
Nature of work – Assisting senior citizens
Police Station and District – Kothari police station, Dist- Chandrapur, M.S.
Date of good work done – 08 October 2019

Brief of the work done- The man in Khaki Uniform always rushes to help
खाकी वद तला माणसु नेहमी मदतीला धावतो

कोठारी पोलीस ठाणेत िदनांक 8/10/2019 रोजी ध मच  रलॅीचे दर यान ठाणेदार सपोिन अंिबके यांना
कवडजई गावातील इसम दधुबळे यांनी फोन ारे मािहती िदली  की,कवडजई तलावाजवळ असले या जंगलात
ना याम ये एक वयोवृ  इसम पडलेला आहे बाबतची मािहती िद याव न सपोिन अंिबके, पोलीस हवालदार
ितवारी,गेडाम पोलीस िशपाई उपरे, ड गरकर,कवलकर, वसीम व सारथी टीम या मपोशी जय ी असे मािहती
िद या माणे रवाना होऊन जंगल पिरसरात सदर इसमाचा शोध घेतला असता एक वयोवृ  इसम िवमन क अव थेत
अंधारात पा याम ये िनपिचत पडलेला आढळून आला. याला ता यात घेऊन पोलीस ठा यात आणले. याला जेवण िदले
याची वै कीय तपासणी क न याची कृती ठीक झा यानंतर याचे नाव िवचारले असता याने याचे नाव रामकुमार

शम  वय 70 वष राहणार कु हेरी अस याचे सांिगतले. या माणे कु हेरी गाव नेटवर सच क न सदरचे गाव तालकुा
जोरा,िज हा मोरेना,रा य म य देश येथे अस याचे समजले. मोरेना िनयं ण क ात फोन क न मािहती घेतली. िनयं ण
क ाकडून कु हेरी गाव बाकेणी पोलीस टेशन अतंगत येत अस याने आ ही बाकेणी पोलीस टेशनचा नंबर घेऊन
तेथील ठाणेदार ी.रणवीर सग यांचेशी संपक साधला. यांना वरील इसम िमळा या बाबतची मािहती िदली. यांनी
यांचेकडे गमुसदुा नंबर 16/19 अ वये न द अस याची मािहती िदली. या माणे बाकेनी पोलीस पथक कोठारी पोलीस

ठा यात रवाना करीत अस याबाबत मािहती िदली.कारवाईदर यान अिधकारी सपोिन अंिबके, पोउिन सोनवणे, पोलीस
हवालदार ितवारी, गेडाम, पोलीस िशपाई उपरे, ड गरकर, कवलकर, वसीम, सारथी टीम या मपोशी जय ी यांनी अथक
परी म घेतले.



Nature of work – Recovery of Stolen Property.
Police Station and District – Police Station Ramnagar, Dist- Chandrapur, M.S.
Date of good work done – 04 October 2019

Brief of the work done- मॉल मधनु चेक चोरी क न सोन खरेदी करणारे आरोपी जेरबंद
पोलीस टेशन रामनगर िज हा चं पुर येथे एमडीआर मॉलचे मालक यांनी िरपोट िदली की, यांचे

एसबीआय ॲकाउंटचे ०५ चेक मॉल मधील यांचे कॅबीनमधुन कोणीतरी चोरी क न यावर बनावट सही
क न या चेक दारे अमरावती येथनु १०,३७,६८२ पये कमतीचे सोने खरेदी केले याव न पोलीस टेशन
रामनगर येथे गु हां न द कर यात आला.

सदर गु हा हा ल ट व पाचा अस याने याचा तपास थािनक गु ह शाखेकडे दे यात आला.
तसेच पोलीस अधी क यांनी सु दा सदर गु हयांचे तपासात वेळोवेळी पाठपरुावा व मागदशन केले.
तपासादर यान केलेले तांि क िव लेषन व उपयु त माहीती दारे सरुवातीस नागपुर येथनु आरोपी मांक
0१ यास ता यात घेवनु िवचारपसु केली , तर याने आरोपी मांक ०२ हा एमडीआर मॉल चं परु येथे
मनेॅजर असनु तोच सु धार अस याचे सांिगतले. तपास पथकाने लागलीच मनेॅजर यास चं परु येथनु
ता यात घेवनु अं यत कौश यपवुक यास न िवचारले व अिधक चौकशी केली असता, आरोपी याने
गु हयांची कबलुी िदली. आतापयत केले या तपासात हकीकत समोर आली आहे की, आरोपी
हाएमडीआर मॉल चं परु येथे मनेॅजर हणनु काम करतो याने मागील पाच ते सहा मही यांपासनु िफय दी व
मॉलचे मालक यांचे हालचालीवर बारीक ल  ठेवनु माहीती घेतली , यादर यान याने नागपरु येिथल अ य
०२आरोपी यांचेशी संगणमत क न गु हयांची योजना आखली. सदर आरोपी यांनी एमडीआर मॉलचे
मालक यांचेच नावाने बनावट आधार काड तयार क न या कागदप ाचे आधारावर िसम काड खरेदी
केले. िदनांक ०८-०८-20१९ रोजीचे पुव  आरोपी मनेॅजर याने मॉल मधुन एकुण ०५ चेक चोरी क न
नागपरु येथील आरोपी यांना चेक दारे सोने खरेदी कर याचे सांगीतले. यानसुार सव आरोपी यांनी
अमरावती येिथल सराफा माकटमधुन एकुण १०,३७,६८२ पयाचे सोने खरेदी केले व याची आपआपसात
वाटणी केली.

आरोपीतांनी गू हां करतांना पुरावा राहणार नाही याची द ता घे याचा य न केला परंतु
कायदया या कचाटयातनु कोणताही गु हगार सटुु शकत नाही या माणे पोलीस पथकाने अितशय
बारकाईने तपास करत गु हयांचा छडा लावला व आरोपी यांनी िदले या कबलुीनसुार यांनी खरेदी
केले या २५ तोळे सो यापैकी २२.५ तोळे सोने आिण ५०,००० हजार पये रोख ह तगत केले आहे.
सदर गू हयांम ये िदनांक ०४-१०-२०१९ रोजी एकुण चार आरोप ना अटक कर यात आली आहे.



सदर गु हयांचा तपास पोलीस अधी क, चं परू डॉ.महे वर रेड़डी यांचे मागदशनात, थािनक गु हे
शाखा भारी अिधकारी पोलीस िनरी क ओम काश कोकाटे, सपोिन िजत  बोबडे, पोउपिन िवकास मुंढे,
पोउिन सिचन गदादे, सफौ पदमाकर भोयर, पोहवा मह  भुजाडे, पोहवा बघमारे, पोिश शांत लारोकर,
छगन जांभुळे, ब की, िझलपे, कंुदन बावरी, िनतीन, जावेद यांनी केला.

सदर गु हयांचा तपास पोलीस अधी क, चं परू डॉ.महे वर रेड़डी यांचे मागदशनात, थािनक गु हे
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पोउिन सिचन गदादे, सफौ पदमाकर भोयर, पोहवा मह  भुजाडे, पोहवा बघमारे, पोिश शांत लारोकर,
छगन जांभुळे, ब की, िझलपे, कंुदन बावरी, िनतीन, जावेद यांनी केला.
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शाखा भारी अिधकारी पोलीस िनरी क ओम काश कोकाटे, सपोिन िजत  बोबडे, पोउपिन िवकास मुंढे,
पोउिन सिचन गदादे, सफौ पदमाकर भोयर, पोहवा मह  भुजाडे, पोहवा बघमारे, पोिश शांत लारोकर,
छगन जांभुळे, ब की, िझलपे, कंुदन बावरी, िनतीन, जावेद यांनी केला.



Nature of work – Recovery of missing children
P. S. and District – P.S. Rajura And P.S. Warora Dist- Chandrapur,  M.S.
Date of good work done – 20 June 2019

Brief of the work done- Police success in locating two missing minors
दोन बेप ा अ पवयीन मलुांना शोध यात पोलीसांना यश

िफय दी नामे िवलास देवाजी ईटनकर रा. गोवरी ता. राजरुा िज हा चं परु महारा  यांनी पोलीस टेशन
राजरूा येथे िदनांक ०३/०२/२०१९ रोजी त ार न दिवली की , यांचा १४ वष चा मलुगा बेप ा झाला आहे अशा
िरपोट व न पोलीस टेशन राजरुा येथे अपराध मांक ७७/२०१९ कलम ३६३ भादंिव अ वये गु हां दाखल
कर यात येवनु मलुाची शोध मोहीम पोलीसांनी सु  केली. त बल चार मही यानंतर पोलीसांना िमळाले या
तांि क माहीती या आधारे मौजाअकलजु िज हा सोलापरु येथे हा मलुगा अस याची माहीती ा त होताच तपास
पथक सोलापरु येथे रवाना क न सोलापरु पोलीसां या मदतीने िवलास ईटनकर यां या मलुास शोध यात
पोलीसांना यश आले. सदरची कामगीरी डॉ.महे वर रे डी, पोलीस अधी क चं परु यांचे मागदशनात, राजरुा
उपिवभागीय पोलीस अिधकारी ी. शेखर देशमखु यांचे नेत ृ वात राजरुा पोलीस टेशन येथील तपास पथकाने
पार पाडली.

याच माणे पोलीस टेशन वरोरा येथे दाखल अपराध मांक ४५५/२०१९ कलम ३६३ भादंिव मधील
बाबारात रामटेके यांचा १४ वष चा मलुगा दोन मही यांपुव  वरोरा येथनु बेप ा झाला होता. या दर यान याचा
आईवडीलांसोबत कोणताही संपक झाला नाही या करणातम ये डॉ. महे वर रे डी, पोलीस अधी क चं परु
मागदशनात सायबर सेल येथील पथकाने मलुाचा शोध घेवनु यास िद ली येथनु चं परु येथे परत
आण याकरीता मह वाची कामगीरी बजावली.
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आईवडीलांसोबत कोणताही संपक झाला नाही या करणातम ये डॉ. महे वर रे डी, पोलीस अधी क चं परु
मागदशनात सायबर सेल येथील पथकाने मलुाचा शोध घेवनु यास िद ली येथनु चं परु येथे परत
आण याकरीता मह वाची कामगीरी बजावली.




