
                            ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü   
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú.  283/2020                 ×¤üÖÖÓ�    27/07/2020 
 

1)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.07.2020  ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê 19.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ‹“Ö.¯Öß. �ÖòÃÖ �ÖÖê›üÖ‰úÖ ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü •Ö¾Öôû 

•ÖÖÖ¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ØÃÖ¸ü•ÖÖß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Ö ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ¯Ö¸ǘ ÖêÀ¾Ö¸ü †Ó²Öê̄ Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß 
¸üÖ. ×ÃÖ Ó̧ü•ÖÖß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÃÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ. †¿»Öß»Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¿ÖêŸÖß“µÖÖ 
¾ÖÖ™ü�Öß“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ›üÖêŒµÖÖŸÖ ¤ü�Ö›ü ‘ÖÖ»ÖãÖ �ÖãÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã•ÖÖŸÖÖ ³ÖÏ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ †Ó²Öê̄ Ö¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
‘Ö¸ü�úÖ´Ö ¸üÖ. ×ÃÖ Ó̧ü•ÖÖß ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 159/2020 �ú»Ö´Ö 302, 294, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆÖü ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/×²Ö.²Öß. �úÖÓ²Öôêûüüüüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8691880033  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)³ÖÖê�ú¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.07.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ŸÖê 20.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ÖÓ¤êü¾ÖÖ¸ü �úÖò»ÖÖß ŸÖê ¯ÖÏ±ã »ÖÖ�Ö¸ü �ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 

¸êü»¾Öê ¯Ö™ü¸üß•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ×´Ö¡Ö ‡ÔÀ¾Ö¸ü µÖÖ“µÖÖ ²ÖÆüß�Öß“µÖÖ »Ö�ÖÖÃÖÖšüß  ×¾Ö•ÖµÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê�ú›ãüÖ 
‘ÖêŸÖ»Öê»Öê 25,000/-¹ý¯ÖµÖê ×�Ö¿µÖÖŸÖ ‘Öê¾ÖãÖ ¯ÖÏ±ã »ÖÖ�Ö¸ü �ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ȩ̂ü»¾Öê ¯Ö™ü¸üß •Ö¾Öôû ²ÖÃÖ»Öê»Öê µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ 
�ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖÖ™üá ¤êü Ø�ú¾ÖÖ ¯ÖÖ™üáÃÖÖšüß 5000/-¹ý¯ÖµÖê ¤êü †ÃÖê ´Æü�Ö»µÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ´ÖÖ—µÖÖ •Ö¾Öôû ‡ÔÀ¾Ö¸ü“Öê ²Ö×Æü�Öß“Öê »Ö�ÖÖÃÖÖšüß 
†ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖîÃÖê †ÖÆêüŸÖ. ´Öß ¤êüŸÖ ÖÖÆüß †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ“Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö 25,000/-¹ý  •Ö²Ö¸üßÖê �úÖœãüÖ ‘ÖêŸÖ»Öê. ‡ŸÖ¸ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ¤ü�Ö›ü ´ÖÖ¸ü»ÖÖ ŸÖê¾ÆüÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ×´Ö¡Ö ÃÖ×“ÖÖ ¸üÖšüÖê›ü µÖÖÖê ŸµÖÖ ×šü�úÖ�Öß µÖê‰úÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ ŸÖã́ Æüß ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê ¯ÖîÃÖê ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ 
¯Ö¸üŸÖ �ú¸üÖ †ÃÖê ´Æü�ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê “ÖÖ�ãúÖê ÃÖ×“ÖÖ ¸üÖšüÖê›ü“Öê ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü ´ÖÖ¸ü»Öê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ¾Ö¸ü, ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•Öã“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ¾Ö¸ü †Ö×�Ö ›üÖ¾Öê ²ÖÖ•Öã“Öê ”ûÖŸÖß¾Ö¸ü “ÖÖ�ãúÖê ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß •Ö¾Öôûß»Ö 
Ö�Ö¤üß 25,000/-¹ý¯ÖµÖê •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿Öã³Ö´Ö ´Öã�æÓú¤ü̧ üÖ¾Ö †›ü�úßÖê, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö, ¸üÖ. ¯Ö¾ÖÖ¸ü �úÖò»ÖÖß ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü �Öã̧ üÖÓ 303/2020  �ú»Ö´Ö 394, 
326, 327, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�Ö•Ö³ÖÖ ȩ̂üüûû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 8459920041  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 
 

3)»ÖÖêÆüÖüüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.07.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 02.00 ŸÖê 03.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖî�ú �ÖÓ�ÖÖ�Öê›ü ¸üÖê›ü ¾Ö ŸµÖÖ •Ö¾Öôûß»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ 

»ÖÖêÆüÖ ¿ÖÆü ü̧ÖŸÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †Ö–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ™üÖµÖ¸ü ¤ãü�úÖÖÖ“Öê ¿Ö™ü¸ü ¾ÖÖ�ú¾ÖãÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ 
¤ãü�úÖÖÖÓ́ Ö¬Öß»Ö Ö�Ö¤üß 7000/-¹ý ¾Ö ‹´Ö†Ö¸ü‹±ú �Óú¯Ö�Öß“Öê ÃÖÆüÖ ™üÖµÖ¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 9000/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ×›ü¾Æüß†Ö¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 4000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖê ×¾Ö¾Öß¬Ö 
¤ãü�úÖÖÖŸÖãÖ ‹�ãú�Ö 65,700/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ ¯ÖÖŸÖê¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖê�ú �ÖÓ�ÖÖ�Öê›ü ¸üÖê›ü »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖÓ 145/2020  �ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖšüÖê›üüüüüûû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9823123519  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

4)ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.07.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 22.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü —Ö®ÖÖ ´Ö®ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
7790/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ´Ö§êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖ 
�Öã̧ üÖ 174/2020 �ú»Ö´Ö 12(†)´Ö•Öã�úÖ  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/´Ö§êüüüüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9049918000 Æêüü �ú¸ßüŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
 



5)´Öã¤ü�Öê›üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.07.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ›üÖê�Ö�ÖÖ¾Ö ŸÖê ˆ´Ö¸üß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú •ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. ´Ö¤ãü�Öê›ü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü †Ó¤ü¸ü ²ÖÖÆüÖ¸ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 
¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 2710/- ¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖò/2866 ×¿Ö¾ÖÖÖÓ¤ü ÖÖ�ÖÖÖ£Ö �úÖÖ�Öã»Öê, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›ü �Öã̧ üÖ 136/2020 �ú»Ö´Ö 12(†)´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/²ÖãŒŸÖ ȩ̂üüüüüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 7721450247  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.07.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. ×¿Ö¸ü›ü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 2410/- 
¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×¤ǖ Ö�ú �ú»µÖÖ�Ö¸üÖ¾Ö ±úÖê»ÖÖÖê, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖÓ¾Öü �Öã̧ üÖ 171/2020 �ú»Ö´Ö 12(†)´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/“Ö¾ÆüÖ�Öüüüüü, 
ǘ ÖÖê.ÖÓ.9421769205  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
7)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 26.07.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤ü¸êü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ ‘Ö¸üÖ»Ö�ÖŸÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü 
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 2000/-¹ý “Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2304 –ÖÖÖÖê²ÖÖ ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ™üÖế ¯Öêüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü üüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖ 142/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô),  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2206 
´Öê›êü¾ÖÖ¸üüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9890953645  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
8)´ÖÖÖšüÖü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 26.07.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¤ü»Öß¯Ö ¯Ö ü̧‘Ö�Öê µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ´Öê¾Ö¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1800/-¹ý “Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/3001 ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö Ö¸ü¾ÖÖ›êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüü üüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüü �Öã̧ üÖ 87/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô),  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2185 
¾Ö›ü•Öêüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7350108150  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
9)×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 25.07.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 08.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê‘Ö¸üß Ö¾Öß †Ö²ÖÖ¤üß ×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö ü̧  ×•Ö.û 

ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ×�ú¿ÖÖ ÆüÖÖ¾ÖŸÖê, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Ö¾Öß †Ö²ÖÖ¤üß ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê 
‘Ö¸üß †Ö–ÖÖŸÖ �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ›üÖò. •ÖÖ¬Ö¾Ö ´Öò›ǘ Ö, ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü †Ö.´ÖéÓ.ÖÓ. 20/2020 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2078 »Ö�Ö™ü¾ÖÖ¸üüüüû,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9767114720  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
                                                                                                                   ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

           ÖÖÓ¤êü›ü. 
 
 


