
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 01/2021              ×¤üÖÖÓ�    01/01/2021 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ŸÖê ×¤ü 30.12.2020 “Öê 23.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß, 
×¾ÖÖÖµÖ�úÖü�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê �ãú™æÓü²ÖÖÃÖÆü ¤êü¾Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü ¸üÖ•µÖÖŸÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ, †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ¤üÖ�ÖßÖê ¾Ö ¸üÖê�Ö ¸üŒ�ú´Ö †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 84,623/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ 
Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß µÖÖê�Öê¿Ö “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ×“ÖŸÖÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ×¾ÖÖÖµÖ�úÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüüü �Öã̧ üÖÓ 471/2020 �ú»Ö´Ö 454, 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¸üÖê›êüûüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9158807759  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.10.2020 ¸üÖê•Öß ŸÖê ×¤ü 04.12.2020 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×ÃÖ™üß ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Ö ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ‰úÃÖ ŸÖÖê›üß“Öê �úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ×±úµÖÖÔ¤üß�ú›ãüÖ ü̧Öê�Ö ŸÖßÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê †ò›ü¾ÆüÖòÃÖ ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö ŸÖ¤üÖÓŸÖ¸ü †Ö. �ÎÓú. 3 
µÖÖÖê ¤üÖêÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ³Öë›ü¾Ö›êü ŸÖÖ. ÆüÖŸÖ�ú�ÖÓ�Ö»Öê ×•Ö. �úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ ü µÖê£Öê ‘ÖêŸÖ»Öê ¾Ö šü¸ü»Öê»µÖÖ ‰úÃÖÖ“Öß ŸÖÖê›ü Ö �ú¸üŸÖÖ ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖîÃÖê Ö ¤êüŸÖÖ 
¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ™üÖêôûßÃÖÆü ŸµÖÖ“Öê �ÖÖ¾Öß ×Ö‘ÖãÖ �Öê»Öê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖŸÖß¿Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¾Ö 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¾Ö ‰úÃÖ ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü ¸üÖ. ´ÖÖôû¾ÖÖ›üß ³Öë›ü¾Ö›êü, ŸÖÖ. ÆüÖŸÖ�ú�ÖÓ�Ö»Öê ×•Ö. �úÖê»ÆüÖ¯Öã̧ ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ. 470/2020 �ú»Ö´Ö 420, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¾ÖÖÆãüôêû,ü ǘ ÖÖê.�Îú. 
9921442700  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 30.12.2020 “Öê 17.29 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 

Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß  ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×³Ö´ÖÖ �úÖȩ̂ êü�ÖÖ¾Ö µÖê£Öê, �ÖÖî̧ ü¾Ö�ÖÖ£ÖÖ �úÖµÖÔ�Îú´ÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ�Öß ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ  
ÃÖÓ�ÖšüßŸÖ ×¸üŸµÖÖ ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö ò̧ü»Öß“Öê †ÖµÖÖê•ÖÖ �ú¹ýÖ, �úÖȩ̂ üÖêÖÖ ×¾ÖÂÖÖ�Öã“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ¸üÖê�Ö�µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß�úÖê�ÖÖŸÖãÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¿ÖÖÃÖÖÖÖê �úÖœü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê, ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ, ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ 
Æü´Öß¯Ö¡ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ, ÃÖÖê¿Ö»Ö ×›üÃ™üÃÖà�Ö“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ Ö �ú¸üŸÖÖ, •ÖÖ�Öß¾Ö¯Öã¾ÖÔ�ú ‘ÖÖŸÖ�ú �éúŸÖß �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/603 
†×Ö»Ö�ãú´ÖÖ¸ü ×¯Ö. †´ÖéŸÖ¸üÖ¾Ö ²Ö¦êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖÓ. 575/2020 �ú»Ö´Ö, 
188, 269, 270, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 135 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò ¯ÖÖê»ÖßÃÖ �úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ �úÖê×¾Ö›ü-19 ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß 2020 “Öê 
�ú»Ö´Ö 11, ¸üÖ. †. ¾µÖ. �úÖ. 2005 �ú»Ö´Ö 51 (²Ö) ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß �ÖÖ›êüüüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9765897991  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ �ú›ü»Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü •ÖÖ�ÖÖ¸êü 
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ ²ÖÖ³Öôûß“Öê —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ 
²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ¸Ôü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 3,750/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÖÖ/1198 ´ÖÖêÆüÖ ÃÖã̧ êü¿Ö¸üÖ¾Ö �Óú¬ÖÖ ȩ̂üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüü �Öã̧ üÖ 538/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) 
´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2478 ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9823562478  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



2)ÃÖÖêÖ�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¯ÖÖÖ¿ÖÖò̄ Ö •Ö¾Öôû ¯ÖêÖã̧ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ™üÖ‡Ố Ö ²Ößü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 
1750/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1644, ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ ×¿Ö¾Ö»Öà�Ö ¾Ö›ü•Öêüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÃÖÖêÖ�Öê›üüüüüüü �Öã̧ üÖ 150/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2483 ÃÖÖ�Ö ȩ̂üûüüû, 
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9823015483  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ”û¡Ö¯ÖŸÖß “ÖÖî�ú ŸÖê ´ÖÖȩ̂ ü “ÖÖî�ú •ÖÖ�ÖÖ·µÖÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
†×¿Ö¾ÖÖÔ¤ü ´ÖÓ�Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 6240/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü 
šüÖ�ÖãØÃÖÆü “Ö¾ÆüÖ�Öüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖ 437/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2233 �êú.‹»Ö. ´ÖãÖêÀ¾Ö¸üüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9421758084  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´Öã�Öê›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, ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê �Öãôû ×´ÖÁÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
¬ÖÖë›üß²ÖÖ †Ö›êü�ú¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 280/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8459537419  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´Öã�Öê›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, ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê �Öãôû ×´ÖÁÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
¬ÖÖë›üß²ÖÖ †Ö›êü�ú¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 280/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8459537419  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´Öã�Öê›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, ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê �Öãôû ×´ÖÁÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
¬ÖÖë›üß²ÖÖ †Ö›êü�ú¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 277/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8459537419  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´Öã�Öê›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, ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê �Öãôû ×´ÖÁÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068, ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
»Ö�´Ö�Ö �úÖ�Ö�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 276/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 †Ö›êü�ú¸üüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9881815115  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

6)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´Öã�Öê›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, ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê �Öãôû ×´ÖÁÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068, ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
»Ö�´Ö�Ö �úÖ�Ö�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 273/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖ ê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 †Ö›êü�ú¸üüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9881815115  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



7)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´Öã�Öê›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, ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê �Öãôû ×´ÖÁÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 5550/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068, ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
»Ö�´Ö�Ö �úÖ�Ö�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 274/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 †Ö›êü�ú¸üüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9881815115  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
8)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 08.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´Öã�Öê›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, ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê �Öãôû ×´ÖÁÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068, ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
»Ö�´Ö�Ö �úÖ�Ö�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 275/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996 †Ö›êü�ú¸üüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9881815115  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

9)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 08.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´Öã�Öê›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, ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê �Öãôû ×´ÖÁÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß 
¬ÖÖë›üß²ÖÖ †Ö›êü�ú¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 278/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8459537419  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

10)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. �ÖÖê•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´Öã�Öê›ü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ´ÖÖêÆü±ãú»ÖÖ“Öê �Öãôû ×´ÖÁÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖ�Ö ¾Ö �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 
9000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1996, 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¬ÖÖë›üß²ÖÖ †Ö›êü�ú¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ÖÖÓ¤êü›üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 279/2020 �ú»Ö´Ö 
65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 �úÖ�Ö�Öêüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8459537419  Æ êüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
11)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 31.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ÖÖ›êü�ÖÖ¾Ö µÖê£Öß»Ö ȩ̂ü»¾Öê �Öê™ü“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
¸üÖê›ü»Ö�ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ Ø»Ö²ÖÖ“Öê —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Öß ŸÖÖ.ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü 
Ø�ú´ÖŸÖß 3784/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/492 
ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸ü‘ÖãÖÖ£Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü  ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 881/2020 �ú»Ö´Ö 
65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1271 ÃÖÖŸÖÖ ȩ̂üüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

12)ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.12.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 23.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. »ÖÖ›ü�úÖ ™üß ¯ÖÖò‡Õ™ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 74,880/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê 
²ÖÖê»Öȩ̂ üÖê ×•Ö¯Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²ÖßÃÖß-7721 ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖ¸üÖ•Öß £ÖÖȩ̂ êü Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 150/2020 �ú»Ö´Ö 
65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2499 ³ÖÖ¸üŸÖßüüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9850558294  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                             •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
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