
¯ÖÏ êÃÖÖÖê™ü                                                                            
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 197/2020                ×¤üÖÖÓ�  08/05/2020 

1)»ÖÖêÆüÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 07.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 21.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, �ÖÖê×¾Ö¤Óü¸üÖ•Ö ´ÖÓ�Ö»Ö�úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖüüüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê , µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ŸÖß Ô̧ü™ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
19,160/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/852 ²ÖÖ»Ö³ÖÖ¸üŸÖß �îú»ÖÖÃÖ ³ÖÖ¸üŸÖß, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüüü �Öã̧ üÖ 93/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/•ÖÖµÖ³ÖÖµÖêüû, 
ǘ ÖÖê.ÖÓ.8975498599  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 07.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 11.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¾ÖÖ•Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖê ¾Ö›ü�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ.ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 4200/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»Ö‘ÖÓÖ �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/2434 ¯ÖḮ ÖÖê¤ü 
�ÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö �ú·ÆÖôêûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö �Öã̧ üÖ 343/2020 �ú»Ö´Ö 
188,269,270 ³ÖÖ¤ü×¾ÖÃÖÆü �ú»Ö´Ö  65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2329 �úÖôêûüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 
9552542329 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 06.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, Æü¤ü�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖã́ ÖßŸÖ ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ü 
×•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 ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 6300/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß 
�ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê . ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×¾Ö�Îú´Ö ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ×¾Öšãü²ÖÖêÖêûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ 113/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/×¾Öšãü²ÖÖêÖêüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 9403515403 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 07.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß ŸÖê †ÖÂ™ãü¸ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¤êü¾Ö»ÖÖ ±úÖ™üµÖÖ•Ö¾Öôûü 
ŸÖÖ.ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ‹�ú ×›üÃ�ú¾Æü¸ü �ÖÖ›üß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö  
Ø�ú´ÖŸÖß 18,500/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»Ö‘ÖÓÖ 
�êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/¸üÖ´Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¸üÖšüÖê›üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß �Öã̧ üÖ 
95/2020 �ú»Ö´Ö 188,269,270 ³ÖÖ¤ü×¾ÖÃÖÆü �ú»Ö´Ö  65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�ú¯ÖÖôêûûüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú.8380090434  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 07.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ¸üŸÖÖôûß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ×¿Ö¾Ö¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ•ÖÖÖ¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê 
�úÖê™üµÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ Ø¿Ö¤üß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 1440/-¹ý 
“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê . ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2309 ¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öã̧ ü³ÖÖ•Öß 
•ÖÖ¬Ö¾Öûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ �Öã̧ üÖ 118/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1841 ȩ̂ü�Ö�êúüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 9823991841 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



6)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 07.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ¸üŸÖÖôûß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ×¿Ö¾Ö¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ•ÖÖÖ¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê 
�úÖê™üµÖÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü ×•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 ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 3675/-
¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ¤ü¤êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê . ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß /ÖêŸÖÖ•Öß �Ö�ÖÓ̄ ÖŸÖß ²ÖÖȩ̂ ü�Öêûüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ �Öã̧ üÖ 120/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1632 ÖÖ�Öã»Ö¾ÖÖ¸üüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 9623979181 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)²ÖÖ¸ü›üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 06.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 07.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¯ÖÖ›üá ŸÖê ×Ö¾Ö‘ÖÖ 
•ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖü ´ÖÖî•Öê ×Ö¾Ö‘ÖÖüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê,  µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¤üÖêÖ ´ÆüÃÖß ¾Ö ‹�ú Æü»Ö�Ö™ü ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ‹�ú �ÖÖµÖ 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö  Ø�ú´ÖŸÖß 85,000/-¹ý¯ÖµÖÖ “µÖÖ †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß •ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ü �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»µÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß 
“ÖÓ̄ ÖŸÖ ¿ÖÓ�ú¸ü̧ üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ×Ö¾Ö‘ÖÖ ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ²ÖÖ¸ü›ü 
�Öã̧ üÖÓ 32/2020 �ú»Ö´Ö 379,  ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/423 ×�ú›êüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 9823161423 üÆêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)�ú»Ö´Ö 188 :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü-08 
 
      ¯ÖÖêÃ™êü  ¾Ö×•Ö¸üÖ²ÖÖ¤ü-1 , ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö-2, ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ-1, ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü- 1, ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß-2, ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü-1                                                                                          
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