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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›            •ÖÖ.�Îú. 65/2020                ×¤üÖÖÓ�    16/02/2020 

1)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•ÖÖ †Ö™üÖôûÖ •ÖãÖê �ÖÖ¾Ö ÆüÖã́ ÖÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ 
•ÖÖ�ÖêŸÖ ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ŸÖß¸™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ 
†ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 7650/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ /2498 ÖêŸÖÖ•Öß �Ö�Ö¯ÖŸÖß ²ÖÖê�Ö ȩ̂üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü üüü �Öã̧ üÖ 54/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ �ú¸üÖ›üüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ.7262029999  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)´Öã¤ü�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ,  ¤ü�ÖÏÖ´Öî¤üÖÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üüüüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
1750/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/¸ǘ ÖÖ�úÖŸÖ ¬ÖÖê›üß²ÖÖ ¯ÖÖÓ“ÖÖôûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ã£ÖÖ. �Öã. ¿ÖÖ�ÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüü üüü �Öã̧ üÖ 18/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖšüÖê›ü ,ǘ ÖÖê.ÖÓ.9158756087  
Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)� Óú¬ÖÖ¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü “ÖÖî�ú ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
3770/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/1349 ²ÖÎ́ ÆüÖÖÓ¤ü ¤üÖ´ÖÖê¤ü̧ ü »ÖÖ´ÖŸÖã̧ üêûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü �Óú¬ÖÖ¸ü �Öã̧ üÖ 68/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2308 ¸üÖšüÖê›ü ,ǘ ÖÖê.ÖÓ.9049495318  
Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, µÖêôêû�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö †Öê̄ ÖÖ ×™üÖ¯Ö¡ÖÖ“Öê ÃÖê›ü´Ö¬µÖê ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü FUN TARGET-2 ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 27,300/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê×Ö/×¾ÖÂ�Öã�úÖÓŸÖ ×¯Ö. ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö �Öã¼êüûüü, 
Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 43/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1539 ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ,ǘ ÖÖê.ÖÓ.9823416688  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
5)´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 15.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•ÖÖ ÆüÖŸÖ¸üÖôû ŸÖÖ.¤êü�Ö»Öã̧ üüüü ×•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 1500/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2068 ´ÖÖ¬Ö¾Ö »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö �úÖ�Ö�Öêûüûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´Öã�Îú´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüü �Öã̧ üÖ 24/2020 �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�Öêûüûü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú.8459537419  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



6)´Ö¸ü�Öê»Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 15.02.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 15.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ÆüÖò™êü»Ö´Ö¬µÖê ´ÖÖî•ÖÖ �ãú´ÖÖ¸ü¯Ö»»Öß  ŸÖÖ.¤êü�Ö»Öã̧ üüüü ×•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 1500/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê 
ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/2180 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß »Ö�´Ö�Ö “Öß™ü»Ö¾ÖÖ›üûüûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüüüü �Öã̧ üÖ 23/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2505 �ú¤ǘ Ö 
ûüûü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú.9923606729  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
7)»ÖÖêÆüÖ :-  ×¤üÖÖÓ�ú 14,01,2020 ¸üÖê•Ößü “Öê 12.00 ¾ÖÖ. ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 23.01.2020 ¸üÖê•Öß 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �ÖÏÖÆü�ú ÃÖê¾ÖÖ �êÓú¦ü ŸÖÖ. 

»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖê ÃÖÓ�ÖÖ´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ²Ö•ÖÖ•Ö ±úÖµÖÖÖÃÖ“Öê ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê“Öê »ÖÖêÖ ¤êüŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ ŸµÖÖ“ÖÖ 
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö¾Ö¸ü ±úÖêÖ �ú¹ýÖ »ÖÖêÖ ´ÖÓ•Öã̧ üßÃÖÖšüß Ø�ú´ÖŸÖß 54,500/- ¹ý¯ÖµÖê ŸµÖÖÓ“Öê ²Öò�ú“µÖÖ †Óê�úÖ‰Óú™üÖ¾Ö¸ü ³Ö¸üÖ“Ö»ÖÖ »ÖÖ¾ÖãÖ �úÖê�ÖŸµÖÖ“Ö ¯ÖÏ�úÖ¸ü“Öê »ÖÖêÖ Ö 
¤êüŸÖÖ �ÖÖê™üÖ ³ÖÖÃÖ �ú¹ýÖ ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �êú»Öß. ×±úµÖÖÔ¤üß ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ¸üÖ¾Ö •ÖÖ´Ö�Öêü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. •ÖÖ´Ö�ÖÖ×¿Ö¾Ö�Öß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü 
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ �Öã̧ üÖ. 41/2020 �ú»Ö´Ö 420, 34  ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê×Ö/•ÖÖµÖ³ÖÖµÖêû, ǘ ÖÖê.�Îú. 8975498599  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 15.02.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30 ¾ÖÖ. ŸÖê 00.45 ¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ³ÖÖ‡Ô�Ö»»Öß �ÖÖ›üß¯Öã̧ üÖ ŸÖÖ.ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ �òú´Öȩ̂ üÖ ¹ý´Ö´Ö¬µÖê ™êü²Ö»ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ ‡ÃÖ´ÖÖÖê �òú´Öȩ̂ üÖ Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/- ¹ý “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÏế Ö �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö ²Öã»ÖÓ¤ü�ú¸üüü, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¤êü¾ÖßÖ�Ö¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÓÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™üê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ü�Öã̧ üÖÓ 39 /2020 
�ú»Ö´Ö 380, ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/¯Ö¾ÖÖ¸üü,üü ´ÖÖê.ÖÓ.9890279197  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêŸÖ.  
 
 

                                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 
             ÖÖÓ¤êü›ü 

 
 


