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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 52/2021               ×¤üÖÖÓ�    07/02/2021 
    
              µÖê�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖ�Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖ ×Ö×´Ö¢ÖÖÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê ¯ÖḮ Öã�Ö ¾Ö ¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ²Öîšü�ú ÃÖÓ̄ Ö®Ö. 
     
                µÖê�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖ�Ö ˆŸÃÖ¾Ö ¿ÖÖÓŸÖŸÖêÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ´ÖÖ. ÁÖß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü�ãú´ÖÖ¸ü ¿Öê¾ÖÖôêû ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê 
´ÖÖ�ÖÔ¤ü¿ÖÔÖÖ�ÖÖ»Öß †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ´ÖÖ. ×Ö»Öê¿Ö ´ÖÖȩ̂ êü ÃÖÖÆêü²Ö, µÖÖÓÖß ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß  �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÖÖÓ¤êü› ¿ÖÆü¸üü µÖê£Öê 
ÖÖÓ¤êü›ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö¾Öß¬Ö ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê ¯ÖḮ Öã�Ö ¾Ö ¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ²Öîšü�ú ×¤üÖÖÓ�ú 05.02.2021 ¸üÖê•Öß 17.00 ¾ÖÖ. ÃÖÓ̄ Ö®Ö —ÖÖ»Öß. 
          ÃÖ¤ü¸ü ²Öîšü�úß ´Ö¬µÖê ´ÖÖ. †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú ÁÖß ×Ö»Öê¿Ö ´ÖÖȩ̂ êü ÃÖÖÆêü²Ö, ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ÃÖ�Ö ¾Ö ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö ȩ̂ü �ú¸üŸÖÖÓÖÖ •ÖÖŸÖêÖß ¾Ö 
¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ·µÖÖÖÖ, ÃÖ¾ÖÖÕÖß ´ÖÖ. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×Ö¤ìü¿ÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ �ú¸ü�Öê  Æêü ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê †ª �úŸÖÔ¾µÖ †ÖÆêü. ÃÖ�Ö ˆŸÃÖ¾ÖÖ ×Ö×´Ö¢Ö »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ µÖê�ÖÖ¸êü 
²ÖòÖ¸ü ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ. ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü ¯ÖÖ»Öß�úÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß •Öê ²ÖòÖ¸ü »ÖÖ¾Ö�µÖÖ“Öê ×šü�úÖ�Ö ×ÖÛ¿“ÖŸÖ �êú»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ×šü�úÖ�Öß“Ö ´ÖÖ¯ÖÖ µÖÖÓ“Öê 
¯Öã¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�ÖßÖê“Ö ²ÖòÖ¸ü »ÖÖ¾ÖÖ¾Öê.  ŸÖÃÖê“Ö •ÖÖ�ÖÖ ´ÖÖ»Ö�úÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�Öß ‘Öê�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. †ÖÖ×¬Ö�éúŸÖ �úÖê�ÖßÆüß ²ÖòÖ¸ü »ÖÖ¾Öã ÖµÖê, ¿ÖÆü ü̧Ö“Öê 
×¾Ö¦ãü¯Öß�ú¸ü�Ö �úÖê�ÖßÆüß �ú¹ý ÖµÖê, ¯ÖÏŸµÖê�úÖÖê �úÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ �ú¹ýÖ, ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�µÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ, ¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�Öß ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ×šü�úÖ�Öß 
´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü ¯ÖÖ»Öß�êú“ÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ²ÖòÖÃÖÔ, ¯ÖÖêÃ™üÃÖÔ »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. »ÖÖ¾Ö�µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ²ÖòÖ¸ü ´Öãôêû �úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖÃ£Öê“ÖÖ ¯ÖÏ¿Ö ×Ö´ÖÖÔ�Ö 
ÆüÖê�ÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß �úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö �úÖê�ÖßÆüß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�Öß ²ÖòÖ¸ü »ÖÖ¾Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê¾Ö¸ü �úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †ÃÖê 
ÃÖã“ÖÖÖ ×¤ü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ¯Öãœüß»Ö ÃÖÖ•Ö ȩ̂ü ÆüÖê�ÖÖ ȩ̂ü ÃÖ�Ö Æêü ¿ÖÖÓŸÖŸÖêŸÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öê ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ �ú¸üÖ¾Öß †ÃÖê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ‘Ö™üÖÖ 
¯ÖḮ Öã�Ö, ¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓÖÖ †Ö¾ÖÖÆüÖ �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü .  
          ÃÖ¤ü¸ü ²Öîšü�ú Æüß  ´ÖÖ. ÁÖß ×Ö»Öê¿Ö ´ÖÖȩ̂ êü, †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú µÖÖÓ“Öê †¬µÖ�ÖŸÖê�ÖÖ»Öß ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öß. ŸµÖÖ ×šü�úÖ�Öß  ÖÖÓ¤êü›ü ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö 
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ‘Ö™üÖê“Öê ¯ÖḮ Öã�Ö, ¯Ö¤üÖ¬Öß�úÖ¸üß, ˆ¯Ö×¾Ö³Ö�ÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ÖÖÓ¤êü›ü ¿ÖÆü¸ü ÁÖß ×¾Ö�ÎúÖÓŸÖ �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾Ö ÖÖÓ¤êü›ü ¿ÖÆü̧ üÖŸÖß»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß 
¯ÖÖê×Ö •Ö�Ö¤üß¿Ö ³ÖÓ›ü¸ü¾ÖÖ¸ü, ÁÖß †ÖÓŸÖ Ö¹ý™êü, ÁÖß †×Ö¹ý¬¤ü �úÖ�ú›êü, ¾Ö ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü ¯ÖÖ»Öß�úÖ µÖê£Öß»Ö ÁÖß †´Ö¸ü×•ÖŸÖØÃÖ‘Ö ÃÖÓ¬Öã ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆü�úÖ¸üß 
†ÃÖê ²Öîšü�úßÃÖ Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.  
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                              ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 53/2021               ×¤üÖÖÓ�    07/02/2021 

1)´ÖÖê.ÃÖÖ.“ÖÖȩ̂ üß :- 

� ãÓú™ãü¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. �ãÓú™ãü̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê. ÃÖÖ. �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26-¾ÖÖµÖü-0812 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�´Ö�Ö ³Ö�Ö¾ÖÖÖ ×Ö»Ö�Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß, ¸üÖ. �ú¤ǘ Ö 
�Ö»»Öß �ãÓú™ãü̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™ãü̧ üü üüü�Öã̧ üÖÓ 29/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/94 ²ÖÖ¸üßüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9511739725 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 03.08.2018 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 11.01.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ˆ´Ö¸üß ¤üµÖÖÔ²ÖÖ‡Ô ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ †ò™üÖê ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ‹�ú »ÖÖ�Öü ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ, £ÖÖ¯Ö›ü 
²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 26 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüûüüü�Öã̧ üÖ 39/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸ÖšüÖê›üüüüüüü, ´ÖÖê �Î  9421296377  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)•Öã�ÖÖ¸ :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 05.02.2021 ü̧Öê•Öß  “Öê  21.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×²Ö»ÖÖ»Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, ×™üÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ ¿Öê›ü ´Ö¬µÖê 
»ÖÖ‡Ô™ü“µÖÖ ˆ•Öê›üÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
Ö�Ö¤üß 28,290/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/†ÃÖ¤ü “ÖÖÑ¤ü¯ÖÖ¿ÖÖ ¿Öê�Öü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü �Öã̧ üÖ 77/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/616 “Ö�Îú¬Ö¸üüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 
02462-226373  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖê»ÖÓ²Öß µÖê£Öß»Ö �ú´ÖÖÖß•Ö¾Öôû ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �úÖê»ÖÓ²Öß   
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2444/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú ü̧ßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêü�úÖò/2432, ×¾Ö÷ü»Ö ´Öã̧ ü»Öß¬Ö¸ü ¿Öêôû�êúüüü, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖ 20/2021 �ú»Ö´Ö 65(†), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2304 ™üÖế ¯Öêüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823262304 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)�Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.02.2021 ¸üÖê•Öß  “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖêôû�úÖ “ÖÖî�úÖŸÖß»Ö ²ÖÖ³Öôûß“Öê —ÖÖ›üÖ�Ö»Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö ü̧ 
ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 728/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú ü̧�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÖÖ¯ÖÖê�úÖò/1739, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¾ÖÀ¾ÖÖÓ²Ö¸ü 
� ëú¦êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êüú�Óú¬ÖÖ¸üüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüü �Öã̧ üÖ 23/2021 �ú»Ö´Ö 65(†), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1583 “ÖÖê̄ Ö›êüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9823391557 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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