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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 222/2020                ×¤üÖÖÓ�    29/05/2020 
 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ‡Ô�ú �úÖò»Öê•Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö  

†–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“ÖÖ �ú›üß�úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘Ö¸üÖŸÖß»Ö �ú¯ÖÖ™üÖ“Öê »ÖÖò�ú »ÖÖò�ú¸ü ´Ö¬Öß»Ö Ö�Ö¤üß ¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ�ÖßÖê 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,02,909/-¹ý ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †Ö¿ÖÖê�ú¤üÖ¤üÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü �úÖÃÖê¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 39 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
†Ö¿ÖÖê�úÖ�Ö¸ü �ÖÖê̄ ÖÖôû “ÖÖ¾Ö›üß ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖÓ 399/2020  �ú»Ö´Ö 457, 380, 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/‘ÖÖêôû¾Öêúüüû,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 8888824100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.05.2020  ¸üÖê•Öß “Öê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ´ÖÖî. ŸÖÖ´ÖÃÖÖü ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ü ÖÖÓÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ŸµÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö.‹“Ö.-26/¾ÖÖµÖ-6002 Ø�ú´ÖŸÖß 20000/-¹ý “Öß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê Ö´Öã¤ü ×šü�úÖ�ÖÖ¾Ö¹ýÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß “ÖÓ̄ ÖŸÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß �ÖÖêê�ú»Öê, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖü �Öã̧ üÖÓ 123/2020 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/191 •ÖÖÖ�ú¸üüü,  ǘ ÖÖê.�ÎÓú. 7775944191  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
3)³ÖÖê�ú¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 15.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¯Ö¾ÖÖ¸ü �úÖò»ÖÖß ´ÖÖ‰ú»Öß ²Öê�ú¸üß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü �ú»µÖÖ�Ö ×´Ö»ÖÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ 
Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 2300/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1645 “ÖÖÓ¤ü̧ üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖ�Ö ȩ̂üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü �Öã̧ üÖ 241/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ  �úÖµÖ¤üÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1082 �ú»µÖÖ�Ö�ú¸üü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9623551038  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 28.05.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî. �úÖ´ÖšüÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 

†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖü †Ó¤ü¸ü ²ÖÖÆü̧ ü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü 
116600/- ¹ý¯ÖµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê×Ö/×¾ÖÂ�Öã�úÖÓŸÖ ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö �Öã¼êüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü �Öã̧ üÖ 151/2020 �ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ �úÖµÖ¤üÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/�Öã¼êüüü, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 
9850166100  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

5)¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÖÃÖá ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üß»Ö ´Ö¸üÖšüÖ ²ÖÖ¸ü“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü 
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 69119/-¹ý “ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ 
ˆ§êü¿ÖÖÖê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �êú»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÃÖÖế ÖÖÖ£Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ Ø¿Ö¤êüüûüü, Öê. 
¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¸üÖ´Ö×ŸÖ£ÖÔ �Öã̧ üÖ 91/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 188 ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1371 Ø¿Ö¤êüüüûüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9527019299  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



6)¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ¤ãü�ÖÖÔÖ�Ö¸ü ´Ö¬Öß»Ö ¤ãü�ÖÖỐ ÖÓ×¤ü¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×ÃÖ¸ü•Ö�ÖÖê›ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2496/-¹ý “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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/¸üÖ¾ÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Öã̧ ü³ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Öüüûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü �Öã̧ üÖ 130/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1921 �ú¤ǘ Öüüüûüüüüü, 
´ÖÖê.�Îú. 9422873995  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 28.052020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.05 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ÖÖ‡Ô�ú �úÖò»Öê•Ö ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ×ÃÖ›ü�úÖê ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2288/-¹ý “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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖò/1073 ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ¯Ö¾ÖÃÖ¸üûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü �Öã̧ üÖ 400/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô)´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê.�úÖµÖ¤üÖ  ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2434 
�ú·ÆÖôêûüüüûüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 02462-226373  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 

                                                                                                               Ã¾ÖÖ�Ö¸üßŸÖ/- 
                                                                                                            ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 

            ÖÖÓ¤êü›ü. 
 


