
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú. 142/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 19/04/2021 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)ÃÖÖêÖ�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê »ÖÖêÆüÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ´ÖÆüÖ´ÖÖ�ÖÔ �ÎÓú 361 ´ÖÖî. ›êü̧ ü»ÖÖ 
×¿Ö¾ÖÖ¸ü ¸üŸÖêÀ¾Ö¸üß ÖÃÖÔ̧ üß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ™Òü�ú �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
24/‹µÖã-4111 ´Ö¬µÖê ×ÃÖ´Öë™ü ¯ÖÖêŸÖê ³Ö¹ýÖ ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê »ÖÖêÆüÖ ü̧Öê›ü¾Ö¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¸üŸÖêÀ¾Ö¸üß ÖÃÖÔ̧ üß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÖ ü̧ ´ÖÖê ÃÖÖ Ã¾ÖÖ ü̧ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ™Òü�ú ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ö›ü¾µÖÖ »ÖÖ¾ÖãÖ ™Òü�ú £ÖÖÓ²Ö¾ÖãÖ ™Òü�ú“Öê �òú²ÖßÖ´Ö¬µÖê ‘ÖãÃÖæÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü ™Òü�ú ›ÒüÖµÖ¾Æü¸ü, Œ»ÖßÖ¸ü µÖÖÓÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß 
¸üÖò›üÖê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ, »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôûß»Ö Ö�Ö¤üß 5000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ™Òü�ú“µÖÖ 
�òú²ÖßÖ“µÖÖ ×›ü�úßŸÖß»Ö ™Òü�ú ³ÖÖ›üµÖÖ“Öê Ö�Ö¤üß 50,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¾ÖÖ ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö 
Œ»ÖßÖ¸ü •Ö¾Öôûß»Ö ×¸üµÖ»Ö´Öß �Óú¯ÖÖß“ÖÖ •ÖãÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 3000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 78,000/-¹ý Ö�Ö¤üß ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
•Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Öî³Ö¾Ö Ø»Ö�Öã̧ üÖ´Ö ¿Öêôû�êú, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™Òü�ú ´ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. †Æü¤ǘ Ö¯Öã̧ ü ŸÖÖ. †Æǘ Ö¤ǖ Öã̧ ü ×•Ö. 
»ÖÖŸÖã̧ üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüü �Öã̧ üÖÓ 235/2021 �ú»Ö´Ö 394, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸üüüü,  ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9970775446  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ˆ³ÖÖ ¸üÖÆãüÖ ±úÖêÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖ»Ö�úÖÃÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ  ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ µÖê¾ÖãÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 22,990/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
•Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. �úÖÓ“ÖÖ ³ÖÏ. ¸üÖÆãü»Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 159/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †¿ÖÖê�ú •ÖÖ¬Ö¾Öüüüü,  ü´ÖÖê.�ÎÓú. 7798834263  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•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/‹²Öß-6470 Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã̧ êü¿Ö ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™êü»Ö¸ü ¸üÖ. 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 90/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2342 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9284422052  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¾ÖÖ�úÖê›üÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-9646 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¤ü�Ö›ãü ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾ÖÖ�úÖê›üÖ ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 91/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1863 �úÖ¤ü̧ üüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9860202126  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 
 
 
 



3)�Öî̧ ü�úÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ :-   
1)´Öã�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 17.04.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. ¤ü²Ö›êü ×¿Ö¹ý¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ, ´ÖÖ�Öß»Ö ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü ¤ü�Ö›ü ±êú�ãúÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ‰ú ¤üŸÖÖ¡ÖµÖ µÖÖÓ“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ¤ü�Ö›ü ‘ÖÖ»ÖãÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ¾Ö•ÖµÖ ÃÖã×ÖŸÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¤ü²Ö›êü ×ÆüÃÖ ×ÖŸÖßÖ µÖÖÖê »ÖÖ£ÖÖ 
²ÖãŒµÖÖÖ ê ´ÖÖ¸ü»µÖÖÖê †ÖêšüÖÃÖ ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�ÖãÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•Öê ŸÖÖê›ãüÖ Öã�úÃÖÖÖ �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾µÖÓ�ú™ü ¸üÖ´Ö•Öß ¤ü²Ö›êü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¤ü²Ö›êü ×¿Ö¹ý¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû 
´Öã�Öê›üüüû �Öã̧ üÖÓ 111/2021 �ú»Ö´Ö 143, 147, 427, 336, 337, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/†×ÖŸÖÖ ¾Æüß ‡™ãü²ÖÖêÖêüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9552777317  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´Öã�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 17.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ•Ö¾Öôû ´ÖÖî.ü ¤ü²Ö›êü ×¿Ö¹ý¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ‰ú �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¯ÖÖò—Öß™üß¾Æü †Ö»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸üß �ÖÖ¾ÖÖŸÖ 
�úÖ ×±ú¸üŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ �úÖšüßÖê ¾Ö �ú¢ÖßÖê, ¤ü�Ö›üÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖß ´ÖÖ—Öê ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ �úÖ 
´ÖÖ¸ü»ÖÖÃÖ †ÃÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü�µÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Öê¾Ö¸ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¤ü�Ö›ü±êú�ú �ú¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÃÖ×“ÖÖ ×¯Ö ÆüÖÖ´ÖÓŸÖ �ãÓú›ü�Öß¸ü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ¤ü²Ö›êü ×¿Ö¹ý¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû ´Öã�Öê›üüüû �Öã̧ üÖÓ 112/2021 �ú»Ö´Ö 143, 147, 148,149, 323, 336, 504, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Ö/�ëú¦êüüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 7888270999  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

4)•Öã�ÖÖ¸ :- 
ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 18.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ ›êü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
Ö�Ö¤üß 5080/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/†¿ÖÖê�ú ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ˆ•Ö�Ö ȩ̂üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖû µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüüüü �Öã̧ üÖ 75/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ, �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ŸÖÖê›êü¾ÖÖ›üüüüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9021383175  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 

1)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 18.04.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 17.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •Öã®Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü ¾Ö¸üß»Ö ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ ”û¯Ö¸üßŸÖ ´ÖÖî. •Öã®Öß ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý ¾Ö 
Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
¯ÖÖê�úÖò/2177, ÃÖã³ÖÖÂÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ�Ö»Öü, Öê.ü ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 110/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2336 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8805915754  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)×�úÖ¾Ö™ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 18.04.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´Ö¤üÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. 
üüÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1400/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1913ü, †Ö¯ÖÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, Öê.ü ¯ÖÖêÃ™êü 
×�úÖ¾Ö™üüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüü �Öã̧ üÖ 132/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1913 ¸üÖšüÖê›üüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9552888455  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

 
 


