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नागपुर
CR. No.
535/21
कलम 20
(B), II
(C)NDPS
प्रमाणे

ट्रेन नं.
02887
विशाखापटन
म-वनज़ामुद्दीन
समता
एक्सप्रेस चे
जनरल कोच
D-5 कोच सं.
Eco 144332
रे .स्टे .नागपुर
PF No.03िर
ईटारसी एंड

14/11/2021
चे 00/45 िा.

14/11/2021
चे 22/57 िा.

- सरकार तर्फे
सवचन दलाल,
उम्र 34 िर्षे
व्यिसायउपवनरीक्षक,
आरपीएर्फ
थाना,नागपुरवन
िासी आरपीएर्फ
ब ॅरे क अजनी

एकुण 3,86,790/- रु.
03 गोनी त्यापैकी (1) प्लास्स्टक एक
सर्फेद गोनीत गााँजासह िजन 14.394 kg
कक.142950/- रु ,वनव्िळ गााँजा एकुण
िजन 14.294 वकलो ग्राम एकुण कीमत
142940 /- रु. ,(2)दुसरी सर्फेद गोनीसह
गााँजा िजन 12.336 kg कीमत
122390/- रुपए , वनव्िळ गााँजा एकुण
िजन 12.238 वकलो ग्राम कुल कीमत
122380/- रु.,(3)वतसरी सर्फेद गोनी सह
गााँजा िजन 12.246 kg कक. 121450/रुपए,वनव्िळ गााँजा 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 .सु.ब. नागपुर उपवनरीवरक्षक
वब.पी.कसह आवण स्टॉप यांनी प्ल ाँटर्फााँमम नं.03 आलेली गाडी
नं.02887 विशाखापट्टनम वनजामुद्दीन समता एक्स.मध्ये
जनरल बोगी चे क करीत असतांना चे कींग दरम्यान अंदाजे
00/45 िा ट्रेन चा जनरल कोच D5 कोच क्र. 144332
इटारसी एंन्ड टायलेट चे छत चे क केले असता त्यातील
प्लाय उखडलेले वदसुन आले .त्याचे मागे तीन तोंड बंद
असलेले पलााँस्टीक गोनी वदसुन आल्या शंका असल्याने ते
उतरविले त्यात पावहले असता खाकी रं गाचे टे प
वचपकिलेले मादक पदाथाचे पााँकीट वदसुन आले त्यातुन
गांजाचे गंध येत होते.त्या प्लााँस्टीकचा गोनीबाबत प्रिाशी
लोकांना विचारले असता,कोणीही प्रिाशाने काही एक
सांवगतले नाही.सदर प्लााँस्टीकचा वतन्ही गोनी उघडु न
पावहले असता त्यामध्ये गांजा असल्याने घटनास्थळी
पंचनामा केला एकुण वतन्ही गोनी वमळु न 19 पााँकीट असुन
एकुण िजन
38.976 Kg कक.386790/- रु.चा माल
जप्ती करण्यात आला.जप्ती पंचनामा यातील सरकार तर्फे
RPF SI सवचन दलाल, उम्र 34 िर्षे व्यिसायउपवनरीक्षक, आरपीएर्फ थाना,नागपुर यांनी एनडीपीएस
कायदयानुसार योग्य ती कारिाई करून पो.स्टे . ला येिन
ु
वर्फयाद सह, मुद्देमाल आणुन हजर केल्याने सबब अपराध
कलम 20 (B), II (C), NDPS प्रमाणे गुन्हा दाखल
आहे .
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