
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 86/2021               ×¤üÖÖÓ�    03/03/2021 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)´Ö¸ü�Öê»Öüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¸üÖ¡Öß 01.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. »ÖÖê�Öß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖ¡Öß“Öê ¾Öêôûß †ÖêÃÖ¸üß“Öê ×™üÖ¯Ö¡Öê ÃÖ¸ü�úÖ¾ÖãÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 
52,000/-¹ý¯ÖµÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü  ×±úµÖÖÔ¤ß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¯Ö. ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖ“Öß±úôêû, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. »ÖÖê�Öß ŸÖÖ. 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüüü �Öã̧ üÖÓ 40/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1963 �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üüüûüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9975831963  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê ×¤ü. 02.03.2021 “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ÖÏÖ´Öß�Ö ¹ý��ÖÖ»ÖµÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
�úÖîšüß�ú¾ÖÖ¸ü Œ»ÖÖò£Ö ÃÖë™ü̧ ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ¤ü̧ ü¾ÖÖ•ÖÖ •Ö¾Öôûß»Ö ™üßÖ ¿Öê›ü 
�úÖ¯ÖãÖ, »ÖÖ�ú›üß ¤ü ü̧¾ÖÖ•ÖÖ ŸÖÖê›ãüÖ, ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ †Ó¤üÖ•Öê 39,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü  ×±úµÖÖÔ¤ß †¹ý�Ö †ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö 
�úÖî™üß�ú¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü (�úÖîšüß�ú¾ÖÖ¸ü Œ»ÖÖò£Ö ÃÖë™ü̧ ü) �ÖÏÖ´Öß�Ö ¹ý��ÖÖ»ÖµÖÖ •Ö¾Öôû ¯ÖÖÖÃÖ ȩ̂üÖ�Ö¸ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüü �Öã̧ üÖÓ 48/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2019 ÃÖã�ÖÖ¾Öêüüûüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 8698640775  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê ¸üÖ¡Öß 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¤ǖ ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ“Öê �ú›üß �úÖë›üÖ �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, †Ö»Ö´ÖÖ¸üß“ÖÖ ¤ü¸ü¾ÖÖ•ÖÖ �úÖœãüÖ †Ö»Ö´ÖÖ¸üßŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê 
†Ó¤üÖ•Öê 26150/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü  ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ´ÖÖ¬Ö¾Ö ›üÖế Ö�ÖÖ¾Öê, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ×¤ǖ ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 75/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2699 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüûüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 788762485  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´Ö¸ü�úÃÖ ´ÖÃ•Öß¤ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖû ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ  �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26-/²Öß¯Öß-8920 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÆǘ Ö¤ü †ÃÖ»Ö´Ö ×¯Ö. ´ÖÆǘ Ö¤ü †ÖµÖã²Ö, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ‡ÖÖ´Ö¤ü̧ ü �Ö»»Öß ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü �Öã̧ üÖÓ 47/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/436 ´ÖÖê�ú»Öêü,  ´ÖÖê �ÎÓú  02462-236510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.00 ŸÖê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Öã¹ý•Öß “ÖÖî�ú ¯Öé£¾Öß †¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ  �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26-/²Öß‹´Ö-5980 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †•ÖµÖ »Ö�´ÖßÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¯Öê¹ý�úÖ, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �Öã¹ý•Öß “ÖÖî�ú ¯Öé£¾Öß 
†¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 74/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2699 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêü,  ´ÖÖê �ÎÓú  7887642485 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü. 28.02.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ �Óú¯ÖÖ‰ú›ü ´Ö¬ÖãÖ ´ÖÖî. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü 
¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ  �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26-/‹ŒÃÖ-3378 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü �ÖÓ›ãü “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ×¿Ö�Ö�ú ¸üÖ. �ÎúÖÓŸÖßØÃÖÆü Ö�Ö¸ü Æãü•Öæ̧ ǖ ÖÖ �úÖò»Öê•Ö •Ö¾Öôû ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü 
ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 44/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2078 ×²Ö.‹ÃÖ. »Ö�Ö™ü¾ÖÖ¸üü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9767114720  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



4)Æü¤ü�ÖÖ¾Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �úÖêôûß ¿ÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ  �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26-/²Öß‹»Ö-1295 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖîŸÖ´ÖÖôû, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖêôûß ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖÓ 63/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖÖ¾ÖÓŸÖüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9923612402   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 12.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÃÖÃ™òü�›ü ²ÖÎß•Ö ŸÖê �ãúÃÖǽ ÖŸÖÖ‡Ô “ÖÖî�ú 

üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ •ÖãÖÖ ´ÖÖëœüÖ µÖê£ÖãÖ †ò™üÖêÖê ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü •ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÃÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ×¾Ö¾ÖÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
Ø�ú´ÖŸÖß 7800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖÓ “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ˆ¢Ö´Ö ³Öß´Ö¸üÖ¾Ö ×Ö�ÖÖŸÖê, ¾ÖµÖ 56 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß  ¸Ö. ×³Ö´Ö¾ÖÖ›üß ¸üÆüß´Ö¯Öã̧ ü ¾ÖÃÖ¸ü�Öß ×ÃÖ›ü�úÖê  ÖÖÓ¤êü›ü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 107/2021 �ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1053 ´Öšü¤êü¾Ö¹ýüüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9673545956  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)� Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×•Ö. ¯Ö. ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¿ÖÖôêû“µÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ 

�Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �ãú�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×¾Ö¾ÖÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 19,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ×¾Ö÷ü»Ö ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öê, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‹»Ö†ÖµÖÃÖß ‹•Öë™ü ¸üÖ. ¯Öêšêü“Öß ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 61/2021 �ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9823067347  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
´Öã�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 07.30 ŸÖê 08.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, »ÖÖ¤ü�ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸÖÖ. 
´Öã�Öê›ü ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ŸÖßÖ ²Öî»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 85,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×ÃÖ¬¤üÖÖ£Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ŸÖÖê™ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. »ÖÖ¤ü�ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖÓ 70/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÖµÖ³ÖÖµÖêûü,  
´ÖÖê.ÖÓ. 8805957400   üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 02.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö�Ö¸ǖ ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö¯Ö»Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ×Æü ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖµÖÖÔµÖÖŸÖ µÖê¾ÖãÖ, 
´ÖÖ—Öê ¯Ö×Æü»Öê �úÖ´Ö �ú¸üÖ, †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ±úÖ‡Ô»Ö¾Ö¸ü Ã¾ÖÖ�Ö¸üß �ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ±úÖ‡Ô»ÃÖ ÆüÖŸÖÖŸÖãÖ ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¬ÖŒ�úÖ ¤êü¾ÖãÖ 
ŸÖã»ÖÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´Ö �ú¹ý ¤êü�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ, ±úÖ‡Ô»ÃÖ �òú×²ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ±êú�ãúÖ ×¤ü»µÖÖÖê ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓŸÖ¸üÖ´Ö ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †×¬Ö�Ö�ú Ö�Ö¸ǖ ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖ 49/2021 �ú»Ö´Ö 353, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ²ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ¸üû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9637320355  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 
 
 



6)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.06.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.28 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ã¾ÖÖ�ÖŸÖÖ�Ö¸ü �òúÖÖê»Ö ¸üÖê›üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ‡ ´Öê»Ö«üÖ ȩ̂ü 14,00,000/-¹ý¯ÖµÖê Ø•Ö�ú»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ�ÖãÖ 6500/-¹ý¯ÖµÖê ŸÖÖŸ�úÖôû ³Ö¸ü�µÖÖÃÖ 
ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»µÖÖÖê (4000+2500) ¹ý¯ÖµÖê ¯Öê™üß‹´ÖÖê ³Ö¸ü»Öê ÖÓŸÖ¸ü ›üÖò»Ö¸ü“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖŸÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß 18,600/-¹ý »ÖÖ�ÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ�ÖãÖ 
‹�ãú�Ö 1,76,100/-¹ý¯ÖµÖê »Öã²ÖÖ›ãüÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß †ÖÆêü. ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ�ÖßŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ ¯Ö¸üŸÖ Ö ¯ÖÖšü×¾ÖŸÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖê̄ ÖÖÖ “ÖÖÓ¤üÖê²ÖÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ Ö�Ö¸ü �òúÖÖê»Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üû �Öã̧ üÖ. 73/2021 �ú»Ö´Ö 420, 507, 34, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 66(ÃÖß)(›üß)(†ÖµÖ™üß) �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/†×³Ö´ÖµÖã ÃÖÖêôãû�êúúû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 9422242568  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
ˆ´Ö¸üß :ü- •ÖãÖ 2018 ¯ÖÖÃÖãÖ †Ö•Ö ¯ÖµÖÕŸÖ,  ´ÖÖî. ²Öôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü,  µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß 
²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã ¾ÖÖÓ—Ö †ÖÆêüÃÖ. ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¯Ö®ÖÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ÖêÆü´Öß ™üÖê“ÖãÖ ²ÖÖê»ÖãÖ  ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö 
´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 25 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßü üüü�Öã̧ üÖÓ 45/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2354 �Öê›üÖ´Öûüüü, ´ÖÖê �Î  9421757888  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖ�µÖÖÃÖ ×Ö¤ÔüµÖß ¾ÖÖ�Ö�Öã�ú :- 
1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÃÖÖÓ�Ö¾Öß �ÖÖ¾Ö“Öê ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖê ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ¸êü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™Òü�ú �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-31/ÃÖßŒµÖã-7175 ¾Ö ‹´Ö‹“Ö-40/‹�êú-7674 ¾ÖÖÆüÖÖ´Ö¬µÖê �ÖÖê¾ÖÓ¿Ö •ÖÖŸÖß“Öê •ÖÖÖ¾Ö¸ü (²Öî»Ö)  ¯ÖÏÖ�µÖÖÓÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ÆüÖêŸÖß»Ö †¿ÖÖ 
ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ �Îãú¸üŸÖêÖê ×Ö¤ÔüµÖß¯Ö�Öê �úÖë²ÖãÖ 35 •ÖÖÖ¾Ö¸êü (²Öî»Ö) ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ 
†Ö»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/2075 ÃÖŸÖßÂÖ ¸ǘ Öê¿Ö »ÖÆüÖÖ�ú¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 67/2021 
�ú»Ö´Ö 09, 20 ¯ÖÏÖ�µÖÖÓÖÖ �Îãú¸üŸÖêÖê ¾ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1960 ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 66/192 ´ÖÖê. ¾ÖÖ. �úÖ. ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖã̧ ü¾ÖÃÖê üüûû, ´ÖÖê.ÖÓ. 9766105366  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)´ÖÖÓ›ü¾Ößü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.03.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ÖÖ�Ö¯Öã̧ ü ±úÖ™üÖ •Ö¾Öôûß»Ö ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. 
×�úÖ¾Ö™üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ™üß‹ÃÖ-01/µÖãÃÖß-
0376 ´Ö¬µÖê  �Îãú¸üŸÖêÖê ×Ö¤ÔüµÖß¯Ö�Öê �úÖë²ÖãÖ 5 •ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ü �ú¢Ö»ÖßÃÖÖšüß ÖÖ�ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖê ×³Ö´Ö¯Öã̧ ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×¿Ö¸ü¯Öã̧ ü ±úÖ™üÖ •Ö¾Öôûß»Ö ÆüÖã́ ÖÖÖ 
´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1671ü, ¾ÖÃÖÓŸÖ ÃÖã�úÖ•Öß “Ö¾ÆüÖ�Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüü �Öã̧ üÖ 23/2021 �ú»Ö´Ö 5(†)(1,2), 5(²Ö),9 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ�Öß ¸ü�Ö�Ö �úÖµÖ¤üÖ 1995 ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 11(›ü)(“Ö) ¯ÖÏÖ�µÖÖÓÖÖ �Îãú¸üŸÖêÖê 
¾ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1960 ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 66/192 ´ÖÖê. ¾ÖÖ. �úÖ. ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1671 “Ö¾ÆüÖ�Ö 
üüûû, ´ÖÖê.ÖÓ. 9822343756   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.35  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 17,810/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/¿ÖÆüÖ•Öß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß •ÖÖë�Ö¤Óü›ü, ÖÖî�ú¸üß Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü µÖÖÓ“Öê  ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ üüüüüü�Öã̧ üÖ 47/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ŸÖÖê›êü¾ÖÖ›üüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 
9021383175   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ›üÖê�Ö�ÖÖ¾Ö �Öã. ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¯Öã»ÖÖ¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖü ŸÖß Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 4120/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêêÆêü�úÖò/1793 ¯ÖÓ›üßŸÖ ¸üÖ´Ö•Öß ¸üÖšüÖê›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü  
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüüü�Öã̧ üÖ 49/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2069üüüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9060306910  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



10)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ šêü�úÖ �úÖò±úß ÃÖë™ü̧ ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸üü 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü̧ üßŸµÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1655, †¿ÖÖê�ú ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö �ãúºþôêû�ú¸üü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû �Öã̧ üÖÓ 
74/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/967 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 8888467106 
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

11)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ´ÖÖ�Öê —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖŸÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ´ÖÖî. 
µÖêŸÖÖôûÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 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 7488/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»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/385, ÃÖ×“ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
�Ö›ǖ Ö¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 79/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß œü¾Öôêûüüüûüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9823402374  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ´ÖÖ�Öê —ÖÖê̄ Ö›üµÖÖŸÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ´ÖÖî. 
µÖêŸÖÖôûÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 
14,976/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»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/385, ÃÖ×“ÖÖ 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß �Ö›ǖ Ö¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 80/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß œü¾Öôêûüüüûüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9823402374  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ã™êü¿ÖÖ ¸üÖê›ü �ú¸ü�Öê»Öß ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»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/2498, ¯ÖÓ›üßŸÖ �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ú»µÖÖ�Ö�ú¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 74/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2016 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêûüüüûüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9421762333  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

12) ×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †×ÖŸÖÖ ÃÖÓ�Ö´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ±ú¢Öê̄ Öã̧ ü »ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ×Æü ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôûß»Ö 
‡»ÖêŒ™Òüß�ú ŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖµÖ¸üÖê †Ö�ú›üÖ ™üÖ�úŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖß»ÖÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü †ÖÖÓ¤üÖ ÃÖ™ü¾ÖÖ•Öß ¸üÖÆêü̧ êü, ¾ÖµÖ  
55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¯ÖÖÓ�Ö¸üÖ �ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü †Ö.´Öé. 18/2021 
�ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ÖÖêØ¾Ö¤ü �Öî̧ êüüüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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