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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 62/2020                ×¤üÖÖÓ�    15/02/2020 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †��ÖÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü “ÖÖî�ú Æü›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ »ÖÖò™ü¸üß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 25,340/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/492 ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, Öê  ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖ 84/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2434 �ú·ÆÖôêûüü, ǘ ÖÖê.Ö Ó. 8975822434  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, µÖÖ¤ü¾Ö �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ •Ö¾Öôû ¾Ö�Ôú¿ÖÖò̄ Ö ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖÖ ×±ú¸üŸÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 6670/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯ÖÏ×¾Ö�Ö ´ÖÖêÆüÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›ü, Öê Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 65/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1794 ›üß. ™üß. ¾ÖÖ�Ößûüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9423306245  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30  ŸÖê ×¤ü. 14.02.2020 “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ŸÖ¸üÖê›êü�ú¸ü ´ÖÖ�ìú™ü ¾Ö 
¯ÖŒ�úß“ÖÖôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ 
•Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 5755/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/´ÖÆüÖ¤êü¾Ö 
ÆüÖÖ´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸ü, Öê Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 75/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ 
†¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/925 •Öß.•Öß. �úÖê›êü�ú¸üûüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9890630130  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 11.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ´Ö¤üÖÖß µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´Ö×ÖµÖÖ¸ü 
�Ö»»Öß ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ �ú»µÖÖ�Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 9970/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ ÃÖã×Ö»Ö “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ 
ÖÖ‡Ô�úü, Öê Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü �Öã̧ üÖ 38/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2364 ¾ÖÖ›üßµÖÖ¸üüûüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02462-236510  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¾Ö�Ôú¿ÖÖò̄ Ö �úÖòÖÔ̧ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ “ÖÖ»ÖŸÖÖ ×±ú¸üŸÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 3030/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/×¾ÖÖÖê¤ü »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Öü, Öê 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 64/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1074 †Ö¸ü. ‹ÃÖ. Ö¸ü¾ÖÖ›êüüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9823044724  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö¾Öôûß¯Öã̧ üÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
2260/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/ÃÖÓ•ÖµÖ �ÖÖêØ¾Ö¤ü •ÖÖ¬Ö¾Ö, Öê ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 76/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1098 ×�ú›êüüûüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9890630130  Æêüü 
�ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



7)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †¯¯ÖÖ“Öê ¾ÖÖò™ü¸ü ¯»ÖÖÓ™ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö Æîü¦üÖ²ÖÖ¤ü ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ×´Ö»ÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 7430/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü 
šüÖÖãØÃÖ�Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, Öê Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 84/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†), 4, 5 ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2353 ²ÖÖê¤êǘ Ö¾ÖÖ›üüüûüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9637973557  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¿Ö×Æü¤ü �ÖÖîŸÖ´Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂ü “ÖÖî�úÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 4120/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÆüÖ´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö 
´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸ü, Öê Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 49/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†), ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/847 ÃÖÓ¤üß¯Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüûüü, ü´ÖÖê.ÖÓ. 8806724704  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

9)�Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú ¯Öê™ü¾Ö›ü•Öê ŸÖê �ÖÖê�ÖÖ¸ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 3120/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/²ÖÎ́ ÆüÖÖÓ¤ü ¤üÖ´ÖÖê¤ü̧ ü »ÖÖ´ÖŸÖã̧ êüü, Öê ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüü �Öã̧ üÖ 65/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†), ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2308 
¸üÖšüÖê›üüüüüûüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9049495318  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

10)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ´ÖÖ �Öò̧ êü•Ö“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ±úÖµÖ¤üµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ×´Ö»ÖÖ ›êü �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 2780/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯ÖÏ×¾Ö�Ö ´ÖÖêÆüÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›üüü, Öê 
¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü �Öã̧ üÖ 52/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†), ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/631 ¤êü¿Ö´Öã�Öüüüüüûü, ü´ÖÖê.ÖÓ. 9923647631  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
11)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖÖÃÖß ÖÖ‡Ô�ú ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üüü ×•Ö. 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 1850/-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/1526 ÃÖã³ÖÖÂÖ –ÖÖÖÖê²ÖÖ ×Ö¾Öôêûüûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üü �Öã̧ üÖ 19/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ŸÖÖÓ²ÖÖ ȩ̂üüüüüüü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú. 
9011081514 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
12)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :- ×¤üÖÖÓ�ú 14.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ŸÖê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¾ÖÖ�Ö¤ü¸ü¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ˆ¢Ö´Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �ëú¦êü µÖÖÓ“Öê 

×¾ÖÆü¸üßŸÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 1)�êú¸ü²ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü �ëú¦êü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 2)¿ÖÓ�ú¸ü �êú¸ü²ÖÖ �ëú¦êü, ¾ÖµÖ 17 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. ¾ÖÖ�ÖÖ¤ü̧ ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ²ÖÑ�êú“Öê �ú•ÖÔ ¾Ö ÃÖŸÖŸÖ“Öß ÖÖ¯Öß�úßÃÖ �Óú™üÖôãûÖ ˆ¢Ö´Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �ëú¦êü µÖÖÓ“Öê 
×¾ÖÆüß¸üŸÖß ˆ›üß ´ÖÖ¹ýÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÖÓ› ãü �ëú¦êü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾ÖÖ�Ö¤ü̧ ü¾ÖÖ›üß ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü †Ö.´Öé. 08/2020 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¸üÖ›üü, û ´ÖÖê.�Îú. 
8421544548  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
 
 



13)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¬ÖÖ¸ü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¸üÖ•Öã 

ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ³Ö¸ü�ú›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ´Öëœü»ÖÖ ²Öã. ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü µÖÖÓÖß  ×¾Ö¾Öß¬Ö ²ÖÑ�êú“Öê ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ×¾ÖÃÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖê �ú•ÖÔ ¾Ö 
ÃÖŸÖŸÖ“Öß ÖÖ¯Öß�úßÃÖ �Óú™üÖôãûÖ ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß †Ö¬ÖÖ ü̧ ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö 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 ÃÖÓ•ÖµÖ ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ³Ö¸ü�ú›ü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖêÓœü»ÖÖ ²Öã. ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü †Ö.´Öé. 04/2020 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¯Öß»Ö †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêü, û´ÖÖê.�Îú. 
9767777884  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

14)¤êü�Ö»Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ŸÖê ×¤ü. 12.02.2020 “Öê 10.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö. 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, üµÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê  ×¾ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ²ÖÖê»Öȩ̂ üÖê ×•Ö¯Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö.‹“Ö.-26/‹.›üß.-8828  Ø�ú´ÖŸÖß 1,50,000/-
¹ý ´Ö¬µÖê ‹�ú ²ÖÎÖÃÖ  ¾ÖÖôãû Ø�ú´ÖŸÖ 4,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,54,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã̧ êü¿Ö 
ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´Öî›ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ÃÖ••ÖÖ ŸÖ´Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü �Öã̧ üÖÓ 
72/2020  �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü×¾Ö. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/¯Ö¸ü�Öê¾ÖÖ¸üü, ü ´ÖÖê.�ÎÓú.9028846691  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 
 
                                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

             ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 


