
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 499/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 28/10/2021 
1)�ÖãÖ :-  
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê 21.30 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ´ÖÓ�Ö¹ýôû ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¾Ö÷ü»Ö ´ÖÃÖÖ•Öß �ÖÖȩ̂ êü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´ÖÓ�Ö¹ýôû ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
ÆüÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üß ³ÖÖÓ›ü�Ö ÃÖÖê›ü¾Ö�µÖÃÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÓÖß ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖêšêü »ÖÖ�ãú›ü 
(²Ö›ü�ÖÖ) †Ö�ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»ÖÖÃÖ ´ÖÖ¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ²Ö›ü�µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê 
›üÖêŒµÖÖŸÖ, ÆüÖã¾Ö™üß¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾µÖÖ ›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö×›ü»ÖÖ“Öê 
¯ÖÖê™üÖŸÖ, ”ûÖŸÖß¾Ö ü̧ •ÖÖȩ̂ ü•ÖÖȩ̂ üÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ŸµÖÖ“ÖÖ �ÖãÖ �êú»ÖÖ. ý¾Ö�Öî̧  ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖî. ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¯ÖÖÓ�Ö¸üß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 254/2021 �ú»Ö´Ö 302, 307, 
324, 109, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ´ÖÆüÖ•ÖÖû,  ´ÖÖê.�Îú. 9689707038  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê ×¤ü. 27.10.2021 “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÖÓ¤üß�ÖÏÖ´Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ‘Ö¸üß ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆãü�Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
�ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖÖÖ †ÃŸÖÖ ¾µÖÃŸÖ ±êú�ãúÖ �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê ¤üÖ¸ü �ú¿ÖÖÖê ŸÖ¸üß ˆ“Ö�ú™ãüÖ �úÖœãüÖ †ÖŸÖ ´Ö¬Öß»Ö šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ“Öê ×´ÖÖß �ÖÓšü�Ö 
Ø�ú´ÖŸÖß 38,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß 20,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 58,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ¤üß¯Ö ÖÖ�ÖÖÖ£Ö ×¿Ö¾Ö¯Öã̧ êü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. ÖÓ¤üß�ÖÏÖ´Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 331/2021 �ú»Ö´Ö 454, 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüü/1724 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9423437844  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×›ü. ´ÖÖ™Ôü. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-26/‹‡Ô-0491 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Ö¸ü¤ü ÃÖãµÖÔ³ÖÖÖ¸üÖ¾Ö 
“Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �ÖÓ›üÖê²ÖÖ “ÖÖî�ú üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 367/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2309 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9049343095  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ †Öë�úÖ¸êüÀ¾Ö¸ü Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß‹Ö-8534 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖÖê•Ö ˆ¢Ö´Ö ×Ö�ÖÖŸÖê, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. †Öë�úÖ¸êüÀ¾Ö¸üÖ�Ö¸ü üÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü 
üüü�Öã̧ üÖÓ 366/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2309 •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9049343095  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)•ÖÖÖ¾Ö¸ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ŸÖê ×¤ü. 26.10.2021 “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¹ýÖ 
»ÖÖêÆü�ÖÖ¾Ö ŸÖê ×²Ö»ÖÖê»Öß •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ²Öî»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö ü̧ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ Æü¸ü�µÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“ÖÖ ²Öî»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ•Öã �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö 
¾ÖÃÖ´ÖŸÖê, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. »ÖÖêÆü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ  ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ �Öã̧ üÖÓ 234/2021 
�ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2476 ¯ÖšüÖ�Öüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9823027725 üÆêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
  



5)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 20.03.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.00 ŸÖê ×¤ü. 19.06.2021 “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß 
¯ÖÏ³ÖÖŸÖÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¤üÆüÖü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, †¯Ö´ÖÖÖßŸÖ �êú»Öê. ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. 
¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 27 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 330/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 
504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/2317 ¯ÖÖ¾Ö›êüüüü, ´ÖÖê �Î  8888842002  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 21.12.2014 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö Æü. ´Öã. ×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖ�Ö¸üüü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ÖÓÖ¤üê“Öê »Ö�ÖÖ �ú¸üßŸÖÖ 75,000/-¹ý ¾Ö ‘Ö¸ü�ÖãŸÖß ¾ÖÃŸÖã �Ö¸êü¤üßÃÖÖšüß 
47,000/-¹ý ¤êü ´Æü�ÖãÖ ŸÖ�ÖÖ¤üÖ »ÖÖ¾ÖãÖ •ÖÖ�ÖãÖ ²Öã•ÖæÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖß 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 30 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 368/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Öüüüüüü/ÁÖß �úÖÓ²Öôêûüüü,  ´ÖÖê �Î  9823031227  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
� ãÓú™æü¸ü :ü-×¤üÖÖÓ�ú 19.10.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 09.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ãúÂ�Öæ̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÖî. ȩ̂ü�Öã�úÖ²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö 
¸üÖ. �ãúÂ�Öæ̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-38/‹‹-4549 Æüß ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖ�Öê 
³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖ •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü µÖÖê�Öê¿Ö 
»Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. �ãúÂ�Öæ̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú™æü̧ üü �Öã̧ üÖ 
225/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 337, 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134 ´ÖÖê ¾ÖÖ �úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/†Ö™ü�úÖȩ̂ êüüûüü,ü  ´ÖÖê.ÖÓ. 8669182128  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ�Ôú�µÖÀ¾Ö¸ü ´ÖÓ¤üß¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. 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, ×´Ö»ÖÖüü ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 6520/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÆü/2066, ÃÖÖê̄ ÖÖÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¾Öôû�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ü�Öã̧ üÖÓ 207/2021 �ú»Ö´Ö 
12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüü/2388 œü�Öêûüüû,  ´ÖÖê �Î  9049477411  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)�ãÓú™æü¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö  ×•Ö. 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, ×´Ö»ÖÖüü ™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»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/2066, ÃÖÖê̄ ÖÖÖ 
ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¾Öôû�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ü�Öã̧ üÖÓ 207/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüü/91 �ÖÓ¤ü¾ÖÖ›üûüüû,  ´ÖÖê �Î  9146694999  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ¯Öã »ÖÖò•Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ×¿Ö¾Ö¿ÖŒŸÖßÖ�Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ 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 1210/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/•ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØÃÖ‘Ö Æãü•Öæ̧ üÖØÃÖ‘Ö ¿ÖÖÆãüüü, Öê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ü�Öã̧ üÖÓ 388/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüüüü/1007 —ÖÖÓ²Ö ȩ̂üûüüû,  ´ÖÖê �Î  02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)×²Ö»ÖÖê»Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �úÖêÆüßÖã̧ ü ¤ãü¬Ö ›êü†¸üß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×²Ö»ÖÖê»Öß ŸÖÖ. 
×²Ö»ÖÖê»Ößüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, Ø¿Ö¬Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1200/-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 ¯ÖÖê�úÖòüü/354, ¾µÖÓ�ú™ü ÃÖã³ÖÖÂÖ¸üÖ¾Ö ¬ÖÖë�Ö›êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×²Ö»ÖÖê»ÖßüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×²Ö»ÖÖê»Ößüü �Öã̧ üÖ 220/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüü/2351 ´Öã§êǘ Ö¾ÖÖ¸ü,  ´ÖÖê.�Îú. 9049778709   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¿ÖÖêµÖÔ ¬ÖÖ²ÖÖ †ò�›ü 
¸êüÃ™üÖò̧ Óü™ü“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ¤ü¿Ö¸ü£Ö �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö ŸÖ»Ö¤êü¾ÖÖ¸üü, Öê. ¾ÖÖ“Ö�ú-ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ ¯ÖÖê. †. �úÖ. ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ.üüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ 299/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüü/ÁÖß 
¯Ö¾ÖÖ¸üü,  ´ÖÖê.�Îú. 9423441582  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ŸÖôû�Öß ±úÖ™üÖ ŸÖÖ.üüü ×•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 2400/-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 ¯ÖÖê�úÖòüü/ÁÖß �Ö•ÖÖÖÖ ³Ö�Ö¾ÖÖÖ �ÖÓ›üÖ�Öôêûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾ÖüüüüüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüüü �Öã̧ üÖ 107/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/1641 ¤üÖ´ÖÖê¤ü̧ üüü,  
´ÖÖê.�Îú. 9823971641  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

9)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.10.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ. ¤ü. ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß  ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 
ÖÖ´Öê ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×¯Ö. »Ö�´Ö�Ö šüÖê�êú, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‡•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ÖÖ¯Öß�úß´Öãôêû ¾Ö �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ¸üß¯Ö�ÖÖ´Öãôêû 
´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ŸÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖãÖ �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß µÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ¤üÖ�Ö»Ö 
�êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¯Ö. »Ö�´Ö�Ö šüÖê�êú, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ‡•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü †Ö.´Öé. 91/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ´ÖÖ×�Ö�ú ÆÓü²Ö›ìüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9823040224  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
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