
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ 
 

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›         •ÖÖ.�Îú. 346/2021               ×¤üÖÖÓ�  : 18/09/2021 
1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ :-  
ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß �ÖÓ�ÖÖ¸üÖ´Ö “ÖÖ¯Ö»Ö�ú¸ü, µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ÃÖß´Öë™ü 
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. �úÖ»ÖÖÔ (ŸÖ´ÖÖ) ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ‹�ú ´Ö×ÆüµÖÖ¯Öã¾Öá �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö 
ÖôûÖ“Öê ¯ÖÖ�Öß ²ÖÓ¤ü �êú»µÖÖ“µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü¯ÖãÃÖ �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ´ÖÖÖŸÖ ¸üÖ�Ö ¬Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¯ÖÖ™üß´ÖÖ�Öê 
µÖê¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ‹�úÖÖê ¯Ö�ú›ãüÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖÖê “ÖÖ�ãúÖê ´ÖÖ¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ “Öã»ÖŸÖ ³ÖÖ‰ú ÃÖÖê›ü×¾Ö�µÖÖÃÖ �Öê»ÖÖ 
†ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖÃÖ¯Ö�Ö “ÖÖ�ãúÖê ¾ÖÖ¸ü �ú¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¾Ö›ü•Öê, ¾ÖµÖ 38 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ü̧Ö. 
�úÖ»ÖÖÔ(ŸÖ´ÖÖ) ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖµÖ�ÖÖü¾Öüüüûüüü �Öã̧ üÖÓ 182/2021 �ú»Ö´Ö 307, 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ‹ÃÖ.‹ÃÖ. ²ÖÖ“ÖÖ¾ÖÖ¸üüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9637320355 ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 16.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 17.09.2021 “Öê 05.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üß 
´ÖÆêü²Öã²ÖÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ•µÖÖ“Öê †ÖŸÖ´Ö¬ÖãÖ »ÖÖ¾Ö»Öê»Öß �ú›üß �úÖë›üÖ ÆüÖŸÖ ‘ÖÖ»ÖãÖ 
�úÖœãüÖ †ÖŸÖ ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ŸÖßÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö Ö�Ö¤üß 30,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 37,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö  “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤ß ¤ü¢ÖÖ ÃÖÖêÖ²ÖÖ �ëú¦êü, ¾ÖµÖ 48 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ´ÖÆêü²Öã²ÖÖ�Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 282/2021 
�ú»Ö´Ö 457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüü/631 ¤êü¿Ö´Öã�Öüû, ´ÖÖê.�ÎÓú. 9923647631  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 

3)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)¤êü�Ö»Öã̧ üü :-×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ŸÖê 18.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ¾Ö®ÖÖôûß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö ×¿Ö¸ǖ Öê¾ÖÖ¸ü ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸ü µÖÖÓ“Öê 
¿ÖêŸÖÖ“Öê �Öê™ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ´ÖÖî. ¾ÖÖÖôûß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü̧ üÖê ÆüÖë›üÖ ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖê �Óú¯ÖÖß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú 
‹´Ö‹“Ö-26/‹‹»Ö-7064 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß �ÖÖêØ¾Ö¤ü ¸üÖ´Ö»Öã 
�úÖȩ̂ êü¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 29 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾ÖÖÖôûß ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüü üüü�Öã̧ üÖÓ 419/2021 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüü/2462 �ëú¦êüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9552520363   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :-×¤üÖÖÓ�ú 25.08.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 15.30 ŸÖê 16.15 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, �úÖôêûÀ¾Ö¸ü ´ÖÓ¤üß¸üÖ“Öê ¯ÖÖ�úâ�Ö ´Ö¬ÖãÖ 
×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ¯»Öê•Ö ü̧ �Óú¯ÖÖß“Öß Ã�ãú™üß �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/¾ÖÖµÖ-5772 Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ×ÃÖ´ÖÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ �ãú»Ö�ú�Öá, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖî�ú¸üß ×¿Ö�Öß�úÖ ¸üÖ. 
�úÖ²Ö¸üÖ Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüüüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü üüü�Öã̧ üÖÓ 656/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüü/124 �Ö¾Öôûßüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú  8208681527  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¸üÖêÆüß�Öß ÆüÖò™êü»Ö“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß 

ÆüÖ ¸üÖêÆüß�Öß ²ÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»ÖÖ �Ö ȩ̂ü¤üß �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿Ö™Ôü“Öê ×�Ö¿ÖÖŸÖãÖ ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ 
Ø�ú´ÖŸÖß 10,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß¸üÖ¾Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö œüÖê²Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
¯ÖÖ¾Ö›êü¾ÖÖ›üßü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖÓ 349/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆüüüü/1691 �ú¤ǘ Öüüüûüü,  ´ÖÖê.ÖÓ. 9623658510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
  



5)†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê :- 

Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ü:ü-  ×¤üÖÖÓ�ú 15.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.00 ŸÖê ×¤ü. 16.09.2021 “Öê 18.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß Ö‡Ô 
†Ö²ÖÖ¤üß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê Ã¾ÖêŸÖÖ ¤êü¾ÖÖÖÓ¤ü Ö¾ÖÃÖÖ�Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Ö¾Öß †Ö²ÖÖ¤üß Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 
Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ×ÆüÃÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü̧ üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �ú¹ýÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß. 
ŸµÖÖ ¡ÖÖÃÖÖ»ÖÖ �Óú™üÖôãûÖ ŸÖßÖê Ó̂¤üß¸ü ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öê †ÖîÂÖ¬Ö ×¯Ö‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»Öß. ×ŸÖ“Öê †ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �êú»Öê.  ¾Ö�Öî̧ êü 
¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß �Ö�Öê¿Ö ¸üÖêÆüß¤üÖÃÖ “ÖÖî¾Ö ȩ̂ü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¯Öôû¿Öß ŸÖÖ. ˆ´Ö¸ü�Öê›ü ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü Æü¤ü�ÖÖ¾Öüü üüü�Öã̧ üÖÓ 257/2021 �ú»Ö´Ö, 306, 498(†), 323, 504,  34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê×Öüüüü/ÁÖß ¯ÖÖÓœü̧ êüûüüü, ´ÖÖê �Î  9180011000  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

6)†¯Ö‘ÖÖŸÖ :- 
� Óú¬ÖÖ¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 08.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ±ãú»Ö¾Öôû ¯Öã»ÖÖ“Öê •Ö¾Öôû ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �úÖë›ãü²ÖÖ‡Ô ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖãÓ›êü, ¾ÖµÖ 66 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. Ø¯Ö¯ÖôûÖ“Öß ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüßÃÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßÖê †Ö¯Ö»ÖÖ †ò™üÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹ÃÖß-3195 ÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ ¬ÖÖê�úÖ¤üÖµÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ 
†ò™üÖê ¯Ö»Ö™üß �ú¹ýÖ ´ÖµÖŸÖÖÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß —ÖÖ»µÖÖÖê ŸÖßÃÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ �Óú¬ÖÖ¸ü µÖê£Öê ¿Ö¸üß�ú �êú»Öê †ÃÖŸÖÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ´Ö¸ü�Ö 
¯ÖÖ¾Ö»Öß. ŸÖß“Öê  ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ ÃÖ¤ü̧ ü †ò™üÖê “ÖÖ»Ö�ú ÆüÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ¿ÖÓ�ú¸ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓã›êü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Ø¯Ö¯ÖôûÖ“Öß ¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. �Óú¬ÖÖ¸üüü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüüüüüü �Öã̧ üÖ 319/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 
338, 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 184 ´ÖÖê ¾ÖÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüü/ÁÖß ´Öã�Öê›ü�ú¸üüûûüü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 
8308840863  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÆüŸµÖÖ¸ü �úÖµÖ¤üÖ ü :-  
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖµÖ™üß†ÖµÖ“Öê ¯Öãœêü »Öê²Ö¸ü �úÖò»ÖÖß�ú›êü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü 

¸üÖê›ü¾Ö¸üü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×¾ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü ü̧ßŸµÖÖ ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 200/-
¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ²ÖÖôû�ÖãÖ �úÖê�ÖŸÖÖŸÖ¸üß ¤ü�Ö»Ö¯ÖÖ¡Ö �ÖãÆüÖ �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ÃÖãµÖÖÔÃŸÖ ŸÖê ÃÖãµÖÖì¤üµÖÖ ¯Öã¾Öá ÃÖÓ¿ÖµÖßŸÖ¸üßŸµÖÖ ´ÖÖê ÃÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ¾Ö¸ü ×±ú¸üŸÖÖÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÆü/1675 ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÖ¸üÖ�Ö ŸÖê»ÖÓ�Ö, Öê. Ã£ÖÖ�Öã¿ÖÖü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 348/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 122 ´Ö¯ÖÖê�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öü/¿Öê�Öûüüüüüüüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9552501847  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 14.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú †Öê¾Æü̧ ü ×²ÖÎ•Ö“Öê �ÖÖ»Öß üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 

µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×¾ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü̧ üßŸµÖÖ ‹�ú »ÖÖê�ÖÓ›üß ¬ÖÖ¸ü¤üÖ¸ü �ÖÓ•Ö¸ü Ø�ú´ÖŸÖß 200/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»ÖÖ 
×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê�úÖòü/2896 ¿Öê�Ö ‡´Ö¸üÖÖ ¿Öê�Ö ‹•ÖÖ•Ö, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤üü �Öã̧ üÖÓ 323/2021ü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüü/1020†Ö›êüûüüüü, ǘ ÖÖê.�Îú. 
9823467191  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

8)•Öã�ÖÖ¸ :- 
¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †ÖÓ¬ÖÐÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ¯ÖÖÖ™ǖ Ö¸üß“Öê ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ 
ŸÖÖ. ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ �ú»µÖÖ�Öüü ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ •Öã�ÖÖ¸üü �ÖêôûŸÖ ¾Ö 
�Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ Ö�Ö¤üß 1320/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö •Öã�ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆü ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖü/126, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯Ö¸ǘ Öê¿Öã 
ÖÖ�Ö´Ö¾ÖÖ›üûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤üüüü ü�Öã̧ üÖÓ 221/2021 �ú»Ö´Ö 12(†) ´Ö. •Öã. �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüü/1077 ´ÖÃÖ»Öê�ú¸üü,  ´ÖÖê �Î  9763980874  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
 
 
 
 



9)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-   
1)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ×¿Ö¾Ö²ÖÖÖ�Ö¸ü ¤êü�Ö»Öã̧ üü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üü 
×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ØÃÖ¬Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 1880/-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 ´Ö¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¯ÖãÖ´Ö ´ÖÖêÆüÖ¸üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüµÖÖÓ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖ 423/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Öüüüüüü/ÁÖß 
ÃÖ¸üÖê¤êüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02463-255100  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)´Ö¸ü�Öê»Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 16.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯Öȩ̂ ü�Öê ±úÖ™üÖ ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üüü ×•Ö.ü 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 2400/-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�úÖò/258 –ÖÖÖÖê²ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö �ëú¦êüû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Ö¸ü�Öê»Öüüü üüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê 
´Ö¸ü�Öê»Öüü �Öã̧ üÖ 184/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüü/2505 �ú¤ǘ Öüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 
9923606729  Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 09.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖ ŸÖê 
�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÃÖÓ•ÖÖÖ ×�ú¸üÖ�ÖÖ ¤ãü�úÖÖÖŸÖ ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ.üü ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü 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 1760/-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 ¯ÖÖêÆü/2391üû, ÃÖÓ•ÖµÖ ×¯Ö. ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö×¤üÖ¾ÖÖ¸ü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�ÖüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü �Öã̧ üÖ 
655/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆüüüüüüüü/124 �Ö¾Öôûßüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 8208681527 
Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
4)¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ±úÖ™üÖ ŸÖê ´Öã�Öê›ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖ ê›ü¾Ö¸ü ÃÖãŸÖ�Öß¸ü�Öß 
ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ üüü ×•Ö.ü 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 
1320/-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 ¯ÖÖêÖÖü/2478üû, ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
�ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü ¯ÖÖÓ“ÖÖôû, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüüüüµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üü �Öã̧ üÖ 425/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖüüüüüüüü/2462 �ëú¦êüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02463-255100  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   

10)×¾ÖªãŸÖ ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´ÖéŸµÖã :-  
ŸÖÖ´ÖÃÖÖü :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.09.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 14.30  ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¤ü�Ö›ü¾ÖÖ›üß ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¸üÖÆüÖŸÖê ‘Ö¸üß ŸÖÖ´ÖÃÖÖ ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öüüü 

×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ×ÃÖ´ÖÖ †×Ö»Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö, ¸üÖ. ¤ü�Ö›ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Öü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üüü Æüß ÖôûÖ“Öê ¯ÖÖ�Öß ³Ö¹ýÖ ¾ÖÖµÖ ü̧ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ �ÖãÓ›üÖôûßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ †“ÖÖÖ�ú ‡»ÖêŒ™Òüß�ú ¿ÖÖò�ú »ÖÖ�ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü 
†×Ö»Ö ˆ¢Ö´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 28 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¤ü�Ö›ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. Æü¤ü�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öê �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ ŸÖÖ´ÖÃÖÖüü †Ö.´Öé. 
18/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1646 ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößüüüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9923451146  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

11)�Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ :-  
´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.09.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 01.00 ŸÖê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖ ¤êü‰úôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ÆüÖêÖÖ•Öß ´ÖãÓ•ÖÖ•Öß ÃÖÖêÖ¾Öôêû, ¾ÖµÖ 79 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¤êü‰úôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ  ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü ÆüÖ 
¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖŸÖŸÖ ÖÖ¯Öß�úßÃÖ ¾Ö ¿ÖêŸÖß“Öê �ú•ÖÔ �úÃÖê ±êú›üÖ¾Öê µÖÖ ŸÖ�ÖÖ¾ÖÖŸÖãÖ �ÖÖë¬Ö�Öß“µÖÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü 
¤êü�ÖÖ¸ü �ÖÓ�ÖÖ¯ÖÏÃÖÖ¤ü̧ ü ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ÃÖÖêÖ¾Öôêû, ¾ÖµÖ 31 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¤êü‰úôû�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ �Ö²Ö¸üß¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™ê ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßü üü†Ö.´Öé. 29/2021 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö¸ü¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆü/1888 ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸üüüüü,ü  
´ÖÖê.�Îú. 8652147575  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 
                                                                                                            •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 

                                                                                          ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖÓ¤êü›ü 
 


