
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú.  358/2021             ×¤üÖÖÓ�  : 10/07/2021 
1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.07.2021 “Öê 21.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý“Öê 
¤ãü�úÖÖ �ú»µÖÖ�Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê �Óú™Òüß ²ÖÖ¸ü ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý“Öê ¤ãü�úÖÖÖ¾Ö¸ü ´ÖòÖê•Ö¸ü †ÃÖãÖ ¸üÖ¡Öß ¤ãü�úÖÖ ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ 
�Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¹ý´Ö“Öê ¾Æëü™üß»Öê™ü¸ü“Öß •ÖÖôûß ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ¹ý´Ö´Ö¬Öß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß �ú¯ÖÖ™üÖŸÖ 
šêü¾Ö»Öê»Öê 2,60,000/-¹ý¯ÖµÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ•Öã ÖÖ¸üÖµÖ�Ö �ÖÖê›ǖ ÖÓ•ÖÖ»ÖÖ, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß 
¸üÖ. �ú»µÖÖ�Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 234/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �úÖÓ²Öôêûüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9657533899  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)“ÖÖȩ̂ üß :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.07.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 00.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Â™ü×¾ÖÖÖµÖ�ú ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×¾ÖÀ¾Ö ‡Ã™ß™üüµÖã™ü µÖã̧ üÖò»ÖÖò»Öß ¾Ö ×�ú›ü�Öß ÃÖë™ü¸ü ¯ÖÏÖ. ×»Ö. ÃÖÖế Öê¿Ö �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öß»Ö ‹ÃÖß µÖãÖß™ü ˆ³ÖÖ �êú»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ µÖãÖß™ü 
´Ö¬Öß»Ö ŸÖÖ²µÖÖÓ“Öß ŸÖÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÖ‡Ô̄ Öà�Ö †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,77,216/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. 1,46,419/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÃÖ´ÖÖÖê 
Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ›üÖò. ˆ´Öê¿Ö ´ÖÖêÆüÖ ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö, ¾ÖµÖ 57 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×¾ÖÀ¾Ö ‡Ã™üß™üµÖã™ü µÖã̧ üÖò»ÖÖò»Öß ¾Ö ×�ú›ü�Öß ÃÖë™ü̧ ü ¯ÖÏÖ. ×»Ö. 
ÃÖÖế Öê¿Ö �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖÓ 226/2021 �ú»Ö´Ö 379, 427 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß •ÖÖ¬Ö¾Öüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9823352701  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ŸÖê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¤üÖ»Ö×´Ö»Ö ŸÖê �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸ü 

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê �Ö¤üá“ÖÖ 
±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß Ö•Ö¸ü “Öã�ú¾ÖãÖ ×¸üµÖ»Ö´Öß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 6,999/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †ò›ü. 
¸ǘ Öê¿Ö ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü �Óú¬ÖÖ¸ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö�úß»Ö, ¸üÖ. ¾Öî¿ÖÖ�Öß Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 265/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1691üüüüüü�ú¤ǘ Ö, ´ÖÖê.ÖÓ. 
9623658510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.09.2018 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 28.06.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü “ÖÖî�ú †Ö¤ü¿ÖÔ 
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß  ÖÖÓ¤êü›ü, Æü. ´Öã. ¯Ö×¸üÂÖ¤ü �úÖò»ÖÖß ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ¯Öî¿ÖÖ“Öß 
¾Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¹ýÖ ¿ÖÖ× ü̧¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 27 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üüü�Öã̧ üÖÓ 489/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2255 �ú¾Öšêü�ú¸üúü,  ´ÖÖê �Î  02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú ÃÖÖ 2017 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß �ÖÖêØ¾Ö¤üÖ�Ö¸ü ¾Ö ´ÖÖÆêü̧ üß ´ÖÓ�Ö»ÖÃÖÖÓ�Ö¾Öß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüü ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ‹�ú »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¹ýÖ ¾Ö ŸÖã»ÖÖ 
´Öã»Ö�ÖÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß ´Æü�ÖãÖ, ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö ¾Ö ¿Öß¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß 25 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 132/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 
34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1119 ÁÖß´ÖÓ�Ö»Öêúü,  ´ÖÖê �Î  9511645433  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´Öã̧ ǘ Öã̧ üÖ �Ö»»Öß ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖßÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 7750/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖü/1098 �Ö•ÖÖÖÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ×�ú›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüü �Öã̧ üÖ 227/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/452 ˆ¢Ö�ú¸üû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 
02462-236500  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.01 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×´Ö»Ö�Öê™ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 5530/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öê Öê ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüü �Öã̧ üÖ 228/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆ/1731 �ÖÖîÃÖüû, 
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02462-236500  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¾ÖÖ‘Öß ¸üÖê›ü ´ÖÆêǘ Öã¤ü ±ÓúŒ¿ÖÖ ÆüÖò»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖü ÖÖÓ¤êü›ü 
üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1940/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòü/148ü, ¾µÖÓ�ú™ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö �ÖÖÓ�Öã»Ö¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüü �Öã¸üÖ 229/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆ/1731 �ÖÖîÃÖüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02462-236500  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.16 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´Öã̧ ǘ Öã̧ üÖ �Ö»»Öß ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü Œ»ÖÖê•Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 2040/-
¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ˆ¢Ö´Ö ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ¾Ö¸ǖ Ö›êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüü �Öã̧ üÖ 225/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆ/1968 œü�Öêüû,  
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02462-236500  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)³ÖÖê�ú¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÆîüÃÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö �îú»ÖÖÃÖ ™êü�ú›üß“Öê 
´ÖÖ�Öß»Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖôû̧ üÖÖÖ »Ö�ÖŸÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ ¯Ö›üßŸÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖßÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ŸÖß¸Ôü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö ¤üÖêÖ ´ÖÖê ÃÖÖ  †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 
65920/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß †×Ö»Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö �úÖÓ²Öôêûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüüüü �Öã̧ üÖ 235/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1530 �úÖ¸üÖ´ÖãÓ�Öêüû,  
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9822171530  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖ´ÖÖ �Öò̧ êü•Ö“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¸üÖê¿ÖÖÖ�Ö ü̧ µÖê£Öß»Ö 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×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 1270/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖü/1210ûüü, †²Ö•Ö»Ö�ÖÖÖ ×¯Ö. ´ÖÖêÆü´Ö¤ü�ÖÖÖ 
¯ÖšüÖ�Ö, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüüüü �Öã̧ üÖ 215/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1724 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9423437844  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)´Ö¸ü�Öê»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ÆüÖ�Öê�ÖÖ¾Ö ´ÖÖ�ìú™ü µÖÖ›Ôü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•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 Œ»ÖÖê•Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 
1550/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆüü/2822 ´ÖÖêÆüÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �úÖ�ú¾Ö»Öê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüüüü �Öã̧ üÖ 130/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2822 �úÖ�ú¾Ö»Öêüû,  
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9637465966  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 



8)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö £Ö›üß ´ÖãÓ›ü�ú¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ‡Ô™ü“Öê 
¯ÖÖê»Ö�ÖÖ»Öß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ ü̧ 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 7760/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ¿Öê�Ö †²¤ãü»Ö »ÖŸÖß±ú, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüüüüüüü �Öã̧ üÖ 136/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/928 ¿ÖÖ´Ö ³Ö¾ÖÖÖ�Öß¸ü�ú¸üüû,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9545353591  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´Ö¸ü�Öê»Öûüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´ÖÖ�Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö•Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ 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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüü/2822 ´ÖÖêÆüÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �úÖ�ú¾Ö»Öêüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê üǘ Ö¸ü�Öê»Ö �Ö ã̧ üÖ 128/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/2437üüü 
�ú¤ǘ Ö,  ´ÖÖê.�Îú. 9423440472   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖûüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹´Ö•Öß �ÖÖ›ÔüÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2880/-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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖüü/2421 “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ »Ö�Öß´Ö�Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü¾Ö�ú¸üüü,ü Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê üü‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖ 160/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2201 ¿Öê�Ö,  ´ÖÖê.�Îú. 02462-23610   Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ™üÖ�úß•Ö¾Öôû ´ÖÖî. ÖÖôêûÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ 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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüüü/2126 ×¾Ö»ÖÖÃÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¬ÖÖë›ü�Öêüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê üüØ»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ 59/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß,  ´ÖÖê.�Îú. 9527110777   Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
4)×²Ö»ÖÖê»Öß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖÖ¸ü¤üÖÖ�Ö¸ü ÃÖ�Ö¸üÖêôûß ŸÖÖ. ×²ÖÖ»ÖÖê»Öß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖºþ Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆü/2320 †ÖÖÓ¤üÖ �ÖÖê̄ Öß¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê üü×²Ö»ÖÖê»Öß �Ö ã̧ üÖ 132/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/²ÖÖê¬ÖÖê,  ´ÖÖê.�Îú. 9890762000  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
5)´Öã�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖê¾ÖÖ¤üÖÃÖ ŸÖÖÓ›üÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1768/-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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö �ãÓú³ÖÖ ȩ̂üüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ǘ Öã�Öê›ü �Ö ã̧ üÖ 203/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖü/1001 •ÖÖ¬Ö¾Ö,  ´ÖÖê.�Îú. 02461-222533  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
6)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß ²ÖÖ‡Ô“Ö ê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ¿ÖÓ�ú¸ü�ÖÓ•Ö ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖºþ Ø�ú´ÖŸÖß 4180/-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 ×±úµÖÖÔ¤ß ´Ö¯ÖÖêÖÖü/1386 •µÖÖêŸÖß ×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ ÆüÖ�Ö¾ÖŸÖêüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê üü¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Ö ã̧ üÖ 180/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1921 �ú¤ǘ Ö,  ´ÖÖê.�Îú. 9422873995  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
 



7)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖºþ Ø�ú´ÖŸÖß 1640/-
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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖü/349, ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö 
ÃÖÖÓ�Ö»Öß�ú¸üüüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê üüÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü �Ö ã̧ üÖ 125/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2388 œü�Öê,  ´ÖÖê.�Îú. 9049477411  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
8)ˆ´Ö¸üß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ŸÖÖÓ›üÖ ²Öë¦üß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü  
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖºþ Ø�ú´ÖŸÖß 1800/-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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖü/2354, ¸ǘ Ö�Ö ±ú�úß¸üÖ �Öê›üÖ´Öüüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê üü̂ ´Ö¸üß �Ö ã̧ üÖ 155/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖü/2339 ÖÖ‡ÔÖ¾ÖÖ›ü,  ´ÖÖê.�Îú. 9049768986  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

7)Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ˆ›üß ´ÖÖ¹ýÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.07.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖãÖÖ �úÖîšüÖ ¯Öã»ÖÖ¾Ö¸ü �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ.ü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´ÖÖßÂÖÖ ³ÖÏ. ¸üÖ•Öã ÃÖôû�úÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ™êüôû�úß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æüß †ò™üÖ êÖê ‘Ö¸üÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ, �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß ±ãú»ÖÖ¾Ö¸ü †ò™üÖêŸÖãÖ ˆŸÖ¹ýÖ Ö¤üßŸÖ ˆ›üß ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸÖß •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»µÖÖÖê ŸÖßÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß �Öãºþ•Öß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê ¾Ö ŸÖê£ÖãÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü 
¯ÖÖêÆü/2818 †Ö¸ü. •Öê. ²ÖµÖÖÃÖ, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü  ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö †Ö.´Öé. 52/2021 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2255 �ú¾Öšêü�ú¸üüüüüü,ü  ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 

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


