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¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ
Öã¸üÖÓ. ¾Ö ú.
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö
ÖãÓ. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû
¾Ö ×šüúÖÖ
6 ŸÖ¯ÖÖÃÖ
7 Öã»ÖÖÃÖÖ

×¤üÖÖÓú 11/11/2016

ÃÖ¤ü¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü
550/16 ú. 65 † ‡Ô ´ÖãÓ. ¯ÖÏÖê. úÖ.
¯ÖÖêÖÖ ÖÓ¤ãü †ÖëúÖ¸ü¸üÖ¾Ö ÖÓ¤üÖ¸êü ¯ÖÖê. Ã™êü. ÃÖ¤ü¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü
–ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü ¾ÖµÖ 32 ¾ÖÂÖì ¾Ö ¸üÖ´Ö †ÖÏ¾ÖÖ»Ö •ÖÖ»ÖÖÖ
10/11/2016 ¸êüÖ•Öß 20.00 ¾ÖÖ. ×›ü. ÃÖß. ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ¯Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü •ÖÖ»ÖÖÖ
¯ÖÖêÖÖ ÖÓ¤üÖ¸êü
Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖÖß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯Öß Æêü ÆüÖ ×²ÖÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖÖÖ
²ÖêúÖµÖ¤êü¿Öß¸ü¸üßŸµÖÖ Ããú™üß¾Ö¸ü ¹ý¯Ö´Ö ²ÖÖ‡ÔÖ ¿ÖÖò¯Öß µÖê£ÖãÖ ¸üÖ´Ö †ÖÏ¾ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê
´ÖÖ»Öúß“Öê ¿ÖÖò¯Ö´Ö¬ÖãÖ ‡ÓÖÏ•Öß ¤üÖ¹ý“Öê ×¾Ö¾Öß¬Ö Óú¯ÖÖß“Öê ¤üÖ¹ý“µÖÖ ²ÖÖ™ü»µÖÖ
¯ÖÖÓ·µÖÖ ÖÖêÖßŸÖ ³Ö¹ýÖ “ÖÖê¸ü™üß-×¾ÖÎúß ú¸üµÖÖú¸üßŸÖÖ ›üß. ÃÖß. ¯Öê™ÒüÖê»Ö¯ÖÓ¯ÖÃÖ´ÖÖê¸ü
•ÖÖ»ÖÖÖ µÖê£Öê •ÖÖ»ÖÖÖ µÖê£Öê ‘Öê¾ÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ×´ÖôãûÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß
ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ»Öú ¸üÖ´Ö †ÖÏ¾ÖÖ»Ö µÖÖÖê ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ»Ö ×¾ÖÎúß ú¸üµÖÖ ú¸üßŸÖÖ ŸµÖÖ»ÖÖ
×¤ü»Öê»µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê †Öã´ÖŸÖß“Öê ˆ»»Ö‘ÖÓÖ êú»Öê ´ÆüÖãÖ ÖãÆüÖ.

1 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ •ÖÖ»ÖÖÖ
2 Öã¸üÖÓ. ¾Ö ú.
471/16 ú. 363 ³ÖÖ¤Óü¾Öß
3 ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö ÖÖ¸üÖµÖÖ ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖôûÃÖê ¾ÖµÖ 41 ¸üÖ. ÖÓ¤üÖ¾ÖÖ úÖò»ÖÖß †Ó²Ö›ü ¸üÖê›ü
•ÖÖ»ÖÖÖ.
4 †Ö¸üÖê¯Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö †–ÖÖŸÖ
5 ÖãÓ. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû 11/11/16 ¸êüÖ•Öß 00.11 ¾ÖÖ.
¾Ö ×šüúÖÖ
6 ŸÖ¯ÖÖÃÖ
¯ÖÖêˆ¯Ö×Ö ×¿Ö¸üÃÖÖšü
7 Öã»ÖÖÃÖÖ
Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß “ÖÖ ´Öã»ÖÖÖ ¸üÖ•Öã ÖÖ¸üÖµÖÖ
“ÖÖôûÃÖê ¾ÖµÖ 16 ¾ÖÂÖð µÖÖÃÖ †–ÖÖŸÖ †Ö¸üÖê¯ÖßÖê ¯Öôû¾ÖãÖ Öê»Öê ´ÆüÖãÖ ÖãÆüÖ.
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¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ
Öã¸üÖÓ. ¾Ö ú.
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö

5 ÖãÓ. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû
¾Ö ×šüúÖÖ
6 ŸÖ¯ÖÖÃÖ
7 Öã»ÖÖÃÖÖ

1 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ
2 Öã¸üÖÓ. ¾Ö ú.
3
4
5
6
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³ÖÖêú¸ü¤üÖ
248/16 ú. 143,147,323,504 ³ÖÖ¤Óü¾Öß ÃÖÆü 37(1(3) ´Ö.¯ÖÖ.úÖ.
¯ÖÓœü¸üßÖÖ£Ö ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ×“Ö¼êü ¾ÖµÖ 45 ¾ÖÂÖð ¸üÖ. ÖÖÓ•ÖÖ ŸÖÖ. ³ÖÖêú¸ü¤üÖ
¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ²ÖÓ›ãü ²ÖÖ¾ÖÖê, ÃÖã×Ö»Ö ²ÖÓ›ãü ²ÖÖ¾ÖÖê, ×¤üÖê¿Ö ²ÖÓ›ãü ²ÖÖ¾ÖÖê, µÖÖêÖê¿Ö
úÖë›üß²ÖÖ ²ÖÖÃÖÖê›êü ¾Ö ²ÖÓ›ãü éúÂÖÖ “Ö¾ÆüÖÖ ¸üÖ. ÖÖÓ•ÖÖ ŸÖÖ. ³ÖÖêú¸ü¤üÖ
11/11/16 ¸üÖê•Öß 08.00 ¾ÖÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Öú ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ™üÖúß•Ö¾Öôû ÖÖ•ÖÖÓ
µÖê£Öê
ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×Ö ²Ö¸ü›êü
Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ÆüÖ †Ö¯Ö»Öß †ò¯Öê×¸üÖÖ
¯ÖÖÑ‡ÔÖ²¾Ö¸ü »ÖÖ¾ÖãÖ ‘Ö¸üß •ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÓÖÖß Öî¸üúÖµÖ¤üµÖÖ“Öß
´ÖÓ›üôûß •Ö´Ö¾ÖãÖ ŸÖã ´ÖÆüÃÖß»Ö¤üÖ¸ü ´Öò›ü´Ö µÖÖÓÖß êú»Öê»µÖÖ ‘Ö™üÖÖÃ£Öôû
¯ÖÓ“ÖÖÖ´µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÆüß úÖ êú»Öß †ÃÖê ´ÆüÖãÖ †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓÖß »ÖÖ£ÖÖ ²ÖãŒµÖÖÓÖß
´ÖÖ¸üÆüÖÖ ú¹ýÖ ×¿Ö¾ÖßÖÖôû êú»Öß ¾Ö ´ÖÖ. ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê •Ö´ÖÖ¾Ö ²ÖÓ¤üß
†Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ˆ»»Ö‘ÖÓÖ êú»Öê ´ÆüÖãÖ ÖãÆüÖ.

ŸÖÖ»ÖãúÖ •ÖÖ»ÖÖÖ
472/16 ú. 498(†),323,504,34 ³ÖÖ¤Óü¾Öß ÃÖÆü ú. 3 ¾Ö 4 ÆãÓü. ¯ÖÏ.
úÖ.
×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÖÖÓ¾Ö ¾Ö×ÖŸÖÖ ¾Öî³Ö¾Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü ¾ÖµÖ 26 ¾ÖÂÖð ¸üÖ. ²Öß •Öê ‹´Ö ÆüÖµÖÃãú»Ö •Ö¾Öôû
¾ÖÖ‘ÖÖê»Öß ¯ÖãÖê Æü. ´Öã. ÃÖŸÖú¸ü ÖÖ¸ü •ÖÖ»ÖÖÖ
†Ö¸üÖê¯Öß“Öê ÖÖÓ¾Ö ¾Öî³Ö¾Ö “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü, “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü ¾Ö ×ŸÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ
ÖãÓ. ‘Ö. ŸÖÖ. ¾Öêôû »ÖÖ —ÖÖ»µÖ¯ÖÖÃÖãÖ 1 ¾ÖÂÖÖÔÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ×¤üÖÖÓú 30/5/15 ¸üÖê•Öß ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Öêôû
¾Ö ×šüúÖÖ
ÖŒúß ÖÖÆüß ×±úµÖÖÔ¤üß“Öê ÃÖÖÃÖ¸üß
ŸÖ¯ÖÖÃÖ
¯ÖÖêÆêüúÖò ´ÖÖê¸êü
Öã»ÖÖÃÖÖ
Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¸üßÖ ¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖÖß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ²ÖÖ‡ÔÃÖ µÖÖŸÖß»Ö
†Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÓÖÖß ÃÖÓÖÖ´ÖŸÖ ú¹ýÖ ÆüÖŸÖÖ“Öê úÖœü»Öê»Öê ú•ÖÖÔ“Öê Æü¯ŸÖ ±êú›üµÖÖÃÖÖšüß
´ÖÖêÆü¸üÖÆãüÖ ¯ÖîÃÖê ‘Öê¾ÖãÖ µÖê ¾Ö ŸÖã úÖÆüß‹ú ÖÖêú¸üß ú¸üßŸÖ ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸÖã
†Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÖúÖê †ÖÆêü †ÃÖê ´ÆüÖãÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ´ÖÖÖ×ÃÖú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß¸üßú ¡ÖÖÃÖ
¤êü¾ÖãÖ ×¿Ö¾ÖßÖÖôû ú¹ýÖ ´ÖÖ¸üÆüÖÖ êú»Öß ¾ÖîÖê¸ü ×±úµÖÖÔ¤üß ¾Ö¹ýÖ ÖãÆüÖ.

