
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú.  17/2021                ×¤üÖÖÓ�    14/01/2021 
1)´ÖÖê.ÃÖÖ.“ÖÖȩ̂ üß:- 
´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü :-×¤üÖÖÓ�ú 12.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ŸÖê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ›üÖò. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ¯ÖãŸÖôûµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
´ÖÖôêû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-24/‹ŒÃÖ-6984 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 ¬ÖÖ¸üÖ•Ö ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü �ëú¦êü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²ÖÎ́ Æü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. †Æü´Ö¤ü¯Öã̧ ü 
×•Ö. »ÖÖŸÖã̧ ü üüüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü �Öã̧ üÖÓ 14/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2504 �ú¤ü´Ö, ´ÖÖê �ÎÓú 9823031407  Æêü �ú ü̧ßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ:- 
 ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹ÃÖ.™üß. ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖ¯ÖÖÖ ²ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê �úÖ�úÖÃÖÖê²ÖŸÖ •Öê¾Ö�Ö �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, �ÖÓ•Ö¸üÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖêÆüßŸÖ ²Ö²ÖÖ ÃÖ¸üÖê¤êü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ‹´Ö 
†ÖµÖ›üßÃÖß ²Öôûß¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖÓ 16/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, 504, 34,  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/´ÖãÓœêü ´Öò›ü´Öüü, ü´ÖÖê.�Îú. 8379806013  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 12.01.2021 “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ±úÖò̧ êüÃ™ü †Öò×±úÃÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ 

�ú¹ýÖ, ˆ¯Ö¾ÖÖÃÖÓ̧ ü�Ö�ú µÖÖÓ“Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖ¾ÖãÖ, ŸµÖÖÓ“Öê Û¾Æü›üß†Öê �úÖò±ú¸üÃÖ ÃÖã¹ý †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß¿Öß Æãü••ÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖãÖ ´ÖÖêšü´ÖÖêšüµÖÖÖê 
†Ö¸ü›üÖ†Öȩ̂ ü›ü �ú ü̧ßŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö �Öã“Öá ±êú�ãúÖ ×¤ü»µÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö ´Öß �úÖê�Ö †ÖÆêü ŸÖã́ ÆüÖ»ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ ÖÖÆüß 
†¿Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ•ÖêÀ¾Ö¸ü †Ö¿ÖÖÖ ÃÖÖŸÖê»Öß�ú ü̧, ¾ÖµÖ 54 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ˆ¯Ö ¾ÖÖ¸ü�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü  
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 15/2021 �ú»Ö´Ö 353, 34,  ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/´ÖãÓœêü ´Öò›ü´Öû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9370185809  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)�ÖÓ›ü�Öß :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÖÓ›üÖ ²ÖÖ¸ü Ã™êü¿ÖÖ ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖÓ›üÖ 
²ÖÖ¸ü �úÖ‰Óú™ü¸ü¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ²ÖÖ¸ü ´Ö¬µÖê ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰úÖ �úÖ‰Óú™ü¸ü ¾Ö¸ü ×²Ö»Ö ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú. 2 
µÖÖÖê ŸÖã ´Öã—Öê ¯ÖÆü“ÖÖÖŸÖÖ ÖÆüß ŒµÖÖ, ´Öî µÖÖÆüÖ �úÖ ›üÖòÖ Æãü ´Öã—Öê ¤üÃÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ¤êü ÖÆüß ŸÖÖê ŸÖã—Öê šüÖê�ú ¤ãÓü�ÖÖ, †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß. ¾Ö ×•Ö¾Öê 
´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü †×Ö�êúŸÖ ÃÖã̧ êü¿Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ²ÖÖ¸ü “ÖÖ»Ö�ú ÆüÖã́ ÖÖÖ �Öœü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ý»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ. 14/2021 �ú»Ö´Ö 385, 387, 504 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/Ø¿Ö�Öêúüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 7972733404  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖê™üÖôûÖ �ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû �úÖò»Öê•Ö •Ö¾Öôû Ö¸üÃÖá ŸÖê ´Öã�Öê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Öü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¿Ö¾Ö�ãú´ÖÖ¸ü ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö Ö¾Ö‘Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �úÖê̄ Ö¸üÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Ö µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ 
†Ö¯Ö»Öß ´ÖÖê ÃÖÖ. £ÖÖÓ²Ö¾ÖãÖ »Ö‘Ö¾Öß»ÖÖ �Öê»ÖÖ ¾Ö ´ÖµÖŸÖ ²ÖÖ“ÖÖ  ´ÖÖê ÃÖÖ •Ö¾Öôû £ÖÖÓ²Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖÓ“Öê ™ÒòüŒ™ü¸ü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/²ÖßÃÖß-3444 ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ, ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ŸµÖÖ“Öê ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ 
�úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê  ×±úµÖÖÔ¤üßü †Ó�ãú¿Ö ÃÖ™ü¾ÖÖ•Öß ›üÖê‡Ô¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �úÖê̄ Ö¸üÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö (�Öî.) ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 08/2021 �ú»Ö´Ö 279, 304(†), ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö �úÖôêûûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8888664434  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



6)¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê  :-    
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 11.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖã�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ÖÖ´Öê ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö »Ö�ÖÖë™ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 15 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖã�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ �ãú�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÔÃÖ´ÖÖÖê 
†Ö–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾ÖãÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×�ú¿ÖÖ »ÖÓ�ÖÖê™ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ÃÖã�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 10/2021 �ú»Ö´Ö 363 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß £ÖÖȩ̂ êüü,ü ´ÖÖê. ÖÓ. 8208841020  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü       

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
ØÃÖ¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ¾ÖÖ‡Ô²ÖÖ•ÖÖ¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üßŸÖ ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ÃÖÓ�Ö�Ö�úÖ ü̧ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ �úÃÖßÖÖê ±úÖ ™üÖ¸ü�Öê™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 17470/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/•ÖµÖØÃÖ�Ö †Ó²Öã ¸üÖšüÖê›üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ØÃÖ¤ü�Öê›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ØÃÖ¤ü�Öê›üüüüüüü �Öã̧ üÖ 05/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2356 “ÖÖîÆüÖ�Öüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 7350860891   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü  ÖéØÃÖÆü ´ÖÓ�Ö»Ö 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ 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 
12,480/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ×¸ü†¸ü †ò™üÖê Ø�ú´ÖŸÖß 70,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 82,480/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÆü ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2202, ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üûüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üûü �Öã̧ üÖ 20/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×›ü. ‹´Ö. ¸üÖšüÖê›üüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9421296377  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. »ÖÖ›ü�úÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ ÆüÖôû¤êü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê 
†Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü 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¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü“Öê 31 ²ÖÖòŒÃÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
77376/-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/²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖ¸üÖ•Öß £ÖÖȩ̂ êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüûüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüûü �Öã̧ üÖ 11/2021 �ú»Ö´Ö 
65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2499 ³ÖÖ¸üŸÖßüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9579854437  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ´ÖÖî. ¾ÖÖôû�úß ŸÖÖÓ›üÖ 
ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•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 6000/-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/×¤ǖ Ö�ú �ú»µÖÖÖ¸üÖ¾Ö ±úÖê»ÖÖÖê, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüûüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öüûü �Öã̧ üÖ 12/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2342 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9284422052 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)´Öã¤ü�Öê›üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ×“Ö�úÖôûÖ ŸÖÖÓ›üÖ »ÖÆüÖÖ ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü  Ø�ú´ÖŸÖß 42,400/-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/ˆ¢Ö´Ö ×¯Ö. ¤ü�Ö›ãü•Öß ²ÖãŒŸÖ¸êü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüûüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüûü �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/2232 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7776088897  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)´Öã¤ü�Öê›üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ×“Ö�úÖôûÖ ŸÖÖÓ›üÖ »ÖÆüÖÖ ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü  Ø�ú´ÖŸÖß 30,200/-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/2232, ´Ö¬Öã�ú¸ü ×¯Ö. ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö 
¯Ö¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüûüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›üüûü �Öã̧ üÖ 08/2021 �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/²ÖãŒŸÖ ȩ̂üüüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 93073998019  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



5)¤êü�Ö»Öã̧ üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖê Ö Ó̧ü�Ö»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•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 28,200/-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�úÖò/580, �éúÂ�ÖÖ �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ ȩ̂ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüûüü üµÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üûü �Öã̧ üÖ 36/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖ/2478 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02463-255100  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
6)¤êü�Ö»Öã̧ üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,  Ö¸Óü�Ö»Ö ŸÖê ×Æǖ Ö¸ü�ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ 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 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 ¯ÖÖê�úÖò/580, �éúÂ�ÖÖ �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¤êü�Ö»Öã̧ üüüüûüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üûü �Öã̧ üÖ 35/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1198 �Óú¬ÖÖ ȩ̂üüüüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8856080025  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
7)´Ö¸ü�Öê»Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹´Ö‹ÃÖ‡Ô²Öß †Öò×±úÃÖ ÆüÖ�Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.¤êü�Ö»Öã̧ 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 7696/-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/2822, ´ÖÖêÆüÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �úÖ�ú¾Öôêû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüûüü 
üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüûü �Öã̧ üÖ 08/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2822 �úÖ�ú¾Öôêûüüüüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9637465966  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
8)�Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.01.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü ¯ÖãŸÖôûµÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ´ÖÖî. ×¤ü�ÖÏÃÖ (²Öã.)üŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸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 ¯ÖÖê�úÖò/1739, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¾ÖÀ¾ÖÖÓ³Ö¸ü �ëú¦êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
�Óú¬ÖÖ¸ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüûü �Öã̧ üÖ 11/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1583 “ÖÖê̄ Ö›êüüüüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8208350087  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 
 


