
 

¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 139/2020                ×¤üÖÖÓ�    30/03/2020 
 

1)� ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 23 :55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¯ÖÖê“Ö´ÖÖ´ÖÓ¤üß¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ †•ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ŸÖÖ. 

×²Ö»ÖÖê»Ößüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ 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 2100/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß  ¯ÖÖê�úÖò/1213 ×¤ü»Öß¯Ö Ø»Ö�ÖÖê•Öß¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Öü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß üüü �Öã¸üÖ 36/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/‡Ó�Öôêûû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02465-225133  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)×�úÖ¾Ö™üü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²Öß.¯Öß. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 4760/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖ•Öã †¿ÖÖê�ú ´ÖÖȩ̂ êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾ÖÖ“Ö�ú ˆ¯Ö ×¾Ö.¯ÖÖê. †. ×�úÖ¾Ö™üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüüü �Öã̧ üÖ 149/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1913 
¸üÖšüÖê›üüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9552888455  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »Ö�´ÖßÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2360/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/2135 ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ¾µÖ�Óú™ü̧ üÖ¾Ö Ö¾Ö‘Ö ȩ̂üüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüü �Öã̧ üÖ 92/2020 �ú»Ö´Ö 
65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1226 ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ ȩ̂üüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 8888076935  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)´ÖÖÖšüÖ üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, “ÖÖ³Ö¸üÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2704/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/2111 Ö ȩ̈ü¦ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×ŸÖ›ü�êúüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüüüüü �Öã̧ üÖ 
28/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖ êÖÖ/2111 Ö ȩ̈ü¦ü ×ŸÖ›ü�êúüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9767242111  
Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖ‡Ô ×�ú¸üÖ�ÖÖ †ò�›ü •ÖÖ¸ü»Ö Ã™üÖê†ÃÖÔ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê Ö¸üÃÖß ×•Ö.ü 
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 6850/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ÖÖêØ¾Ö¤ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ´ÖãÓ›êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ã£ÖÖ.ü�Öã. ¿ÖÖ�ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ �Öã̧ üÖ 60/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖ êÖÖ/2167 
Ø¿Ö¤êüüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9552516367  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
6)¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 20.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÓ�Ö´Ö“ÖÖôû ¯ÖŒ�úß“ÖÖôû ¯ÖÖê»ÖßÃÖ “ÖÖî�úß“µÖÖ ´ÖÖ�Öê ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ØÃÖ¬Öß Ø�ú´ÖŸÖß 1,800/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/170 ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×¿Ö¾Ö®ÖÖ ²Öê»»Öã̧ üÖê›üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸Ö²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸Ö²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 142/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1731 
�ÖÖîÃÖüüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 02462- 236500  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



 
 
 
7)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê †ÓÖü�ÖÖÖŸÖ ´ÖÖî•Öê Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö Ö‡Ô †Ö²ÖÖ¤üß ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ØÃÖ¬Öß Ø�ú´ÖŸÖß 1,800/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüê�úÖò/2006 ×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÖÖêŸÖß¸üÖ´Ö ´ÖãÃŸÖÖ¯Öã̧ êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ 69/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/2388 œü�Öêüüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 7447622999 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
8)»ÖÖêÆüÖ  üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖôêû�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü“Öê �úÖ›êü»ÖÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¬ÖÖ²µÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø³Ö�Ö¸üß Ã ÓÖ¡ÖÖ ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4,416/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÆüÖÖ´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖ•Ö¸ǘ ÖÓ�ú¸üüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ã£ÖÖ. �Öã. 
¿ÖÖ�ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ �Öã̧ üÖ 74/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/408 �ëú¦êüüüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 8975498599  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

9) ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü- 19 
    ¯ÖÖêÃ™ê -  ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö -8,  ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ- 02, ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü-06,  ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü-02,  ´Ö¸ü�Öê»Ö-01 
                                                                                                              
 
                                                                                                            ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

              ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 


