
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 105/2021                 ×¤ üÖÖÓ�   20/03/2021 
 
 

1)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.45 ŸÖê 11.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö ‹“Ö 26-‹‹-679 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ÃÖ»Öß´Ö ¿Öê�Ö †²¤ãü»Ö ¸üÆüß´Öüü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖÓ 97/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂üüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
9923922553  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ŸÖê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¿ÖÖÓŸÖß»ÖÖ»Ö �úÖò́ ¯»ÖêŒÃÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö ü̧ 
ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö ‹“Ö 26-²Öß‹Ö-3689 Ø�ú´ÖŸÖß 
50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †Ö�úÖ¿Ö ×¤ǖ Ö¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüü, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
�ÖÖ•Ö�Öß ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. †ÖÂ™üß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 61/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2078 »Ö�Ö™ü¾ÖÖ¸üüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9767114720 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÖ‡Ô Ö�Ö¸ü ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�ú-
Ö¾Ö™ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö ‹“Ö 26-‹»Ö3780 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¸üÖê›ü¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öê»Öß ´ÖÖêÃÖÖ Æüß Æòü›ü»Ö »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ü�Ö“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ•Öë¦ü ×¯Ö. 
×¿Ö¾ÖØ»Ö�Ö ¾Ö›êüü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. ÃÖÖ‡Ô Ö�Ö¸ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüü �Öã̧ üÖÓ 
101/2021 �ú»Ö´Ö 379, 511³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9158134034  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)“ÖÖȩ̂ üß :- 
 

´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸êü�Öã¿Öê�Öã ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü  ×•Ö. -
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»µÖÖ ¿ÖêôûµÖÖ“µÖÖ •Ö¾Öôû Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ £ÖÖÓ²Ö»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖ»µÖÖÖê, ×±úµÖÖÔ¤üßÖê 
†Ö¸ü›üÖ†Öȩ̂ ü›ü �êú»µÖÖÖê ŸÖÖÓ›üµÖÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ú •ÖÖ�Öß ÆüÖê¾ÖãÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ ¯Ö�ú›ãüÖ šêü¾Ö»Öê, Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ “ÖÖȩ̂ üß �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²Öôûß¸üÖ´Ö ȩ̂ü�Öã “Ö¾ÆüÖ�Öüü, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ȩ̂ü�ÖãŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 47/2021 �ú»Ö´Ö 379, 511 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1971 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
9860719836  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)»ÖÖêÆüÖ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 19.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî »ÖÖêÆüÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú »ÖÖêÆüµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öã́ Öß •Ö¾Öôû ´ÖêÖ 
¸üÖê›ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ �Öê›ü�ú¸ü ¾ÖÖ›üß µÖê£Öê ¯ÖÖÆãü�µÖÖÓÖÖ ³Öê™ãüÖ ¯Ö¸üŸÖ �ÖÖ¾ÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü †›ü¾ÖãÖ ŸÖã ¸êüŸÖß“µÖÖ ¬ÖÓ¤üµÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖ»ÖÖšüµÖÖ»ÖÖ �úÖ ÃÖÖÓ×�ÖŸÖ»ÖÖ ´Æü�ÖãÖ, »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß, ›üÖ¾µÖÖ ´ÖÖ�Ö™üÖ»ÖÖ , ”ûÖŸÖß»ÖÖ ´Öã�úÖ 
´ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö»ÖÖ ¾Ö †Ö´Ö“µÖÖ ÖÖ¤üß »ÖÖ�Ö»ÖÖ ŸÖ ü̧ ŸÖã»ÖÖ ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÃÖÖê›ü�ÖÖ ü̧ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß »Ö�´Ö�Ö ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö †ÖÓ²Öê�ÖÖ¾Öê, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû 
»ÖÖêÆüÖüüû �Öã̧ üÖÓ 51/2021 �ú»Ö´Ö 341, 323, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1754 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößûü, 
ǘ ÖÖê.�Îú. 7057524134  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

 



2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 19.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †��Ö ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü “ÖÖî�ú ŸÖê †ÖµÖ ™üß †ÖµÖ �ú›êü 
•ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¾Ö¬ÖỐ ÖÖÖ Ã™ü›üß ¯ÖÖò‡Õ™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß �Ö•ÖÖôûßÖê 
›üÖêŒµÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê, ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ •Ö´Ö»Öê»Öê Ö�Ö¤üß 6,000/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü †¿Ö¯ÖÖ�Ö ×¯Ö. ¿Öê�Ö ²Öã·ÆÖ�Ö, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÆüÖŸÖ�ÖÖ›üß “ÖÖ»Ö�ú(´Ö•Öã̧ üß), ¸üÖ. ×´Ö»»ÖŸÖÖ�Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ -
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüû �Öã̧ üÖÓ 133/2021 �ú»Ö´Ö 394, 504, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß »ÖÂ�ú ȩ̂üûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9822669606  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 18.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³Ö�Ö¾ÖŸÖß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖêÃÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ŸµÖÖÃÖ “ÖÖ�ãúÖê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ,  
×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾ÖãÖ, ŸµÖÖ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö Ö�Ö¤üß 9,800/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿Öê�Ö ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü 
�îú±ú �ãú ȩ̂ü¿Öß ×¯Ö. Æü¿Öß²Ö �ãú¸êü¿Öß, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö, ¸üÖ. ×Æü»ÖÖ»Ö Ö�Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüû �Öã̧ üÖÓ 130/2021 �ú»Ö´Ö 394, 323, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¾ÖÖÆãüôêûûü, 
ǘ ÖÖê.�Îú. 7774899822 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

4)�Óú¬ÖÖ¸ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 18.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî ²ÖÖêôû�úÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖãÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÖê ¬Ö¸ü»Öê ¾Ö 1 µÖÖÖê �ú´Ö¸êü“µÖÖ ²Öê»™üÖê 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ™êü²Ö»Ö“µÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖÖÖ“Öß ŸÖÖê›ü ±úÖê›ü �ú¹ýÖ Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¾Ö»ÖÖÃÖ ×¯Ö. ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ŸÖ¸ü™êü, ¾ÖµÖ 52 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. ²ÖÖêôû�úÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �Óú¬ÖÖ¸üüüû �Öã̧ üÖÓ 81/2021 �ú»Ö´Ö 452, 323, 504, 
427, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1583 “ÖÖê̄ Ö›êüûûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 02466-244449  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

4)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 

ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 19.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¸üÃÖß ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü“µÖÖ ÖÖ¾Ö ÖÃÖ»Öê»Öß ™üßÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¿Öê›ǘ Ö¬µÖê ¯ÖÖ-

Ö¯Ö¼üß ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ�Öê �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ×¾ÖÂÖÖ�Öã ÃÖÓÃÖ�ÖÔ ¾Ö ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»Öß ÃÖ Ó“ÖÖ¸ü²ÖÓ¤üß ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ, ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß ˆ‘Ö›üß šêü¾ÖãÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öß �Ö¤üá •Ö´Ö¾ÖãÖ ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß 
“ÖÖ»Ö�ú ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö ²ÖÖÓ¬ÖŸÖÖ, �ÖÏÖÆü�úÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üÃÖà�Ö“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ Ö �ú¸üŸÖÖ, •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öã¾ÖÔ�ú ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �êú»Öê»ÖÖ ×´Öôãû�Ö †Ö»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê×Ö/¸üÖ´ÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¯Ö›ü¾Öôûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖÓ. 56/2021 �ú»Ö´Ö, 
188, 269, 270, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ �ú»Ö´Ö 2005 ¾Ö ´ÖÆüÖ �úÖê×¾Ö›ü-19 ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß 
2020 “Öê �ú»Ö´Ö 11, ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2006 ´ÖãÃŸÖÖ¯Öã̧ êüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9421757365  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

 

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)×²Ö»ÖÖê»Öß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 19.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî µÖêÃÖ�Öß ™üÖê»ÖÖÖŒµÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. 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 5,760/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»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/208 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �úÖîšü�ú¸üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»ÖßüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×²Ö»ÖÖê»Ößüüü �Öã̧ üÖ 61/2021 �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/²ÖÖê¬Ö�Öêüüû, ´ÖÖê.�Îú. 
9890762000  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 19.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖ ã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×²Ö»ÖÖ»Ö Ö�Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ÃÖ×´Ö¸ü ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 12,480/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �ãÓú›ü�Öß¸üüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�ÖüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖ 177/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1272 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüû, ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 19.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖê ˆ´Ö¸üß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÁÖß ÃÖÖ‡Ô ¬ÖÖ²µÖÖ¾Ö¸ü 
�ú¸ü�Öê»Öß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2,370/-



¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»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/581ü Æü×¸ü�Ö †´ÖÏŸÖ¸üÖ¾Ö 
´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 93/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/126 ÖÖ�Ö´Ö¾ÖÖ¸üüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9923126555  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 19.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ•ÖÖ¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö ¬ÖÖ²ÖÖ ˆ´Ö¸üß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýý Ø�ú´ÖŸÖß 10,280/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖ»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¸ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 93/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1620 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9421762333  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)×¾ÖÂÖÖ¸üß ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
´ÖÖÖšüÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Ö¸ü¾Ö™ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ �úÖ´Ö �ú¸üß †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê  ¿ÖÖê³ÖÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. ¤ü�Ö›ãü �ÖÖ›êü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö/¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¾Ö¸ü¾Ö™ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü, 
Æüß ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, ×ÆüÃÖ ×¾ÖÂÖÖ¸üß ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾Ö»µÖÖÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ´ÖÆëü¦ü�ú¸ü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ˆ¯ÖµÖÖ¸üÖ 
¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÖÖ/1007 —ÖÖÓ²Ö¸êüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüüüü†Ö.´Öé. 
05/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2123 ×�Ö¸üß,ü ´ÖÖê.�Îú. 9604822123  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

10)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æü�Ö ´ÖéŸµÖã :- 
ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 
´ÖÖ¸üÖêŸÖß »Ö�´Ö�Ö ÃÖÓ¤ü»Ö¾ÖÖ›üü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÆüÖÃÃÖÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆÖ �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß“Öê ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ´ÖÖÃÖê ¬Ö¸ü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ 
¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›ãüÖ, ü´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖÓ¤ü»Ö¾ÖÖ›üüû, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ÆüÖÃÃÖÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß †Ö.´Öé. 10/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2354 
�Öê›üÖ´Öü, û´ÖÖê.�Îú.  02467-244047  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.         
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