
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 06/2021              ×¤üÖÖÓ�    04/01/2021 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

³ÖÖê�ú¸üüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤ü̧ üÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖ ´ÖÖî. £Öȩ̂ ü²ÖÖ ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü Æêü �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ³ÖÓ›ü¸üÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖ ×Ö´ÖßŸµÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÓ¤üß¸üÖŸÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü »ÖÖê�úÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �ú›üß �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ, †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, Ö�Ö¤üß 57,000/-¹ý¯ÖµÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü 
¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾Ö÷ü»Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü Ö»Ö²Öê, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. £Öȩ̂ ü²ÖÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüüüüü �Öã̧ üÖÓ 04/2021 �ú»Ö´Ö 454, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2820 •ÖÖ¬Ö¾Öüûüüü,  
´ÖÖê.�ÎÓú. 9823227195  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖê.ÃÖÖ.“ÖÖȩ̂ üß  
1)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö :-×¤üÖÖÓ�ú 26.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê 23.00 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ŸÖôû�Öß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¾Æüßü-5824 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. 
¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´Ö ãÓ•ÖÖ•Öß ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ŸÖôû�Öß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üüüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖÓ 04/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1641 ¤üÖ´ÖÖê¤ü̧ üüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
8623915358  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :-×¤üÖÖÓ�ú 01.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 02.01.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ŸÖê ÖÖ‡Ô�ú 
“ÖÖî�úÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¾ÖÖÖ�Öê›êü ÆüÖòÃ™êü»Ö ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü 220 �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ 
�Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß¾Æüßü-6853 Ø�ú´ÖŸÖß 90,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß 
ŠúÂÖß�êú¿Ö †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ¾ÖÖÖ�Öê›êü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ²Öê™üÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üüüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖÓ 03/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1655 �ãú¹ýôêû�ú¸üüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
9923696704  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :-×¤üÖÖÓ�ú 06.06.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ŸÖê 14.25 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö “ÖÖî�ú �úÖ´ÖšüÖ µÖê£Öê 
ÆüÖò™êü»Ö“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹ÃÖü-8022 Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö »Ö�´Ö�Ö ¯ÖÓ¤üß»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. 
™üÖ�úôûß (ŸÖ. ²Ö.) ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üüüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖÓ 02/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1724 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüüüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9423437844  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.12.2020 ¸üÖê•Öß ŸÖê ×¤ü 31.12.2020 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü �ÖÏÖ´Öß�Ö ²ÖÑ�ú ¿ÖÖ�ÖÖ ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ÖÖ�úÖ 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öê ´Öã»ÖÖÃÖ ´Öê›üß�ú»Ö �úÖò»Öê•ÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×´Öôû¾ÖãÖ ¤êü�µÖÖ“Öê ²ÖÆüÖ�µÖÖÖê 
†Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ×¾Ö¾Öß¬Ö ²ÖÑ�êú“Öê �ÖÖŸµÖÖ¾Ö ü̧ ¤üÆüÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ™üÖ�ú�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ�Öã�Ö ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¤ü¢ÖÖ ×¯Ö. »Ö�´Ö�Ö �ÖÖÖ—ÖÖê›êü, 
¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�ú ¸üÖ. ×¾Ö•ÖµÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ. 07/2020 �ú»Ö´Ö 
420, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ›üÖê�êúû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 8652147575  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



4)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ±ÓúŒ¿ÖÖ ÆüÖò»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ ´Öî¤üÖÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 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 ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1991, ×¾Ö�Îú´Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¾ÖÖ�ú›êü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ 
�Öã̧ üÖÓ 01/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2226 ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ�ú¸üüüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-
236510   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´ÖÖ“Ö�Öã̧ ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•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 2850/-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/ÁÖß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü̧ üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß �Öã̧ üÖ 03/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2821 “Ö¾ÆüÖ�Öüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 02465-225133  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖÓ¬ÖÐÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú •Ö¾Öôû ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2240/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1021 ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüûü üµÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 06/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1077 ´ÖÃÖ»Öê�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9763980874  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ãÓúšüÖ�Ö»»Öß ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2960/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1653, ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ‡¸ü²ÖÖ ¤êü¾Ö�úÖÓ²Öôêû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüûü üµÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 07/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1077 ´ÖÃÖ»Öê�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9763980874  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)‡ÔÃ»ÖÖ¯Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ŸÖ»ÆüÖ¸üß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2400/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1383, ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ“ÖÖôû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ÔÃ»ÖÖ¯Öã̧ üüüû ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ÔÃ»ÖÖ¯Öã̧ üü �Öã̧ üÖ 03/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¿Öê�Ö 
ÃÖÖÆêü²Öüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02469-244033  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)´Öã¤ü�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üü 
ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2800/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/934, ¯ÖÓ›üßŸÖ ÃÖÖế Ö»ÖÖ ¸üÖšüÖê›üû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã¤ü�Öê›üüûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüü �Öã̧ üÖ 03/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1375 šüÖ�ãú¸üüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7774051375  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



6)ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖê̄ Ö›üßŸÖ ´ÖÖî. �ãú¤üôûÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üßü 
ü×•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 2496/-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 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖÓ•ÖµÖ ˆ´ÖÖ�úÖÓŸÖ †™ü�úÖȩ̂ êüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüûü 
üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆ´Ö¸üßüüü �Öã̧ üÖ 03/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1982 ÃÖ¸üÖê¤êüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8010955701  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
7)ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †²¤ãü»ÖÖ¯Öã̧ ü ¾ÖÖ›üß ¯ÖÖò‡Õ™ü ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üßü ü×•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 2496/-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/2354 ¸ǘ ÖÖ ±ú×�ú¸üÖ �Öê›üÖ´Öüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆ´Ö¸üßüüü �Öã̧ üÖ 04/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2354 
�Öê›üÖ´Öüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9421768528  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
8)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ±úÖ™üÖ “ÖÖî̧ üÃŸÖÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 5100/-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/1292 ×�úŸÖá�ãú´ÖÖ¸ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü̧ üÖ¾Ö ¸ü�Ö×¾Ö¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüûü üµÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 07/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1295 �úÖÓ²Öôêûüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823720358  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
9)×�úÖ¾Ö™üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖê¬Ö›üß �Öã. ŸÖê ²ÖÖê¬Ö›üß ŸÖÖÓ›üÖ •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ »Ö�ÖŸÖ 
¾ÖÖ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ“µÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ²ÖÖê¬Ö›üß ²Öã. ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üüü ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ´ÖÖêÆü±ãú»Ö 
¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý ‹�ãú�Ö  Ø�ú´ÖŸÖß 33,000/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö Ö¸üÖê²ÖÖ ¯ÖÖÓœü̧ êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüüüü �Öã̧ üÖ 
03/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805 ¯ÖÖÓœü̧ êüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7745001805 
Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
10)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ´ÖÏÖ™ü †¿ÖÖê�ú “ÖÖî�ú �òúÖ»Ö¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 3050/-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/¯ÖÏ×¾Ö�Ö ´ÖÖêÆüÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›üü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 02/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2124 �úÖ�Ö�Öêûüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9049942640   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
11)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ó¬ÖÐÖ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú •Ö¾Öôû ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2240/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1921 ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Öüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 05/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1077 ´ÖÃÖ»Öê�ú¸üûüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9763980874   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
12)�Óú¬ÖÖ¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖê»Öê�ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß ÖÓ¤üÖß ¬ÖÖ²µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 1970/-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/2352 ´Ö¬Öã�ú¸ü ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö �ÖÖë™êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüûü 
üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüüü �Öã̧ üÖ 04/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüûü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823391570   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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