
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú.  153/2021             ×¤üÖÖÓ�  : 28/04/2021 

1)×•Ö¯Öü “ÖÖȩ̂ üß :- 

� Óúã›ü»Ö¾ÖÖ›üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.04.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 16.00 ŸÖê ×¤ü 26.04.2021 “Öê 03.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Öò¿ÖÖ»Ö �éúÂÖß ÃÖê¾ÖÖ �ëú¦ü 
�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ŸÖ¾Öȩ̂ üÖ ×•Ö¯Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²ÖßÃÖß-
3986 Ø�ú´ÖŸÖß ¤üß›ü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  Öò¿ÖÖ»Ö �éúÂÖß ÃÖê¾ÖÖ �ëú¦ü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖî. ×¿Ö»¯ÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüü �Öã̧ üÖÓ 49/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2407 
ŸÖîÖÖŸÖ ²Öê�Öüüüüûüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9823627012  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü. 13.04.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
´ÖÖî. ¾ÖÖôû�úß ²Öã. ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß �úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îúú 
‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹´Ö-2582 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ³Ö�Ö¾ÖÖÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü 
›üÖê�ÖÓ̧ êü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ›üÖòŒ™ü̧ ü ¸üÖ. ¾ÖÖôû�úß ²Öã. ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
75/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2330 �úÖÖ�Öã»Öêüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 7744019830  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ØÃÖ¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ŸÖê ×¤ü. 27.04.2021 “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸ÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
´ÖÖî. ÃÖÖ¸ü�Ö�Ößê ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îúú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹»Ö-
4706 Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÆüÖế Ö¤ü †ÃÖ»Ö´Ö †²¤ãü»Ö Æü×´Ö¤ü²ÖÖÖÖÖß, 
¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ÃÖÖ¸ü�Ö�Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü  ØÃÖ¤ü�Öê›üüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 58/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/“Ö¾ÆüÖ�Öüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9765382204  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)�ú»Ö´Ö 380 “ÖÖȩ̂ üß :- 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Öã»Ö•ÖÖ¸ü ²ÖÖ�Ö �Ö»»Öß ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ‡±úŸÖÖ¸ü(¸üÖê•ÖÖ) “Öê ŸÖµÖÖ¸üßÃÖÖšüß ¯Ö×Æü»µÖÖ ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ‘Ö¸üß �ãÓú™æü²ÖÖÃÖÆü �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ‘Ö›êü †ÃÖ»Öê»µÖÖ �ÖÖ»Ö“Öê ŸÖôû 
´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ‘Ö¸üÖŸÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ˆ‘Ö›üµÖÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ¯ÖÃÖÔ ´Ö¬Öß»Ö ‹�ãú�Ö 51,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê 
¤üÖ�ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê.ü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´Ö. †ÃÖÖ¸ü ×¯Ö. ´Ö. ÃÖ¸ü¾Ö¸ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �Öã»Ö—ÖÖ¸ü ²ÖÖ�Ö �ÎÓú 2 ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ 
ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüû �Öã̧ üÖÓ 82/2021 �ú»Ö´Ö 380, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1991 ¾ÖÖ�ú›êüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 02462-236510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
³ÖÖê�ú¸ü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 26.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ŸÖê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ™üÖ�úß •Ö¾Öôû ´Öë›ü�úÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üüüü ×•Ö. 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö»ÖÖ‡ÔÖ ±úÖê›ü»µÖÖÖê ŸÖê ¯ÖÖÆüÖ�µÖÖÃÖÖšüß ×±úµÖÖÔ¤üß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ 
†Ö¸üÖê̄ Öß µÖê¾ÖãÖ ŸÖã́ Æüß �úÖµÖ »Ö‡Ô “ÖÖÓ�Ö»Öß �úÖ´Öê �ú¸üŸÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ †Ó�ÖÖ¾Ö ü̧ †Ö»Öê ¾Ö ŸÖã́ Ö“Öê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ �úÖê�ÖŸÖê“Ö �úÖ´Ö ×Ö™ü ÖÖÆüß. ŸÖã́ Æüß �ÖÖ¾ÖÖŸÖ 
ÖÖî�ú¸üß“Ö �ú¿Öß �ú¸üŸÖÖ ŸÖê †Ö´Æüß ¯ÖÖÆüÖŸÖÖê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö 
×�Ö¸üÖ´Ö, ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÏÖ´Ö×¾Ö�úÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´Öëœü�úÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 151/2021 �ú»Ö´Ö 353, 323, 506, 34  ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ 
�úÖÓ²Öôêûüü ´ÖÖê.�Îú. 9923413244   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
� Óú¬ÖÖ¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 26.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖ ´ÖÖî. ±ãú»Ö¾Öôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ‘Ö¸üß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ ´ÖÖ�Öß»Ö ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô�úÖÓÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �úÖšüßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ³Ö�Ö¾ÖÖÖ �ÖÖê¬ÖÖê 
µÖÖÓ“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö ü̧ ´ÖÖ¹ýÖ ÆüÖŸÖ ´ÖÖê›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»Ö µÖÖÓ“Öê ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü �úÖšüÖê ´ÖÖ¹ýÖ 
ÆüÖ›ü ´ÖÖê›»Öê ¾Ö �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 ¾Ö 4 µÖÖÓÖß �úÖšüßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü, ÖÖ�úÖ¾Ö¸ü ¾Ö ›üÖ¾Öê ¯ÖÖµÖÖ“Öê 
Ø¯Ö›ü¸üß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ´ÖãŒ�úÖ´ÖÖ ü̧ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ¯Ö ü̧ŸÖ ŸÖã́ Æüß †Ö´Ö“Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ³ÖÖÓ›ü�Ö �êú»ÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ‹�ÖÖªÖ»ÖÖ •Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ×¤ü»Öß¯Ö�ãú´ÖÖ¸ü ×¯Ö. ³Öß´Ö¸üÖ¾Ö �ÖÖê¬ÖÖê, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ±ãú»Ö¾Öôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû �Óú¬ÖÖ¸ü �Öã̧ üÖÓ 116/2021 �ú»Ö´Ö 326, 452, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›ü ǘ ÖÖê.�Îú. 8652756495  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

6)†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê :-    
ŸÖÖ´ÖÃÖÖü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ´ÖÖî. µÖê¾Ö»Öß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖã³ÖÖÂÖ ÖÖ£ÖÖ•Öß ×�Ö»»ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. µÖê¾Ö»Öß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß ×¤ü»Öê»Öê ÆüÖŸÖ ˆÃÖÖê ¯Öîê¿ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖ»Ö�ú“Öß •Ö´ÖßÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖÖ ×¾Ö�Îúß 
�ú¸üÖ¾Öê µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖ Ó̧ü¾ÖÖ¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ»ÖÖ �Óú™üÖôãûÖ ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß»ÖÖ �ÓúšüÖôãûÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß ÃÖ¤ü¸ü 
†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧  ü×±úµÖÖÔ¤üß ×¾Ö�úÖÃÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ ×�Ö»»ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. µÖê¾Ö»Öß ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 90/2021 �ú»Ö´Ö 306, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ˆ•Ö�Ö ȩ̂ü , ´ÖÖê.�Îú. 8975359100 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ´ÖÖî. �úÖÓ›üÖôûÖ 
×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 4700/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖòüü/1793üüü,¯ÖÓ›üßŸÖ ¸üÖ´Ö•Öß ¸üÖšüÖê›ü 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüü �Öã̧ üÖ 85/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ, �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/160 ²ÖÖ¸üÖêôêûüüüüüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ.90755991793  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)�Óú¬ÖÖ¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üßü ´ÖÖî. ±ãú»Ö¾Öôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸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 2132/-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�úÖ ò/65, ¤ü¿Ö¸ü£Ö �ÖÓ›êü̧ üÖ¾Ö •ÖÖÓ³Öôûß�ú¸üü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
�Óú¬ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖ 117/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2352 �ÖÖë™êüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9822618672  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²Öß †ò�›ü ÃÖß �úÖò™Ôü̧ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß ¸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 43,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ‹�ú ´ÖØÆü¦üÖ ´ÖòŒÃÖ ×•Ö¯Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-22/›üß-2296 Ø�ú´ÖŸÖß 1,50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,93,200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ´ÖßôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖ ò/1794, ¤ü¢ÖÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖ�Ößüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 134/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 83 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1278 �úÖÓ²Öôêûüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9823153044  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)²ÖÖ¸ü›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¯ÖÏŸÖß ²ÖÖ¸ü •Ö¾Öôû ÖÖ�Öê»Öß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›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 2880/-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/1394, ×¾Ö»ÖÖÃÖ �ÖÖê̄ ÖßÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ›üÖÓ�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›üü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ²ÖÖ¸ü›üüüüü �Öã̧ üÖ 40/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/611 
¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8788202241   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æü�Ö ´ÖéŸµÖã :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 

ÖÖ´Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö “Ö®Öê, ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ‹�úÖÖ£Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü µÖÖÓ“Öê ×¾ÖÆüß¸üßŸÖß»Ö ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ²Öã›æüÖ 
´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö®Öê, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü, µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
�Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü †Ö.´Öé. 20/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1074 
Ö¸ü¾ÖÖ›êüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02462-261364  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

10)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.04.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,  ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ²Öêôû�úÖê�Öß ²Öã. ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö †Ö¾Öôêû, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²Öêôû�úÖê�Öß ²Öã. ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ 
�úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯Ö¡ÖÖ�ÖÖ»Öß »ÖÖê�ÖÓ›üß †Ñ�Ö»Ö»ÖÖ ¤üÖȩ̂ üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¤ü¢ÖÖ 
•Öôû²ÖÖ ×¿Öôêû�ú¸ü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²Öêôû�úÖê�Öß ²Öã. ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü †Ö.´Öé. 08/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †Ö¸ü. ²Öß. ¸üÖšüÖê›üüüüûü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
9423317924   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

 
 


