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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú.   43/2020          ×¤üÖÖÓ� : 31/01/2020 
 
1)‡ÔŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, �éúÂ�ÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ �ãÓú³ÖÖ¸ü ™êü�ú›üß ÆüÖêôûß  ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ´Ö¬Öã̧ üü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
1,61,830/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÆüÖÖ´ÖÓŸÖ¸Ö¾Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ǘ Ö�ú¸ü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü �Öã̧ üÖ 23/2020 �ú»Ö´Ö 4, 5 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯ÖÏ×¾Ö�Ö ¸üÖšüÖê›üüüüûü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 
9421318634  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)´Öã�Öê›ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. “ÖÖë›üß ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ 
¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 2220/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü 
×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ÖÖêØ¾Ö¤ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ´ÖÓãœêüü, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›üü �Öã̧ üÖ 
29/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/465 ÃÖ¾Ö‡Ôüüüûü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 02461-222533  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, •ÖµÖ×³Ö´ÖÖ�Ö¸ü ÖÖ»µÖÖ»Ö�ÖŸÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Ö ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ  ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 1820/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2141 ¸üÖ´Ö×�ú¿ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ´ÖÖȩ̂ êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 34/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/305 ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Öüüüûü, 
ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9637355836   Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4) �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÃÖÓ²ÖÖ¾ÖÖ¸ü ¿ÖÖôêû“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖê�úóµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¯ÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖîÃÖê »ÖÖ¾ÖãÖ ×ŸÖ¸ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû¾ÖßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 2340/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/üÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü �ã Óú›ü»Ö¾ÖÖ›üß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß �Öã̧ üÖ 12/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÖÓ³Öôûß�ú¸üüüüûü, 
ǘ ÖÖê.ÖÓ.8806267380 Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 30.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 21.55 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´Ö¬Öã²ÖÖ ÆüÖò™êü»Ö ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 5330/-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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö �µÖÖÖÖê²ÖÖ �úÖÓ²Öôêûûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Öüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ 35/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1874 �Óú¬ÖÖ¸êüüü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú. 
9421486706  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
6)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 30.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.40 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÖÖ‡Ô�ú �úÖò»Öê•Ö“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 8300/-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/2434 ¯ÖḮ ÖÖê¤ü �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö �ú·ÆÖôêûûûü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖ 59/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/492 •ÖÖ¬Ö¾Öüüü,ûüüüü´ÖÖê.�Îú. 
9011900345  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 



7)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 00.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖêÖã �úÖòÖÔ̧ ü ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ×¸üŸµÖÖ ‹�ú »ÖÖ�ÖÓ›üß �ÖÓ•Ö¸ü †ÃÖÖ †¾Öî¬Ö×¸üŸµÖÖ ‘ÖÖŸÖ�ú ¿ÖÃ¡Ö ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß  †´ÖÖê»Ö ¯ÖÓœü̧ üß ¯ÖÆüÖôû�ú¸ü, Öê. ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö×•Ö¸üÖ²Ö¤ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖÓ 44/2020ü �ú»Ö´Ö 
4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/208 �úÖîšêü�ú¸üü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9890630130  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  
 
8)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖ´ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾ÖÖ�Ö¤ü¸ü¾ÖÖ›üß •Ö¾Öôûß»Ö ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ü ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ÁÖß Ó̧ü�Ö �ÖÖµÖ�ÖÖȩ̂ ü�Öê, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¾ÖÖ�Ö¤ü̧ ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü ÆüÖ ×¾ÖÆüß¸üß“Öê ¯ÖÖ�Öß †Ö�Ö�ÖêÃÖÖšüß �Öê»ÖÖ 
†ÖÃÖŸÖÖ ŸÖÖê ¯ÖÖ�Öß ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê»Ö •ÖÖ¾ÖãÖ ŸÖÖê ×¾ÖÆüß¸üßŸÖ ¯Ö›ü»µÖÖÖê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ²Öã›ãüÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü �ÖÓ�ÖÖ²ÖÖ‡Ô 
ÁÖß Ó̧ü�Ö �ÖÖµÖ�ÖÖȩ̂ ü�Öê, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¾ÖÖ�Ö¤ü̧ ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´ÖÖôûÖ�úÖêôûß †Ö.´Öé. 05/2020 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1888 ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸üüü, û ´ÖÖê.�Îú. 
9823842188 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

9)´ÖÖÆãü¸üüü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 30.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ³ÖÖ¸üŸÖ �Öã¿ÖÖ»Ö •ÖÖ¬ÖÖ¾Ö µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî•ÖÖ ´Ö»Ö�úÖ�Öã›üÖ ŸÖÖÓ›ü ŸÖÖ. 

´ÖÖÆãü¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ×¾Ö¤üµÖãŸÖ ×´Ö™ü¸ü ×²Ö»ÖÖ“Öß ¾ÖÃÖã»Öß �úºþÖ ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †ÖÖ¬Öß�ÎúŸÖ¯Ö�Öê 
×¾Ö¤üµÖãŸÖ¯ÖÖê»Ö ¾Ö¸ü ÃÖÙ¾ÖÃÖ ¾ÖÖµÖ¸ü ™üÖ�ãúÖ ×¾Ö•Öê“ÖÖ “ÖÖȩ̂ ü™üÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÖê †Ö¸üÖê̄ ÖßÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ �êú»Öß 
ŸÖã́ Ö“µÖÖ�ú›êü ×¾Ö¤üµÖãŸÖ ×´Ö™ü¸ü ÖÃÖŸÖÖÖÖ ŸÖã́ Æüß ×¾Ö•Öê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �úÖ �ú¸üŸÖ †ÖÆüÖŸÖ †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ“Ö †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß �Ö““Öß ¬Ö¹ýÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÖê 
´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �êú»Öß ¾Ö  ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ×¤ǖ Ö�ú ×¯Ö. •ÖÖÖãØÃÖ�Ö ¸üÖšüÖê›ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸ü�Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´ÖÖÆãü̧ ü ¿ÖÖ�ÖÖ ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÆãü̧ üü �Öã̧ üÖ 13/2020 �ú»Ö´Ö 353,  
504, 506, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖü ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ ¯Ö¾ÖÖ¸üüüûû, ´ÖÖê.�Îú. 7774042100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

10)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê  12.30 ¾ÖÖ.“Öê, ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî•ÖÖ Ø¯Ö¯Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, ×±úµÖÖÔ¤üß 

ÆüÖ ‘Ö¸üß ÖÃÖŸÖÖÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ×�Ö›ü�úß“Öß •ÖÖôûß �úÖœãüÖ ŸÖÃÖê“Ö �úÖ“ÖÖ ±úÖê›ãüÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö »ÖÖê�ÖÓ›üß �úÖêšüß ´Ö¬µÖê šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê 
Ø�ú´ÖŸÖß 26,820/- ¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÓÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ ü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �Ö�Ö¯ÖŸÖß ¯ÖÖêŸÖ¸êü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì , ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖßú 
¸üÖ. ×¯Ö¯Ö¸üÖôûÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÓÖÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™üê ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü ü�Öã̧ üÖÓ.07/2020 �ú»Ö´Ö 380,454, ³ÖÖ¤ü¾Öß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ /191 •ÖÖÖ�ú¸üüüü,üü ´ÖÖê.ÖÓ.7775944191  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêŸÖ. 

 
11)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, “ÖÖî±úÖôûÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ üü ×•Ö.ü ÖÖÓÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 

ÆüÖ ŸµÖÓÖ“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖ.�Îú. ‹´Ö.‹“Ö.-26 /²Öß.‹Ö.8139 Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�ÖÖ¾Ö¹ýÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß »Öã�ú´ÖÖÖ ¯ÖÖ¿ÖÖ �ãú ȩ̂ü¿Öß ×¯Ö. “ÖÖÓ¤ǖ ÖÖ¿ÖÖ, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì,ü ¸üÖ. ´ÖÖêÆü»»ÖÖ ´ÖÓ›ü‡Ô “ÖÖî±úÖôûÖ ŸÖÖ.×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖÓ 24/2020 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1604 ¯Ö¾ÖÖ¸üüü,ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 
8888919807 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 
 
 
 



12)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 29.01.2020 ¸üÖê•Öß “Öê  19.00 ŸÖê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Ã¾ÖÖ�ÖŸÖ ²ÖÖ¸ü •Ö¾Öôû ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê,ü µÖÖŸÖß»Ö 

×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Öšü¾Ö›üß  ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü“ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß †Ö»ÖÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¿Ö™Ôü“µÖÖ ×�Ö¿µÖÖŸÖãÖ Ö�Ö¤üß ¸üŒ�ú´Ö ¾Ö ×¾Ö¾ÖÖê 
�Óú¯Ö�Öß“ÖÖ  ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ‹�ãú�Ö Ø�ú´ÖŸÖß 35,900/-¹ý “ÖÖ, ´ÖÖ»Ö †Ö–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¤ü¢Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖê̄ ÖÖÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö, 
¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ÃÖêÆüÖÓ×�úŸÖ �úÖò»ÖÖß ŸÖÖ.×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüü �Öã̧ üÖÓ 37/2019 
�ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/209 ´ÖÓ�ÖÖÖôêûüüüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 8805013480  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                             ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

              ÖÖÓ¤êü›ü 
 


