
ADDITIONAL DIRECTOR GENARAL OF POLICE RAILWAY, MAHARASHTRA STATE, RAILWAY  MUMBAI 

 

   Daily Bulletein Of Railway Maharashtra State Nagpur Date :- 01-12-2018 

  

Dist. 

Rlys 

Nagpur 

 

Police Station 

Reg.Offences 

NC   Missing person Missing 

Children 

Applications                                Total 

Accident

al deaths 

Traced Untraced 

Class 

 I to V 

Class 

VI 

Male Female Girl Boy Public SP 

office 

Senior 

Offices 

 

NIL 

 

01 

Male Female Male  Female 

total 12 NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 01 - - - 

 

Dist. 

Rly 

Nagpur 

Preventive action BP Act.  Summons Warrant Police/homeguard 

detail CRPC 

107 109 110 41 (1) 

, (2) D 

122/ 

124 

99/ 

112/ 

 117 

55/ 

57 

Served Balance Served Balance Train Patrolling 

Staff Total 

total NIL NIL NIL NIL               NIL NIL NIL - 

 

- - - 23 

 

 

 

 

 

 

Dist. 

Rly 

Nagpur 

Begger Cases Hawkers  Cases 

total NIL NIL 



 

Daily Bulleteen Of  Railways Nagpur  Summary 

 

 

SR 

N1o. 

HEAD REP. DET. Stolen Property  Recoverd Property 

 

1 MURDER - - - - 

2 ATT. MURDER - - - - 

3 DACOTIY - - - - 

4 PREP.OF. DACOTIY - - - - 

5 PREP.OF ROBBERY - - - - 

6 H.B.T. - - - - 

7 BAG  LIFTING 01 - Rs.500/- - 

BAG DROPPING  - - - 

BAG CUTTING - - - - 

MOBILE 06 - Rs.63,436/- - 

CHAIN SNACHING - - - - 

OTHER  THEFT 04 01 Rs.37,300/- - 

8 THEFT - - - - 

9 A.S.D.  -  - 

10 RIOT - - - - 

11 HURT 01 - - - 

12 ASSA.ULT. - - - - 

13 CHEATING - - - - 

14 C.B.T. - - - - 

15 MOLESTATION - - - - 

16 RAEP - - - - 

17 FORDG  NOTE - - - - 

18 KIDNAPPING - - - - 

19 OTHER IPC - - - - 

TOTAl 

 

12 01 Rs.1,01,236 /- - 



Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 01-12- 18 

 

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk- 

osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 ukxiwj 

1982/18 

U/S 379  

IPC 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

js LVs ukxiqj 

IyWVQkeZ ua 02 

oj 
 

01.12.18 

चे 21.00 

वा. 

 

01.12.18 
ps 04-04  

ok 

jktfugky 

txjh;k fugky  

वय 28  वर्ष  

रा.fcjxko Fkkuk 

mjyk jk;iqj  मो 

नं.  

7024525081 
 

vKkr ,dq.k 17]500 :- 
एक  dkG;k jaxkph ilZ 

R;kr ,qfu;u cWdsps 

,Vh,e dkMZ ,l ch vk; 

ps dkMZ ] jsYos fVfdV 

jks[k 2500@& : 

lWelax dap k eksckbZY 

ts7 R;kr lhe ua 

9993666730] 

9993666710  vk; ,e 

bZ ua ekghr ukgh fd 

1500@& vlk ,dq.k 

17500@& :q eky 

fujad नमदु ता वेळी व ठिकाणी यातील ठियादी मजकुर 
gs gSnzcknyk etqjh djhrk tkus djhrk  रे 
स्टे ukxiqj IyWVQkeZ ua 02 oj  vkys 

vlrk R;kapk >ksispk Qk;nk ?ksoqu 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने ठियादी याांचा झोपेचा  
िायदा घेवनु  नमदु वणणनाची बगँ आतील 
मोबाईल सामानासह मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 379 ipc  
प्रमाणे गनु्हा दाखल  

iksgok 

@59 

okLfud 

2 ukxiqj 

1985/18 
U/S 379 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन न 12811 
हठटया एक्स चे 

कोच नां S/5 मधनु 
रे स्टे नागपरु येथनु 

गाडी सटुताच 
 

26.11.18  
चे  14.00 

वा 
 

01-12-18 
18-53  वा 

गीता अशोक कोरोट 
वय 23 राह  टी बी 

टोली परमात्मा  एक 
नगर समु्मो क्लासेस 
चे मागे ठज गोंठदया 

मो.नां. 8308274857 
8007913071 

 

vKkr ,dq.k 9990 :- 
एक काळ्या रांगाचा ठववो 
कां  चा मोबा ईल YS1L 

त्यात दोन ठसम वोडािोन न 
9923264969 Jio No 

7972544067 IMEI NO 
861750032779173/ 
861750032779165 

असा एकुण 9990/-रु चा 
माल 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व ठिकाणी 
यातील ठियादी मजकुर हे नागपरु ते  गोंठदया असा 
प्रवास कठरत अशताांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे 
नागपरु येथनु गाडी सटुताच   कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने ठियादी याांचे बथण वर िेवलेला मोबाईल   
घेवनु नमदू वणणनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला. वरुन सबब अप कलम 379 
ipc  प्रमाणे गनु्हा दाखल करन्यात आला 

iksgok 

@59 

okLfud 

3 ukxiqj 
1986/18 U/S 

379  IPC 
xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

ट्रेन न 12791 
सिकंदराबाद 

दानापरु एक्ि चे 
कोच नं B/3 बथथ 
नं 41,43 रे स्टे 

नागपरू PF No 1 
वर 

 

09.11.18  
चे  19.15 

वा 
 

01.12.18 
22-10 

अशोक कुमार 
मनु्नीलाल शाह वय 
44 राह  गणेश नगर 
वार्थ  नं 4 बोरगाव 
मेघे पो स्टे वधा 

मो.नं. 9822519092 
 

vKkr ,dq.k 15]000 :- 
एक पिथ ब्राऊन रंगाचा 
त्यात नगदी 15000 

रू,एटीएम 
कार्थ ,आधारकार्थ ,पनँकार्थ
,कारचे स्माटथ  कार्थ  अिा 

एकुण 15000/-रु चा माल 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व सिकाणी 
यातील सियादी मजकुर हे नमदू गार्ीने वधा ते 
दानापरु अिा प्रवाि कसरत अितांना प्रवािा 
दरम्यान रे स्टे नागपरु येथे िामान घेणेकसरता 
उतरले अिता िामान घेवनू बथथवर गेल ेअिता 
त्यांचे पनँ्टचे सिशातील नमदू पिथ आतील 
िामानािह  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
नजरचकुीचा िायदा घेवनू मदु्दाम लबार्ीने व 
कपटाने चोरुन नेल.े  
fVi%ek-iks-v/kh-yksg-ukxiwjtk-dz-vkj @23 @oxZ 

@ 2018@11648fn-29-11-18 अन्वये गुन्याचे 

कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने 

 

iksgok 

@933 

ikaMs       



4 ukxiqj 
1987/18 U/S 

379  IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन न 12651 
तामीलनाडू एक्स 
चे कोच नां एस/2 
बथण नां 47 रे स्टे 

नागपरू PF No 1 
वर 
 

19.11.18  
चे  02.00 

वा 

ठद. 01.12.18  
चे  22.25 वा 

अशोक कुमार हरी 
ससह वय 48 वषण राह  

जसाला पो स्टे 
काांधला ठज शामली 

उ.प्र मो.नां. 
9520656565 

v/s 
vKkr 

 

vKkr ,dq.k 8]000 :- 
एक काळे रांगाचा नोकीया 

कां  चा मोबाईल सीम नां 
9530927394, 

8630604127 असा एकुण 
8000/-रु चा माल 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व सिकाणी 
यातील सियादी मजकुर हे नमदू गार्ीने मदरैु ते 
सनजामदु्दीन अिा प्रवाि कसरत अितांना प्रवािा 
दरम्यान रे स्टे नागपरु येथे  कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनू नमदू 
वणथनाचा मोबाईल मदु्दाम लबार्ीने व कपटाने 
चोरुन नेला. 

fVi%& ek-iks-v/kh-yksg-ukxiwj tk dz 

vkj@23@oxZ@2018@11647 सद 29.11.18 
अन्वये गुन्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने 

 

iksgok 

@181 

ckcj 

'ks[k       

5 ukxiqj 
1988/18 U/S 

379  IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रे.स्टे नागपरू 
प्लटॅिामणनां.2 वर 

 

ठद. 1.12.18  
चे 22.00 

वा.दरम्यान 

ठद. 1.12.18  
चे 22.36 वा. 

सठुनल ब्रम्हास्वर 
ठवमल वय 29 वषण 

धांदा शेती, रा. 
माहेचला, पो स्टे 

जनुागड ठज. तलुाहांडी 
(ऊडीसा) मो नां. 
8878503752 

v/s 
vKkr 

 

vKkr ,dq.k 15]000 :- 
एक लेनोवो कां . चा 

मोबाईल त्यात वोडािोन नां. 
8878503752, Jio ठसम 
नां. माहीत नाही IMEI No 
नमदु नाही सकम 15000/-

रु. चा माल 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील सियादी  मजकुर हे  
बल्लारशहा येथे जाणे कसरता रे स्टे नागपरु 
प्लटँिामथ नं. 2 वर आले अिता त्यांनी आपला 
मोबाईल चासजिंगपाईटला लावला व त्यांना झोप 
लागली त्या दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
सियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु   वरील नमदु 
वणथनाचा मोबाईल  मदु्दाम लबार्ीने चोरून नेले 

 

lQkS 

699 

iokj       

6 o/kkZ 

936@18 

dye 

324]323] 

506 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

tcj 

nq[kkir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jsLVs iqyxko 

IykWVQkWeZ ua  

02 

 
 

 

30-10-18    

19-00 ok  

njE;ku 

01-12-18 

01-23 ok    

ok 

dq  oS’.koh  

“k”khdkar    

iksgjs o; 23 o’kZ 

jk fVGd uxj 

iqyxko ft o/kkZ 

 

vrqy ftor 

ukxnsors 

o; 23 o’kZ 

O;olk;& 

etqjh jkg 

“kkL=hokMZ 

iqyxko ft 

o/kkZ 

vVd rk 

osG fn 01-

12-18 ps 14-

29 ok 

fuajd  ;krhy fQ;kZnh gs vkiys ekek o ekeh 

lskcr o/kkZ ;s.ks djhrk jsLVs iqyxko 

IykWVQkWeZ ua  02 oj mHks vlrkasuk  

;krhy vVd vkjksih ;kus  fQ;kZnh 

fgyk eksckbZy  ekxhrys vlrk frus 

udkj fnys o:u vkjksihus jkxkps 

Hkjkr fQ;kZnhps mtO;k gkrkoj ] 

ekaMhoj CysMus okj d:u t[keh 

d:u cqD;kus ekjgku d:u iGqu 

xsys vls iksLVsyk ;soqu fnys fQ;kZnh 

o:u ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk 

 

iskgok  

758 

nkHkk

Ms 



7 o/kkZ 

937@18 

dye 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

xkMh ua 

12615 ftVh 

,Dl ps 

fodykaxdksp 

e/;s p<r 

vlrkauk jsYos 

LVs-panziqj 

22-10-18  

ps  09-11 

ok  

njE;ku 

01-12-18 

ps  11-45    

ok 

jkts”k fuo`Rrh 

cksjys o; 44 o’kZ 

jk HkVM uxj 

eqrhZtkiqj ft 

vdksyk 

vKkr ,dq.k 10847 :- 
eksVks th da eksckbzy 

R;kr fle au 

9423722022 

IMEI No 
359574080559835 

359574080559843 

fd 10847@# 

 ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus pazniqj 

rs lsokxkze  vlk izoklk  djhrk   

lnj dksp e/;s p<r vlrkauk xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu ueqn eksckbZy dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus pks:u usys ckkcr 

fQ;kZnh ;akuh pskjhph rdzkj iksLVsyk 

;soqu fnyss  o:u ueqn xqUgk nk[ky 

d.;kr vkyk 

iskgok 

214 

usokjs 

8 cMusjk 

858@18 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन 11040 

महाराष्ट्ट्र एक्स 

चे समोरील 

जनरल बोगीत 

रे.स्टे बडनेरा 
;sFkqu p<r 

vlrkauk 

  

30/11/1
8 

14.15वा

. 
  

01/12/
18 

14.49वा

. 
  

Pksru fnyhi 

vksbZacs o;&21 o’kZ 

jk-oyxkoa jksM 

pkaxkiqj O;kl 

Vkmuf’ki ?kj dza-

72@v ft-

vejkorh 

vKkr ,dq.k 8099 :- 
एक Lenovo मॉडल 

नं. k8 plus  कंपनीचा 

त्यात oksMkQksu fle 

ua-  8412020964 

ऑयडीया कंपनीचे 

सीम नं.9075745443 

IMEI NO 
864829032507912,86
4829033007912  कक 

8099/- रू 

  

fujad  v”kk izdkjs vkgs dh]ueqn rk osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn 

Vzsu us cMusjk rs iq.ks vlk izokl 

dj.;kdkjhrk js-LVs cMusjk ;sFkqu xkMhr 

p<r vlrkauk dks.khjrjh vKkr pksjV;kus 

R;kapk iWUVP;k f[k’kkr Bsoysyk ueqn 

o.kZukpk ekskcbZYk znhZpk Qk;nk ?ksoqu 

pks:.k usyk ckcr fnys fQ;kZn o:.k 

xqUgk nk[ky  

fVi&;krhy fQ;kZnh ;kauh vkt jksth 

le{k iks-LVs yk ;soqu rdzkj fnyh   

eiksuk2

57 

jkeVsds  

    

9 अकोला  
1197/18 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

cWx 

pksjh 

ट्रेन नां. 12129 
एक्स चे कोच नां. 

S4बथण नां. 
35,37वरून 

रे.पो.स्टे. अकोला 
येणे पवुी 

 

10.11.18 
चे 05.30वा. 

 

01.12.18 
चे  00.17  

वा. 
 

श्री. अशोक शांकर 
पवले  वय 37वषण,  

रा.वाकी 
ब,ुता.खेड,पो.स्टे. 

चाकण पणेु  मो. नां. 
7057978578 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 500 :- 
एक बगँ त्यात आधारकाडण, 
पनँकाडण,वोटरकाडण,आयडी
बीआय चे एटीएम काडण, 
बकँचे पासबकु , इतर 

कागदपत्र बगँची अांदाजे 
ठक.500/- रु. चा माल. 

 

ठनरांक 
 

नमदु तारीख वेळी व िीकाणी यातील ठियादी 
मजकुर हे वरील नमदु ट्रेन व कोच ने बथण वरून 
रे.स्टे.पणेु ते रायपरु असा प्रवास  कठरत असताांना 
प्रवासादरम्यान रे.स्टे. अकोला येणे पवुी याांच्या 
पत्नीची एक वरील नमदु वणणनाची बगँ आतील 
सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून 
नेला आहे  वरून सबब अप.कलम 379 IPC 
प्रमाने गनु्हा दाखल  
 उशीरादाखल कारण --पोलीस अठधक्षक 
कायालय लोहमागण नागपरु जा.क्र. 11517/18 ठद. 
22/11/18 अन्वये गनु्हाचे कागदपत्र आज रोजी 
प्राप्त झाल्यावरून मा. PSO सो याांचे आदेशान्वे 
गनु्हा दाखल 

पो.ना./ 
752 
पाटील  



 

 

 

 

 

10 अकोला  
1198/18 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

ilZ 

pksjh 

रे. स्टे. अकोला 
मसुािीर खाना 

येथे झोपले 
असताांना 

 

30/11/201
8चे 

04/00वा .द
रम्यान 

 

01.12.18 
चे  13.15  

वा. 
 

नेमीचांद चांदगीराम 
पणुीया वय-53 
वषण,धांदा-शेती 
रा.तोलासेही 

ता.चीडावा ठज.झसुनु ू
राजस्थान 

मो.नां.7568893129. 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 2300 :- 
एक काळ्या रांगाचे मठनपसण 

त्यामधे 2300/-
Rs,500x4,100x3 एकुन 
रूपये 2300/-Rs चा माल 

 

ठनरांक 
 

 नमदु तारीख वेळी व िीकाणी यातील ठियादी 
मजकुर हे रे. पो. स्टे.अकोला येथील मसुािीर 
खाना येथे झोपले असता त्याांचे झोपेचा िायदा 
घेउन ठियादी याांच्या पनॅ्टच्या  ठखशातील वर नमदू 
मठनपसण आतील रोख रूपया सह .कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरून नेले वरून सबब अप.कलम 
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल   उशीरा दाखल 
कारण -------  ठियादी नामे नेमीचांद चांदगीराम 
पणुीया याांनी   आज रोजी पो. स्टे. ला. येउन ठदले 
ठियाद वरून गनु्हा दाखल 

पो.ना./ 
930 
चव्हाण 

11 अकोला 
1199/18 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन पणुा अकोला 
पसेँजर मधनु रे. 
स्टे.अकोला येथे 

लक्षात आले 
 

ठद.29/11/2
018चे वेळ 
नमदु नाही 

 

ठद.01.12.1
8 चे 15.48  

वा. 
 

मांगेश ठकसनराव घोटी 
वय-32 वषण,धांदा-

मजरुी 
रा.जळगावनदाांटे ता 
आकोट ठज. अकोला 
मो.नां.7219364439. 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 11]500 :- 
एक समँसांग J4कां . चा 

मोबाईल त्यात JIO ठसम नां. 
9021706378 ठक. 

11,500/-Rs चा माल 
 

ठनरांक 
 

नमदु तारीख वेळी व िीकाणी यातील ठियादी 
मजकुर हे रे.स्टे. वाठशम ते अकोला असा प्रवास 
नमदु ट्रेन मधनु करीत असताांना प्रवासा दरण्यान रे. 
स्टे. वाठशम येथनु गाडी सटुल्या नतांर ठियादी याांनी 
त्याांचा मोबाईल गाडी मधे चाजीगला लावलेला 
मोबाईल रे. स्टे. अकोला येथे पाहीला असता 
ठदसनु आला नाही तरी .कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
ठियादी याांचे नजर चकुवनू मोबाईल चोरून नेले 
वरून सबब अप.कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल   
  उशीरा दाखल कारण --    ठियादी नामे मांगेश 
ठकसनराव घोपे याांनी  आज रोजी  पो. स्टे. ला. 
येउन ठदले ठियाद वरून मा. PSO सो याांचे 
आदेशान्वे गनु्हा दाखल केला 

पो.ना./ 
752 
पाटील  

12 

 

अकोला  
12.00/18 
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

ilZ 

pksjh 

ट्रेन अमरावती 
सरुत पसेँजर मधे 
रे. स्टे.अकोला 

येथनु गाडीत चढत 
असताांना 

 

01/12/18 
वेळ नमदु 

नाही 

01.12.18  
19.00  वा. 

 

यवुराज ठवठ्ठल 
वाईकर वय-34 

वषण,रा.रूम नां.302 
जय रघवुीर समथण 
ठबल्डीग नठव मबुांई 

मो.नां.9594768759. 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 2500 :- 
एक मनी पसण त्यात ATM 

Idbi,ICICI,आधार 
काडण,पनँ काडण, रोख 

2500/-
Rs,500x2,100x15 एकुन 

2500/-Rs चा माल 
 

ठनरांक 
 

 नमदु तारीख वेळी व िीकाणी यातील ठियादी 
मजकुर हे रे.स्टे. अकोला ते शेगाव असा प्रवास 
करण्या सािी नमदु ट्रेन मधे रे. स्टे. अकोला येथनु 
चढत असताांना  ठियादी याांची मनी पसण पनँ्टच्या 
ठखशातील .कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने ठियादी 
याांचे नजर चकुवनू चोरून नेले वरून सबब 
अप.कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

पो.ना./ 
752 
पाटील  



 

 

 

    jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %&    
v

d 

iksLVs xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky  gdhxr  riklh 

vaeynkj 

 & & & & & & & & & 

 

     jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&   

v

dz 

iksLVs  exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

e`rdkps uko o 

iRrk 

    gdhxr   riklh 

vaeynkj 

1 cMusjk मर्ग क्र 

47/18 
u/s 174 

Crpc 

js-LVs cMusjk 

;sFks xkMhr 

p<r vlrkauk 

Iy ua-2 oj  

01/12/18 चे 

10.30 वा पुवी  

.01/12/18 चे 

19.11 वा   

 

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l jsLVs 

cMusjk 

iq:”kksRre xaxk/kj 

eksj?kMs o; va-55 

o”kZ jk-uanuou 

uxj ukxiqj   

;krhy e`rd ble gk vkiys eqyhlg ukxiqj ;sFks 

tk.;kdjhrk Vzsu ua-22151 e/;s p<r vlrkauk R;kl 

pDDj ;soqu cs’kq/n iMY;kus R;kl iksf’k@888 

lkojdj ;kaps glrs vkS’k/kksipkjdkeh ft-lk-: 

vejkorh ;sFks Hkjrh dsys vlrk ek-oSndh; vf/kdkjh 

lks ;kauh rikluh d:.k e`r ?kks’khr dsYks 

lQkS@ 

476 

jaxkjh  

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh   fn- 01-12-18 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  fn-01-12- 18 

 

 

 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vkjksih vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

1 o/kkZ 936@18 d 324]323]506 

Hkknaoh 

 

 

fn 01@12@18 ps 

 14-29 ok 

vrqy ftor ukxnsors o; 23 o’kZ O;olk;& etqjh jkg “kkL=hokMZ iqyxko ft 

o/kkZ 

 

vd iksLVs  feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr  riklh vaeynkj 

& & & & & & & & & 



 

 

 

 

 

&% xks"kokjk %& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 12 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 01 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 01 ¼ 1 okjl iq:"k½ 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- veks?k xkaodj gtj 

2 vIij iksyhl vf/k{kd Jh- nRrkjke-jkBksM gtj 

3 Mhok;,lih ¼ gkse ½  Jh- eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj infjDr pktZ Jh-eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home gtj 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk Jh- lrh'k f’kans  SDPO fn- 17-11-18 iklqu  flde/;s  

8 iks-fu;a=.k d{k ukxiqj infjDr pktZ  Jh- eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home 
gtj 


