
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 147/2020                ×¤üÖÖÓ�    05/04/2020 
 
1)´ÖÖÖšüÖ üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ´ÖÖ¸ü»Öê�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ Öê¾Ö¸üß •ÖÖ�ÖÖ ü̧ �úÖòÖ»Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤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�úÖò/ 2416 ˆ¤üÖ•Öß †Ó²ÖÖ•Öß �Öã̄ ÖÃÖêüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖ µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖ �Öã̧ üÖ 35/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2185üü ¾Ö›ü•Öê,´ÖÖê.�Îú. 02468-274133 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)´ÖÖÓ›ü¾Öß ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 04.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ¾Öîª Ö�Ö¸ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤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 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×¾Ö•ÖµÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �úÖêôûßüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Öß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Öß �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 ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�úÖêôûß 
,´ÖÖê.�Îú. 8999522107 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)¤êü�Ö»Öã̧ ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 04.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 02.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê Ö Ó̧ü�Ö»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ü ×•Ö.ü 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 ÃÖ¡ÖÖ ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 49,920/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ü 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2209 ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ³Öã•ÖÓ�Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÓ›ü�Ö¸üüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÃÖ»Ö�Ö SDPO 
†Öò±úßÃÖ ¤êü�Ö»Öã̧ , ÖÖÓ¤êü›üü  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 161/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ 1597 ÃÖ¸üÖê¤êü ,´ÖÖê.�Îú. 02463-255100 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  
4)×�úÖ¾Ö™üü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 03.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 23.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ �úÖêšüÖ¸üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ 1913 †Ö¯¯ÖÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖšüÖê›üüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü �Öã̧ üÖ 156/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1326 “ÖÖî¬Ö¸üßüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 9158134034 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 04.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖÓ›üÖ ²ÖÖêôûÃÖÖ ȩ̂ü»¾Öê ¯Ö™ü¸üß“ÖÖ ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû Ø»Ö²ÖÖ“Öê 
—ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ×•Ö.ü 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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/928 ¿ÖÖ´ÖÃÖÓã¤ü̧ ü ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö 
³Ö¾ÖÖÖ�Öß�ú¸ü üüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 97/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö  65 (‡Ô) 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2016 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüüü,´ÖÖê.�Îú.9421762333 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 
 



6)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 04.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖÓ›üÖ ²ÖÖêôûÃÖÖ ¸êü»¾Öê ¯Ö™ü¸üß“ÖÖ ¯Öã»ÖÖ•Ö¾Öôû 
²ÖÖ³Öôûß“Öê —Öã›ü¯µÖÖŸÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ×•Ö.ü 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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/928 ¿ÖÖ´ÖÃÖÓã¤ü̧ ü 
´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö ³Ö¾ÖÖÖ�Öß�ú¸ü üüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 98/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö  65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2016 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 9421762333 Æêüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 
7)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 04.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ×•Ö.ü 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 20,000/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/928 ¿ÖÖ´ÖÃÖÓã¤ü̧ ü ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö ³Ö¾ÖÖÖ�Öß�ú¸üüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 95/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö  65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1182 ×�Ö¸üßüüüü,´ÖÖê.�Îú.9823491160 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
8)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 04.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ×•Ö.ü 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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/928 ¿ÖÖ´ÖÃÖÓã¤ü̧ ü ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö ³Ö¾ÖÖÖ�Öß�ú¸, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 96/2020 �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö  65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1182 ×�Ö¸üßüüüü,´ÖÖê.�Îú.9823491160 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
9)�ãÓú™ãü¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 04.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê �ãúÂ�Öã̧ ü µÖê£Öß»Ö ´ÖÖ´ÖÖ ×²ÖµÖ¸ü ¿ÖÖò̄ Öß“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ŸÖÖ.ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü 
×•Ö.ü 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 ÃÖ¡ÖÖ ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2808/-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/ ¸ǘ ÖÖ�úÖÓŸÖ ¬ÖÖë›üß²ÖÖ ¯ÖÖÓ“ÖÖôû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êüüü Ã£ÖÖ. �Öã. ¿ÖÖ�ÖÖ 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™ãü̧ ü  �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 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1181 �ãú´Ö¸êüüüüü,´ÖÖê.�Îú.8208788324 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
10)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 04.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸üÖê¤êü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×¾Ö¢ÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÓÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã́ Æüß Ö�Ö¸üÃÖê¾Ö�úÖ“Öê ´Ö•Öá¯ÖḮ ÖÖ�Öê ±ú¾ÖÖ¸ü�Öß �úÖ �ú¸üŸÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ´Öß ÃÖÖÓ�Ö»Öê ŸµÖÖ“Ö ×šü�úÖ�Öß ŸÖã́ Æüß ±ú¾ÖÖ¸ü�Öß �ú¸üÖ, ÖÖÆüßŸÖ ü̧ ´Öß ŸÖã́ ÆüÖ»ÖÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¹ý�Ö ™üÖ�úŸÖÖê †ÃÖß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß 
±ú¾ÖÖ¸ü�Öß ²ÖÓ¤ü �úºþÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸ü×¾Ö�ãú´ÖÖ¸ü ¸üÖ´Ö×Ö¾ÖÖÃÖ ×ŸÖ¾ÖÖ¸üß , ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
»ÖÖ êÆüÖ¸ü�Ö»»Öß �Ö�Öê¿Ö ™üÖò�úß•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖ 111/2020 �ú»Ö´Ö 353, 332, 
504, 506,³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/»ÖÖÓ›ü�Öêû,üü  ´ÖÖê.�Îú.9420327100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

11)´Öã�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 02.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ¾ÖÖ. ŸÖê  ×¤üÖÖÓ�ú 03.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê 

‘Ö¸üß ´ÖÖî•Öê »ÖÖ¤ü�ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß —ÖÖê̄ Öß �Öê»ÖÖ †ÖÃÖŸÖÖÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖê ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ 
�ú¯ÖÖ™üÖ“Öê »ÖÖò�ú¸ü ŸÖÖê›ãüÖ ŸµÖÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê Ö�Ö¤üß Ø�ú´ÖŸÖß 17,000/- ¹ý¯ÖµÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê.¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ•ÖµÖ ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Öü ,¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, 
¸üÖ.»ÖÖ¤ü�ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü , ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›ü �Öã̧ üÖÓ  113/2020  �ú»Ö´Ö 457,380 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1797 ¯ÖÖê»Öê û, ´ÖÖê.�ÎÓú.02461-222533 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

 



12) �ú»Ö´Ö 188 :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü- 50 
     
¯ÖÖêÃ™êü  ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü-7, ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü -2, ³ÖÖ�µÖÖ�Ö ü̧-7, ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû-3, ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ-2, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ-4,  ØÃÖ¤ü�Öê›ü-1, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü-4,  
        ³ÖÖê�ú¸ü-3,�úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üß-2, ŸÖÖ´ÖÃÖÖ-2,  ´Öã¤ü�Öê›ü-1, ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ -ü1, ´ÖÖÆãü¸ü-5, ´ÖÖÓ›ü¾Öß -1, Æü¤ü�ÖÖ¾Ö-2, ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü-1, 
         ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö-1, ×�úÖ¾Ö™ü-1 
  

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

 
 
 

 
 


