²ÖÖŸÖ´Öß¯Ö¡Ö
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ,ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¿ÖÆü¸ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß úÖ, ×¤ü−ÖÖÓ 22 ´ÖÖ“ÖÔ 2018
ÃÖ»Ö÷Ö¸ü ¾ÖÃŸÖß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê
÷Öã¸ü−ÖÓ.ú¾Ö ú»Ö´Ö
÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû
Í×šüúÖ&Ö
÷Öã. ¤üÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû
×±úµÖÖÔ¤üß
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö
Æü×úúŸÖ

: 92/2018³ÖÖ¤ü×¾ÖÃÖ 307,506 ¯ÖÏ´ÖÖÖê
: 06/03/2018 ¸üÖê•Öß 06.00 ¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö, ‹ÃÖ.‹»Ö.²Öß ×¸üÖÖ Ã™üÖò¯Ö“µÖÖ ´ÖÖ÷Öß»Ö
´ÆüÃÖÖê²ÖÖ ´ÖÓ×¤ü¸üÖ•Ö¾Öôû ü,ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
: 21/03/2018 ¸üÖê•Öß 22.14 ¾ÖÖ.
: ÃÖÖî.×¯ÖÏµÖÖ ×¾Ö−ÖÖê¤ü •ÖÖ¬Ö¾Öü,¾ÖµÖ-26,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-‘Ö¸üúÖ´Öü,¸üÖ. ³Öîºþ¾ÖÃŸÖß ÃÖã×¿Ö»Ö ´Ö¸üÖšüß
¿ÖÖôêû•Ö¾Öôû ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
:

¯ÖÏ×¤ü¯Ö ´ÖÖî»ÖÖ ÷ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü ¾ÖµÖ-32 ¸üÖ.×»Ö´ÖµÖê¾ÖÖ›üß úÖ¾Öôêû ÷Ö»»Öß ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
µÖÖŸÖ ÆüúßúŸÖ †¿Öß úß,²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ,¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖÖß, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤ß“Öß
´Öã»Ö÷Öß −ÖÖ´Öê †ÖúÖÓÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö ¾ÖµÖ-14 ×Æü“Öê »Ö÷−Ö †Ö¸üÖê¯Öß ´Ö•Öãú¸ü µÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ‰ú −ÖÖ´Öê
ÃÖÓ×¤ü¯Ö ´ÖÖî»ÖÖ ÷ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ²Ö¸üÖê²Ö¸ü úºþ−Ö ¤êü †¿Öß ´ÖÖ÷ÖÖß ‘ÖÖŸÖ»Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê
ŸµÖÖÃÖ −ÖúÖ¸ü ×¤ü»µÖÖ−Öê ÃÖ¤ü¸ü ÷ÖÖêÂ™üß“ÖÖ ¸üÖ÷Ö ´Ö−ÖÖŸÖ ¬Öºþ−Ö †Ö¸üÖê¯Öß ´Ö•Öãú¸ü µÖÖÓ−Öê
×±úµÖÖÔ¤üß ¯ÖŸÖß −ÖÖ´Öê ×¾Ö−ÖÖê¤ü ‰ú±Ôú ÖÓ›ãü ¯ÖÏ³ÖÖú¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö ÆüÖ “ÖÖ»ÖŸÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ
¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö ´ÖÖê.ÃÖÖµÖú»Ö¾Ö¸ü µÖê¾Öæ−Ö ŸÖã—µÖÖ ¯ÖŸ−Öß»ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÃŸÖß †Ö»Öß †ÖÆêü úÖµÖ ŸÖã—µÖÖ
´Öã»Öß“Öê ´ÖÖ—µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ »Ö÷−Ö úÖ úºþ−Ö ¤êüŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ´ÆüÖã−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ
−Ö¾Ö-µÖÖÃÖ ¬Ö´Öúß ¤êü¾Öæ−Ö ŸµÖÖ“Öê •Ö¾Öôû“Öß ´ÖÖêúôûß ×²Ö†¸ü“Öß ²ÖÖ™ü»Öß ›üÖêŒµÖÖŸÖ ´ÖÖºþ−Ö
×•Ö¾Öê šüÖ¸ü ´ÖÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö êú»ÖÖ ´ÆüÖã−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ:- ÃÖ¯ÖÖê×−Ö/ãÓú³ÖÖ¸ü
±úÖî•Ö¤üÖ¸ü “ÖÖ¾Ö›üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê

÷Öã¸ü−ÖÓ.ú¾Ö ú»Ö´Ö
÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû
Í×šüúÖ&Ö
÷Öã. ¤üÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû

: 195/2018³ÖÖ¤ü×¾ÖÃÖ 279,338 ´ÖÖê¾ÖÖúÖú 184/177 ¯ÖÏ´ÖÖÖê
: 21/03/2018 ¸üÖê•Öß 09.15 ¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö, ÃÖ´Ö£ÖÔ ¸êüÃÖß›êü−ÃÖß ¾Ö ÃÖ´Ö£ÖÔ
ÆüÖò™êü»Ö“µÖÖ´Ö¬µÖê ˆøüÖÖ ¯Öã»ÖÖ“µÖÖ ×¤ü¿Öê−Öê ¯Öã»Ö “ÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ •Öã−ÖÖ ¯Öã−ÖÖ −ÖÖúÖ
ü,ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
: 21/03/2018 ¸üÖê•Öß 21.49 ¾ÖÖ.

×±úµÖÖÔ¤üß

: ×÷Ö¸üß¬Ö¸ü ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ µÖ®Ö´Ö,¾ÖµÖ-43,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-ÖÖ.−ÖÖêú¸üßü,¸üÖ. 1349 •Öß ÷ÖÏã¯Ö ×¾Ö›üß
‘Ö¸üæú»Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ÃÖ¬µÖÖ ¸üÖ.×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ÆüÖòÃ¯Öß™ü»Öû ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

†Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö

:

†–ÖÖŸÖ ”ûÖê™üÖ Æü¢Öß ¾ÖÖÆü−ÖÖ“ÖÖ “ÖÖ»Öú
µÖÖŸÖ ÆüúßúŸÖ †¿Öß úß,²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ,¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖÖß, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤ß ¾Ö
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ úÖ´Ö÷ÖÖ¸ü −ÖÖ´Öê ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ³ÖÓ›üÖ¸êü †ÃÖê ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ×Æü¸üÖê ×›ü»ÖŒÃÖ ´ÖÖê.ÃÖÖµÖú»Ö
ÎÓú.‹´Ö‹“Ö-13-²Öß‹´Ö-7421 ¾Öºþ−Ö úÖê›üßú›êü ÃÖ¾ÆüßêÃÖ ¸üÖê›ü−Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö
†–ÖÖŸÖ ”ûÖê™üÖ Æü¢Öß ¾ÖÖÆü−ÖÖ“ÖÖ “ÖÖ»Öú µÖÖÓ−Öê †Ö¯Ö»Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖÆü−Ö Æêü ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖ−Öê
“ÖÖ»Ö¾Öæ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖê.ÃÖÖµÖú»Ö»ÖÖ ˆ•Ö¾Öê ²ÖÖ•ÖãÃÖ´Ö¬µÖê ¬Ö›üãú−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ
×´Ö¡Ö µÖÖÓ−ÖÖ •ÖÖ´Öß úºþ−Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖÃÖ −Ö ‘Öê¾Öæ−Ö •ÖÖŸÖÖ ¾Ö †¯Ö‘ÖÖŸÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß −Ö ¤ËüêŸÖÖ
ŸÖê£Öã−Ö ×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»ÖÖ ´ÆüÖã−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ:- ¯ÖÖê−ÖÖ/1176 ´Ö−ÖÖêÆü¸ü

Æü×úúŸÖ

ÃÖ¤ü¸ü ²Ö—ÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖ&Öê
÷Öã¸ü−ÖÓ.ú¾Ö ú»Ö´Ö
÷Öã.‘Ö.ŸÖÖ.¾Öêôû
Í×šüúÖ&Ö
÷Öã. ¤üÖ. ŸÖÖ.¾Öêôû
×±úµÖÖÔ¤üß
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê −ÖÖÓ¾Ö
Æü×úúŸÖ

: 217/2018³ÖÖ¤ü×¾ÖÃÖ 279,337,338 ´ÖÖê¾ÖÖúÖú 184/177 ¯ÖÏ´ÖÖÖê
: 16/03/2018 ¸üÖê•Öß 16.00 ¾ÖÖ “Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö, ÃÖÖŸÖ¸üÃŸÖÖ ŸÖê ¸üÖÆüŸÖê ‘Ö¸üÖú›êü •ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ ×¾ÖÁÖÖ´Ö÷ÖéÆü ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †Ö¯Ö™êü µÖÖÓ“Öê ²ÖÓ÷Ö»µÖÖ“µÖÖ †×»Öú›êü
ü,ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
: 21/03/2018 ¸üÖê•Öß 18.37 ¾ÖÖ.
: ÃÖÖî.¿ÖãÓ³ÖÖ÷Öß ºþ×“Ö¸üÖ ³Ö÷ÖŸÖ,¾ÖµÖ-30,¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ-×¿ÖÖúü,¸üÖ.¯»ÖÖò™ü.−ÖÓ.16,•ÖµÖ Æü−Öã´ÖÖ−Ö
ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ãú´ÖšüÖ −ÖÖúÖû ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
:

×Æü¸üÖê ÆüÖê›üÖ ±òú¿Ö−Ö ¯»ÖÃÖ ´ÖÖê.ÃÖÖ.ÎÓú.13-‹´Ö‹“Ö-1879 “ÖÖ “ÖÖ»Öú −ÖÖ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ
−ÖÖÆüß
µÖÖŸÖ ÆüúßúŸÖ †¿Öß úß,²ÖÖ•ÖãÃÖ −Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ,¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖÖß, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤ß ¾Ö
×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ −ÖÖ´Öê ×¯ÖµÖãÂÖ ¾ÖµÖ-5 ŸÖÃÖê“Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß †Ö‡Ô −ÖÖ´Öê ÃÖÖî.ÃÖ¬µÖÖ ÷Ö¾Öôûß
†ÃÖê ´ÖÖê.ÃÖÖ.ÎÓú.‹´Ö.‹“Ö-13-²Öß›üß-4943 ¾Öºþ−Ö •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ −Ö´Öã¤ü †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê¯Öß
´Ö•Öãú¸ü ´ÖÖê.ÃÖÖµÖú»Ö “ÖÖ»ÖúÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖê.ÃÖÖµÖú»Ö Æüß ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö ¾Öê÷ÖÖ−Öê
¾Öê›üß¾ÖÖú›üß “ÖÖ»Ö¾Öæ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ´ÖÖê.ÃÖÖµÖú»ÖßÃÖ ú™ü ´ÖÖºþ−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß ´ÖÖê.ÃÖÖµÖú»Ö
−Ö´Öã¤ü †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê¯Öß−Öê ´ÖÖê.ÃÖÖµÖú»ÖßÃÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öê ¬Ö›üãú−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß,×±úµÖÖÔ¤üß“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ
¾Ö †Ö‡Ô ÖÖ»Öß ¯Ö›ãü−Ö ŸµÖÖŸÖ ÷ÖÓ³Öß¸ü •ÖÖ´Öß ÆüÖêÖêÃÖ úÖ¸üÖß³ÖãŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ´ÆüÖã−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ:¯ÖÖêÆü/731 ÷ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

