
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 137/2019                ×¤üÖÖÓ�    28/03/2020 
 
1)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸êü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ ²ÖÖêôûÃÖÖ •Ö¾Öôû ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤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 ÆüÖŸÖ³Ö¼üß ¤üÖ¹ý 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»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/928 ¿µÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü̧ ü ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö ³Ö¾ÖÖÖ�Ö¸üß�ú¸üûüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖ 85/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1182 ×�Ö¸üßüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 02465-244133  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ȩ̂ü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ ²ÖÖêôûÃÖÖ •Ö¾Öôû ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤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 ÆüÖŸÖ³Ö¼üß ¤üÖ¹ý 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»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/928 ¿µÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü̧ ü ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö ³Ö¾ÖÖÖ�Ö¸üß�ú¸üûüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü �Öã̧ üÖ 84/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1182 ×�Ö¸üßüüüüüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 02465-244133  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)ˆ´Ö¸üßü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ú²Öß¸ü ÁÖÖ¾Ö�Öê µÖÖÓ“Öê ²Ö™üÖ‡ÔÖê �êú»Öê»µÖÖ ÆÓü�Ö¸ü�ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû 
ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üßü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ÆüÖŸÖ³Ö¼üß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4,000/- 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/¸üÆüß´Ö ²Ö¿Öß¸ü “ÖÖî¬Ö¸üßüûüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß �Öã̧ üÖ 64/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1982 
ÃÖ¸üÖê¤êü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú. 9850752288  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)×�úÖ¾Ö™ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“µÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öê ²ÖÖ•Öã“Öê ²ÖÖêôûßŸÖ ÃÖÖšêüÖ�Ö¸ü ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. 

×�úÖ¾Ö™ü 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 ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 4,200/- 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›üüûüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü  ×�úÖ¾Ö™ü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ü×�úÖ¾Ö™  �Öã̧ üÖ 146/2020 �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¸üßü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú.9158134034  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5) ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, Ø¯Ö¯Öôû�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1,600/- 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/2388 ÁÖß¯ÖŸÖ ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö œü�Öêüûüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
üÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö �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 ¯ÖÖêÖÖ/91 �ÖÓ¤ǖ Ö¾ÖÖ›üü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú.02465-
262133 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 



6) ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �Ö�Öê¿ÖÖ�Ö¸ü ¾ÖÖµÖ ¯ÖÖò‡Ô™ü •Ö¾Öôû •ÖµÖ³Öß´ÖÖ�Ö¸ü �ú›êü 

•ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ²ÖÖ³Öôûß“Öê —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ŸÖÖ. ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×³Ö�ÖÓ̧ üß ÃÓÖ¡ÖÖ ¤üÖ¹ý 
Ø�ú´ÖŸÖß 2,392/- ¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖ ȩ̂ 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/1639 ÃÖÓ•ÖµÖ 
ÖÆãü̧ Ö¾Ö ´ÖÓãœêüüûüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ü×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸  �Öã̧ üÖ 103/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2155 •Ö´Ö¤üÖ›êüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú.02462-256520 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
6) Æü¤ü�ÖÖ¾Öü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üÖ“µÖÖ †Ó�ÖÖÖŸÖ �ú»µÖÖÖ Ö�Ö¸ü Ö¾Öß †Ö²ÖÖ¤üß ŸÖÖ. 

Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý 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»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×¾Ö�Îú´Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ×¾Öšãü²ÖÖêÖêüüûüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü üÆü¤ü�ÖÖ¾Ö �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 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1863 �úÖ¤ü̧ üüü,ûüüüǘ ÖÖê.�Îú.9860202126  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7) ŸÖÖ´ÖÃÖÖü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×²Ö»ÖÖ»ÖÖ�Ö¸ü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×³Ö�ÖÓ̧ üß ÃÓÖ¡ÖÖ ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2,880/- 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 •ÖÖë�Ö¤ü›üüüûüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ü 
ŸÖÖ´ÖÃÖÖ �Öã̧ üÖ 51/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) 83 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/191 •ÖÖÖ�ú¸üüüü,û 
üüüǘ ÖÖê.�Îú.7775944191  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

8)»ÖÖêÆüÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ.  “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî•Öê ÃÖãÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �úÖë›üß²ÖÖ ÃÖãµÖÔ³ÖÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖãÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ÖÖ×¯Ö�úß ´Öãôêû ²Öò�êú“Öê �ú•ÖÔ ×±ú™üŸÖ 
ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¾Ö ´Öã»Öß“Öê »Ö�Ö �úÃÖê �ú¸üÖ¾Öê µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ Ã¾ÖŸÖÖ:“µÖÖ ‘Ö¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ›üßÖê �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü 
†Ó�ãú¿Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ÃÖãÖê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ 
†Ö.´Öé. 08/2020 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�Öã»ÖÖ²Ö ¸üÖšüÖê›üúü, û´ÖÖê.�Îú 9823123519   Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

9)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 27.03.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÏÖ. †Ö. �ëú¦ü ´ÖÖÓ•Ö¸ü´Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ  ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖê ŸÖã ›üÖòŒ™ü¸ü †ÖÆêüÃÖ �úÖ �úÖê�Ö †ÖÆêüÃÖ ŸÖã»ÖÖ �úÖµÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖê �úÖ ´Æü�ÖãÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖŸÖ �ÖÖÓê¬Öôû ‘ÖÖ»ÖãÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ¤üß¯Ö ´ÖÖ×�Ö�ú¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 26 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Öê×›ü�ú»Ö †×¬Ö�úÖ¸üß ¯ÖÏÖ. †Ö. �ëú¦ü ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ  
68/2020 �ú»Ö´Ö 353, 506, 34, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�úÖÓ²Öôêûüûü,üǘ ÖÖê.�Îú. 02465-262133 Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

10) ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü-05 
    ¯ÖÖêÃ™ê - ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü- 01, ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö -03, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ- 01  
 

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

 


