
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü                                                                            
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 191/2020                ×¤üÖÖÓ�  03/05/2020  
1)³ÖÖê�ú¸üüûüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 01.05.2020  ¸üÖê•Öß “Öê 16.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖî•Öê ÃÖÖế ÖšüÖ�ÖÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ¿ÖêŸÖÖ»ÖÖ •ÖÖ�µÖÖ“Öê ¸üÃŸµÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
�ú¹ýÖ  ×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ¯ÖÖ•Ö¾ÖãÖ  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´Ö×Æü»ÖÖü, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖế ÖšüÖ�ÖÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü �Öã̧ üÖÓ 199/2020 �ú»Ö´Ö 307, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê×Ö/›êü›ü¾ÖÖ»Öüüûüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 7875784485 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

2)´ÖÖÖšüÖ üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, •ÖÆüÖ¸ü�Ö¾ÖÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•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 Ø�ú´ÖŸÖß 2100/-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 ¯ÖÖê�úÖò/3001 ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ÖÖ¸üÖµÖ�Ö¸üÖ¾Ö Ö¸ü¾ÖÖ›êüüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖÖšüÖüüû �Öã̧ üÖ 49/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1694 ¯Ö¾ÖÖ¸üüüüüü,´ÖÖê.�Îú. 
9922921694 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
3)´Öã¤ü�Öê›ü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ×¿Ö¾ÖÖ•Öß Ö�Ö ü̧ ´Öã¤ü�Öê›ü µÖê£Öß»Ö ´ÖÖêÆüßŸÖ •ÖÖ¸ü»Ö Ã™üÖê†ÃÖÔ“µÖÖ 
»Ö�ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü 
Ø�ú´ÖŸÖß 1815/-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 ¯ÖÖêÖÖ/1375 
²Ö»Ö×¾Ö¤ü̧ üØÃÖÆü ¤ü¿Ö¸ü£Ö×ÃÖÆü šüÖ�ãú¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüû �Öã̧ üÖ 94/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)  
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/Ø¿Ö¤êüüüüüüü,´ÖÖê.�Îú.8975606079  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
4)»ÖÖêÆüÖ üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî•Öê ¯ÖÖ¸ü›üß ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•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 Ø�ú´ÖŸÖß 24,300/-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/408 †¿ÖÖê�ú ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö �ëú¦êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖ �Öã̧ üÖ 89/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)  ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1927 
³Öã¢Öêüü,´ÖÖê.�Îú.9421292819  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
5)Æü¤ü�ÖÖ¾Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 02.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×³ÖŸÖß“µÖÖ �ú›êü»ÖÖ Ö¾ÖÖ �úÖê£ÖôûÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2500/-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 ¯ÖÖêÖÖ/2342 ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÆÓü²Ö›ìüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Ö �Öã̧ üÖ 112/2020 �ú»Ö´Ö 65 (‡Ô)  ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖ/1062 ¾ÖÖ›ü�Öã̧ êüüü,´ÖÖê.�Îú.8805981062  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)�ú»Ö´Ö 188 :- ‹�ãú�Ö �ÖãÆêü-13 
 
¯ÖÖêÃ™êü  ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü-2, ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö-6,×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü-1, ´ÖÖôûÖ�úÖêôûß-1, ³ÖÖê�ú¸ü-1, ¤êü�Ö»Öã̧ ü-1, ŸÖÖ´ÖÃÖÖ-1                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                         ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

         ÖÖÓ¤êü›ü 



 
 

 

 

 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


