
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 201/2020                ×¤üÖÖÓ�    10/05/2020 

1) •Öã�ÖÖ¸ :- 
1)ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ¾ÖÖµÖ±úÖÖ �Öã ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖ ê£Öê,  µÖÖŸÖß»Ö 

Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü —Ö®ÖÖ ´Ö®ÖÖü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
57,200/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/367 ¿ÖÆüÖ•Öß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß •ÖÖê�Ö¤Óü›üüû, Öê ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüüüüü �Öã̧ üÖ 114/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�êú. †Ö¸ü. ¸üÖšüÖê›üû , 
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8888867833  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)¤êü�Ö»Öã̧ üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ³ÖÓ›ü¸ü¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ †ÖÓ²µÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß  ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü 

×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê,  µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ¸Ôü™üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö 
•Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 2930/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/988 ¾µÖÓ�ú™êü¿Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü̧ üÖ¾Ö †Ö»Öê¾ÖÖ¸üüû, Öê ¯ÖÖêÃ™êü  ¤êü�Ö»Öã̧ ü üü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüü �Öã̧ üÖ 221/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/507 �ú¤ǘ Öüû , ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02463-255100  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)�ãÓú™æü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 09.05.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû  Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ´ÖÖî. ¹ý‡Ô ²Öã.  

ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 1900/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖê›üÖÓ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üØÃÖ�Ö Ö ¯ÖÖôûŸÖÖ ×´ÖôãûÖ 
†Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2341 ÁÖß×Ö¾ÖÖÃÖ ¤ü¢ÖÖ ÖÖ‡ÔÖ¾ÖÖ›üüüû, Öê ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üüüü �Öã̧ üÖ 83/2020 
�ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1181 ‹ÃÖ.‹´Ö. �ãú´Ö¸êüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8208788324  Æêüü �ú¸ßüŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 

2) ¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ŸÖÆüÃÖß»Ö †Öò×±úÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö ¤ü¢ÖÖ ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ�ÖêŸÖ Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. 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 2800/-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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/µÖãÖæÃÖ�ÖÖÑ �Öã»ÖÖ²Ö�ÖÖÑ ¯ÖšüÖ�Öûüüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖ 115/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖ/426 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7758864052  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, »Ö�´ÖßÖ�Ö¸ü ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ µÖê£Öß»Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý“µÖÖ ¤ãü�úÖÖÖ´ÖÖ�Öê ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý 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»ÖÖ. ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘Ö �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1792 ×¾Ö»ÖÖÃÖ �ÖÖê²ÖÎÖ•Öß »ÖÖê�ÖÓ›êüüüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü �Öã̧ üÖ 169/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1792 »ÖÖê�ÖÓ›êüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9327810006  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



3)¤êü�Ö»Öã̧ ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸ü™üß†Öê “Öê�ú ¯ÖÖêÃ™ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. 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 4050/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ´ÖÖê.ÃÖÖ. ‹´Ö.‹“Ö.-
26/‹.—Öê›ü-7229 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘Ö �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÖÖ²ÖÖ‡Ô †ÖÁÖã²ÖÖ ÃÖÖÓ�Öôêûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üûüü �Öã̧ üÖ 220/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1918üüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9923704956  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)´Öã¤ü�Öê›ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×“Ö�úÖôûÖ ŸÖÖÓ›üÖü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ²ÖÖ¸üÖ »ÖÖê�ÖÓ›üß ™üÖŒµÖÖ ´Ö¬µÖ ê ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý �ÖÖôû�µÖÖ“Öê ¸üÃÖÖµÖ�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 1,20,000/-¹ý “ÖÖ 
´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Ö ê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ˆ¢Ö´Ö ¤ü�Ö›ãü•Öß ²ÖãŒŸÖ ȩ̂üûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã¤ü�Öê›üüû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üûüü �Öã̧ üÖ 101/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‹±ú), 83 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß Ø¿Ö¤êüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8975606079  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 10.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¯Öã�Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖê ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ¸êü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ 

“ÖÖî�úÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 6,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß 
×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ ¯ÖÃÖ¸ü�µÖÖ“Öß ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �êú»Öß ¾Ö 
¿ÖÖÃÖ×�úµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Ö ê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/492 ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Öûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 350/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‹±ú), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 188, 269, 270 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü 
�ú»Ö´Ö 51(²Ö) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö¯ÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ 2005 ¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü �úÖêÛ¾Æü›ü-19 ˆ¯ÖÖµÖ µÖÖê•ÖÖÖ 2020 “Öê �ú»Ö´Ö 11  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2434 �ú·ÆÖôêûüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8975822434  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 09.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 05.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖê ¾Ö›ü�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¸üÖÂ™Òü´ÖÖŸÖÖ 

¿ÖÖôêû •Ö¾Öôû ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ²ÖÖµÖ¯ÖÖÃÖ “ÖÖî�úÖŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 
4,000/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ŸÖÖë›üÖ»ÖÖ ´ÖÖÃ�ú Ö »ÖÖ¾ÖŸÖÖ �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¾ÆüÖµÖ¸üÃÖ 
¯ÖÃÖ¸ü�µÖÖ“Öß ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �êú»Öß ¾Ö ¿ÖÖÃÖ×�úµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Ö ê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/2329 ¿µÖÖ´Ö †•ÖãÔÖ¸üÖ¾Ö �úÖôêûûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 348/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‹±ú), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 
188, 269, 270 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 51(²Ö) ¸üÖÂ™ÒüßµÖ †Ö¯ÖŸÖß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ 2005 ¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü �úÖêÛ¾Æü›ü-19 ˆ¯ÖÖµÖ 
µÖÖê•ÖÖÖ 2020 “Öê �ú»Ö´Ö 11  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2329 �úÖôêûûüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9552542329  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
3)�ú»Ö´Ö 188 :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü- 7 
  

¯ÖÖêÃ™êü , ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü-1, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ-2, ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü-1, ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö ü -2,  ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü-1        
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                Ã¾ÖÖ�Ö¸üßŸÖ/- 

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

 


