
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 487/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 18/10/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :-   
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖšü�ú�Ö»»Öß µÖê£Öß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ˆÃÖÖê ×¤ü»Öê»Öê ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ�ÖßŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ ‘ÖãÃÖæÖ »ÖÖ£ÖÖ 
²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �êú»Öß ŸÖÃÖê“Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ ü̧, »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ, �ÖãÖ �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ×“ÖÖ ¯ÖÓœü̧ üßÖÖ£Ö �ãú»Ö£Öê, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¯ÖÖšü�ú�Ö»»Öß ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüü �Öã̧ üÖÓ 272/2021 �ú»Ö´Ö  307, 326, 143, 147, 148, 149, 323, 452, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Öüüü/ÁÖß ´ÖãŸµÖ¯ÖÖê›üûüüüüüüü, ü´ÖÖê.�Îú. 9146579102  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :-  
1)� Óú¬ÖÖ¸ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ŸÖê»Öã̧ ü ŸÖê ¸üÖ‰úŸÖ�Öê›üÖüü ¯Öã»ÖÖ¾Ö•Ö¾Öôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖÓ“Öê �úÖ¸ü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/†-2147 Öê �úÖîšüÖ µÖê£ÖãÖ ÖÖÓ¤êü›ü�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¤üÖêÖ †ÖÖêôû�Öß 
¯ÖãºþÂÖ ŸÖÖë›ü ²ÖÖÓ¬ÖãÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ´ÖÖê ÃÖÖ Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �úÖ¸ü“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü µÖê‰úÖ �úÖ¸ü £ÖÖÓ²Ö¾ÖãÖ, ‹�úÖÖê �úÖ¸ü“Öê �úÖ“ÖÖ¾Ö¸ü ¤ü�Ö›ü ´ÖÖ¹ýÖ �úÖ“Ö ±úÖê›üãÖ 
�úÖ¸ü“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. ¤ãüÃÖ·µÖÖÖê »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´ÖÖ¹ýÖ �ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö †›üß“Ö ŸÖÖêôêû 
ÃÖÖêµÖÖ“Öê »ÖÖò�êú™ü Ø�ú´ÖŸÖß 75,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß 12,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 87,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �êú¤üÖ¸üÖÖ£Ö ×¯Ö. ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›üÖòŒ™ü̧ ü ¸üÖ. �úÖîšüÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü Æü. ´Öã. ×¾Ö¾Öê�úÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖÓ 357/2021 �ú»Ö´Ö 394, 341, 427, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‡Ó¦üÖôêûüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9975754256  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)´ÖÖÖšüÖ ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 14.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²Ö¸ü›ü ¿Öê¾ÖÖôûÖ ¯Öß.‹“Ö. ÃÖß. “µÖÖ ¯Öãœêü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»ÖÖê ›üµÖã™üß¾Ö¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ŸÖßÖ †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß �ÖÖ›üß †Öœü¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ ü̧ µÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 2000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖê 
�Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 8000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †¿ÖÖê�ú ´ÆüÖ¤ãü 
�ÖÖê�ú»Öê, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¸üÖê»Ö¸ü †Öò̄ Ö¸êü™ü̧ ü ¸üÖ. ³ÖÖ™êü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. �úôû´ÖÖã̧ üß ×•Ö. ØÆü�ÖÖê»Ößüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´ÖÖÖšüÖüü �Öã̧ üÖÓ 136/2021 �ú»Ö´Ö 394, 341, 504, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß “Ö¾ÆüÖ�Öûüüüü, 
´ÖÖê.�ÎÓú. 7020408595  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ×¿Ö¸üÖœüÖê�Ö ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓÖß �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ“Öê ´ÖÖê�úôêû •ÖÖ�ÖêŸÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‡Ô-8991 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß •ÖãÖß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖãŒŸÖÖ¸üÖ´Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¤ü¾ÖÖê, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×¿Ö¸üÖœüÖê�Ö ŸÖÖ. 
�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü üüü�Öã̧ üÖÓ 213/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüü/2536 ¸üÖšüÖê›üüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9822630689   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ¤üÖ“ÖÖ¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ´Öê×›ü�ú»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-
0722 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß •ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ²ÖÖ»Ö×�ú¿ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖÖ•Öß 
±ãú»ÖÖ¸üß, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ±ãú»ÖÖ¸üß ¸üÖ. ²ÖîÃÖ�Ö»»Öß �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßü 
üüü�Öã̧ üÖÓ 128/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/2407 ²Öê�Öüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9823627012  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



3)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸ü±úÖ‡Ô �úÖò»ÖÖß ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖë›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹Ö-3199 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß •ÖãÖß 
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖµµÖ¤ü ‡¸ǖ Ö±úÖÖ ÃÖµµÖ¤ü ²ÖÖÆüÖê¤üßÖ, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü 
¸üÖ. ¸ü±úÖ‡Ô �úÖò»ÖÖß ¤ü�ÖÖÔ•Ö¾Öôû ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü üüü�Öã̧ üÖÓ 499/2021 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüü/�úÖÓ²Öôêûüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  02463-255100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖšü�ú�Ö»»Öß µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ˆÃÖÖê ×¤ü»Öê»Öê ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ�ÖßŸÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ×¤üÖÖÓ�ú 12.10.2021 ¸üÖê•Öß ¯ÖîÃÖê 
´ÖÖ�ÖãÖ ³ÖÖÓ›ü�Öê �úÖ �êú»ÖÖÃÖ ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß, �Ö•ÖÖôûßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ŸÖÖêÓ›Ö¾Ö¸ü, ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü, 
´ÖÖ¹ýÖ ¤üÖŸÖ ¯ÖÖ›ü»Öê ¾Ö �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß Ö¸üØÃÖ�Ö ×¯Ö. »Ö�´Ö�Ö ´ÖÖôû¾ÖŸÖ�ú¸ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. 
×ÃÖ¬¤üÖÖ£Ö¯Öã̧ üß “ÖÖî±úÖôûÖ ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüü �Öã̧ üÖÓ 271/2021 �ú»Ö´Ö  326, 143, 148, 149,  504,  
³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüü/ÁÖß ²Öê�Öûüüüüüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 7972589970  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ.  

2)»ÖÖêÆüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ²Öȩ̂ üôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖ¾Ö¹ýÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß ¾Ö �úÖšüßÖê, 
¤ü�Ö›üÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �Ö�Öê¿Ö †¿ÖÖê�ú¸üÖ¾Ö œëü²Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ²Öȩ̂ üôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 214/2021 �ú»Ö´Ö  326, 324, 323, 143, 
147, 148, 149 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Öüüü/ÁÖß �ú·Æêûüüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 7798354377  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ.  

3)´ÖÖÖšüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ²Ö¸ü›ü¿Öê¾ÖÖôûÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ, ÆüÖŸÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ�ú ÆüŸµÖÖ¸ü ‘Öê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¬Ö´´Ö“Ö�Îú 
×¯Ö¸ü¾ÖŸÖÔÖ ×¤üÖÖ“µÖÖ ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�úß ´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖê µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ ¤Óü›üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšüßŸÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö �ú´Ö¸êü“µÖÖ 
¯Ö™üµÖÖÖê, ¤ü�Ö›üÖÖê, »ÖÖ�ú›üÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¬Ö´´Ö¯ÖÖ»Ö ³Ö�Ö¾ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÏ¬ÖÖÖ, ¾ÖµÖ 27 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �ú¾ÖÖÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ´ÖÖÖšüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 137/2021 �ú»Ö´Ö  326, 
324, 323, 341, 323, 504, 506, 143,  147, 148, 149 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/1694 
¯Ö¾ÖÖ¸üûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9922921694   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

5)¯Öôû¾ÖæÖ Öê»Öê :-    
×²Ö»ÖÖê»Öß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖ�Ö¸üÖêôûß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ÖÖ´Öê  ³ÖÖÃ�ú¸ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö ¤êü¾Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 16 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖ�Ö¸üÖêôûß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ �Öêôû�µÖÖÃÖÖšüß ‘Ö¹ýÖ �Öê»ÖÖ 
ŸÖÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê †Ö»ÖÖ ÖÃÖ»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †–ÖÖŸÖ �úÖ ü̧�ÖÖÃÖÖšüß ¯Öôû¾ÖãÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÖÖ�ÖÖÖ£Ö »Ö�´Ö�Ö 
¤êü¾Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ  24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ÃÖÓ�Ö¸üÖêôûß ŸÖÖ.ü ×²ÖÖ»Öê»Öß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößü �Öã̧ üÖÓ 
208/2021 �ú»Ö´Ö 363, 504 ³ÖÖ¤üÓ×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖÖ�Ö»Öêü,ü ´ÖÖê. ÖÓ. 02465-
223333  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ü       

6)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 17.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. Ö¾ÖßÖ ÆüÃÃÖÖ¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ‹Ö‹ÃÖ ™ëü™ü ÆüÖ‰úÃÖ •Ö¾Öôû 
¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ Ö¾ÖßÖ ÆüÃÃÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖê ¾ÖÖ‘Öß •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü»Ö�ÖŸÖ ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ 
™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1280/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòü/95, ´ÖãÓ•ÖÖ•Öß †¿ÖÖê�ú¸üÖ¾Ö “ÖÖî̧ êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüü ü�Öã̧ üÖÓ 103/2021 
�ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüüü,  ´ÖÖê �Î  9011472277  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



7)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 

´Öã¤ü�Öê›üüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê 22.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö �Ö»»Öß ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ŸµÖÖ ¤ãü�ÖÖÔ ´ÖÓ›üôûÖ•Öß ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�ú �úÖœãüÖ, ¾ÖÖÆüÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/‹“Ö-
9269 ¾Ö¸ü ÃÖÖ‰Óú›ü ×ÃÖÃ™üß´Ö »ÖÖ¾ÖãÖ �ÖÖ�Öê ¾ÖÖ•Ö×¾Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ 
´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üÖÃÖà�Ö“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ Ö �ú¸üŸÖÖ �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ×¾ÖÂÖÖÖã“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †¿Öß ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÆü/1585ü, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÁÖßÆü̧ üß ×�ÖŸÖê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 182/2021 �ú»Ö´Ö, 188, 269, 
270, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 3 ÃÖÖ£Ö¸üÖê�Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú †×¬Ö×ÖµÖ´Ö, ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´ÖãÓ̄ ÖÖê�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9527983907  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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


