
                            ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 385/2020              ×¤üÖÖÓ�  : 25/10/2020 

1)•Ö²Ö¸üß “ÖÖȩ̂ üß :- 

¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü “ÖÖî�úÖŸÖß»Ö ±Óú™ãü¿Ö �ú¯Ö›üµÖÖ“Öê ¤ãü�úÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê,ü µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ×¸üµÖ»Ö´Öß �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �úÖÖÖ»ÖÖ »ÖÖ¾ÖãÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ ¯ÖÖµÖß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †–ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ ‡ÃÖ´ÖÖÓÖß ×Æü¸üÖê 
ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ´ÖÖê ÃÖÖ ¾Ö¸ü µÖê¾ÖãÖ, •Ö²Ö¸üßÖê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ×ÆüÃÖ�úÖ¾ÖãÖ ¯ÖôãûÖ �Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ³Ö¸üŸÖ ×¯Ö »ÖÃÖÖ•Öß ¤êü¾ÖÖÃÖß, ¾ÖµÖ26 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¿ÖÖò̄ Öß ¸üÖ. �Ö•Öß¯Öã̧ üÖ �ÖÖÓ¾Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö ×³Ö´ÖÖ´ÖÖ»Ö ×•Ö. •ÖÖ»ÖÖî̧ ü ¸üÖ•µÖÃ£ÖÖÖ Æü. ´Öã. µÖÖ¡Öß×Ö¾ÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸ü‘Öã×¾Ö¸üØÃÖÆü 
µÖÖÓ“Öê ×²Ö»›üà�Ö´Ö¬µÖê  ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖÓ 491/2020 �ú»Ö´Ö 392, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß  ´Ö ȩ̂üüûüüüû, ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 9527732100 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê.ÃÖÖ. “ÖÖȩ̂ üß :- 

×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30 ŸÖê 09.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÖÚ�ú�Ö ´Ö¬ÖãÖ 
†ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ÆüÖë›üÖ ×™ü¾ÖÃ™ü¸ü �úÖôûµÖÖ ¸Óü�ÖÖ“Öß  ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú ‹´Ö‹“Ö-26/‹²Ößü-0539 Ø�ú´ÖŸÖß 
20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß, �úÖê�ÖßŸÖ ü̧ß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ¯ÖÖêÖȩ̂ üß ¤üÖÃÖ¸ü¾ÖÖ¸üü, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×´ÖÃ¡Öß�úÖ´Ö ¸üÖ. †ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üû �Öã̧ üÖÓ 388/2020 �ú»Ö´Ö 379, 
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/318 ‘Öã�Öêüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9284848994  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 14.00 ŸÖê 14.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †Öšü¾Ö›üß ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ 
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê 
×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ȩ̂ü›ü´Öß ÖÖê™ü 7 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ  ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö  Ø�ú´ÖŸÖß 10,999/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ, “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×�ú¿ÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
¯Ö¢Öê¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¤ãü�úÖÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. ÃÖÖế ÖšüÖÖÖ ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Ö ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
ÖÖµÖ�ÖÖÓ¾Öüüüü �Öã̧ üÖÓ 186/2020 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2006 ´ÖãÃŸÖÖ¯Öã̧ êüüüüûüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 
9421486706  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)�ãÓú™æü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÆüÖôûÖ �Öã. ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿Ö™Ôü“µÖÖ ×�Ö¿ÖÖŸÖß»Ö ȩ̂ü›ü´Öß ÖÖê™ü 7 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ  
´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö  Ø�ú´ÖŸÖß 6000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ, “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ™êü»Ö¸ü 
¸üÖ. •ÖÖ�úÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üüüü �Öã̧ üÖÓ 180/2020 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1797 ¯ÖÖê»Öêüüüûüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 02465-258533  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)¤êü�Ö»Öã̧ üüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 28.06.2018 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ¿ÖÆü•Ö×Ö †Öî̧ üÖ¤ü ŸÖÖ. ×•Ö. ×²Ö¤ü̧ ü (�úÖÖÔ™ü�ú)ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, �ÖÖ›üß ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß “ÖÖ¸ü »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ 
‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧  ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 27 ¾ÖÂÖáµÖ 
´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüûüüü�Öã̧ üÖÓ 457/2020 �ú»Ö´Ö, 498(†),  323, 504, 506, 34  ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1984 ÃÖ�úÖã̧ êüü,  ´ÖÖê  �Î  02463-255100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



2)´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 30.10.2015 ŸÖê •Öã»Öî2019 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ¤ü̧ üÖ™üß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸ü�Öê›ü ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¤üÆüÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê, ŸÖ¸ü“Ö ŸÖã»ÖÖ ÖÖÓ¤ãü ¤êüŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú 
¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧  ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 25 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
´ÖÖÓ›ü¾Ößüüüüüüüüûüüü�Öã̧ üÖÓ 94/2020 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1671  “Ö¾ÆüÖ�Öü,  ´ÖÖê  �Î  9822343756  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú :-  
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.04.2013 “Öê 10.30 ŸÖê ×¤ü.30.09.2018 “Öê 23.55 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ÁÖß ȩ̂ü�Öã�úÖ ´ÖÖŸÖÖ ´ÖÓ¤üß¸ü �ÖÖ›üß¯Öã̧ üÖ 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ÁÖß �Öê×¡ÖµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¸üÖ•Ö¯ÖãŸÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ´ÖÖ»Ö�úß“µÖÖ ‹�ãú�Ö 
47,09,575/-¹ý¯ÖµÖê ¾ÖîµÖŒŸÖß�ú ±úÖµÖ¤üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓÃ£Öê“Öê ¯Ö¤üÖ×¬Ö�úÖ¸üß †ÃÖŸÖÖÓÖÖ, ¯Öî¿ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¹ýÖ, †¯ÖÆüÖ¸ü �ú¹ýÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ �êú»ÖÖ. 
¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ÃÖ¤üÃµÖÖ“Öß ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �ú¹ýÖ, �ÖÖê™êü ŸÖÖôêû²ÖÓ¤ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×¾ÖÀ¾ÖÃ£Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ �úÖµÖÔ»ÖµÖÖŸÖ †Ó�ú�Ö�Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü̧ ü �ú¹ýÖ, �ÖÖê™üµÖÖ 
�úÖ�Ö¤ü¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü �ú¹ýÖ ÃÖÓÃ£Öê“Öê †ÖÙ£Ö�ú Öã�úÃÖÖÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß �Ö�Öê¿ÖØÃÖÆü ÆüÖã́ ÖÖÖØÃÖÆü šüÖ�ãú¸ü, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ.×“Ö¸üÖ�Ö�Ö»»Öß ŸÖÖ. ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü �Öã̧ üÖ 337/2020 �ú»Ö´Ö 420, 
405,408,409, 464, 468, 471, 198, 199, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †Ö›êüüüûüüü, ´ÖÖê  
ÖÓ  7498716464  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 18.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×ÃÖ›ü�úÖê Ã´Ö¿ÖÖÖ³Öã́ Öß“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü, ÆüÖã́ ÖÖÖ 

´ÖÓ¤üß¸üÖ•Ö¾Öôû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü ü̧ßŸµÖÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü »ÖÖê�ÖÓ›üß �ÖÓ•Ö ü̧üü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ 
†Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¿Öê�Ö †ÃÖ¤ü “ÖÖÓ¤ǖ ÖÖ¿ÖÖü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü 
�Öã̧ üÖÓ 742/2020ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1271 ÃÖÖŸÖÖ¸êüüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 
9823024794  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, »ÖÖŸÖã̧ ü ±úÖ™üÖ ×ÃÖ›ü�úÖêû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 

†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü »ÖÖê�ÖÓ›üß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üüüü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß  
¯ÖÖê�úÖò/3376, “ÖÓ¦ü�úÖÓŸÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ Ã¾ÖÖ´Öß, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 739/2020ü �ú»Ö´Ö 
4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1224 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüüüüü, ü´ÖÖê.�Îú. 8329712505  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.25 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, œü¾Öôêû �úÖòÖÔ̧ ü µÖê£Öê, †×Ö»Ö �Ö•Ö³ÖÖ ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê †Ó›üÖ 

†Ö´´Ö»Öê™ü“Öê �ÖÖ›üµÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ×ÃÖ›ü�úÖêû ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ ¬ÖÖ¸ü¤üÖ ü̧ 
»ÖÖê�ÖÓ›üß �ÖÓ•Ö ü̧üüüü ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/2434, ¯ÖḮ ÖÖê¤ü �ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö �ú·ÆÖôêû,  Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü 
�ÖÏÖ´Öß�Öüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 738/2020ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1135 ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ÃÖÓ�Öê¾ÖÖ¸üüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú.  9011371135 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

8)‹Ö›üß¯Öß‹ÃÖ †òŒ™ü :- 
 

»ÖÖêÆüÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¯ÖÖê»Öê¾ÖÖ›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖ †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê �úÖ¯ÖÃÖÖ“Öê ×¯Ö�úÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, †Ö¯Ö»Öê ¿ÖêŸÖ �Ö™ü �ÎÓú 228 ´Ö¬Öß»Ö �úÖ¯ÖÃÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ 
�ÖÖÓ•µÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ“Öß »ÖÖ�Ö¾Ö›üü �ú¹ýÖ ‹�ú�Ö 104 —ÖÖ›êü †Öê»ÖÃÖ¸ü ×Æü¸ü¾Öß ¯ÖÖÖê ±úÖÓ¤üµÖÖ ´ÖãôûÖÃÖÆü ¾Ö•ÖÖ 129.200 ×�ú. �ÖÏò Ø�ú´ÖŸÖß 
3,87,600/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ †Ó́ Ö»Öß ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“Öß “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ »ÖÖ�Ö¾Ö›ü �êú»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/†ÖÁÖã²ÖÖ Ø»Ö²ÖÖ•Öß ‘ÖÖ™êüüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê  »ÖÖêÆüÖü �Öã̧ üÖ 215/2020 �ú»Ö´Ö 
20(1)(²Ö) ‹Ö›üß¯Öß‹  �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß †Ö¸ü †Ö¸ü �ú·Æêüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7775010077  Æ êüü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 



9)•Öã�ÖÖ¸ :- 
1)×�úÖ¾Ö™ü  :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ÖÖ»µÖÖ•Ö¾Öôûß»Ö ´ÖÓ�ÖÖ²ÖÖê›üß 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü, ¯ÖÏ�úÖ¿Ö †¡ÖÖ´Ö µÖÖÓ“Öê Ø“Ö“Öê“µÖÖ —ÖÖ›üÖ�ÖÖ»Ößû ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•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 ´Ö®ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 2370/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü,  ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. 
¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/ÃÖã×Ö»Ö �ÖÖê̄ ÖÖôû¸üÖ¾Ö �úÖê»Ö²Öã«êüüüü, üüÖê ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üüüüüü �Öã̧ üÖ 
303/2020 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1325 ÃÖÓ¤ãǖ Ö™ü»Öê¾ÖÖ¸üûüüüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8983139796 
Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü  :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 16.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖ¸üÖê›üÖ ÖÖ�úÖ ŸÖê ¯Öã�ÖÖÔ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü, †Ö ü̧‹´Ö†Ö ü̧ 
�úÖò́ ¯Ö»ÖêŒÃÖ ´Ö¬µÖê �ÖÖôûÖ �ÎÓú. 32 ”û¡Ö¯ÖŸÖß“ÖÖî�ú 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 
ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 5270/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü,  ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †Ö×¿ÖÂÖ ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖȩ̂ üÖ™êüüüüü, üüÖê Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖ 380/2020 �ú»Ö´Ö 4, 
5(†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1794 ¾ÖÖ�Ößüûüüüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ.  9552521794  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ  :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ü̧Öê•Öß “Öê 21.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, “ÖÖî±úÖôûÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“Öê ™üÖ�úß•Ö¾Öôû ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß, ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×ŸÖ Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 3390/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü, ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1991, ×¾Ö�Îú´Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¾ÖÖ�ú›êüüüüüü, üüÖê. ¯ÖÖêÃ™êü 
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüüüüü �Öã̧ üÖ 338/2020 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2117 �úÖế Öã»Ö¾ÖÖ¸üüüüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8378967999 Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü  :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �Ö•ÖÖÖÖ ´ÖÓ×¤ü̧ üÖ“Öê �ú´ÖÖÖß •Ö¾Öôû 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Öü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ 
Ö�Ö¤üß 1200/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖÆüßŸµÖÖÃÖÆü, ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Öüüüüü, üüÖê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üüüü �Öã̧ üÖ 379/2020 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2316  �úôû�êúüüüüüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 7385651385  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
10)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
 

´Öã¤ü�Öê›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ, �ÖÖ¾Öšüß ¾Ö ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2200/-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/2228, ×�ú¸ü�Ö ‡¸ü²ÖÖ•Öß ŸÖê»ÖÓ�Öêüüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã¤ü�Öê›ü �Öã̧ üÖ 210/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2208 
ŸÖê»ÖÓ�Öêüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9949949208   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

11)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ (¿ÖêŸÖ�úß¸ü †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ) :-  
� Óú¬ÖÖ¸üüüüüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.10.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 08.30 ŸÖê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ Ø»Ö²ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ ´ÖÖî. ¯ÖÖÖ¿Öê¾Ö›üß 

ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖ ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 47 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ¯ÖÖÖ¿Öê¾Ö›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü ÆüÖ 
‘Ö¸ü�ÖãŸÖß �úÖ´ÖÖ×Ö´Öß¢Ö ×•Ö»ÆüÖ ´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ²ÖÑ�ú ¿ÖÖ�ÖÖ �Óú¬ÖÖ¸ü, ´ÖØÆü¦üÖ ±úÖµÖÖÖÃÖ, �ÖÏÖ´Öß�Ö �úÖê™üÖ ±úÖµÖÖÖÃÖ, ³ÖÖ¸üŸÖ ±úÖµÖÖÖÃÖ µÖê£ÖãÖ �ú•ÖÔ 
‘ÖêŸÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¾ÖÂÖá †ÖŸÖß ¯ÖÖ‰úÃÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû, ¿ÖêŸÖÖŸÖ ÖÖ¯Öß�úß —ÖÖ»Öß. †ÖŸÖÖ �ú•ÖÔ �úÃÖê ±êú›üÖ¾Öê µÖÖ ŸÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖÖã ´ÖµÖŸÖÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ 
•ÖÖ¾ÖãÖ Ø»Ö²ÖÖ“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß †ÖÆêü.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ �ãú»Ö¤üß¯Ö ×¯Ö ×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ ¯ÖÖÖ¿Öê¾Ö›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö .ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸ü †Ö ´ÖéÓ ÖÓ 38/2020 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö ´Öé ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1411 �Öã¼êüü,  ´ÖÖê.ÖÓ.9960241127  ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  

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



 


