
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 114/2020                ×¤üÖÖÓ�    11/03/2020 

1)»ÖÖêÆüÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020  ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. †Ö•Ö´Ö¾ÖÖ›üß  ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 

†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ¿ÖêŸÖÖ“µÖÖ ¬Öã·µÖÖ¾Ö¹ýÖ “ÖÖ¸üÖ �úÖ¯ÖãÖ Öê»µÖÖ“µÖÖ �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´Öã»ÖÖÃÖ ´ÖÖÖê¾Ö¸ü ¾Ö ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö›üµÖÖÖê 
¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ›üÖ¾Öê ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
´ÖÖÖêÆü̧ ü ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö �úÖÓ�Ö�Öê, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. †Ö•Ö´Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 
57/2020 �ú»Ö´Ö 307, 324, 504, 506, 34  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖšüÖê›üüüûüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
9049918000  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ›üÖêÖ�ÖÖ¾Ö ²Öã. ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ˆ´ÖÖ�úÖÓŸÖ ¯Ö¸ü¿Öã̧ üÖ´Ö ´ÖÖȩ̂ ü›êü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ 

ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê “ÖÓ¤ü̧ ü �Öã�ÖÖ•Öß �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ´Ö•Öã̧ üß  ¸üÖ. ›üÖê�Ö�ÖÖ¾Ö ²Öã. ŸÖÖ. 
×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü› Æêü ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ †“ÖÖÖ�ú ¾ÖÖ¤üôû ¾ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÖê Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß £ÖÖÓ²Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ 
†“ÖÖÖ�ú ×¾Ö•Öê“ÖÖ �ú›ü�ú›üÖ™ü ÆüÖê¾ÖãÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê †Ó�ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö•Ö ¯Ö ã̂Ö •ÖÖ�µÖÖ¾Ö¸ü ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß “ÖÓ¤ü̧ ü �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 
25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ›üÖêÖ�ÖÖ¾Ö ²Öã. ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü †Ö.´Öé. 01/2020 �ú»Ö´Ö 
174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/“ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ “ÖÖ™êü, û ´ÖÖê.�Îú. 9860306910  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

3)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö´ÖÃ�úÖ ü̧ “ÖÖî�ú ¸üÖ�ÖÖ ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•ÖÖß�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ü 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü ¿ÖÃ¡Ö �ÖÓ•Ö¸ü ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ´ÖÖ. 
×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß ¾Ö ¿ÖÃ¡Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêü�úÖò/3298 ¸üÖ•Ö�ãú´ÖÖ¸ü ¯ÖÏ³Öã̧ üÖ¾Ö 
¯ÖÖ™üß»Ö,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü �Öã̧ üÖÓ 73/2020ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´Ö¯ÖÖê�úÖ 
�úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1724üüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9423437844  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
 

4)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ�ÖÖê•ÖßÖ�Ö¸ü ÃÖÖšêü“ÖÖî�ú ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 

†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü ¿ÖÃ¡Ö �ÖÓ•Ö¸ü ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ÃÖÖÆêü²Ö ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß ¾Ö ¿ÖÃ¡Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1655 †¿ÖÖê�ú ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö �ãú¹ýôêû�ú¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü 
µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü �Öã̧ üÖÓ 74/2020ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´Ö¯ÖÖê�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1724üüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9423437844  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

5)´Öã�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 09.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 23.30 ŸÖê ×¤ü. 10.03.2020  “Öê 00.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ›üÖò. ×Æü´Ö�Öß ȩ̂ü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ´Öã�Öê›ü ×•Ö. 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü •ÖÖ¾ÖãÖ ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ¤üÖ¸ü ˆ‘Ö›êü �úÖ šêü¾Ö»Öê ´Æü�ÖãÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê ²ÖÖê™üÖŸÖß»Ö 1 ŸÖÖêôûµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖÖ“Öß †Ó�Öšüß ¾Ö 
�ÖôûµÖÖŸÖß»Ö 01 ŸÖÖêôûµÖÖ“Öê ÃÖÖêµÖÖ“Öê »ÖÖò�êú™ü †ÃÖê Ø�ú´ÖŸÖß 88,000/-¹ý “ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ ¾Ö ×¿Öß¾Ö�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß 
¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ›üÖò. ×¾Ö¸ü³Ö¦ü �úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ×Æǘ Ö�Öß ȩ̂ü,ü ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ›üÖòŒ™ü̧ ü ¸üÖ. ²ÖÖ·ÆÖôûß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›ü �Öã̧ üÖÓ 79/2020  �ú»Ö´Ö 394, 452, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×“Ö¢Öêüûû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 02461-222533  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 



6)×¿Ö¾ÖÖ•Öß�ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖë™ü¸ü ¯ÖÖò‡Õ™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ÃÖë™ü¸ü ¯ÖÖÑ‡Õ™ü µÖê£Öê ¯Öã•ÖêÃÖÖšüß ÆüÖ¸ü ŸÖã̧ êü ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßê“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö Û¾Æü¾ÖÖê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö 
Ø�ú´ÖŸÖß 13,990/-¹ý “ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ›üÖò. µÖÖê�Öê¿Ö ×¯Ö. ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö ÃÖ¸üÖÖ‡Ô�ú,  ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Öîª×�úµÖ ¸üÖ. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡Ö ÃÖî×Ö�úÖ�Ö¸ü ‘Ö¸ü �ÎÓú´ÖÖ�ú 72 ²Öß. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 76/2020 
�ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/847ûüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9325230727  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ›üÖò. »ÖêÖ ‘ÖÖ´ÖÖê›üßµÖÖ ±òúŒ™Òüßü 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 Ø�ú´ÖŸÖß 13,520/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê 
×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1675 ‹´Ö.‹´Ö. ŸÖê»ÖÓ�Öü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 
106/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), 83, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1020 †Ö›êüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 02462-
236500 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
8)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Öã̧ ü´Öã̧ üÖ �Ö»»Öß 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 Ø�ú´ÖŸÖß 2080/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1563 ÃÖ»Öß´Ö ²Öê�Ö •Ö»ÖÖ»Ö ²Öê�Öü, Öê. ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 107/2020 
�ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1020 †Ö›êüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 02462-236500 Æ êüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 
9)´Ö¸ü�Öê»Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ´ÖÖî. ¸ü´ÖŸÖÖ¯Öã̧ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1430/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2505 ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �ú¤ǘ Öü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Ö ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´Ö¸ü�Öê»Öüü �Öã̧ üÖ 42/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2180 ×“Ö™ü»Ö¾ÖÖ›üüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 
9420914127  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
10)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¾ÖÖ‡ÔÖ ´ÖÖ™Ôü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ, œü¾Öôêû �úÖòÖÔ̧ ü ×ÃÖ›ü�úÖêü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ ¤êü¿Öß/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2280/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/2929 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¯ÖÖ™üß»Öü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üµÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖ 133/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖ/2255 ´ÖÆëü¦ü�ãú´ÖÖ¸ü �ú¾Öšêü�ú¸üüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9823182551 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
11)×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö×¤üŸµÖ²ÖÖ¸ü ×�úÖ¾Ö™ü“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 8880/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/¸üÖÆãü»Ö�ãú´ÖÖ¸ü ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ³ÖÖêôûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü �Öã̧ üÖ 114/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/947 “ÖÖî¬Ö¸üßüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 
9623443947  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
12)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖê ˆ´Ö¸ü�Öê›ü •ÖÖ�ÖÖ¸üÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ™üÖê»ÖÖÖ�úÖ •Ö¾Öôû Ö¾Ö¸Óü�Ö 
ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 5630/- ¹ý “ÖÖ 
´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×¾Ö�Îú´Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ×¾Öšãü²ÖÖêÖêü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
Æü¤ü�ÖÖ¾Öü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 44/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×¾Öšãü²ÖÖêÖêüüüüü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú. 9637064194  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



13)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿ÖÖîµÖÔ ¬ÖÖ²µÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �úÖòÖÔ̧ ü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•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/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3240/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú×¯Ö»Ö ´Öã̧ ü»Öß¬Ö¸ü †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü �Öã̧ üÖ 70/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1704 ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö 
“ÖÖî¤ÓüŸÖêüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9923154228  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
14)´ÖÖÆãü¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ¯ÖÖ¸ü¾Öê�ú¸ü Ö�Ö¸ü ´ÖÖÆãü¸üü ×•Ö.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 Ø�ú´ÖŸÖß 4056/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/†Ö��ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üüü 
�Öã̧ üÖ 37/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/79 ¸üÖšüÖê›üüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 8999149220  Æêüü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
15)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹�úÖÖ£Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“µÖÖ “ÖÆüÖ¯ÖÖÖÖ“µÖÖ ÆüÖò™êü»Ö ´Ö¬µÖê 
´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖüü ×•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/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3862/- ¹ý “ÖÖ 
´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/1349 ²ÖÎ́ ÆüÖÖÓ¤ü ¤üÖ´ÖÖê¤ü̧ ü »ÖÖ´ÖŸÖã̧ êüü,  Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ ÃÖ»Ö�Ö ‹ÃÖ›üß¯Öß†Öê �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ �Óú¬ÖÖ¸ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüü �Öã̧ üÖ 54/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), 68 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1888üüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9823842188  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
16)×�úÖ¾Ö™üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ×“Ö�Ö»Öß (²Öã) †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üüü ×•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 Ø�ú´ÖŸÖß 2340/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1052 ¯ÖãÓ›ü»Öß�ú ¯ÖãÓ•ÖÖ•Öß ²ÖÖë›ü»Öê¾ÖÖ›üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü �Öã̧ üÖ 112/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô),´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1325ü 
ÃÖÓ¤ãǖ Ö™ü»Öê¾ÖÖ¸üüüüü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú. 8983139796  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

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

 


