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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 142/2020                ×¤üÖÖÓ�    01/04/2020 

 
1)×²Ö»ÖÖê»Öß üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 31.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, µÖêÃÖ�Öß �úÖ»ÖÖÔ ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Ößüüü ×•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¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2000/- 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�úÖò/2542 “ÖÓ¦ǘ ÖãÖß •Öôû²ÖÖ•Öß ÃÖÖêÖ�úÖÓ²Öôêûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÖêÃ™êü 
×²Ö»ÖÖê»Ößü �Öã̧ üÖ 54/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2287 �ÖÖ•Öã»Ö¾ÖÖ¸üüüüüüüü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú. 
02465-223333  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 30.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî.²ÖÖ¹ýôû ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üüüü ×•Ö.ü 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 18,720/- 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/1675 ´ÖÖ¹ýŸÖß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö ŸÖê»ÖÓ�Öêûüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¯ÖÖêÃ™êü 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 52/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/706 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 
9373545955  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)ˆ´Ö¸üßü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 31.03.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 13.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üßüüüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2000/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê  ´ÖÖê.ÃÖÖ. �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö.‹“Ö.-
26/›ü²»µÖã-5970 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý “Öß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 17,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
¯ÖÖê�úÖò/3105 �úÖ�úÖ ÃÖÖÆêü²Ö ³ÖÖ»Öê�ú¸üûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß �Öã̧ üÖ 67/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ 1596 ´ÖãÓ›ü»ÖÖê›üüüüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9923417596  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)¤êü�Ö»Öã̧ üü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 31.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Öȩ̂ ü¿Ö ²ÖÖ¸ü •Ö¾Öôûß»Ö ²ÖÖêôûßŸÖ ¤êü�Ö»Öã̧ 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 ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3522/- 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/1649 ÃÖÓ•ÖµÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö �ëú¦êüüûüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü 
�Öã̧ üÖ 144/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1677 ¿Öê�Ö ŸÖÖÆêü̧ üüüüüüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 
02463-255100  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
3) ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ  �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü- 60 
    ¯ÖÖêÃ™ê -  ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ- 4, ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü-11,  ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü-2, ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü-2,  ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ-6, ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö-3, ¤êü�Ö»Öã̧ ü-1, ØÃÖ¤ü�Öê›ü-1, 
               ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß-2, ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü-2, Æü¤ü�ÖÖ¾Ö-4, ²ÖÖ¸ü›ü-1, ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü-1, �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß-2, �ãÓú™æü¸ü-2, Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö-5,†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü-3,  
               ³ÖÖê�ú¸ü-7, ´Ö¸ü�Öê»Ö-1,  
 

                                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 
            ÖÖÓ¤êü›ü. 

 


