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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 131/2020                ×¤üÖÖÓ�    23/03/2020 

 
1)´ÖÖÓ›ü¾Öß üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖÓ›ü¾Öß ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý  Ø�ú´ÖŸÖß 1950/- 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 ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¾Öî•ÖÖÖ£Ö �ëú¦êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüü �Öã̧ üÖ 
24/2020 �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/×¾Ö•ÖµÖ �úÖêôûßüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9823415029   
Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Ö¸üôû�ú ¸üÖê›ü¾Ö ü̧ß»Ö ü ¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö Ã¾Ö¸üÖ•Ö ²ÖÖ¸ü ¾Ö 
¯Ö¸ü×´Ö™ü ¹ý´Ö“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß 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 5325/- 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/ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö Ö¾Ö‘Ö ȩ̂üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖ 123/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/81 ²Öß.•Öß. ²ÖÓ›êü¾ÖÖ¸üüüüüü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú. 9923103778  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Ö›üÖ¸ü �Ö»»Öß“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•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/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2750/- 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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¯Öß»Ö ´Öã̧ ü»Öß¬Ö¸ü †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ 102/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2294üüüüü ÆãüÓ›êüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 
9423441582 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×´ÖÖÖ�Öß ¿ÖÖôêû“µÖÖ †»Öß�ú›üß»Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ †Ö²Öë›ü�ú¸üÖ�Ö¸ü 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•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/×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1925/- 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/457 ¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü •Öôû²ÖÖ•Öß �ú¤ǘ Öüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ 103/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2294üüüüüüÆãÓü›êü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9423441582 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 23.40 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ±úÖ™üÖ µÖê£Öß»Ö †´ÖÖê»Ö ¬ÖÖ²ÖÖ ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß/×¾Ö¤êü¿Öß  ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4516/- 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 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö›üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ 100/2020 �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/�êú¤üÖ¸üü,ûü 
üüü´ÖÖ ê.�Îú. 9423437978  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



6)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖî̧ üÖ™ü ¬ÖÖ²µÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ �òúÖÖò»Ö »Ö�ÖŸÖ 
ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ 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 3750/- 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 ¯ÖÖê×Ö/×¾ÖÂ�Öã̄ ÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö �Öã¼êüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ 101/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2294üüüüüüÆãÓü›êü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú. 9423441582 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
7)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 22.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Öî³Ö¾Ö ²ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß  ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2600/- 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 ×¤ü»Öß¯Ö ÃÖã�Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó�Öôêûüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üüüü �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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ ‹“Ö. †Ö¸ü. “ÖÖê»Öêüü,ûü üüǘ ÖÖê.�Îú. 
9765887150  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)¤êü�Ö»Öã̧ üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö»Öã̧ ü ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú µÖê£Öêü ŸÖÖ.üü¤êü�Ö»Öã̧ ü üüü×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
1350/- ¹ý “Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †ÁÖã²ÖÖ ÃÖÖÓ�Öôêûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 137/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/832 �úÖôêûüüüü,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 
8830899396  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
9)ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü¸ü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ÖÖ�Ö¸üß�úÖÓÖß ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ãü ÖµÖê µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ †Ö¤êü¿ÖßŸÖ �úê»Öê 
ÆüÖêŸÖê. ÃÖ¤ü¸ü †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ ×±ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖü �Öã̧ üÖ 43/2020 �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. 02468-266633  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

10)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 21.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ±ãú»Öê ´ÖÖ�ìú™ü “ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 

�úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü¸ü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ãü ÖµÖê †ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öê “ÖÆüÖ“ÖÖ ¾Ö ÖÖÃ™üµÖÖ“ÖÖ �ÖÖ›üÖ 
“ÖÖ»Öã šêü¾ÖãÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/ÃÖÓ¤üß¯Ö ×¯Ö. ÆüÖÖ´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 93/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 
•Ö´Ö¤üÖ›êüüüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 9011079556  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
11)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü¸ü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ãü ÖµÖê †ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±ú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 45/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖšüÖê›üüüüûüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 
02468-266633    Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



12)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü¸ü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ãü ÖµÖê †ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±ú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 44/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/•ÖÖÖ�ú¸üüüüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 
02468-266633    Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

13)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 08.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü¸ü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ãü ÖµÖê †ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±ú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 46/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖšüÖê›üüüüüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 
02468-266633    Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

14)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 08.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü¸ü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ãü ÖµÖê †ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±ú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 46/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖšüÖê›üüüüüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 
02468-266633    Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

15)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê  09.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü¸ü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ãü ÖµÖê †ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±ú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 47/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/³Ö¦êüüüüüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 
02468-266633    Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

16)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê  07.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü¸ü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ãü ÖµÖê †ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×±ú¸üŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 48/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1059 ³Ö¦êüüüüüüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 
02468-266633  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

17)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 22.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê  14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ö¾ÖßÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü¸ü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ãü ÖµÖê †ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öß ™Òü�ú 
�Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö.‹“Ö.-26/²Öß.‡Ô.-2091 ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖŸÖ†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´Ö§êüüüü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 49/2020 �ú»Ö´Ö 188, 271 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
�ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1646 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 02468-266633  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



18)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 22.03.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸ü×¾Ö Ö�Ö¸ü �úÖîšüÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 

�úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü¸ü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ �ú¸üßŸÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›ãü ÖµÖê †ÃÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †Ö¯Ö»Öß ´ÖÖê. ÃÖÖ. ‘Öê¾ÖãÖ ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ�ú 
×¸üŸµÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ¿ÖÖÃÖÖÖ“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×¯Ö. �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü̧ üÖ¾Ö ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖ 155/2020 �ú»Ö´Ö 188, 279 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖ/2168 ¿Öê�Ö •ÖÖ¾Öê¤üüüüüüûü,üü ´ÖÖê.�Îú. 8421776528  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                              ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

             ÖÖÓ¤êü›ü 
 


