
                              ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 46/2021               ×¤üÖÖÓ�    04/02/2021 

1)´ÖÖê.ÃÖÖ.“ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 01.01.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. 
ÆüÖ¸üÃÖ¤ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê. ÃÖÖ. �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26-‹‡Ôü-6957 
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 ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö �úÖê»Æêü, ¾ÖµÖ 45 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾Ö›êǖ Öã̧ üß .Æü .´Öã. ÆüÖ¸üÃÖ¤ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖÓ 14/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1939 ÆÓü²Ö›ìüüüûüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9158868002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 02.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖÖÖÖÖ�Öß ¯ÖÖ�Ôú  �úÖê¾Öß›ü-19 ÃÖë™ü̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤ß ÆüÖ �úÖê×¾Ö›ü-19 ÃÖë™ü¸ü ÖÖÖÖÖÖ�Öß ¯ÖÖ�Ôú ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü µÖê£Öê ›üµÖã™üß¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�Öß †ÖŸÖ µÖê¾ÖãÖ, ŸÖã ¯ÖÏ×�ÖŸÖÖ ´Öò›ü´Ö“ÖÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ¾Öêôêû¾Ö¸ü �úÖ ×¤ü»ÖÖ ÖÖÆüß ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ 
†›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖêÆüÖ “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ »Öò²Ö™êüÛŒÖ×¿ÖµÖÖ ´ÖÖ¯ÖÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ 
ÖÖÖÖÖÖ�Öß ¯ÖÖ�Ôú ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 51/2021 �ú»Ö´Ö 353, 323, 504, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß »ÖÂ�ú ȩ̂üû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9822669606   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)²ÖÃÖ»ÖÖ ¤ü�Ö›ü ´ÖÖ¹ýÖ �úÖ“Ö ±úÖê›ãüÖ Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê :-   
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 03.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖµÖ�Öê›ü •Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤ß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆü�úÖ¸üß ¾ÖÖÆü�ú ¿Öê�Ö ÆüÖ×Ö´Ö Æêü ²ÖÃÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-20/²Öß‹»Ö-3560 ¾Ö¸ü ¿ÖÖ»ÖêµÖ ´ÖÖÖ¾Ö ×¾Ö�úÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß 
¾ÖÖÆüŸÖã�ú ›üµÖã™üß¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ´Ö»ÖÖ ²ÖÃÖ ´Ö¬µÖê �úÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ÖÖÆüß ´Æü�ÖãÖ, ²ÖÃÖ“µÖÖ ¯Öãœüß»Ö �úÖ“Öê¾Ö¸ü ¤ü�Ö›üÖêÖ ´ÖÖ¹ýÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. ²ÖÃÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏ¾Ö¿ÖÖÖÖ ¬ÖÖê�úÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖê ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖ“Öê �éúŸµÖ �êú»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÆüÖã́ ÖÓŸÖ ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²ÖÃÖ “ÖÖ»Ö�ú ×²Ö»ÖÖê»Öß ²ÖÃÖ †�ÖÖ¸ü  µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 
39/2021 �ú»Ö´Ö 336, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 3 ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ Öã�úÃÖÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö 1984 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/¾Ö“”êû¾ÖÖ¸üüû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 02465-244133  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ØÃÖ¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖ´Ö�Ö�Öã›üÖ ŸÖÖÓ›üÖ µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖ´Ö�úß´ÖÖŸÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2800/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß •ÖµÖÃÖà�Ö 
†Ó²Öã ¸üÖšüÖê›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ØÃÖ¤ü�Öê›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ØÃÖ¤ü�Öê›üüüü �Öã̧ üÖ 16/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1036 ×²Ö. ¾Æüß. �Öã¾ÆüÖ›êü,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8888522770  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)ÃÖÖêÖ�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÃÖÖêÖ�Öê›ü ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü •ÖµÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖµÖ ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ 
•Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1450/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/498ü, †´ÖÖê»Ö ³ÖÖ‰ú»ÖÖ»Ö 
ˆ�Ö¾Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖ 16/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2300 †Ó�ÖŸÖ �ú¤ü´Öü,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9766727883  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



3)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ´ÖßŸÖß ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö Ø»Ö²ÖÖ“Öê  
—ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß  ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1930/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/1261ü, ´ÖÖêÆǘ Ö¤ü †×»Ö´Ö ´ÖÖêÆǘ Ö¤ü ÆüÖ•Öß, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 38/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1921 �ú¤ǘ Öü,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8007753455  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)ÃÖÖêÖ�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÃÖÖêÖ�Öê›ü ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü •ÖãÖê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý ¤ãü�úÖÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖü ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1350/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2300ü, †�ÖÓ¤ü ÆüÖîÃÖÖ•Öß �ú¤ǘ Ö, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖ 15/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1939 †¿ÖÖê�ú�ãú´ÖÖ¸ü ÆÓü²Ö›ìü,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9158868002  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.02.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö ÃÖÆü�úÖ¸üß  ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ µÖê£Öß»Ö 
¾ÖÖµÖ ¯ÖÖÑ‡Õ™ü •Ö¾Öôû †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 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 1812/- 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 
¯ÖÖê×Ö/×¾ÖÂ�Öã�úÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö �Öã¼êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüü �Öã̧ üÖ 36/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ ê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1292 ¸ü�Ö¾Öß¸üüûüûü, ´ÖÖê.�Îú. 9588426582  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 


