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01 नागपरु  
CR. No. 
535/21 

कलम 20 
(B), II 

(C)NDPS 
प्रमाणे  

ट्रेन नं. 
02887 

विशाखापटन
म-वनज़ामदु्दीन 

समता 
एक्सपे्रस चे 
जनरल कोच 
D-5 कोच सं. 
Eco 144332  
रे.स्टे.नागपरु 

PF No.03िर 
ईटारसी एंड 

14/11/2021 
चे 00/45  िा. 

 

14/11/2021 
चे 22/57  िा. 

 

-   सरकार तरे्फ 
सवचन दलाल, 
उम्र 34 िरे्ष 
व्यिसाय- 

उपवनरीक्षक, 
आरपीएर्फ  

थाना,नागपरुवन
िासी आरपीएर्फ 

बरेॅक अजनी 

एकुण 3,86,790/- रु. 
  03 गोनी त्यापैकी (1) प्लास्स्टक   एक 

सरे्फद गोनीत  गा ाँजासह िजन 14.394 kg 
कक.142950/- रु ,वनव्िळ गा ाँजा एकुण 
िजन 14.294 वकलो ग्राम एकुण कीमत 
142940 /- रु. ,(2)दसुरी सरे्फद गोनीसह 

गा ाँजा   िजन 12.336 kg कीमत 
122390/- रुपए , वनव्िळ  गा ाँजा एकुण 
िजन 12.238 वकलो ग्राम कुल कीमत 

122380/- रु.,(3)वतसरी सरे्फद गोनी सह 
गा ाँजा   िजन 12.246 kg कक. 121450/- 
रुपए,वनव्िळ गा ाँजा का कुल िजन 12.144 
वकलो ग्राम कुल कीमत 121440/- रु.असा 

एकुण वनव्िळ गांजा चे िजन 38.676 
वकलो ग्राम ककमत 3,86,760/- रु.,03 

लािावरश प्लास्स्टक गोवनचे    प्लास्स्टक 
गोवनचे    गांजा सह एकुण िजन 38.976 

वकलोग्राम,कक.3,86,790/- रु. 

fujad  आज रोजी Si सवचन दलाल रे.स.ुब. नागपरु उपवनरीवरक्षक 
वब.पी.कसह आवण स्टॉप यांनी प्ल ाँटर्फा ाँमम नं.03 आलेली गाडी 
नं.02887 विशाखापट्टनम वनजामदु्दीन समता एक्स.मध्ये 
जनरल बोगी चेक करीत असतांना चेकींग दरम्यान अंदाजे 
00/45 िा ट्रेन चा जनरल कोच D5 कोच  क्र. 144332 
इटारसी एंन्ड टायलेट चे छत चेक केले असता त्यातील 
प्लाय उखडलेले वदसनु आले.त्याचे मागे तीन तोंड बंद 
असलेले पला ाँस्टीक गोनी वदसनु आल्या शंका असल्याने ते 
उतरविले त्यात पावहले असता खाकी रंगाचे टेप 
वचपकिलेले मादक पदाथाचे पा ाँकीट वदसनु आले त्यातनु 
गांजाचे गंध येत होते.त्या प्ला ाँस्टीकचा गोनीबाबत प्रिाशी 
लोकांना विचारले असता,कोणीही प्रिाशाने काही एक 
सांवगतले नाही.सदर प्ला ाँस्टीकचा वतन्ही गोनी उघडुन 
पावहले  असता त्यामध्ये गांजा असल्याने घटनास्थळी 
पंचनामा केला एकुण वतन्ही गोनी वमळुन 19 पा ाँकीट असनु 
एकुण िजन   38.976 Kg कक.386790/- रु.चा माल 
जप्ती करण्यात आला.जप्ती पंचनामा यातील सरकार तरे्फ  
RPF SI सवचन दलाल, उम्र 34 िरे्ष व्यिसाय- 
उपवनरीक्षक, आरपीएर्फ  थाना,नागपुर यांनी एनडीपीएस 
कायदयानसुार योग्य ती कारिाई करून पो.स्टे. ला येिनु  
वर्फयाद सह,  मदेु्दमाल  आणनु हजर केल्याने सबब अपराध 
कलम 20 (B),  II (C),   NDPS प्रमाणे गनु्हा दाखल 
आहे.    

API 
श्रीमती 
गंगािणे  
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01 नागपरू 526/21 कलम 20 (B),  II 
(C), 29 NDPS 

1122//1111//22002211            osG 00-00        
ihlhvkj&  fn 17@11@21 ikosrks 

संजय वसमानचला शाहु िय 29 िरे्ष राह. बेगवुनयापाडा ता. खलीकोड पो.स्टे. कोडला वज. गंजाम राज्य ओरीसा 
61031  


