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

 

   Daily Bulletein Of Railway Maharashtra State Nagpur Date :-16/01/2019 

  

Dist. 

Rlys 

Nagpur 

 

Police Station 

Reg.Offences 

NC   Missing person Missing 

Children 

Applications Total 

Accidental 

deaths 

Traced Untraced 

Class 

 I to V 

Class 

VI 

Male Female Girl Boy Public SP 

office 

Senior 

Offices 

 

01 

Male Female Male  Female 

total 10 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 - 

 

- - - 16 

 

 

 

 

 

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 - - - - 

BAG DROPPING 05 - Rs.2,75,999/- - 

BAG CUTTING - - - - 

MOBILE 05 - Rs 95,000/- - 

CHAIN SNACHING - - - - 

OTHER  THEFT - - - - 

8 THEFT - - - - 

9 A.S.D. - - - - 

10 RIOT - - - - 

11 HURT - - - - 

12 ASSA.ULT. - - - - 

13 CHEATING - - - - 

14 C.B.T. - - - - 

15 MOLESTATION - - - - 

16 RAEP - - - - 

17 FORDG  NOTE - - - - 

18 KIDNAPPING - - - - 

19 OTHER IPC - - - - 

TOTAl 

 

10 - Rs.3,15,188/- - 



 
 

             Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn-16@01@2019 

 

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 

 xksafn;k 

16@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

Vsªu ua- 

11039 

egkjk"Vª ,D

lizslps 

tujy 

dkspe/kqu] 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkqu 

xkMhrqu 

mrjr 

vlrkauk 

 

15-01-18 

20%20 

oktrk 

njE;ku 

16-01-19 

19%12 

oktrk 

vfHk"ksd lqjsan 

ok?kekjs o; 27 

o"kZ /kank &lhbZ,Vh 

Vk;j daiuh eq- 

esaxkVksyk iks- 

ikFkjh rk- xksjsxkao 

ft- xksafn;k 

eksck ua- 

7875027493 

 

vKkr ,dq.k 18]990:- 

,d dkG;k jaxkpk 

lWelax daiuhpk 

eksckbZy EkWkMsy ua- J7 

Nxt  vk;,ebZvk; 

dza- 

3527190900118
41, 

3527200900118
49 

R;kr fledkMZ ua- 

thoks daiuhps 

8459151103 o 

vksMkQksu daiuhps 

fledkMZ ua- 

8411835027  

fdear  18990 

:Ik;kpk eky 

 

fujad ueqn rkj[ksl osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  etdqj 

gs xkMh ueqn xkMhus jsYos LVs’ku 

bZrokjh rs xksafn;k vlk izokl 

d:u jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkhy 

IyWVQkWeZ ua- 05 oj xkMhrqu 

mrjr vlrkauk dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus izoklh yksdkaP;k xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn 

eksckbZy eqn~nke yckMhus pks:u 

usys ckcr fQ;kZnh gs le{k iks-

LVs-yk gtj >kY;kus ueqn izek.ks 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

vkgs- 

 

iksgok@ 

193 

Fkksjkr 

 



2  brokjh  

xq-j-ua-  

8/19   

dye 379    

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

lksU;kps 

nkfxus pksjh  

 

.  ट्रेन 
बल्लारशा 

गोदीया पसेँजर 
मध्ये रे स्टे 

चाांदाफोटट ते 
ससदेवाही 
दरम्यान 

 

12/01/19 चे 
08:15 वा 
दरम्यान 

 16/01/ 19 
चे  14:34  

वा 
 

ततलकचांद ग्यातनराम 
खाांडेकरएवय 51वषटए 

धांदा. नोकरी तवजय 
नगरएरांगोली लानँ 

मागे एआहुजा इांतजण् 
जवळ एबायपास रोडए 

चांद्रपरुण् मोण्नांण् 
962372295194217

18535 

. अज्ञात ,dq.k 2]06]500:- 

.  सोन्याच्या बाांगड्या वजन 
20 ग्रमँ 500 तमलीग्रमँ 

तक63000 रुए सोन्याची 
पोत वजन 10ग्रमँ 500 

तमलीग्रमँ तकण् 38000 रुए 
सोन्याचे मांगऴसतु्र 2 ग्रमँ 

वजनाचे तक 
5000एसोन्याचे नेकलेस 
वजन 10 गमँ  सक25000 
रुए सोन्यचे कानातील दोन 

नग टापँ्स वजम 10ग्रमँ 
तकण् 25000रुए सोन्याचे 

मलुीचे कानातले दोन जोडी 
वजव 5 ग्रमँ सक 12000 

रुए सोन्याची चैन वजन 10 
ग्रमँ तक 25000ध्रएु रोख 

13000 असा एकुण 
206500.रू चा माल 

 

तनरांक 
 

.   वरील तारखेस वेळी व तिकाणी 
यातील तफयादी आपले पतरवारासह 
ट्रेन बल्लारशा गोदीया पसेँजर ने रे 
स्टेण्चाांदाफोटट ते गोंदीया असा 
प्रवास कतरत असताना प्रवासात 
रेण् स्टेण् चाांदाफोटट ते सशदेवाही 
दरम्याण कोणीततर 02सांशईत 
चोरट्याने तयाांचे झोपेचा फायदा 
घेवनु तयाांचे डोकेवतरल बाकावर 
िेवलेली एक सटुकेस 
।तपेजवबतांज कां पनीची तयातनु 
वतरल रोख व सोन्याचे दागीने 
चोरुन नेले अशा लेखी तफयाद 
वरुन गनु्हा गनु्हा दाखल केला 
असनु सदर गनु्हयाची वदी तरपोटट 
मा PSO सो रेल्वे कोटट नागपरू 
याांना सादर करण्यात येत आहेण् 
सदर गनु्हयाचा तपास मा  PSO सो 
हे कतरत आहेत 

 

 

liksfu Jh 

ukpudj 

3 brokjh  

xq-j-ua-  

9/19  

dye 379    

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

.  गोदीया ते 
इतवारी मेमो 

पसेँजर मध्ये रे 
स्टे कामिी 
येणेपवुी 

 

15/01/19 चे 
18:00 वा 
दरम्यान 

 16/01/ 19 
चे  18:41  
वा 

 

हतरशचांद्र तऴुशीराम 
सेलोकरए वय  50वषट  

धांदा . नौकरीए म ु
प्लाटँ नां 13 तपवळी 

नदी कामिी रोड 
नागपरु मो नां . 
9049897383 

 

. अज्ञात ,dq.k 10]990:- 

.  एक vivo y69 कां पनीचा  
काऴया रांगाचा मोबाईल 

तयात सीम एअरटेल 
9595642840 कां  चे 

आयएमईआय क्र 
865570031980531 
865570031980523 

असा एकुण 10990 रू चा 
माल 

 

तनरांक 
 

वरील तारखेस वेळी व तिकाणी 
यातील तफयादी हे गोदीया ते 
इतवारी मेमो पसेँजर ने खात ते 
इतवारी असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान गाडी रे स्टे कामिी 
येणेपवुी कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने तफयादी याांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु तयाांचे शटटच्या तखशात 
िेवलेला वतरल वणटनाचा मोबाइल 
मदुदाम लबाडीने व कपटाने चोरुन 
नेला बाबत तफयादी याांनी आज 
रोजी पोण्स्टेण्ला येवनु लेखी तफयाद 
तदल्याने सबब अप कलम 379 
भादतव प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  

 

 

HC/313 
Thakur 



4 नागपुर 

CR No 

92 /19 

U/S 379 

IPC  

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 

टे्रन नं  

02193  
ततरुपती 
जबलपुर 
हााँली डे 

स्पेशल  एक्स 

कोच नं A/1  

बथथ नं 27  

वरून रे स्टे 

नागपुर 

js[kka’k 79-08 

v’kka’k 21-15 
 
 

31.12. 18 
चे वेळ नमुद 

नाही 
 

तद.16.1. 19 

चे 00.26 
 

श्री- तशखा राजव 

करवानी वय 37 

राह राईट टाउन गेट 

न 2 रानी वालच्या 
समोर पाँट्रोल पंपचे 

समरो जबलपुर 

मो.न.975559555 

 

vKkr ,dq.k 30]000:- 

एक लेडीज पसथ त्यात 

रोख 2000/-रु एक 9 

पल्स कं चा मोबा. त्यात 

तजवो तसम न 

9893047195 तक-

28000/-रु पावर बाँक 

चाजथर, असा एकुन तक-

30,000/-रु चा माल 

 

fujad नमुद ता वेळी व तिकाणी 
यातील तियाथदी मजकुर हे नमुद 

टे्रन ने चक्रधर ते जबलपुर असा 
प्रवास कररत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे स्टे नागपुर  येथुन  

कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 

तियाथदी यांचे झोपेचा िायदा 
घेवुन नमदू वणथनाचा पसथ व 

आतील सामानासह मुद्दाम 

लबाडीने चोरुन नेले वरुन 

सबब कलम 379 IPC प्रमाने 

गुन्हा दाखल करून सदर मा 

JMFC रेल्वे कोटथ नगापुर 

यांना सादर तसेच पुढील तपास 

कामी मपोना/691 तनकम यांना 
देणयात आला  
 

मपोना/ 

691 
तनकम 

5 नागपुर 

94 /19 
U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन नं. 

22631 
चेन्नई तबकानेर 

एक्सचे कोच 

नं. D 7, बथथ 

नं. 31 वरुन 
रेस्टे नागपुर 
येथुन गाडी 
सुटले नंतर 

 

23.12. 
18 चे वेळ 

नमुद नाही. 

 

16.1.19 
चे 13.23 

ok- 

 

प्रदीप कुमार शमाथ  

S/O हरीशंकर शमाथ 

वय 45 वषथ, रा.  

544 कल्पना नगर 
पावर गेट जवळ 

चौराहा नागपुर मो.नं. 

8999403225 

अज्ञात 

 

,dq.k 8]000:- 

एक Vivo कंप चा 

मोबाईल त्यात तसम  नं. 

9424920273,7974
869780, IMEI  No. 

माहीत नाही.तकं. 

8000/- रु. 

 

तनरंक नमुद ता वेळी व तिकाणी यातील 
तियाथदी मजकुर हे रे स्टे नागपुर 
ते तबकानेर असा  प्रवास कररत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे 
नागपुर  येथुन गाडीसुटल्यानंतर  
तियाथदी यांचे लक्षात आले 

की,त्यांचा  नमुद वणथनाचा 
मोबाईलकोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने   मद्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले 

fVi%& मा. SP कायथ. लोह 

नागपुर आर/23/ वगथ/2019-

422 तद. 15/01/19 अन्वये 
गुन्हाचे कागदपत्र आज रोजी प्राप्त 
झाल्याने 

WNK/ 

307 
ररनके 



6 नागपुर 

95 /19 
U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

टे्रन 12641 
मदुराई एक्स चे 

कोच नं S/8 

बथथ नं 40 
वरुन रे स्टे 

नागपरू गाडी 
सुटलेनंतर 

 

23.12.1
8 चे वेळ 

नमदू नाही. 

16.1.19 
चे 18.11 

ok- 

 

राधा देवी 
तक्रष्णाप्रसाद 

चौरतसया वय 50 वषथ 

राह C-1826 
जहागीर पुरी तदल्ली 

33  मो.नं. 

8851334207 

अज्ञात 

 

,dq.k 00-00:- 

एक Oppo कं चा 
मोबाईल त्यात सीम नं 

9555046648 
Vodafone, IMEI 

no 
86917903266249

8/80  तकंमत नमदू 

नाही. 

 

तनरंक नमुद ता वेळी व तिकाणी यातील 
तियाथदी मजकुर हे नमदू गाडीने 
मदुराई ते हजरत तनजामुद्दीन असा 
प्रवास कररत असता प्रवासा 
दरम्यान रे स्टे नागपरू येथनू 
गाडी सुटलेनंतर कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा नमदू वणथनाचा 
मोबाईल मुद्दाम लबाडीने चोरुन 

नेला. 

fVi%& मा पो.अधी.लोह.नागपरू 
जा क्र 

आर/23/वगथ/2019/423 Dt 

15/1/19 अन्वये टपालाने प्राप्त 
झालेले गुन्याचे कागदपत्र 

Asi 
725 
िाकुर 

7 नागपुर 

CR No  
96 /19 

U/S 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन समता 
एक्सचे 

जनरल 

कोचमधुन 

रेस्टे नागपुर 
 

js[kka’k 79-08 

v’kka’k 21-15 

 

तद.31.10

. 18 चे 

वेळ नमुद 

नाही. 

 

तद.16.10. 

19 चे 

22.52 

 

सुतनल दत्त 

रामतकशन रा. 
अकबरपुर तहरनगांव 

तिरोजबाद उप्र. 

मोनं. 

976186775 

अज्ञात 

 

,dq.k 1200:- 

एक एम.आय नोट 4 

कं.चा मोबाईल त्यात 

तसमनं.jio- 

9765820562, 
idea-8805789075 
तक.1200 रु चा माल. 

 

तनरंक   नमुद ता वेळी व तिकाणी 
यातील तियाथदी मजकुर हे रे स्टे 

नागपुर ते आग्रा असा  प्रवास 

करणे कामी आले असता रेस्टे 

नागपुर येथे टे्रन मध्ये चढतेवेळी 
प्रवाशी लोकांच्या गदीमध्ये 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

वरील वणथनाचा मोबाईल मद्दाम 

लबाडीने चोरुन नेले वरुन 

सबब कलम 379 IPC प्रमाने    

गुन्हा दाखल करून सदर 

गुन्हयाची प्रथम वदी ररपोटथ मा 

JMFC सो रेल्वे कोटथ नागपुर 

यांना सादर तसेच  गुन्याचे 

कागदपत्र पुढील तपास मा मा 
पो तन सो यांचे आदेशान्वये 

WNK/307 ररनके यांना 

देण्यात आले. 
 

WNK/3
07 
ररनके 



8 नागपुर 

CR No  
97 /19 

U/S 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रने 128238 

अमतृसर 
बबलासपरु  

एक्स चे कोच 

नं S/4 बथथ नं 

1 0  11 
वरुन रे स्ट े

नागपूर यथेनु 
 

js[kka’k 79-08 

v’kka’k 21-15 

 

02.01 .19 
च ेवेळ 

नमूद 

नाही. 
 

.16.10. 19 
चे 23.11 ok 

 

श्री सवाथत्तम  प्रकाश 

रावत S/O बप्रतम 

प्रसाद रावत वय 35 

राह बलााँक न 04 A 

सडक न 02 सके्टर 

न 03 CISF ईकाह 

BSP बभलाई थाना 
भट्टी बभलाई बज दगुथ  

छ ग मो.न 

7587183852 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 25]000 :- 

एक लडेीज पर ्त्यात 

SBI चे डबेबट काडथ,व 

के्रडीट काडथ,CISF  च े

ID Card , 2 

वोटरकाडथ,आधार काडथ, 

ड्रायब्हंग ला. फोटो रोख 

14000/-रु दोन 

सोन्याच्या अंगठ्या, साड े

तीन gm बक 5000/-रु 

चा, बससका कं चा 

12500 MH पावर 

बाँक,रेडमी नोट 4 कं.चा 
मोबाईल त्यात बसम न 

9406037807  
8349150638 IMEI 

No 
868645041062061 
बकं.6000 असा एकुण 

25000/-रु चा माल 
 

तनरंक   नमुद ता वेळी व बठकाणी 
यातील बफयाथदी मजकुर हे नमूद 

गाडीन े भोपाल त े दगुथ असा 
प्रवास कररत असता प्रवासा 
दरम्यान रे स्ट े नागपूर यथे े

बफयाथदी यांची पत्नी नाम ेज्योती 
रावत यांना झोपतेनु जाग 

आल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आल े

की   कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्यान ेत्यांचा झोपचेा फायदा 
घेवुन डोक्याजवळ ठेवललेी 
लडेीज पसथ व आतील 

सामानासह  मुद्दाम लबाडीन े

चोरुन नेला. वरुन सबब कलम 

379 IPC प्रमान े गनु्हा दाखल 

करून सदर गनु्याची वबदथ ररपोटथ 

मा JMFC रेल्वे कोटथ नागपूर 

रवाना. तसचे गनु्याचा पढुील 

तपास Asi 725 ठाकुर कररत 

आहेत 

Asi 725 
ठाकुर 

9 o/kkZ 

29@18 

dye 

 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

xkMh  o/kkZ 

cYykj”kkg 

iWls e/;s 

jslVs o/kkZ rs 

fgsx.k?kkV 

njE;ku 

15-01-19 

ps 08-00 

ok 

njE;ku 

16-01-19 

ps  12-20 

ok 

lfr”k v”kksd 

ikVhy o; 30 

o’kZ lhvkjih,Q 

cVkfyvu vgsjh 

ft xMfpjksyh 

 ,dq.k 12]999:- 

,d cWx R;kr ,e 

vk; da eksckbZy 

R;kr fle 

au8208365414]   

8975531416 fd 

9999@#  o jks[k 

3000@#   CRPF 

vk;dkMZ  mªK;Oghax 

yk;lUl ernku 

dkMZ vlk  

12999@# pk eky 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus tGxko es 

cYykj:kkg vlk izkokl 

djhr vlrkauk R;kps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pskjV;kus 

ueqn cWx ueqn lkekuklg 

psk:u usys ckcr nqj{ks= 

cYykj:kkg ;sFks rdkzj fnys 

o:u tk dz 30@19 fn 

15@01@19 vUo;s ueqn 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

iskgok  

549 

QqlkVs  



 

 

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

vd xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- 

rk-osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 o/kkZ 

30@18 

dye 

 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

o/kkZ rs 

lsokxzke 

;sFkhy 

cqdahx dk;kZ- 

leksjhy 

Hkkxke/;s 

16-01-19 

ps 14-30 

ok 

njE;ku 

16-01-19 

ps  12-20 

ok 

Xksfoandqekj  

lkseiky o; 21 

o’kZ jk eksMdyk  

rk eokyk ft 

esjB 

 ,dq.k 1]500:- 

,d cWx R;kr  

daiuhps dkxni=s 

okijrs diMs o jks[k 

1500@# 

~fujad ;krhy fQ;kZnh gs lsokxkze 

rs fo”kk[kkiV~Vue vlk 

izokl dj.ks djhrk jsLVs 

lsokxzke ;sFkhy cqdahx 

dk;kZ- leksjhy Hkkxke/;s  

>ksiys vlrk R;kps >ksispk 

Qk;nk  ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pskjV;kus ueqn cWx 

ueqn lkekuklg psk:u usys 

ckcr iksLVyk ;soqu rdzkj 

fnys o:u ueqn xqUgk 

nk[ky 

iskgok  

357 

esgj 



 

 

 

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

 

v

d

z 

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 xksafn;k 16@19 

dye 

 174 

lhvkjihlh 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k 

ihvkj,e 

dk;kZy;kto

G xksafn;k 

fnukad 

16-01-19 

15%45 

oktrk 

iqohZ 

fnukad 

16-01-19 

17%23 

oktrk  

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l jsYos 

LVs’ku xksafn;k rQsZ 

izseyky fgjkyky 

esJke o; 48 o"kZ 

/kank & ikabZVleu 

jkg- MCyhax 

dkWyksuh] xksafn;k 

,d vuksG[kh 

bZle o; 

vankts 55 

o"kZ 

v’kk izdkjs dh] ;krhy e;r bZle gk 

fn- 16@01@19 jksth jsYos LVs’ku 

xksafn;k ihvkj,e dk;kZy;ktoG 

xksafn;k ;sFks uSlfxZr fjR;k e;r >kys 

vkgs- ckcr ueqn exZ nk[ky dj.;kr 

vkys vkgs- 

iksgok@ 

168 

      

   yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

   ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

                                                                  

                                                              

 

 

 

 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

 xksafn;k 03@2019 dye 379 

Hkknafo izek.ks 

fnukad 

16@01@19 ps 18%30 oktrk 

jk/ks’;ke jkecgknqj d’;Ik o; 20 o"kZ /kank & Mªk;Ogj jkg- lkfo=h Qqys 

okMZ] dqaHkkjs uxj xksafn;k 

v]d 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 10 

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 csokjl iq:"k 

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 vij iksyhl vf/k{kd Jh- nRrkjke-jkBksM gtj   ¼vk;-Mh-lh-xse cankscLr ukxiqj 'kgj½ 

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 gtj 

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



 

 

                      

                  

 

 

 


