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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 xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1- नागपरु 
CR. No 
.58/21 
कलम  

20 
(B),(C), 

29 
NDPS 
प्रमाणे  

ट्रेन नं. 
2805 

विशाखापट
नम नई 
वदल्ली 
एक्स. चे 
A/2, बथथ 
नं. 47 च्या 
खाली रेल्िे 
स्टे नागपरु 
प्लटॅफामथ नं. 
1िर मुंबई 
एन्ड कडे 

16/02/21 
चे 14:40 

िा. 
 

17/02/21 
चे  

07.15िा. 
 

सरकार तफे 
RPF चे 

उपवनरीक्षक 
विनोद 
नंदकुमार 

खरमाटे, िय. 
26 िरे्ष, 
व्यिसाय. 
उपवनरीक्षक 
आर पी एफ 
थाना नागपरू, 
राह. आर पी 
एफ बैरेक 

नागपरू, मो. नं. 
8669417279 

  

1) आर. िेंकटेश 
S/o के. रामचंद्रन, 
िय 39 िरे्ष, राह. 
वब- 423 बधु्दनगर, 
कातीक मंदीर  च्या 

जिळ, जे.जे 
कॉलनी इंद्रपरुी 

IARI मध्य वदल्ली, 
2) सोम सुंदर S/o 
बाल सबु्रमण्यम, 
िय- 38 िरे्ष, राह. 
वब- 339 बधु्दनगर, 
कातीक मंदीर  च्या 

जिळ, जे.जे 
कॉलनी इंद्रपरुी 

IARI मध्य वदल्ली, 
fnukad 17@02@21  

ps 07%20  

oktrk vVd 

fnukad 17@02@21 

 rs  

23@02@21  

i;Zar 

ih-lh-vkj 

एकुण  1,32,760/- रू  
1) एक लाल रंगाची ट्रॉली 
बैग कक. 1000/- रु. त्यात 
4 बंडल गांजा िजन 
8.740 वकलो ग्रमॅ, कक. 
87,400/- रु. चा 
2) एक लाल रंगाची सगॅ 
बगॅ ककमत 500/- रु. 
त्यात 2 बंडल गांजा िजन 
4.386 वकलो ग्रमॅ गांजा  
कक. 43860/- रु. चा                                                                                                   
असा एकुण गांजा िजन 
13.126 वकलोग्रमॅ, एकुण 
ककमत 1,32,760/- रु. चा 
माल.  
 

     आज रोजी आम्ही ASI/809 रेड्डी असे स्टे.डा. चाजथ 
मध्ये हजर असताना RPF उपवनरीक्षक विनोद नंदकुमार 
खरमाटे, यांनी लेखी वफयाद ि NDPS प्रमाणे कायथिाही 
करुन कागदपत्र, ि 02 आरोपी ि जप्त मदेु्दमाल सह 
पो.स्टे. आणनु हजर केल्यािरुन  िरुन मा PSO यांच्या 
आदेशान्िये नंबरी गनु्हा  दाखल करण्यात आला.  
वद. 16/02/2021 रोजी ट्रेन नं. 2805 विशाखापटन नई 
वदल्ली एक्सपे्रस मध्ये RPF चंद्रपरु येथील स्टाफ गस्त 
ड्युटी करीत असतांना ते नमुद ट्रेन मध्ये गस्त करीत 
असतांना त्यांना कोच नं. A/2, बथथ नं. 47 िरुन प्रिास 
करणारे 2 व्यक्ती संशयास्पद वरत्या वमळुन आल्याने त्यास 
विचारपसु करुन त्यांचे जिळील 2 बगॅ चेक केले असता 
त्यात गांजा वमळुन आल्याने त्यास बगॅ सह रे.स्टे. नागपरु 
येथील प्लटॅफामथ नं. 1 िर मुंबई एन्ड कडे उतरिनु RPF 
उपवनरीक्षक विनोद नंदकुमार खरमाटे यांनी एनडीपीएस 
कायदयानसुार योग्य ती कारिाई करून पो.स्टे. ला येिनु 
लेखी वफयाद सह, आरोपी ि मदेु्दमाल हजर केल्याने सबब 
अपराध कलम 20 (B)(C), 29 NDPS Act प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करुन सदर गनु्याचे िदी वरपोटथ मा. JMFC रेल्िे 
कोटथ नागपरु यांना रिाना करुन सदर गनु्याचे कागदपत्र 
पढुील तपास कामी मा. PSO यांचे आदेशान्िये PSI 
तायिाडे यांना देण्यात येत आहे.           

PPssii  //  
तायिाडे      



YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh   

  

   

  yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

                                                  

 

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr  riklh vaeynkj 
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01 fujad 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 js-iks-LVs 

ukxiqj 

xq-j-ua 58@21 dye 20 ch-

lh 29 ,u-Mh-ih-,l vDV 

izek.ks 

fnukad 17@02@21 ps 07%20 oktrk 

fnukad 17@02@21 rs 23@02@21 i;Zar 

ih-lh-vkj  

1 ½vkj osadVs”k ds jkepanzu o; 39 o’kZ jk fc-423 cq/nuxj dkrhZd eanhj P;k 

toG ts-ts- dkWyuh bznziqjh e/; fnYyh  

2½lkse lqanj cky lqcze.;e o; 38  o’kZ jk fc-423 cq/nuxj dkrhZd eanhj P;k 

toG ts-ts- dkWyuh bznziqjh e/; fnYyh 

 

 

 

 

 



& xks"kokjk & 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

fujad 
Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  01 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih 02 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q fujad 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- ,e- jktdqekj  
gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd & && 

3 
Mhok;,lih ¼ gkse ½ 

mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj   

injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 

 

gtj 

 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 
Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 



                          

 


