
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 89/2021               ×¤üÖÖÓ�    06/03/2021 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)×²Ö»ÖÖê»Öß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 05.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ŸÖê 15.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖê ÖÃÖá •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �úÖÃÖ¸üÖôûß 
×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß �ú›ãüÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ,ü ‹�úÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü µÖê¾ÖãÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �Öê™ãüÖ ´ÖÖê ÃÖÖ. ˆ³Öß �ú¹ýÖ “ÖÖ�ãú“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ 
¯Öî¿ÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �êú»Öß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¯ÖîÃÖê ÖÖÆüßŸÖ ´Æü�ÖãÖ ¯ÖôãûÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ‹�úÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾µÖÖ ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ 
•Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ×ŸÖ‘ÖÖÓÖß ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 28,350/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü  ×±úµÖÖÔ¤üß ³Ö¸üŸÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö, ¾ÖµÖ 49 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †Ö›üŸÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ´ÖÖ�ìú™ü µÖÖ›Ôü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×²Ö»ÖÖê»Ößü �Öã̧ üÖÓ 56/2021 
�ú»Ö´Ö 394, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ›üÖê‡Ô±úÖê›üüüüüüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9823889037  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²Ö•ÖÖ•Ö �Öò»ÖŒÃÖß �òúÖ»Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26-/‹¾ÖÖµÖ-0362 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ•ÖµÖ ¸üÖ¬ÖÖ�éúÂ�Ö ¤üÖµÖ´ÖÖ, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ´ÖÓ¡ÖßÖ�Ö¸ü ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü 
“ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 77/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/926 �úôû�Öêüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9923027926  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)×•Ö¯Öü “ÖÖȩ̂ üß :- 

ŸÖÖ´ÖÃÖÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.03.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 11.30 ŸÖê ×¤ü 05.03.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ “ÖÖî›êü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ™üÖ™üÖ ÃÖã́ ÖÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ×•Ö¯Ö  �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26/›üß‡Ôü-1861 
Ø�ú´ÖŸÖß 1,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖî›êü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾ÖãÖ ¸üÖ¡Öß —ÖÖê̄ Öß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü  
×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü ÁÖß´ÖÓŸÖ �ú¸ǖ Öê, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. •Ö¾Öôû²ÖÖ ŸÖÖ. �êú•Ö ×•Ö. ×²Ö›üü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü 
�Öã̧ üÖÓ 50/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ŸÖÖê›êü¾ÖÖ›üüüüûüü, ´ÖÖê �ÎÓú  8080308059  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
¤êü�Ö»Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.03.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 09.30  ŸÖê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¿Ö¾ÖÖȩ̂ üßÖ�Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. 

¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö ‹ÃÖ-10 »ÖÖ‡Ô™ü �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 27,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �Öã“Öá¾Ö¸ü 
šêü¾Ö»Öê»ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×¾Ö ȩ̂ü¿Ö ÖÖ‡Ô�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
×¿Ö¾ÖÖȩ̂ üßÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü, µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüü �Öã̧ üÖÓ 115/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�úÖÓ²Öôêûüüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9552520363  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 



6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
1)´Ö¸ü�Öê»Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ú¸ü›ü�Öê›ü ŸÖê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. 
†Ö´Ö¤üÖ¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ³Ö�Ö¾ÖÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö �úÖ�Ö�Öê, ¸üÖ. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.  
ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ �ú¸ü›ü�Öê›ü ŸÖê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¾Æüß-4990 Æüß ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ¾Ö ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ, ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †“ÖÖÖ�ú ¸üÖÖ›ãü�ú¸üÖ“ÖÖ �úôû¯Ö †Ö»µÖÖÖê 
¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ †¯Ö‘ÖÖŸÖ �êú»ÖÖ ¾Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê  ×±úµÖÖÔ¤üßü ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö 
�úÖ�Ö�Öê, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖ Ó“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öü �Öã̧ üÖ 42/2021 
�ú»Ö´Ö 304(†), 279, 337, 338 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1963 �Öã›ǘ Ö»Ö¾ÖÖ¸üûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 
9975831963  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)�Óú¬ÖÖ¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 04.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ø“Ö“ÖÖê»Öß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �Ö•ÖÖÖÖ ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾Öôêû, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Ø“Ö“ÖÖê»Öß (¯Ö)(�ú) ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.  ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ÛÃ¾Ö¯™ 
×›ü—ÖÖµÖ¸ü ¾ÖÖÆüÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‡Ô-5052 Æüß �Óú¬ÖÖ¸ü �ú›ãüÖ Ø“Ö“ÖÖê»Öß�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖü ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ¾Ö ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö 
¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ, ²ÖÖ³Öôûß“Öê —ÖÖ›üÖ»ÖÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›�ú ¤êü¾ÖãÖ Ã¾ÖŸÖ: •Ö�Ö´Öß ÆüÖê¾ÖãÖ, Ã¾ÖŸÖ:“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê  ×±úµÖÖÔ¤üßü 
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ×¯Ö †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾Öôêûû, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Ø“Ö“ÖÖê»Öß (¯Ö)(�ú) ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖ Ó“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
�Óú¬ÖÖ¸ü �Öã̧ üÖ 62/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279,  ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 
9823391570   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
7)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.09.2018 ŸÖê ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ÃÖÖÃÖ¸üß †ÖÓ²Öã»Ö�ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÆêü̧ üß ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ´ÖÖÆêü¸ü¾ÖãÖ ×´ÖÃ¡Öß“Öê ÃÖë™Òüß�Ö“Öê ÃÖÖ´ÖÖÖ †ÖÖ�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê µÖÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö 
‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü ÆüÖ�ú»ÖãÖ ×¤ü»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 22 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 83/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 
294, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1530 �úÖ¸üÖ´ÖãÓ�Öêûüüü, ´ÖÖê �Î  9822171530  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 

2)�Óú¬ÖÖ¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.05.1999 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ŸÖÖ. •Öôû�úÖê™ü ×•Ö. »ÖÖŸÖã̧ ü Æü. ´Öã. �ãúºþôûÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, �úÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖê ÃÖÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü¸ü¾ÖãÖ ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ, 
¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 35 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 63/2021 �ú»Ö´Ö, 
498(†), 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1583 “ÖÖê̄ Ö›êüüüü, ´ÖÖê �Î  9823067347  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 

8)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ»Ö™êü�ú›üß ×²ÖÎ•Ö¾Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ‹�úÖ 

†Ö¸üÖê̄ Öß�ú›êü ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ‹�ú �ÖÖ¾Öšüß �ú¼üÖ (×¯ÖÃ™ü»Ö) ¾Ö ‹�ú ×•Ö¾ÖÓŸÖ �úÖ›üŸÖãÃÖü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü  ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ Ö¸üÆü̧ üß �úÖôêûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖÓ 48/2021ü �ú»Ö´Ö 3, 7/25 ³ÖÖÆü�úÖ 
�úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÖÖÓ�Ö ȩ̂üüüüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 8888890803  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

 
 
 



9)•Öã�ÖÖ¸ :- 
×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.50  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‘ÖÖê™üß ±úÖ™üÖ µÖê£Öê ¸üÃŸµÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖ�Ö¾ÖÖÖÖ“µÖÖ 
—ÖÖ›üßŸÖ üŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü —Ö®ÖÖ ´Ö®ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2060/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ‘Öã»Öêûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×�úÖ¾Ö™ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü üüüü�Öã̧ üÖ 81/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö•Öã�úÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß 
‘Öã»Öêüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9766891170  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêü. 
 

10)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 05.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖế Öê¿Ö �úÖò»ÖÖßŸÖß»Ö ÃÖÖ‡Ô Öê¡ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
ÖÖÓ¤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 2288/- 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/1098, �Ö•ÖÖÖÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ×�ú›êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü 
üüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 73/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1207 ²Öê›ü¤êüûüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02462-236500  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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