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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 189/2020                ×¤üÖÖÓ�    01/05/2020 
 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 30.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ŸÖãôû•ÖÖ³Ö¾ÖÖÖß Ö�Ö¸ü �ÖÖê̄ ÖÖôû“ÖÖ¾Ö›üß 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 84,930/-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/¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü ×¯Ö. šüÖÖãØÃÖ�Ö “Ö¾ÆüÖ�Öüüüüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖ 309/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)(±ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×ŸÖ›ü�êúüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9284352009   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 30.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¸üÖÆãü»ÖÖ�Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 7500/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1644 ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ ×¿Ö¾Ö»Öà�Ö ¾Ö›ü•Öêüüüüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖ 308/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)(±ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2255 �ú¾Öšêü�ú¸üúüüü,  
´ÖÖê.�Îú. 9823182551  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 30.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ÖÖ�Ö¸üÖôû �ÖÖ¾ÖÖ»Ö�ÖŸÖ ´ÖÖôû¸üÖÖÖ¾Ö¸ü 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 2500/-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/ÖÖ�ÖÖÖ£Ö “ÖÓ¤ü̧ ü̧ üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔŸÖôûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü  µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 94/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)(±ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/935 ¯ÖšüÖ�Öüúüüü,  
´ÖÖê.�Îú. 9623663100  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)ˆ´Ö¸üß üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ¸üÖšüÖê›ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ´ÖÖê�ÖÓ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸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 11,000/-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 ¯ÖÖê×Ö/†¿ÖÖê�ú ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ¡Öêüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßü �Öã̧ üÖ 96/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)(±ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¤ǘ Öüúüüü,  
´ÖÖê.�Îú. 7798981484  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 30.04.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ¯ÖÖ�Ö�Öá ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1872/-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 ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1587 ÃÖã×Ö»Ö ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öü 
�Öã̧ üÖ 52/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)(±ú) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1407 •ÖÆüÖ�Öß¸ü¤üÖüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9822337382   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)�ú»Ö´Ö 188 :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü- 20 
  

¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö ü̧Ö²ÖÖ¤ü-2, ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü-2, ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ-6, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ-2, ³ÖÖê�ú¸ü-1, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü-1, ´Öã¤ü�Öê›ü-1,´ÖÖÖšüÖ-1, ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü-4 
                                                                                                                                           

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

            ÖÖÓ¤êü›ü. 



 


