
                            ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›       •ÖÖ.�Îú.  322/2020              ×¤üÖÖÓ�    29/08/2020 
 

1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖÃÖÖÖ ×²Ö•Ö“Öê “ÖœüÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÓœü·µÖÖ �ÖŸÖß¸üÖê¬Ö�ú •Ö¾Öôû 
ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ³ÖÖ‰ú ´ÖÖê. ÃÖÖ. �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö.‹“Ö.-26/‹.•Öê.-4377 ¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü�ú›êü •ÖÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×²ÖÎ•Ö“Öê “ÖœüÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖÓœü·µÖÖ �ÖŸÖß¸üÖê¬Ö�ú •Ö¾Öôû ¤üÖêÖ †–ÖÖŸÖ ‡ÃÖ´ÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê. ÃÖÖ. †Ö›ü¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �ú¹ýÖ ¯Öî¿ÖÖ“Öß ¾Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê 
¤üÖ×�ÖµÖÖ“Öß ²Öò�Ö •Ö²Ö¸üßÖê ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ ¾Ö ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü »ÖÖê�ÖÓ›üß ¸üÖò›üÖê ´ÖÖ¹ýÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß ´Æü�ÖãÖ �ÖãÆüÖ. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ™üÖ�ú, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖÖêÖÖ¸ü�úß ¸üÖ. †²Ö“Ö»ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü 
�Öã̧ üÖÓ 239/2020  �ú»Ö´Ö 393 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÃÖÖ‡ÔÖÖ£Ö ÃÖã̧ ü¾ÖÃÖêüüüûû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9766105366  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)�ãú™æÓü¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ŸÖê ×¤ü.27.08.2020 “Öê 05.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß �ãúÂ�Öã̧ ü ŸÖÖ. 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß �ãúÂ�Öæ̧ ü µÖê£Öß»Ö ²ÖÓ¤ü †ÃÖ»Öê»Öß †ò›ü¾ÆüÖòÃÖ ÛÃ™ü»Ö �Óú¯Ö�ÖßŸÖß»Ö •ÖãµÖÖ ¾Ö ²ÖÓ¤ü 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ 03 ¾Öê»›üà�Ö ´Ö¿ÖßÖ †Ó¤üÖ•Öê 30,000/-¹ý “Öê ¾Ö 01 ¾Öê»›üà�Ö •ÖÖ ȩ̂ü™ü¸ü †Ó¤üÖ•Öê Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý “Öê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 50,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß »Öã‡ÔÃÖ ±úÖÖÕ›üßÃÖ ×¯Ö. ±ÏúÖÃÖßÃÖ ±úÖÖÕ›üßÃÖ, ¾ÖµÖ 69 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¾ÖÖò“Ö´ÖòÖ ¸üÖ. ²ÖÖ¸ü¤êü¿Ö ×²ÖÎÃŸÖÖÓÖÖ, ¸üÖ. ¯ÖÓ�Ö•Öß �ÖÖê¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ Æü. ´Öã. ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß �ãúÂ�Öã̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãú™æÓü̧ üü �Öã̧ üÖÓ 150/2020  �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/µÖê¾Ö»Öêúüüû, 
´ÖÖê.�ÎÓú. 7798597775  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)� Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî. �ãúºþôûÖ ×¿Ö¾ÖÖ ü̧ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ŸÖã †Ö´Ö“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ �úÖ •ÖÖŸÖêÃÖ ´Æü�ÖãÖ ¾Ö µÖÖ¯Öã¾Öá ÃÖÖ´ÖÖµÖß�ú ¬Ö¸ü·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö �úÖ»Ö¾ÖÖ 
�úÖœü�µÖÖ“Öê �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“ÖÖ ü̧Ö�Ö ´ÖÖÖŸÖ ¬Ö¹ýÖ ‹�úÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ ¬Ö¸ü»Öê ¾Ö ‹�úÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ²ÖÖ‡Ô“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ²ÖãŒ�úß 
´ÖÖ¹ýÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üß»Ö �ÖÖ»Ö“ÖÖ ‹�ú ¤üÖŸÖ ¯ÖÖ›ãüÖ ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß 
×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿ÖêÂÖÖ²ÖÖ‡Ô ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ´ÖãÃÖÖÓ›êü, ¾ÖµÖ 65 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. �ãúºþôûÖ ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü üµÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû �Óú¬ÖÖ¸üü �Öã̧ üÖÓ 298/2020 �ú»Ö´Ö  325, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/548 �úÖôêûüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9049565677  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

4)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹´Ö•Öß†Ö¸ü �ÖÖ›ÔüÖ“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ, ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö ¾Ö ×´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 
1230/- ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/436, ‹�úÖÖ£Ö ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖê�ú»Öêüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü �Öã̧ üÖ 290/2020 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1133 ¯Öê¤êüüüüüüüü,ü 
´ÖÖê.ÖÓ. 02462-236510  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²Ö•Ö Ó̧ü�Ö ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¯ÖÖšüÖê¤üÖ �Öã¤Ôü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 1800/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805, ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö Ö¸üÖê²ÖÖ•Öß ¯ÖÖÓœü̧ êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™üüü �Öã̧ üÖ 265/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô),  ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805 
¯ÖÖÓœü̧ êüûü,  ´ÖÖê.�Îú. 7745001805  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 



6)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß —Öë›üÖ ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 1980/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/1192, ´ÖÖêÆüÖ ÃÖã̧ êü¿Ö¸üÖ¾Ö �Óú¬ÖÖ ȩ̂üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 
358/2020 �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/�úÖÓ²Öôêûüûü,  ´ÖÖê.�Îú. 9673928864  Æêüü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ³ÖÖêÃÖß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê 
×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êüü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 3120/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1645, “ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖ�Ö¸êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 
346/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô),  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/69 •ÖÖ¬Ö¾Öüûü,  ´ÖÖê.�Îú. 9421769169  Æ êüü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ³ÖÖêÃÖß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êüü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2600/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/2650, ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÃÖÓ�ÖÏÖ´Ö ÁÖß¸üÖ´Öêüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 347/2020 
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô),  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/69 •ÖÖ¬Ö¾Öüûü,  ´ÖÖê.�Îú. 9421769169  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

9)³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ³ÖÖêÃÖß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ ¤êüü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 3640/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/52, ×¾Ö�úÖÃÖ ²Ö»ÖÃÖà�Ö ¸üÖšüÖê›üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüü �Öã̧ üÖ 348/2020 
�ú»Ö´Ö 65(‡Ô),  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/69 •ÖÖ¬Ö¾Öüûü,  ´ÖÖê.�Îú. 9421769169  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

10)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.08.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤êü�Ö»Öã̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 1540/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/1192, ´ÖÖêÆüÖ ÃÖã̧ êü¿Ö¸üÖ¾Ö �Óú¬ÖÖ¸êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 360/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô),  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1918 ²ÖÖë²Ö»Öêûüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9923704956 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                          •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                                   ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 


