
                             ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 161/2021               ×¤üÖÖÓ�    04/05/2021 

1)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
´ÖÖÓ›ü¾Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ˆÖ�êúÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê,  µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê †Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖëœüµÖÖ “ÖÖ¹ýÖ ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß �ÖÖêšüµÖÖŸÖ ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÖÖî�ú¸ü �ÖÖêšüµÖÖ»Ö�ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×™üÖ¯Ö¡µÖÖŸÖ —ÖÖê̄ Öß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ 
¸üÖ¡Öß ¤üÖêÖ ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖëœüµÖÖ“ÖÖ •ÖÖȩ̂ ü•ÖÖȩ̂ üÖÖê †Ö¾ÖÖ•Ö †Ö»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ²Öò™ü¸üß“Öê ÃÖÖÆüÖµµÖÖÖê ÖÖî�ú¸üÖÃÖÆü �ÖÖêšüµÖÖŸÖ •ÖÖ‰úÖ ¯ÖÖ×Æü»Öê †ÃÖŸÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ‹�úÖ ´Öë›üß“µÖÖ ×¯Ö»»ÖÖÃÖ �ÖôûÖ ¤üÖ²ÖãÖ ¬Ö ü̧»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖ»ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯Ö�ú›üµÖÖÃÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ¬ÖŒ�úÖ ¤êü¾ÖãÖ ¯ÖôãûÖ 
�Öê»ÖÖ. µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ŸÖßÖ ´ÖëœüµÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 24,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»µÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¤üÖê¿Ö ¿Ö¸ü¤ü“ÖÓ¦ü ¯Ö›ü»Ö¾ÖÖ¸ü, 
¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öë›üß¯ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ. ˆÖ�êúÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Öß �Öã̧ üÖÓ 45/2021 �ú»Ö´Ö 
380, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1732 ¸üÖšüÖê›üüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9421769121  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,ü ´ÖÃ•Öß¤ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �êúôûß ´ÖÖ�ìú™ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ´ÖÖ�Öß»Ö ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸üÖÖ ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ›üÖêôûµÖÖ“µÖÖ �ÖÖ»Öß 
±úÖµÖ™ü¸üÖê ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖêÖ¸üß»Ö »ÖÖ‡Ô™ü ¾Ö ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ‡Ó›üß�êú™ü¸ü ±úÖê›ãüÖ Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. ü¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ×¤ü»Öß¯Ö ×¯Ö. ³Öã•ÖÓ�Ö †Öêœü�Öê, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ÃÖÓ‘ÖÃÖêÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü �Öã̧ üÖÓ 
86/2021 �ú»Ö´Ö 324, 323, 504, 506,427  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ¸ü,  
ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-236510   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ´ÖÖÆêü •ÖãÖ 2020 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 16.04.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¸üÖ. “Öã®ÖÖ³Ö¼üß ´ÖãÓ²Ö‡Ô Æü.´Öã. ÁÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, Ö¾ÖßÖ ‘Ö¸ü ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß 5,00,000/-¹ý¯ÖµÖê †Ö�Ö ´Æü�ÖãÖ ÖêÆü´Öß ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ÃÖŸÖŸÖ £ÖÖ¯Ö›ü 
²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¾Ö •Öê¾ÖÖ �ú´Öß ¤êü�Öê ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �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 25 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 145/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 3 
504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1074 Ö¸ü¾ÖÖ›êüûüüüü, ´ÖÖê �Î  9823044724 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

4)†ÖîÂÖ¬Öê ¾Ö ÃÖÖï¤üµÖÔ ¯ÖÏÃÖÖ¬ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ :- 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ŸÖê 15.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ›üß -´ÖÖ™Ôü •Ö¾Öôû �òúÖ»Ö¸üÖê›üü üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, †×ŸÖ¾Ö¿µÖ�ú †ÃÖ�ÖÖ ȩ̂ü Remdesivirü-100 ‹´Ö•Öß  ¤üÖêÖ ‡Ó•ÖêŒ¿ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
10,800/- ¹ý¯ÖµÖê ”ûÖ¯Öß»Ö Ø�ú´ÖŸÖß ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¤ü¸üÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖªÖ �ú¸üßŸÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö 
�Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 14,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 24,800/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´Öãªế ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¯Ö. •Ö�Ö®ÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ×Ö´ÖÃÖê, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×Ö¸üß�Ö�ú Öê. †®Ö ¾Ö †ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü üüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 143/2021 �ú»Ö´Ö 3(ÃÖß), 7 †×ŸÖ†¾Ö¿µÖ�ú ¾ÖÃŸÖã �úÖµÖ¤üÖ 1955, ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 18(�ú), 
27(²Ö)(11) †ÖîÂÖ¬Öê ¾Ö ÃÖÖë¤üµÖÔ ¯ÖÏÃÖÖ¬ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ 1940 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ‘ÖÖ™êüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 
9552555093  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

  



5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´ÖÖÆãü¸üüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 05.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö�Öê¿ÖÖ�Ö¸ü ´ÖÖÆãü̧ ü ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. 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 2600/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖê�úÖò/1250üü, ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÃÖã¬ÖÖ�ú ü̧̧ üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÆãü¸üüüüü �Öã̧ üÖ 
41/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×¾Ö÷ü»Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 02460-
268433  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Öã¹ý•Öß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤êü¾Ö�éú¯ÖÖ »ÖÖòÃÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
»ÖÖ�ú›üß ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß“µÖÖ ´ÖÖ�Öê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 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 3,300/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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/1450ü, 
ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™üß �ëú¦êü. Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüü µÖÖ Ó“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüü �Öã̧ üÖ 146/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2259 ÁÖß¸üÖ´Öêüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9421761652  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.05.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ²ÖÖ´ÖÖß ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¾Ö•ÖµÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ´ÖÖêŸÖê¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ¸üÖ. ²ÖÖ´ÖÖß ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß 
¯Ö¡ÖÖŸÖ �ú Ó̧ü™ü ˆŸÖ¸ü»µÖÖÖê ´ÖµÖŸÖÖ“ÖÖ ÆüÖŸÖ »ÖÖ�ÖãÖ Ã¯Ö¿ÖÔ —ÖÖ»µÖÖÖê ×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �Ö�Öê¿Ö ×Æü̧ üÖ�úÖÓŸÖ 
´ÖÖ�ãú»Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ²Öã. ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü †Ö.´Öé. 22/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2045 »ÖÖÓ›ü�Öêüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9421869570   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

                                                                                          ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 


