
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 457/2020              ×¤üÖÖÓ�    31/12/2020 

1)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ  :-  
´ÖÖôûÖ�úÖêôûß:- ×¤üÖÖÓ�ú 29.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 06.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×Ö¾Öé¢Öß ¯ÖÖÓ“ÖÖôû ´ÖÓ�Ö¹ýôû µÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ¯ÖŸÖß †ÃÖê ¯ÖÖ�Öß ¤êü�µÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ´ÖÓ�Öôãû¸ü µÖê£Öß»Ö ×Ö¾Öé¢Öß ¯ÖÖÓ“ÖÖôû µÖÖÓ“Öê 
¿ÖêŸÖÖ•Ö¾Öôû Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê •ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ü Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¿ÖêŸÖÖ´Ö¬µÖê †Ö»µÖÖ´Öãôêû ¾ÖÖ¤ü �úÖ �êú»ÖÖÃÖ µÖÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÓÖß �ãú·ÆÖ›üßÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖ¾Öê ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß, 
”ûÖŸÖß¾Ö¸ü ²ÖÃÖãÖ �ÖôûÖ ¤üÖ²Ö»ÖÖ ¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �êú»Öß, ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 2 µÖÖÓÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ �ú¢µÖÖÖê ´ÖÖ¸ü»Öê, †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 µÖÖÖê �úÖšüßÖê ›üÖêŒµÖÖŸÖ 
´ÖÖ¸ü»Öê, ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 4 µÖÖÓÖß »ÖÖê�ÖÓ›üß �Ö•ÖÖôûßÖê ¯ÖÖ™üßŸÖ ´ÖÖ¹ýÖ ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß, ¾Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ̄ Ö¢Öß 
²ÖÖ»ÖÖ•Öß Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ´ÖÃ�úß ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖ ×•Ö. üÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüüü �Öã̧ üÖÓ 
253/2020 �ú»Ö´Ö 307, 326, 504,  34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ×�ÖŸÖêüüüûü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
8888082617 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)´ÖÖê.ÃÖÖ.“ÖÖȩ̂ üß  
»ÖÖêÆüÖüü:-×¤üÖÖÓ�ú 18.12.2020 “Öê 06.00 ŸÖê 07.00 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ›üÖò ÆÓü›êü µÖÖÓ“Öê ¤ü¾ÖÖ�ÖÖµÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ »ÖÖêÆüÖ 
ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖ ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ¯Öò¿ÖÖ ¯ÖÏÖêü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹»Öü-4755 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ�Öüü, ¾ÖµÖ 46 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. 
¤êü¾Ö�Öê¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖüü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü üüüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü »ÖÖêÆüÖü �Öã̧ üÖÓ 268/2020 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/408 �ëú¦êüüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 7775010077  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)¿ÖÖÃÖ�úßµÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ :- 
×²Ö»ÖÖê»Öß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 29.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.00 ŸÖê 13.30 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ×²Ö»ÖÖê»Öß ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß 

×•Ö.üÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß  ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö²ÖÓ¤üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘ÖÖ �ú¹ýÖ, �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×Ö¾Ö›ü�Öã�ú 
†Öã¿ÖÓ�ÖÖÖê ÖÖ´Ö×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ±úÖò́ ÖÔ ³Ö¸ü�µÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê †ÃÖŸÖÖ ‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ ¤êüŸÖ ŸÖÃÖê“Ö †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�Ö �úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¿ÖÖÃÖÖÖÖê 
ŸÖµÖÖ¸ü �êú»Öê»µÖÖ ×ÖµÖ´ÖÖ“Öê ˆ»»ÖÓ‘Ö�Ö �êú»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/´ÖÖê×ÆüµÖÖê§üßÖ •ÖÆãü̧ üÖê§üßÖ ÃÖµµÖ¤üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Öß µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Öß �Öã̧ üÖÓ. 212/2020 �ú»Ö´Ö, 188, 269, 271, ³ÖÖ¤ü×¾Ö  ¾Ö 54(²Ö) †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�Ö 135´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Ò 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/¾ÖÖ›êü�ú¸üüüû, ´ÖÖê.�Îú. 9067081223  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)ŸÖÖ´ÖÃÖÖ :ü- ÃÖÖ 2015 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 17/12/2020 ¯ÖµÖÕŸÖ, ´ÖÖî. Æü.´Öã.ÖÖ¸üôûß²ÖÖ�Ö †Öî̧ Óü�Ö¯Öã̧ ü †Öî̧ Óü�ÖÖ²ÖÖ¤ü ¾Ö ™üÖ�ú¸üÖôûÖ ŸÖÖ. 
×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ‘Ö¸ü �Ö“ÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖîÃÖê ¤êü †ÃÖê ´Æü�ÖãÖ ¾Ö ŸÖã»ÖÖ 
´Öã»Ö ²ÖÖôû ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, ´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Ö�ÖÖôû �êú»Öß ¾Ö »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß  ¤êü¾ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü ü̧ß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû 
�êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 29 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ŸÖÖ´ÖÃÖÖüüü üüü�Öã̧ üÖÓ 268/2020 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 
504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ÃÖ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö /¸üÖšüÖê›üüüü, ´ÖÖê �Î  8888867833 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 10.03.2019 ¯ÖÖÃÖãÖ ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 06/10/2020 “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, µÖã Æêü¾ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ÃÖêŒ™ü̧ ü Öê¹ýôû�úß ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö ü̧Öê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ  ‘Ö¸ü, ´ÖÖê™üÖ¸ü ÃÖÖµÖ�ú»Ö ¾Ö †ò̄ Öê †ò™üÖê ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü¸ü¾ÖãÖ ¯ÖîÃÖê †Ö�Ö ´Æü�ÖãÖ 
´ÖÖÖÃÖß�ú ¡ÖÖÃÖ ¤êü¾ÖãÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖ�ÖÃÖß�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 20 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖüü üüü�Öã̧ üÖÓ 405/2020 �ú»Ö´Ö, 498(†), 504, 323,  34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/2105 ¯Ö»»Öê¾ÖÖ›üüüüü, ´ÖÖê �Î  02462-236510 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



5)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.50 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ´ÖÓ¤üß¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ´ÖÖê�úôûµÖÖ •ÖÖ�ÖêŸÖ ´ÖÖî•Öê 
¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™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 ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 4,900/-
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 ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805 ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö 
Ö¸üÖê²ÖÖ•Öß ¯ÖÖÓœü̧ êüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×�úÖ¾Ö™üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™ü �Öã̧ üÖ 381/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1805 ¯ÖÖÓœü̧ êüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 7745001805 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)×�úÖ¾Ö™ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖ¸üÖ±úÖ »ÖÖ‡ÔÖ ×¾Ö÷ü»Ö ´ÖÓ¤üß¸ü •Ö¾Öôû ×�úÖ¾Ö™ü ŸÖÖ.×�úÖ¾Ö™ü 
×•Ö. 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 ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2,800/-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 ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÖÖ/1306 �Ö•ÖÖÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ “ÖÖî¬Ö¸üßüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
×�úÖ¾Ö™üûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×�úÖ¾Ö™ü �Öã̧ üÖ 380/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/680 �úÖê»Ö²Öã̈ êüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8888865825 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
3)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 30.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 20.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¯Ö¾ÖÖ¸ü ™üß ÆüÖ‰úÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ 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 ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 2,352/-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 ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2166 ¤üÖ¸üÖØÃÖ�Ö ×¯Ö.»Ö“”û´ÖÖ•Öß ¸üÖšüÖê›üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüûü üµÖÖÓÖß 
×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü �Öã̧ üÖ 401/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÖÖ/591 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüüü, ´ÖÖê.�Îú. 8412879295 Æ êüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
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