
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü                                                                            
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 192/2020                ×¤üÖÖÓ�  04/05/2020  
1)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¯Ö¸üŸÖ¯Öã̧ ü �ÖÖ¾ÖÖ »Ö�ÖŸÖ †Öê›üµÖÖ“Öê •Ö¾Öôû †ÖÃÖ»Öê»µÖÖ 
Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖü ŸÖß¸Ôü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ 
•Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 9750/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¬ÖÖê›üß²ÖÖ †Ö›êü�ú¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüü �Öã̧ üÖ 98/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) 
´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/935 ¯ÖšüÖ�Ö, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9623663100  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, � ÃÖ»ÖÖê›ü ³Öã́ Ö®ÖÖ µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ“Öê ÃÖã»ÖŸÖÖÖ¯Öã̧ ü ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 
×²Ö»ÖÖê»Ößüüüüü ×•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 2190/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü̧ üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüüüü �Öã̧ üÖ 70/2020 �ú»Ö´Ö 
188,269 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü�ú»Ö´Ö  12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2821 “Ö¾ÆüÖÖ, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02465-
225133   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, �òúÖÖê»Ö¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß �ú»µÖÖ�ÖÖ�Ö¸ü 
ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 8,000/-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/×¾Ö¿ÖÖ»Ö ×¤ǖ Ö�ú ³ÖÖêÃÖ»Öêüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüû �Öã̧ üÖ 213/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/231 ±úÖê»Öêüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 9552045424 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, �òúÖÖê»Ö¸üÖê›ü »Ö�ÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß �ú»µÖÖ�ÖÖ�Ö¸ü 
ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 5,000/-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/231 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×³Ö¾ÖÖ•Öß ±úÖê»Öêüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüû �Öã̧ üÖ 214/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/231 ±úÖê»Öêüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 9552045424 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüüü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †ÖÓ�ÖÖÖŸÖ ¯ÖÖê“Ö´´ÖÖ�Ö»»Öß 
�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 3,000/-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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß üüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßüüüû �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  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 02465-225133 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
6)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¸üÖ•Öã̧ üÖ ´ÖÓ¤üß¸ü“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¿Öêôû�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ 
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 ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2700/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1874 ³Ö�Ö¾ÖÖÖ ÖÖ¸üÖµÖ�Ö¸üÖ¾Ö �Óú¬ÖÖ¸êüüüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ 97/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/ 2388 œü�Öêüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 7447622899 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



7)»ÖÖêÆüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖÓê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ´ÖÖî•Öê ¤êü¾Ö�Öê¾ÖÖ›üß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 1500/-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 ¯ÖÖê×Ö/³ÖÖ�Ö¾ÖŸÖ ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö •ÖÖµÖ³ÖÖµÖêüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ �Öã̧ üÖ 91/2020 �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¦êüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 9730726378 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
8)ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 21.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ü ´ÖÖî•Öê �ÖÖêôêû�ÖÖ¾Ö ´Ö¬µÖê •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2500/-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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸ü×Æǘ Ö ²Ö¿Öß¸ü “ÖÖî¬Ö¸üßüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß  �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/2452 
¯ÖÖ™üß»Öüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 02467-244047 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
9)ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.14 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ü ´ÖÖî•Öê �úÖ¸ü»ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖü ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß  ×•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 10,000/-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/2354 ¸üÖ´ÖÖ ±ú×�ú¸üÖ �Öê›üÖ´Öüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ˆ´Ö¸üß  �Öã̧ üÖ 99/2020 �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/†™ü�úÖȩ̂ êüüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 
02467-244047 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
10)ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.14 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ü ´ÖÖî•Öê �úÖ¸ü»ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖü ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-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/2354 ¸üÖ´ÖÖ ±ú×�ú¸üÖ �Öê›üÖ´Öüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß  �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/†™ü�úÖȩ̂ êüüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 
02467-244047 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
11)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 03.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¾ÖÖ¸ü�ú¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. Æü¤ü�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 60,000/-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 ¯ÖÖê�úÖò/367 ¿ÖÆüÖ•Öß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß •ÖÖê�Ö¤Óü›üüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 111/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) 83  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1646 
ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 9923451146 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
12)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 02.05.2020 ¸üÖê•Öß“Öê 09.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, 

¯Ö™üÖß ¸üÖê›ü»ÖÖ‡ÔÃÖ »ÖãŸÖ±ãú»ÖÖ �úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ÖÖ¾Ö‘ÖÖ™ü¯Öã»Ö •Ö¾Öôû ´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖê ¿Ö™ü¸ü“Öê �ãú»Öã̄ Ö 
ŸÖÖê›ãüÖ  †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ Ø�ú´ÖŸÖß 69,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ.¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü ‹•ÖÖ•Ö ÆãüÃÖêÖüü ,¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, 
¸üÖ.”ûÖê™üß¤ü�ÖÖÔ •Ö¾Öôû �ÖÖ›üß¯Öã̧ üÖ ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖÓ  323/2020  �ú»Ö´Ö 
457,380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�Öî̧ êüüüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9890186722  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

 
 
 



13)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤ü. 03.05.2020 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü 

ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü, µÖÖŸÖß»Ö †Ö–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓÖê  ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ŸÖã»ÖÃÖß �Óú¯ÖÖß“Öê 5 ‹“Ö.¯Öß ÃÖ´Ö¸ü×ÃÖ²Ö»Ö ¾Ö ŸµÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ 
370 ±ãú™ü ×¾ÖªãŸÖ �êú²Ö»Ö ü Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß �éúÂ�ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ‡Ó�ÖÖê»Öêú, ¾ÖµÖ 37 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüü �Öã̧ üÖÓ 131/2020 
�ú»Ö´Ö 379,  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1046 ²ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›üüüü, ´ÖÖê. ÖÓ. 9881791038  üÆêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

14)�ú»Ö´Ö 188 :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü-04 
 
      ¯ÖÖêÃ™êü  �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß-2, ×²Ö»ÖÖê»Öß-1, ØÃÖ¤ü�Öê›ü-1                                                                                           
                                                                                                    
                                                                                                         ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

         ÖÖÓ¤êü›ü 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


