
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú.  134/2021                ×¤üÖÖÓ� : 12/04/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ  :-  
´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüûüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ¯ÖÖŸÖÖôû�ÖÓ�ÖÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÓÖÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¿ÖêŸÖÖ“ÖÖ ±êú¸ü �úÖ ¹ý�Ö¾Ö»ÖÖÃÖ ÆüÖ ¸üÖ�Ö ´ÖÖÖŸÖ ¬Ö¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú. 4 ×ÆüÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �êúÃÖ ¬Ö¹ýÖ �úÖò™ü¾Ö¸ü —ÖÖê̄ Ö¾Ö»Öê ¾Ö †Ö¸üÖ ê̄ Öß �Îú´ÖÖÓ�ú 2 ¾Ö 3 µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖŸÖ¯ÖÖµÖ ¬Ö¸ü»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê ×¾ÖÂÖÖ ü̧ß †ÖîÂÖ¬Ö 
¯ÖÖ•ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸÖã»ÖÖ ‘Ö¸ü�ÖãŸÖß �úÖ´Ö µÖêŸÖ ÖÖÆüß ´Æü�ÖãÖ, ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ÆüÖ�ú»ÖãÖ ×¤ü»Öê. †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö 
´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. †Ö¸üÖê̄ ÖßÖ ê ¯Ö×Æü»Öß ¯ÖŸÖß ÆüµÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¤ãüÃÖ ȩ̂ü »Ö�Ö �êú»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¯ÖÖŸÖÖôû�ÖÓ�ÖÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüüü �Öã̧ üÖÓ 68/2021 �ú»Ö´Ö 307, 
498(†),494, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ›üÖê�êúüüûüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8652147575ü Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 

2)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú  10.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ȩ̂üÃ™ü Æ üÖ‰úÃÖ •Ö¾Öôû ×²Ö»ÖÖê»Öß ¸üÖê›ü 
ÖÃÖá ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖŸÖßÃÖÖê²ÖŸÖ ‘Ö¸üß •Öê¾Ö�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖßÖ †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖŸÖß“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê �ÖÓšü�Ö ŸÖßÖ ŸÖÖêôûµÖÖ“Öê Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê †Ö¸ü›üÖ †Öȩ̂ ü›ü �êú»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ “ÖÖ�ãúÖê ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ŸÖôû¾µÖÖ¾Ö ü̧ ¾Ö ˆ•Ö¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê †Ó�ÖšüµÖÖ¾Ö¸ü, 
ÖÖ�úÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �úÆîüµÖÖ ×¯Ö. ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ²Ö““Öê¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 61 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ȩ̂üÃ™üÆüÖ‰úÃÖ •Ö¾Öôû ×²Ö»ÖÖê»Öß ¸üÖê›ü Ö¸üÃÖß ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´ÖŸÖß£ÖÔüüü �Öã̧ üÖÓ 77/2021  
�ú»Ö´Ö 394, 452,  34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ‹ÃÖ. ‹´Ö. ¯Öã̧ üßüüûüü, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 8668543100  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30 ŸÖê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖî. •ÖÖ�ÖÖ¯Öã̧ üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß  ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê  �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒµÖã-2583 Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö µÖê¾Ö»Öêü, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß 
ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. •ÖÖÖÖ¯Öã̧ üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 50/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9158868002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)“ÖÖȩ̂ üß :- 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 10.04.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²ÖÆüß�Ö 

ÁÖß´ÖŸÖß ¯Ö»»Ö¾Öß �úÖê›ü�Öß ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ´ÖµÖã̧ ü ×¾ÖÆüÖ¸ü �úÖò»ÖÖß ¯ÖãÂ¯ÖÖ�Ö¸ü ¿ÖÖÆãü ´ÖÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¯ÖãŸÖôûµÖÖ •Ö¾Öôûü 
üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯»Öê²Öà�Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Ø�ú´ÖŸÖß 24,400/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö �úÖê›ü�Öß ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›üÖòŒ™ü̧ ü ¸üÖ. ¯ÖãÂ¯ÖÖ�Ö¸ü ¿ÖÖÆãü ´ÖÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¯ÖãŸÖôûµÖÖ •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 120/2021 �ú»Ö´Ö 379,  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2699 
ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 7887642485  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



 

5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ã:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)� Óú¬ÖÖ¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ´ÖÖî. ³ÖêêÓ›êü¾ÖÖ›üßü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸Ö¾Ö¸üß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß ŸÖÖ¸ü �úÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê »ÖÖê�ÖÓ›üß ŸÖÖ¸ü �úÖ �úÖœüŸÖ †ÖÆüÖŸÖ 
´Æü�Ö»µÖÖÖê Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¤ü�Ö›üÖÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ †Ö¤üß»Ö µÖÖÃÖ œü�ú»ÖãÖ ×¤ü»Öê. 
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö»ÖÖ ¾Ö ¸üÃŸµÖÖÖê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß •Ö�Ö´Öß ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ †Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖß»ÖÖ ¯Ö�Ö µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ›üÖ¾Öê �úÖÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ›üÖ¾Öê �Öã²µÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¿Ö¾Öã²ÖÖ‡Ô ¤ü¢ÖÖ 
×�ÖŸÖê, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ³Öë›êü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �Óú¬ÖÖ¸üüüû �Öã̧ üÖÓ 101/2021 
�ú»Ö´Ö 324, 323,  504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‡Ó¦üÖôêûüûüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 
9975754256  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖêÖß ±úÖ™üÖü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖ�Öß»Ö ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ¤ü�Ö›üÖÖê ˆ•Ö¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê ²ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ¾Öë¤üÖŸÖ ²ÖÖê²Ö›êü µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖã×Ö»Ö ×¯Ö. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ²ÖÖê²Ö›êü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¿ÖêÖß ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüû 
�Öã̧ üÖÓ 96/2021 �ú»Ö´Ö 324, 323,  504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1279  “Öû¾ÆüÖ�Öüûüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 
9356283717   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
3)ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. �Óú•ÖÖ¸üÖ (�Öã) ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê †Ó�Ö�ÖÖŸÖß»Ö �ãú›üÖ¾Ö¸ü »Ö‘Ö¾Öß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ �ãú›üÖ¾Ö¸ü 
»Ö‘Ö¾Öß �ú¹ý Ö�úÖê †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾ÖãÖ ÃÖÖÓ�ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�êú 
±úÖê›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã×Ö»Ö ×¯Ö. ²ÖÖ²Öã̧ Ö¾Ö ¿Öêôû�êú, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �Óú•ÖÖ¸üÖ (�Öã) ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüüüû �Öã̧ üÖÓ 72/2021 �ú»Ö´Ö 326,  504,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1646 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüûüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9923451146  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

6)¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê  :-    
»ÖÖêÆüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.03 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸ü ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖãÖ �ÖÖê̄ ÖÖôûÖ�Ö¸ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓ¤üß¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
»ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¯ÖãŸÖ�µÖÖ ÖÖ´Öê �Ö•ÖÖÖÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÖôû¾Ö¤ü�ú¸üü, ¾ÖµÖ 16 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö 
¸üÖ. †×Æü»µÖÖü ÆüÖ êôû�ú¸ü Ö�Ö¸ü ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß �úÖòÖÔ̧ ü ¯Ö¸ü³Ö�Öß ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Öß Æü. ´Öã. �ÖÖê̄ ÖôûÖ�Ö¸ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓ¤üß¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ü µÖÖÃÖ �ãú�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÖê †Ö–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾ÖãÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ˆ´ÖÖ ³ÖÏ. »Ö�´Öß�úÖÓŸÖ ´ÖÖôû¾Ö¤ü�ú¸ü, 
¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. �ÖÖê̄ ÖÖôûÖ�Ö¸ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓ¤üß¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖü �Öã̧ üÖÓ 64/2021 �ú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1754üü,ü ´ÖÖê. ÖÓ. 
7057524134  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü       

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ‡Ô�ú �úÖò»Öê•Ö“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê �Ö¸üÖÖê 
µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖ“µÖÖ ¯Ö»Ö�ú›êü ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Öšü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü †Ó¤ü¸ü ²ÖÖÆüÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1,43,200/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ 
†Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ, ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üÃÖà�Ö Ö šêü¾ÖŸÖÖ, ŸÖÖêÓ›Ö»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �êú»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü šüÖ�ÖãØÃÖÆü “Ö¾ÆüÖ�Öü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüü �Öã̧ üÖ 225/2021 
�ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ, ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 188, 269, 270, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 11 ´ÖÆüÖ �úÖê×¾Ö›ü ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 51(²Ö) ¸üÖ. †. ¾µÖ. �úÖ. †¾ÖµÖê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2353 ²ÖÖê¬Öế Ö¾ÖÖ›üüüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9637973557  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×¡Ö¸üŸÖ ²Öã¬¤ü×¾ÖÆüÖ¸ü“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †¹ý�ÖÖê¤üµÖÖ�Ö¸ü  
ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ‹�ú †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ ›êü ¾Ö ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2220/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/Ö¾ÖÖ•Ö •Ö´ÖÖ»ÖÃÖÖ²Ö ¿Öê�Öü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüü �Öã¸üÖ 119/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ, †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2178 �ÖÖê�ÖÖ¸ü�ú¸üüüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9689715358  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×¤ü»Öß¯ÖØÃÖ‘Ö �úÖò»ÖÖß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ‹�ú †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1270/-¹ý¯ÖµÖê 
¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ÖÖêØ¾Ö¤ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖ 119/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ, †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/845 ¸üÖšüÖê›üüüüüüû, 
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9823084119  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üÖ ŸÖê ×ÃÖ›ü�úÖê •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü“Öê ¤ü×�Ö�ÖêÃÖ 
Ö¾ÖßÖ ´ÖÖëœüÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ‹�ú †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2280/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü “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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1450üüü, ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö 
¾µÖÓ�ú™üß �ëú¦êü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ üüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 227/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üüüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9923494694  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö•Ö³ÖÖ ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê ¬ÖÖ²ÖµÖÖ•Ö¾Öôû »ÖÆãü•Öß ÃÖÖôû¾Öê Ö�Ö ü̧ 
ˆÃ´ÖÖÖ�Ö¸ü ¸üÖê›ü Æü›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ‹�ú †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 
2700/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü “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/492, ÃÖÓŸÖÖêÂÖ 
¸ü‘ÖãÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüüü üüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 224/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ ê 
�úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 188, 269, 270 ³ÖÖ¤ü¾Öß ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 11 ´Ö �úÖê¾Öß›ü ×¾Ö. ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 51(²Ö) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/2353 ²ÖÖê¤êǘ Ö¾ÖÖ›üüüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9637973557  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 

 


