
 

¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü                                                                            
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›     •ÖÖ.�Îú. 293/2019               ×¤üÖÖÓ� : 29/05/2019 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :-  
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.05.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÖÖÓ¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü —ÖÖê̄ Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 Öê —ÖÖê̄ ÖŸÖêŸÖãÖ ˆšü¾Ö»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÖê †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ “ÖÖ¯Ö™ü ´ÖÖ¸ü»µÖÖÖê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ †Ö ü̧Öê̄ Öß �ÎÓú 3 Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ¬Ö¸ü»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ¾Ö 2 µÖÖÖß ¤ü�Ö›üÖÖê ¾Ö �úÖšüßÖê ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê 
�úÖê̄ Ö¸üÖ•Ö¾Öôû ¾Ö “ÖÖôûµÖÖ•Ö¾Öôû ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»Ö ´ÖÖ—Öê ´Öã»ÖÖÃÖ �úÖ ´ÖÖ¸ü»Öê ´Æü�ÖãÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖãÃÖ 
�ú¸ü�µÖÖÃÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 ¾Ö 2 µÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»ÖÖÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ŸµÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ �ãú·ÆÖ›üß“Öê ŸÖãÓ²µÖÖÖê ¾Ö �úÖšüßÖê 
›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. •Ö�Ö´Öß ÖÖ´Öê ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ³Ö¸ü�ú›ü Æêü µÖ¿ÖÖêÃÖÖ‡Ô ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖãÖ ²ÖêÆüÖê¿Ö †ÃÖ»ÖêÖê ŸµÖÖÓ“Öê ´Öã»ÖÖ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †ÖÖÓ¤ü ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö 
³Ö¸ü�ú›êü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÖÖÓ¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüûüü �Öã̧ üÖÓ 96/2021 
�ú»Ö´Ö 307, 326, 324, 323, 504, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ üüǖ ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß £ÖÖȩ̂ êü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
8208841020  ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

�Óú¬ÖÖ¸üüü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê  22.00 ŸÖê ×¤ü. 28.05.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÖÖî�ú¸üÖÖß ÆüÖò™êü»Ö“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖÖ šêü¾Ö»Öê»Öß ¹ý´Ö ˆ‘Ö›ãüÖ ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô �ú¹ýÖ ¹ý´Ö“Öê ¿Öê™ü¸ü ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ 
�ãú»Öǣ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ‘Ö¸üß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ü̧Ö¡Öß»ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¹ý´Ö“Öê ÃÖê™ü¸ü»ÖÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ ¹ý´Ö´Ö¬Öß»Ö ×�ú¸üÖ�ÖÖ 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Ø�ú´ÖŸÖß 5120/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖµµÖ¤ü ÃÖ»Öß´Ö ÃÖµµÖ¤ü ´ÖÆêü²Öã²Ö, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÆüÖò™êü»Ö 
“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ¤ü�ÖÖÔ̄ Öã̧ üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üü�Öã̧ üÖÓ 145/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯Ö Ḯ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüüüûüú,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9823391570  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 04.00 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. •ÖãÖê 
�ÖÖ¾Ö  ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¸üÖòµÖ»Ö ‡Ö×±ú»›ü �Óú¯ÖÖß“Öß �úÖôûµÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öß ²Öã»Öê™ü �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26-²Öß‹Öü-9932 Ø�ú´ÖŸÖß 
40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö �ú»µÖÖ�Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ŸÖ¸üÖê›üÖ ²Öã. •ÖãÖê �ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 172/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/6 ÆÓü²Ö›ìüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  7972897411  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê ×¤ü. 22.05.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ´ÖÆÓǘ Ö¤üßµÖÖ �úÖò»ÖÖß, ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö �Óú¯ÖÖß“Öß �úÖôûµÖÖ ¸Óü�ÖÖ“Öß »ÖÖ»Ö ¯Ö¼êü †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú  ‹´Ö‹“Ö-
24-‹¾Æüßü-0516 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Ößü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖµµÖ¤ü ¿ÖÖ�êú¸ü ÃÖµµÖ¤ü ¯ÖÖ¿ÖÖ, 
¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�ú ¸üÖ. ´ÖÖêÆǘ Ö¤üßµÖÖ �úÖò»ÖÖß ´ÖÆǘ Ö¤ü ˆÃ´ÖÖÖßµÖÖ �Ö�Öß ´ÖÃ•Öß¤ü •Ö¾Öôû ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖÓ 325/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2306 
“ÖÓ“Ö»Ö¾ÖÖ›üüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9730192361  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
  



4)“ÖÖȩ̂ üß:- 
Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÖëœüÖ¸ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ×¾ÖÆüß¸üßŸÖãÖ ŸÖÖ. ü 

×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖÆüß¸üß ´Ö¬ÖãÖ ‹�ú ™êüŒÃÖÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß 5 ‡Ó“Öß ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ´ÖÖê™üÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 
20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×ÖŸÖßÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö �úÖê�ú¸êü, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ. ²ÖÖëœüÖ¸üü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖÓ 43/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¤ǘ Öûüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9545399789  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
 ´ÖÖÖšüÖ ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 25.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¬Öã·µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸÖã́ Æüß ¿ÖêŸÖ ÖÖÓ�Ö¸ü�Öß �ú¹ý Ö�úÖ, ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖêŸÖÖ“Öê ¯ÖîÃÖê ¿ÖêŸÖ ´ÖÖ»Ö�úÖÖß ´Ö»ÖÖ ×¤ü»Öê ÖÖÆüß 
†ÃÖê ´Æü�Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖ�ú›üÖÖê ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü, ¯ÖÖšüß¾Ö ü̧, ¾Ö ´ÖÖÓ›üß¾Ö¸ü •Ö²Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ÆüÖ›ü ±òúŒ™ü“Ö¸ü �ú¹ýÖ 
�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ¬ÖÖë›üß²ÖÖ œüÖ»Öê, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÖÖ¾ÆüÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´ÖÖÖšüÖüüüû �Öã̧ üÖÓ 46/2021 �ú»Ö´Ö 325, 504, 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2334 µÖÖ¤ü¾Öüüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 8830666758  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
1)³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÖÖÓ¤üÖ �ÖÖ¾ÖÖ“Öê ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †¾Ö¬ÖãŸÖ ¤ü¢ÖÖ �ÖÖê̄ Ö�Ö¸ü, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �Ö›ü�úß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ´ÖÖê ÃÖÖ Öêüú´ÖÖî. ´ÆîüÃÖÖ 
µÖê£Öê ×´Ö¡ÖÖ“Öê ‘Ö ü̧ß �úÖµÖÔ�Îú´Ö �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖÖ¾Öß ´ÖÖî. �Ö›ü�úß �ú›êü ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖÖî. ÖÖÓ¤üÖ �ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû ‘ÖÖ™üÖ¾Ö¸ü †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖÖÖ 
™Òü�ú �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹“Ö-5876 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖê ÃÖÖ 
»ÖÖ ¯ÖÖ™üß´ÖÖ�ÖãÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖÖê ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯Ö›ü»µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ ´ÖÖ¸ü »ÖÖ�ÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß ÆüÖ ê¾ÖãÖ •ÖÖ�Öß“Ö ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. 
ÃÖ¤ü¸ü ™Òü�ú “ÖÖ»Ö�ú ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÖÖ�Öê¿Ö ¯ÖãÓ›ü»Öß�ú ¤ãüÃÖê¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �Ö›ü�úß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 181/2021 �ú»Ö´Ö 304(†),  279 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134, 184, 187 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ÁÖß ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖÖ™üß»Öüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 
9850550670  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 18.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´ÖÖê�ú»Öê¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �êú¿Ö¾Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö †Ó²Öã̧ êü, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›üÖê ¯ÖÖµÖß “ÖÖ»ÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖ™üß´ÖÖ�ÖãÖ µÖê�ÖÖ¸üß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß†Ö¸ü-
2271 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²ÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¯ÖÖ™üß´ÖÖ�ÖãÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú 
×¤ü»µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ›üÖêŒµÖÖÃÖ •Ö²Ö¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß µÖ¿ÖÖêÃÖÖ‡Ô ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ 
¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖÖ¾ÖôûÖ²ÖÖ‡Ô ÖÖ¸üÖµÖ�Ö 
³Ö¸ü�ú›êü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ÖÖÓ¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆÃÖ´ÖÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ 
99/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134, ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1119üüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 
9511645433   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)´ÖÖÆãü¸üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¯ÖÖÖÖêôûÖ µÖê£Öß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö �ÖÖêšüµÖÖŸÖ ŸÖÖ. 
´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ²ÖÖ‡ÔÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 2000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öß ×´ÖôãûÖ †Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/2613 ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖ´ÖÖ•Öß 
ÃÖ�Ö¸üÖêôûß�ú¸üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖÆãü̧ üüõ �Öã̧ üÖ 55/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/764 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüü, ´ÖÖê.�Îú.  9405693764  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.      



2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹´Ö. •Öß. †Ö¸ü �ÖÖ›ÔüÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ �ÖÏÖ‰Óú›ü ´Ö¬µÖê  
—ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß  üÖÖÓ¤êü›üü 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 1440/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1133 �Ö�Ö¯ÖŸÖ �úÖë›üÖ•Öß ¯Öê¤êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü 
ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüõ �Öã̧ üÖ 101/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2201 ¿Öê�Öüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02462-236510  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.      
3)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ÖÃÖá •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¯ÖÖÓ¤ü�Ö 
¸üÃŸµÖÖ»Ö�ÖŸÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖêÖÖ/349üüüü, ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö 
ÃÖÖÓ�Ö¾Öß�ú¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüõ �Öã̧ üÖ 99/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2388üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9049477411  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.      

9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •ÖµÖ×³Ö´ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 

ÖÖ´Öê ³ÖÖ�µÖÁÖß �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. •ÖµÖ×³Ö´ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüü Æüß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ 
†ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ´ÖÖÖê•Ö †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. •ÖµÖ×³Ö´ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
�Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü †Ö.´Öé. 16/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/¾ÖÖ¾Æãüôêûüü, 
´ÖÖê.�Îú. 02462-256520  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
                                                                                                             •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 

 


