
¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›          •ÖÖ.�Îú. 457/2020              ×¤üÖÖÓ�    28/12/2020 

1)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

1)³ÖÖê�ú¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.12.2020 “Öê 10.00 ŸÖê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî.ØÃÖ�ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ‘Ö¸ü“Öê ÃÖ¾ÖÔ•Ö�Ö Æêü ¿ÖêŸÖÖ�ú›êü �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ, �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê �ú¯ÖÖ™üÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ 
“ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ×�ÖÖê Ø�ú´ÖŸÖß 78,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ¾Ö ¸üÖê�Ö ¸üŒ�ú´Ö 1,00,000/-¹ý¯ÖµÖê †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 1,78,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ×¾ÖÖÖê¤ü ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü ´ÖÖÖêü, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ØÃÖ�ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüüü �Öã̧ üÖÓ 484/2020 �ú»Ö´Ö 454, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß 
›êü›ü¾ÖÖ»Öüûüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 7875784485 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
2)�Óú¬ÖÖ¸ü:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 27.10.2020 “Öê 11.30 ŸÖê 14.55 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖŸÖãÖ �Ö�Öê¿Ö ´ÖÖ�ìú™ü µÖÖ›Ôü �Óú¬ÖÖ¸ü 
ŸÖÖ.�Óú¬ÖÖ¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ“Öê »ÖÖò�ú ŸÖÖê›ãüÖ, †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ, �ú¯ÖÖ™üÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖêµÖÖ “ÖÖÓ¤üß“Öê ¤üÖ×�ÖÖê ¾Ö ¸üÖê�Ö  
¸üŒ�ú´Ö †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö 19,67,500/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ‹ê¾Ö•Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ³Ö�Ö¾ÖÖÖ ¾µÖÓ�ú™ü̧ üÖ¾Ö ›ü±ú›êü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü, ¸üÖ. �Ö�Öê¿Ö ´ÖÖ�ìú™ü µÖÖ›Ôü �Óú¬ÖÖ¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú¬ÖÖ¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 406/2020 �ú»Ö´Ö 454, 380, 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �ÖÖê²ÖÖ›êüüûüüü, ´ÖÖê.�ÎÓú. 8805957400 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

2)´ÖÖê.ÃÖÖ.“ÖÖȩ̂ üß  
1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ü:-×¤üÖÖÓ�ú 26.12.2020 “Öê 20.00 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2020 “Öê 06.00 ¾ÖÖ.“Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü 
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯»Öë›ü¸ü �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/µÖãü-7817 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß  �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ¸üÖ•Öã ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö †Ó³ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 44 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, 
¸üÖ. ´ÖÖ»Öê�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü üüüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü �Öã̧ üÖÓ 336/2020 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1046 ²ÖÖê‡ÔÖ¾ÖÖ›üüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9881791038 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ ü:-×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2020 “Öê 06.00 ¾ÖÖ.“Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ ü ¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öß ×»Ö¾ÖÖê ÆüÖë›üÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26-‹¾ÖÖµÖü-253 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 ´ÖÆǘ Ö¤üßµÖÖ ×¯Ö. †Æêǘ Ö¤ü �ÖÖÖü, ¾ÖµÖ 53 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÖÖê�ú¸üß, ¸üÖ. ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã̧ üÖ 
¤êü�Ö»Öã̧ ü ÖÖ�úÖ ÖÖÓ¤êü›üü üüüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ �Öã̧ üÖÓ 403/2020 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2201 ¿Ö�úß»Öüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 02462-226373 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

3)™ÒòüŒ™ü̧ ü “ÖÖȩ̂ üß:- 
×Æü´ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸üü:-×¤üÖÖÓ�ú 26.12.2020 “Öê 09.00 ŸÖê ×¤ü. 27.12.2020 “Öê 10.00 ¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †Ö¤ü¿ÖÔ ‡Ó�Ö×»Ö¿Ö Ã�ãú»Ö 
¯ÖôûÃÖ¯Öã̧ ü ¸üÖê›ü ŸÖÖ. ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖÖêÖÖ×»Ö�úÖ ™ÒüŒ™ü¸ü �Îú´ÖÖÓ�ú †Ö¸ü•Öê-02-†Ö¸ü‹ü-1439 “Öê Æêü›ü, 
²Öò™ü¸üß ¾Ö ×›ü—Öê»Ö �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÓ•ÖµÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü Ø¿Ö¤êü, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö �Ö»»Öß ŸÖÖ.×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü üüüµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×Æǘ ÖÖµÖŸÖÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 249/2020 �ú»Ö´Ö 
379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2078 »Ö�Ö™ü¾ÖÖ¸üüüüüü, ´ÖÖê �ÎÓú 9767114720  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

4) “ÖÖȩ̂ üß :- 
¤êü�Ö»Öã̧ ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 26.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 17.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, •ÖãÖÖ ²ÖÃÖÃ£ÖÖÖ�ú ¤êü�Ö»Öã̧ ü ŸÖÖ.¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß  ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ´Öã»Ö�Öß †ÃÖê ×´ÖôãûÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê “Öã»ÖŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖ“Öê †ÓŸµÖ×¾Ö¬Öß»ÖÖ ‡™ü�µÖÖôû µÖê£Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖôûµÖÖŸÖß»Ö 
ÃÖÖêµÖÖ“Öß †Öšü �ÖÏò́ Ö“Öß ¯ÖÖêŸÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß »Ö�´Öß²ÖÖ‡Ô ³ÖÏ. ×¤ü�ÖÖÓ²Ö¸ü �Ö¾ÖÖ»Öê, ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß, ¸üÖ. ´Ö¸ü�Öê»Ö ŸÖÖ.¤êü�Ö»Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüüü �Öã̧ üÖÓ 526/2020 �ú»Ö´Ö 379,  
³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1192 ŸÖê»ÖÓ�Öê,üú ´ÖÖê.ÖÓ. 9552203304  üÆêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   



5)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÖôûÖ“Öê ¯ÖÖ�Öß ³Ö¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ¿Öê•ÖÖ¸üß ¸üÖÆü�ÖÖ¸üß ´ÖÆüß»ÖÖ Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ Öß ²ÖÖ‡ÔÖê, ´ÖÖ—µÖÖ †Ó�Ö�ÖÖŸÖ ¯ÖÖ�Öß �úÖ ÃÖÖê›ü»ÖßÃÖ 
´Æü�ÖãÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ, £ÖÖ¯Ö›ü ²ÖãŒ�úµÖÖÓÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÖÆêü̧ üÖ ²Öê�Ö ³ÖÏ. †²¤ãü»Ö 
´ÖÖÖÖ, ¾ÖµÖ 70 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. �ÖÖê�ãúôûÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüû �Öã̧ üÖÓ 527/2020 �ú»Ö´Ö 323, 504, 506, 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1715 �ÖÖê™ǘ Ö¾ÖÖ›üüûü, ǘ ÖÖê.�Îú. 9765210818 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

6) ¿ÖÖÃÖ�ÍúßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ :-   
»ÖÖêÆüÖü:- ×¤üüÖÖÓ�ú 26.12.2020 “Öê 21.15 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ŸÖÖã•ÖÖ ¬ÖÖ²µÖÖ•Ö¾Öôû »ÖÖêÆüÖ ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ.»ÖÖêÆüÖü ×•Ö. 

ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¸üÖ¡Öß ÃÖÖ›êü Ö‰ú“µÖÖ ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ ×Ö»ÖÓ�ÖÖ †Ö�ÖÖ¸ü ‹ÃÖ™üß �ÎÓú ‹´Ö ‹“Ö20-²Öß‹»Ö-1940 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖß ²ÖÃÖãÖ 
»ÖÖêÆüÖ ŸÖê ÖÖÓ¤êü›ü �ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ŸÖÖã•ÖÖ ¬ÖÖ²µÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¯ÖÏ¾ÖÖ¿µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ×ŸÖ�úß™ü �úÖœü�µÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ, ¾ÖÖ¤ü —ÖÖ»µÖÖÖê ‹ÃÖ×™ü ¸üÖê›ü“Öê 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ ˆ³Öß �êú»Öß †ÃÖŸÖÖ, ¯ÖÖÓœü·µÖÖ Ó̧ü�ÖÖ“Öß �úÖ¸ü µÖê¾ÖãÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�ÖãÖ ¬Ö›ü�ú ×¤ü»µÖÖÖê ‹ÃÖ×™ü“Öê ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öß»Ö ˆ•Ö¾µÖÖ ²ÖÖ•Öã“Öê ¿ÖÖê ²ÖÓ̄ Ö¸ü ŸÖã™ãüÖ 
†Ó¤üÖ•Öê 2,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê Öã�úÃÖÖÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü, ÃÖ¤ü¸ü ŸÖßÖ †ÖÖêôû�Öß ‡ÃÖ´ÖÖÓÖß ŸÖã �ÖÖ›üß ¸üÖê›ü¾Ö¸ü �úÖ £ÖÖÓ²Ö¾Ö»ÖÖÃÖ µÖÖ �úÖ ü̧�ÖÖ¾Ö¹ýÖ “ÖÖ»Ö�ú ¾Ö 
¾ÖÖÆü�úÖÃÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß ¾Ö ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖ´ÖÖŸÖ †›ü£ÖôûÖ ×Ö´ÖÖÔ�Ö �êú»ÖÖ. 
¾Ö�Öî̧ êüêü ×±úµÖÖÔ¤üß  ¯ÖÏ×¾Ö�Ö ¿ÖêÂÖȩ̂ üÖ¾Ö ×´Ö¸ü“Öê, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‹ÃÖ.™üß. “ÖÖ»Ö�ú ×Ö»ÖÓ�ÖÖ †Ö�ÖÖ¸,ü ¸üÖ. †ÖÖÓ¤ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ¤êü¾Ö�Öß ×•Ö. 
»ÖÖŸÖã̧ üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ßü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê »ÖÖêÆüÖü �Öã̧ üÖ 267/2019 �ú»Ö´Ö 353, 427, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö �ú¹ýÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß �ú·Æêû,üü  ´ÖÖê.�Îú. 7775010077 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

7)¯ÖÏÖ�µÖÖÃÖ ×Ö¤ÔüµÖß ¾ÖÖ�Ö�Öã�ú :- 
ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 12.20 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê �ÖÖêôêû�ÖÖ¾Ö ±úÖ™üÖ µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê 
ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆüÖ �ÎÓú ™üß‹ÃÖ-16-µÖã‹-7627 ´Ö¬µÖê �Îãú¸ü¯Ö�Öê ´ÖãŒµÖÖ ¯ÖÏÖ�µÖÖÓÖÖ ¾Öê¤üÖÖ ¾Ö ¡ÖÖÃÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ¸üÖ¯ÖÖ�Öß ¾Ö †ÖîÂÖ¬Ö 
ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †Ö×¬Ö�éúŸÖ¯Ö�Öê ÃÖ¤ü¸ü ¾ÖÖÆüÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖ“Ö ²Öî»Ö �úÖë²ÖãÖ, ŸµÖÖ“Öß �ú¢Ö»Ö �ú¸ü�µÖÖ“Öê ˆ§êü¿ÖÖÖê  ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü¸üßŸµÖÖ †¾Öî¬Ö 
¾ÖÖÆüŸÖã�ú �ú¸üŸÖÖÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖêÖÖ/127 ´ÖÖÖê•Ö�ãú´ÖÖ¸ü µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›êü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ˆÃ´ÖÖÖÖ�Ö¸üüüüü �Öã̧ üÖ 148/2020 �ú»Ö´Ö 5 (²Ö) 9 (†) †Ö×�Ö ÃÖÓ̧ ü�Ö�Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ÃÖã¬ÖÖ¸ü�ÖÖ 2015, ¯ÖÏÖ�µÖÖÓÖÖ 
�Îãú¸üŸÖêÖê ¾ÖÖ�Ö×¾Ö�µÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †×¬Ö×ÖµÖ´Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 11 ‹‡ ‹“Ö †ÖµÖ •Öê �êú ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 66(1)/192 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß £ÖÖȩ̂ êüúüüûû,ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9923070123  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

8)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
1)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 26.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,ÖÖÓ¤êü›ü ŸÖê Ø»Ö²Ö�ÖÖ¾Ö •ÖÖ�ÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ¤üµÖÖÔ̄ Öã̧ ü ¯ÖÖ™üß•Ö¾Öôû 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ´ÖÖÖê•Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÖ£Ö ×¤ǖ Ö�úü, ¾ÖµÖ 19 ¾ÖÂÖÔ, ¸üÖ. ×Æü¾Ö¸üÖ (²Öã) ŸÖÖ. ¯Öã�ÖÖÔ ×•Ö.¯Ö¸ü³Ö�Öß µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú  
‹´Ö‹“Ö-26-ŒµÖã-3430 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ  ÆüµÖ�ÖµÖ ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ¾Ö ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ, Ã»Öß¯Ö ÆüÖê¾ÖãÖ 
¯Ö›ãüÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß ÆüÖê¾ÖãÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö ü̧�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ÃÖã×Ö»Ö ‘ÖÖ¿ÖÖ´Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Ößü, ¾ÖµÖ 42 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß , ¸üÖ. ȩ̂ü̂ »Ö�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¾ÖÃÖ´ÖŸÖ  ×•Ö.ØÆü�ÖÖê»Ößüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸üü �Öã̧ üÖ 435/2020 �ú»Ö´Ö 
304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß Ö¸ü¾ÖÖ›êü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8007180262  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)�Óúã™ãü¸ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 24.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 13.47 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾Ö•Öß¸ü�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖ�úÖ ¸üÖê›ü¾Ö¸üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 
×�ú¿ÖÖ †ÖÖÓ¤üÖ ŸÖê»ÖÓ�Öêü, ¾ÖµÖ 33 ¾ÖÂÖÔ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ˆ•¾Ö»Ö ‹Ó™ü̧ ü ¯ÖÏÖ‡Ô•ÖêÃÖ ´ÖØÆü¦üÖ †ò›ü ´ÖØÆü¦üÖ ¿ÖÖê¹ý´Ö ÆüÖã́ ÖÖ�Ö �Ö›ü ÖÖÓ¤êü›ü ¸üÖ. ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö 
Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÆüÖ ¯ÖÖ‡Ô ‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß “ÖÖî�úÖŸÖãÖ �ãúÂ�Öã̧ ü �ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²ÖÖî̈ ü �Ö»»Öß �ãúÂ�Öã̧ ü �ÖÖ¾ÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¹ýÖ 
´ÖÖê ÃÖÖ �ÎÓú  ‹´Ö‹“Ö-26-²Öß†Ö¸ü-7926 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê ÃÖÖ  ÆüµÖ�ÖµÖ ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ¾Ö ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ,  
•ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ �ÖÓ³Öß ü̧ •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ŸµÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü �ÖÓ�Öã²ÖÖ‡Ô †ÖÖÓ¤üÖ ŸÖê»ÖÓ�Öêü, ¾ÖµÖ 
55 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ‘Ö¸ü�úÖ´Ö, ¸üÖ. ¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö Ö�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óúã™ãü̧ üüü �Öã̧ üÖ 216/2020 �ú»Ö´Ö 304(†), 
279, 337, 338 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ¯ÖšüÖ�Öü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8668361977  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 



3)ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö:ü- ×¤üÖÖÓ�ú 23.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 18.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ›üÖò. ¿Öê�Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“Öê ¤ü¾ÖÖ�ÖÖÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¸üÖê›ü¾Ö¸üüü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¿Öê¾ÖÓŸÖÖ²ÖÖ‡Ô ÃÖã�úÖ•Öß †Ö¸üÖê™êüü, ¾ÖµÖ 82 ¾ÖÂÖÔ, ¸üÖ. �êú¹ý¸ü ŸÖÖ.×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓ“Öß †Ö‡Ô ÖÖŸÖ 
»Ö�ÖÖ“Öê �úÖµÖÔ�Îú´Ö †Ö™üÖê̄ ÖãÖ �ÖÖ¾ÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêÃÖÖ �ÎÓú  ‹´Ö‹“Ö-26-²Öß†Ö¸ü-2650 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê 
ÃÖÖ  ÆüµÖ�ÖµÖ ×ÖÂ�úÖôû•Öß¯Ö�ÖÖÖê ¾Ö ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ, •ÖÖȩ̂ üÖ“Öß ¬Ö›ü�ú ¤êü¾ÖãÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ �úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ 
†ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ×¾ÖÂ�Öã¤üÖÃÖ ×¯ÖŸÖÖ ÃÖãÖ �úÖ•Öß †Ö¸üÖê™êüü, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß, ¸üÖ. �êú¹ý¸ü ŸÖÖ.ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üüü 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ÖÖµÖ�ÖÖ¾Öü �Öã̧ üÖ 207/2020 �ú»Ö´Ö 304(†), 279, ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖæÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/�úÖÓ²Öôêûü,ü ´ÖÖê.ÖÓ. 8888664434 Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

9) �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê‰úÖ †Ÿ´ÖÆüŸµÖÖ:-  
×²Ö»ÖÖê»Ößü :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2019  ¸üÖê•Öß “Öê 11.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî•Öê ×Æǖ ¯Ö¸ü�ÖÖ£Ö›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö.ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê �Ö•ÖÖÖÖ “ÖÖÓ¤ãü ˆ´Ö¸êü, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖÔ, ¸üÖ. »ÖÖêÆü�ÖÖ¾Ö Æü.´Öã.×Æǖ ¯Ö¸ü�ÖÖ£Ö›üß ÆüÖ ×Æü¯¯Ö¸ü�ÖÖ£Ö›üß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖ �úÖê�ÖŸµÖÖŸÖ¸üß†–ÖÖŸÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ —ÖÖ›üÖ»ÖÖ �Öôû±úÖÃÖ ‘Öê¾ÖãÖ ´Ö¸ü�Ö ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü �Ö²Ö¸ü ¤êü�ÖÖ¸ü †ÖÖÓ¤üÖ ´ÖÂ�ÖÖ•Öß �ÖÖµÖ�ú¾ÖÖ›ü, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ.»ÖÖêÆü�ÖÖ¾Ö 
ŸÖÖ.×²Ö»ÖÖê»Öß ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ŸÖ�ÎúÖ¸üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×²Ö»ÖÖê»Öß †Ö.´Öé. 20/2020 �ú»Ö´Ö 174 ×ÃÖ†Ö ü̧¯ÖßÃÖß ¯ÖḮ ÖÖ�Öê †Ö. ´Öé. 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2320 Ø¿Ö¤êü,ü ´ÖÖê.�Îú. 9823633820  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

10)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :- 
1)×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 20.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÃÖÖÓ�Ö¾Öß •ÖµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¬ÖÖ²µÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú 
¸üÖê›ü“Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ 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 3,250/-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 ¯ÖÖê×Ö/ ÁÖß †×Ö¹ý¨ü ÃÖÖê̄ ÖÖÖ¸üÖ¾Ö �úÖ�ú›êüüü, 
¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû �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/748 �úÖÖ�êúüüü, ´ÖÖê.�Îú. 9923078806 Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
2)�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß :- ×¤üÖÖÓ�ú 27.12.2020 ¸üÖê•Öß “Öê 19.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üß ´ÖÖî•Öê ÃÖÓ�Ö´Ö ŸÖÖ.×²Ö»ÖÖê»Öß ü 
×•Ö.ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ýü Ø�ú´ÖŸÖß 1500/-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 ¯ÖÖê�úÖò/1213 ×¤ü»Öß¯Ö Ø»Ö�ÖÖê•Öß •ÖÖ¬Ö¾Öüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü 
�ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üßü üµÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê �Óú›ü»Ö¾ÖÖ›üßü �Öã̧ üÖ 132/2020 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2821 “Ö¾ÆüÖ�Öüüüüüüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9765614167  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

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

 
 

 


