
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú.  18/2021                ×¤üÖÖÓ�    15/01/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ  :-  
´ÖÖÖšüÖûüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.01.2021  ü̧Öê•Öß “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖôû ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö  Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ´ÖÖê ÃÖÖ “Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ—Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �úÖêšêü šêü¾Ö»Öß †ÃÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ×¾Ö“ÖÖ¸ü»Öê 
†ÃÖŸÖÖ, †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ´Ö»ÖÖ �úÖµÖ “ÖÖȩ̂ ü ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖêÃÖ �úÖµÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ, �ÖÖÓ¤üµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖ šêü¾ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖ�ú›êü �Öê»ÖÖ ×ŸÖ£Öê ¤üÖê‘Öê †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
¯Ö�ú›»Öê ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾Öê ²Ö¸ü�Ö›üßŸÖ “ÖÖ�ãúÖê �ÖÓ³Öß¸ü ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ 
¬Ö¹ýÖ  £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¯ÖãÓ•ÖÖ•Öß Ø•ÖŸÖã̧ ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖôû 
ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 05/2021 �ú»Ö´Ö 307, 323, 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/´ÖãÓœêüüüûüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9698987043 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :- 
 ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ×ÃÖ™üß ²ÖÃÖÃ™üÖò̄ Ö •Ö¾Öôû Æü›ü�úÖêü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ×ÃÖ´Ö�úÖ›Ôü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´Öã»ÖÖ�ú›êü †ÖÆêü. ŸµÖÖ»ÖÖ �ÖÖ»Öß ²ÖÖê»Ö¾ÖÖ 
´Æü�ÖÖ»µÖÖÖê ¿ÖãÓ³Ö´Ö �ÖÖ»Öß ˆŸÖ¹ýÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ �Öã“Öá¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ‘Öê¾ÖãÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ú¯Ö›üµÖÖ“Öê ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ 
ŸµÖÖ¯Öî�úß ‹�úÖÖê ŸµÖÖ“Öê •Ö¾Öôûß»Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üßÖê ¿Öã³Ö´Ö“µÖÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ ¾ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖÖÓÖÖ ¿ÖãÓ³Ö´ÖÖê ›üÖ¾ÖÖ ÆüÖŸÖ ¾Ö¸ü �êú»ÖµÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê 
�ú¸Óü�Öôûß“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÖê ŸÖôû¾ÖÖ ŸÖê ´ÖÖ�Ö™üÖ¯ÖµÖÕŸÖ �ÖÓ³Öß¸ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖü �êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖãÓ³Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ 
�êú»Öß. †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú. 4 Öê ×±úµÖÖÔ¤üß»ÖÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üßÖê ´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖÖÖê ¾ÖÖ¸ü —Öê»Ö»ÖÖ ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖ“Öê ¤üÖêÆüß ÆüÖŸÖ �úÖ¯ÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ü:�ÖÖ¯ÖŸÖ 
—ÖÖ»Öß. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¯ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü »ÖÖ£Ö ´ÖÖ¸ü»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÖ»Öß ¯Ö›ãüÖ ¸êü›ü´Öß �ú¯ÖÓ�Öß ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �êú¿Ö¾Ö ×¯Ö. 
�ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö ±ú›ü, ¾ÖµÖ 67 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖê¾ÖÖ×Ö¾Öé¢Ö ¸üÖ. ×ÃÖ™üß ²ÖÃÖÃ™üÖò̄ Ö Æü›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖÓ 
28/2021 �ú»Ö´Ö 326, 324, 323, 504, 452, 427, 34,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÆüÖêôû�ú¸üüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-266373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)� ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ŸÖê  ×¤ü 13.01.2021 “Öê 01.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯»ÖÖò™ü 
´Ö¬Öß»Ö ×™üÖ¿Öê›ü ´Ö¬ÖãÖ ´ÖÖî. ¤üÖî»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê,  µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯»ÖÖò™ü ´Ö¬Öß»Ö ×™üÖ ¿Öê›ü´Ö¬µÖê ‹�ú ´ÆîüÃÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ´ÖÖêÆüÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êü µÖÖÓ“Öê �ÖÖêšüµÖÖŸÖß»Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß ´ÆîüÃÖ Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †¿ÖÖ ‹�ãú�Ö ¤üÖêÖ ´Æü¿Öß 
Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»µÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¤üÖî»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüüü �Öã̧ üÖÓ 08/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2821 “Ö¾ÆüÖ�Öüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 02465-225133  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖµÖ×³Ö´ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê,  µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓÖß 
´ÖÖê�úÖ™ü ÃÖÖê›ü»Öê»µÖÖ 1 ¿Öêôûß ¤üÖêÖ ²Ö�ú ȩ̂ü Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“µÖÖ  ŸÖßÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÖß †ò™üÖêŸÖ ™üÖ�ãú�Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»µÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖŸÖßÂÖ 
ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö Ö¾Ö‘Ö›êü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. •ÖµÖ×³Ö´ÖÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 
20/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2059 ‹ÃÖ. ‡Ô. ÃÖÖÖ¯Öüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9421849989 
üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß:- 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ¾ÖÖ“ÖÖÖ»ÖµÖÖ •Ö¾Öôûü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 

ÆüÖ †Ö¯Ö»Öê »ÖÖê›üà�Ö ¾ÖÖÆüÖ †¿ÖÖê�ú ×»Ö»ÖÑ›ü �ÖÖ›üß �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‡Ô-0327 ´Ö¬µÖê —ÖÖê̄ Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ‡Ó™êüŒÃÖ �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 6,999/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
²Öôûß¸üÖ´Ö ¯Ö¸ü³ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ØÆü¤üÖ êôûÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖÓ 10/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/×Ö¸ü›êüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9860113604  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)²Öò™ü¸üß “ÖÖȩ̂ üß:- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö�Öê¿ÖÖ�Ö¸üûü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“Öê 

‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ‡Ö¾Æü¸™ü¸üüÃÖÖšüß ‘Ö¸üÖ²ÖÖÆêü¸ü šêü¾Ö»Öê»Öß ²Öò™ü¸üß Ø�ú´ÖŸÖß 14,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö ×¯Ö. ¸üÖ´Ö †Ö¸üÖê™êü, ¾ÖµÖ 75 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �Ö�Öê¿ÖÖ�Ö¸ü üÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 19/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2059 ‹ÃÖ.‡Ô. ÃÖÖÖ¯Öüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 
9421849989  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ“Ö�ÖÓ›ü �Öã¹ý«üÖ¸üÖ �Öê™ü ÖÓ-1 “Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²ÖÖò²Öß �Öß°™ü ÃÖë™ü̧ ü 

ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¤ãü�úÖÖÖŸÖü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß  �ÖÓ•Ö¸ü, �ãú�ú¸üß, �Öã̄ ŸÖß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 
9300/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¿ÖÃ¡Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1968, ¿ÖÓ�ú¸ü �ÖÖê�ÖÖ•Öß œü�Öêü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖÓ 17/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1968üüü œü�Öêüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9673213481   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

7)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö�Ö¸ǖ Ö×¸üÖÂÖ¤ü �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üû ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 4992/-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 ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/261, ¸üÖ•Öê¿Ö µÖÖê�ÖÖ•Öß ‘Öã®Ö¸üüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüûüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüûü �Öã̧ üÖ 13/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2078 »Ö�Ö™ü¾ÖÖ¸üüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9767114720  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö�Ö¸ǖ Ö×¸üÖÂÖ¤ü �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üû ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 4992/-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 ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯Ö¸ü¿Öã̧ üÖ´Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¾Ö�ú¢Öêüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüûüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüûü �Öã̧ üÖ 14/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2078 »Ö�Ö™ü¾ÖÖ¸üüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9767114720  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×�úÖ¾Ö™üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖ•Öß ´ÖÖ�ìú™ü ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2340/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/1326, �Ö•ÖÖÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ “ÖÖî¬Ö¸üßüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüûüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüüûü �Öã̧ üÖ 14/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/984  
†Ö–ÖÖ´Ö üüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7083335555  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



8)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.01.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß �ÖÖê̄ ÖÖôûÖ�Ö¸ü ÃÖÖÓ�Ö¾Öß(²Öã.) ÖÖÓ¤êü›üü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ØÃÖ¬Öã –ÖÖÖ¤êü¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. �ÖÖê̄ ÖÖôû Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü ×ÆüÖê �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ”ûŸÖÖ»ÖÖ †Öê›ü�ÖßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü –ÖÖÖ¤êü¾Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �ÖÖê̄ ÖÖôûÖ�Ö¸ü ÃÖÖÓ�Ö¾Öß (²Öã.) ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû †Ö.´Öé. 02/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/631üü Û¾Æü. ›üß. ¤êü¿Ö´Öã�Öüûü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8668948219  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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


