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अशाअशा  प्रकारेप्रकारे  आहेआहे  कीकी,,  RRPPFF  थानाथाना  प्रभारीप्रभारी  असधकारीअसधकारी  
नागपरुनागपरु  यांनीयांनी  लेखीलेखी  सरपोटषसरपोटष   िहिह  आरोपीआरोपी  नामेनामे  हरीलालहरीलाल  
सदनदयालसदनदयाल  कनोजीयाकनोजीया  वयवय  3300  वर्षवर्ष,,  राहराह..  शेरेशेरे  पंजाबपंजाब  
धाबाधाबा,,  खापरीखापरी  रोडरोड  नागपरुनागपरु  गावगाव  जवाजवा,,  थानाथाना  जवाजवा  तहतह..  
तेवथरतेवथर  पोस्टपोस्ट  जवाजवा,,  सजसज..  सरवासरवा..  मम..प्रप्र..  याियाि  यातीलयातील  सियादीसियादी  
प्रसदपप्रसदप  कुमारकुमार  एिएि  कुमारकुमार  चौव्हाणचौव्हाण,,  वयवय  4411  वर्षवर्ष,,  पेन्ट्ट्रीपेन्ट्ट्री  
कारकार  मनेॅजरमनेॅजर,,  राहराह..  NN//331177,,  एन्ट्ट्रजगंजएन्ट्ट्रजगंज,,  रोडरोड  नंनं..  0033  न्ट्युन्ट्यु  
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vkjksihps uko 

01 ukxiwj 
28/2022  कलम 20 (B), II ( C ) NDPS  

ACT 
12-01-2022 ps 21-22 ok 

ihlhvkj fn- 17@01@2022 ikosrks 

 

शंकर S/O अशोक केवट, वय-33 वरे्,रा-वाडष नं 34 बाबा रामदाि मंसदर च्या जवळ घोघर हुजरू 
सरवा म.प्र . 

  02 ukxiwj vi dz 29@22 dye 379 Hkknfo fn 13@01@2022 ps 14@22 ok lqysuk vkdk”k jk[kMs]o; 30 o’kZas]jk jktsanz uxj >ksiMiVh bzankSj ¼e iz½ 

03 ukxiwj vi dz 31@22 dye 379 Hkknfo fn 13@01@2022 ps 19@54 ok हरीलालहरीलाल  सदनदयालसदनदयाल  कनोजीयाकनोजीया  वयवय  3300  वर्षवर्ष,,  राहराह..  गावगाव  जवाजवा,,  थानाथाना  जवाजवा  तहतह..  तेवथरतेवथर  
पोस्टपोस्ट  जवाजवा,,  सजसज..  सरवासरवा..  मम..प्रप्र..  
शेरेशेरे  पंजाबपंजाब  धाबाधाबा,,  खापरीखापरी  रोडरोड  नागपरुनागपरु 

04 cMusjk 06@2022 dye 306]34  Hkknfo fn 13@01@2022 ps 21@30 ok rstl lqjs”k f”kjHkkrs jk- o; 24 o’kZ jk- egs’k jsMhesVP;k ekxs esu jksM 
o:M ft- vejkorh  


