
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  353/2021              ×¤üÖÖÓ�  : 22/09/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ›üÖò. »ÖêÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ µÖê¾ÖãÖ �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖêÖ ŸÖÖêôêû ÃÖÖêµÖÖ“Öê �ÖÓšü�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 90,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ�ÖßŸÖÖ ³ÖÏ. ×¿Ö¾ÖÖÖÓ¤ü �ú»µÖÖ�Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ�ÖÔ ÁÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖÓ 335/2021 �ú»Ö´Ö 392, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß Ø¿Ö�Öêüúüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :- 

´Ö¸ü�Öê»Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü.21.09.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÆüÖ�Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê †Ö¯Ö»Öê •¾Öê»ÖÃÖÔ ¤ãü�úÖÖ ²ÖÓ¤ü �ú¹ýÖ ‘Ö¸üß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ¸üÖ¡Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê •¾Öê»ÖÃÖÔ ¤ãü�úÖÖÖ“Öß 
¯ÖÖ™üß´ÖÖ�Öß»Ö Ø³ÖŸÖ ±úÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ “ÖÖȩ̂ üß �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö �Ö¸üÖŸÖ, ¾ÖµÖ 51 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü �Ö»»Öß ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
187/2021 �ú»Ö´Ö 457, 380, 511 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß •ÖÖµÖ³ÖÖµÖêüüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 
8975841122  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤ü. 21.09.2021 “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ 
ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ¸üŸÖÖÖ�Ö¸ü •ÖîÖ ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ×›üÃ�ú¾Ö¸ü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-26/‹‹-3668  Ø�ú´ÖŸÖß 14,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß •ÖãÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖß �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
�ÖÖêØ¾Ö¤ü ¯ÖÖÓ“ÖÖôû, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾ÖÖò™ü̧ ü ¯»ÖÑ™ü ¸üÖ. ¸üŸÖÖÖ�Ö¸ü •ÖîÖ ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›üü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 312/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1816 �úÖôêûüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 
9423692675  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖÖ¾ÖÖ›üß ±úÖ™üÖ ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸üÖ •Ö¾Öôû ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖȩ̂ üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹•Öß-1738  Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �Ö•ÖÖÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öü üüü�Öã¸üÖÓ 261/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/35û Ø“ÖŸÖ»Öêüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9284056205  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×ÃÖ�´ÖÖ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ´ÖÖ×�Ö�ú Ö�Ö ü̧ü ÖÖÓ¤êü›üüü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß Ã�ãú™üß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹›ü²»µÖã-1520 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß †•ÖãÔÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø“Ö“ÖÖê›ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¯»ÖÖò™ü ÖÓ²Ö¸ü 813 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüü�Öã̧ üÖÓ 311/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2178 
�ÖÖê�ÖÖ¸ü�ú¸üüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9689715358   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 
 



4)“ÖÖȩ̂ üß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :- 
³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú  ¯»ÖÖò™ü±úÖò́ ÖÔ ÖÓ 2 ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü 

×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô Æüß ×�úÖ¾Ö™ü ²ÖÃÖ´Ö¬µÖê “ÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×ŸÖ“µÖÖ �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖß ´ÖÓ�ÖôûÃÖãÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖÖ“Öß ¯ÖÖêŸÖ ¯ÖÖ“Ö 
�ÖÏò́ Ö ¾Ö•ÖÖÖ“Öß Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ²ÖÖ‡ÔÖê �ú¿ÖÖÖê ŸÖ¸üß ŸÖÖê›ãüÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÖê ŸÖßÃÖ 
•ÖÖ�µÖÖ¾Ö¸ü“Ö ¯Ö�ú›ãüÖ ¯ÖÖêŸÖ ÆüÃŸÖ�ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �Ö¾Ö¸üÖ‡Ô²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. ´ÖÖ¸üÖêŸÖß †Ö¯Öã»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. 
²ÖÖêôûÃÖÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü �Öã̧ üÖÓ 345/2021 �ú»Ö´Ö 379, 511 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆü/2090 ¯ÖÖÓœü̧ êüüüûüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9850733744  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê •Ö¾Öôû ´ÖÖî. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö £Ö›üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî̧ ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÖê »ÖÆüÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ 
�úÖ ´ÖÖ¸üŸÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÓÖß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö “ÖÖ�ãúÖ ê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ¾Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÃÖ ¯Ö�Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖšüßÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ‡ŸÖ ü̧ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê “Öã»ÖŸÖ 
³ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¤ü�Ö›üÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖµÖÖ“Ö ²ÖÖê™ü ±òúŒ™ü“Ö¸ü �êú»Öê ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖ¬Ö¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �ÖÖê̄ Ö»Öê, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö £Ö›üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔüüü �Öã̧ üÖÓ 203/2021 �ú»Ö´Ö 143, 147, 149, 326, 325, 324, 323, 504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß ¿Öê�Öüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9960161935  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

6)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
� Óú¬ÖÖ¸ü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö´ÖÖê›üß ›üß¯Öß •Ö¾Öôû ´ÖÖî. ¹ý‡Ô ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÆü�úÖ¸üß Æêü †Ø³ÖµÖŸÖÖ ÁÖß ¸üÖšüÖê›ü µÖÖÓ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ´ÖÖî. ¹ý‡Ô µÖê£Öê  ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úŸÖÔ¾µÖ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ´ÖÖ—µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö›ü»Öê»Öê ¯ÖÖê»Ö ‘Öê‰úÖ �úÖ �Öê»ÖÖ ÖÖÆüßÃÖ ¾Ö Ö¾ÖßÖ ¯ÖÖê»Ö �úÖ ˆ³Öê �êú»ÖÖ ÖÖÆüßÃÖ ´Æü�ÖãÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¬ÖŒ�úÖ²ÖãŒ�úß ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒ�úµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖÓŸÖ †›ü£ÖôûÖ �ú¹ýÖ ¤üÆü¿ÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êüêü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¿Öê�Ö ‡´Ö¸üÖê•Ö ×¯Ö. †»»ÖÖ‰ú§üßÖ, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ŸÖÓ¡Ö–Ö ¸üÖ. Ö¾Ö Ó̧ü�Ö¯Öã̧ üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖ 321/2021 �ú»Ö´Ö 353, 332, 323, 504 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‡Ó¦üÖôêûüû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9975754256  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 144 ÃÖÓ“ÖÖ¸ü²ÖÓ¤üß“Öê †Ö¤êü¿Ö 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¾Ö ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�úß“Öß ¯Öã¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖ�Ö�Öß Ö ‘ÖêŸÖÖ ×´Ö¸ü¾Ö�Öã�ú �úÖœãüÖ ÃÖÖ´ÖÖ•Öß�ú †ÓŸÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ Ö �ú¸üŸÖÖ �úÖê¾Æüß›ü-19 “ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö 
¾ÖÖœêü»Ö †¿Öß ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/452 ×¾Ö÷ü»Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ˆŸÖ�ú¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖÓ. 336/2021 �ú»Ö´Ö, 188, 270, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ �úÖµÖ¤üÖ ¾Ö 
�úÖê¾Æüß›ü -19 ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ×ÖµÖ´Ö 11 ÃÖÆü ¸üÖ. †Ö. ¾Öê. �úÖµÖ¤üÖ �ú»Ö´Ö 51(²Ö)  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüü/1007 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂ü,  ´ÖÖê.�Îú. 9921155166  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



2)´ÖÖÖšüÖü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ŸÖê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �Ö¸ü™ü¾ÖÖ›üß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸ü “ÖÖî�ú ŸÖê ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÓ¤üß ü̧ 

´ÖÖî. �Ö¸ü™ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ÁÖß ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ 
×´Ö¸ü¾Ö�Öã�ú �úÖœü»Öß. ×´Ö ü̧¾Ö�Öã�úß ´Ö¬µÖê ¾ÖÖª ¾ÖÖ•Ö¾Ö�µÖÖÃÖ ²ÖÓ¤üß †ÃÖŸÖÖ ²ÖÖê»Öȩ̂ üÖê ×¯Ö�ú †ò̄ Öê ´Ö¬µÖê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖêšêü ÃÖÖ‰Óú›ü ²ÖÖò�ÃÖ »ÖÖ¾ÖãÖ ´ÖÖêšüµÖÖ 
†Ö¾ÖÖ•ÖÖŸÖ �ÖÖ�Öê ¾ÖÖ•Öã¾ÖÖ  ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2334, �éúÂ�ÖÖ 
ŸÖãôû•ÖÖ¸üÖ´Ö µÖÖ¤ü¾Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüüü �Öã̧ üÖÓ. 119/2021 �ú»Ö´Ö, 188,  ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
135 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò   ¯ÖÖê»ÖßÃÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/¾Ö›ü•Öêü,  ´ÖÖê.�Îú. 7350108150  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
¤êü�Ö»Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß ÁÖß�úÖÓŸÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖȩ̂ êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 432/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2462 �ëú¦êüüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9552520363  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

9)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´ÖéŸµÖã :- 
1)²ÖÖ¸ü›üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÖÖ¾Ö‘ÖÖ™ü ¯Öã»ÖÖ“Öê Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖ“Öê ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ´ÖÖî. ×¡Ö�ãú™ü 
×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê �ÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß Ö¤üß ´Ö¬µÖê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ‡×²ÖŸÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 
33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü �ÖÖê²ÖÎÖ�Ö›êü Ö�Ö¸ü Ö¾ÖÖ ´ÖÖëœüÖ ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ÖÖ¾Ö‘ÖÖ™ü ¯Öã»ÖÖ¾Ö¸ü �Ö�Ö¯ÖŸÖß ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ ¯ÖÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ  
ÖÖ¾Ö‘ÖÖ™ü µÖê£Öß»Ö ¯Öã»ÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸÖÖê»Ö •ÖÖ¾ÖãÖ Ö¤üß ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö 
‡×²ÖŸÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �ÖÖê²ÖÎÖ�Ö›êü Ö�Ö¸ü Ö¾ÖÖ ´ÖÖëœüÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›üüü †Ö.´Öé. 
22/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/‹ÃÖ. ™üß. ³Öë›êü�ú¸üüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8329824296  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)´ÖÖÆãü¸üüüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ŸÖê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö µÖÖÓ“Öê 
¿ÖêŸÖ ŸÖôûµÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ¯ÖÖêÃ™ ´ÖãÓ�Ö¿Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †×¾ÖÖÖ¿Ö ³ÖÖ¸üŸÖ “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ¯ÖÖêÃ™ü ´ÖãÓ�Ö¿Öß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ÁÖß �Ö�Öê¿Ö ×¾ÖÃÖ•ÖÔÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ˆŸÖ¸ü»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ  ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ 
´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ²Öôßû¸üÖ´Ö ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¸üÖ´Ö¯Öã̧ ü ¯ÖÖêÃ™ü ´ÖãÓ�Ö¿Öß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üüü †Ö.´Öé. 26/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüü/764üüüü,  
•ÖÖ¬Ö¾Ö, ´ÖÖê.�Îú. 9405693764  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
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