
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 17-01-2022   

 

 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk  eky- gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 नागपरु 
CR NO- 
37/2022 
कलम 

20 (B),(C) 
NDPS ACT 

ट्रेन नं. 12843 
परुी-अहमदाबाद 
एक्स. गाडी चे 
कोच D/1 बर्थ 
नं. 32 चे खाली 
रे. स्टे. नागपरु चे 
प्लटॅ नं. 03 वर. 

 

16/01/2022 
चे  14:45 वा. 

15:00 
 

17/01/2022  
चे  09:01 

वा 

सरकार तरे्फ RPF 
उपननरीक्षक नवनोद 

नन्दकुमार 
खरमाटे, वय 
27वर्थ, धंदा- 

नौकरी नागपरू, रा-
RPF बरेॅक, 
नागपरु मो. नं. 
8696417279 

एकुण 2,10,820/- 
एक लाल रंगाची 

ट्रॉली बगॅ कक. 500/- 
रु. त्यात गांजा वजन 

10.570 kg कक. 
1,05,700/- रु. 
तसेच एक गे्र-पांढरे 
रंगाची चेक्स 

असलेली ट्रॉली बगॅ 
कक. 300/-रु. त्यात 
गांजा वजन 10.432 

Kg कक. 
1,04,320/- असा 
एकुण 2,10,820/- 

रु. चा माल. 
 

vKkr हकीकत अशा प्रकारे आहे की, RPF सहा. उपननरीक्षक भुराकसह 
रामनार् कसह बघेल व रामननवास यादव यांची नद. 16/01/2022 
रोजी  ट्रेन नं. 12843 परुी-अहमदाबाद एक्स. गस्त डु्यटी दरम्यान 
सदर गाडी चे कोच D/1 बर्थ नं. 32 चे खाली दोन बगॅ लावारीस 
नरत्या नमळुन आल्याने त्यांनी दोन्ही बगॅ रे. स्टे. नागपरु चे प्लटॅ नं. 
03 वर बगँ उतरवनु चेक केली असता त्यात गांजा नमळून आला. 
त्यांनी सदर बगॅ मध्ये गांजा असल्याने घटनास्र्ळ पंचनामा केला. 
त्यात एकूण वजन 21.002 नकलो ग्रम गांजा चा माल जप्त 
करण्यात आला. यातील नर्फयीद देणार सरकार तरे्फ 
RPFउपननरीक्षक खरमाटे रे स ु ब नागपरू यांनी NDPS 
कायद्यानसुार योग्य ती कायथवाही करून पो स्टे ला मदेु्दमालसह 
कागदपत्र हजर केल्याने सबब अपराध कलम 20 (b), (c) NDPS 
ACT प्रमाणे गनु्हा दाखल केला. सदर गनु्हयाचे वदी नरपोटथ मा 
JMFC सो रेल्वे कोटथ नागपरू यांना रवाना करून सदर गनु्हयाचे 
पढुील तपास कामी मा PSO सो यांचे आदेशाने API गोंडाणे 
यांचेकडे देण्यात आला आहे.                  

API 
गोंडाणे 

02 brokjh  

03@2022 

dye 

85 eqacbZ 

izksfOg’ku 

vWDV 

1949 vUo;s 

Vsu ua 12807 

ps dksp ua 

,l@4 js-LVs-

HkaMkjk ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj 

23@55 ok- 

16-01-2022 

ps 23%55 ok 

17-01-2022 ps 

12%49 ok 

mifujh 

larks"kdqekj 

“kf’kdkar nqcs 

¼lsVyesaV iksLV 

eksrhckx ½ 

ukxiqj o; &42 

o"kZ jkg  vkj ih 

,Q iksLV 
eksrhckx ukxiqj 

fujad Eqkds’k flax jktsanz 

flax rksej o;& 

35 o"kZ jkg-gkml 

ua 19 flizk dkWy 

uh cMh iksyhl 

ykbu tcy iqj 

,eih ¼ek- jsyos 

dksVZ uxiwj ;sFks 

nks’kkjksi nk[ky 

djrs ossGh gtj 

jkg.ksckcr 

uksfVl ns.;kr 

vkyh½ 

Okjhy rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ etdqj gs vkiys 

LVki lg xkMh ua 12807 lerk ,Dl oj nqxZ rs ukxiqj LdkWV 

M;qVh djhr vlrkauk i zok’;kauh fnysY;k ekghrh ojqu jsLVs 

HkaMkjk ;sFkqu xkMh lqVY;kuarj 15 feuhVkauh feGkysY;k ekghrh 

ojqu dksp ua ,l@04 e/;s 23%55 ok- iksgpys vlrk ;krhy 

ueqn vkjksih gk nkjqP;k u’ksr xkMh e/;s xSj f’kLrhps orZu 

djhr feGqu vkY;kus R;kl jsLVs ukxiqj ;sFks mrjoqu R;kaph 

oS/kdh; rikluh djqu nkjqps lsou dsY;kps rikluh vgokykrqu 

fnlqu ;sr vlY;kus R;ksP;kfojqnz/k eqiksdk vWDV 1949 dye 

85 vUo;sss ueqn xqUg;kps dkxni«k izkIr >kY;kus ueqn xqUgk 

vi dz 03@22 dye 85 izek.ks xqUgk nk[ky djqu izHkkjh 

lk ;kaP;k vkns’kkUo;s rikldkeh iksgok @978 ukjuojs ;kauk 

ns.;kr vkyk 

iksgok 

@978 

ukjuojs 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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]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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

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

 vkjksih dz- 1 vVd  fn- 12-01-2022 ps 21-22 ok  

ihlhvkj fn- 23@01@2022 ikosrks  
 vkjksih dz- 2 vVd fn 16@01@2022 ps 23@02 ok 

ihlhvkj fn- 23@01@2022 ikosrks  
 

 

1) शंकर S/O अशोक केवट, वय-33 वरे्,रा-वाडथ नं 34 बाबा रामदास मंनदर 
च्या जवळ घोघर हुजरू नरवा म.प्र .     

2) संतोर् कुमार हनरलाल बमथन] वय 33 वरे्  रा- रमखेरीया ता नसहोरा नज  
जबलपरु मप्र 

 

  


