
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›           •ÖÖ.�Îú. 115/2021         ×¤üÖÖÓ�    28/03/2021 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 

ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü üüü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÃÖ•ÖÔÖ ŸÖê ÆüÃÃÖÖ¯Öã̧ ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß 

¯Ö ã»ÖÖ“Öê †»Öß�ú›êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �úÖîšüÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê,ü µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ ü̧ Æêü ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖã-2831 
¾Ö¸ü ²ÖÃÖ ãÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ´ÖÖ�ú›ãüÖ ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖÃÖÖšüß 56,000/-¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ ³Ö�ÖŸÖØÃÖ�Ö “ÖÖî�ú ŸÖê ÆüÃÃÖÖ¯Öã̧ ü ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ¸üÖê›üÖê ŸµÖÖÓ“Öê �ÖÖ¾Öß œüÖê�úß �ú›êü 
•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ¯Öã»ÖÖ“Öê •Ö¾Öôû †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †ÖÖêôû�Öß ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ÖÓ²Ö ü̧ ÖÃÖ»Öê»Öß Ö¾ÖßÖ ÆüÖë›üÖ 
¿ÖÖ‡ÔÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¹ýÖ µÖê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ �ÖôûµÖÖ»ÖÖ “ÖÖ�ãú »ÖÖ¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö 
ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 56,000/-¹ý¯ÖµÖê, ‹�ú ×¸üµÖ»Ö´Öß, ‹�ú ȩ̂ü›ü´Öß �Óú¯Ö�Öß“Öê ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 8,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 
64,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸üßÖê �úÖœãüÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê †ÖÆêü.  ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß »Ö�´Ö�Ö ×¯Ö. �ÖÖêØ¾Ö¤ü “Ö¯ÖÖ™ü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. œüÖê�úß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖÓ 201/2021 �ú»Ö´Ö 392, 504, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö  
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×²Ö““Öê¾ÖÖ¸üüüûüüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9561038001  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ˆ´Ö¸ü “ÖÖî�ú ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü †Ö¯Ö»Öê ÁÖß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ã™üß»Ö ÆüÖ›Ôü¾Ö†¸ü“Öê ¤ãü�úÖÖ »ÖÖò�ú›üÖ‰úÖ ´Öãôêû ²ÖÓ¤ü �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß 
¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¿Ö™ü¸ü ¾ÖÖ�ú¾ÖãÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, †ÖŸÖß»Ö �úÖ Ó̂™ü¸ü ´Ö¬Öß»Ö Ö�Ö¤üß 35,000/-¹ý¯ÖµÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖ‡ ÔÖÖ£Ö 
ÃÖã̧ êü¿Ö¸üÖ¾Ö �úÖế ÖÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü, µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 73/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß 
´ÖÆüÖ•ÖÖûüüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9689707038  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê.ÃÖÖ. “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê 18.40 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •ÖãÖê ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üü †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü 
¯ÖãŸÖôûµÖÖ•Ö¾Öôû ´ÖÓ›üôû †×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Ö ã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê  ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê. ÃÖÖ. 
�ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/¾ÖÖµÖ-1507 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü 
ÆüÖ¿Öê®ÖÖ ‡••Ö¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÓ›üôû †×¬Ö�úÖ¸üß ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü ¸üÖ. ØÆü�Ö�Öß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üü �Öã̧ üÖÓ 157/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß 
´Öò›ǘ Öüûüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9860026652   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.44 ŸÖê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Ö»»ÖÖ�Öã™üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê 
ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü ü̧Öê ¯Öò¿ÖêÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê. ÃÖÖ. �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖã-0902 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß 
†ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¾µÖÓ�ú™üß µÖ»»Ö¯ÖÖ µÖêÖ�ÖãÓ™üß, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Ö»»ÖÖ�Öã™üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖÓ 
111/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/802 ¿Öê�Ö ¾ÖÖ•Öß¤üüûüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9764128102   Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.03.2021 ü̧Öê•Öß “Öê ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ŸÖê ¿ÖÖ¸ü¤üÖÖ�Ö¸ü“µÖÖ ´Ö¬µÖê ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü †ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ŸÖê ¿ÖÖ¸ü¤üÖÖ�Ö¸ü“Öê ´Ö¬µÖê ¸üÖê›ü¾Ö¸ü  �ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ȩ̂ü›ü´Öß 8 
�Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 7990/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖÆãü»Ö ×¯Ö¸üÖ•Öß¸üÖ¾Ö 
ÃÖÖêÖÃÖôêû, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖê, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú ¸üÖ. ÆüÂÖÔÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü �Öã̧ üÖÓ 104/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/591 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 8412879395 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
 � ãÓú™æü¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¾Ö×•Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 
�Ö•ÖÖÖÖ ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö œü�Öê, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¾Ö•Öß¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü, ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™ÒòüŒ™ü¸ü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²ÖßŒµÖã-
7319 Öê †Ó•ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô ¿ÖÓ�ú¸ü¸üÖ¾Ö œü�Öê µÖÖÓ“Öê ‰úÃÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¯Ö»Ö™üß ´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ™ÒòüŒ™ü¸ü †“ÖÖÖ�ú ¯Ö»Ö™üß ÆüÖê¾ÖãÖ, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü 
¯Ö›ü»µÖÖÖê ŸÖÖê •ÖÖ�Öß“Ö ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü œü�Öê, ¾ÖµÖ 54 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾Ö•Öß¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú™æü̧ üüüüü �Öã̧ üÖ 67/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279,  
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �êú. ‹ÃÖ. ¯ÖšüÖ�Öüüüûüüûü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8668361977  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)´Ö¸ü�Öê»Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôêû ´Öî¤üÖÖÖŸÖ ´ÖÖî. ×¿Ö¾Ö�Öß ŸÖÖ. 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×²ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2496/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
“ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2505, ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �ú¤ǘ Ö, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüü �Öã̧ üÖ 57/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö¯ÖÏÖê�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/338 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüüû ü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9552514590   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ŸÖã̄ ¯ÖÖ ¯ÖÖ™üß ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú µÖê£Öê ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×²ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ¤êü¿Öß/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 14204/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü šüÖ�ÖãØÃÖÆü “Ö¾ÆüÖ�Ö,  Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖ 202/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö¯ÖÏÖê�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2240 
¾µÖ¾ÖÆüÖ ȩ̂üüüüûü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-226373   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)×�úÖ¾Ö™ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. †Ó²ÖÖ›üß •Ö¾Öôûß»Ö ²ÖÖî¬¤ü ×¾ÖÆüÖ¸üÖ•Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×²ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧¸üßŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3360/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ‹�úÖ ¯ÖÖÓœü·µÖÖ ÆãÓü›üÖ‡Ô �Óú¯Ö�Öß“Öê �úÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 2,00,000/-¹ý “Öß ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖ¯ÖÖê×Ö/¸üÖÆãü»Ö�ãú´ÖÖ¸ü ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ³ÖÖêôû,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüüüü �Öã̧ üÖ 105/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö¯ÖÏÖê�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö /ÁÖß ü³ÖÖêôûÃÖÖüüüûü,ü 
´ÖÖê.ÖÓ. 9673074722   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)´Öã¤ü�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖôû�úÖîšüÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×²ÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý �ÖÖôû�µÖÖ“Öê ¸üÃÖÖµÖ�Ö 200 ×»Ö™ü¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö 
“ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ˆ¢Ö´Ö ¤ü�Ö›ãü•Öß ²ÖãŒŸÖ¸êü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã¤ü�Öê›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖ 55/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö¯ÖÏÖê�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2232 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüûü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 7776088897  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
  



5)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖòµÖ»Ö¬ÖÖ²ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ×²ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 5201/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü Ö¸üØÃÖÆü �Öøüß´Öêü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖ 53/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô) ´Ö¯ÖÏÖê�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1809 
Ö¸ü²ÖÖ�Öüüüüüûü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9923706833  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

7)»ÖÖ‡Ô™ü“Öê �ÖÖÓ²ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¯Ö›ãüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.33 ¾ÖÖ. “Öê ¯Öã¾Öá, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¿Öê�Ö ÃÖ»Öß´Ö ×¯Ö. ¿Öê�Ö ‡ÃÖã²Ö, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �Öã¤ü²ÖêÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü, ÆüÖ »ÖÖ‡Ô™ü ¤ãü¹ýÃŸÖßÃÖÖšüß »ÖÖ‡Ô™ü“Öê ¯ÖÖê»Ö¾Ö¸ü “ÖœãüÖ �úÖ´Ö �ú ü̧ßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖµÖ ‘ÖÃÖ¸ü»µÖÖÖê ŸÖê �ÖÖ»Öß ¯Ö›ü»Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖÃÖ ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÓÖÖ ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ŸÖê 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¿Öê�Ö ´Öã¿Ö¸ü²Ö ¿Öê�Ö ÃÖ»Öß´Ö, ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öê�òú×Ö�ú ¸üÖ. �Öã¤ü²ÖêÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüü �Öã̧ üÖ 28/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤üüûüüûü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-226373 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

8)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :- 
´Öã�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ŸÖê 13.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¾Ö•ÖµÖ µÖ¸ǖ Öã»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. •ÖÖÓ²Ö (²Öã) ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü, ÆüÖ ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ÖÓ¤ü�ãú´ÖÖ¸ü 
�Ö²ÖÖôêû µÖÖÓ“Öê ²ÖÖ³Öôûß“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü �Ö�Ö¯ÖŸÖ ÖÖ¸üÖµÖ�Ö µÖ¸ǖ Öã»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. •ÖÖÓ²Ö  (²Öã.) ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›üüüüüü �Öã̧ üÖ 23/2021 �ú»Ö´Ö 174  ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �úÖôêûüüûüüûü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9850072078  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

 

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

 


