
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 420/2020              ×¤üÖÖÓ�    26/11/2020 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)´Öã¤ü�Öê›ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 09.00 ŸÖê ×¤ü 25.11.2020 “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›üü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �ãú»Öǣ Ö ŸÖÖê›ãüÖ, †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, �ú¯ÖÖ™üÖŸÖß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖêÖ —Öã́ Ö�êú �úÖÖÖŸÖß»Ö ¾Ö Ö�Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö †Ó¤üÖ•Öê Ø�ú´ÖŸÖß 21000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ 
×¯ÖÖ»Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü, µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
´Öã¤ü�Öê›üüüüü �Öã̧ üÖÓ 232/2020 �ú»Ö´Ö  457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2208 ŸÖê»ÖÓ�Öêüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 
9049989208  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖê.ÃÖÖ. “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)� Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 02.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.00  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ´ÖÖî. �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/¯Öß-8101  Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß, 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü �ÖÖê×¯ÖÖÖ£Ö ¾ÖÖ¸ü�ú›ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
ÃÖÓ�Öã“Öß¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüüû �Öã̧ üÖÓ 382/2020 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1570 �Ö�ÖÖ“ÖÖµÖÔüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 02466-223433  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê ×¤ü 08.11.2020 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ÎúÖÓŸÖß“ÖÖî�ú 
×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖêü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ŒÃÖ-0898  Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß, �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß †²¤ãü»Ö ´Ö•Öß¤ü�ÖÖÖ ×¯Ö. †²¤ãü»Ö Æǘ Öß¤ü�ÖÖÖ, ¾ÖµÖ 40 
¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖ ¸üÖ. �ÎúÖÓŸÖß“ÖÖî�ú ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüû �Öã̧ üÖÓ 806/2020 
�ú»Ö´Ö 380, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1027 Ø¿Ö¤êüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9511851737  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)�Óú¬ÖÖ¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖãÖê ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, �úÖê×¾Ö›ü ÃÖë™ü̧ ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �Óú¬ÖÖ¸ü ŸÖÖ. 
�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ  �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-25/�êú-1913 Ø�ú´ÖŸÖß 
25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�ú ¸üÖ. �ú»ÖÓ²Ö¸ü (�Öã.) ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüû �Öã̧ üÖÓ 383/2020 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2730 ™üÖ�ú¸üÃÖüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9373890469  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖüü :-  
1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.05  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ”û¯Ö®Ö³ÖÖê�Ö ÛÃ¾Ö™ü ´ÖÖ™Ôü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü •ÖãÖÖ ´ÖÖëœüÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1133, �Ö�Ö¯ÖŸÖ �úÖë›üÖ•Öß ¯Öê¤êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü ü�Öã̧ üÖÓ 376/2020ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ 
�úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2279 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-236510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 20.25  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ó�Öêšüß ²ÖÖ¸ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ �úÖîšüÖ “ÖÖî�úß •Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸ü ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê�úÖò/3376, “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ Ã¾ÖÖ´Ößü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü ü�Öã̧ üÖÓ 807/2020ü �ú»Ö´Ö 
4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1224 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüüü, ü´ÖÖê.�Îú. 8329712505  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 



4)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.25 ŸÖê 17.20  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ²ÖÖ¯Öã ´ÖÖ�ìú™ü“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öêüü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß, ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü Œ»ÖÖê•Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 7820/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü,  ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÃÖ¾ÖÓŸÖØÃÖ�Ö Æãü•Öæ̧ üØÃÖ�Ö ¿ÖÖÆãüüüüüü, üüÖê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ 541/2020 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/845 ¸üÖšüÖê›üüüüüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 02462-236500  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖÖŸÖÖ �úÖò»ÖÖß ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öêüü ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß, ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2960/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü,  ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1675  ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ŸÖê»ÖÓ�Öüüüüü, üüÖê. 
Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ 434/2020 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/847 �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›üüüüüüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9325230727  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.20  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‡ÔÃ´ÖÖ‡Ô»Ö ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ, ¸üÖê›ü“µÖÖ �ú›êü»ÖÖ Æü¤ü�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß, ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ ›êü †Öê̄ ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü 
�ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 3450/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü,  ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2135 
ÃÖ�ÖÖ¸üÖ´Ö ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö Ö¾Ö‘Ö ȩ̂üüüüüü, üüÖê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖ 247/2020 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö•Öã�úÖ 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2342 ÆÓü²Ö›ìüüüüüüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 9284422052  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
 

1)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 20.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÆǘ Öã¤ü �ÖÖ›ÔüÖ �Ö›ü�ú¯Öã̧ üÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ×¾Ö¾Öß¬Ö �Óú¯Ö�Öß“Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2750/-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 ¯ÖÖê�úÖò/170, ÃÖÓ•ÖµÖ ×¿Ö¾Ö®ÖÖ ²Öê»Öã̧ üÖê›üüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üüüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 543/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1207 
²Öê›ü¤êüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9049587595  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.11.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¤üÖŸÖß»Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ̄ ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2210/-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/1639, ÃÖÓ•ÖµÖ ¯Öß ÖÆãü̧ üÖ¾Ö ´ÖãÓœêüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüü 
üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 435/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/80 “ÖÖÓ¤ü�Öêüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9011144495  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

                                                                                                  •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

  



¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü  
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 421/2020               ×¤üÖÖÓ�    26/11/2020 
                       

     " ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ  ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖ“µÖÖ ˆ¤Ëü¤êü×¿Ö�êú“Öê �êú»Öê ¾ÖÖ“ÖÖ  ¾Ö 26/11 ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß  
                                       Æü»µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÆüßü¤ü •Ö¾ÖÖÖÖÓÖÖ ¾ÖÖÆüß»Öß ÁÖ¬¤üÖÓ•Ö»Öß "  
 
            ×¤üÖÖÓ�ú 26 ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2020 ü̧Öê•Öß  ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ " ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖ“µÖÖ ˆ¤Ëü¤êü×¿Ö�êú“Öê ¾ÖÖ“Ö�Ö �ú¸ü�µÖÖŸÖ 
†Ö»Öê. ¾Ö 26/11 ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü»µÖÖŸÖß»Ö ¿Ö×Æü¤ •Ö¾ÖÖÖÖÓÖÖ ÁÖ¬¤üÖÓ•Ö»Öß ¾ÖÖÆüÖ�µÖÖŸÖ †Ö»Öß,. "  ´ÖÖ. ¯ÖḮ ÖÖê¤ü�ãú´ÖÖ¸ü ¿Öê¾ÖÖôêû ÃÖÖÆêü²Ö, 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú ÖÖÓ¤êü›ü, µÖÖÓÖß ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖÖÖ“µÖÖ ˆ¤Ëü¤êü×¿Ö�êú“Öê ¾ÖÖ“Ö�Ö �êú»Öê, ŸµÖÖ ¯ÖÖšüÖê̄ ÖÖšü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�úÖ¸ßü ¾Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓÖß ¾ÖÖ“ÖÖ �êú»Öêü. 
ŸÖÃÖê“Ö ŸÖŸ¯Öã¾Öá ´ÖÖ. ÁÖß ¯ÖḮ ÖÖê¤ü�ãú´ÖÖ¸ü ¿Öê¾ÖÖôêû ÃÖÖÆêü²Ö, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú ÖÖÓ¤êü›ü, ´ÖÖ. ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ �ú²ÖÖ›êü ÃÖÖÆêü²Ö, †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú 
³ÖÖê�ú¸ü, ´ÖÖ. ÁÖß. ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ¬Öã́ ÖÖôû ÃÖÖÆêü²Ö , ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö-†×¬Ö�Ö�ú(´Öã.) ÖÖÓ¤êü›ü, ǘ ÖÖ. ÁÖß «üÖ¸ü�úÖ¤üÖÃÖ ×“Ö�Ö»Öß�ú¸ü, ¯ÖÖê×Ö Ã£ÖÖ�Ö ã¿ÖÖ, ´ÖÖ. 
ÁÖß ¸üÖ¯ÖÖê×Ö ÁÖß. ´ÖÖ. ¿ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯ÖÖê�úôêûüü, ¯ÖÖế Öã ÖÖÓ¤êü›ü,  µÖÖÓÖß 26/11 ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß Æü»µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÆüß¤ü •Ö¾ÖÖÖÖÓÖÖ ¯ÖãÂ¯ÖÖ•ÖÓ»Öß ¾ÖÖÆãüÖ †×³Ö¾ÖÖ¤üÖ 
�êú»Öê. µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ�Öß ü ÃÖ¯ÖÖê×Ö ÁÖß ¸üÖ•Öã ¾Ö™üÖ�Öê, •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †¬Öß�úÖ¸üß ÖÖÓ¤êü›ü,  ¸üÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¯ÖÖ™üß»Ö  ¯ÖÖế Öã ÖÖÓ¤êü›ü, ŸÖÃÖê“Ö ×ÖµÖÓ¡Ö�Ö 
�ú�Ö, Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ, ×•Ö¾Öß¿ÖÖ, ×²ÖÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö ¿ÖÖ�ÖÖ, µÖê£Öß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�úÖ¸üß ¾Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖÓ�µÖêÖê Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê ¾Ö •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/ÃÖãµÖÔ³ÖÖÖ �úÖ�Ö�Öê, ´Ö¯ÖÖê�úÖò/¸êü�ÖÖ ‡Ó�Öôêû Æêü Æü•Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. 

          

                                                                                                  •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
                                                                                           ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 

  



                 
 


