
  ¯ÖÏêÃÖÖÖê™ü ü                                                                            
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬Ö�Ö�ú �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÖÖÓ¤êü›        •ÖÖ.�Îú. 338/2021                ×¤üÖÖÓ�  : 24/06/2021 

1)�ÖãÖ :-  
†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü 23.06.2021 “Öê 02.45 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, †ÖÛÀ¾ÖÖß ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê 
†Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖî. ²ÖÖ¸ÃÖ�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê ¾Öê¤üß�úÖ �ú¤üÖ¸üÖÖ£Ö ²Öã»Ö²Öã»Öê, ¾ÖµÖ 20 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. †ÖÀ¾ÖßÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê †Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖî. ²ÖÖ¸üÃÖ�ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü. ×ÆüÖê ×ŸÖ“Öê Ö¾Ö·µÖÖÃÖ ¤üÖ¹ý 
×¯Ö�µÖÖÃÖ ×¾Ö ü̧Öê¬Ö �êú»ÖÖ µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×ŸÖ“Öê ŸÖÖë›üÖ¾Ö¸ü, �ú¯ÖÖôûÖ¾Ö¸ü ¤ü�Ö›üÖÖê ´ÖÖ¹ýÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �ú¹ýÖ ×ŸÖ“ÖÖ �ÖãÖ �êú»ÖÖ. ý¾Ö�Öî̧  ×±úµÖÖÔ¤üß 
´ÖÖ¸üÖêŸÖß �úÖ¿Öß¸üÖ´Ö �ÖÖȩ̂ êü, ¾ÖµÖ 50 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ¤üÖÓ›êü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. �úôû´ÖÖã̧ üß ×•Ö. ØÆü�ÖÖê»ÖßüüüüÆü. ´Öã. �ÖÖêØ¾Ö¤ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öê 
†Ö�ÖÖ›üµÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖî. ²ÖÖ¸üÃÖ�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 156/2021 �ú»Ö´Ö 302 
³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ÖÖÓ¤ü�ÖÖ¾Ö�ú¸üüûüü, ´ÖÖê.�Îú. 8999378900  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

2)�ÖãÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ  :-  
1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.06.2021  ü̧Öê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ�ÖÖ•ÖãÔÖÖ ÆüÖò™êü»Ö •Ö¾Öôûß»Ö ´Ö“”ûß ´ÖÖ�ìú™ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî¤ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã—µÖÖ´Öãôêû †Ö´Ö“Öß •ÖÖÖ¾Ö ȩ̂ü (›ãü�ú¸êü) �ÖÖµÖ²Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ 
�úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸üß ¾Ö �ÖÓ•Ö¸üÖê ¾ÖÖ ü̧ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Öê ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¾Ö›üß»ÖÖÓÖÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ 
×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ÃÖÓ•ÖµÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¤êü¾Ö�ú¸ü, ¾ÖµÖ 24 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. 
†Öế Ö�úÖ¸êüÀ¾Ö¸ü Ö�Ö¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü �Öã̧ üÖÓ 241/2021 �ú»Ö´Ö 307, 143, 148, 149, 324, 
323, 504, 506, 34, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ´ÖãÓœêüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 8888141578ü Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ. 
2)�ãÓú™æü¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.06.2021  ¸üÖê•Öß “Öê 07.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ¾Ö•Öß¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü 
†Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß �Öî¤ü�úÖµÖ¤üµÖÖ“Öß ´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ŸÖã ×¿Ö¾ÖÖ•Öß •Ö�úÖê•Öß œü�Öê µÖÖÃÖ �úÖµÖ ´Æü�ÖÖ»ÖÖÃÖ ¾Ö ´ÖÖ�Öß»Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ �ÖÏÖ. ¯ÖÓ. 
×Ö¾Ö›ü�Öã�ú -2021 “ÖÖ ¸üÖ�Ö ´ÖÖÖŸÖ ¬Ö¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 3 µÖÖÖê �ãú·ÆÖ›üÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ›üÖê�úµÖÖŸÖ ´ÖÖ¸ü»Öê ¾Ö †Ö¸üÖê̄ Öß �ÎÓú 1 µÖÖÖê »ÖÖê�ÖÓ›üß 
ÃÖôû‡ÔÖê ´ÖÖÖê¾Ö¸ü, ¯ÖÖšüß¾Ö¸ü, ¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü, �ÖÓ³Öß¸ü ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ �êú»ÖÖ.  ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¿ÖÓ�ú¸ü 
œü�Öê,  ¾ÖµÖ 36 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾Ö•Öß¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ÖÖµÖ�ÖÖ¾Ö ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü �ãÓú™æü̧ üü �Öã̧ üÖÓ 124/2021 �ú»Ö´Ö 
307, 143, 147, 148,  149,  504, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß •ÖÖÓ³Öôûß�ú¸üüüü,ü ´ÖÖê.�Îú. 
9673571986  ü Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 

3)‘Ö¸ü±úÖê›üß :- 

ˆ´Ö¸üß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 22.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 19.30 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 “Öê  04.30  ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖãÖ ´ÖÖî. 
�ãú¤üôûÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß ü×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê �ÖÖêšüµÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ †ÖŸÖ´Ö¬Öß»Ö 20.20.0013 
�ÖŸÖÖ“Öê 10 ²Öò�Ö ¾Ö ¿ÖêŸÖß ˆ¯ÖµÖÖê�Öß ÃÖÖ´ÖÖÖ šêü¾Ö»Öê»Öß »ÖÖ�ú›üß ¯Öê™üß ÃÖÖ´ÖÖÖ Ø�ú´ÖŸÖß 11,700/-¹ý¯ÖµÖÖ“Ö ´ÖÖ»Ö “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ 
×±úµÖÖÔ¤ß Ó̧ü�Ö¸üÖ¾Ö ŸÖãôû¿Öß¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ²ÖÖ²ÖÖÖ�Ö¸ü �ãú¤üôûÖ ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üß  ×•Ö.ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ 
×±úµÖÖÔ¤¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ˆ´Ö¸üßüüüüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 138/2021 �ú»Ö´Ö  457, 380, ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ, ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/1982 
�Ö�¯Ö¯ÖŸÖ ÃÖ¸üÖê¤êüúüüü,  ´ÖÖê.�ÎÓú. 9850752288   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ. 
 
 
 
 
 



4)†ò™üÖê “ÖÖȩ̂ üß :- 

1)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 04.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ‹»Ö†ÖµÖÃÖß †Öò×±úÃÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÆüÖ¸üÖ�ÖÖ ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö 
“ÖÖî�ú ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²Ö•ÖÖ•Ö �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ †ò™üÖê �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß›üßü-2576 Ø�ú´ÖŸÖß 65,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
‹»Ö†ÖµÖÃÖß †Öò×±úÃÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü †ò™üÖê Ã™üÖò̄ Ö¾Ö¸ü »ÖÖ¾ÖãÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ —ÖÖê̄ Öß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖß ÃÖ¤ü̧ ü †ò™üÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. 
¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü •ÖÖ�úß¸ü ´ÖÖêÆǘ ´Ö¤ü ÆüÖß±ú, ¾ÖµÖ 40 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †ò™üÖê “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. �ÖÖêØ¾Ö¤üÖ�Ö¸ü ØÆü�ÖÖê»Öß ÖÖ�úÖ 
ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüüüü �Öã̧ üÖÓ 239/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  
¯ÖÖêÆêü�úÖò/318 ‘Öã�Öêüüüûüü, ´ÖÖê �ÎÓú  9822720567  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öü :- ×¤üÖÖÓ�ú 15.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 13.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ȩ̂ü»¾Öê Ã™êü¿ÖÖ ŸÖê ŸÖã̄ ¯ÖÖ ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÖê ŸµÖÖÓ“ÖÖ ²Ö•ÖÖ•Ö �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ †ò™üÖê �ÎÓú. ‹´Ö‹“Ö-26/²Öß›üßü-1243 Ø�ú´ÖŸÖß 40,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ µÖÖÃÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ŸÖã̄ ¯ÖÖ µÖê£Öê 
‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ •Ö¾ÖÖÆü¸üÖ�Ö¸ü “Ö›üÖ¾Ö¸ü �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß £ÖÖÓ²Ö¾Ö�µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ�ÖßŸÖ»Öê ¾Ö †Ö´Æüß »Ö‘Ö¾Öß �ú¸üŸÖÖê ´Æü�ÖãÖ ŸÖê ¸üÖê›ü“Öê 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ �Öê»Öê †ÃÖŸÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ¯Ö�Ö “ÖÖ¾Öß †ò™üÖê»ÖÖ »ÖÖ¾ÖãÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ ¤üÖêÖ †–ÖÖŸÖ ¤üÖêÖ †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß Ö•Ö¸ü 
“Öã�ú¾ÖãÖ ÃÖ¤ü¸ü †ò™üÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¾Ö�Öî̧ êü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤ß †¿ÖÖê�ú ÖÖ�ÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖÓ›üßŸÖ, ¾ÖµÖ 60 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ “ÖÖ»Ö�ú ¸üÖ. 
†ÖÓ²Öê›ü�ú¸üÖ�Ö¸ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüü �Öã̧ üÖÓ 420/2021 �ú»Ö´Ö 379, ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ 
¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1884 ´Öã̄ Ö›êüüüüûüü, ´ÖÖê �ÎÓú  8421435353   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
5)´ÖÖê. ÃÖÖ.ü “ÖÖȩ̂ üß :- 
1)‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.06.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 23.00 ŸÖê ×¤ü 23.06.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê. ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
�Ö»»Öß ÖÓ 15 ¸üÆêǘ ÖÖÖ �úÖò»ÖÖß ¯ÖÖÓ¤üÖ ¸üÖê›ü üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-
26/‹²Öß-9002 Ø�ú´ÖŸÖß 25,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß ‘Ö¸üÖ ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾ÖãÖ —ÖÖê̄ Öß �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤ß ¿Öê�Ö Ö‡Ố ÖÖê§üßÖ ×¯Ö. ¿Öê�Ö �ú»Öß´ÖÖê§üßÖ, ¾ÖµÖ 43 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�ú ¸üÖ. �Ö»»Öß ÖÓ 15 ¸üÆêǘ ÖÖÖ �úÖò»ÖÖß ¯ÖÖÓ¤üÖ ¸üÖê›ü  
ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡ŸÖ¾ÖÖ¸üÖ üüüüüü�Öã̧ üÖÓ 138/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/1623 ×²ÖÃÖÖ›êüüüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 02462-236510  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
2)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 22.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü ²ÖÆüÖ¸ü ±ÓúŒ¿ÖÖ ÆüÖò»Ö •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×•Ö.ü 
üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯ÖÏÖê �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¾ÖÖµÖ-2339 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß 
‘Ö¸üÖ“Öê �Öê™ü“Öê ÃÖ´ÖÖȩ̂ ü »ÖÖ¾Ö»Öß †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖ•Öß¤ü ÃÖ´Ö¤üÖÖß ŸÖ›ü�Öê»Öê, ¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì, 
¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¸üÖ. ´Öã•ÖÖ´Ö¯Öêšü ²ÖÆüÖ¸ü ±ÓúŒ¿ÖÖ ÆüÖò»Ö •Ö¾Öôû ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 
421/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2461 �úÖÖ�Öã»Öêüüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 8459525364  Æêü 
�ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
3)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Ö :- ×¤üÖÖÓ�ú 17.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ŸÖê ×¤ü. 18.06.2021 “Öê 07.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß ŸÖÖ. 
×•Ö.ü üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü ü̧Öê ÆüÖë›üÖ Ã¯Ö»Öë›ü¸ü ¯»ÖÃÖ �Óú¯Ö�Öß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹‹Ö-5053 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-
¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ÃÖÖ�Ö¸ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö ÆÓü²Ö›ìü, ¾ÖµÖ 27 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. 
×¾ÖÂ�Öã̄ Öæ̧ üß  ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüüüüüü�Öã̧ üÖÓ 419/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö 
†ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2158üüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9423138920   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
4)³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 22.06.2021 ü̧Öê•Öß “Öê 02.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ¾µÖÓ�ú™êü¿ÖÖ�Ö¸ü ¯Öã�ÖÖÔ̧ üÖê›ü üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-38/‹‹-2596 Ø�ú´ÖŸÖß 30,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß 
¯ÖÖÓ›ãü̧ Óü�Ö ×�ú¿ÖÖ¸üÖ¾Ö “ÖÓ¦ü¾ÖÓ¿Öß, ¾ÖµÖ 49 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. ¾µÖÓ�ú™êü¿ÖÖ�Ö¸ü ¯Öã�ÖÖÔ ¸üÖê›ü ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖ�µÖÖ�Ö¸ 
üüüüü�Öã̧ üÖÓ 209/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/2259 ÁÖß¸üÖ´Öêüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 9421761652   
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.  
 
 



5)¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü :- ×¤üÖÖÓ�ú 16.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.30 ŸÖê 22.06.2021 “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×¤ü»Öß¯ÖØÃÖ�Ö �úÖò»ÖÖßü 
üÖÖÓ¤êü›üüü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ÆüÖë›üÖ ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹´Ö-6737 Ø�ú´ÖŸÖß 15,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ 
“ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¬ÖÖ¿ÖÖ´Ö »Ö�´Ö�Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö ü̧›êü, ¾ÖµÖ 57 ¾ÖÂÖì, ¸üÖ. ×¤ü»Öß¯ÖØÃÖ‘Ö �úÖò»ÖÖß  ÖÖÓ¤êü›üüü µÖÖÓ“Öê ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ 
¯ÖÖêÃ™êü ¾Ö•Öß¸üÖ²ÖÖ¤ü üüüüü�Öã̧ üÖÓ 197/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/419 ›ü¾Ö ȩ̂üüüüüüü,  ´ÖÖê �ÎÓú 
02462-236500   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  
6)´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö “ÖÖȩ̂ üß :- 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 06.45 ŸÖê 08.00 ¾ÖÖ. “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×�ú¸üÖµÖÖÖê ¸üÖÆüÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¹ý´Ö ´Ö¬ÖãÖ 

¿ÖÖÆãüÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ ¹ý´Ö´Ö¬µÖê †Ö¸üÖ´Ö �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ¹ý´Ö ¯ÖÖ™ÔüÖ¸ü ÆüÖ ™üµÖã¿ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖŸÖê ¾Öêôûß ¹ý´Ö“Öê ¤üÖ¸ü †Ö›ü¾Öê 
�ú¹ýÖ �Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ �úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê ¹ý´Ö ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö �ú¹ýÖ ÃÖò́ ÖÃÖÓ�Ö ‹ 51  �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 24,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ 
¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ×´Ö¡ÖÖ“ÖÖ ȩ̂ü›ü´Öß ¾ÖÖµÖ-1 �Óú¯Ö�Öß“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 8000/-¹ý “ÖÖ †ÃÖÖ ‹�ãú�Ö ¤üÖêÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Ø�ú´ÖŸÖß 32,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê 
�úÖê�ÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÓÖê “ÖÖê¹ýÖ Öê»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß ¿ÖÖ´Ö ×¯Ö. �ÖÓ�ÖÖ¬Ö¸ü •ÖÖµÖ¾ÖÖ¸ü, ¾ÖµÖ 22 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ×¿Ö�Ö�Ö ¸üÖ. Ø»Ö�ÖÖê•Öß 
²ÖÖ�Ö �úÖë›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ×²Ö»ÖÖê»Öß Æü. ´Öã. £Öôû�Öê µÖÖÓ“Öê ÁÖ«üÖ ×Ö¾ÖÖÃÖ ¿ÖÖÆãüÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü.üüü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ×¾Ö´ÖÖÖŸÖôû 
�Öã̧ üÖÓ 187/2021 �ú»Ö´Ö 379 ³ÖÖ¤ü¾Öß �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/591 ÖÖ�Ö¸ü�ÖÖê•Öêüüüüüüüüü, ´ÖÖê.ÖÓ. 8412879395 
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

7)�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü�ÖÖ¯ÖŸÖ :-   
 

1)†¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüû :- ×¤üÖÖÓ�ú 19.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ¿ÖêŸÖ ×¿Ö¾ÖÖ¸ü ¤êüôãû²Ö ²Öã. ŸÖÖ. †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü  ×•Ö. 
ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»Ö�ÖÖ Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ¿ÖêŸÖ �Ö™ü �Îú´ÖÖÓ�ú 234 ´Ö¬µÖê �úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß 
ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, •ÖãµÖÖ ³ÖÖÓ›ü�ÖÖ“Öê �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ´Öã»ÖÖÃÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖß ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ÆüÖŸÖÖŸÖß»Ö �úÖšüßÖê, �Ö•ÖÖôûßÖê ´ÖÖ¹ýÖ 
�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öê. ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ �Öã›ü‘µÖÖ»ÖÖ ±òúŒ™ü“Ö¸ü �êú»Öê. ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ´ÖÆǘ Ö¤ü ¿Ö´Öß´Ö ×¯Ö. ´ÖÆǘ Ö¤ü †•Ö´ÖŸÖã»»ÖÖ, ¾ÖµÖ 52 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¿ÖêŸÖß ¸üÖ. Ö¾Öß †Ö²ÖÖ¤üß †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü 
×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû †¬ÖÖÔ̄ Öã̧ üüüûüû �Öã̧ üÖÓ 157/2021 �ú»Ö´Ö 325, 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤Óü×¾Ö �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ 
ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1046û, ǘ ÖÖê.�Îú. 02462-272333  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆüêŸÖ.  

 

2)×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüû :- ×¤üÖÖÓ�ú 21.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 17.30 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ÖÖ�ÖÖ•ÖãÔÖÖ ÆüÖò™êü»Ö •Ö¾Öôûß»Ö ´Ö“”ûß ´ÖÖ�ìú™ü ÖÖÓ¤êü›ü 
µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ×´Ö¡ÖÖÖß †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖÖ †Ö´Ö“Öê ›ãü�ú¸êü †Ö´ÆüÖ»ÖÖ Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧ŸÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü “ÖÖê¹ýÖ ‘Öê‰úÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖ �úÖ ×¾Ö�úŸÖÖ †ÃÖê 
×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖ µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖ»ÖÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÖê ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¸üŸÖÖÓÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 
³ÖÖÓ›ü�Ö ÃÖÖê›ü×¾ÖŸÖÖÓÖÖ  ˆ•Ö¾µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ±ëú›Òüß»ÖÖ ¾Ö ´ÖÖÓ›üß»ÖÖ, �úÖÖÖ»ÖÖ, ˆ•Ö¾µÖÖ ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ �ÖÓ•Ö¸ü, �ú¢ÖßÖê ´ÖÖ¹ýÖ ¾Ö ›üÖêŒµÖÖŸÖ ¤ü�Ö›ü ´ÖÖ¹ýÖ 
�ÖÓ³Öß¸ü ¤ãü:�ÖÖ¯ÖŸÖ �êú»Öß.  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤üß †×Ö»Ö ×¯Ö. ´Ö×»Ö�úÖ•ÖãÔÖ ´Öšǖ ÖŸÖß, ¾ÖµÖ 25 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
´Ö•Öã̧ üß ¸üÖ. ×¾ÖÂ�ÖãÖ�Ö¸ü ÖÖÓ¤êü›ü µÖÖÓ“Öêü ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êüû ×¿Ö¾ÖÖ•ÖßÖ�Ö¸üüüûüû �Öã̧ üÖÓ 240/2021 �ú»Ö´Ö 326, 323, 504, 506, 34 
³ÖÖ¤Óü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 4/25 ³ÖÖÆü�úÖ �úÖµÖªÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/80 “ÖÖÓ¤ü�Öê,  ǘ ÖÖê.�Îú. 9011144495  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆüêŸÖ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8)†¯Ö‘ÖÖŸÖ:- 
´Öã�Öê›üü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 15.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 10.45 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ÃÖ»Ö�Ö¸üÖ ²Öã. •Ö¾Öôûß»Ö ‡Ó¤ü ³ÖÖ¸üŸÖ �Óú¯ÖÖß•Ö¾Öôû ŸÖÖ. ´Öã�Öê›ü  
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖ ÖÖ´Öê 1)¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ •ÖÖÖ¬ÖÔÖ ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß  2)¯ÖÏ×¤ǖ Ö ‰ú±Ôú Ø¯Ö™ãü •ÖÖÖ¬ÖÔÖ 
�úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ´Ö•Öã̧ üß ¤üÖê‘Öê ¸üÖ. ÆüÖôûß ŸÖÖ. ˆ¤ü�Öß¸ü ×•Ö. »ÖÖŸÖã̧ üü, µÖÖŸÖß»Ö †ÖµÖ“Ö¸ü ™êü´¯ÖÖê �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-04/‡Ô²Öß-
3525 “µÖÖ “ÖÖ»Ö�úÖÖê †Ö¯Ö»Öê ¾ÖÖÆüÖ ÆüµÖ�ÖµÖ ¾Ö ×ÖÂ�úÖôû•Öß ¯Ö�ÖÖ�Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê�ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾ÖãÖ ™êü´¯ÖÖê ¯Ö»Ö™üß �ú¹ýÖ µÖÖŸÖß»Ö ´ÖµÖŸÖÖ“Öê ´Ö¸ü�ÖÖÃÖ 
�úÖ¸ü�Öß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 35 »ÖÖê�úÖÓÖÖ �ÖÓ³Öß¸ü •Ö�Ö´Öß �êú»Ö ê.  ¾Ö�Öî̧ ê ¾Ö¹ýÖü ×±úµÖÖÔ¤üßü ×¾ÖÖÖµÖ�ú –ÖÖÖÖê²ÖÖ �úÖÓ²Öôêû, ¾ÖµÖ 34 ¾ÖÂÖì, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ 
›ÒüÖµÖ¾Æü̧ ü ¸üÖ. ÆüÖôûß ŸÖÖ. ˆ¤ü�Öß¸ü ×•Ö. »ÖÖŸÖã̧ ü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Öã�Öê›ü �Öã̧ üÖ 181/2021 �ú»Ö´Ö 304(†), 337, 279, 
337, 338 ³ÖÖ¤ü×¾Ö ÃÖÆü �ú»Ö´Ö 184 ´ÖÖê¾ÖÖ�úÖ �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÃÖ¯ÖÖê×Ö/ÁÖß ´Ö�Ö ȩ̂üü,  ǘ ÖÖê.ÖÓ. 8888892083  
Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 

 9)×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖê“ÖÖ ”ûôû :- 
1)ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü :ü- ´ÖÖÆêü •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß-2021 ŸÖê ×¤üÖÖÓ�ú 10.04.2021  “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖÆêü̧ üß ¸üÆüß´Ö¯Öã̧ ü ¾Ö 
œü¾Öôêû �úÖòÖÔ̧ ü ŸÖÖ. ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¬ÖÓ¤üÖ ™üÖ�ú�µÖÖÃÖÖšüß 10ü 
»ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ˆ¯ÖÖ¿Öß ¯ÖÖê™üß šêü¾ÖãÖ, ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ  ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  
¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 19 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ÖÖÓ¤êü›ü �ÖÏÖ´Öß�Öüü üüü�Öã̧ üÖÓ 422/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 
323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1027 Ø¿Ö¤êüüüüüüü, ´ÖÖê �Î  9511851737  Æêü �ú¸üßŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. 
2)×¾Ö´ÖÖŸÖÖôûüü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 12.05.2020 ŸÖê ×¤ü 03.03.2021 ¸üÖê•Öß “Ö ê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ‹×¸ü�Öê¿ÖÖ �òú´¯Ö †ÃÖ•ÖÔÖ ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ŸÖã ×¤üÃÖÖµÖ»ÖÖ “ÖÖÓ�Ö»Öß ÖÖÆüßÃÖ, ŸÖã»ÖÖ ´Öã»Ö ²ÖÖôû ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß, ŸÖã»ÖÖ �úÖ´Ö ¬ÖÓ¤üÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß 
µÖÖ �úÖ¸ü�ÖÖ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû ¾Ö ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö �ú¹ýÖ ´ÖÖê ÃÖÖ. ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ 50,000/-¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö 
´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 28 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü 
×¾Ö´ÖÖÖŸÖôûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 191/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504, 506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/2735 �ÖÓ¤üÖ ȩ̂üüüüüüü, ´ÖÖê �Î  8551059899  Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

3)‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ ü :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 21.04.2019 ŸÖê †Ö•Ö ¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê “Öê ¤ü¸ü´µÖÖÖ, ´ÖÖî. ÃÖÖ¾Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ×�úÖ¾Ö™ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö 
Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, †ò™üÖê ‘Öê�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ŸÖßÖ »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ¿ÖÖ×¸ü¸üß�ú ¾Ö 
´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ÖÓ¤üÖÖß »ÖÖ£ÖÖ²ÖãŒµÖÖÓÖß ´ÖÖ ü̧ÆüÖ�Ö �êú»Öß.  ¾Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ¸ü�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 22 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ‡Ã»ÖÖ¯Öã̧ üûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 191/2021 �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/¿Öê�Öüüüüüüü, ´ÖÖê �Î  9423438221   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
4)´ÖÖôûÖ�úÖêôûß :ü- ×¤üÖÖÓ�ú 20.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 21.00 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ,  ´ÖÖî. ¤êü¾Ö»ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ ŸÖÖ. »ÖÖêÆüÖü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›üü µÖê£Öê, 
µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß ÃÖÓ�Ö�Ö´ÖŸÖ �ú¹ýÖ, ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ, ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖÃÖÖšüß ŸÖã—µÖÖ ´ÖÖÆêü¸üÆãüÖ ¯ÖÖ“Ö »ÖÖ�Ö ¹ý¯ÖµÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ´Æü�ÖãÖ ´ÖÖ¸üÆüÖ�Ö 
¾Ö ×¿Ö¾Öß�ÖÖôû �ú¹ýÖ ¿ÖÖ×¸ü̧ üß�ú ¾Ö ´ÖÖÖ×ÃÖ�ú ”ûôû �êú»ÖÖ. ¾Ö  ×•Ö¾Öê ´ÖÖ ü̧�µÖÖ“Öß ¬Ö´Ö�úß ×¤ü»Öß.  ¾Ö�Öî̧ êüü ¾Ö¹ýÖ ×±úµÖÖÔ¤üß 20 ¾ÖÂÖáµÖ ´ÖÆüß»ÖÖ 
µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ´ÖÖôûÖ�úÖêôûßüûüü üüü�Öã̧ üÖÓ 101/2021 �ú»Ö´Ö, 498(†), 323, 504,  506, 34 ³ÖÖ¤ü×¾Ö �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê 
�ÖãÆüÖÓ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÆêü�úÖò/1888 ×�Ö¸üÃÖÖ�Ö¸üüüüüüü, ´ÖÖê �Î  9823842188   Æêü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
 

10)•Öã�ÖÖ¸ :- 
³ÖÖê�ú¸üü :- ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 15.35 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸ÖÃÖ, †ÖÓ²Öê›ü�ú¸ü “ÖÖî�úÖŸÖ ÖãŸÖÖ ¿ÖÖôêû“µÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ 
×“Ö�úÖ ×²ÖµÖÖÔÖß ÃÖë™ü̧ ü“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ�Öê ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü üµÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßŸÖÖÓÖß  ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖü ×´Ö»ÖÖ, 
™üÖ‡Ố Ö ²ÖÖ•ÖÖ ü̧, ÁÖß¤êü¾Öß ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ´Ö™ü�úÖ  •Öã�ÖÖ¸ü �ÖêôûŸÖ ¾Ö �Öêôû×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ Ö�Ö¤üß 5050/-¹ý¯ÖµÖê ¾Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÃÖÆüü ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü 
×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß †×Ö»Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö �úÖÓ²Öôêûüüüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ü ³ÖÖê�ú¸üü µÖÖÓÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüüüüü �Öã̧ üÖ 221/2021 
�ú»Ö´Ö 12 (†) ´Ö•Öã�úÖ †¾ÖµÖê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ÖÖêÆêü�úÖò/2090 ¯ÖÖÓœü̧ êüüûüüû, ǘ ÖÖê.ÖÓ. 9850733744  Æêüü �ú¸ßüŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 
  



11)¯ÖÏÖêÛ¾Æü²Öß¿ÖÖ :-  
1)¤êü�Ö»Öã̧ üüü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 18.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ±úÖ™üÖ ŸÖê ¾Ö®ÖÖôûß�ú›êü •ÖÖÖÖ ȩ̂ü ¸üÖê›ü¾Ö¸ü 
‹´Ö†ÖµÖ›üßÃÖß �ÖÖÖÖ¯Öã̧ ü ŸÖÖ. ¤êü�Ö»Öã̧ 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 
1560/-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×Ö/ÁÖß ÃÖÓ�Ö´ÖÖÖ£Ö 
´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¸ü�Öê¾ÖÖ¸üü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ¤êü�Ö»Öã̧ üüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ¤êü�Ö»Öã̧ üüüüüü �Öã̧ üÖ 287/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ 
¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÖÖ/2462 �ëú¦êüüûüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 02463-255100   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
2)³ÖÖê�ú¸üü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, †Ö¸üÖê̄ Öß“Öê ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ´ÖÖî. ¬ÖÖÖÖȩ̂ üÖ ŸÖÖ. ³ÖÖê�ú¸ü 
×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 2496/-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 ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ÃÖãµÖÔ�úÖÓŸÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß �úÖÓ²Öôêûüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ³ÖÖê�ú¸üüüü 
ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ³ÖÖê�ú¸üüüüüüü �Öã̧ üÖ 218/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê �úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ 
¯ÖÖêÆêü�úÖò/69 •ÖÖ¬Ö¾Öüûüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 9421769169   Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
3)´Öã¤ü�Öê›ü ü:- ×¤üÖÖÓ�ú 23.06.2021 ¸üÖê•Öß “Öê 12.10 ¾ÖÖ. “Öê ÃÖã́ ÖÖ¸üÖÃÖ, ´ÖÖî. ˆ´Ö¸üß ¸üÖê›ü “ÖÖî�ú †ò™üÖê Ã™üÖò̄ Ö“µÖÖ ²ÖÖ•ÖãÃÖ ˆ´Ö¸üß 
•ÖÖ�ÖÖ¸êü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ŸÖÖ. ´Öã¤ü�Öê›üü ×•Ö. ÖÖÓ¤êü›ü µÖê£Öê, µÖÖŸÖß»Ö Ö´Öã¤ü †Ö¸üÖê̄ ÖßÖê ×²ÖÖÖ ¯Ö ü̧¾ÖÖÖÖ ²Öê�úÖµÖ¤êü×¿Ö¸ü×¸üŸµÖÖ, ¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý Ø�ú´ÖŸÖß 
2880/-¹ý¯ÖµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Ö “ÖÖȩ̂ ü™üß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�µÖÖ“µÖÖ ˆ§êü¿ÖÖÖê ´ÖÖê ÃÖÖ �Îú´ÖÖÓ�ú ‹´Ö‹“Ö-26/‹¾ÖÖµÖ-7396 Ø�ú´ÖŸÖß 20,000/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öß †ÃÖÖ 
‹�ãú�Ö 22,880/-¹ý¯ÖµÖÖ“Öê ´ÖÖ»ÖÖÃÖÆü ¾ÖÖÆüŸÖã�úü �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ²ÖÖôû�Ö»Öê»Öê ×´ÖôãûÖ †Ö»Öê. ¾Ö�Öî̧ êü ×±úµÖÖÔ¤ß ¯ÖÖê̂ ¯Ö×Ö/ÁÖß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß 
¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ¸üüü, Öê. ¯ÖÖêÃ™êü ´Öã¤ü�Öê›üüüüü ªÉÉÆSÉä ×±úµÖÖÔ¤ü¾Ö¹ýÖ ¯ÖÖêÃ™ê ´Ö ã¤ü�Öê›üüüüüüüü �Öã̧ üÖ 112/2021 �ú»Ö´Ö 65(‡Ô), 83, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÖê 
�úÖµÖ¤üÖ ¯ÖḮ ÖÖ�Öê �ÖãÆüÖ ¤üÖ�Ö»Ö †ÃÖãÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ  ¯ÖÖêÖÖ/1375 šüÖ�ãú¸üüûüüü,  ´ÖÖê.�Îú. 7774051375  Æêüü �ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ.   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 •ÖÖÃÖÓ̄ Ö�Ôú †×¬Ö�úÖ¸üß 
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