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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 198/2020                ×¤üÖÖÓ�    09/05/2020 
 

1)³ÖÖê�ú¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú  08.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 04.30 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖê ÖÖÓ¤êü›üü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖ¸ü¾Ö™ü �ÖÖ¾ÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü 

×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 1) †ÖÖÓ¤üÖ ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü Ö¾ÆüÖ™êü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, 2) †Ö�úÖ¿Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö Ö¾ÆüÖ™êü, ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖì, ¤üÖê‘Öê ¸üÖ. 
¯ÖÖÓœü̧ ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü Æêü ´ÖÖê.ÃÖÖ. ‹´Ö.‹“Ö.-26/‹.›ü²»µÖã. 1481 ¿ÖÖ‡ÔÖ ´ÖÖê.ÃÖÖ. ¾Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ µÖê�ÖÖ¸üÖ 
™Òü�ú �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö.‹“Ö.-09/‹.‹“Ö.-7386 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�Öê “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´ÖÖê. ÃÖÖ. 
•ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.ü•Ö�Ö´ÖßÃÖ �úÃÖ»µÖÖ“Ö ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öß ´Ö¤üŸÖ Ö �ú¸üŸÖÖ ×Ö‘ÖãÖ �Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ•ÖêÀ¾Ö¸ü 
ÖÖ�ÖÖê²ÖÖ �ú¸ǖ Öê, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸ü �Öã̧ üÖÓ 
204/2020 �ú»Ö´Ö 279, 304(†), ³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 134 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖªÖü ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/‹.²Öß. 
›êü›ü¾ÖÖ»Öüüüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 7875784485  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
2)ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 07.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00  ŸÖê 08.05.2020 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¡µÖÖ“Öê ¿Öê›ü´Ö¬µÖê ´ÖÖî. 

¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖ»Ö�úß ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¡µÖÖ“Öê ¿Öê›ü“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ †ÖŸÖß»Ö ÆüÖôû¤üß“Öê 
25 ŸÖê 28 ¯ÖÖêŸÖê Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý “Öß  ¾Ö •¾ÖÖ¸üß Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/- ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ³ÖÖ‰ú µÖÖÓ“Öß ÆüÖôû¤ü Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý “Öß ŸÖÃÖê“Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯Ö¿Öã¬ÖÖ ¤üÖêÖ ²Öî»Ö ¾Ö ‹�ú �úÖ¸ü¾Ö›ü †ÃÖê ‹�ãú�Ö 1,90,000/-¹ý ´ÖÖ»Ö ¾Ö •ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ü †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
�ú²Öß¸ü¤üÖÃÖ ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¤ü̧ êü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ŸÖÖ´ÖÃÖÖü �Öã̧ üÖÓ 112/2020  �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Ö/´Öªêû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 
9049918000 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)� ãÓú™æü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 08.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ.“Ö ê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¸üÖÆêü¸ü Ö¤üß¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ 

ÖÖ´Öê �ãÓú. ×¿ÖŸÖ»Ö ×¯Ö. ¤üÖî»ÖŸÖ ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖê, ¾ÖµÖ 12 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. �Öã•Ö¸üß Æü. ´Öã. ¸üÖÆêü̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü Æüß ŸÖß“µÖÖ 
†Ö‡ÔÃÖÖê²ÖŸÖ ¬ÖãÖê ¬ÖãµÖÖ �ú¸üßŸÖÖ Ö¤üßŸÖ �Öê»Öß ¾Ö Ö¤üßŸÖ ¯ÖÖêÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ¯ÖÖêÆüŸÖÖ ¯ÖÖêÆüŸÖÖ �ÖÖê»Ö ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ �Öê»µÖÖÖê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ²Öã›æüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êüü 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖê, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. �Öã•Ö¸üß Æü. ´Öã. ¸üÖÆêü̧ ü ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ ü †Ö.´Öé. 08/2020 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2079 
ŸÖ´Ö»Öã̧ êüüü, û ´ÖÖê.�Îú. 7038032440   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

4)´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 21.16 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤êü¾Ö»ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•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 5000/-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‘ÖÖ �êú»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/´ÖÖ¸üÖêŸÖß ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö �ú¯ÖÖôêûüüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüü �Öã̧ üÖ 96/2020 �ú»Ö´Ö 65 (†)(²Ö)(�ú)(‡Ô)(±ú), 83 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 188,  
³ÖÖ¤ü×¾Ö ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2183 �ÖÖȩ̂ êüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7620391545  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 



5)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ²ÖÖ·ÆÖôûß ×¾Ö•ÖµÖÖ�Ö¸ü“µÖÖ ¾Öôû�ÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2496/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ´ÖÖê.ÃÖÖ. �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö.‹“Ö.-26/²Öß.‹»Ö.-7781 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý ¾Ö¸ü ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ 
†Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2000 �ÖãÖÖ•Öß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖã̧ üÖ¸üüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü  ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß 
�Öã̧ üÖ 105/2020 �ú»Ö´Ö 65 (†)(‡Ô) 83 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2000 ÃÖã̧ üÖ¸üüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
7447271727 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
6)ŸÖÖ´ÖÃÖÖü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ™üÖ�ú¸üÖôûÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. 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 �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 25000/-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/191 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¿Öê�úÖê•Öß •ÖÖÖ�ú¸üüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü �Öã̧ üÖ 
113/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), 83 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1089 ³Ö¦êüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9011879222 
Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
7)Æü¤ü�ÖÖ¾Öü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖê£ÖôûÖ ¸üÖê›ü ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖ. 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 �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3800/-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×Ö/†¾Ö¬ÖãŸÖ ¾ÖÖ´ÖÖ¸üÖ¾Ö �ãú¿Öê,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ ü̧ß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 114/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô), 83 ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2342 ÆÓü²Ö›ìüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9248422052  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
8)´Öã¤ü�Öê›ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 08.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö µÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ�Öß“µÖÖ ÖÖ»µÖÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. 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 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»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ˆ¢Ö´Ö ¤ü�Ö›ãü•Öß ²ÖãŒŸÖ ȩ̂ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã¤ü�Öê›ü �Öã̧ üÖ 100/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‹±ú), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/²ÖãŒŸÖ¸êüüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 
9421859066  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

9)�ú»Ö´Ö 188 :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü- 6 
  

¯ÖÖêÃ™êü , ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü-1, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ-2, ×�úÖ¾Ö™üü-1,  ØÃÖ¤ü�Öê›ü -1,   ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß-1        
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                Ã¾ÖÖ�Ö¸üßŸÖ/- 

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

 


