
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü                                                                            
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 324/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 21/06/2021 

 

1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ  :-  
»ÖÖêÆüÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.06.2021  ü̧Öê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ‡Ô »ÖÓ“Ö ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖµÖÖôû ¸üÖê›ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö  ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ “Öã»ÖŸÖ ³ÖÖ‰ú ÆüÖ ¿ÖêŸÖÖ¾Ö¹ýÖ ²Öî»Ö�ÖÖ›üß ‘Öê¾ÖãÖ ¯ÖÖ¸ü›üß �ÖÖ¾ÖÖ�ú›êü, •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ÃÖÖµÖÖôû ¸üÖê›ü�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
¸üÃŸµÖÖ´Ö¬µÖê £ÖÖÓ²Ö»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÃÖ ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÃÖ¸ü�úÖ †ÃÖê ´Æü�Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖ“ÖÖ ü̧Ö�Ö ¬Ö¹ýÖ ÖÖÓ¤êü›ü ¾Ö »ÖÖêÆüÖ µÖê£Öß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
�Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¾Ö ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �ú›üµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ŸÖÃÖê“Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 5 
µÖÖÓÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ “Öã»ÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖÃÖ “ÖÖ�ãúÖê ›üÖêôûµÖÖ•Ö¾Öôû ¾Ö ²Ö¸ü�Ö›üß»ÖÖ ´ÖÖ¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê 
•Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö�Ö®ÖÖ£Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ ›üß�úôêû, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¯ÖÖ¸ü›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ �Öã̧ üÖÓ 107/2021 �ú»Ö´Ö 307, 324, 323, 504, 143, 147, 148, 149, 188, 
269, 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9823867337 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
 

1)´ÖÖÖšüÖüüüû :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.06.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. �úÖ¸ü»ÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö üü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öß �ÖÖµÖ ¾Ö ¾Ö�ÖÖ¸ü ²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖ—ÖÖ †¯Ö´ÖÖÖ 
�ú¸üŸÖÖê �úÖ ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¾Öêôãû“µÖÖ �úÖšüßÖê ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“µÖÖ ¤Óü›üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ±òúŒ™ü“Ö¸ü �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
�Ö¾Öôû�Ö •Öôû²ÖÖ•Öß ¿Öêôû�êú, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �úÖ¸ü»ÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´ÖÖÖšüÖüüûüû 
�Öã̧ üÖÓ 54/2021 �ú»Ö´Ö 326, 504, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2123 ×�Ö¸üßûüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 
9511712937   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüû :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÁÖß�úÖÓŸÖ •¾Öê»ÖÃÖÔ ³ÖÖ¾ÖÃÖÖ¸ü “ÖÖî�úü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ¯»ÖÖò™ü“Öê ¯Öî¿ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓ•µÖÖ¾Ö¸ü �ÖÓ•Ö¸üÖê 
¾Ö Ã™üß»Ö“Öê ¸üÖÑ›üÖê ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ö¸ü¾ÖÖ›êü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ÁÖß¸üÖ´Ö 
†¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü —Öë›üÖ “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüû �Öã̧ üÖÓ 196/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, 109, 504, 506, 34 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ‘ÖÖ™êüûüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-261364   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

3)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.06.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×•Ö. ¯Ö. ¿ÖÖôûê •Ö¾Öôû  ´ÖÖî. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖê»ÖÓ�Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê Ã¾Ö¸üÖ•Ö ×¯Ö. ´ÖÖ¬Ö¾Ö �Öß¸üÃÖÖ�Ö¸ü, ¾ÖµÖ 2 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö (ŸÖê.) ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
†Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-04/•Öß›üß-4765 Æüß ü ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖÃÖ ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ 
ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¯Ö. ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö �Öß¸üÃÖÖ�Ö¸ü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö 
(ŸÖê.)ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 47/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ëú¦êü,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8766554586  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)†Ö¯ÖÃÖÖŸÖ —ÖãÓ•Ö :-  
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.06.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ˆ¤üÖÃÖßÖ ²ÖÖ²ÖÖ “ÖÖî�ú ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 

ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü  µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¤üÖ¹ý ¯ÖÖ•Ö�µÖÖ“µÖÖ  �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †Ö¯ÖÃÖÖŸÖ 
´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß ¾Ö —ÖãÓ•Ö �ú¹ýÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¿ÖÖÓŸÖŸÖê“ÖÖ ³ÖÓ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß £ÖÖȩ̂ êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 113/2021 �ú»Ö´Ö 160 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆÖü ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2499 ³ÖÖ¸üŸÖßüüûüüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
9850558294  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 



5)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ ŸÖê •ÖÓ�Ö´Ö¾ÖÖ›üß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ 
²ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü  ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ  »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖîÃÖê 
‘Öê¾ÖãÖ �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1140/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê�úÖò/ÆüÖÖ¾ÖÓŸÖÖ ×¯Ö. ÃÖÖê̄ ÖÖÖ¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Öû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüüüü�Öã̧ üÖ 195/2021 �ú»Ö´Ö 
12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê�úÖò/2699 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02462-261364  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)´ÖÖÖšüÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ×Ö´Ö�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ×Ö´Ö�ÖÖ¾Ö ŸÖê †Ö¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÃŸµÖÖ 
»Ö�ÖŸÖ Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü  ŸÖßÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ 
±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ »ÖÖê�úÖÓ�ú›ãüÖ ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ ×´Ö»ÖÖ ›êü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 1810/-¹ý¯ÖµÖÖ“Ö ê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/3132 †ÖÖÓ¤üÖ »Ö�´Ö�Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖ üüüüü�Öã̧ üÖ 53/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2111 ×ŸÖ›ü�êúüüüüüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 
9767242111   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

 


