¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 20/08/2018 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ.
†. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ
Î
šüÖ%Öê

÷Öã ¸ü −ÖÓ
ú»Ö´Ö

÷Öã ‘Ö ŸÖÖ ¾Öêôû
×šüúÖ%Ö

÷Öã ¤üÖ ŸÖÖ
¾Öêôû

×±úµÖÖÔ¤üß

1

¾Öê¤üÖÓŸÖ 103/18
−Ö÷Ö¸ü ú»Ö´Ö324
323
427,34
³ÖÖ¤ü¾Öß

18/08/18
¾Öêôû-21.45
¾ÖÖ.−µÖ ÷ÖÏê™ü
¯ÖÓ•ÖÖ²Ö
ÆüÖò™êü»Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü
¸êü»¾ÖêÃ™êü¿Ö−Ö
ú›êü •ÖÖ%ÖÖ¸üÖ
¸üÖê›ü¾Ö¸ü ü

19/8/18
¾Öêôû 00.10
¾ÖÖ.

¿ÖÖúß¸ü ¿ÖÆüÖ
´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ¿ÖÆüÖ
¾ÖµÖ-26 ¾ÖÂÖÔ
¬ÖÓ¤üÖ-†ò™üÖê
“ÖÖ»Öú
¸üÖ.ÃÖÖ¤üÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

2

¾Öê¤üÖÓŸÖ 104/18
−Ö÷Ö¸ü ú»Ö´Ö379
³ÖÖ¤ü¾Öß

19/08/18
¾Öêôû-15.15
¾ÖÖ.²ÖÖ²ÖÖ
¯Öê™ÒüÖë»Ö¯ÖÓ¯Ö
•Ö¾Öôû ü
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü

19/8/18
¾Öêôû 19.30
¾ÖÖ.

ˆ¢Ö´Ö •Öß•ÖÖ
ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ
¾ÖµÖ-68 ¾ÖÂÖÔ
¸üÖ. ´Öã.¯ÖÖê.
¾Ö›üü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.
ØÃÖ¤üÖê›ü ×•Ö.
²Öã»ÖœüÖ%ÖÖ

†Ö¸üÖê¯Öß

†™üú
ŸÖÖ.
¾Öêôû

÷Öê»Öê»ÖÖ
´ÖÖ»Ö

†ò™üÖê ¸üÖêÖÖ
Îú.MH-20-DC2131 “ÖÖ “ÖÖ»Öú
±úÖ¹ýú ¾Ö ¤üÖê−Ö
‡ÃÖ´Ö

†Ö–ÖÖŸÖ

69,000/-¹ý
¸üÖêÖ ¸üŒú´Ö

×´ÖôûÖ ‘Ö.³Öê™ß ŸÖ¯ÖÖÃÖ
»Öê»ÖÖ “ÖÖ ü×¤ü.
´ÖÖ»Ö ¾Ö †×¬Ö

Öã»ÖÖÃÖÖ

−Ö´Öã•Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüúÖ%Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖ−Öê
¯ÖÖê.Æêü./ ŸµÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¸ü †ÃÖ»Öê»Öß ×¸üÖÖ “ÖÖ»ÖúÖÃÖ ±úÖ¹ýú
2396 †»Öß ŸµÖÖ“Öß ×¸üÖÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ‘Öê%µÖÖ“Öß ÃÖÖÓ÷ÖßŸÖ»Öß
¿ÖêÖ
†ÃÖŸÖÖ ŸµÖÖ úÖ¸ü%ÖÖ¾Ö¹ý−Ö µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖê¯ÖßŸÖÖÓ−Öß
Æü²Öß²Ö ÃÖ÷ÖÓ−Ö´ÖŸÖ ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üßÃÖ ÆüÖŸÖÖ“ÖÖ¯ÖÖ™üÖ−Öê ´ÖÖ¸üÆüÖ−Ö
ú¹ý−Ö ›üÖêŒµÖÖŸÖ úÖ“Öê“Öß ²ÖÖò™ü»Ö ´ÖÖ¹ý−Ö ¤ãüÖÖ¯ÖŸÖ
êú»Öß ¾Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖß»Ö †Öò™üÖê ×¸üÖÖ
Îú´ÖÖÓú MH-20-EF-2240 Æüß“Öê ÃÖ´ÖÖê¸üß»Ö úÖ“Ö
ÆüÖŸÖÖ−Öê ±úÖê›üã−Ö −ÖãúÃÖÖ−Ö êú»Öê ´Æü%Öã−Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖ%Öê
÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö
ASI/ −Ö´Öã•Ö ŸÖÖ.¾Öêôû ¾Ö ×šüúÖ%Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß Æêü ŸµÖÖ“Öê
‘ÖÖê¸ü¯Ö›êü ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö µÖÖ ´Öã»ÖÖ ú›êü ØÃÖ¤üÖê›ü ŸÖê †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖ
‹ÃÖ.×™ü.²ÖÃÖ−Öê ˆŸÖ¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÷Ö¤üá“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê‰ú−Ö
†–ÖÖŸÖ “ÖÖê¸ü™ü¶Ö−Öê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö×−ÖµÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö ×ÖÃÖÖ
úÖ¯Öã−Ö 69,000/-¹ý ¸üÖêÖ ¸üŒú´Ö “ÖÖê¹ý−Ö −Öê»Öß †ÖÆêü
´Æü%Öã−Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖ%Öê ÷Öã−ÆüÖ ¤üÖÖ»Ö

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 20/08/2018 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ.
3 ”ûÖ¾Ö−Öß

183/18
ú»Ö´Ö
279,337,
338,134.
³ÖÖ¤ü¾Öß

18/08/ 18
¸üÖê•Öß
17.30
¾ÖÖ.ÃÖã.
÷ÖÖê»Ö¾ÖÖ›üß
±úÖ™êüµÖÖ“µÖÖ
†»Ößú›

4 ×•Ö−ÃÖß

186/18
कलम
324,323,
504,506,
भादवी.

18/8/2018 19/8/18
रोजी 20.00 रोजी.00.
11
वा. सु.

19/8/18
¸üÖê•Öß
13.57
¾ÖÖ ÃÖã

ÃÖã¬ÖÖú¸ü
úÖ¸ü Îú.MH. 20
¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü .EE 2888 “ÖÖ
¾ÖµÖ 35 ¾ÖÂÖÔ
“ÖÖ»Öú.
¸üÖ.×¿Ö¾ÖÖ•Öß
−Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖ¸üÖê›üÖ
¯Ö×¸üÃÖ¸ü ¯»ÖÖ™ü
−ÖÓ.279 ¸êü%ÖãúÖ
−Ö÷Ö¸ü ´ÖêÆü¸üØÃÖ÷Ö
−ÖÖ‡Ôú úÖÑ»Öê•Ö
†Öî.²ÖÖ¤ü

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß
वय- 22 वष
रा- औरं गाबाद

रा- सदर.

पोह/
141
3
काळे

¯Ö±úÖî/
¾ÖÖ‘Ö

ŸÖÖ.¾Öêôûß ¾Ö ×šüúÖ%Öß µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß−Öê ×±úµÖÖÔ¤ü
×¤ü»Öß ×¤ü.18/8/18 ¸üÖê•Öß ÃÖÖÓµÖúÖôÍûß 5.30 ¾ÖÖ•Öê ¾Ö
5.45 ¾ÖÖ•Öê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ´ÖÖ—Öê ´ÖÖê.ÃÖÖ.Îú.‹´Ö. ‹“Ö. 20‡Ô.‹ÃÖ..5129 ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüß%Ö ÆüßÃÖ ´ÖÖê.ÃÖÖ.¾Ö¸ü
²ÖÃÖ¾Öã−Ö −Ö÷Ö¸ü−ÖÖúÖ ´ÖÖ÷Öì ¸üÖ•ÖÓ−Ö÷ÖÖ¾ÖÖú›ê •ÖÖŸÖ
†ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÷ÖÖê»Ö¾ÖÖ›üß ±úÖ™ü¶Ö•Ö¾ÖôÍû úÖ¸ü
Îú.‹´Ö.‹“Ö.20.‡Ô.‡Ô. 2888Æüß“Öê úÖ¸ü “ÖÖ»ÖúÖ−Öê
ŸµÖÖ“Öß úÖ¸ü Æüß ÆüÖµÖ÷Öß−Öê ¾Ö ×−ÖÂúÖôÍû•Öß¯Ö%Öê ³Ö¸ü¬ÖÖ¾Ö
¾Öê÷ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö¾Öã−Ö ´Ö—Öê ÷ÖÖ›üß»ÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖ÷Öã−Ö •ÖÖê¸üÖ“Öß
¬Ö›üú ¤Ëüê¾Öã−Ö ´ÖÖ—Öß ²ÖÆüß%Ö ´ÖÖê.ÃÖÖ.ÃÖÆü ÖÖ»Öß ¯Ö›ãü−Ö
×ŸÖ“µÖÖ ÖÖÓªÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ¾Ö ÖÖÓªÖ“Öê ÆüÖ›ü
´ÖÖê›ü»Öê.¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ ‘ÖÖê™ü¶Ö•Ö¾ÖôÍû ´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Öã−Ö ¯ÖÖµÖÖ“Öê
ÆüÖ›ü ´ÖÖê›ü»Öê ›üÖêŒµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ú´Ö¸êü»ÖÖ ´ÖãŒúÖ
´ÖÖ¸ü »ÖÖ÷Ö»ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü †¯Ö‘ÖÖŸÖÖŸÖ ´ÖÖê.ÃÖÖ.Îú. ‹´Ö.‹“Ö.
16.‹.¯Öß. 649 ¾Ö ‹´Ö. ‹“Ö. 20‡Ô.™üß.5947
´ÖÖê.ÃÖÖ. “Öê “ÖÖ»Öú ÃÖã¬¤üÖ •ÖÖ´Öß —ÖÖ»Öê.Æêü ÃÖ¾ÖÔ•Ö%Ö
‘ÖÖ™üß ¤ü¾ÖÖÖÖ−ÖÖ µÖê£Öê ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü.´Æü%Öã−Ö ÷Öã´ÆüÖ

पोना/
220
चौथे

नमुद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादीने
आरोपीस िहस पाणी भर यासाठी पा याची नळी
दली नाही हणुन आरोपीने ितस िशवीगाळ
क न घरातील चाकु आणुन फयादीचे डा ा
हातावर मा न दुखापत के ली व हाताचपाटाने
मारहाण क न िजवंत मा न टाक न अशी धमक
दली हणुन गु हा दाखल.

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 20/08/2018 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ.
5 ×ÃÖ›üúÖê

305/18
कलम 135
महारा
िव ुत
कायदा सन
2003
माणे

4/08/2018
सहामिह या
पासुन घर
नं ग ली नं.
09/A,
संजयनगर
औरं गाबाद

19/8/18
रोजी
14.49 वा

दादासाहेब
बाबुराव
काळे ,सहा यक
अिभयंता,वय
44 वष
म.रा.िव.िव.कं .
शाखा कायालय
अ हसानगर
औरं गाबाद.

फरिहन खान
साजेद खान,
¸üÖ.संजयनगर
औरं गाबाद

ASI/
एन.ए
स
जाधव
ने.
पो. टे.
हसुल
मो.नं.
91587
2
1023

नमुद ता.वेऴी व ठकाणी यातील फयादी यांनी
दनांक 04/08/2018 रोजी िमऴाले या माहीती
नुसार यातील आरोपी यांचे घरी, घर नं ग ली नं.
09/A, संजयनगर औरं गाबाद येथे यांचे सोबतचे
टाफसह जावुन व तु थीती ची पाहणी के ली
असता यातील आरोपी हा याचे
ाहक
ं .490011114994 असुन यांचे िमटर
ं
40776180 हे जवळपास 0.62क .वाट च लोड
असुन तो सहा मिह यापासुन वीज चो न वापरत
अस याचे आढळु न आले. सदर
ने MSEB
कायालयाची 458 युिनटचा वापर क न 5753/पयाची लबाडीचे इरा ाने वतःचे फाय ा
साठी वीजेची चोरी के ली हणुन गु हा दाखल ..
ाहक ं .490014607584 असुन यांचे िमटर ं .
40776180 हे जवळपास 0.62क .वाट च लोड
असुन तो सहा मिह यापासुन वीज चो न वापरत
अस याचे आढळु न आले. अशा कारे सदर
ने MSEB कायालयाची सदर 458युिनटची
वीज चो न वापरली असुन याची कमत
अिधभारासह .5735/-एवढी पायाची िव ुत
चोरी

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 20/08/2018 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ.
6 ×ÃÖ›üúÖê

306/18
कलम
65(ख)
महारा
पोलीस
अिधनयम

19/8/2018 19/8/18
रोजी 13.10 रोजी
17.48 वा
वा सेवा
रे टॉरं ट
निवन म ढा
जाधववाडी
औरं गाबाद.

रिव कडु बा
दाभाडे वय 30
वष पोहेकॉ
1584 नेम गु हे
शाखा औ,बाद
शहर रा. ट.
ही. सटर
हडको
औरं गाबाद

अर वद िनवृ ी
िनकस वय 52वष
रा. गजानन नगर
एन11हडको
औरं गाबाद

HC 14
जाधव
मो.नं.
98236
43737

7 ×ÃÖ›üúÖê

307/18
कलम 65
(ख)
महारा
दा बंदी
अिधनयम

19/8/2018 19/8/18
रोजी 12.00 रोजी
वा समधान 18.25 वा
हॉटेल शॉप
नं 109/110
निवन म ढा
जाधववाडी
औरं गाबाद.

िवजय बबन
राव पपळे
वय 30वष
पोहेकॉ 2463
नेम गु हे शाखा
औ,बाद शहर
रा. बेगमपुरा
औरं गाबाद

दनकर िव नाथ
थोरात वय 40वष
रा.जाधववाडी,
सुरेवाडी
औरं गाबाद

सफौ
पठाण
यांना
मो.नं.
99238
88931

नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील फयादी हे
टाफ सह आयु ालय ह ीत पे ोल ग क रत
असतांना
ी सेवा रे टॉरं ट निवन म ढा
जाधववाडी येथे यातील आरोपी याने
िवनापरवाना बेकायदेिशर र या वत: या
आ थक फाय ासाठी वरील वणनाचा व
कमतीचा ो हीबीशन चा माल हा चोरटी िव
कर या या उ ेशाने वत: या ता यात व क जात
बाळगत असतांना िमळु न आला हणुन गु हा
दाखल .
िमळाला माल – 1) 1352/क.चे एकु ण
काचे या 26िसलबंद बाट या यावर लाल
िपव या कागदी लेबलवर देशी दा भगरी
सं ा असे िलिहलेले
येक 180ML या2)
00.00/- . क. एक वायरची िपशवी असा एकु ण
1352 िमळालेला मु ेमाल
- नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील फयादी हे
टाफ सह आयु ालय ह ीत पे ोल ग क रत
असतांना समधान हॉटेल शॉप नं. 109/110 निवन
म ढा जाधववाडी औरं गाबाद येथे यातील आरोपी
याने िवनापरवाना बेकायदेिशर र या वत: या
आ थक फाय ासाठी वरील वणनाचा व
कमतीचा ो हीबीशन चा माल हा चोरटी िव
कर या या उ ेशाने वत: या ता यात व क जात
बाळगत असतांना िमळु न आला हणुन गु हा
दाखल ..
क.चे एकु ण
िमळाला माल – 1) 1092/काचे या 21 िसलबंद बाट या यावर लाल
िपव या कागदी लेबलवर देशी दा भगरी
सं ा असे िलिहलेले
येक 180ML या 2)
3290/3) असा एकु ण 4382 िमळालेला
मु ेमाल

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü µÖê£Öß»Ö ×¤ 20/08/2018 “Öê ÷Öã−Æêü †ÖœüÖ¾ÖÖ.
281/2018
कलम 379
भादिव

19/8/2018
रोजी 12.30
वा.सुमारास
म यवत
बस थानक
औरं गाबाद
येथे

19/08/2
018
रोजी
14.27
वा.सु.

िशवाजी
गोपालराव
देशमुख वय54
वष धंदानौकरी
अ व औषध
शासन
रा.कांचनवाडी
पैठणरोड
औरं गाबाद

अ ात

9 ˆÃ´ÖÖ−Ö 120/18
¯Öã¸üÖ
ú»Ö´Ö
306,406,
34,³ÖÖ¤ü¾Öß

12/12/17
¾Öêôû.09.00
ŸÖê ×¤ü
13/8/2018
¸üÖê•Öß“Öê
10.18 ¾ÖÖ ÃÖã
‹ú−ÖÖ£Ö −Ö÷Ö¸ü
ü ˆÃ´ÖÖ−Ö¯Öã¸üÖ

19/08/2
018 ¾Öêôû.
11.45
¾ÖÖ.

´Ö×Æü»ÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß
¾ÖµÖ 30 ¾ÖÂÖì
¸üÖ. †¿ÖÖêú
×−Ö¾ÖÖÃÖ †¸ü²Ö
×Ö›üúß
•ÖµÖØÃÖ÷Ö¯Öã¸üÖ
†Öî.²ÖÖ¤ü

1.×ú¸ü%Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö
úÖê»ÖŸÖê
2.´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖê¯Öß
3. ÷ÖÖîŸÖ´Ö ´ÖÖ×−ÖúÖ
ÃÖÖê−Ö™üŒêú ¸üÖ.×•Ö.
×−Ö•ÖÖ´ÖÖ²ÖÖ¤ü ¸üÖ•µÖ
ŸÖê»Ö÷ÖÓ%ÖÖ

8 ÎúÖÓŸÖß
“ÖÖîú

-

-

-

¯ÖÖê.ˆ¯
Ö×−Ö
“Ö¾ÆüÖ
%Öú
´ÖÖê−ÖÓ.
968
944
613
6

पोना/
875
गायक
वाड
मो. .98230
99875
यांचेक
डे दले

नमुद ता.वेळी ठकाणी यातील फयादी चे
व रल वणनाचे व कमतीचे पाँकेट तसेच
फयादीचे बाजुलाच लँट फाँम .07 येथे उभे
असलेले इसमाचे देखील पाँक ट चोरी गे याचे
समजले फयादीने याचे नाव िवचारले असता
याने याचे नाव महेश कारभारी गायकवाड असे
सांगुन ते यांचे नातेवाईकास सोडणे साठी आले
होते. यांचे देखील पँट या पाठीमागील िख यात
ठे वलेले पाँकेट हे देखील कोणतरी अ ात चो ाने
वत या फाय ासाठी लबाडी या इरा ाने
चो न नेले आहे वगैरे मजकु रा या जबाबाव न
गु हा दाखल
1) 3930/- पये याम ये 500 पये दरा या 7
चलनी नोटा, 100 पये दरा या 3चलनी नोटा,
20 पये दरा या 4चलनी नोटा, 10 पये दरा या
5चलनी नोटा, असे व SBI बँकेचे दोन ATM
काड, पँन काड एक नग,बे ट ाईझ माँल काड एक
नग, वाहन चालक परवाना एक नग 2)500 पये
ी.महेश कारभारी गायकवाड यांचे 500 पये
दरा या 1नोट आसलेले पाँक ट 4430/- . एकु न

¯ÖÖêˆ¯Ö
×−Ö
“Ö¾ÆüÖ%Öú
´ÖÖê−ÖÓ.
96894
46136

−Ö´Öã¤ü ŸÖÖ¾Öêôûß ¾Ö ×™üúÖ%Öß µÖÖŸÖß»Ö †Ö¸üÖêÌ¯ÖßŸÖÖÓ−Öß
ÃÖÓ÷Ö%Ö´ÖŸÖ ú¹ý−Ö ×±úµÖÖÔ¤üß“Öß »ÖÆüÖ−Ö ²ÖÆüß%Ö ×ÆüÃÖ »Ö÷−ÖÖ“Öê
†Ö´ÖßÂÖ ¤üÖÖ¾Öã−Ö ×ŸÖ“ÖÖ ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ‘Ö¸ü“µÖÖÓ“ÖÖ »Ö÷−Ö −Ö
ú¸üŸÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ‘ÖÖŸÖ ú¹ý−Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖú ¡ÖÖÃÖ ¤êü¾Öã−Ö ×ŸÖÃÖ
†ÖŸ´ÖÆüŸµÖêÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö êú»Öê. ´’û%Öã−Ö ²ÖÖ•ÖãÃÖ¯ÖÏ´ÖÖ%Öê ÷Öã−ÆüÖ
¤üÖÖ»Ö
(ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ
÷Öã−ÆüÖ ÆüÖ ¯ÖÖê. Ã™êü. †Ö.´Öé.Îú 30/18 ×¤ü 14/8/18 ¾Ö¹ý−Ö
´ÖµÖŸÖ ´Öã»Öß“µÖÖ ²ÖÆüß%Öß“µÖÖ ×±úµÖÖÔ¤üß¾Ö¹ý−Ö ¤üÖÖ»Ö
ú¸ü%µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü.)
SD/-

(›üÖò.−ÖÖ÷Ö−ÖÖ£Ö úÖê›êü)
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü
ú¸üßŸÖÖ.

