
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 310/2021              ×¤üÖÖÓ�    10/06/2021 
 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

»ÖÖêÆüÖûü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ŸÖê ×¤ü. 09.06.2021 “Öê 08.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖêî�ú »ÖÖêÆüÖ µÖê£–Öß»Ö 
•ÖÖ¬Ö¾Ö �éúÂÖß ÃÖê¾ÖÖ �ëú¦ü �ÖÓ�ÖÖ�Öê›ü �ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ÃÖÖî̧ ü³Ö ²ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü×´Ö™ü ¹ý´Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �éúÂÖß ÃÖê¾ÖÖ �ëú¦ü ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¿Öê™ü¸ü“Öê �ãú»Öã̄ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, �úÖ Ó̂™ü¸ü“µÖÖ �ÖÖ»Ö“µÖÖ ›ÒüÖ¯Ö“Öê ´ÖÖê›üŸÖÖê›ü �ú¹ýÖ, ÃÖ¤ü¸ü 
›ÒüÖ¯Ö´Ö¬Öß»Ö 28,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö �ÖÓ�ÖÖ�Öê›ü •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖÖî̧ ü³Ö ²ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü×´Ö™ü ¹ý´Ö µÖê£Öß»Ö Ã¯Öê¿Ö»Ö ¹ý´Ö“Öê �úÖ“ÖÖ ±úÖê›ãüÖ 
†ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, �Ö»µÖÖŸÖß»Ö 34,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 62,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü 
×±úµÖÖÔ¤ß †ŸÖã»Ö •ÖÖÖÔ¬ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖìü, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. ¸üÖµÖ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
»ÖÖêÆüÖüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 95/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÖêÖÖ�úÖÓ²Öôêûüüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 
9823867336Ö¾Ö  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
 

2)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 09.06.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ¤ü¢Ö Ö�Ö¸ üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ÃÖß›üß ›üß»ÖŒÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖã-
2265 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×¯Ö. ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö  µÖê®ÖÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 35 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™êü»ÖØ¸ü�Ö, ¸üÖ. �ãÓú™ãü̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 216/2021 �ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/318 ‘Öã�Öêüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9284848994  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 03.06.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê 
‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ �ÖÖê̄ ÖÖôûÖ�Ö¸ü ÃÖÖÓ�Ö¾Öß üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß›ü²»Öã-
2474 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. ¿Öêôû�ÖÖ¾Öü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æü. ´Öã �ÖÖê̄ ÖÖôûÖ�Ö¸ü ÃÖÖÓ�Ö¾Öß ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüü �Öã̧ üÖÓ 163/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2317 ¯ÖÖ¾Ö›êüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  
8888842002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öûüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ŸÖê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¹ý²Öß ´ÖÓ�Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ •Ö¾Öôû ´ÖêÖ 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ‹´Ö †ÖµÖ ›üß ÃÖß ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/ŒµÖã-7891 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß 
†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ÖÖ�ÖÖê²ÖÖ �Ö›Óü²Öêü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. ‹Ö ›üß 32 
Æü›ü�úÖê Ö×¾ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öûüüüüü�Öã̧ üÖÓ 357/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1027 Ø¿Ö¤êüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  02462-236373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 

3)†ò™üÖêü “ÖÖȩ̂ üß :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¹ý¯ÖÖ �ÖêÃ™ü ÆüÖ‰úÃÖ •Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ²Ö•ÖÖ•Ö �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ †ò™üÖê �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß›üß-4599 Ø�ú´ÖŸÖß 70,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¹ý¯ÖÖ �ÖêÃ™ü ÆüÖ‰úÃÖ 
¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü µÖê£Öê ˆ³ÖÖ �ú¹ýÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»Ö ‘Öê�ÖêÃÖÖšüß ²ÖÖ•Öã»ÖÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¾ÖÃÖã̧ êüü, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›ÒüÖµÖ¾Æü̧ ü, ¸üÖ. ¾ÖÃÖÓŸÖÖ�Ö¸ü ×¾Ö÷ü»ÖÖ�Ö¸ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 214/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2059 ÃÖÖÖ¯Öüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  
9421849989  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  



 
4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.51 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹ÃÖ ‹ÃÖ ›ß ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¿ÖÖò̄ Öß ÃÖÓŸÖ�éú¯ÖÖ ´ÖÖ�ìú™ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×�úÃÖÖÖ ²Öò™ü¸üß ‘Öê�µÖÖ�ú¸üßŸÖÖ ÃÖÓŸÖ�éú¯ÖÖ ´ÖÖ�ìú™ü ´Ö¬µÖê ‹ÃÖ ‹ÃÖ ›üß ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¿ÖÖò̄ Öß ´Ö¬µÖê �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ, ²Öò™ü¸üß �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸üßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ, �úÖ Ó̂™ü¸ü¾Ö¹ýÖ ×¾Ö¾ÖÖê 17 ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý “ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÖî̧ ü¾Ö ×¯Ö. ¸üÖ´Ö×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖê™ü×�Ö ȩ̂üü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖÓ 169/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1076 ÃÖµµÖ¤üüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 
9637666812  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)´ÆîüÃÖü “ÖÖȩ̂ üß :- 
� Óú¬ÖÖ¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.23 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 08.06.2021 “Öê 06.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �Öã™ãü̧ ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
¿ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ¤üÖêÖ ´Æü¿Öß ¾Ö ¤üÖêÖ ²Öî»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 1,00,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖ“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü  
²ÖÖÓ¬ÖãÖ ‘Ö¸üß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß Ö¸üØÃÖ�Ö ×¯Ö. ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖßü, ¸üÖ. �ÖÓã™ãü̧ ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 174/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß —ÖÓã•ÖÖ ȩ̂üüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  8805957400  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

6)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü ¸üÖê›ü ÆÖü›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ ‘Ö¸üß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ 
†Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ²ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß »Ö»ÖßŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. 
ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¾Ö ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ×´Ö¡ÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÖ‘ÖÖôûÖ  ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Öüüû �Öã̧ üÖÓ 355/2021 �ú»Ö´Ö  326, 323, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ó�ãú¸ü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß²ÖÖ‡Ô 
Æüß †Ó�ãú¸ü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ‘Ö¸üÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ •ÖãµÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ¸üÖò›üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öê Ø±ú›ü¸üß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ÆüÖ›ü ´ÖÖê›ü»Öê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü »ÖÖê�úÖÓÖß ´ÖãŒ�úÖ 
´ÖÖ¸ü ´ÖÖ¸ü»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ�ÖßŸÖÖ ×¯Ö. †¿ÖÖê�ú ´ÖÖŸÖê�ú¸üü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ´Ö�ÖÖ¯Öã̧ üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüû �Öã̧ üÖÓ 217/2021 �ú»Ö´Ö 325, 143, 147, 148, 149 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/318 ‘Öã�Öêüüü, ǘ ÖÖê.�Îú.  9284848994  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¤üÖ³Ö›ü ŸÖê ²ÖÖ´Ö�Öß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¸üÖê›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ 
¯Öã̧ ü³ÖÖ•Öß ™êü�úÖôêû µÖÖÓ“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¡ÖÖ“Öê †Öê̄ ÖÖ ¿Öê›ü ¤üÖ³Ö›ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖü ×ŸÖ¸Ôü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 37,130/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/†Ö×¿ÖÂÖ ×¯Ö. ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖȩ̂ üÖ™êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüü�Öã̧ üÖ 
134/2021 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2045 »ÖÖÓ›ü�Öêüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9421869570  Æêüü �ú¸ßüŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖÖ±ú»ÖÖ¯Öã̧ ü ±úÖ™üÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ³ÖêÃÖôûµÖãŒŸÖ Ø¿Ö¤üß ÃÖÓ¡ÖÖý Ø�ú´ÖŸÖß 1480/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö »ÖãÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
10,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 11,480/-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 ¯ÖÖêü�úÖò/2177ü ÃÖã³ÖÖÂÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ�Ö»Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüüüõ �Öã̧ üÖ 
156/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1653 ¤êü¾Ö�úÖÓ²Öôêûüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9623979181  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

9)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.06.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖ»Öß Ö�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ �Öã. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 

Ã¾Ö¯Öß»Ö ×ÃÖ¨üÖ£ÖÔ �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ¯ÖÖ»Öß Ö�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ �Öã. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ü�úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ×ÃÖ¨üÖ£ÖÔ Æü×¸ü³ÖÖ‰ú �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, 
¸üÖ. ¯ÖÖ»Öß Ö�Ö¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ �Öã. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü †Ö.´Öé. 28/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
†Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/926 �úÖ�Ö�Öêüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú.  02462-  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

10)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
� Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.06.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 08.06.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖê †ÖÓ²Öê�ÖÖ¾Ö 

¤ü̧ ǘ µÖÖÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �êú¿Ö¾Ö ²ÖÖ¯Öã̧ üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ëúœüÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü 
ÆüÖ ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖê †ÖÓ²Öê�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ¾Öß�Ö ‡Ô»ÖêŒ™Òüß�ú ¯ÖÖê»Ö ²ÖÃÖ¾ÖßµÖÖ“Öê ´Ö•Öã̧ üß �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �ÎêúÖ ´Ö×¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÆüµÖÖÖê ¯ÖÖê»Ö 
ˆ“Ö»ÖãÖ 33 �êú.¾Æüß.“µÖÖ ‡»ÖêŒ™Òüß�ú ŸÖÖ¸üÖ�ÖÖ»ÖãÖ ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †“ÖÖÖ�ú 33 �êú.¾Æüß. »ÖÖ‡ÔÖ“Öê ×¾ÖªãŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ¾Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ ü̧ 
µÖÖÓÖß ¬Ö¸ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÖê»Ö´Ö¬µÖê µÖê¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖ ¾Ö �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê  ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ. ¤ü. ²ÖÖ ü̧›ü µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ 
¾Ö¸üß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ´Ö ü̧�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �êú¸ü²ÖÖ ¤ü¢ÖÖ �Ö¾Öôêû, ¾ÖµÖ 21 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �ëúœüÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ²ÖÖ¸ü›üüü †Ö.´Öé. 01/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß 
×²Ö““Öê¾ÖÖ¸üüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9561038001  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

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

 


