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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 123/2020               ×¤üÖÖÓ�   18/03/2020 
 
1)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ²ÖÃÖ£ÖÖÓ²ÖÖ »Ö�ÖŸÖ ×Ö¾ÖÎŸÖß ÃÖÃÖÖÖê µÖÖÓ“Öê 
“Ö¯¯Ö»Ö ¤ãü�úÖÖ»ÖÖ »ÖÖ�ÖãÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ �ãú›üÖ“Öê �ÖÖê̄ ÖßŸÖü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü üüü×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖÖ ×´Ö»ÖÖü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 3720/- ¹ý 
“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê×Ö/�ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü Ö¸üØÃÖÆü �Öøüß´Öêüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖ 43/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 †Ö›êü�ú¸üü,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 
9881815115  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)×�úÖ¾Ö™üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.03.2020 ¸üÖê•Öß “Ö ê 20.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖÆæü¸ü ¸üÖê›ü ¾Ö¸üß»Ö �ÖòÃÖ �ÖÖê›üÖ¾ÖæÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ×•ÖØÖ�Ö“Öê 
´ÖÖê�úôûµÖÖ ´Öî¤üÖÖÖŸÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü üüüü×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖÖ  ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 1410/- ¹ý “Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�Ö�Öê¿Ö ÃÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüüü �Öã̧ üÖ 125/2020 �ú»Ö´Ö 12 
(†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/915 ¸üÖšüÖê›üüü,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9850143382  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)´Ö¸ü�Öê»Öüü ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 17.03.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 15.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÖê�Öß ŸÖê ŸÖÓã²Ö¸ü¯Ö»»Öß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖ¸üÖêôêû µÖÖÓ“Öê 
¿ÖêŸÖÖ •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê (²ÖÖ‡ÔÖê) ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý 
Ø�ú´ÖŸÖß 1500/- 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 ¯ÖÖê�úÖò/1391 
¸üÖ×•Ö¾Ö ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüü �Öã̧ üÖ 48/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) 83, 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ �ãÓú³ÖÖ ȩ̂üüüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9823366626  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)´ÖÖÓ›ü¾Öß üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 17.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê  ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ´ÖÖêÆü±ãú»Ö“Öß ÆüÖŸÖ³Ö¼üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/- 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 ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¾Öî•ÖÖÖ£Ö �êúÓ¦êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößü �Öã̧ üÖ 22/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2720 †Ã¾Ö»Öêüüüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 02460-266270  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)�ãÓú™ãü¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 15.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ¾ÖÖ. ŸÖê 18.00 ¾ÖÖ.“Öê, ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî•Öê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ‡Ô�úôûß´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. 

ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß ‘Ö¸üÖ»ÖÖ �ãú»Öã̄ Ö »ÖÖ¾ÖãÖ ¿ÖêŸÖÖ»ÖÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖêÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
‘Ö¸üÖ“ÖÖ �ãú»Öã̄ Ö ˆ‘Ö›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖòÖÖÃÖµÖÖêÖß´Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö Ö�Ö¤üß Ø�ú´ÖŸÖß 23,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ ü ×±úµÖÖÔ¤üß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ´Ö¸üß²ÖÖ ³Ö¦êü , ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ‡Ô�úôûß´ÖÖȩ̂ üü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÓÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™üê �ãÓú™ãü̧ üü ü�Öã̧ üÖÓ.43/2020 �ú»Ö´Ö 454, 380 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1592 ×Ö�ú´Öüü,üü 
´ÖÖê.ÖÓ. 9158911592 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. 
 
 
 



6)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. ŸÖê 18.30 ¾ÖÖ.“Öê, ¤ü¸ü´µÖÖÖ,  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî•Öê 

»ÖÖêÆüÖ(´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ)ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ´Öã�µÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¾¤Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öã̄ Ö ŸÖÖê›æüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö ü̧ÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß 
†Ö»Ö´ÖÖ¸üß ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ×�ÖÖê  Ø�ú´ÖŸÖß 46,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö 
´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö �úÖî¿Ö»µÖÖ, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. »ÖÖêÆüÖ (´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ)üü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö  ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÓÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™üê ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü ü�Öã̧ üÖÓ.38/2020 �ú»Ö´Ö 454, 380 ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/191 •ÖÖÖ�ú¸üüü,üü ´ÖÖê.ÖÓ. 
02468-266233  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. 
 

7)�Óú¬ÖÖ¸üü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 16.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ŸÖê 13.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯Ö¸üß�ÖÖ�êú¦ü �ÎÓú. 5171 ´ÖÖÆüÖŸ´ÖÖ±ãú»Öê 

×¾ÖªÖ»ÖµÖ ¿Öê�úÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ‡ÔµÖ¢ÖÖ 10 ¾Öß ¯Ö ü̧ß�ÖÖ �ëú¦ü ü µÖê£Öê ¯Ö×¸ü�ÖÖü “ÖÖ»Öã †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖŸÖÖÓÖß �úÖò̄ Öß ´ÖãŒŸÖß †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ ¤ü�ÖŸÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß †¬µÖ�Ö µÖÖÓ“Öê �úÖò̄ Öß´ÖãŒŸÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ 
�ú¹ýÖ �úŸÖÔ¾µÖÖŸÖ Æü»Ö�Ö•Öá ¯Ö�ÖÖ �êú»ÖÖ ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÖêØ¾Ö¤ü ×�ú¿Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´Öã�Öü, ¾ÖµÖ 57 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß 
ÃÖÆü×¿Ö�Ö�ú ´ÖÖÆüÖŸ´ÖÖ±ãú»Öê ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ¿Öê�úÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüüü �Öã̧ üÖ 117/2020 
�ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1570 �Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 02466-223433   Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)�Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.12.2019  ¸üÖê•Öß “Öê 21.30  ŸÖê 22.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²Ö›üß¤ü�ÖÖÔ •Ö¾ÖôãûÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú. ‹´Ö.‹“Ö.-26 /‹.²Öß. 7132 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý “Öß ²Ö›üß ¤ü�ÖÖÔ •Ö¾Öôûß»Ö ¯ÖÓ™üÖ�Ö�ÖÖŸÖ »ÖÖ¾ÖãÖ 
�ú¾ÖÖ»Öß“ÖÖ �úÖµÖÖÔ�Îú´Ö ¯ÖÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ ¾Ö ÖŸÖ¸ü µÖê¾ÖãÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ×´ÖôãûÖ †Ö»Öß ÖÖÆüß ŸÖ¸üß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
“ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †²¤ãü»Ö ¸ü¿Öß¤ü †²¤ãü»Ö ¸ü••ÖÖ�ú , ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üú ¸üÖ. �úÖê™ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö.ü 
ÖÖÓ¤êü›ü ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸ü �Öã̧ üÖÓ 118/2019 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/ 1570 �Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüü,  ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 02466-223433  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 
                                                                                                             
                                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

             ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 

 
 
 


