
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú.  120/2021              ×¤üÖÖÓ�  : 31/03/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß  
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú  29.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. �Öî̧ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ¿ÖêŸÖÖŸÖ •ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ü �Öê»µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, 
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ²ÖÖê™üÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÖ“Ö �ÖÏò́ Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öß †Ó�Öšüß Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
¾Ö ¿Ö™üÖÔ“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ‹�ú Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 21,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö 
Ø¿Ö¯ÖÖôêû, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �Öî̧ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖÓ 62/2021  
�ú»Ö´Ö 392, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ²ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ¸üûüü, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 
9637320355  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ  :-  
� ãÓú™æü¸ü üûüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ÃÖÖế ÖšüÖ�ÖÖ  ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ Ó̧ü�Ö �ÖêôãûÖ ¯ÖÖ�Öß ×¯Ö�µÖÖÃÖÖšüß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ´Öã�úÖ †ÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ²ÖÖê»ÖŸÖÖ 
µÖêŸÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ÆüÖŸÖÖÖê ‡Ô¿ÖÖ ȩ̂ü �ú¹ýÖ ŸÖã ´ÖÖ—µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ÃÖÖŸÖ²ÖÖ¸üÖ �úÖ �ú¹ýÖ ¤êüŸÖ ÖÖÆüßÃÖ ¾Ö ´ÖÖ—µÖÖ ‘Ö¸üß ¯ÖÖ�Öß ×¯Ö�µÖÖÃÖÖšüß 
�úÖ †Ö»ÖÖÃÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¾ÖÖ¤ü �ú¹ýÖ, ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ãú·ÆÖ›üßÖê ›üÖ¾Öê ¯ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü, ›üÖ¾Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê Öôûß¾Ö¸ü, ¯ÖÖšüß¾Ö ü̧, �Öã²µÖÖ•Ö¾Öôû ¾Ö ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü 
´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
ÃÖÖế ÖšüÖ�ÖÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üüüü �Öã̧ üÖÓ 68/2021 �ú»Ö´Ö 307, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×¤üÖê¿Ö µÖê¾Ö»Öêüüûüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 7778597775 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)´Öã�Öê›üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¹ý²Öß ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´Öã�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú  ‹´Ö‹“Ö 26-²Öß‹´Ö-4762 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖôãû ÃÖã³ÖÖÂÖ¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖãÖß´Ö ¸üÖ. ˆ´Ö¸ü¤ü̧ üß ŸÖÖ. 
´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 96/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×“Ö¢Öêüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9011202814   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Ö•ÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÖÓ¤üß¸ü �ú´ÖÖÖß“Öê •Ö¾Öôûß»Ö 
ÖÃÖÔ̧ üß •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ �Ö•ÖÖÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê �ú´ÖÖÖß•Ö¾Öôû ȩ̂ü›ü´Öß ÖÖê™ü 7 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö¾Ö¸ü ²ÖÖê»ÖŸÖ £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
†–ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ȩ̂ü›ü´Öß ÖÖê™ü -7 �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¯ÖµÖãÂÖ 
×¤ǖ Ö�ú �ãú»Ö�ú�Öá, ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ¯Ö¾ÖÖ ¯»ÖÖ—ÖÖ †¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 110/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2014 ×ÃÖ¸üÃÖÖ™üûüüüüü, 
´ÖÖê.ÖÓ. 9423306245  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



5)¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê  :-    
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê ×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü ×Ö¸üÖÁÖßŸÖ ²ÖÖ»Ö�úÖÁÖ´Ö 

¬ÖÖ�Ö¸ü¾ÖÖ›üß, ¾ÖÖ›üß¯ÖÖ™üß ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÖê•Ö (´Öã�ú²Öß¬Öß¸ü) ¾ÖµÖ 15 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ µÖÖÃÖ �ãú�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÖê  
†Ö–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾ÖãÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¬Öã́ ÖÖôêû, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †×¬Ö�Ö�ú, »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê 
×Ö¸üÖ¬ÖÖ¸ü ×Ö¸üÖÁÖßŸÖ ²ÖÖ»Ö�úÖÁÖ´Ö ¬ÖÖ�Ö¸ü¾ÖÖ›üß, ¾ÖÖ›üß¯ÖÖ™üß ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖÓ 
205/2021 �ú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖêÆüß�Öß Ö¯ŸÖêü,ü ´ÖÖê. ÖÓ. 02462-226373 
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü       
 

6)�ÖÖê ´ÖÖÓÃÖ ¾ÖÖÆüŸÖã�ú :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¹ý²Öß ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ¸üÖê›ü ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö †ò̄ Öê †ò™üÖê ú �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/•Öß-4550 
Ø�ú´ÖŸÖß 1,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖê 200 ×�ú»ÖÖê �ÖÖê ´ÖÖÓÃÖ Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �ãÓú›ü�Öß¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖ 204/2021 �ú»Ö´Ö 5(�ú)(›ü)9(†) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ�Öß ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1976 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2353 ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ²ÖÖê¤êǘ Ö¾ÖÖ›üüûû, ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-226373  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
×�úÖ¾Ö™üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ŸÖê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß »ÖêŒ“Ö¸ü �úÖò»ÖÖß �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. 
×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ¿ÖÓ�ú¸ü ´ÖÖêÆü•Öê, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. »ÖêŒ“Ö¸ü �úÖò»ÖÖß �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖ�ú›üß ÖÖ™üßÃÖ ÃÖÖ›üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü 
�Ö•ÖÖÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖêÆü•Öê, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ¾ÖÖ›Ôü �Îú´ÖÖÓ�ú 2 (¯ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ™üÖ�úß“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü) �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. 
×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üü †Ö.´Öé. 12/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9158134034  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                             •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸ß  
                                                                                                      ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 

 


