
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú.  135/2021                ×¤üÖÖÓ� : 13/04/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :- 
»ÖÖêÆüÖü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú  12.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öã́ Öß •Ö¾Öôû »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
†–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ (�Îêú›üß™ü †ÑŒÃÖßÃÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö ×»Ö´Öß™êü›ü) �ÖÏÖ´Öß�Ö �ú¼üÖ ´ÖÖµÖ�ÎúÖê ±úÖµÖÖÖÃÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ¯ÖÖ»Ö´Ö 
¸üÖê›ü »ÖÖêÆüÖ µÖê£ÖãÖ 5,75,000/-¹ý¯ÖµÖê �òú¿Ö �úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“µÖÖ ²Öò�Ö´Ö¬µÖê ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ™üÖ�ãúÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ³ÖÖ ü̧ŸÖßµÖ Ã™êü™ü ²ÖÑ�ú »ÖÖêÆüÖ µÖê£Öê •Ö´ÖÖ 
�ú¸üÖê �úÖ´Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ¤üÖêÖ †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¯ÖÖšü»ÖÖ�Ö �ú¹ýÖ Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öã́ Öß •Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêôûµÖÖŸÖ 
×´Ö“Öá ¯ÖÖ¾Ö›ü¸ü ™üÖ�ãúÖ •Ö²Ö¸üßÖê �òú¿Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †Öß»Ö ´ÆüÖôû¯¯ÖÖ »Ö¾Ö™êü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
ÖÖî�ú¸üß (�Îêú›üß™ü †ÑŒÃÖßÃÖ �ÖÏÖ´Öß�Ö ×»Ö´Öß™êü›ü) �ÖÏÖ´Öß�Ö �ú¼üÖ ´ÖÖµÖ�ÎúÖê ±úÖµÖÖÖÃÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ¯ÖÖ»Ö´Ö ¸üÖê›ü »ÖÖêÆüÖ, ¸üÖ. 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã̧ ü ×•Ö. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã̧ ü Æü. ´Öã. ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû �ÖÏÖ´Ö ‡ÕÓ¦ǖ ÖÏÃ£Ö ‘Ö¸ü ÖÓ 207 ×²Ö‹ÃÖ‹Ö‹»Ö †Öò×±úÃÖ •Ö¾Öôû 
»ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 65/2021  �ú»Ö´Ö 393, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûüüûüü, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9823867386  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 07.04.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖ´Öß¡ÖÖ�Ö¸ü, 
�ÖßŸÖÖÖ�Ö¸ü •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ‘Ö¸üÖÃÖ �ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ×ŸÖ“µÖÖ ÃÖÖÃÖ·µÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üß ²ÖÖ•Öã“µÖÖ �Ö»»ÖßŸÖ �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“ÖÖ �ãú»Öǣ Ö �úÖë›Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™üÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 
80,123/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖî. ¿ÖÖ¸ü¤üÖ ³ÖÏ. ÃÖ×“ÖÖ ×Ö»»ÖÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÛ´Ö¡ÖÖ�Ö¸ü �ÖßŸÖÖÖ�Ö¸ü 
•Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü �Öã̧ üÖÓ 115/2021 �ú»Ö´Ö  457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †Ö»Ö¤üÖÃÖüüûüýü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 7020201376  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ŸÖê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, “Öã®ÖÖ³Ö™üß ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü 220 ´ÖÖò›ü»Ö �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ †Ö¸ü™üß†Öê ¯ÖÖÃÖà�Ö —ÖÖ»Öê»Öß ¯Ö Ó̧üŸÖã �Îú´ÖÖÓ�ú ÖÃÖ»Öê»Öß Ø�ú´ÖŸÖß 1,30,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ÃÖ´Öß¸ü ×¯Ö. ¿Öê�Ö ¿Ö²²Öß¸ü, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. 
“Öã®ÖÖ³Ö™üß ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ  ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 75/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1821 ¿Öê�Ö ¸üÃÖã»Öüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  02462-236510   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ŸÖê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ȩ̂ü»¾Öê�Öê™ü •Ö¾Öôû Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ �ÖÖ»ÖãÖ ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. 
ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ÃÖß›üß ›üÖ¾ÖãÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ‹´Ö‹“Ö-26/¯Öß-9095 •ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß Ø�ú´ÖŸÖß 
10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �ÖÖȩ̂ üšüÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 81/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2286 �Ö¾Ö»Ö¾ÖÖ›üüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  8805001054  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Â™ü×¾ÖÖÖµÖ�ú ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ ‹´Ö‹“Ö-22/9405 •ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †Ó�Ö¤ü �ÖÖêØ¾Ö¤ü �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖê²ÖÖÖ ŸÖÖ. ¯Öã�ÖÖÔ ×•Ö. ¯Ö¸ü³Ö�Ößü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 121/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2444 �ú¤ǘ Öüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  
986089722  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

  



4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.04.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 08.04.2021 “Öê 04.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¸üŸÖê¿Ö ´Öê›üß�ú»Ö 
²ÖÖȩ̂ ü²ÖÖü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ´Öê›üß�ú»Ö ´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �ÖÏÖÆü�ú ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸÖÖê �Öã“Öá¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ›üÖêôûÖ »ÖÖ�Ö»ÖÖ 
†ÃÖ»µÖÖÖê ´Öê›üß�ú»Ö ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö ‹´Ö-31 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖÆãü»Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �ú»ÖÖ»Ö �Ö»»Öß ÃÖ¸üÖ±úÖ ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖÓ 120/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/802 
¾ÖÖ•Öß¤üüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9370185809   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)“ÖÖȩ̂ üß :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �éúÂ�ÖÖ�Ö¸ü �Ö™ü ÖÓ²Ö¸ü 82 �úÖîšüÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ×•Ö.ü 

üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ �éúÂ�ÖÖ�Ö ü̧ �Ö™ü ÖÓ²Ö¸ü 82 �úÖîšüÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ “ÖÖ»Öã †ÃÖ»Öê»µÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö ¾Ö¸üß»Ö 
ÃÖë™Òüà�Ö“µÖÖ 04 »ÖÖê�ÖÓ›üß ¯»Öê™ü Ø�ú´ÖŸÖß 8000/-¹ý “µÖÖ †ò™üÖê �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/×²Ö.›üß.-2608 ´Ö¬µÖê ™üÖ�ãúÖ “ÖÖê¹ýÖ ÖêŸÖÖÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã³ÖÖÂÖ »Ö�´Ö�Ö ×Ö¸ü›üß, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß ¸üÖ. •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖÓ 228/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1266 ×¯Ö. †Ö¸ü. 
ÃÖãÓ�ú´Ö¾ÖÖ¸üüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9850434273   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 

1)´Öã¤ü�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 12.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Öß»ÖŸÖÖ�Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê› ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ‹�ú †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 11,520/-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/2343, �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Öü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ üüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›ü �Öã̧ üÖ 67/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/1375 
šüÖ�ãú¸üüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 7774051375  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Öã¤ü�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 12.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Öß»ÖŸÖÖ�Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›ü üüŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ‹�ú †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú ü̧�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/2366, “ÖÓ¦ü¿Öê�Ö¸ü �êú¸ü²ÖÖ ´ÖãÓ›êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›ü üüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›ü �Öã̧ üÖ 68/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/1375 šüÖ�ãú¸üüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 
7774051375  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 12.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¸üÃÖß ŸÖê ´Öã�Öê›ü •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¾Ö›üÖ¸ü �Ö»»Öß Ö ü̧ÃÖß ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ‹�ú †Ö¸üÖê̄ ÖßÖ ê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 7200/-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/1935 ¿Öê�Ö ´Öã�ŸÖÖ¸ü ¿Öê�Ö Æîü¤ü̧ ü,  
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ üüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê  ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü �Öã̧ üÖ 80/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖòü/1636 ×´Ö¸ü¤üÖê›êüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9049319591  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 12.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖ¸üÖ‡ÔÃÖ ‡Ó�»Öß¿Ö Ã�ãú»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Ö¸üÃÖß ŸÖê ×²Ö»ÖÖê»Öß 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ‹�ú †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4992/-
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/1926, �ÖãÓ›êü̧ üÖ¾Ö 
¸ü‘ÖãÖÖ£Ö �ú¸ü»Öê, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ üüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê  ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü �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 ¯ÖÖêÆêü�úÖòü/1636 ×´Ö¸ü¤üÖê›êüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9049319591  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 



5)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 12.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¸üÃÖß ´Öã�Öê›ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¾Ö›üÖ¸ü �Ö»»Öß •ÖÖ�ÖÖ¸êü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ‹�ú †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1840/-
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 ¯ÖÖê�úÖò/485, †×Ö»Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
Ø¸ü�ú¤ü¾ÖÖ»Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ üüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê  ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü �Öã̧ üÖ 81/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖòü/1636 ×´Ö¸ü¤üÖê›êüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9049319591  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
6)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 12.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ•Öê¿ÖÖ�Ö¸ü ŸÖê �òúÖ»Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
‹�ú †Ö¸üÖê̄ ÖßÖ ê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 7200/-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/1138, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ŸÖê»ÖÓ�Ö, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ üüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 121/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖòü/2259 ÁÖß¸üÖ´Öêüüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 
9421761652   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 
 


