
                            ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  306/2020              ×¤üÖÖÓ�    17/08/2020 
 
 

 

1)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 01.30 ŸÖê 02.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ‘Ö¸üß ¾Ö ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ´ÖÖî. 
¯ÖÖê™üÖ ²Öã. ŸÖÖ. ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¿Ö™ü¸ü“Öê �ãú»Öǣ Ö �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ 
‘Ö¸üÖŸÖß»Ö �ú¯ÖÖ™ü ¾Ö »ÖÖò�ú¸ü ŸÖÖê›ãüÖ �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê Ø�ú´ÖŸÖß 1,74,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö Ö�Ö¤üß 45,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 
2,19,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß ×¾Ö÷ü»Ö ´ÖÖ¹ýŸÖß ´ÖÖÖê µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üß ÃÖã¬¤üÖ “ÖÖȩ̂ üß“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÖÖ´Ö¤êü¾Ö  
–ÖÖÖÖê²ÖÖ ´ÖÖÖê, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ “ÖÖ»Ö�ú ¾Ö ´ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ¯ÖÖê™üÖ ²Öã. ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 179/2020  �ú»Ö´Ö 457,  380, 511 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê×Ö/´ÖÆüÖ•ÖÖüüüüûû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9689707038  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.07.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê ×¤ü. 15.08.2020 “Öê 18.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß 
Ö¾ÖßÖ ÁÖÖ¾ÖÃŸÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê �ãú™æÓü²ÖÖÃÖÆü ²ÖÖÆêü¸ü �ÖÖ¾Öß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö 
ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸ü�ÖãŸÖß ÃÖÖ´ÖÖÖ ¾Ö Ö�Ö¤üß ¸üŒ�ú´Ö †ÃÖê ‹�ãú�Ö 37,700/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¬Ö´ÖÔ̄ ÖÖ»Ö ×¯Ö. 
�ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ò™üÖê“ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. Ö×¾ÖÖ ÁÖÖ¾ÖÃŸÖßÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü 
�Öã̧ üÖÓ 308/2020  �ú»Ö´Ö 454, 457,  380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2059 ÃÖÖÖ¯Öüüüüûû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 
02462-256520  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)×²Ö»ÖÖê»Ößü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 15.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ¤êü¿Ö´Öã�Ö Ö�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ãüÖ “ÖÖȩ̂ üß �ú¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾ÖµÖ 37 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ×¿Ö�Ö�ú, ÃÖŸµÖÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ¯ÖÏÖ. ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß ¸üÖ. ¤êü¿Ö´Öã�ÖÖ�Ö¸ü 
×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×²Ö»ÖÖê»Ößüüü �Öã̧ üÖÓ 137/2020  �ú»Ö´Ö 454, 380, 511 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¾ÖÖ›êü�ú¸üüüüüûû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9503891223  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

4)�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüû :- ×¤üÖÖÓ�ú 10.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 11.08.2020 “Öê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ 
´ÖÖî. ›üÖî̧ ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê  ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê ü�Óú¯Ö�Öß“Öß »ÖÖ»Ö Ó̧ü�ÖÖ“Öß ´ÖÖê. ÃÖÖ. �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö.‹“Ö.-26/‹.ŒµÖã.-
8111 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý “Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö ´Ö•ÖÆü̧ ü ¿Öê�Ö ‹�ú²ÖÖ»Ö, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ›üÖî̧ ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüû �Öã̧ üÖÓ 94/2020 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/‡Ó�Öôêûüûü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 02465-225133  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ŸÖê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¤ü¯ÖÖ�Ö¸ü ¯ÖÖ™üß ¯Öã�ÖÖÔ ¸üÖê›ü, �úÖ²Ö¸üÖÖ�Ö¸ü ÁÖßÖ�Ö¸ü 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ȩ̂ü›ü´Öß ÖÖê™ü 7 ¯ÖÏÖê. 
�Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 5,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÓ³Ö¸ü ¯ÖÖ¾Ö›êü µÖÖÓ“ÖÖ ȩ̂ü›ü´Öß 8-†ê �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ •ÖãÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 
5,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö ÃÖã×Ö»Ö •ÖÖê�Ö¤Óü›ü µÖÖÓ“ÖÖ 1 ¯»ÖÃÖ-5 ™üß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 5,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †Ö–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß 
Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖµµÖ¤ü �ÖÖ•ÖÖ ´ÖÖê²ÖßÖ ˆ§üßÖ, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß 
²Öß.‹´Ö.ÃÖß. ²ÖÑ�ú �úÖò»ÖÖß ×¤ǖ ÖÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 327/2020 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1333 ²ÖÖȩ̂ ü�ú¸üûüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9112389670  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 



6)´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 23.45 ŸÖê ×¤ü. 16.08.2020 “Öê 00.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¹ý�Ö ÃÖê¾ÖÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ›üÖò. 

×¿Ö¸ü¯Öã»Öê“ÖÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ �éúÂ�Ö Ö�Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ȩ̂ü›ü´Öß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖŸÖ “ÖÖ•Öâ�Ö»ÖÖ 
»ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †Ö–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÁÖß�úÖÓŸÖ ÖÖ¸üÖµÖ�Ö �ÖÖ›êü, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öê›üß�ú»Ö 
�ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß �éúÂ�ÖÖÖ�Ö¸ü ¯ÖÖÓ�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üü �Öã̧ üÖÓ 162/2020 �ú»Ö´Ö 379 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖšüÖê›üûüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9823143245  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)»ÖÖêÆüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ¯ÖÖÖ³ÖÖêÃÖß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ¾ÖÖ™ü�Öß“Öê 50,000/-¹ý¯ÖµÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸÖß“Öê Ö¾Ö·µÖÖÖê ¤êü�µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
²ÖÖ‡ÔÃÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖß ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü, ¯ÖÖ™üßŸÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö ŸÖß“Öê �êúÃÖ ¬Ö¹ýÖ �ÖÖ»Öß ¯ÖÖ›ü»Öê ŸÖê¾ÆüÖ †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê 
ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö ¤ü�Ö›üÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê ²ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖã»ÖÖê“ÖÖÖ ³ÖÏ. 
´ÖÖ¬Ö¾Ö ›ãü²Öæ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ¯ÖÖÖ³ÖÖêÃÖß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû »ÖÖêÆüÖûü �Öã̧ üÖÓ 
158/2020 �ú»Ö´Ö  325, 324, 323, 504, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1927 ³ÖãŸÖê, ´ÖÖê.�Îú. 
9421292819  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

8)ØÃÖ¤ü�Öê›ü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 15.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´Ö×Ö¸üÖ´Ö£Öôû µÖê£Öß»Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü¸ü ×•Ö. 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö¯Ö»Öê ¿ÖÖôêû´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ¿ÖÖôêûŸÖ µÖê‰úÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ³ÖÖ¸üŸÖ ´ÖÖŸÖÖ �úß •ÖµÖ Æüß 
‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ �úÖ ×¤ü»Öß. ŸÖã —Öë›üÖ¾ÖÓ¤üÖ �úÖ �êú»Öê. ŸÖã ´Ö»ÖÖ ŸÖ›üß¯ÖÖ¸ü �ú¸ü�ÖÖ¸üÖ �úÖê�Ö †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ †¿»Öß»Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö 
»ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü »ÖÖ¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ¬ÖŒ�úÖ²ÖãŒ�úß �ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü 
†ÃÖ»Öê»ÖÖ I Ball �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ™òü²Ö ±úÖê›ãüÖ 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Öã�úÃÖÖÖ �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö 
�ÖÓ¬Öê, ´Öã�µÖÖ¬µÖÖ¯Ö ×•Ö.¯Ö. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. ´Ö×Ö¸üÖ´Ö£Öôû ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ØÃÖ¤ü�Öê›üüüü �Öã̧ üÖ 115/2020 
�ú»Ö´Ö 353, 332, 294, 427, 504, 506, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1835 ´Ö›üÖ¾Ößüûüü,üü ´ÖÖê.�Îú. 
9421768484  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

9)´ÖÖÓ›ü¾Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×�ú¿ÖÖȩ̂ ü ×�úÃÖÖ ´ÖêÁÖÖ´Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ŸÖÖ™ü¾µÖÖ´Ö¬µÖê 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß ˆ´Ö¸üß ²ÖÖ. ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ¸Ôü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
•Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖü 7200/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ 
�ú¹ýÖ ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �êú»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß, ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¾Öî•ÖÖÖ£Ö �ëú¦êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Öß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüü �Öã̧ üÖ 72/2020 �ú»Ö´Ö 12(†)´Ö•Öã�úÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 269, 270, 271, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×¾Ö•ÖµÖ �úÖêôûßüüüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8999522107  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

10)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †��ÖÖ³ÖÖ‰ú ÃÖÖšêü ¯ÖãŸÖôûµÖÖ•Ö¾Öôû ¸üÖ¾ÖÖ�úÖêôûÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü 
üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 4000/-¹ý “Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÖÖ�ÖÖÖ£Ö “ÖÓ¤ü̧ ü̧ üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔŸÖôûûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüü üüµÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖ 180/2020 �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/ÃÖãµÖÔŸÖôêûüüûüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9823212533  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

 
 



11)†¬ÖÖÔ¯Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ŸÖê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. �úÖÃÖÖ¸ü�Öê›üÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ±îú•Öã»»ÖÖ�ÖÖÖ ×²ÖÃÖ×´Ö»»ÖÖ �ÖÖÖ, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¯ÖôûÃÖ�ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ×•Ö. ØÆü�ÖÖê»Ößüüü ÆüÖ ×¾ÖªãŸÖ ×›ü.¯Öß. ¾Ö ü̧ �úÖ´Ö 
�ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ •ÖÖ�Öß“Ö ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ŸÖ•Öã�ÖÖÖ ×²ÖÃÖ×´Ö»»ÖÖ�ÖÖÖ, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¯ÖôûÃÖ�ÖÖÓ¾Ö 
ŸÖÖ. ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ ×•Ö. ØÆü�ÖÖê»Ößüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü †Ö. ´Öé. ÖÓ. 37/2020 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/‹ÃÖ. �êú. ÃÖã̧ ü¾ÖÃÖêüûüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9767105366  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

12)×�úÖ¾Ö™üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ã¾ÖŸÖ:“Öê ‘Ö¸üß �îú»ÖÖÃÖÖ�Ö¸ü �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖã×Ö»Ö †ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ‡¸üÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �îú»ÖÖÃÖÖ�Ö¸ü �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÖê �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß    
†–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×™üÖ¯Ö¡ÖÖ“Öê �Ö•ÖÖÃÖ ÃÖÖ›üß“µÖÖ �ú¯Ö›üµÖÖÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö 
‡¸üÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 41 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ¸üÖ. �îú»ÖÖÃÖÖ�Ö¸ü �ÖÖê�ãÓú¤üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüü 
†Ö.´ÖéÓ.ÖÓ. 26/2020 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßüüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9158134034  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
                                                                                                          •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                                   ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 


