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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 205/2020                ×¤üÖÖÓ�  14/05/2020 

1)Æü¤ü�ÖÖ¾Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî•Öê ´ÖÖ™üÖôûÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê Æü×¸ü³ÖÖ‰ú ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¤üÖ´ÖÖê¤ü̧ ü, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´ÖÖ™üÖôûÖü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü  µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ´ÖµÖŸÖÖÃÖ 
†–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×ŸÖ��Ö ÆüŸµÖÖ¸üÖÖê ›üÖ¾µÖÖ ”ûÖŸÖß“µÖÖ �ÖÖ»Öß ´ÖÖ¹ýÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ �ÖãÖ �êú»ÖÖ. ý¾Ö�Öî̧  ×±úµÖÖÔ¤üß �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¤ü¢Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖ´Ö�Ö›êüû, ¾ÖµÖ 
44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö ¸üÖ. ´ÖÖ™üÖôûÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖÓ. 
118/2020 �ú»Ö´Ö 302, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê×Ö/�ãú¿Öêü, ´ÖÖê.�Îú.9527002122  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ›êü¸ü»ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ´ÖÖôûÖ“Öê ¯ÖÖµÖ£µÖÖ»Ö�ÖŸÖü ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ�ÖêŸÖ ´ÖÖî•Öê ›êü¸ü»ÖÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ŸÖß Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ 
¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 5320/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/†ÖÖÓ¤ü ¸üÖ´Ö•Öß Ö¸ü¾ÖÖ›êü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüü �Öã̧ üÖ 46/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2300 �ú¤ǘ Öüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ.9766727883  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)�Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.05.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 18.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ±ãú»Ö¾Öôû ŸÖê �Ö‰úôû •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. 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 3000/-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 ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»Ö‘ÖÓÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯ÖÏ�úÖ¿Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êüûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
�Óú¬ÖÖ¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸ü �Öã̧ üÖ 173/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾ÖÃÖÆü �ú»Ö´Ö  65 (†)(‡Ô),81,83 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/548 �úÖôêûûüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 8325303161 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)�ãÓú™ãü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 13.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê �ãÓú™ãü¸ü ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû  ˆ´Ö¸üß •ÖÖÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü 
×•Ö. 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 3000/-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  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/�ú×¸ǘ Ö�ÖÖÖ ÃÖÖ»ÖÖ¸ü�ÖÖÖ ¯ÖšüÖ�Öüûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™ãü̧ üü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™ãü̧ ü �Öã̧ üÖ 86/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2341 ÖÖ‡ÔÖ¾ÖÖ›üûûüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 9503638732 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
5)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 13.05.2020 “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 

¿ÖÖÃÖÖÖÖê ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖê›üÖ»ÖÖ �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏ�úÖ¸ü“ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ ÃÖÓÃÖ�ÖÔ•ÖµÖ ¸üÖê�Ö 
¯ÖÃÖ¸ü×¾Ö�ÖÖ¸üß �éúŸÖß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»µÖÖÖê ŸµÖÖÃÖ ‘Ö¸üÖ�ú›êü •ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖ�ÖŸÖ †ÖÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖã́ ÆüÖ»ÖÖ �úÖµÖ †×¬Ö�úÖ¸ü †ÖÆêü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ 
‘Ö¸üÖ�ú›êü •ÖÖ †ÃÖê ÃÖÖÓ�Ö�µÖÖ“ÖÖ ŸÖã́ Ö“ÖßŸÖ¸ü ´Öß ÖÓŸÖ¸ü ²Ö‘ÖãÖ ‘ÖêŸÖÖê †¿Öß ¬Ö´Ö�úß ¤êü¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †Ö›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü 
×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ´Ö§êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 116/2020 �ú»Ö´Ö 
353,188 ,269, 270 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 51 (²Ö) �úÖê¾Öß›ü ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ �úÖµÖ¤üÖ 2020 �ú»Ö´Ö 11 �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/´Ö§êüû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 9049918000  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



6)×�úÖ¾Ö™üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.05.2020 ¸üÖê•Öß“Öê 23.00 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 13.05.2020 ¸üÖê•Öß“Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †Öšü¾Ö›üß 

²ÖÖ•ÖÖ¸ü ×�úÖ¾Ö™üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖê »ÖÖò�ú›üÖ‰úÖ“µÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ÃÖÖ¬ÖæÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý“Öê ¤ãü�úÖÖ“µÖÖ 
²ÖÖ£Ö¹ý´Ö“ÖÖ ¾Ö¹ýÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ †ÖŸÖß»Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý“Öê ¤üÖêÖ ²ÖÖòŒÃÖ Ø�ú´ÖŸÖß 5,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»ÖÖ.¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †×¿ÖÂÖ ×�úÃÖÖ¸üÖ¾Ö Öế ÖÖÖß¾ÖÖ¸üüü ,¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüü �Öã̧ üÖÓ  201/2020  �ú»Ö´Ö 457,380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1326 
“ÖÖî¬Ö¸üßüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9158134034  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

7)»ÖÖêÆüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 12.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê ×¤ü. 13.05.2020 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî•Öê ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü 

ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ‹“Ö. ¯Öß. �Óú¯ÖÖß“Öß ×¾ÖªãŸÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 4000/-¹ý “Öß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×�ú¿ÖÖ ³Ö�Ö¾ÖÖ�Ö ü̧Ö¾Ö ³Öã•Ö²Öôûú, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü 
ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüüü �Öã̧ üÖÓ 98/2020 �ú»Ö´Ö 379,  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1927 ³Öã¢Öêüüü, ´ÖÖê. ÖÓ. 8975498599  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
8)�ú»Ö´Ö 188 :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü-13 
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         ÖÖÓ¤êü›ü 
 

 


