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

 

 Daily Bulletein Of Railway Maharashtra State Nagpur Date :- 31.03.2018 

  

Dist. 

Rlys 

Nagpur 

 

Police Station 

Reg.Offences 

NC 

Cases 

/ 

Other

Cases 

Missing person Missing 

Children 

Applications Total 

Applic

ations 

Total 

Accident

al deaths 

Traced Untraced 

Class 

 I to V 

Class 

VI 

Male Female Girl Boy Public SP 

office 

Senior 

Offices 

 

NIL 

 

02 

Male Female Male  female 

total 14 NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 02 - - - 

 

 

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 - 

 

- - - 54 

 

Dist. 

Rly Nagpur 

Begger Cases Hawkers  Cases 

total NIL NIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daily Bulleein Of  Railways Nagpur  Summary :- 



 
 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy nk[ky Hkkx 1 rs 5 [kkyhy xqUgs fnukad   31-03-2018 

SR No. HEAD REP. DET. Stolen Property  Recoverd Property 

 

1 MURDER - - - - 

2 ATT. MURDER - -  - 

3 DACOTIY - -  - 

4 PREP.OF. DACOTIY - - - - 

5 ROBBERY 02 - Rs 41,989/- - 

6 H.B.T. - - - - 

7 BAG  LIFTING 01 - Rs 22,00/- - 

BAG DROPPING - - - - 

BAG CUTTING - -  - 

MOBILE 10 - Rs 1,11786/- - 

CHAIN - -  - 

OTHER  THEFT 01  Rs 18000/- - 

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 

 

14 - Rs 1,73975/- - 



v- 

Ø 

iks-LVs- 

x-qj-ua 

xqUgk ?kM- 

tkxk 

xq-?kM-rk- 

osG 

xq-nk-rk- 

osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr 

 

riklh 

veynkj 

1 js-LVs ukxiqj 

vi ua 

455@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj    

eksckbZy pksjh 

Vªsuua- 12812 

gVh;k ,Dl-

ps tujy 

dksp e/kwu js-

LVs ukxiwj 

vkmVjoj 

31-03-18 

ps 01-00 

ok- 

31-03-18 

ps 10-39 

ok- 

n;k’kadj dk’khukFk 

mik/;k; o; 28 

o"kZ] jk- lwjsUnzxM 

lsehujh fgYl 

ukxiwj eks-au- 

9326377342 

vKkr ,dq.k 1]200: 

,d lWelax da- pk 

eksckbZy R;kr fle ua- 

9850204852]7720

037132 fd-1200@:   

vlk ,dqu 1200@: 

pk eky 

fujad ueqn rk- osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

gs xksanh;k rs ukxiwj vlk izokl djhr 

vlrkauk js-LVs ukxiwj vkmVjoj pkyw 

xkMhrwu fQ;kZnhps ueqn o.kZukpk eksckbZy  

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnhps utj 

pwdhpk Qk;nk ?ksowu eqnnke yckMhus 

pks:u usyk vkgs- o:u lcc vi dye 

379 Hkknfo izek.ks nk[ky  

fVi%& fQ;kZnh gs iksLVsyk Lorgk gtj 

>kY;kus  

 

ek- iks-

uh lks 

is’khr 

2 cMusjk 

vi-dz-

171@18 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj    

eksckbZy pksjh  

 

 

jsYos LVs’ku 

cMusjk 

eqlkQhj 

[kkU;kr     

31-03-18  

16-00 ok  

31-03-18  

 19-01 ok  

 

 

Uktqd xksikyjko 

Fkksjkr o; 48 o"kZ 

jkg- lsayw cksaMs rk 

eqrhZtkiwj ft 

vejkorh  eks ua 

7350110730  

vKkr ,dq.k 10]000: 

,d fooks dap k eksckbZy 

IMEI NO 

865225031049452 fd 

10000@& :   

fujad ojhy rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdwj gs xkMhyk osG vlY;kus jsLVs cMusjk 

eqlkQhj[kkU;kr >ksisys vlrk R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksowu dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kapk 

eksckbZy pks:u usyk   

NK 
402 

rsyeksjs         

3 vdksyk 

280@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj    

cWx pksjh 

Vsªu ua- egkjk”Vz 

,Dl- ps 

leksjhy 

tujy 

dkspe/;s js-LVs- 

vdksyk ;sFkqu 

xkMh lqVrkp- 

31@03@18 

ps 11-40 

ok- njE;ku- 

31@03@18 

15-52 ok-  

J/nk mes’k pksys] 

o; 22 o”ksZ] jk- 

mToy uxj] 

eqjekMh] rk- 

yk[kuh] ft- HkaMkjk- 

vKkr ,dq.k 2200 : 

,d dkWystcWx R;kr jks[k 

2200@&:-] iWudkMZ] 

vk/kkjdkMZ] egkjk”Vz cWadsps 

,fV,e] ikliksVZ QksVks] 

vlk ,dq.k 2200@& : 

pk eky- 

fujad  v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs 

‘ksxko rs cMusjk vlk izokl dfjr vlrkauk 

js-LVs vdksyk ;sFkqu xkMh lqVrkp dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kaph ueqn dkWystcWx 

vkrhy lkekuklg pks:u usys vls fnys 

fQ;kZno:u lcc vijk/k nk[ky- 

iksuk 

93 

4 pkGhlxko 
गु.र.न.99/18  

dye  

379  

Hkknafo 

xqUgkizdkj    

eksckbZy pksjh  

 

चाळीसगाांग 

रे.स्टे. येथ े

हावडा मुांबई 

मेल थाांबली 
असता  लक्षात 

आले  

15/03/18   

01:10 त े 

05:10  वा. 
पूवी 
 

31/03/18   

12.28 वा.   
 

 श्री.शेख सोरव शेख 

साकीरूल  वय-21वर्ष  
राह- मनीरामपुर 

पोस्ट. अलीपुर,पो.स्टे.

                             

हरीपाल,ता.चुचुरा,जि,

हुगली, राज्य ( 

पजचचम बांगाल )   

मो,न.8159852725 

 

-अज्ञात 

 

,dq.k 13]000 : 

एक गोल्डन रांगाचा 13७00/-  

रू. OPPO A 57 मो.फोन. 
IMEI NO   
                                      

991614639,9609497690 

  

 

 

fujad नमूद ता वेऴी व ठिकणी यातील फफयाषदी हे रेल्वे 
स्टेशन चाळीसगाव येथून नमुद गाडीच ेकोच नां. 
S/2  बथष 32 वरून त्याचा फोन साटवर बािुला 
िेवून झोपले असता सदर गाडी चाळीसगाांव 

रे.स्टे,येथ े आल्यावर त्याांना िाग आल्यान े

त्याांनी पाहीले कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े

झोपेचा  फायदा घेवून त्याच े मोबाईल चोरून 

नेला आहे.   

fVi&iksvyksuk vkj@23@2696@18fn-24-03-

18 vUo;s vkt jksth Vikykus izkIRk >kY;kus 

ASI/16 

श्री.गावी
त 



5 pkGhlxko 
गु.र.न.100/1

8 dye  

379  

Hkknafo 

xqUgkizdkj    

eksckbZy pksjh  

 

अप 12810 

हावडा एक्स. चे 
कोच नां. एस / 1  

बथष /53 वरून 

सदर गाडी 
चाळीसगाांव 

 12/03/18    

23/30 वा 
31/03/18   

12.81 वा.   
 

श्री.कृष्णा अिुषन 

पाटील   वय- 47वर्ष  
राह- म.ु मोराव ेमो. 
वहाऴ, ता, पनवेल 

जि.रायगड                                   

मो,न. 8888849226 

-अज्ञात 

 

,dq.k 9]000 : 

  एक एल िी कां चा मोबाईल 
फक. 9000/-रू.  , चा त्यात 

ससम नां. 8888849226 

असा एकूण ९०००/- रु.चं माल  

   

 

 

fujad चाळीसगाव येथून नमुद गाडीच ेकोच नां. एस / 1  

बथष /53 वरून सदर गाडी चाळीसगाांव रे.स्टे.येथ े

आली असता कोणीतरी अत्ज्ञात चोरट्यान े

त्याचा चाजिषगला लावलेला नमुद वणषनाचा 
मो.फोन काढून चोरून नोला  वरून  त्याांना  
नकऴत मूद्दाम लबाडीन ेचोरून नेला आहे. 

 fVi & iksvyksuk vkj@23@2697@18 

fn-24-03-18 vUo;s vkt jksth Vikykus 

izkIRk >kY;kus   

HC/ 

925, 

सोनवणे   

6 pkGhlxko 

101@18 

dye 392 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj    

tcjh pksjh 

Vsªu ua- 

12167 Mk 

okjkulh ,Dl- 

ps dksp u-

ch@2cFkZ u-

70 js-LVs- 

ikpksjkk ;sFkqu 

xkMh lqVrkp- 

31@03@18 

ps 07-00 

ok- njE;ku- 

31@03@18 

21-34 ok-  

lqeh=k jkek eks;kZ] 

o; 39 o”ksZ] jk- 

eYkkM iqoZ cksjhoyh] 

eks-u-

9920194742 

,d 

la’kbZr 

bZle o; 

25 o”kZ 

jax 

lkoGk k 

 

,dq.k 26]990 : 

,d yky jaxkph ysMht 

ilZ fd 1300: R;kr 

jks[k 8]400:@],d ohoks 

da ekackbZy fd-10]990: 

R;kr fle u-

9619567991],d 

lWelx da eksckbZy fd-

1800: R;kr fle-u 

9930418720]nksu tksMh 

paknhps iStu fd-4500:a 

cWadsps ,fV,e] ikliksVZ] 

vlk ,dq.k 26990@& 

: pk eky- 

fujad  v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus izokl dfjr vlrkauk izoklknjE;ku  

js-LVs ikpksjk ;sFks xkMh mHkh vlrkauk ,d 

la’kbZr bZlekus fQ;kZnh ;kaph ueqn o.kZukph 

ilZ vkrhy lkekuklg vks<qu pks:u usyhs 

vls fnys fQ;kZno:u lcc vijk/k nk[ky- 

iksmifu 

iokj 

7 मनमाड 

0366/ 2018 

कलम 379 

भा.दां.वव  

xqUgkizdkj    

eksckbZy pksjh 

मनमाड रेल्वे 
स्टेशन 

प्लटफामष नां 04 

वर 

30/03/2018 

चे 11.00 ते 
11.30 वा 

31/03/2018 
चे11.56 

आनांद  भाऊराव 

सानप प्लट नां 60 

माधव नगर  मनमाड 

ता. नाांदगाव मो. नां 
9175964048 2)आ 

अज्ञात ,dq.k 7]100 : 

एक समसांग j2 gold 1) ससम 

नां 9767257261(idea) imei 

no-358974108176834812 

(2) ससम नां 9284113520 

(jio)(2) c-r 

37j7Qh52v4rc3  फकां मत 

7100/- रु चा माल 

fujad वरील ता .वेळी व ठिकाणी यातील ठियाादी मजकुर हे 
नमुद टे्रन ने   नाठिक  ते मनमाड असा प्रवास करीत 
असताना प्रवासात तयाांना झोप लागली असता अज्ञात 
इसमाने तयाांचे वरील ठििातील नमुद  वणानाचा 
मोबाईल  मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला आहे बाबत लेिी 

ठियााद वरुन गुन्हा दािल  गु. र. नां 0366/ 2018 

कलम 379 भा.दां.ठव प्रमाणे  दािल करण्यात आला  
असुन पुढील तपास मा. प्रभारी अठिकारी सो याांचे 

आदेिान्वये  पो. हवा/747 महाजन   याांचे कडे  तपास 
देण्यात आला 

पो.हवा/ 
747 

महािन 

8 मनमाड 

0367/ 

2018 कलम 

379 भा.दां.ठव  

xqUgkizdkj    

eksckbZy pksjh 

रे. पो.स्टे 
मनमाड टे्रन नां 

11402अप 
नांदीग्राम एक्स 

pnr no 

820395320

4 

31/03/201

8 चे 00.30 
वा 

31/03/201

8 चे 12.05 

इांद्रजीत कौर हरमीत 

ठसांह अरोरा वय54 
वर्ा  िांदा ठिक्षक रा. 

ठवजया ठबल्डींग flat 

no 04 चबुैर मुांबई 

71 मो. नां 

9892031113 

अज्ञात ,dq.k 10]000 : 

1 मोटोजी कां पनीचा 
काळ्या रमगाचा मोबाईल 

तयात ठसम airtel  

9892628706 imei no 
माहीती नाही ठकां मत 

10,000/-रु 

fujad वरील ता .वेळी व ठिकाणी यातील फफयाषदी 
मिकुर हे नमुद टे्रन ने  आपल्या परीवारासह 

गुरुद्वारा मनमाड येथे  दशषनासािी नाांदेड ते 
मनमाड असा प्रवास करीत असता रेय स्टे 

मनमाड येथे गाडीतनु उतरत्या वेळेस गदीत 

नमुद  वरील मोबाईल  वरील  अज्ञात महीला 
याांनी गदीचा फायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले   

पो. हवा 

/185 
जािव 



9 इगतपरुी 

x-qj-ua 

73/18 कलम 

379,356 

भा.द.ंवि 

xqUgkizdkj    

eksckbZy pksjh 

 

17618 तपोिन 

एक्स.गाडीचे 

वड/7 डब्याचे 

दरिाज्यात 

बसनु प्रिास 

करीत असतांना 
 

14-03-18 

19-20 

31/03/18 

चे 00-08 
आवलब आवसब वमर्ाा 

िय 21 िर्षे व्यिसाय-

विक्षण रा.जैमनुपुरा 

चाळ छोटा पािर 

हाउस वभिंडी 

वज.ठाणे.मो.नं.93222

45928 
 

,d 

la’kbZr 

bZle o; 

22 rs 

23 o”kZ  

,dq.k 10]998 : 

गेला माल-एक एम.आय 

कंपनाचा रेड मी िाय/1 गोल्डन 

रंगाचा मोबाईल फोन त्यात 

होडाफोन वसम काडा 

नं.7798563397 एकुण वकमंत 

10998/- रूपये 

 

 
 

fujad अश्या प्रकारे वक यातील नमदु वफयाादी ह ेिर 

नमदु ता.िेळे वठकाणी गाडीचे वड/7 डब्याचे 

दरिाज्यात बसुन प्रिास करीत असतांना ते 

त्यांचा मोबाईल हातात घेिनु पाहत असतांना 

रेल्िे रुळालगत उभ्या असलेल्या नमुद िणानाच्या 

अनोळखी इसमाने त्यांचा हातािर काठीने फटका 

मारून त्याचां हातातील मोबाईल पाडुन उचलुन 

चोरून नेला  गनु्हा दाखल करून गनु्याची 

माहीती मा.िररष्ांना इमेल द्वारे दणे्यात येिनु यांचं 

कडेस वदला 

 

पोहिा 

.340 

10 इगतपरुी 

x-qj-ua 

74/18 कलम 

379,356 

भा.द.ंवि 

xqUgkizdkj    

ysMht ilZ 

pksjh 

टे्रन 18030 

अप िालीमार 

एक्स. गाडीचे 

एस/9 बर्ा 

नं.33,36 िरून 

प्रिास करीत 

असतांना 

वद 26/03/18 

चे 01-15िा ' 

वद 31/03/18 

00-46   िा ' 

सो.सरु्षमा वििेक 

सािदकेर िय 52 िर्षे 

व्यिसाय-गहृीणी 

रा.वििधाम कााँम्लेक्स 

अंबरनार् पिुा वज.ठाणे 

अज्ञात ,dq.k 18]000 : 

,d’ksYMj ysMht ilZ R;kr 

एक ओप्पो कंपनीचा 

मोबा.रोजगोल्ड कलरचा 

मोबा.त्याचा आयएमआय 

860889033910873,8608

89033910865 असा एकुण 

16000/- चा माल 

2000/-रूपये रोख 

vlk ,dqu 18]000: eky 

 

fujad नमदु ता.िेळी ि वठकाणी यातील वफयाादी वहला 

आणी त्याचे वदर ि जाउ असे वद.13/03/18 चे 

01.15 िा.समुारास जळगांि ते कल्याण असा 

नमदु गाडीने प्रिास करीत असतांना सदरची 

एक्स.रे.स्टे.घोटी येरे् वसग्नल नसल्याने 

र्ांबल्यानंतर त्यांना र्ोपेतनु जाग आली तेव्हा 

त्यांचा उिािी ठेिलेली िोल्डर पसा नसल्याचे 

समजले.त्यािेळी त्यांचे वदर यांनी पोलीसाच्या 

मदतीने िोध घेतला असता िोल्डर  पसा 

बार्रूम मध्ये वमळुन आली.परंत ुआतील 

मोबाईल ि रोख रक्कम वदसनु आली नाही 

 

पोहिा. 

126 

11 औरंगाबाद 

गुरन 252/18 

कलम 379 

IPC प्रमाणे 

xqUgkizdkj    

eksckbZy pksjh  

 -रेल्िे स्टेिन 

औरंगाबाद येरे्  

बुकीग 

वखडकीिर 

वतकीट काढत 

असतांना  

वद 26/03/18 

चे 22:35 िा ' 

वद 31/03/18 

चे 16:00 िा ' 

-िकूर िजीर पटेल 

िय-39धंदा-वबर्नेस 

रा कसाबखेडा ता 

खलूताबाद वज 

औरंगाबाद मो नं -

7041885746 

अज्ञात ,dq.k 32490 : 

एक मोबाईल साँमसंग 

कंपनीचा A-9 PROत्यात 

वसम न ं-70165356712/  

9737222846 

IMEINO-

352944081035134,     

/ वकमत-32490/- 

वनरंक .नमदू ता िेऴी ठीकानी यातील वफयाादी ह े

औरंगाबाद ते वसकंदराबाद जायच ेअसल्याने 

बकुीग वखडकीिर जनरल वतकीट काढत 

असतांना  त्याचे पाँन्टच्या डाव्या बाजसू 

वखिात ठेिलेला मोबाईल  कोनी तरी  

अज्ञात चोरट्यान ेनमदू िणानाच ेमोबाईल फोन  

चोरून नलेे वफयाादी यानी लेखी वफयााद 

वदल्यान ेनमदू प्रमान ेगनु्हा दाखल  

 fVi & vkt jksth fQ;kZnh iksLVsyk vkY;kus 

xqUgk nk[ky  

 

 

 

 

HC_ 

187 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ukansM 

vi ua 

. 370/18 u/s 

379 IPC 

xqUgkizdkj    

eksckbZy pksjh 

रेस्टे        PF 

no. 4 िर टे्रन 

हदै्राबाद नांदडे 

पाँसेंजर गाडीचे 

जनरल 

डब्यातुन उतरत 

असताना 

31/03/2018

चे 12.45 िा. 

दरम्यान 

31/03/18 च े

15.20  िा 

राजेि प्रसाद पांडे िय 

21 िर्षे धाँदा विक्षण 

रा. आष्टा ता. माहुर 

वज. नांदडे  मो. नं. 

96650881971 

अज्ञात ,dq.k 5]999: 

एक Motorola C Plus 

कंपनीचा मोबाईल त्यामध्य े

BSNL वसम 

नं.8275242649,940477

4012 , IMEI no. 

356512082485065, 

356512082485057 वक. 

5999/-रु. 

वनरंक िरील ता. िेळी ि ठीकाणी यातील वफ" मजकुर 

ह े टे्रन हदै्राबाद नांदडे पाँसेंजर गाडीचे जनरल 

डब्यातुन प्रिास करुन आले असता रेस्टे नांदडे 

PF no. 4 िर टे्रन मधनु उतरत असताना  

प्रिासाचे गदीमध्ये त्यांचे पाँटचे वखिातील नमदु 

मोबाईल कोवणतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 

चोरुन नेला आह ेिरुन सदर गनु्हा दाखल  

 HC 

979 

पराळे 

13 ukansM 

vi ua 

. 371/18 u/s 

379 IPC 

xqUgkizdkj    

eksckbZy pksjh 

रेस्टे नांदडे PF 

no. 1 िर 

बकुींग वखडकी 

जिळ र्ोपले 

असता 

31/03/18चे 

04.00 िा. 

दरम्यान 

31/03/18 चे 

15.27 िा 

कैलास वििाजीराि 

पांचाळ िय 28 िर्षे 

धाँदा सराफा दकुान  रा. 

घुंगराळा ता. नायगाि 

वज. नांदडे  मो. नं.  

7387790159 

अज्ञात ,dq.k 11]999: 

एक रेडमी  कंपनीचा 

मोबाईल मॉ.नं. WK71088 

त्यामध्य ेआयडीया वसम 

नं.9822161663 , Jio वसम 

नं.8999236752,  IMEI 

no. 866747033562124   

वक. 11999/-रु. 

 

वनरंक  िरील   . िेळी ि ठीकाणी यातील वफ" मजकुर 

ह े रेस्टे        PF no. 1 िर मनमाड ते नांदडे 

असा प्रिास करुन बुकींग वखडकी जिळ असता 

             र्ोपले                     

                                        

                        

HC 

979 

पराळे 

14 ijyh 

vi-dz-

26@18 

dye 

392 

Hkknafo 

xqUgkizdkj    

eksckbZy 

pksjh 

 

Vªsuua- 57550 

gSnzckn ,Dl-ps 

dksp u-

,l@2cFkZ u-

63 e/kwu js-LVs 

oMxko ;sFkqu 

xkMh lqVrkp 

25-03-18 

09-50 ok 

31-03-18 

16-00ok 

 

 

v’kksd +Kkuksck 

‘’ksGds  o; 

37 o"kZ jkg-fczDl 

oSn;dh; 

egkfon;ky; 

fcnj dukZVd 

vKkr ,dq.k 14]999: 

,d floksuh  dap 

eksckbZy  

IMEI NO 

86649033395928  

fd 14999@& : 

fujad ojhy rk osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh etdwj gs ueqn xkMhus ijHkuh 

rs fcnj vlk izokl dfjr vlrkauk 

izoklknjE;ku js LVs oMxko ;sFkqu xkMh 

lqVrkp  dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

f[kMfdrqu gkr ?kkyqu fQ;kZnhP;k 

gkrkrhy ueqn o.kZukP;k eksckbZy 

fgldkoqu ?ksoqu iGqu xsyk  

iksmifu 

iBku        



yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %&  

 

 
 yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&   
 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh                              

 

 

 

 

 

 

 

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 

          

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 ej.kkps 

dkj.k 

    gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 HkqlkoG 29@201

8 tk-QkS- 

dye 

174 

Vzsu ua 22894 

vi ps dksp 

,l @4 cFkZ ua 

53 js LVs 

HkqlkoG 

;s.;kiqohZ 

30@03@18 

17@30 ok 

iqohZ 

31@03@18 

02@14 ok- 

mi LVs- izac/kd jsYos 

LVs- HkqlkoG 

Qksfuanz x;kizlkn uk;d 

o; 62 o”kZ jkg 

jkmjdsyk ft lqnajxM 

vksjhlk 

izoklk 

njE;ku 

izd`Rrh 

[kjkc 

>kY;kus 

v’;k izdkjs vkgs dh] ;krhy 

e;r gk ueqn xkMhus izokl 

djhr vlrkauk izoklk njE;ku 

izd`Rrh tkLr [kjkc >kY;kus 

ej.k ikoyk vkgs- 

iksgok 

389 

tk?ko 

2 euekM 24@18 

dye 

174 tk-

QkS 

jsLVs euekM xa 

ihQ-u-2vkj-

ih-,Q-vkWQhl 

toG 

30-03-18 

23-22ok 

iqohZ 

31@03@18 ok 

16-55 ok 

vkWu-M;qVh LVs- izac/kd 

jsYos LVs- euekM 

iz’kkar ;qojktflx 

C;kl o; 25 o”kZ jk-

n;kZiqj ft-vejkorh 

jsYos 

vi?kkr 

gdhdr v’;k izdkjs vkgs dh] 

;krhy e;r bZle gk dks.kR;k 

rjh /kkoR;k xkMhus tcj t[keh 

vrh jDr lkj >kY;kus  ej.k 

ikoyk vkgs 

iksgok 

535 

cksM[ks 

v-dz- js-iks-LVs ps uko Xkq-ja-ua- o dye vkjksih vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

     



&%xks"kokjk%& 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

&%  

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 14 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 02 ¼  02okjl iq:”k ½ 
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 

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

4 jsYos ukxiqj foHkkx infjDr pktZ Jh- foykl ukjuoj SDPO gtj 

5 jsYos euekM foHkkx Jh- xkSre ikaMqjax iokj  SDPO gtj 

6 jsYos tkyuk foHkkx Jh-lat; lkro  SDPO gtj 

7 iks-fu;a=.k d{k ukxiqj Jh- foykl ukjuoj Dysp gtj 


