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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 202/2020                ×¤üÖÖÓ�    11/05/2020 
 
1)´ÖÖÆãü¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 06.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê ÃÖÖµÖÓ�úÖôûß †Ó¤üÖ•Öê 06.00 ŸÖê 07.00  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¤ü¢ÖÖ ²ÖÖ²Öã •ÖÖ¬Ö¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö 

×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ¯ÖÖ“ÖãÓ¤üÖ ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü¸ü ×•Ö. ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ˆ¢Ö´Ö ¹ý¯ÖØÃÖ�Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¾ÖÖÖÖêôûß ŸÖÖ. ´ÖÖÆãü̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü  
µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¯Öî¿ÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ¾Ö¹ýÖ ÃÖŸÖŸÖ ŸÖ�ÖÖ¤üÖ »ÖÖ¾ÖãÖ �ÖÖê™üµÖÖ ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ�ú¸ü�ÖÖŸÖ �ÖãÓŸÖ×¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖŒµÖÖ 
¤êü¾ÖãÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖÃÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖéŸÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧  ü×±úµÖÖÔ¤üß ¸üØ¾Ö¦ü ˆ¢Ö´Ö ¯Ö¾ÖÖ¸üü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾ÖÖÖÖêôûß ŸÖÖ. 
´ÖÖÆãü̧ ü  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üü �Öã¸üÖÓ. 91/2020 �ú»Ö´Ö 306, 506, 34, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Ö/‹.†Ö¸ü. ¯Ö¾ÖÖ¸üü , ´ÖÖê.�Îú. 9665857224  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

2)´Öã�Öê›ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¿Ö×Ö ´ÖÓ¤üß¸ü ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ”ûÖê™üµÖÖ �Öê›üµÖÖŸÖ ´Öã�Öê›ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 3090/-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. ŸÖÖë›üÖÃÖ ´ÖÖÃÖ ¾Ö�Öî̧ êü »ÖÖ¾Ö»ÖÖ ÖÖÆüß �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö“ÖÖ ÃÖÓÃÖ�ÖÔ ÆüÖê�µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾Ö�ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�Ö�Öê¿Ö ¤ü¢Öã ×“ÖŸÖêüüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Öê›üüü �Öã̧ üÖ 169/2020 
�ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 269 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×“Ö¢Öêüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9359102347  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)´ÖÖÓ›ü¾Ößü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ¸üÖµÖ¯Öã̧ üŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 7000/-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¯ÖÖˆ¯Ö×Ö/×¾Ö•ÖµÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �úÖêôûßüüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Öß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÓ›ü¾Ößüüü �Öã̧ üÖ 
40/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2720üüüü †Ã¾Ö»Öê,  ´ÖÖê.�Îú. 7350165440  
Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¯ÖÏÃÖ¸üÖ´Ö »Ö�´Ö�Ö †Ö›êü µÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™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 30,000/-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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×�ú¿ÖÖ Æü×¸ü³ÖÖ‰ú �úÖÓ¤êüüüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 44/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÃÖã¿ÖÖÓŸÖ ×�úÖ�Öê,  ´ÖÖê.�Îú. 
9011081514  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ×¿Ö¾ÖÖß †Ö¯¯ÖÖ¸üÖ¾Ö ¯Öê™ü ‡Ã»ÖÖ¯Ö¸ü  ŸÖÖü. ×�úÖ¾Ö™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 22,500/-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/2376 ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ×•ÖÖê¾ÖÖ›üüüüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 45/2020 �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/×Ö¾Öôêû,  
´ÖÖê.�Îú. 9423441526  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



6)ˆ´Ö¸üß üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.37 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ²Öôêû�ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üß ×•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 2000/-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/2354 ¸üÖ´ÖÖ ±ú�úß¸üÖ �Öê›üÖ´Öüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüü �Öã̧ üÖ 107/2020 �ú»Ö´Ö 
65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1596 ‹Ö.¯Öß. ´ÖãÓ›ü»ÖÖê›üû,  ´ÖÖê.�Îú. 9923417596  Æêüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 
7)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖêÃ´Öê™ü �ÖÖ¾ÖÖ“Öê ²ÖÖÆêü¹ýÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›üÖê ŸÖÖü. ×�úÖ¾Ö™ü ×•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 2000/-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/×�ú¿ÖÖ Æü×¸ü³ÖÖ‰ú �úÖÓ¤êüüüüüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 43/2020 �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/•ÖÖ¬Ö¾Öû,  
´ÖÖê.�Îú. 9766222936  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
8)ˆ´Ö¸üß üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.53 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ˆ´Ö¸üß ×•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 2000/-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×Öü/ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö ŸÖãôû×¿Ö¤üÖÃÖ ¿Öê¾ÖÖôêû Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßüüü �Öã̧ üÖ 106/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1017 ™üß.¾Æüß. �ëú¦êüüû,  ´ÖÖê.�Îú. 9049800217  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
9)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 10.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¤êü¾Ö»ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß 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 ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 12,000/-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»Öê. 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 
´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü �Öã̧ üÖ 98/2020 �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  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¬ÖÖë›ü�Öêûûüü,  ´ÖÖê.�Îú.  9021657931  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

                                                                                                                Ã¾ÖÖ�Ö¸üßŸÖ/- 
                                                                                                            ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

            ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 


