
सह ज हा िनबंधक कायालय 

द त न दणी करताना प कारांनी गैरकृ य के यास यांचे व  न दणी अिधिनयम,1908 चे कलम 82 
अ वये कारवाई करणेसाठ  करावयाचा अज. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
कोट फ  .5/-     अजदाराचे नाव -------------------------------------- 

      प ा ------------------------------------------------ 
      ----------------------------------------------------- 
           दर वनीू  . (अस यास)------------------------------- 
                                        मण वनी .(अस यास)---------------------------------                                            

ई-मेल (अस यास)-----------------------------------
--      दनांक ------------------------------------
---------- 

ित, 
सह ज हा िनबंधक,------------------------------ 

प ा----------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
 
 

वषय :- द यम िनबंधकु -------- यां या कायालयात द. -------------- रोजी -------      
   या अनु मांकावर न दले या द तामधील प कारां व द न दणी अिधिनयम, 

                    1908 चे कलम 82 अ वये कारवाई होणेबाबत. 
 
महोदय, 

द यमु  िनबंधक---------- यांचे कायालयात द.------------------ रोजी------------------------ 

या अनु मांकावर ----------------------या शीषकाचा द त न दणी करणेत आलेला आहे. या द ताचा 

थोड यात तपशील पुढ ल माणे. 

1. िलहून देणार----------------------------------- 

2. िलहून घेणार---------------------------------- 

3. िमळकतीचे वणन------------------------------- 

4. द तास जोडलेली कागदप े--------------------- 

 या द ताचे न दणीम ये संबंिधत प कारांनी पुढ ल माणे गैरकृ य केले अस याचे माझे मत 

आहे.  



 
 

(लागू नसलेला रकाना खोडावा.) 
 

1. खोटया नावाचा वापर झाला अस यास याचा तपशील 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. खोटया कागदप ांचा वापर कर यात आला अस यास या खोटया/ख-या कागदप ांचा तपशील 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. द त न दणी दर यान खोटे कथन कर यात आले अस यास याचा तपशील 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. इतर 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

वर ल संदभात मी पुढ ल माणे कागदोप ी पुरावे यासोबत जोडत असून आव यकतेनुसार 
आणखी पुरावे उपल ध क न दे यास मी तयार आहे. 
जोडले या कागदप ांचा तपशील- 
1.  

2. 
3. 
4. 
 तर  माझी आपणांस वनंती आहे क , उपरो  नमूद प कारां व द न दणी अिधिनयम, 1908 
चे कलम 82 अ वये कारवाई करणेत यावी. 
 

    आपला/आपली व ास,ू 

 

            सह /- 

    (नाव)       

 

 

 



द यमु  िनबंधक कायालय 

न दणी अिधिनयम,1908 चे कलम 82 नुसार घडले या गु हयाची चौकशी 
करणेकर ता केले या अजाची छाननी करणेसाठ ची  

तपासणी सूची (check list ) 
 

अ.  बाब शेरा 
1 अजासोबत, द त न दणी या दर यान,कलम 82 

म ये नमूद गु हयाची कृती झा याबाबतचे पुरावे 
दाखल केले आहेत काय ? 

आहे /नाह  

2 अजासोबत, या द ताचे न दणी येदर यान उ  
गैरकृ य घडले आहे, या द ताची मा णत त 
जोडली आहे काय ? 

आहे /नाह  

3 अजावर पये 5/- चा यायालयीन िचकट मु ांक 
लावलेला आहे काय ? 

आहे /नाह  

 



  

 


