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¯ÖÏ´ÖÖÖê ×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö

:-

¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ

úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö

:-

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖü.

¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô›ü :-

:-

sp.nashik.r@mahapolice.gov.in

1) úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß ¸ü“ÖÖÖ, úÖµÖÔ ¾Ö úŸÖÔ¾µÖ :†) ¸ü“ÖÖÖ :¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú, †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö †¬ÖßÖú (´ÖãµÖÖ»ÖµÖ), ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×Ö¸üßÖú ×•Ö»ÆüÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖÖÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ¾ÖÖ“Öú ¿ÖÖÖÖ,
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ¿ÖÆü¸ü ¾ÖÖÆüŸÖãú ¿ÖÖÖÖ, ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ×ÖµÖÓ˜ÖÖ úÖ ,¸üÖ¯ÖÖê×Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
´ÖãµÖÖ»ÖµÖ,¯ÖÖê.×Ö.´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖã¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,¯ÖÖê.×Ö.†Ö£Öáú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ,¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖÖ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,ÖÖ×¿Öú
ÖÏÖ×´ÖÖü.
¿ÖÖÖÖ :²Ö) úÖµÖÔÖê˜Ö :-

»ÖêÖÖ¿ÖÖÖÖ, †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ ¿ÖÖÖÖ, ¯Ö˜Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¿ÖÖÖÖ, ¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú ¾Ö †•ÖÔ¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖü.
ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖü ×•Ö»ÆüÖ, ‹ãúÖ 08 ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ, 40 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ ¾Ö 34 ¤ãü¸üÖê˜Ö

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖê“Öê ÖÖ¾Ö
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ‡ÖŸÖ¯Öã¸üß
†×¬ÖúÖ¸üß ÖÖ×¿Öú ‘ÖÖê™üß
ÖÏÖ×´ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,ÖÖ×¿Öú.ü
¾ÖÖ›üß¾Ö-Æêü

¤ãü¸üÖê˜Ö
-1) ¤êü¾ÖÖÖ¾Ö
2) ¾ÖÖÃÖÖôûß
3) ¾ÖêŸÖ¸üÖÖÖÖ¸ü
---

¯ÖÖê.“ÖÖîúß“Öê ÖÖ¾Ö
1)¯Ö™êü»Ö
-----

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†×¬ÖúÖ¸üß ¯Öêšü ×¾Ö³ÖÖÖ
¯Öêšü
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†×¬ÖúÖ¸üß ×Ö±úÖ›ü
×¾Ö³ÖÖÖ ×Ö±úÖ›ü.

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†×¬ÖúÖ¸üß úôû¾ÖÖü
×¾Ö³ÖÖÖ úôû¾ÖÖü.

†Öê—Ö¸ü
Ø¯Ö¯ÖôûÖÖ¾Ö ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ

--1)úÃÖ²Öê ÃÖãêúÖê

-----

¯Öêšü
Æü¸üÃÖã»Ö
˜ÖÓ²ÖêúÀ¾Ö¸ü
ÖÖ×¿Öú ŸÖÖ»ÖãúÖ
×Ö±úÖ›ü

1) ÖÖÖÖ¿Öß
----1) ×Ö¸üÖÖ¸êü
---

----1)ãú¿ÖÖ¾ÖŸÖÔ
-----

ÃÖÖµÖÖê›üÖ(Ö¾Ö×Ö´ÖáŸÖ)
»ÖÖÃÖ»ÖÖÖ¾Ö
×ÃÖ®Ö¸ü
¾ÖÖ¾Öß
úôû¾ÖÖ
†³ÖÖêÖÖ
ÃÖã¸üÖÖÖÖ
²ÖÖ-Æêü(Ö¾Ö×Ö´ÖáŸÖ)

--1)Ø¾Ö“Öã¸ü
1)¯ÖÖÓœãü»Öá
1)ÖÖÓ¤ãü¸ü Ø¿ÖÖÖê™êü
1)ÖÖÓ¤ãü¸üß
------1)ˆÓ²Ö¸üšüÖÖ
2)²ÖÖê¸üÖÖ¾Ö
1)Öê›üÖÖ¾Ö
2)úÖêØ¿Ö²Öê
1)´ÖÖêÆüÖ›üß
2)ˆ´Ö¸üÖôêû
----1)µÖÖµÖ›üÖëÖ¸üß
2)²ÖÖê»ÖšüÖÖ
--1)†Ó¤ü¸üÃÖã»Ö
2)ÖÖ¸üÃÖã»Ö
3)•ÖôûÖÓÖ¾Ö Öê¾Öã¸ü
1)Ø¿ÖÖ¾Öê
1)¾Ö›üÖôûß ³ÖÖê‡Ô
1)—ÖÖê›üÖê
2)úôû¾ÖÖ›üß

----1)×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖîú
--------------

¾ÖÖß
Ø¤ü›üÖê¸üß
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ´ÖÖ›ü
×¾Ö³ÖÖÖü.

¤êü¾ÖôûÖ
´ÖÖ´ÖÖ›ü
ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö
µÖê¾Ö»ÖÖ ¿ÖÆü¸ü
µÖê¾Ö»ÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö

“ÖÖÓ¤ü¾Ö›ü
¾Ö›üÖê¸ü ³Öî¸ü¾Ö
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãúÖ

-------1)Öã¹ý«üÖ¸üÖ
---1)´Öã»ÖŸÖÖÖ¯Öã¸üÖ
----------

ÖÏÖ×´ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Öü.

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ¿ÖÆü¸ü
†×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö †ÖµÖê¿ÖÖÖÖ¸ü
¿ÖÆü¸ü ×¾Ö³ÖÖÖ,´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Öü. ¸ü´Ö•ÖÖÖ¯Öã¸üÖ(Ö¾Ö×Ö´ÖáŸÖ)
†Ö—ÖÖ¤üÖÖ¸ü

3)•ÖôûÖÖ¾Ö
4)ÃÖÖî¤üÖÖê(Ö¾Ö×Ö´ÖáŸÖ)
1)›üÖÓÖÃÖÖî¤üÖÖê
2)»ÖÖ´ÖÖ¯Öã¸ü
1)¸üÖ¾ÖôûÖÖ¾Ö
1)´Öã»Æêü¸ü
2)ÖÖ´Ö¯Öã¸ü
3)ŸÖÖÆü¸üÖ²ÖÖ¤ü
---------

¯Ö¾ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ”ûÖ¾ÖÖß
†×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ×ú»»ÖÖ
òú´¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖ,´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö. ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö òú´¯Ö

--1)¤üÖ³ÖÖ›üß
-----

ÃÖ™üÖÖÖ
¾Ö›üÖê¸ü ÖÖãú›üá
•ÖÖµÖÖê›üÖ

----------1)×ÖÆüÖ»Ö ÖÖ¸ü
---1)¤ü¸êüÖÖÓ¾Ö
2)“ÖÓ¤üÖ¯Öã¸üß
3)±ãú»Öê¾ÖÖ›üß(Ö¾Ö×Ö´ÖáŸÖ)
------1)ÃÖÓÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü
1)´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö òú´¯Ö

ú) úÖµÖÔ ¾Ö úŸÖÔ¾µÖ :¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÖ, úÖµÖ¤üÖ ¾Ö ÃÖã¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ, ÖãÆêüÖÖ¸üß ¾Ö †¾Öî¬Ö ¬ÖÓªÖ¾Ö¸ü ×ÖµÖÓ˜ÖÖ ú¸üÖê,
¿ÖÖÃÖÖÖú›ãüÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖã“ÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê.

2) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¾Ö úŸÖÔ¾µÖê :³ÖÖ¸üŸÖß ¤Óü›ü ×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †òŒ™ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖµÖªÖ ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß
¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ¾ÖµÖê ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖã“ÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
†×¬ÖúÖ¸üÖÓ¾ÖµÖê úŸÖÔ¾µÖ ú¸üÖê.

3) ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß, ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ¾Ö ˆ¢Ö¸ü¤üÖ×µÖŸ¾Ö ¯ÖÏÖÖ»Öß :³ÖÖ¸üŸÖß ¤Óü›ü ×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †òŒ™ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖµÖªÖ ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß
¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖÓ¾ÖµÖê ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖã“ÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ

×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¹ýÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖÖÓÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖÓÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ †×¬Öú¸üÖ¾ÖµÖê
¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¹ýÖ ×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ ¾Ö úÖêÖÖ¾Ö¸üÆüß †µÖÖµÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ‘Öê¾ÖãÖ ×Ö¯ÖÖ:¯ÖÖê
×ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.

4) úÖ´ÖÖ“Öê ×ÖúÂÖ :¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖÖÖÖê ÃÖÖê¯Ö×¾Ö»Öê»Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ úÖµÖ¤êü ¾Ö
×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ¬ÖÖê¸üÖÖÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öê úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»ÖŸÖ †ÃÖŸÖê.

5) úÖµÖÔ ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê ×ÖµÖ´Ö / úÖµÖ¤üÖ :³ÖÖ¸üŸÖß ¤Óü›ü ×¾Ö¬ÖÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ¾Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †òŒ™ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖµÖªÖ ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß
¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üÖ¾ÖµÖê ¾Ö ¿ÖÖÃÖÖÖ“µÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖã“ÖÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾Ö ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ
×ÖµÖ´ÖÖÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.

6) ×¾Ö³ÖÖÖÖ ´Ö¬Öß»Ö úÖÖ¤ü ¯Ö˜ÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖÔ¾ÖÖ¸üß ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö˜Ö :¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ³ÖÖÖ - 2 ×ÖµÖ´Ö Îú´ÖÖÓú 262 ´Ö¬µÖê Ö´Öã¤ü êú»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¸êüúÖò›Ôü •ÖŸÖÖ
¾Ö ÖÖ¿Ö ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖê.

7) ¬ÖÖê¸üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“µÖÖ Øú¾ÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖê´Ö¬µÖê •ÖÖŸÖê“µÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ :¿ÖÖÃÖÖÖÓ“µÖÖ ¬µÖêµÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖê.

8) ÃÖ»»ÖÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß Ã£ÖÖ¯ÖÖ êú»Öê»Öß ´ÖÓ›üôû ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß :»ÖÖÖã ÖÖÆüß.

9) †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ×Ö¤ìü×¿ÖúÖ :------

10) †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ¾ÖêŸÖÖÁÖêÖß ¾Ö ÖãúÃÖÖÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô“Öß
úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß :ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖü ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ¾ÖêŸÖÖÁÖêÖß ÖÖ»Öß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖÖê †ÖÆêü.
¯Ö¤üÖÖ´Ö
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú
†¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö †¬ÖßÖú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
¸üÖÖß¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ×²ÖÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö
ÃÖÆüÖµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ †×¬ÖÖú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö×Ö¸üßÖú
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö ×Ö¸üßÖú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÖÖ‡Ôú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
´ÖÖê™üÖ¸ü ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú (ÃÖ¯ÖÖêˆ×Ö)
‹´Ö¾Æüß‹±ú ¾ÖÖÔ 1 (ÃÖ¯ÖÖêˆ×Ö)
‹´Ö¾Æüß‹±ú ¾ÖÖÔ 2 (¯ÖÖêÆü¾ÖÖ)
‹´Ö¾Æüß‹±ú ¾ÖÖÔ 3 (¯ÖÖêÖÖ)
‹´Ö¾Æüß‹±ú ¾ÖÖÔ 4 (¯ÖÖê×¿Ö)
ÃÖÆüÖ.»ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ˆ““ÖÁÖêÖß »Ö‘Öã»ÖêÖú
ú×ÖÂšü »Ö‘Öã»ÖêÖú
¯ÖÏ´ÖãÖ ×»Ö×¯Öú
¾Ö×¸üÂšü ÁÖêÖß ×»Ö×¯Öú
ú×ÖÂšü ÁÖêÖß ×»Ö×¯Öú

¾ÖêŸÖÖÁÖêÖß
15600-39100
15600-39100
9300-34800
9300-34800
9300-34800
9300-34800
9300-3480
9300-34800
9300-34800
5200-20200
5200-20200
5200-20200
5200-20200
5200-20200
5200-20200
5200-20200
5200-20200
5200-20200
9300-34800
9300-34800
9300-34800
9300-34800
5200-20200
5200-20200

ÖÏê›ü ¾ÖêŸÖÖ
6600
6600
5400
5000
5000
5000
4400
4300
4300
2800
2400
2400
2000
2800
2800
2400
2400
2000
4300
4600
4300
4200
2400
1900,2400

¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö×Ö¸üß.†×³ÖµÖÖÓ×˜Öúß
¯ÖÏ´ÖãÖ µÖÓ˜Ö“ÖÖ»Öú (¯ÖÖêÆü¾ÖÖ)
×²ÖÖŸÖÖ¸üß µÖÓ˜Ö“ÖÖ»Öú (¯ÖÖêÆü¾ÖÖ)
×¾Ö•ÖŸÖÓ˜Öß (¯ÖÖêÆü¾ÖÖ)
ú´ÖÔ¿ÖÖôûÖ ´Ö¤üŸÖ×ÖÃÖ (¯ÖÖê×¿Ö)
¸êü›üß†Öê ´Öòêú×Öú µÖÖÓ×˜Öú (ÃÖ¯ÖÖêˆ×Ö)
ÃŸÖÓ³Ö úÖ¸üÖ×Ö¸ü (¯ÖÖêÆü¾ÖÖ)
úÖµÖÖÔ»ÖµÖßÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô
¯ÖÏ´ÖãÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúß
ÃÖÆüÖ.Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖúß
³ÖÖê•ÖÖÖ»ÖµÖ ÃÖê¾Öú
ÃÖ±úÖ‡Ô úÖ´ÖÖÖ¸ü

9300-34800
5200-20200
5200-20200
5200-20200
5200-20200
5200-20200
5200-20200
4440-7440
4440-7440
4440-7440
4440-7440
4440-7440

4300
2800
2400
2400
2000
2800
2400
1300,1600
1800
1800
1600
1600

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ×ÃÖú ¾ÖêŸÖÖ ŸµÖÖÓÖÖ ²ÖÑêú ´ÖÖ±ÔúŸÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö
†×¬Öú¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ÖãúÃÖÖÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ µÖÖêµÖ ŸÖß “ÖÖîú¿Öß ú¹ýÖ ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ×ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ÖãúÃÖÖÖ
³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô“Öß ŸÖ¸üŸÖã¤ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.

11) ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•ÖÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö,¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖßŸÖ Ö“ÖÔ †£ÖÔÃÖÓú»¯Ö,ÃÖÓ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ ¸üŒú´Ö :»ÖÖÖã ÖÖÆüß.

12) ÃÖ²Ö×ÃÖ›üß“Öê úÖµÖÔÎú´Ö, ¯Ö¬¤üŸÖ ¸üŒú´ÖÖ, »ÖÖ³ÖÖ£Öá ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß :»ÖÖÖã ÖÖÆüß.

13) •µÖÖ ¾µÖŒŸÖàÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß, ¯Ö¸ü¾ÖÖÖê ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸ü¯Ö˜Öê ×¤ü»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ
ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö :¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖú›ãüÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖ ÖÖÆüß.

14) ‡»ÖêŒ™ÒüÖò×ÖŒÃÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß :-

www.mahapolice.gov.in µÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
†ÖÆêü.

15) »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üßÃÖÆü ÖÖÖ¸üßúÖÓÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ :¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ
µÖê£Öê »ÖÖµÖ²ÖÎ¸üß †ÃÖãÖ ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖãÃŸÖúÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ‘ÖêŸÖÖŸÖ.

16) ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê :-

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖ µÖÖÓ“Öê †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö †ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö
†×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú †ÃÖ»Öê»Öß µÖÖ¤üß.
Ã£Ö¸ü

¯Ö¤ü×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ
¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú ÃÖÆüÖ.¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†×¬ÖúÖ¸üß
†×¬ÖúÖ¸üß
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö †¬ÖßÖú 0253-2309702 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ×•Ö»ÆüÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÃŸÖ¸ü
(´ÖãµÖÖ»ÖµÖ)
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×Ö¸üßÖú
Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆêü †¾ÖêÂÖÖ
¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ¾ÖÖ“Öú
¿ÖÖÖÖ-01
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ¾ÖÖ“Öú
¿ÖÖÖÖ-02
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×Ö¸üßÖú
†ÖÙ£Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú,¿ÖÆü¸ü
¾ÖÖÆüŸÖãú ¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú,´Ö×Æü»ÖÖ
ÃÖã¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×Ö¸üßÖú,×ÖµÖÓ˜ÖÖ úÖ
¯ÖÖê.×Ö.×ÃÖÆüÃ£Ö ¿ÖÖÖÖ

¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
0253-2309705
0253-2309710
0253-2309704
0253-2309722
------0253-2309715
±òúŒÃÖ ÖÓ.
0253-2309718.
---

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 0253-2309713
ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ÖÖ×¿Öú
ÃŸÖ¸ü
ÖÏÖ×´ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ.ü

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
ÃŸÖ¸ü

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
×Ö±úÖ›ü ÃŸÖ¸ü

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
úôû¾ÖÖ ÃŸÖ¸ü

¯Öêšü ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02594-233144
†×¬ÖúÖ¸üß ¯Öêšü
×¾Ö³ÖÖÖ ¯Öêšü.
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02550-241053
†×¬ÖúÖ¸üß ×Ö±úÖ›ü
×¾Ö³ÖÖÖ ×Ö±úÖ›ü.

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02592-222433
†×¬ÖúÖ¸üß úôû¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ,úôû¾ÖÖ

¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖÖ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ
¯ÖÖê.×Ö.ÃÖß.ÃÖß.™üß.‹Ö.‹ÃÖ
¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê.×Ö.¸üÖÖß¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×Ö¸üßÖú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
†¬ÖßÖú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†¬ÖßÖú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
‡ÖŸÖ¯Öã¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ‘ÖÖê™üß
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×Ö¸üßÖú
¾ÖÖ›üß¾Ö-Æêü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
Ã™êü¿ÖÖ.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú,†Öê—Ö¸ü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ.
¯ÖÖê.×Ö.Ø¯Ö¯ÖôûÖÖ¾Ö ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¯Öêšü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.Æü¸üÃÖã»Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.˜ÖÓ²ÖêúÀ¾Ö¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.ÖÖ×¿Öú ŸÖÖ»ÖãúÖ
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.×Ö±úÖ›ü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.ÃÖÖµÖÖê›üÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.»ÖÖÃÖ»ÖÖÖ¾Ö
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.×ÃÖ®Ö¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¾ÖÖ¾Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.úôû¾ÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.†³ÖÖêÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.ÃÖã¸üÖÖÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.²ÖÖ-Æêü ¯ÖÖê.Ã™êü.

----0253-2309716
0253-2309704
02553-244004
02553-220544
02553-236533
02550-278633
02550-250033
02558-225533
02558-227233
02594-233133
0253-2309711
02550-241033
02550-232233
02550-266055
02551-220033
02551-283433
02592-221033
02592-240033
02593-223333
02593-223333

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
´ÖÖ´ÖÖ›ü ÃŸÖ¸ü

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02591-222254
†×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ´ÖÖ›ü
×¾Ö³ÖÖÖ,´ÖÖ´ÖÖ›ü

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02555-223556
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ÖÏÖ×´ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö
ÃŸÖ¸ü
ÖÏÖ×´ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ,´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö.
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02554-222004
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ¿ÖÆü¸ü †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö
ÃŸÖ¸ü
¿ÖÆü¸ü
×¾Ö³ÖÖÖ,´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö.

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02554-258901
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö òú´¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö
ÃŸÖ¸ü
òú´¯Ö
×¾Ö³ÖÖÖ,´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö.

17) ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß :-

¯ÖÖê.×Ö.¾ÖÖß ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.Ø¤ü›üÖê¸üß ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¤êü¾ÖôûÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ´ÖÖ›ü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.µÖê¾Ö»ÖÖ
¿ÖÆü¸ü
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.µÖê¾Ö»ÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.“ÖÖÓ¤ü¾Ö›ü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¾Ö›üÖê¸ü
³Öî¸ü¾Ö
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãúÖ
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.ÃÖ™üÖÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¾Ö›üÖê¸ü ÖÖãú›üá
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.•ÖÖµÖÖê›üÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ¿ÖÆü¸ü
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.†ÖµÖê¿ÖÖÖÖ¸ü
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¸ü´Ö•ÖÖÖ¯Öã¸üÖ
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.†Ö—ÖÖ¤üÖÖ¸ü
¯ÖÖê.×Ö.¯Ö¾ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ”ûÖ¾ÖÖß
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ×ú»»ÖÖ
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö òú´¯Ö
¯ÖÖê.Ã™êü.

02557-220133
02557-221033
02592-288233
02591-222920
02552-242333
02559-265016
02559-265073
02556-252233
02556-275633
02554-258908
02555-223033
02554-277833
02555-233433
02554-222001
025454222009
02554-258901
02554-222006
02554-280100
02554-258906
02554-222005
02554-258904

ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß 09 ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
µÖÖÓ“ÖêÃÖÖšüß 332 ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ×Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ.
ŸÖÃÖê“Ö ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖü ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»ÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆüÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖŸÖ 207
“ÖÖ¸ü“ÖÖúß ¾Ö 205 ¤ãü“ÖÖúß ¾ÖÖÆüÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖãÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ šüÖÖêÃÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖêÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÖÆüÖê
¯Öã¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.

ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»Ö †ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖê¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö
†×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß (ú»Ö´Ö -5)

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖ µÖÖÓ“Öê †×¬Ö¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö †ÃÖ»Öê»Öê •ÖÖ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸üß
¾Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú †ÃÖ»Öê»Öß µÖÖ¤üß.
Ã£Ö¸ü
¯Ö¤ü×Ö¤ìü×¿ÖŸÖ
¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú ÃÖÆüÖ.¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
¿ÖÖÃÖ×úµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†×¬ÖúÖ¸üß
†×¬ÖúÖ¸üß
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †¬ÖßÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö †¬ÖßÖú 0253-2309702 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ×•Ö»ÆüÖ 0253-2309705
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ÃŸÖ¸ü
(´ÖãµÖÖ»ÖµÖ)
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×Ö¸üßÖú 0253-2309710
Ã£ÖÖ×Öú ÖãÆêü †¾ÖêÂÖÖ
¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ¾ÖÖ“Öú 0253-2309704
¿ÖÖÖÖ-01
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ¾ÖÖ“Öú 0253-2309722
¿ÖÖÖÖ-02
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×Ö¸üßÖú --†ÖÙ£Öú ÖãÆêü ¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú,¿ÖÆü¸ü --¾ÖÖÆüŸÖãú ¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú,´Ö×Æü»ÖÖ --ÃÖã¸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
0253-2309715
×Ö¸üßÖú,×ÖµÖÓ˜ÖÖ úÖ ±òúŒÃÖ ÖÓ.
0253-2309718.
¯ÖÖê.×Ö.×ÃÖÆüÃ£Ö ¿ÖÖÖÖ
--¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖÖ¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬ÖÖ --×¾Ö³ÖÖÖ

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 0253-2309713
ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ÖÖ×¿Öú
ÃŸÖ¸ü
ÖÏÖ×´ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ.ü

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
ÃŸÖ¸ü

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
×Ö±úÖ›ü ÃŸÖ¸ü

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
úôû¾ÖÖ ÃŸÖ¸ü

¯Öêšü ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02594-233144
†×¬ÖúÖ¸üß ¯Öêšü
×¾Ö³ÖÖÖ ¯Öêšü.
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02550-241053
†×¬ÖúÖ¸üß ×Ö±úÖ›ü
×¾Ö³ÖÖÖ ×Ö±úÖ›ü.

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02592-222433
†×¬ÖúÖ¸üß úôû¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ,úôû¾ÖÖ

¯ÖÖê.×Ö.ÃÖß.ÃÖß.™üß.‹Ö.‹ÃÖ
¿ÖÖÖÖ
¯ÖÖê.×Ö.¸üÖÖß¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×Ö¸üßÖú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
†×¬ÖÖú
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
†×¬ÖÖú
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú
‡ÖŸÖ¯Öã¸üß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú ‘ÖÖê™üß
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
×Ö¸üßÖú
¾ÖÖ›üß¾Ö-Æêü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ
Ã™êü¿ÖÖ.
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×Ö¸üßÖú,†Öê—Ö¸ü
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿ÖÖ.
¯ÖÖê.×Ö.Ø¯Ö¯ÖôûÖÖ¾Ö ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¯Öêšü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.Æü¸üÃÖã»Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.˜ÖÓ²ÖêúÀ¾Ö¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.ÖÖ×¿Öú ŸÖÖ»ÖãúÖ
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.×Ö±úÖ›ü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.ÃÖÖµÖÖê›üÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.»ÖÖÃÖ»ÖÖÖ¾Ö
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.×ÃÖ®Ö¸ü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¾ÖÖ¾Öß ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.úôû¾ÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.†³ÖÖêÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.ÃÖã¸üÖÖÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.²ÖÖ-Æêü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¾ÖÖß ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.Ø¤ü›üÖê¸üß ¯ÖÖê.Ã™êü.

--0253-2309716
0253-2309704
02553-244004
02553-220544
02553-236533
02550-278633
02550-250033
02558-225533
02558-227233
02594-233133
0253-2309711
02550-241033
02550-232233
02550-266055
02551-220033
02551-283433
02592-221033
02592-240033
02593-223333
02593-223333
02557-220133
02557-221033

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
´ÖÖ´ÖÖ›ü ÃŸÖ¸ü

¯ÖÖê.×Ö.¤êü¾ÖôûÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02591-222254 ¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ´ÖÖ›ü ¯ÖÖê.Ã™êü.
†×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ´ÖÖ›ü
¯ÖÖê.×Ö.ÖÖÓ¤üÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.
×¾Ö³ÖÖÖ,´ÖÖ´ÖÖ›ü
¯ÖÖê.×Ö.µÖê¾Ö»ÖÖ
¿ÖÆü¸ü
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.µÖê¾Ö»ÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.“ÖÖÓ¤ü¾Ö›ü ¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¾Ö›üÖê¸ü ³Öî¸ü¾Ö ¯ÖÖê.Ã™êü.

ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02555-223556 ¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ŸÖÖ»ÖãúÖ
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ÖÏÖ×´ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö
¯ÖÖê.Ã™êü.
ÃŸÖ¸ü
ÖÏÖ×´ÖÖ
¯ÖÖê.×Ö.ÃÖ™üÖÖÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
×¾Ö³ÖÖÖ,´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö.
¯ÖÖê.×Ö.¾Ö›üÖê¸ü ÖÖãú›üá
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.•ÖÖµÖÖê›üÖ ¯ÖÖê.Ã™êü.
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02554-222004 ¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ¿ÖÆü¸ü
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ¿ÖÆü¸ü †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö
¯ÖÖê.Ã™êü.
ÃŸÖ¸ü
¿ÖÆü¸ü
¯ÖÖê.×Ö.†ÖµÖê¿ÖÖÖÖ¸ü
×¾Ö³ÖÖÖ,´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö.
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.¸ü´Ö•ÖÖÖ¯Öã¸üÖ
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.†Ö—ÖÖ¤üÖÖ¸ü
¯ÖÖê.×Ö.¯Ö¾ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ¯ÖÖê.Ã™êü.
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖ
ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 02554-258901 ¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ”ûÖ¾ÖÖß
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö òú´¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß ´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö
¯ÖÖê.Ã™êü.
ÃŸÖ¸ü
òú´¯Ö
¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ×ú»»ÖÖ
×¾Ö³ÖÖÖ,´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö.
¯ÖÖê.Ã™êü.
¯ÖÖê.×Ö.´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö òú´¯Ö
¯ÖÖê.Ã™êü.

†×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
¯ÖÏ£Ö´Ö †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß
†¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖÖú,
ÖÖ×¿Öú ÖÏÖ×´ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ.ü
†¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖÖú,
´ÖÖ»ÖêÖÖ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖ.ü

¤ãü¸ü¬¾ÖÖß Îú´ÖÖÓú
0253-2309722
±òúŒÃÖ ÖÓ.0253-2309718
02554-222022
±òúŒÃÖ ÖÓ.02554-222002

02592-288233
02591-222920
02552-242333
02559-265016
02559-265073
02556-252233
02556-275633

02554-258908
02555-223033
02554-277833
02555-233433
02554-222001
025454222009
02554-258901
02554-222006
02554-280100
02554-258906
02554-222005
02554-258904

