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एकुण ककिं मती 3,74,400/-  

1)  अरोपी नं. 1 यांचे ताब्यातुन एक दमल्री रंगाची सॅक  Exframe  ऄसे 

दलहीलेली बॅग त्यास Ex no A1 ददला बॅग ईघडून पाहता त्यात एक पांढ-

या रंगाची चुंगळी त्यास ईघडून पाहता ओलसर कडीदार दहरवटसर रंगाची 

गांजा सदृष्य वनस्पती दमळून अली. त्याबॅगच ेत्यातील गांजासह वजन 11 

दकलो 890 ग्रॅम 

त्यातील चुंगळीस म््ण ्छव्ण ्दृ ।1ए देण्यात अला. त्याचे वजन करता 

दनव्वळ गांजाच ेवजन 10 दकलो 990 ग्रॅम बॅगेची दकंमत 500/- रु. व 

दनव्वळ गांजाची दकंमत 01,09,900/- रु. ऄषी एकुण दकंमत 

01,10,400/- रु. चा माल 

2. काळया रंगाची लगेल बॅग त्यावरShabrinबॅग ऄसे दलहीलेले त्यास 

Ex No-B, ददला बॅग ईघडून पाहता त्यात एक राखडी रंगाची चुंगळी 

त्यास ईघडून पाहता ओलसर कडीदार दहरवटसर रंगाची गांजा सदृष्य 

वनस्पती दमळून अली. त्याबॅगच ेत्यातील गांजासह वजन 15 दकलो 118 

ग्रॅम त्यातील चुंगळीस Ex No.B1 देण्यात अला. त्याचे वजन करता 

दनव्वळ गांजाच ेवजन 13 दकलो 840 ग्रॅम यातून 24-24 ग्रॅमच ेदोन सॅम्पल 

दस.ए. करीता काढण्यात अले ऄसनू त्यास Ex No -P2 S2  देण्यात 

अला. . बॅगेची दकंमत 500/- रु. व दनव्वळ गांजाची दकंमत 01,38,400/- 

रु. ऄषी एकुण दकंमत 01,38,900/- रु. चा माल 

तसेच अरोपी नं. 2) नामे मोहम्मद नौषाद वल्द मोहम्मद रहमत ऄली याच े

ताब्यात ऄसलेली 

3 एक दमल्री रंगाची सॅक Exframe ऄसे दलहीलेली बॅग त्यास Ex.No-

A, ददला बॅग ईघडून पाहता त्यात एक पांढ-या रंगाची चुंगळी त्यास ईघडून 

पाहता ओलसर कडीदार दहरवटसर रंगाची गांजा सदृष्य वनस्पती दमळून 

अली. ज्याच ेएकुण वजन 13 दकलो 370 ग्रॅम बॅग ईघडुन पहाता त्यात 

चुंगळी सह दनव्वळ गांजाच ेवजन 12 दकलो 460 ग्रॅम ऄसे अह.े  . बॅगेची 

दकंमत 500/- रु. व दनव्वळ गांजाची दकंमत 01,24,600/- रु. ऄषी एकुण 

दकंमत 01,27,100/- रु. चा माल वर नमदू दोन्ही अरोपीकडुन वरील 

प्रमाणे ऄंमली पदाथष गांजा दनव्वळ एकुण 37 दकलो 290 ग्रॅम ऄसनु 

शासकीय दनयमानसुार प्रती दकलो 10,0000 रू. प्रमाणे त्याची दकंमत 

3,72,900/- रू. चा माल ऄसनु प्रती बॅगेची दकंमत 500 प्रमाणे 1500 रू. 

ऄसा एकुण दकंमती 3,74,400/- रू. चा माल 

  अज रोजी अम्ही  ASI 809 रेड्डीऄसे स्टे. 

डायरी चाजष मध्ये हजर ऄसतांना PI श्री जगदाळे  

यांनी अरोपी व मदु्देमाल सह दर्फयाषद पो.स्टे. ला  

दर्फयाषद ददली दक अज रोजी 14.00 वा पोदन श्री . 

साथषक नेहले, एनडीपीएस पथक, गुन्ह ेशाखा, नागपरू 

शहर ह ेस्टार्फसह पो.स्टे. ला हजर अलेत तसेच रेसबु 

क्राइम सेल नागपरू पथक ऄसे हजर येवनु टेन नं. 

02805 दवषाखापट्टनम नवी ददल्ली एक्सपेर्सच ेकोच 

नं. ए/1 मधनु ऄंमली पदाथष गांजा ची वाहतुक होत 

ऄसले बाबत कळदवले त्यावरून अम्ही स्वतः 

स्टार्फसह   रेल्व ेस्टेशन नागपरु प्लाँटईर्फामष नं. 1 वर 

पोहचनु गाडी येताच गाडीच ेकोच नं. A/1 मध्ये दोन 

आसम दमळुन अले त्यांचे कडे दवचारपसु करता मादक 

पदाथष गांजा हा तीन बाँगेतुन ददल्ली येथे घेवनु जात 

ऄसलेबाबत माहीती दीली. त्यावरुन त्यांना त्यांच े

नाव गाव दवचारता त्यांनी ऄनकु्रम. 1 मोहनु ददनेश 

चौधरी वय 26 वषष, राह. जी 202 गल्ली नं. 4 

मंगालपरूी, एन ब्लाक नवी ददल्ली दवदधसंघषीत 

बालक नामेमोहम्मद नौषाद वल्द मोहम्मद रहमत 

ऄली वय 17 वषष राह. ए 378 जे.जे. कााँलोनी, सेक्टर 

नं. 15 द्वारका नवी ददल्ली ऄसे सांदगतले घटनास्थळी 

पंचनामा करुन साँम्पल दसल करण्यात येवनु त्यावर 

राजपदित ऄदधकारी, पंच , मापारी, र्फोटोग्रार्फर 

यांच्या सह्या घेवनु पंचनाम्याप्रमाणे दोन्ही अरोपीस 

मदु्देमालासह पो स्टे ला हजर करुन पो स्टे चे मदु्देमाल 

रदजस्टर मध्ये नोंद घेवनु नमदु मदु्देमाल नोंदीप्रमाणे 

पोस्टे चे हडे रायटर यांच्या कडे जमा करण्यात अला 

ऄसनु अरोपीच े कृत्य कलम 20(B) (C) 29 

NDPS Act प्रमाणे गुन्हा होत ऄसल्याने गुन्हा 

दाखल करने कामी माझी लेखी दर्फयाषद अह ेऄश्या 

दर्फयाषद वरुन रे पो स्टे नागपरु ग ुर नं. 05/2021 U/S 

20(B) (C) 29 NDPS Act प्रमाणे  दाखल  

पो ईप 

दनररक्षक 

श्री 
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01 Ukkxiqj CR No  04/21   कलम 20 (बी) 

(सी), 29  NDPS act प्रमाणे 

दद. 06/01/2021  रोजी च े01:58 वा. वेगीराज ुमरुली दक्रशनम राज ुवल्द सत्यनारायण राज,ु ईम्र 21 वषे, रा. 34-24-

15/7 दवरबद्रपरुम, मांडापेडा, अंद्रप्रदेश        PCR   11/01/2021 
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