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   ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›     •ÖÖ.�Îú. 158/2020                ×¤üÖÖÓ�  12/04/2020 

 
1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 16.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê »ÖÆüÖ�Ö µÖê£Öß»Ö �òúÖÖò»Ö ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ Ø»Ö²ÖÖ“Öê —
ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•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×ÆüŸµÖ ŸÖÃÖê“Ö “ÖÖ¸ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»ÖÃÖÆü †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 1,30,000/- 
¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/¸ǘ ÖÖ�úÖÓŸÖ ¬ÖÖê›üß²ÖÖ ¯ÖÖÓ“ÖÖôû,  Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüü 
�Öã̧ üÖ 121/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/209 •Öß.‹´Ö. ´ÖÓ�ÖÖÖôêûûû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8805013480  
Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
   2)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ¸üÖ•Öã̧ üÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 

†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 16,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/�ú´Ö»ÖÖ�ú¸ü �Öøüß´Öêüûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüü üü �Öã̧ üÖ 65/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) (‹±ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
02461-267233  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
  3)ÖÖÓ¤êü› �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¤ãü¬Ö ›êü†¸üß ŸÖê ¬ÖÖê�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 12,792/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü šüÖ�ÖãØÃÖ�Ö 
“Ö¾ÆüÖ�Öüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ã£ÖÖ. �Öã. ¿ÖÖ�ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü �Öã̧ üÖ 270/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
ÃÖÆ ü�ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) (‹±ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/616 “Ö�Îú¬Ö¸üüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7020448411  Æ êüü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

  4)ˆ´Ö¸üßü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö †Ó�ÖÖÖŸÖ ±ãú»Ö ØÃÖ�Ö Ö�Ö¸ü ŸÖÖÓ›üÖ ˆ´Ö¸üßü ×•Ö.üü 

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 2,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/809 †¿ÖÖê�ú ´ÖÖÖêÆü̧ ü ¾ÖÖ¾Öôêûüûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüü üü�Öã̧ üÖ 78/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) (‹±ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¤ǘ Öüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7798981484 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

  5)ˆ´Ö¸üßü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö †Ó�ÖÖÖŸÖ ±ãú»Ö ØÃÖ�Ö Ö�Ö¸ü ŸÖÖÓ›üÖ ˆ´Ö¸üßü ×•Ö.üü 

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 2,700/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/809 †¿ÖÖê�ú ´ÖÖÖêÆü̧ ü ¾ÖÖ¾Öôêûüûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüü üü�Öã̧ üÖ 76/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) (‹±ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¤ǘ Öüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7798981484 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



  6)ˆ´Ö¸üßü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ¤ü ȩ̂ü�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ •¾ÖÖ¸üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.üü 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 2,250/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/×¤ü»Öß¯Ö ÃÖã�Ö¤êü¾Ö ‡Ó�Öôêûüûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü üü�Öã̧ üÖ 67/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‹±ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1662 �ú¤ǘ Öüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9767343708 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 

  7)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 00.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ²Öî»Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ´Öî¤üÖÖ Ã´Ö¿ÖÖÖ ³Öǽ Öß�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö 

×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 17,280/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ‹�ú 
´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �ÎÓú ‹´Ö. ‹“Ö. 26/ ²Öß. ²Öß. 3066  Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 37,280/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/2432 ×¾Ö÷ü»Ö ´Öã̧ ü»Öß¬Ö¸ü ¿Öêôû�êúûüûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö üü�Öã̧ üÖ 83/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) 83  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2019 ÃÖã�ÖÖ¾Öêüüü, ´ÖÖê.�Îú. 02465-262133 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 8)×�úÖ¾Ö™üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ³Öã»Ö•ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ×�úÖ¾Ö™ü  ×•Ö.üüÖÖÓ¤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 16,00/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö Ö¸üÖê²ÖÖ•Öß ¯ÖÖÓœü̧ êüûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü üü�Öã̧ üÖ 164/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) (²Öß) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805 ¯ÖÖÓœü̧ êüüüü,   
´ÖÖê.�Îú.7745001805 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
9)×²Ö»ÖÖê»Öß :- ×¤üÖÖÓ�ú 11.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †Ó�ÖÖÖŸÖ —ÖÖê̄ Ö›ü¯Ö¼üß ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö.üüÖÖÓ¤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»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÖÖ¬ÖÔÖ �úÖôû¯¯ÖÖ ²ÖÖê¬Ö�Öêüûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Öß üü�Öã̧ üÖ 74/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/534 �ëú¦êüüüüü, 
´ÖÖê.�Îú.02465-223333  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

10)�ú»Ö´Ö 188 :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü-29 
  ¯ÖÖêÃ™êü  ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü-2, ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü-5, ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ-4, ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû-2, ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü-5, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ-1, †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü-1, ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß-1, 
         ŸÖÖ´ÖÃÖÖ-1,×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü-1, ´Ö¸ü�Öê»Ö-1, ´Öã�Öê›ü-3, ³ÖÖê�ú¸ü-1, ´Öã¤ü�Öê›ü-1                                                                                                         
 
 
                                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

            ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 
  



 


