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,dq.k 15]200 : 
,d euhilZ R;kr 

200@# o lWelax 

da eksckbzy ekWMy 

ua ts&7 R;kr 

,vjVsy fle ua 

8978998396 ftoks 

fle ua 

9390942535 fd 

15000@# vlk 

,dq.k 15]200@# 

pk eky 

ueqn 

izek.ks 

loZ 

 ;krhy fQ;kZnh gs xksafn;k ;sFkhy ekWdsZV e/;s 

rkanGkps njkph fopkjqil d:u rs ueqn xkMhus 

jsLVs xksafn;k rs okajxy vlk izokl dj.ks djhrk 

xkMhps ,l@08 e/;s clus o xkMh jsLVs xksafn;k 

;sFkqu lqVus uarj vkoqVjoj R;akph utj pqdoqu  

vKkr pskjV;kus R;kps iWUVps f'k[kkrhy euhilZ 

u ueqn eksckbZy pks:u  usys yxsp cktqps 

izok';kus ueqn pskjh ckcr fQ;kZnh ;akuk 

lakxrkp rs xkMhps njokT;kdMs xsys vlrk 

R;akpk cWysUl fc?kMY;kus rs xkMh[kkyh iMqu 

ik;kyk ekj ykxY;kus R;kauk vkS"k/kksipkjk djhrk 

ft lk : xksafn;k ;sFks Hkjrh dsys vlrk R;kps 

c;ku ?ksoqu ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk- o vkjksihpk 'kks/k ?ks.ks dkeh vkjih,Q 

eaMy LVkWLd fVe o iks vaeynkj iksuk @1067 

iskdkW@119 ;kpslg vkjksih 'kks/k ekghe pkyq 

vlrkuk  if'pe ;kMZ dMs ,d ble la'k;kLin 

fLFkrhr feGqu vkY;kus R;kl psd dsys o R;kps 

dMs feGqu vkysY;k eksckbZy ckcr fopkjiql 

dsyh vlrk R;kus ueqn eksckbZy jk=h ,dk 

xkMhrqu izok';kps pksjys ckcr lakxhrys o 

vax>Mrh ?ksryh vlrk R;kpsdMs 200@#  

lq/nk feGqu vkY;kus ueqn eqnseky gk iksLVsyk 

nk[ky ueqn xqUg;krhy vlY;kp fu"iUu >kys 

o:u R;kl  ueqn xqUg;kr vVd d:u ueqn 

enseky tIr dj.;kr vkyk- 

lQkS@ 

567 

HktHkqts 

02 नागपरुनागपरु  
CCRR  NNoo  

8822  //22002222    
कलमकलम  337799  

  भादवीभादवी  
  xqUgkizdkj   

VªkWyh cWx 

 pksjh 

ट्रेनट्रेन  नंनं..1122772244  
तेलंगनातेलंगना  

एक्सएक्स..चेचे  कोचकोच  
नंनं..DD//11  वरुनवरुन  
रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  

बटु्टीबोरीबटु्टीबोरी 

0055//0022//22002222  
चेचे    

0088..3300  
वावा..    

दरम्यानदरम्यान  
 

0077//0022//22002222    
चेचे    

0011..4411  
वावा  
 

हसमखुहसमखु  मरुारीलालमरुारीलाल  
जैनजैन..वयवय  2277वरे्षवरे्ष,,  

,,रारा..हाऊसहाऊस  
नंनं..330044सेक्टरसेक्टर  0033  

कमलकमल  ववहारववहार  
..रायपरुरायपरु  ((छछ..गग))  

वपनवपन  नंनं..449900004422  
मोबामोबा..नंनं  

88008855664477116655,,  
99775555887799550099  

अज्ञातअज्ञात ,dq.k 4]200 : 
एकएक  गे्रगे्र  रंगाचीरंगाची  ट्रा ाँलीट्रा ाँली  ब ाँगब ाँग  

वकवक..11220000//--  रुरु..त्यातत्यात  
गंगाजलगंगाजल,,प्रसादप्रसाद,,वनशानवनशान,,

आधारकार्डआधारकार्ड ,,प ाँनप ाँन  
कार्डकार्ड ,,रोखरोख33000000//--

रूरू,,दोनदोन  जोर्जोर्  जनुाजनुा  कुताकुता  
पैजामापैजामा,,ला ाँकलला ाँकल  साऊन्र्साऊन्र्  

बा ाँक्सबा ाँक्स  असाअसा  एकुएकुनन  
44220000//--रूरू  चाचा  मालमाल..  

 

           ueqn rk-osGh o fBdkuh ;krhy fQ;kZfn ueqn 

Vsªu us eFkqjk rs ukxiqj vlk izokl djhr izokl 

djhr vlrkauk ;krhy fQ;kZfn gs >ksiys 

vlY;kus rs ukxiqj ;sFks u mrjrk leksj fu?kqu 

xsys o R;kauk jsYos LVs’ku cqfVcksjh ;sFks tkx 

vkyh vkf.k xkMh esFks Fkkasyh vlY;keqGs fQ;kZfn 

rsFks mrjys o  lkeku psd djhr vlrkauk 

R;kauk ueqn o.kZukph Vªkyh cWx feGqu vkyh 

ukgh- dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZfnps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu Vªkyh cWx vkrhy 

lkekuklg pks:u usyh vkgs- vls fQ;kZfnus 

lkafxrys o:u dye 379 Hkknfo izek.ks xqaUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

AASSII//  
229966  

झरुमरेुझरुमरेु 



03 नागपरुनागपरु    
CCRR  NNoo  

  8855//22002222  
कलमकलम  337799    

भादवीभादवी    
xqUgkizdkj   

eksckbZy  

 pksjh  

ट्रेट्रेनन  नंनं..1122662222  
तावमलनारु्तावमलनारु्  
एक्सएक्स..  चेचे  
कोचकोचSS//44  

दरवाजाच्यादरवाजाच्या  गेटगेट  
वरुनवरुन  रेरे  स्टेस्टे    

नागपरुनागपरु  येथनुयेथनु  
गार्ीगार्ी  

सटुल्यानंतरसटुल्यानंतर  
आऊटरवरआऊटरवर  

0011//0022//22002222  चेचे  
1155::1155  वावा..  

0077//0022//22002222  
चेचे  1144::1100  वावा..  

परववदरपरववदरSS//oo  
जयकरणजयकरण,,  वयवय  2244  
वरे्षवरे्ष,,  रारा..  वममारपरुवममारपरु,,  
ताता..  वजवज..  सोनीपथसोनीपथ,,  

हवरयानाहवरयाना,,    
मोमो..नंनं..  

99667711554455330044  
  

एकएक  
अनोळखीअनोळखी  
इसमइसम  वयवय  

अंदाजेअंदाजे  1188--1199  
वर्षडवर्षड  

,dq.k 29]990 : 
एकएक  वववोवववो  BBlluuee  
yyeellllooww  रंगाचारंगाचा  

मोबाईलमोबाईल  मॉमॉ..  नंनं..  VV2211EE  
त्यातत्यात  वजयोवजयो  वसमवसम  नंनं..  

99772288992222116699,,  IIMMEEII  
nnoo..  

886633993355005566880066557766//
6688  वकवक..  2299999900//--  रुरु..  

चाचा  
  

            वियादीवियादी  परववदरपरववदरSS//oo  जयकरणजयकरण,,  वयवय  2244  वरे्षवरे्ष,,  रारा..  वममारपरुवममारपरु,,  
ताता..  वजवज..  सोनीपथसोनीपथ,,  हवरयानाहवरयाना,,  मोमो..नंनं..  99667711554455330044  हेहे  ट्रेनट्रेन  
नंनं..1122662222तावमलनारु्तावमलनारु्  एक्सएक्स..  चेचे  कोचकोचSS//44  बथडबथड  नंनं  5555  वरुनवरुन  रेरे..  
स्टेस्टे  न्यवुदल्लीन्यवुदल्ली  तेते  चैन्नईचैन्नई  असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  
दरम्यानदरम्यान  रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  येथनुयेथनु  गार्ीगार्ी  सटुल्यानंतरसटुल्यानंतर  वियावियादीदी  हेहे  
सदरसदर  कोचकोच  च्याच्या  गेटगेट  वरवर  बसलेबसले  असताअसता  गार्ीगार्ी  आऊटवरुनआऊटवरुन  
हळुहळुहळुहळु  चालतचालत  होतीहोती  त्यावेळीत्यावेळी  गार्ीच्यागार्ीच्या  बाजनेुबाजनेु  खालीखाली  चालतचालत  
असलेल्याअसलेल्या  एकएक  अनोळखीअनोळखी  इसमइसम  वयवय  अंदाजेअंदाजे  1188--1199  वर्षडवर्षड  
वियादीवियादी  यांचीयांची  नजरनजर  चकुवनुचकुवनु  त्यानेत्याने  त्याच्यात्याच्या  हातातहातात  असलेलाअसलेला  
एकएक  वववोवववो  BBlluuee  yyeellllooww  रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  मदु्दाममदु्दाम  लबार्ीनेलबार्ीने  वव  
कपटानेकपटाने  चोरूनचोरून  नेलेनेले  बाबतबाबत  वियादीवियादी  यांनीयांनी  रेरे..पोपो..चौकीचौकी  
बल्लारशाहबल्लारशाह  येथेयेथे  वदलेवदले  वियादवियाद  वरुनवरुन  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..  वधावधा  जावकजावक  
क्रक्र..  229966//22002222  वदवद..  0055//0022//22002222  अन्वयेअन्वये  कागदपत्रकागदपत्र  प्राप्तप्राप्त  
झालेझाले  वरुनवरुन  मामा..  PPSSOO  सोसो..  यांचेयांचे  आदेशान्वयेआदेशान्वये  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल  केलाकेला..  

HHCC//  559999  
उकेउके  

04 नागपरुनागपरु      
CCRR  NNoo  

  8877//22002222  
कलमकलम  
  337799    
भादवीभादवी  

  xqUgkizdkj   

lWx cWx 

 pksjh  
  

रेरे..  स्टेस्टे..    
नागपरुनागपरु  येथेयेथे  

वतकीटवतकीट  बकुींगबकुींग  
कायाकायालयलय  

कॅनराकॅनरा  बकॅबकॅ  चेचे  
AATTMM  जवळजवळ  

  

0077//0022//22002222  
चेचे  0022::3300  वावा..  

0077//0022//22002222  
चेचे  1188::0066  वावा..  

अजयअजय  जगवदशजगवदश  प्रसादप्रसाद  
सहनीसहनी,,  वयवय  2255  वरे्षवरे्ष,,  
धंदाधंदा  मजरुीमजरुी,,  रारा..  गरु्ागरु्ा  
गोजरीगोजरी  गांवगांव,,  थानाथाना  

गरु्ागोजरीगरु्ागोजरी,,  तालकुातालकुा  
गरु्ागोजरीगरु्ागोजरी,,  वजलावजला  
झनुझनुाझनुझनुा  राजस्थानराजस्थान,,  

मोमो..नंनं..  88999999444400118866  

अज्ञातअज्ञात  
  

,dq.k 7]500 : 
एकएक  सगॅसगॅ  बगॅबगॅ  त्यातत्यात  सातसात  

सेसे  आठआठ  जोर्जोर्  कपरे्कपरे्  
पनॅ्टपनॅ्ट  शटडशटड ,,  वकवक..  66000000//--  
रुरु,,    AATTMM  कार्डकार्ड   सेंट्रलसेंट्रल  

बकॅबकॅ,,  आधारआधार  कार्डकार्ड ,,  
रोखरोख  11550000//--  रुरु,,  पनॅपनॅ  

कार्डकार्ड ,,  ड्रायव्हींगड्रायव्हींग  
लायसन्सलायसन्स  िोरिोर  व्हीलरव्हीलर,,  

ऐसाऐसा  कुलकुल  वमलाकेवमलाके  
77550000//--  रुरु,,  काका  

  

            ueqn rk-osGh o fBdkuh  ;krhy fQ;kZfn gs 

fladnajkckn rs fnYyh vlk izokl djhr 

dj.ksdjhrk ukxiqj jsYos LVs’ku ;sFks vkys vlrk 

R;kaph xkMh m'khjk vlY;kus rs ukxqij frdhV 

cqdhax vkWQhl P;k leksj >ksiys o dkgh osGkus 

rs ckFk:eyk xsys o ijr vkY;kl R;akuk R;kaph 

ueqn lkeku vlysyh cWx feGqu vkyh ukgh-

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps xSjgtsjhpk 

Qk;nk ?ksoqu cWx pks:u usyh vkgs- vls 

fQ;kZfnus lkafxrys o:u dye 379 Hkknfo 

izek.ks xqaUgk nk[ky dj.;kr vkyk-  

HHCC//554499  
िुसाटेिुसाटे  

05 नागपरूनागपरू    
CCRR  NNoo    

8888//22002222  
  कलमकलम  

  337799  भादवीभादवी    
xqUgkizdkj   

हाँन्र्हाँन्र्  ब ाँगब ाँग      
pksjh  

  
  

ट्रेनट्रेन  नंनं..  
1122227700  दरंुतोदरंुतो    
एक्सएक्स..  चेचे  कोचकोच  
नंनं..  BB//11  बथडबथड  
नंनं..  0099,,1122  

वरूनवरून    रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरूनागपरू  येणेयेणे  

पवुीपवुी  
  

  1122//1122//22002211    
चेचे  0055..3300वावा..  

दरम्यानदरम्यान  

0077//0022//22002222    
चेचे  2211..2211वावा..  

--  मोहम्मदमोहम्मद  
असिाकअसिाक  अब्बासीअब्बासी  
SS//ooलाललाल  मोहम्मदमोहम्मद  

,,वयवय  5500  वर्षडवर्षड,,  
,,रारा,,5588  नंदलाईपरुानंदलाईपरुा  
मेनमेन  रोर्रोर्  ,,  भाजीभाजी  

मंर्ीमंर्ी  जवऴजवऴ  ,,  मध्यमध्य  
प्रदेशप्रदेश    मोमो..  नंनं..  

99442244557788668866  
  

अज्ञातअज्ञात  
  

,dq.k 48]000 : 
एकएक  काऴ्याकाऴ्या  रंगाचीरंगाची  
हाँन्र्हाँन्र्  ब ाँगब ाँग    त्यातत्यात  रोखरोख    

4455,,000000  ,,  गचु्चीगचु्ची  
कंपनीचीकंपनीची    वा ाँचवा ाँच,,  वकवक..  

33000000//--रूरू..  ,,प ाँनप ाँन  कार्डकार्ड ,,  
आधारकार्डआधारकार्ड ,,  ड्रायव्हींगड्रायव्हींग  

लायसन्सलायसन्स  ,,    असाअसा  
एकुणएकुण  4488,,000000//--रूरू  

मालमाल  
  

                  यातील वियादी यातील वियादी  gs    वदवद..  1111//1122//22002211  jksths  ट्रनेट्रने  नंनं..  
1122227700  दरंुतोदरंुतो    एक्सएक्स..  चेचे  कोचकोच  नंनं..  BB//11  बथडबथड  नंनं..  0099,,1122  वरूनवरून      
रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  हजरतहजरत  वनजामदु्दीनवनजामदु्दीन    तेते  चैन्नईचैन्नई  असाअसा    प्रवासप्रवास  
कवरतकवरत  असताअसता  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  येणेयेणे  पवुीपवुी    
वियादीवियादी  यांच्यायांच्या  पत्नीचीपत्नीची  एकएक  काऴ्याकाऴ्या  रंगाचीरंगाची  हाँन्र्हाँन्र्  ब ाँगब ाँग    त्यातत्यात  
रोखरोख    4455,,000000  ,,  गचु्चीगचु्ची  कंपनीचीकंपनीची    वा ाँचवा ाँच,,  वकवक..  33000000//--रूरू..  ,,प ाँनप ाँन  
कार्डकार्ड ,,  आधारकार्डआधारकार्ड ,,  ड्रायव्हींगड्रायव्हींग  लायसन्सलायसन्स  ,,    असाअसा  एकुणएकुण  
4488,,000000//--रूरू  मालमाल  वियादीवियादी  यांचायांचा  पत्नीचेपत्नीचे  गैरहजरीचागैरहजरीचा  िायदािायदा  
घेवनुघेवनु  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने    मदु्दाममदु्दाम  लबार्ीनेलबार्ीने  वव  
कपटानेकपटाने  चोरूनचोरून  नेलेनेले    मामा..  पोलीसपोलीस  अवधक्षकअवधक्षक  कायालयकायालय    
लोहमागडलोहमागड  नागपरूनागपरू  तेथीलतेथील  क्रक्र..आरआर//२३२३//  गनु्हागनु्हा  वगडवगड//22002222--110022  
नागपरूनागपरू  वदवद..  0077//0022//2211  अन्वयेअन्वये  अन्वयेअन्वये  गनु्हयाचेगनु्हयाचे  कागदपत्रकागदपत्र  
पोपो..  स्टेस्टे  लाला  प्राप्तप्राप्त  झाल्यानेझाल्याने  मामा..  प्रभारीप्रभारी  अवधकारीअवधकारी  यांचेयांचे  
आदेशान्वयेआदेशान्वये  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..      

WWNNKK//  
11000033    
रंगारीरंगारी  



 

 

06 बर्नेराबर्नेरा    
CCRR  NNOO    
2233//22002222      

कलमकलम  
337799  भादवीभादवी  
xqUgkizdkj   

ysMht ilZ  

 pksjh  
  
  

ट्रेन नं ट्रेन नं 1122112299  
पणेु हावर्ा पणेु हावर्ा 

एक्कोच एक्कोच AA//11,,  
बथड न बथड न 3377  

वरूनवरून,,  रे स्टे रे स्टे 
बर्नेरा येथनु बर्नेरा येथनु 
गार्ी सटुताच गार्ी सटुताच 
लक्षात आलेलक्षात आले  

0077//0022//22002222  
चे चे 0077//0000  वा वा 

समुाराससमुारास  
  

0077//0022//22002222  
चे चे 1144//3355  वावा  

सरला रामदास सरला रामदास 
राजकुरराजकुर,,  वय वय 5588  
वरे्षवरे्ष,,  व्यवसाय व्यवसाय 

गहृीणीगहृीणी,,  रारा..  NNLL--66,,  
661199,,  BBrriiddggee  

VViieeww  CCHHSS  LLttdd..  
SSeeccttoorr  --22,,  

नेहरुल नवी नेहरुल नवी मुंबईमुंबई--  
440000770066,,  मोमो..नंनं..  
99993300998899336600,,  

अज्ञातअज्ञात  ,dq.k 8]57]500 : 
एक पसड ब्राउन रंगाची एक पसड ब्राउन रंगाची 

वकवक..  22550000//--  रूरू..  त्यात त्यात 11))  
तीन नेकलेश सोन्याचे तीन नेकलेश सोन्याचे 

वजन वजन 77तोळेतोळे,,  वकवक..  
22,,8800,,000000//--  रू रू ..  22))  दोन दोन 
मंगळसतु्र सोन्याचे वजन मंगळसतु्र सोन्याचे वजन 
1100तोरे् वकमत अंदाजे तोरे् वकमत अंदाजे 
44,,0000,,000000//--  रूरू,,  33))  

कानातील सोन्याचे वरग कानातील सोन्याचे वरग 
एक जोर् वजन एक जोर् वजन 1100ग्राम ग्राम 
वकवक..  4400,,000000//--  रूरू,,  44))  

एक नथ वजन अधा तोरे् एक नथ वजन अधा तोरे् 
वक वक 2200,,000000//--  रूरू,,    55))  
एक सोन्याची मन्यांची एक सोन्याची मन्यांची 

माळमाळ,,  वजन वजन 22  तोळेतोळे,,  वकवक..  
8800,,000000//--  रुरु,,  66))  दोन दोन 
मोबाईल िोन एक मोबाईल िोन एक 

समसंग समसंग MM4400  वनऴ्या वनऴ्या 
रंगाचा त्यात वजयो वसम रंगाचा त्यात वजयो वसम 

77997777229955880011,,  
वोर्ािोन वसम नंवोर्ािोन वसम नं..  

99883333223322666644,,  IIMMEEII  
nnoo..  माहीत नाहीमाहीत नाही,,  वकवक..  
1155,,000000//--  रूरू,,  दुदुसरा सरा 

मोबाईल समसंग कंमोबाईल समसंग कं..  चा चा 
मरे्ल नंमरे्ल नं..  MM3300  त्यात त्यात 

वजयो वसम नंवजयो वसम नं..  
99559944003344111122  वकवक..  

1122,,000000//--  रूरू,,  चा चा IIMMEEII  
nnoo  माहीत नाहीमाहीत नाही,,  77))  माझे माझे 
पसड मध्ये पसड मध्ये 55000000//--रू रोखरू रोख,,  
88))  मलुाची पसड काळ्या मलुाची पसड काळ्या 
रंगाची त्यात रंगाची त्यात 33000000//--  रूरू..  
रोखरोख,,  रे्बीट कार्डरे्बीट कार्ड ,,  के्रर्ीट के्रर्ीट 
कार्डकार्ड ,,  आधार कार्ड व प ाँन आधार कार्ड व प ाँन 

कार्डकार्ड ,,  ड्रायव्हींगड्रायव्हींग  
लायसन्सलायसन्स,,  माझे आधार माझे आधार 
कार्डकार्ड ,,  पन कार्ड रे्वबर् पन कार्ड रे्वबर् 
कार्ड होते असे एकुण कार्ड होते असे एकुण 

88,,5577,,550000//--  रूरू..  चा मालचा माल  

            वरील ता वेऴी व वठकाणी यातील वियादी वरील ता वेऴी व वठकाणी यातील वियादी  gs वदवद..  
0066//0022//22002222  रोजी रेरोजी रे..स्टेस्टे..  पणेु येथनु नागपरु येणे करीता ट्रेन पणेु येथनु नागपरु येणे करीता ट्रेन 
नंनं..  1122112299  पणेु हावर्ा एक्सपणेु हावर्ा एक्स..  कोच कोच AA//11,,  बथड नबथड न..  3377  वरून वरून 
प्रवास करीत असतांना वदप्रवास करीत असतांना वद..  0077//0022//22002222  रोजी रेरोजी रे..  स्टे स्टे ..  
अकोला येथे झोप उघर्ली असता अकोला येथे झोप उघर्ली असता fQ;kZfnP;k  र्ोक्या र्ोक्या 
जवऴ ठेवलेली पसड होती त्या नंतर पनु्हा झोपले व रेजवऴ ठेवलेली पसड होती त्या नंतर पनु्हा झोपले व रे..  स्टे स्टे ..  
बर्नेरा येथनु गार्ी सरुू होताच बर्नेरा येथनु गार्ी सरुू होताच fQ;kZfn ;kauh र्ोक्या र्ोक्या 
जवऴ ठेवलेली पसड उठुन पाहता वदसनु आली नाहीजवऴ ठेवलेली पसड उठुन पाहता वदसनु आली नाही..  त्या त्या 
वेऴी सकाऴचे वेऴी सकाऴचे 0077::0000  वाजले होतेवाजले होते,,  fQ;kZfn o R;kaP;k 

पतीने पसडपतीने पसड चा शोध घेतले असता वमऴुन आली नाही  चा शोध घेतले असता वमऴुन आली नाही 
fQ;kZfn ;kaps   झोपेचा िायदा घेवनु रेझोपेचा िायदा घेवनु रे..  स्टेस्टे..  बर्नेरा येथनु बर्नेरा येथनु 
गार्ी सटुताच कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबार्ीने गार्ी सटुताच कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबार्ीने 
R;kaph बथड वर ठेवलेली पसड आतील बथड वर ठेवलेली पसड आतील ueqn  सामानासह सामानासह 
चोरुन नेली आहे करीता लेखी विचोरुन नेली आहे करीता लेखी वियाद देत आहेयाद देत आहे..   
fVi%&यावेऴी रेपोस्टे नागपरु येथनु यावेऴी रेपोस्टे नागपरु येथनु CCCCTTNNSS  प्रणाली मध्ये प्रणाली मध्ये 
नंबरी गनु्हा दाखल होणेकामी गनु्हा प्राप्त झालेवरुन मा नंबरी गनु्हा दाखल होणेकामी गनु्हा प्राप्त झालेवरुन मा 
PPSSOO  सो यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल केला सो यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल केला आहेआहे..   
  
  

मा मा AAPPII  
  राजपतुराजपतु  



 

 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 07-02-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 07-02-2022  

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 07-02-2022 

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 07-02-2022  

 

                                                                                                 

 

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ –k- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk 

uko 

e`rdkps uko o 

iRrk 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

      01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 jsiksLVs xksafn;k vi dz- 352@2019 dye 379 Hkkanfo fn- 07@02@22 ps  21-06  ok  euskt nsoyky xks;y o; 35 o"kZ jk okMZ ua  12 dk;Mh rk okjkf'ko.kh ft 

ckyk?kkV ¼e-iz½ 

vi dz- 08@2022 dye 379 Hkkanfo fn- 07@02@22 ps  21-42 ok lqfer f'kopj.k esJke o; 28 o"kZ jk lqanj uxj xkSre cq/nm okMZ xksafn;k  

 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


