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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 129/2020                ×¤üÖÖÓ�    22/03/2020 
 

1)Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.03.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‘Ö¸üÖ“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¯ÖÖÖ¯Ö¼üß ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¤ü¢Ö²Ö›üá ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3,744/- 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 ¯ÖÖêÖÖ/2342 ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÆÓü²Ö›ìüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü �Öã̧ üÖ 51/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1062 
¾ÖÖ›ü�Öã̧ êüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 8805981062  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)ü ˆ´Ö¸ßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 20.03.2020  ¸üÖê•Öß “Öê 07.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖã̧ ü ¿Öê�Ö µÖÖ“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †ÖîšüµÖÖ¾Ö ü̧ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ØÃÖ¬Öß ŸÖÖ ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê  ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ´ÖÖî•Öê ØÃÖ¬Öß �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¿ÖÖ ¿Öê�Ö µÖÖÓ“Öê ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“µÖÖ 
†Öê™üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÃÖ»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ Öß ÆüÖ ŸÖê£Öê µÖê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ µÖê ŸÖã µÖê£Öê �úÖ ²ÖÃÖ»ÖÖÃÖ ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ¯ÖãŸÖ�µÖÖ ÆüÖ 
ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ŸµÖÖÓ“Öê •Ö¾Öôû“Öß �ÖÓ•Öß¸üÖê •Öß¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ¯ÖÖê™üÖŸÖ ´ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸµÖÖ“Öê ˆ•Ö¾ÖÖ ÆüÖŸÖ 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �êú»µÖÖÖê ŸµÖÖ“Öê ˆ•Ö¾Öê ÆüÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖ�Ö™üÖ ¯ÖÖÃÖãÖ �ÖÓ•Öß¸ü †Ö¸ü¯ÖÖ¸ü �Öã̄ ÖÃÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö¾ÖÖ¬ÖãŸÖ ×¾Ö÷ü»Ö �ÖÖ›êü�ú¸ , 
¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üßü ¸üÖ. ØÃÖ¬Öß, ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüü �Öã̧ üÖÓ 60/2020 �ú»Ö´Ö 307,504, 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4 (†ÖµÖ),1(‹ÃÖ) †Öã. •ÖÖ. •Ö. ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö�ú �úÖµÖ¤üÖ ¾Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖü �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ´ÖÖ. 
ˆ¯Ö. ×¾Ö³ÖÖ�ÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß/ÁÖß. ÃÖã×Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Öüûüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8149095001 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 
3)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ ŸÖê ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö ÆüÖò™êü»Ö ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ 

×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖê 
¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ÃÖã̧ êü¿Ö �ú“Ö¹ý Ö¸ü¾Ö›êüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 118/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ 1794 ¾ÖÖ�Ößüüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 9552521794  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �òúÖÖ»Ö ¸üÖê›ü ¸üÖ•Öê¿ÖÖ�Ö¸ü �úÖòÖÔ¸ü ¬ÖÖã•Ö ¯ÖÖÖ ¿ÖÖò̄ Ö ŸÖ¸üÖê›üÖ 

ÖÖ�úÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê 
†Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß  ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ÃÖã̧ êü¿Ö 
�ú“Ö¹ý Ö¸ü¾Ö›êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 117/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2233 ´ÖãÖêÀ¾Ö¸üüüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 9421758084  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ ŸÖê ¸üÖ•Ö �úÖòÖÔ̧ ü •ÖÖ�ÖÖ¸üÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖî»ÖÖÖß ´Ö™üÖ 

¿ÖÖò̄ Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß  ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ÃÖã̧ êü¿Ö �ú“Ö¹ý 
Ö¸ü¾Ö›êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 121/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯ÖÓ¤ü»Ö¾ÖÖ›üûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 8308363601  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



6)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ ŸÖê ¸üÖ•Ö �úÖòÖÔ̧ ü •ÖÖ�ÖÖ¸üÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �ãú¸êü¿Öß ´Ö™üÖ 

¿ÖÖò̄ Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß  ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ 1794 ¤ü¢Ö 
ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖ�Öß , Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 120/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/Ö¸ü¾Ö›êüüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 8007180262  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ ŸÖê ¸üÖ•Ö �úÖòÖÔ̧ ü •ÖÖ�ÖÖ¸üÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �ãú¿´Öã̧ ü ´Ö™üÖ 

¯ÖÖò‡Ô™ü ¿ÖÖò̄ Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê 
†Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß  ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/1278 
¸üÖ•ÖÖÖÓ¤ü �úÖÓ²Öôêû , Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 119/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/Ö¸ü¾Ö›êüüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 8007180262  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ ŸÖê ¸üÖ•Ö �úÖòÖÔ̧ ü •ÖÖ�ÖÖ¸üÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´Öê™ÒüÖê ´Ö™üÖ 

¿ÖÖò̄ Ö ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß  ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ÃÖã̧ êü¿Ö �ú“Ö¹ý 
Ö¸ü¾Ö›êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 122/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/06 ÆÓü²Ö›ìüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 7972897411 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

9)×�úÖ¾Ö™üüüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, BSNL †Öò±úßÃÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �ÖÖê�Óúã¤ü ×�úÖ¾Ö™ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü 

×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ ü̧ÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ 
¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß  ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ×�ú¸ü�Ö †Ö¿ÖÖ®ÖÖ �ú»Ö�ÖÖê™ãü¾ÖÖ¸üüü, ¾ÖµÖ 
45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß �Öê¡ÖßµÖ †×¬Ö�úÖ¸üß Ö. ¯Ö. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™ü �Öã̧ üÖ 
134/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/889 �ãú ȩ̂ü¿Ößüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 7057197733 Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

10)×�úÖ¾Ö™üüüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖê�Óúã¤ü µÖê£Öß»Ö ˆ¯Ö×•Ö»ÆüÖ ¹ý��ÖÖ»ÖµÖ�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸üü ŸÖÖ. 

×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö 
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß †¿ÖÖê�ú �Ö�Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö 
“Ö¾ÆüÖ�Öüüü, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Ö�ú, �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
×�úÖ¾Ö™ü �Öã̧ üÖ 131/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 33 (W) ´Ö. ¯ÖÖê. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1326 
“ÖÖî¬Ö¸üßüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 9158134034 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

11)×�úÖ¾Ö™üüüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.44 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ŸÖê ²ÖÃÖ Ã™Ñü›ü ¸üÖê›ü üü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö 
Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ŸÖÖî×±ú�ú �ÖÖÖ †—Ö´ÖŸÖˆ»»ÖÖ �ÖÖÖ , ¾ÖµÖ 50 
¾ÖÂÖì, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ �Öê¡ÖßµÖ †×¬Ö�úÖ¸üß Ö. ¯Ö. ×�úÖ¾Ö™ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™ü �Öã̧ üÖ 132/2020 �ú»Ö´Ö 
188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1766 ¯Ö¾ÖÖ¸üüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 9011051766 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



 

12)×�úÖ¾Ö™üüüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸ü ŸÖê ²ÖÃÖ Ã™Ñü›ü ¸üÖê›ü üü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö 
Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ŸÖÖî×±ú�ú �ÖÖÖ †—Ö´ÖŸÖˆ»»ÖÖ �ÖÖÖ , ¾ÖµÖ 50 
¾ÖÂÖì, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ �Öê¡ÖßµÖ †×¬Ö�úÖ¸üß Ö. ¯Ö. ×�úÖ¾Ö™ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™ü �Öã̧ üÖ 133/2020 �ú»Ö´Ö 
188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1766 ¯Ö¾ÖÖ¸üüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 9011051766 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

13)ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯Öê™ÒüÖêØ»Ö�Ö �ú×¸üŸÖÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö 
Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´Ö§êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ŸÖÖ´ÖÃÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖü �Öã̧ üÖ 42/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/191 •ÖÖÖ�ú¸üüüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 7775944191  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

14)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú µÖê£Öê ÆüÖò™êü»Ö �ÖÖµÖ¡Öß •µÖãÃÖ ÃÖë™ü¸ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü 

×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ ü̧ÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ 
¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/811 Ö ȩ̈ü¦ü �ÖÓ�ÖÖ ȩ̂ü›üß µÖÖ»ÖÖ¾ÖÖ¸üü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üü ü �Öã̧ üÖ 46/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüûüü,üü ´ÖÖê.�Îú. 8459537419  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

15)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¯ÖÖê»ÖÖê ×²Ö�Ö ¿ÖÖò̄ Ö ¤ãü�úÖÖ ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß 
¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/3049 •ÖÃÖ×¯ÖÏŸÖØÃÖ‘Ö �ú´Ö»ÖØÃÖ�Ö ¿ÖÖÆãüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ü¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 116/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1734 ÃÖµµÖ¤üüüüûüü,üü ´ÖÖê.�Îú. 7350781734  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

16)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¤ü�Öã¹ý ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¿ÖÖò̄ Ö ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 

†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã 
šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/984 �Ö•ÖÖÖÖ ²Öôûß¸üÖ´Ö �ú¤ǘ Öüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ü¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 122/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1734 
ÃÖµµÖ¤üüüüûüü,üü ´ÖÖê.�Îú. 7350781734  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

17)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ±ãú™ü¯ÖÖŸÖ¾Ö¸ü ×•Ö. ¯Ö. ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß 
¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/1207 ²Öê›ü¤êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ü¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü �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/1734 
ÃÖµµÖ¤üüüüûüü,üü ´ÖÖê.�Îú. 7350781734  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



 

18)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü ×²ÖÎ•Ö�ÖÖ»Ößü ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 

†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã 
šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/170 ÃÖÓŸÖÖêüÂÖ ²Öê»Öã̧ üÖê›üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ü¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 119/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1734 ÃÖµµÖ¤üüüüûüü,üü 
´ÖÖê.�Îú. 7350781734  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

19)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Ö ê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ™Ñü›ü ×²ÖÎ•Ö�ÖÖ»Ößü ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 

†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã 
šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖü/1207 ²Öê›ü¤êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ü¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 118/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1734 ÃÖµµÖ¤üüüüûüü,üü 
´ÖÖê.�Îú. 7350781734  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

20)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Ö ê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ˆ¯ÖÆüÖ¸ü�ÖÏÆü ×¿Ö¾Ö¿ÖŒŸÖß Ö�Ö¸üü ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö 
Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖòü/2087 ¤ü¢ÖÖ¡µÖ ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ü¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 121/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1734 ÃÖµµÖ¤üüüüûüü,üü ´ÖÖê.�Îú. 7350781734  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

21)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.16 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ±êú›ÒüÃÖ •Ö¤üÖÔ ¤ãü�úÖÖ •ÖãÖÖ ´ÖÖêœüÖü ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ ¤êü�Öß»Ö 
Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòü/ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ²Öê»Öã̧ üÖê›üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ü¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 121/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1007 •ÖÖ²Ö ȩ̂üüüüüûüü,üü ´ÖÖê.�Îú. 8805811152  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ 
 

22)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¬ÖÖê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �Öã¹ý�éú¯ÖÖ ÆüÖò™êü»Ö œü¾Öôêû �úÖòÖÔ̧ üü ŸÖÖ.üü 

×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ ü̧ÃÖ“µÖÖ †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê •ÖÖŸÖÖ �ú°µÖãỐ Ö¬µÖê †Ö¯Ö»Öß ¤ãü�úÖÖê ²ÖÓ¤ü šêü¾Ö�µÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÖÖ 
¤êü�Öß»Ö Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß ¤ãü�úÖÖê“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ÖÖêØ¾Ö¤ü ×¾Ö•ÖµÖ �Öî̧ êüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê üÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü �Öã̧ üÖ 153/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×ŸÖ›ü�êúüüüüüûüü,üü ´ÖÖê.�Îú. 9284352009  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.      
                                                                                                           
                                                                                                              ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 
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