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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 174/2020                ×¤üÖÖÓ�  23/04/2020  
 
1)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.09.2017 ŸÖê ×¤ü. 18.07.2018 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÖê ÃÖÓ�ÖÖ´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ ÖÖ´Öê ÃÖ×“ÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öê ¸üÖ. ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß µÖÖÓÖÖ †ÖÃÖÖ´Ö ¸üÖµÖ±ú»Ö 
´Ö¬µÖê ÖÖî�ú¸üß »ÖÖ¾ÖŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ ŸµÖÖÓ“Öê�ú›ãüÖ “ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ ²ÖÖÖ¾Ö™ü �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Ö ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ²ÖÖÖ¾Ö™ü †Öò›Ôü¸ü ŸÖµÖÖ¸ü �ú¹ýÖ ×¤ü»Öê. ÃÖÖê²ÖŸÖ 
1) ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö ¸Óü�ÖÖÖ£Ö ¸üÖ´ÖÖ ²ÖîÖ¾ÖÖ›ü ¸üÖ. ÆüÖ›üÖêôûß (•Ö) 2) ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¤ü¿Ö¸ü£Ö �ëú¦êü, ¸üÖ. ¸ü´ÖÖê¾ÖÖ›üß 3) †´ÖÖê»Ö ³ÖÖÃ�ú¸ü ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öê, ¸üÖ. ‘Öã�Öê¾ÖÖ›üß 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ, 4)²ÖÖ²Öã ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ™üÖê�ú»Ö¾ÖÖ›ü, ¸üÖ. �Ö¾Öãôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü 5) ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß Æëü›ü�Öê, ¸üÖ. �Ö¾Öãôû, 6) ÃÖÓ¤üß¯Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¯ÖÓ¤êü¾ÖÖ›ü, ¸üÖ. 
�Ö¾Öãôû, 7) ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¡µÖÓ²Ö�ú ¸Óü�Ö¾ÖÖ›ü, ¸üÖ. �Ö¾Öãôû, 8)�ÖÖêØ¾Ö¤ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö ‘Öã�Öê, ¸üÖ. ‘ÖÖ�Ö¸ü¤ü¸üÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü µÖÖÓÖÖ ¯Ö�Ö ÖÖî�ú¸üß“Öê †Ö´ÖßÂÖ ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ 
‹�ãú�Ö 36 »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ÖÖ�ÖÖ¸ü�ÖÖê•Öê, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¾Ö 
´ÖÖ•Öß ÃÖîÖß�ú ¸üÖ. ÆüÖ›üÖêôûß •Ö. Æü. ´Öã. ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß �Öã̧ üÖ. 
85/2020 �ú»Ö´Ö 420, 420, 419, 467, 468, 471,  34  ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1800 
�ëú¦êü,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9921637493  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

  2)Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.04.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÃŸÖ¸üÖ ŸÖê ×Ö¾Ö‘ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸êü 

¸üÖê›ü�ÖÖ ȩ̂ü ŸÖÖ.Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¾Öê�Ö¾Öê�ÖôûµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß �Óú¯Ö�Öß“Öß ¤üÖ¹ýü 
Ø�ú´ÖŸÖß 35,563/-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 ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ 
�êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 100/2020 
�ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ´ÖÖê. ÖÓ. 
9923612402üûüüüü,  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

 3)ÖÖµÖü�ÖÖ¾Öüüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖã̧ üÖ™üµÖÖ“Öê ×œü�ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖî•Öê ¸üÖŸÖÖêôûß �òú´¯Ö 

ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü 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»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ †ÖÓÖ¤ü ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüü, Öê. 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ 91/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2361 ÖÖ�Ö¿Öê¼üß¾ÖÖ¸ü, ´ÖÖê. ÖÓ.02465-262133üûüüüü, Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

 4)´Öã�Öê›üüüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö �Îúß›üÖ ÃÖÓ�ãú»ÖÖ“Öê ´ÖÖê�úôêû •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. 

´Öã�Öê›ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2140/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö  “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�Ö�Öê¿Ö ¤ü¢Öã ×“Ö¢Öêüüü, Öê. ´Öã�Öê›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›ü �Öã̧ üÖ 145/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2318 
“ÖÖê̄ Ö¾ÖÖ›üü, ´ÖÖê. ÖÓ.9552777317üûüüüü, Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 



 5)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü üüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ×“Ö“ÖÓÖÖ¯Ö»»Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 11,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü Ö¸üØÃÖÆü �Öøüß´Öêüüü, Öê. ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 69/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), (‹±ú)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 †Ö›êü�ú¸ü, ´ÖÖê. ÖÓ.û9881815115üüüü, Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

  6)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü üüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ,  †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî•Öê ×“Ö“ÖÓÖÖ¯Ö»»Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. 

´Öã�Öê›üü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 10,500/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü Ö¸üØÃÖÆü �Öøüß´Öêüüü, Öê. 
´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 70/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), (‹±ú)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 †Ö›êü�ú¸ü, ´ÖÖê. ÖÓ.û9881815115üüüü, Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

  7)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü üüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî•Öê ×“Ö“ÖÓÖÖ¯Ö»»Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. 

´Öã�Öê›üü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 10,500/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¬ÖÖë×›ü²ÖÖ †Ö›êü�ú¸üüüü, Öê. 
´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 71/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), (‹±ú)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/647 ´Ö¸ü�Öê¾ÖÖ›üü, ´ÖÖê. ÖÓ.û8600733027üüüü, Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

 

 8)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü üüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî•Öê ×“Ö“ÖÓÖÖ¯Ö»»Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü 

×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 10,500/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¬ÖÖë×›ü²ÖÖ †Ö›êü�ú¸üüüü, Öê. 
´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 72/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), (‹±ú)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/647 ´Ö¸ü�Öê¾ÖÖ›üü, ´ÖÖê. ÖÓ.û8600733027üüüü, Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

 9)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü üüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 08.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî•Öê ×“Ö“ÖÓÖÖ¯Ö»»Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›üü 

×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 3,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü Ö¸üØÃÖÆü �Öøüß´Öêüüü, Öê. ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 73/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), (‹±ú)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 †Ö›êü�ú¸ü, ´ÖÖê. ÖÓ.9881815115üüüü, Æ ê üü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

 10)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü üüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.04.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 08.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî•Öê ×“Ö“ÖÓÖÖ¯Ö»»Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. 

´Öã�Öê›üü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 3,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¬ÖÖë×›ü²ÖÖ †Ö›êü�ú¸üüüü, Öê. 
´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 74/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), (‹±ú)´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/647 ´Ö¸ü�Öê¾ÖÖ›ü, ´ÖÖê. ÖÓ.8600733027üüüü, Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



 11)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü üüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö ü̧Öê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî•Öê ×“Ö“ÖÓÖÖ¯Ö»»Öß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. 

´Öã�Öê›üü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 16,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ´ÖÖ»Ö ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü Ö¸üØÃÖÆü �Öøüß´Öêüüü, Öê. 
´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 75/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), (‹±ú)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 †Ö›êü�ú¸ü. ÖÓ.9881815115üüüü, Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
12)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.04.2020  ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ.ŸÖê 14.30.¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ³Ö�Ö¾ÖÓŸÖ Ö�Ö¸ü ŸÖÖ.üüü 
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê †×Ö»Ö ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ �òú¤ü̧ ü�ãÓúšêü, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�ú, ¸üÖ. ³Ö�Ö¾ÖÓŸÖÖ�Ö¸ü, �Ö•ÖÖÖÖ 
´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû üüüŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ ²ÖÑ�úÖ“µÖÖ �ú•ÖÖÔÃÖ �Óú™üÖôãûÖ ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖ ×ÃÖ»Öà�Ö ±òúÖ»ÖÖ ÃÖÖ›üßÖê ²ÖÖÓ¬ÖãÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö �òú¤ü̧ ü�ãÓúšêü, ¾ÖµÖ 75 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ³Ö�Ö¾ÖÓŸÖÖ�Ö¸ü �Ö•ÖÖÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü•Ö¾Öôû ŸÖÖ.  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü †Ö.´Öé. 10/2020  �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖ/614 ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂üü,ü ´ÖÖê.�Îú.9823170905   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

13)�ú»Ö´Ö 188 :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü-08 
  ¯ÖÖêÃ™êü  ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü-2, ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü-1, ¤êü�Ö»Öã̧ ü-3, �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß-1, ´Ö¸ü�Öê»Ö-1                                                                                             
 
 
 
                                                                                                          ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

        ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 

 
 


