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¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬Öß�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›           •ÖÖ.�Îú. 432/2021               ×¤üÖÖÓ�  :  06/09/2021 
 

1)¤ü¸üÖê›üÖ  :- 
»ÖÖêÆüÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 04.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 05.09.2021 “Öê 01.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß 
×²Ö›ü¾Ö‡Ô Ö�Ö¸ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †ÖÖêôû�Öß ¯ÖÖ“Ö “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ “ÖÖ�ãú“ÖÖ ¬ÖÖ�ú ¤üÖ�Ö¾ÖãÖ 
¤üÖȩ̂ üßÖê ²ÖÖÓ¬ÖãÖ ŸÖÖë›üÖŸÖ ²ÖÖêôûÖ �úÖë²ÖãÖ ¹ý´Ö ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ×�ÖÖê ¾Ö »ÖêÖÖê¾ÖÖ �Óú¯ÖÖß“ÖÖ »Öò̄ Ö™üÖò̄ Ö ¾Ö Ö�Ö¤üß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,90,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
‹ê¾Ö•Ö •Ö²Ö ü̧ßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü  ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖ×“ÖÖ �êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Ö, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. ×²Ö›ü¾Ö‡Ô Ö�Ö¸ü »ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. 
»ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖüü �Öã̧ üÖÓ 178/2021  �ú»Ö´Ö 395, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ŸÖÖÓ²Öê,  ´ÖÖê.�ÎÓú.  9850188100  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.     
 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

� Óú¬ÖÖ¸üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 05.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.30 ŸÖê 14.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß ´ÖÖî. ¯ÖÖê�Ö¸ü�Öß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê �úã»Öã̄ Ö �úÖë›üÖ ŸÖÖê›ãüÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ×�ÖÖê ¾Ö Ö�Ö¤üß †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,72,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖã³ÖÖÂÖ ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö “ÖÖ™êüü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, 
¸üÖ. ¯ÖÖê�Ö¸ü�Öß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 308/2021 �ú»Ö´Ö 454, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/ÁÖß �ÖÓ�Ö»Ö¾ÖÖ›üüû, ´ÖÖê.�ÎÓú.  8652275649  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×²Ö»ÖÖê»Ößüüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 03.09.2021 “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ²Ö›ãü̧ ü ´ÖÖêÆüÖ ²ÖôûŸÖê 
µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‡Ô-
6880 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ´Ö»»Öã ³Öã́ ÖÖ �êú¸êü�ú¸ü, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ´ÖÖ“ÖÖã̧ ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Ößü üüü�Öã̧ üÖÓ 164/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüü/1985 Ø¿Ö¤êüûü, ´ÖÖê �ÎÓú  7721005064 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)³ÖÖê�ú¸üüüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 01.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �éúÂ�ÖÖ Ö�Ö¸ü ×�úÖ¾Ö™ü 
¸üÖê›ü ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ¯Öãœêü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-26/‹²Öß-3269 Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÁÖß¸üÖ´Ö ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü̧ üÖ¾Ö 
Ø¿Ö¤êüü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß (¯ÖÏ. ¿ÖÖ. ¯Ö×¸ü“Ö¸ü), ¸üÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ¸üÖê›ü �éúÂ�ÖÖ Ö�Ö¸ü ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü üüü�Öã̧ üÖÓ 317/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüü/�ú¸üÖ›üüûü, ´ÖÖê 
�ÎÓú  9823714385  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)×�úÖ¾Ö™üüüüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 04.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯ÖÏ�úÖ¿Ö ÖÖ´Ö»Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê¹ýÖ ‹ÃÖ¾Æüß‹ÃÖ 
�úÖò»ÖÖß ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸ü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß›ü²»Öã-
2350 Ø�ú´ÖŸÖß 50,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×¤ü»Öß¯Ö ‘ÖÖ¿ÖÖ´Ö ¯Ö¸üÖŸÖêüü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ø¿Ö¯Öß, ¸üÖ. ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü  Æü. ´Öã ´Ö£Öã̧ üÖ Ö�Ö¸ü  ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üü üüü�Öã̧ üÖÓ 
280/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1913 ¸üÖšüÖê›üüûü, ´ÖÖê �ÎÓú  9552888455  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 



4)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 03.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ŸÖê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
¾ÖÖŸÃÖ»µÖÖ�Ö¸ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÆüÖ›ü�úÖê ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ÆüÖê›üÖ ¿ÖÖ‡ÔÖ ‹ÃÖ ¯Ößü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/²Öß‹±ú-1713 Ø�ú´ÖŸÖß 35,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ³ÖÖÖã¤üÖÃÖ ×¯Ö. ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö 
¬ÖÖë›ü�Öêü, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß/ÆüÖ›Ôü¾Öê†¸ü ¤ãü�úÖÖ, ¸üÖ. ²ÖÖ“ÖÖê™üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü  Æü. ´Öã ¾ÖÖŸÃÖ»µÖÖ�Ö¸ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÆüÖ›ü�úÖêü ÖÖÓ¤êü›üüüüü 
µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü üü�Öã̧ üÖÓ 626/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÖÖüüü/1230 �Ö¾ÆüÖ�Ö�ú¸üü,  ´ÖÖê �ÎÓú  9923494694  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüü :-×¤üÖÖÓ�ú 01.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 02.09.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, •Ö�Ö¤Óü²Ö ×Ö¾ÖÖÃÖ 
¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ²Ö•ÖÖ•Ö ¯Ö»ÃÖ¸üü �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-20/‡Ô²Ößú-9368 Ø�ú´ÖŸÖß 45,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖÆãü»Ö ×¯Ö. ‡Ó¤ü̧ ü ¸üÖšüÖê›üü, ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ �ÖÖ•Ö�Öß ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. 
•Ö�Ö¤Óü²Ö ×Ö¾ÖÖÃÖ ¸üÖ´ÖÖ�Ö¸ü ØÆü�ÖÖê»Öß ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü üü�Öã̧ üÖÓ 274/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüü/591 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüü,  ´ÖÖê �ÎÓú  8412879395  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

4)“ÖÖȩ̂ üß:- 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 11.30 ŸÖê 12.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †ÖÓ¬ÖÐÖ ²ÖÃÖ Ã™òü›ü ŸÖê †ÖÓÖ¤üÖ�Ö¸ü ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ¤ü̧ ǘ µÖÖÖü 

üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡Ô Æüß †ÖÓ¬ÖÐÖ ²ÖÃÖ Ã™òü›ü ŸÖê †ÖÖÓ¤üÖ�Ö¸ü ¤ü¸ü´µÖÖÖ †ò™üÖê ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ¤üÖêÖ †–ÖÖŸÖ ´ÖÆüß»ÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß Ö•Ö¸ü “Öã�ú¾ÖãÖ ²Öò�Ö´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖêµÖÖ“Öê ¤üÖ×�ÖÖê šêü¾Ö»Öê»ÖÖ ²ÖÖòŒÃÖ Ø�ú´ÖŸÖß 1,68,033/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö •Ö²Ö¸üßÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖêÖÖ»Öß ³ÖÏ. ´ÖÖÖêÆü̧ ü ÃÖãµÖÔû, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö, ¸üÖ. ÃÖÓ�Ö´Ö Ø“Ö“ÖÖê»Öß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸ü�Öê›ü ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüü �Öã̧ üÖ Ó 210/2021 �ú»Ö´Ö 379, 34 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ¾ÖÖ›êü�ú¸üüüü, ´ÖÖê.ÖÓ.  9067081223  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

5)†¾Öîª ¸êüŸÖß “ÖÖȩ̂ üß :- 
Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö üü:- ×¤üÖÖÓ�ú 05.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 00.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖã�ÖÖ¾Ö ŸÖê ÆüÃÃÖÖ¯Öã̧ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ.üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü 

µÖê£Öê, üµÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü× ü̧ŸµÖÖ ‹�ú ²ÖÎÖÃÖ ȩ̂üŸÖß 6,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö ™êü´¯ÖÖê Ø�ú´ÖŸÖß 2,00,000/-¹ý¯ÖµÖ ê 
†ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 2,06,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß “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 ¯ÖÖêÆü/1801 
×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ•ÖÖ ÃÖÖê²²Öê�ú¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖÓ 73/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü×¾Ö 
ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 48 (7) (8) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü �ÖÖî�Ö �Ö×Ö•Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/•ÖÆüÖ×�Ö¸ü¤üÖ¸üü, ü´ÖÖê.�ÎÓú. 
9822337382  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 

6)¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü ü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 05.09.2021 “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ±úÖÖ †Öê¾Æü̧ ü ×²ÖÎ•Ö “Öê ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖãÃÖ¤ü ÆãüÖ ÖÖÓ¤êü›ü ›êǖ ÖÖê�ú›êü 

•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úŸÖÔ¾µÖÖ¾Ö¸ü Æü•Ö¸ü †ÃÖŸÖÖÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö ²Öã»Öê™ü �ÎÓú ‹´Ö¯Öß -20-‹Ö‹´Ö-4277 “ÖÖ 
“ÖÖ»Ö�ú ¾Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ“ÖÖ ‹�ú ‡ÃÖ´Ö µÖÖÓÖß �òú²ÖßÖ´Ö¬µÖê ‘ÖãÃÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ÃÖÖ»Öê �ÖÖ›üß ¯Öß�êú “Ö»ÖÖ¸üÖ ŒµÖÖ †¿Öß ×¿Ö¾ÖßÖ�ÖÖôû �ú¹ýÖ ‹ÃÖ ™üß ²ÖÃÖ 
£ÖÖÓ²Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ £ÖÖ¯Ö›üÖ ²ÖãŒµÖÖÖê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü ¾Ö “ÖÖ�ãúÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ›üÖê�êú ±úÖê›ãüÖ •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö 
�êú»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ´ÖÖêÆüÖ ¸üÖšüÖê›üü, ¾ÖµÖ 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß ‹ÃÖ ™üß “ÖÖ»Ö�ú,  Öê ¯ÖãÃÖ¤ü ›êǖ ÖÖê ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¸üÖ. 
ØÃÖ�ÖŸÖ ŸÖÖ. ×¤ü�ÖÏÃÖ ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖü �Öã̧ üÖ 218/2021 �ú»Ö´Ö 353, 332, 504, 34 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ´ÖéŸµÖã̄ ÖÖê›üû,üü ´ÖÖê.�Îú.  9146579102  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 



7)±úÃÖ¾Ö�Öã�ú  :-  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 25.05.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ´ÖÖ. µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ�ú¸ü�ÖÖ“Öß ´ÖÖÆüßŸÖß †ÃÖãÖ ÃÖã̈ üÖ •ÖÖ�ÖãÖ ²Öã•ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¾ÖÖ¤ü�ÖÏÃŸÖ 
×´Öôû�úŸÖß“Öê ‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖßÃÖ �úÖê™üÖ ×¾Ö�Îúß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü �ú¹ýÖ, ü̧Œ�ú´Öê“Öß †Ö±ú¸üÖŸÖ±ú¸ü �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ±úÃÖ¾Ö�Öã�ú �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖ 
†ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÖ¤ü�ÖÏÃŸÖ ×´Öôû�úŸÖß ´Ö¬µÖê ÆüÃŸÖ�Öê̄ Ö ¾Ö †ÖœüŸÖôûÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¾ÖÖ¤ü�ÖÏÃŸÖ ×´Öôû�úŸÖß ´Ö¬ÖãÖ ¬Öã›ü�ú¾Ö�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ±úÖ¹ý�Ö ×¯Ö. †Æǘ Ö¤ü Æü•Öß ²ÖÃÖß¤ü †Æǘ Ö¤ü, ¾Ö 51 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü,ü ¸üÖ. Æîü¤ü̧ ü²ÖÖ�Ö ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üü �Öã̧ üÖ. 241/2021 �ú»Ö´Ö 420, 406, 468, 469, 471, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †Ö�Ö»ÖÖ¾Öêû,ü ǘ ÖÖê.�Îú.  9767777884  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

8)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 05.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. »µÖÖÆüÖ¸üß ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖã³ÖÖÂÖ ÃÖÖ�Ö¸ü �úÖ¸ü�ÖÖÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•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 Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 
2850/-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 ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖ¯ÖÖê×Öüü/ ÁÖß ¿ÖÓ�ú¸ü 
×�ÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖÓœü̧ êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾ÖüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Æü¤ü�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 243/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2342 ÆÓü²Ö›ìüüüüû,  ´ÖÖê.�Îú.  9284422052  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

2)´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 05.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. �ú»ÖÓ²Ö¸ü 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¸ü×¸üŸµÖÖ, ÆüÖŸÖ³Ö¼üß“Öß �ÖÖ¾Öšüß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1900/-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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆüüü/2068 ´ÖÖ¬Ö¾Ö »Ö�´Ö�Ö �úÖ�Ö�Öêüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üüüüüüüªÉÉÆSÉä 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�ÎúÖ´ÖÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖ 183/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆüüüüüüü/2068 �úÖ�Ö�Öêüüü,  ´ÖÖê.�Îú.  8459537419  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

3)Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 05.09.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÖÖôêûÀ¾Ö¸ü µÖê£Öê ¯ÖÖ�µÖÖ“Öê ™üÖ�úß•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×•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 Ø³Ö�Ö¸üß ÃÖÓ¡ÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 2280/-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 ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê�úÖòüüü/95 ´ÖãÓ•ÖÖ•Öß †¿ÖÖê�ú “ÖÖî̧ êüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾ÖüüüüüüüªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Öüü �Öã̧ üÖ 74/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüüü/ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüü,  ´ÖÖê.�Îú.  9011472277  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
� 

9)×¾ÖÂÖÖ¸üß †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †Ö�úÃ´ÖÖŸÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ˆ´Ö¸üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ. ¤ü ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¹ýŒ´Öß�Ö²ÖÖ‡Ô 
¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö •ÖÖê�Ö¤Óü›üü, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü Æüß �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, �úÖê�ÖŸÖêŸÖ¸üß ×¾ÖÂÖÖ¸üß 
†ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö»µÖÖÖê ×ŸÖÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü �úÖ´Öß ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öã̧ üß ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê ¤üÖ�Ö»Ö �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ, ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
�Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ¯ÖÖêÖÖ/1017 ™üß. ¾Æüß �ëú¦êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ»Ö ¯ÖÖêÃ™êü ˆ´Ö¸üßü †Ö.´Öé. 37/2021 �ú»Ö´Ö 174 
×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖü/2341 ÖÖ‡ÔÖ¾ÖÖ›üü, ´ÖÖê.�Îú. 9049768986  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 

10)¯Öã̧ üÖ“Öê ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¾ÖÖÆãüÖ •ÖÖ‰úÖ ´ÖéŸµÖã :- 
³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 04.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ŸÖê 14.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ›üÖî̧ ü ¿ÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ÖÖ»µÖÖŸÖ ³ÖÖê�ú¸ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. ÆüÖ�Ö´ÖÓŸÖ “ÖÓ¤üÖ¯Öã̧ êüú, ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ›üÖî̧ ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü Æüß ¿ÖêŸÖÖŸÖ �Öê»Öß †ÃÖŸÖÖ, ‘Ö¸üß ¯Ö¸üŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¸ü �ú¸üŸÖê¾Öêôûß ŸÖß ŸµÖÖ ÖÖ»µÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö›ãüÖ ¯ÖÖ�µÖÖŸÖ ¯Ö›ãüÖ ²Öã›æü�Ö ´Ö¸ü�Ö 
¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü ÆüÖ�Ö´Ö ÓŸÖ ×¯Ö. ´ÖÖ¸üÖêŸÖß “ÖÓ¤üÖ¯Öã̧ êüü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ›üÖî̧ ü ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö ü̧ß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üü †Ö.´Öé. 57/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö.´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖüü/487 
�ú¤ǘ Öü,  ´ÖÖê.�Îú.  9852500385  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

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



 


