
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  422/2021              ×¤üÖÖÓ�  :  29/08/2021 
 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾ÖÃÖÖ¾ÖÖ �ÖÖ›ÔüÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ 
×´Ö¡ÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ²Ö‘ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, †–ÖÖŸÖ ×ŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �ÖÓ•Ö¸ü“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôûß»Ö ×¾Ö¾ÖÖê 
�Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 13,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ •Ö²Ö¸üßÖê ×�Ö¿ÖÖŸÖãÖ �úÖœãüÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¯Öôãû�Ö �Öê»Öêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÓ›ãü ´ÖÖ¬Ö¾Ö �úÖ´Ö•Öôêûü, ¾ÖµÖ 
19 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. •ÖÖế Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  Æü. ´Öã ÃÖÖµÖÃÖ �úÖò»Öê•Ö ¸üÖê›ü ÁÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 329/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆü/1691 �ú¤ǘ Ö,  ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9623658510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖê�ú¸üüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ŸÖê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ÖÓ¬Öê¾ÖÖ¸ü �úÖò»ÖÖß ȩ̂ü»¾Öê ¯Ö™Òüß •Ö¾Öôû ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. 
³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹ÃÖ-2927 Ø�ú´ÖŸÖß 
70,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß »Ö�´Ö�Ö ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö ‡Ó�ÖÖê»Öê, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ.  ȩ̂ü»¾Öê 
�Öê™ü •Ö¾Öôû ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 311/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/2138 Ø¿Ö¤êüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9552500871  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)¤êü�Ö»Öã̧ üüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 23.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ŸÖê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÖÖ¤êü›ü ŸÖê ¤êü�Ö»Öã̧ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö ¾Ö—Ö¸ü�ÖÖ 
�ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ´ÖµÖÖ›ü Ö¤üß“Öê ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-26/‹ÃÖ-6307 Ø�ú´ÖŸÖß 12,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü 
†Öî̧ üÖ¤êü, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üßü, ¸üÖ. ¾Ö—Ö¸ü�ÖÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü üüü�Öã̧ üÖÓ 391/2021 
�ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/2462 �êúÓ¦êüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9552520363  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

3)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 23.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖßŸÖÖÖ�Ö¸ü ´ÖµÖã̧ ü ™üÖò�úß•Ö •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ü´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹—Öê›ü-7887 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã×´ÖŸÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¯ÖÖ¿Ö´Ö¾ÖÖ›üü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Öü, ¸üÖ. ´ÖµÖã̧ ü ™üÖò�úß•Ö •Ö¾Öôû �ÖßŸÖÖÖ�Ö¸ü 
ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖŸÖÖôûü üüü�Öã̧ üÖÓ 270/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüü/591 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  8412879395  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :-×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ŸÖê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×•Ö. ¯Ö. ÆüÖµÖÃ�ãú»Ö †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß •µÖã̄ Öß™ü¸ �Óú¯ÖÖß“Öß Ã�ãú™üß �ÎÓú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß†Ö¸üü-0432 Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖ�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖî •µÖÖêŸÖß ÃÖã¬ÖÖ�ú¸ü ¯ÖÖÓœü̧ êüü, ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÆ×¿Ö�Öß�úÖ ×•Ö. ¯Ö ÆüÖµÖÃ�ãú»Ö 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü, ¸üÖ. �Öã¹ý•Öß “ÖÖî�ú ¯Öã�ÖÖÔ ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü üüü�Öã̧ üÖÓ 227/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüü/1279 “Ö¾ÆüÖ�Öüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  02462- 272333  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)“ÖÖȩ̂ üß :- 

¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.35 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 “Öê 09.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¤ü¿Ö´Öê¿Ö ´ÖÖ�ìú™ü 

üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÁÖ¨üÖ ´Öê›üß�ú»Ö ¤ü¿Ö´Öê¿Ö ´ÖÖ�ìú™ü µÖê£Öß»Ö �Ö““Öß¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öê ‹ÃÖß †Ö¾Öã™ü¸ü ›üÖµÖØÖ�Ö ×�ú™ü Ø�ú´ÖŸÖß 
50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÖêØ¾Ö¤ü ÖÓ¤ü×�ú¿ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖế ÖÖ�Ößü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. ¤ü¿Ö´Öê¿Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖÓ 296/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/2267 Ø¿Ö¤ê,  ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-236500  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
� Óú¬ÖÖ¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ãú¹ýôûÖ ×¤ü»Öß¯Ö ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÓÖê ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸üß 
¯ÖîÃÖê ´ÖÖ�Ö�µÖÖÃÖ �úÖ †Ö»ÖÖÃÖ ´Æü�ÖãÖ ¬ÖŒ�úÖ²ÖãŒ�úß �ú¹ýÖ, †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß 2 ,3 ¾Ö 4 µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü •ÖÖ‰úÖ »ÖÖ£ÖÖ²Öã�úµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´Öã̧ ü»Öß ×¯Ö. ÖÖ¸üÖµÖ�Ö 
ÖÖ‡Ô�úü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. �ãú¹ýôûÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �Óú¬ÖÖ¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 
303/2021 �ú»Ö´Ö 323, 294, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖüüüü,  
ǘ ÖÖê.�Îú. 9011033825  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

 

5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö¾Öôûß �Ö»»Öß ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯ÖÏ×¾Ö�Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêûûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü üüü�Öã̧ üÖÓ 297/2021 �ú»Ö´Ö, 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/2083üüü, ´ÖÖê �Î   
02462-236500 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¤ü»Öß¯ÖØÃÖ‘Ö �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý ¾Ö ×²Ö†¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 14,270/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû�Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüü �Öã̧ üÖ 298/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/419 
›ü¾Ö¸êüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 02462-236500  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¤ü»Öß¯ÖØÃÖ‘Ö �úÖò»ÖÖß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý ¾Ö ‹�ú ´ÖÖêÃÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Öü Ø�ú´ÖŸÖß 28,830/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´Öôãû�Ö †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüüüü �Öã̧ üÖ 299/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/419 ›ü¾Ö ȩ̂üüû,  ´ÖÖê.�Îú. 02462-236500  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

3)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü “Ö´ÖÖ ´Ö¬µÖê 
´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý  
Ø�ú´ÖŸÖß 1,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû�Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆü/1996 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¬ÖÖë›üß²ÖÖ †Ö›êü�ú¸üü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüü �Öã̧ üÖ 175/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1996 †Ö›êü�ú¸üü,  ´ÖÖê.�Îú.  9881815115  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

4)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 9,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´Öôãû�Ö †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆü/935 ¿Ö¸üß±ú ÆüÖ×²Ö²Ö�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ�Öüü,ü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüü �Öã̧ üÖ 176/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/935 ¯ÖšüÖ�Öüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9623663100  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
  
  
  
  



7)×¾ÖÂÖÖ¸üß  ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
´Ö¸ü�Öê»Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.07.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×²Ö¤ü̧ ü (�úÖÖÔ™ü�ú ¸üÖ•µÖ) ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖ ê£Öê  µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯Ö¤ü×´ÖÖ²ÖÖ‡Ô �Ö�Ö¯ÖŸÖß ¾ÖÖ›üß�ú¸üü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö, ¸üÖ. ²Öß•Ö»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü, ×Æü †Ö¯Ö»Öê ‘Ö¸üß ²Öî»ÖÖÓÖÖ “ÖÖ¸üÖ ™üÖ�úŸÖê ¾Öêôûß ×ŸÖ“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß ÃÖÖ¯Ö “ÖÖ¾Ö»µÖÖÖê ×ŸÖÃÖ ÃÖ. ¤ü ×²Ö¤ü¸ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú 
�êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ×¯Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖß ¾ÖÖ›üß�ú¸üü, ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. 
²Öß•Ö»Ö¾ÖÖ›üß  ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Ö üü†Ö.´Öé. 10/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
†Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/2822 �úÖ�ú¾Öôêûü,ü ´ÖÖê.�Îú.  9637465966  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 
 


