ“Öê ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ´ÖÓ•Öã̧ ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ŸÖã́ ÆüÖ»ÖÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ‡¿Öã̧ ÓüÃÖ ¸üŒ�ú´Ö ³Ö¸üÖ¾Öê 
»ÖÖ�Öê»Ö †ÃÖê �úôû×¾Ö»µÖÖÖê ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö Öò¿ÖÖ»Ö ²ÖÑ�ú �ÖÖŸµÖÖŸÖ ¾Ö �òúÖ¸üÖ ²ÖÑ�úê“Öê �ÖÖŸµÖÖŸÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ ŸÖÖ¸ü�Öê»ÖÖ ŸÖßÖ ™ü¯µÖÖŸÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê 
»ÖÖêÖ ×´Öôû�ÖêÃÖÖšüß ³Ö¸ü»Öê. ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖêÖ ´ÖÓ•Öã̧ ü Ö �ú¸üŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †²¤ãü»Ö ´Öã²ÖßÖ 
×¯Ö. †²¤ãü»Ö ´Ö•Öß¤ü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ±úôû×¾Ö�ÎêúŸÖÖ ¸üÖ. ÃÖÖ‡ÔÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü �Öã̧ üÖ. 
80/2021 �ú»Ö´Ö 420, 406 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �éúÂ�ÖÖ �úÖôêûüû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-
236510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ëú²ÖÎß•Ö ¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ‹ÃÖ²Öß†ÖµÖ ²ÖÑ�ú ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö ü̧ü  
üüÖÖÓ¤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 4200/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/ŒµÖã-6155 ¾Ö¸ü ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/3074 ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ×¯Ö. ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö •Ö�ÖŸÖÖ¯Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 
163/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/835 ²ÖÖ´ÖÖêüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8308878094  Æ êüü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹Ö›üß 01 ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖŸÖÖêÁÖß Ö�Ö¸ü 
×ÃÖ›ü�úÖê 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 12480/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü “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/1644 ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ ×¿Ö¾Ö»Öà�Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö›ü•Öê, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖ 244/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1027 Ø¿Ö¤êüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)�ãÓú™æü¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ²Öôûê�ÖÖ¾Ö ÃÖ¸üÃ¾ÖŸÖß ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ 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 1716/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Öü “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¯ÖÖê×Ö/�ú¸üß´Ö�ÖÖÖ ÃÖÖ»ÖÖ¸ü�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ�Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú™æü̧ üüü 
�Öã̧ üÖ 76/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/518 �Ö™ü»Öê¾ÖÖ¸üüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9765419328  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ 
4)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖÓ�ú¸ü�ÖÓ•Ö ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ØÃÖ¬Öß ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 9000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “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¯ÖÖê×Ö/�ú¸üß´Ö�ÖÖÖ ÃÖÖ»ÖÖ¸ü�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ�Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 113/2021 �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 Öüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9422783995  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖÓ�ú¸ü�ÖÓ•Ö ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ØÃÖ¬Öß ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 5000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “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¯ÖÖê×Ö/×¿Ö¾Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ú¢Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 114/2021 �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 Öüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9422783995  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

 



 


