
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 501/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 30/10/2021 
1)�ÖãÖ :-  
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ŸÖê 11.00 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �úÖê»ÆüÖ¸üß ¤ü̧ üßŸÖ •ÖÓ�Ö»Ö ™êü�ú›üß¾Ö¸ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸ êü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Ø“Ö“ÖÖê›üß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ •ÖôûŸÖÖÖÖ �ú ü̧ßŸÖÖ »ÖÖ�ú›êü ŸÖÖê›ü�µÖÖÃÖÖšüß �ãú·ÆÖ›ü ‘Öê‰úÖ �úÖê»ÆüÖ¸üß ¤ü¸üßŸÖ µÖê£Öß»Ö •ÖÓ�Ö»Ö ™êü�ú›üß¾Ö¸ü �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †–ÖÖŸÖ �úÖ ü̧�ÖÖÃÖÖšüß �úÖê�ÖŸµÖÖ ŸÖ¸üß ×ŸÖ��Ö ÆüŸµÖÖ¸üÖÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ÖôûµÖÖ¾Ö¸ü, ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü, ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ �ÖãÖ �êú»ÖÖ. ý¾Ö�Öî̧  ×±úµÖÖÔ¤üß 
¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ×¯Ö. ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Ø“Ö“ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 256/2021 �ú»Ö´Ö 302, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ³Ö�Ö¾ÖÖÖ �úÖÓ²Öôêûû,  
´ÖÖê.�Îú. 8691880033  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :-  
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÖ¾Ö›êü ¾ÖÖò‡ÔÖ ´ÖÖ™Ôü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü µÖê£Öê †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖßÖ †ÖÖêôû�Öß †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ  ×±úµÖÖÔ¤üß�ú›üß»Ö Ö�Ö¤üß 12,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö 
†Öê̄ ÖÖê ‹-37 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 5,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 17,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö •Ö²Ö ü̧ßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ 
†Öê̄ ÖÖê ‹-9 ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ÆüÖ ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ±êú�ãúÖ 3000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê †ÖÆêü. ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ  ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ³Ö�Ö¾ÖÖÖ †ÖÖ�úÖê›êü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ¤îüšüÖÖ �ãúºþôûÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü Æü. ´Öã. ²ÖÓ™üß 
¯ÖÖÓœü̧ êü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 416/2021 �ú»Ö´Ö 392, 323, 427, 
34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüûûüüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9370933727  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)�ú»Ö´Ö 380 “ÖÖȩ̂ üß :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.30 ŸÖê ×¤ü. 29.10.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß 
ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¯ÖÖ™üß»Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»µÖÖÖê ›üÖêŒµÖÖ“µÖÖ ˆ¿ÖÖ•Ö¾Öôû ¤üÃŸÖßŸÖ ²ÖÖÓ¬ÖãÖ 
šêü¾Ö»Öê»Öê Ö�Ö¤üß 50,000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ŸÖßÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 80,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ˆ‘Ö›üµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖãÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ •Öôû²ÖÖ•Öß Æü™ü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ²Öß‹ÃÖ‹±ú 
´Ö¬µÖê Æêü›ü �úÖòÖÃ™êü²Ö»Ö ¯ÖÖê�Ö¸ü�Ö, ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖÖ Æü. ´Öã. ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ¯ÖÖ™üß»Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüû �Öã̧ üÖÓ 
415/2021 �ú»Ö´Ö 380, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9370933727  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ †Ö�éúŸÖß †¯ÖÖ™Ôǘ Öë™ü 
�ÖßŸÖÖ‡Ô ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ �îú»ÖÖÃÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/‹‹“Ö-3586 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´Ö×¸ü²ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 
48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �îú»ÖÖÃÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 370/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüüü/614 ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂üüüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9823170905  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 
 

5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   



1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ‹Ö. ›üß.-42 
×ÃÖ›ü�úÖê üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¸üÖ¡Öß“Öê •Öê¾ÖÖ �ú¹ýÖ ²ÖÖÆêü¸ü ±êú¸ü±ú™ü�úÖ ´ÖÖ¹ýÖ ‘Ö¸üÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôû µÖã‰úÖ ŸÖã ‡�ú›êü �úÖ ×±ú¸üŸÖÖêÃÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ŸµÖÖ“µÖÖ �ú´Ö ȩ̂ü“µÖÖ �ÖÓ•Ö¸üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖê�úµÖÖŸÖ ŸÖßÖ 
×šü�úÖ�Öß ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ŸµÖÖ´Öãôêû ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ²ÖÖ¸üÖ ™üÖ�êú ¯Ö›ü»Öê ¾Ö ¯ÖãÆüÖ ‡�ú›êü †Ö»ÖÖÃÖ ŸÖ¸ü ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã×´ÖŸÖ ×¯Ö. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÃÖ¸üÖê¤êü, ¾ÖµÖ 17 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ‹Ö›üß-41 ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü �Öã̧ üÖÓ 775/2021 �ú»Ö´Ö 326, 324, 504, 506, 34 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×Öüüüü/ÁÖß £ÖÖȩ̂ üÖŸÖüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9823298315  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

2)‡ÔÃ»ÖÖ¯Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¸üÖÆüÖŸµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ´ÖÖî. ×¿Ö¾ÖÖß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü 
×•Ö. üüÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ¯Öã¾Öá“Öê ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ÆüÖŸÖÖŸÖ ²Ö›ü�Öê ¾Ö ¸üÖò›ü ‘Öê‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ 
‘ÖãÃÖæÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú ¤üÖêÖ µÖÖÖê ²Ö›ü�µÖÖÖê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú “ÖÖ¸üÖê ¸üÖò›üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸üÖÓÖÖ •Ö²Ö¸ü ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �êú»µÖÖÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ¾Ö ¾Ö×ÖŸÖÖ ×Æü“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ÆüÖ›ü ´ÖÖê›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖü ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖ´ÖãÖÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. ×¾ÖÂ�Öã “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ×¿Ö¾ÖÖß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êüû ‡ÔÃ»ÖÖ¯Öã̧ ü �Öã̧ üÖÓ 96/2021 �ú»Ö´Ö 325, 452, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüüüü/¯ÖÖ™üß»Ö,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9765999899  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

6)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.06.2019 ŸÖê ×¤ü21.08.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ¯Öê̄ ÖÖ �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ¾ÖÖ¸üÃÖ ÆüŒ�ú †ÃÖŸÖÖÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê »Ö¯Ö¾ÖãÖ šêü¾ÖãÖ �ÖÖê™êü ²ÖÖÖ¾Ö™ü �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü 
�ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖ. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖÖê ÃÖß†Ö¸ü¯ÖßÃÖß 156(3) ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö. ×±úµÖÖÔ¤üß 
†®Ö¯Öã�ÖÖÔ²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. �Öß¸ǘ ÖÖ•Öß µÖê»ÖŸÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¯Öê̄ ÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ. 289/2021 �ú»Ö´Ö 420, 468, 471, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß  ´ÖÖȩ̂ êü  ǘ ÖÖê.�Îú. 9763457266  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö�Öê¿ÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÖµÖ ¯ÖÖò‡Õ™ü µÖê£Öê ²ÖÆüÖ¤ãü̧ êü µÖÖÓ“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“µÖÖ 
Ø³ÖŸÖß»ÖÖ »ÖÖ�ÖãÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß •Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 10,500/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê�úÖ òü/2409, ÆüÖ´ÖÓŸÖ »Ö�´Ö�Ö ´Ö¤üÖêüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü ü�Öã̧ üÖÓ 417/2021 
�ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/2547 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüûüüû,  ´ÖÖê �Î  866905593  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
2)ÃÖÖêÖ�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü “ÖÖî�ú ¿Öê¾Ö›üß ²ÖÖ. ×™üÖ ¿Öê›ǘ Ö¬µÖêü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ™òü²Ö“µÖÖ ÃÖÖÆüµÖÖÖê �Öã›ü�Öã›üß  ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 5460/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖü/864, ÃÖã×Ö»Ö �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¤üÖêÃÖ»Ö¾ÖÖ¸üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ÃÖÖêÖ�Öê›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüü ü�Öã̧ üÖÓ 186/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/1927 ³Öã¢Öêüüû üüû,  ´ÖÖê �Î  9424292819  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖÓ¬ÖßÖ�Ö¸ü ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ÁÖß¤êü¾Öß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2700/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖü/1138, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ŸÖê»ÖÓ�Öüüüü, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖŸÖÖôûüü ü�Öã̧ üÖÓ 336/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüü/591 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüûüüû,  ´ÖÖê �Î  8412879395  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



4)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, “ÖÓ¤üÖØÃÖ�Ö �úÖòÖÔ̧ ü µÖê£Öß»Ö ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ •ÖÖ¸ü»Ö ¾Ö 
×�Ö°™ü Ã™üÖê†ÃÖÔ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¿Öê›ü ´Ö¬µÖêüü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1320/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê�úÖòü/248, ŸÖÖÖÖ•Öß ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü  ÖÖÓ¤êü›üü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü ü�Öã̧ üÖÓ 
776/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1884 ´Öã̄ Ö›êüüüûüüû,  ´ÖÖê �Î  8421435353  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »Ö�´ÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ØÃÖ¬Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3000/-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 ¯ÖÖêÆü/2166, ¤üÖ¸üÖØÃÖ�Ö ×¯Ö. »Ö“”û´ÖÖ•Öß ¸üÖšüÖê›üûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê  ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü 
�Öã̧ üÖ 335/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1792 »ÖÖê�ÖÓ›êüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9527810006  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)²ÖÖ¸ü›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ¸ü›ü ŸÖê ³ÖÖê�ú¸ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´Öî¡Öß ¬ÖÖ²µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üü ŸÖÖ. 
´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1400/-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 ¤ü¿Ö¸ü£Ö �ÖÖê×Ó¾ÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ŸÖ»»Öê¤ü¾ÖÖ¸üüûüü, Öê. ¾ÖÖ“Ö�ú 
-ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�ÖûüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê  ²ÖÖ¸ü›üûüüü �Öã̧ üÖ 102/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüüüü/611 ÃÖß.‹ÃÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸üüü, ´ÖÖê.�Îú. 820881048  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)�ãÓú™æü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖ•Ö¾Öß¸ü ¬ÖÖ²ÖÖ ¸üÖÆêü̧ ü ¸üÖ›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•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/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1880/-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 ×¤üÖê¿Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö µÖê¾Ö»Öêüûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üûüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú™æü̧ üüûüüü �Öã̧ üÖ 226/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/1592 
×Ö�ú´Öüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8080840778  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ú»ÖÖ´ÖÓ¤üß¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1800/-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 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß •ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØÃÖÆü Æü•Öã̧ üÖØÃÖ�Ö ¿ÖÖÆãüüûüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüûüüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüûüüü �Öã̧ üÖ 
389/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüüü/1012 ¸üÖšüÖê›üüüü, ´ÖÖê.�Îú. 02462-
236500  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                                    ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 


