
                           ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 113/2020                ×¤üÖÖÓ�    10/03/2020 

1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ”û¡Ö¯ÖŸÖß “ÖÖî�ú ŸÖê ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÖî�ú ¤ü¸ü´µÖÖÖ �ÖÏÑ›ü ´Ö¸üÖšüÖ ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ üü 
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 4992/- ¹ý “Öß †ò™üÖê  �ÎÓú. ‹´Ö.‹“Ö.-26/²Öß.›üß.-0411 
Ø�ú´ÖŸÖß 1,00,000/-¹ý †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,04,992/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ¾ÖÖÆüŸÖæ�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ´ÖßôãûÖ †Ö»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Öü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 100/2020 
�ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), 83 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 3(1)/181 ´ÖÖê.¾ÖÖ. �úÖ. ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1074 †Ö¸ü.‹ÃÖ. 
•ÖÖ¬Ö¾Öüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9823044724  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)�ãÓú™æü¸üüüü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¹ý‡Ô ²Öã. ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.üü 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 1375/- ¹ý “Öß  “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ´ÖßôãûÖ †Ö»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ãú´Ö ȩ̂üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü¸üüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üüü �Öã̧ üÖ 36/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), 
83 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/94 ¿Öê�Ö †²¤ãü»Ö ²ÖÖ¸üßüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 7776067774  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖê »ÖÆüÖÖ ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ •Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¯ÖÏÖò̄ Ö¸ü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.üü 
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 1560/- ¹ý “Öß  “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ´ÖßôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö �úÖ¿ÖßÖÖ£Ö ÃÖã̧ ü¾ÖÃÖêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü  †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü  †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 69/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô),  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1704 “ÖÖî¤ÓüŸÖ êüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 
02462-272333 

   
4)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ŸÖê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯Öß.¾Æüß.†Ö¸ü. ™üÖò�úß•Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 

¸üÖê›ü¾Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüß ÃÖÖ�Öß¤üÖ¸üÖÃÖÆü ¯Öê™ÒüÖê»Öà�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯Öß.¾Æüß.†Ö¸ü ™üÖò�úß•Ö ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ †ÃÖ•ÖÔÖ ¸üÖê›üÖê ³Ö�ÖŸÖØÃÖ�Ö 
“ÖÖî�úÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß †Ö¯ÖÃÖÖÓ́ Ö¬µÖê ³ÖÖÓ›ü�Öê (—ÖãÓ•Ö) �ú¹ýÖ ´ÖÖ¸üÖ´ÖÖ¸üß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ˆ¬¤ü¾Ö ÃÖÖ²Öôêû, Öê. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö �ú�Ö ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖÓ 130/2020 �ú»Ö´Ö 
160  ³ÖÖ¤Óü×¾Ö  �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1882 ‹»Ö. ¾Æüß. ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 7507747000ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

5)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖê Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ̄ ÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö 

¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æüê ÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ‘Öê¾ÖãÖ ¯Öê™ÒüÖê»Öà�Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ �Öã̄ ŸÖ ²ÖÖŸÖ´Öß¤üÖ¸üÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ 
´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö¹ýÖ ¤ü¸üÖê›üÖ ‘ÖÖ»Ö�µÖÖ“µÖÖ ŸÖµÖÖ¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß Æêü ¤ü¸üÖê›üÖ ‘ÖÖ»Ö�µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ‹�ú †Ö¸üÖê̄ Öß †Ó¬ÖÖ ü̧Ö“ÖÖ 
±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¯ÖôãûÖ �Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖ´Ö ¸üÖê‘ÖÖê•Öß •Ö�ÖÖ›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü �Öã̧ üÖÓ 
36/2020 �ú»Ö´Ö 399 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö  �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/‹Ö.‹ÃÖ. ´Ö§êüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9049918000ü Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 
 
 



6)²ÖÖ¸ü›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü. 09.03.2020 “Öê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖ¸ü›üü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¸êü›ü´Öß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 9000/-¹ý “ÖÖ  �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß �úÖë›üß²ÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �Ö�Ö¯ÖÖê»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ²ÖÖêôûÃÖÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›ü �Öã̧ üÖÓ 17/2020 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖ ê×Ö/×ÖŸÖßÖ �ÖÓ›üÖ�Öôêûüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 
9923173307  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

                                                                                                     
 
                                                                                                     ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

     ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 


