
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 344/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 17/09/2021 
1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 
 

»ÖÖêÆüÖ ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 01.08.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê »ÖÖêÆüÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö �ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ×“Ö�Ö»Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê 
¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü̧ ü ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú¹ýÖ £Ö�ú¾ÖÖ †Ö»µÖÖÖê �ÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ´ÖÖ. 
×“Ö�Ö»Öß�ú¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖ•Ö¾Öôû �ÖÖ›üß´Ö¬µÖê —ÖÖê̄ Öß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †–ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ´Öã»Öê ¾ÖµÖ †Ó¤üÖ•Öê ¾ÖßÃÖ ŸÖê ¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ ¾ÖÂÖì †ÃÖ»Öê»Öê 
�ÖÖ›üß´Ö¬µÖê “ÖœãüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôû µÖê‰úÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹�úÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ �ÖôûµÖÖ»ÖÖ “ÖÖ�ãú »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ •ÖîÃÖê ÃÖÖêµÖê¾ÖÖ»ÖÖ Æîü ¾ÖîÃÖÖ ÃÖÖê•ÖÖ 
ÖÆüß ŸÖÖê “ÖÖ�ãú ‘ÖãÃÖÖ ¤ãÓü�ÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÑ™ü“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖãÖ ȩ̂ü›ü´Öß 9 �Óú¯ÖÖß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 9000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö 
¿Ö™Ôü“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö Ö�Ö¤üß 640/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê �úÖœãüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ �úÖÆüß †ÓŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ×ŸÖÃÖ¸üÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ˆ³ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ¾Ö ŸÖÖê µÖê�ÖÖ·µÖÖ 
•ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ¾Ö¸ü »Ö�Ö šêü¾ÖãÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖÖê ŸµÖÖ ¤üÖê‘ÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖÖ ÆüÖê�ÖµÖÖ ŒµÖÖ •Ö»¤üß “Ö»ÖÖê †ÃÖê ´Æü�Ö»ÖÖ. ŸÖê ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ 
�úÖ¸êü�ÖÖ¾Ö�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÃŸµÖÖÖê ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ´Ö�ÖŒµÖÖ“ÖÖ ¡ÖÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖÖê †Ö•ÖÖ¸üß ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ´Öãôêû ×±úµÖÖÔ¤üß ¤êü�µÖÖÃÖ 
ˆ×¿Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¾Ö÷ü»Ö ¾Öî•ÖÖÖ£Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ‘Ö¸ü ÖÓ²Ö¸ü 1166 ÃÖÖ¾ÖŸÖÖ´ÖÖôûß 
´ÖÓ×¤ü̧ üÖ•Ö¾Öôû ¯Ö¸üôûß ŸÖÖ. ¯Ö¸üôûß ×•Ö. ×²Ö›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüü �Öã̧ üÖÓ 184/2021 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �úÖôêûüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9922391729  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)“ÖÖȩ̂ üß :- 
� Óú¬ÖÖ¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×¤ü�ÖÏÃÖ �Öã. ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üüü ×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê 

ŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö •ÖêÃÖß²Öß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²ÖßŒµÖã-7687 Æüß ˆ³Öß �ú¹ýÖ �ÖÖ¾Öß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ýÖ •ÖêÃÖß²Öß “Öê ÆüÖ›ÒüÖê»Öß�ú ¯ÖÓ̄ Ö Ø�ú´ÖŸÖß 60,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö 100 »Öß™ü¸ü †Öò‡Ô»Ö �ÖôãûÖ 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¤ü»Öß¯Ö †“µÖãŸÖ¸üÖ¾Ö �ú¤ǘ Ö, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×Æǖ ¯Ö¸ü�ÖÖ(¿ÖÆüÖ) ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üûü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüü �Öã̧ üÖÓ 317/2021 �ú»Ö´Ö 379, 427, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖ/2425 ¸üÖšüÖê›üûüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9011736889  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.43 ŸÖê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖ‰ú»Öß �ÖÖ¸ǘ Öë™üÃÖ �úÖ¯Ö›ü 

¤ãü�úÖÖÖŸÖãÖ �ÎúÖÓŸÖß “ÖÖî�ú ×ÃÖ›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê �ÎúÖÓŸÖß “ÖÖî�ú ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü ´ÖÖ‰ú»Öß �ÖÖ¸ü´Öë™üÃÖ µÖÖ 
ŸµÖÖÓ“Öê �úÖ¯Ö›ü ¤ãü�úÖÖÖ¾Ö¸ü �ÖÏÖÆü�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �úÖ‰Óú™ü¸ü¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öê»ÖÖ †Öê̄ ÖÖê ‹-54 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´Öã»Ö »ÖÖ‡Ô™ü �ÖÖê»›ü ¸Óü�ÖÖ“ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
10000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÆêü¿Ö ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö »ÖãÓ�ÖÖ ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. �ÎúÖÓŸÖß“ÖÖî�ú ×ÃÖ›ü�úÖêü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 653/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüü/1027 Ø¿Ö¤êüüüûüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9511851737   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 

1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:ü- ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2020 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 15.07.2021 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. µÖê»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×•Ö¾ÖŸÖß ü ×•Ö. “ÖÓ¦ǖ Öã̧ ü Æü. ´Öã. 
×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ. ×•Ö. 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 ‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü Ã»Öò²Ö 
™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖêÖ »ÖÖ�Öü ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ŸÖã ×¤üÃÖÖµÖ»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß ÖÖÆüßÃÖ ´Æü�ÖãÖ 
¿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 33 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 652/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504 506,  34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/2391 ¸üÖ´Ö×¤üÖ¾ÖÖ¸üûüüü, ´ÖÖê �Î  9545515510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



2)¤êü�Ö»Öã̧ ü ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 19.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤êü�Ö»Öã̧ ü µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ‡£Öê �ú¿ÖÖ»ÖÖ †Ö»ÖßÃÖ ´Æü�ÖãÖ  
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ´Öß ŸÖã»ÖÖ ŸÖ»ÖÖ�ú ¤êüŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ ŸÖ»ÖÖ�ú, ŸÖ»ÖÖ�ú, ŸÖ»ÖÖ�ú, †ÃÖê ŸÖßÖ ¾ÖêôûÖ ´Æü�ÖãÖ ŸÖã •Ö¸ü 
�ãú�ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»ÖßÃÖ ŸÖ¸ü ŸÖã»ÖÖ ¾Ö ŸÖã—µÖÖ ´Öã»Öß»ÖÖ �Ö¢Ö´Ö �ú¸üŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 26 ¾ÖÂÖáµÖ 
´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 417/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 294, 506, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖ�ú �ú»Ö´Ö 3, 4 
´ÖãÃ»Öß´Ö ´Ö×Æü»ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/ÁÖß ´ÖÖȩ̂ êüüûüüü, ´ÖÖê �Î   7977418500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¯ÖÖê™üÖ ²Öã. ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ¸üÖê›ü 
�ÎúÖòÃÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖ¸ü �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/×²Ö‹ŒÃÖ-0368 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö 
×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖüü ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¿Öã³Ö´Ö 
ÃÖÓŸÖÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö, ¾ÖµÖ 23 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �úÖÓ›ü»Öß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüüüü �Öã̧ üÖ 
214/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134/177 ´ÖÖê ¾ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/1662 
�ú¤ǘ Öüûûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9767343708  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
� Óú¬ÖÖ¸ü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 16.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖê¿Öß ¸üÖê›ü �Óú¬ÖÖ¸ü (Ã™ÒüÖÑ�Ö¹ý´Ö) ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ Ã™ÒüÖÑ�Ö¹ý´Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß �úÖò»Öê•Ö ³ÖÖê¿Öß ¸üÖê›ü �Óú¬ÖÖ¸ü µÖê£Öê �úŸÖÔ¾µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¤üÖ¹ý ×¯Ö‰úÖ ¤üÖ¹ý“Öê 
Ö¿ÖêŸÖ �ÖÖë¬Öôû �ú¹ý »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ µÖê£Öê �ÖÖë¬Öôû �ú¹ý Ö�úÖê ‘Ö¸üß ×Ö‘ÖãÖ •ÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¤üÖ¹ý ×¯Ö�µÖÖÃÖ ¯ÖîÃÖê ´ÖÖ�ÖãÖ 
Ø³ÖŸÖß¾Ö¹ýÖ ˆ›üß ´ÖÖ¹ýÖ †ÖŸÖ ´Ö¬µÖê •ÖÖ‰úÖ ‡¾Æüß‹´Ö ´Ö¿ÖßÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ¹ý´Ö“µÖÖ ¤ü ü̧¾ÖÖ•µÖÖ»ÖÖ »ÖÖ£ÖÖ ´ÖÖ¹ýÖ »ÖÖ�Ö»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÃÖ 
†›ü×¾Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß £ÖÖ¯Ö›üÖÖê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü, ¯ÖÖšüßŸÖ, ¯ÖÖê™üÖŸÖ, ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÖ×�Ö�úÖ ¯Ö¸üÖê›ü¾ÖÖ›ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖ 318/2021 �ú»Ö´Ö 353, 332, 323, 504, 506 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×�Ö ȩ̂ü ´Öò›ǘ Öû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 8411835457  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)•Öã�ÖÖ¸ :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾Ö¿ÖŒŸÖßÖ�Ö¸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�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2310/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/2083 ¤ü¢Ö¸üÖ´Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Öûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü ü�Öã̧ üÖÓ 323/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1012 ¸üÖšüÖê›üüûüû,  ´ÖÖê �Î  
02462-236500  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ±úÖ™üÖ ŸÖê †ÓŸÖÖ¯Öã̧ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö.ü 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 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 ¯ÖÖêÖÖ/4178, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¯ÖÖÓ“ÖÖôû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 415/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüüüüü/1198 �Óú¬ÖÖ ȩ̂üüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9552520863  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
  



9)¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ  ´ÖéŸµÖã :- 
‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¯Ö¸üÖ ê™üß ŸÖÖÓ›üÖ ÖÖ»µÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖ. ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¸üÖ´Ö•Öß �Öã̧ ü�Öã™ü¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´ÖÓ�Ö¹ýôû ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ÆüÖ ¯ÖîÖ�ÖÓ�Öê“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ  ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �îú»ÖÖ¿Ö ×¾Ö÷ü»Ö ¹ý¦ü²ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÓ�Ö¹ýôû ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü› 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü †Ö.´Öé. 23/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆüüü/1883 ¯ÖÖê™êüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9604195693  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

10)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ¾ÖÖ›Ôü 15 ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¸üÖ•Öê¿Ö Ö¸üÆü̧ üß •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �úÖê»Æêü²ÖÖȩ̂ ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü ÆüÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ �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 ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ 
¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÆü/1695 ¾Æüß. ‹Ö. ‘ÖÖê›ü�êú, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö ü̧ß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ÃÖÖêÖ�Öê›ü †Ö.´Öé. 26/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Öü/ÁÖß ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸üüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9823015483   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

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



¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 345/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 17/09/2021 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ "�êú¿Ö¾Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö šüÖ�ú ȩ̂ü ‰ú±Ôú ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ�úÖ¸ šüÖ�ú ȩ̂üüú" µÖÖÓ“Öß •ÖµÖÓŸÖß ÃÖÖ•Ö¸üß  
 

           17 ÃÖ¯™êü²Ö¸ü, 2021  ¿Öã�Îú¾ÖÖ¸ü ¸üÖê•Öß " �êú¿Ö¾Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö šüÖ�ú ȩ̂ü ‰ú±Ôú ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ�úÖ¸ü šüÖ�ú ȩ̂üú " µÖÖÓ“Öß •ÖµÖÓŸÖß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú 

�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ÃÖÖ•Ö¸üß �ú¸ü�µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.  ´ÖÖ. ›üÖò. ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ¬Öã́ ÖÖôû ûÃÖÖÆêü²Ö, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö-†×¬Ö�Ö�ú(´Öã) ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖêÃÖ ¯ÖãÂ¯ÖÆüÖ ü̧ 

†¯ÖÔ�Ö �ú¹ýÖ †×³Ö¾ÖÖ¤üÖ �êú»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ´ÖÖ. ÁÖß. ×¿Ö¾ÖÖ•Öß »ÖÂ�ú ȩ̂üü, ÃÖ¯ÖÖê×Ö •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß, ŸÖÃÖê“Öü •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê 

ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ˆ¢Ö´Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü, ¯ÖÖêÆü/ ÃÖãµÖÔ³ÖÖÖ �úÖ�Ö�Öê, ¯ÖÖê�úÖò/×¾ÖÖÖê¤ü ³ÖÓ›üÖ ȩ̂ü,  ¾Ö ×¾Ö¾Öß¬Ö ¿ÖÖ�Öê“Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö †Ó́ Ö»Ö¤üÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ 

ÃÖÓ�µÖêÖê Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê.  

 

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



                 

 

                 


