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,dq.k 33,,1212,,720720//--  #- 
सेलोटेपने पकँ केलेले 15 नग गाांजा 

सदृष्य वनस्पतीचे पकेँट प्रत्येकी 
वजन(1) 2.278 kg 

(2)2.096 kg 
(3)2.280Kg  
(4)2.218 Kg  
(5)2.038 Kg  
(6)2.086 Kg  
(7) 1.010 kg 
 (8) 2.168 kg  
(9) 2.290 kg 

 (10) 2.056 kg 
 (11) 2.190 kg  
(12) 2.044 kg  
(13) 2.266 kg 
(14) 2.180 kg  
(15) 2.072 kg 

 एकुण वजन 31.272 kg   

शासककय ककिं मती नुसार कनव्वऴ 

गािंजाची ककिं मत 3,12,720/- 

रूपयेचा मुदे्दमाल. 

vKkr   दिनाांक 14.04.2022 रोजी गाडी सांख्या 12807 
दवशाखापट्टनम-दनजामदु्वीन समता एक्स. ने रे.स.ुबल अपराध 
गपु्तचर शाखा गोंदिया व रे.स.ुबल टास्कदटम गोंदिया येदिल 
कममचारी हे अांमली पिािाचे रोकिाम कामी नमिु ट्रेनमध्ये 
गस्त करीत असताांना रेस्टे िरेकसा येिनु गाडी पास झाले 
नांतर नमिु ट्रेनचे कोच नां. एस/9 चे गाडम कडील िोन बािरुम 
मधनू गाांजासारखा उग्रवास येत असल्याने बािरुमचे वदरल 
दसलींग तपासले असता त्यामध्ये वदरल नमिु माल दमऴुन 
आल्याने सिर बाबतची माहीती त्याांनी वदरष््ाांना तसेच 
रेसबुल पोस्ट गोंदिया येदिल प्रभारी अधीकारी श्री नांिबहािरु 
याांना दिली असता नमिु ट्रेन रेस्टे गोंदिया PF no.3 वर आली 
असता नमिु ट्रेन चे नमिु कोच मधनु नमिु माल उतरवनु 
रेस.ुब.पोस्ट गोंदिया येिे मा. राजपत्रीत अदधकारी, पांच व इतर 
साक्षीिार याांचे समक्ष  / उपस्िीती मध्ये प्रािमीक कायमवाही 
करुu vkt fn 15@4@22 jskth पोस्टेला नमिु 
मदेु्दमाल दरपोटमसह पढुील कायमवाही कामी आणनु हजर 
केल्याने वदरष््ाांना सिर बाबतची माहीती िेवनु  NDPS 
ACT प्रमाणे नांबरी गनु्हा िाखल करण्यात आला vkg-s 
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e`rdkps uko 

o iRrk 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 vdksyk मगम नां.7/22 
कलम  174 

CRPC  

रे.स्टे.अकोला  
SCR PF NO.06  

रेल्वे पलुाच्या खाली 
 

14/04/22  
चे 

 21.50  
वा.पवुी 

 

15/04/22  
चे 

 00.26 
 

ऑन Duty SCR 
रे.स्टे.अकोला 

अनोळखी 
ईसम वय 

अां30 ते 35 
वर्म, 
 

:- अशा प्रकारे आहे दक आम्ही HC 93खतीब रे.पो.स्टे.अकोला 
स्टेशन डायरीवर हजर असताांना आँन डयटुी DYSS SCR 
रे.स्टे.अकोला याांचे लेखी ममेो प्राप्त झाले दक आप को सचुीत दकया 
जाता है दक PF क्र.06 वर एक अज्ञात व्यक्ती पलु के दनचे पडा है 
उसकी उम्र 30 ते 35 वर्म का होगा मझेु बाहर के व्यक्ती ने बताया है 
दिर मैने वाचँ मनँ अब्िलु अली को भेजा वो जाकर िेखकर आया है 
उसने बताया है दक एक व्यक्ती पडा है ईस कारण से आपको 
कारवाई दक कृपा करे अशा मेमो वरुन  HC 517,NK 799 याांना 
शहादनशा करणे कामी घटनास्िळावर पा्दवले असता नमिु 
अनोळखी ईसम हा मरण पावला आहे.असे HC 517 याांनी िोनव्िारे 
कऴदवलेवरुन मेमो प्रमाणे मगम नां.7/22 कलम  174 CRPC प्रमाने 
िाखल  

HC 
517रा्ो
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गुगु..  रर..  नन..  8888//22002222कलमकलम  337799   IPC  12/04/2022 चे 05.05 वा 
ihlhvkj- fn- 18-4-22 ikosrks    

 

1½-टोनुटोनु  उिमउिम   मोनुमोनु  ओमप्रकाशओमप्रकाश  उिमउिम   उमाशांकरउमाशांकर  उिमउिम   नटवरलालनटवरलाल  उिमउिम   कुलिीपकुलिीप  उिमउिम   टोनरुाजटोनरुाज  ससगससग  वलिवलि  
लटुलाललटुलाल  उिमउिम   बलरामबलराम  प्रजापतीप्रजापती  वयवय  2244वर्मवर्म  रारा  बन्याबन्या  झालावाडझालावाड  पोपो  स्टेस्टे  साटोलाकलासाटोलाकला  दजदज  झालावाडझालावाड  
((राजस्िानराजस्िान)) 

02 xksaafn;k 30@22 dye 

8(c), 20 (b)(ii) 
(A) NDPS Act 

fn 14@04@22 ps 22-34 ok 

ihlhvkj- fn- 17-4-22 ikosrks    
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