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          - 

क -- पोलीस �टेशन अवधुतवाड�,यवतमाळ  मधील सव� अिभलेख �यव�थीत सचुीब�द 

क�न ग�ठठे बाधं�यात आले आहे. तसेच अिभलेखाचे सगंणीकरण साधन सपं�ीचा 
उपल�धते नुसार िससीट�एनएस �णाली अ�वये स�ु असुन ते नेटवक� र  ्माफ� त जोडले जात 

आहे. 

( ) ( )   ,    - महारा� पोलीस कायदा सन 1951 चे 
कलम 22 नुसार ��थापीत कर�यात आले आहे पोलीस िनयमावली 1 चे िनयम 4 �माणे 

��येक �ज�हयातील एक पोलीस अिध�क असतात, ��येक �ज�हात दोन क�ंवा अिधक 

उप�वभाग केलेली आहे. ��येक उप�वभागात दोन क�ंवा अिधक पोलीस ठाणे तयार 

कर�यात आलेली आहेत. पोलीस यंञणा जनतेस सहजासहजी उपल�ध �हावी �हणुन काह� 
पोलीस ठा�याना एक अथवा अनेक दरु�ेञे जोडलेली असतात ��येक दरु�ेञात सहायक 

फौजदार अथवा पोलीस हवालदार �भार� असुन जरअथवा पोलीस हवालदार �भार� असुन 

ज�र �या स�ंयेत पोलीस िशपाई असतात. पोलीस ठा�याचे काय��ेञ अनेक �वभागम�ये 

�वभागलेले असतात �याला चौक� �कंवा �बट �हणतात.अ�या ��येक �बट चौक� यात 

पोलीस कत��य पार पाडणेस सोईचे �हाव े �हणुन पोलीस हवालदार �या स�ंयेत पोलीस 

िशपाई नेम�यात येतात. 

�याच�माणे पोलीस �टेशन अवधुतवाड�,यवतमाळ  चे काय��ेञाची एकुण 6 �बट म�ये 

�वभागणी केलेली आहे. ती खालील �माणे 
 

अ.�. �बट चे नाव अिधकार� व 
कम�चार� नाव 

�बट पर�सराचे नाव व नगर 

1 शारदा चौक 
�बट(आठवड� 

सपोिन अजय 
आकरे 

शारदा चौक,तारपुरा,इं�दरानगर, पवारपुरा,सार�वत 
नगर,�दनकर ल े आऊट,�भात नगर, को�हनुर 



बाजार) पोहवा/1821 
चौधर� 
पोहवा/46 
बगमारे 
पोहवा/611 
म�ेाम 
पोना/228 
दधुकोहळे 
पोना/1092 
राठोड 
पोिश/2614 
नांगरे 
पोिश/2256 
खो�ागडे 
 

सोसायट�,अलकबीर नगर, कापसे ले आऊट, ताज 
सोसायट�, �बलाल नगर,ममेन कॉलनी,आठवड� 
बाजार, �ववेकानंद सोसायट�, 
�फरोजनगर,�यंकटेशनगर, बोरले ले 
आऊट,जामनकर नगर, �वदभ� हाऊिसंग 
सोसायट�, बाजोर�यानगर,चापनवड�,पोलीस 
म�ुयालय,पर�सर, िमलींद 
सोसायट�,िशंदेनगर,गु�नानक नगर,आ�दवासी 
सोसायट�,भोसा(�ाम),चापडोह(�ाम),पारवा(�ाम) 

2 वडगाव �बट 
(आ�ण� 
नाका) 

सपोिन 
गजानन 
गजभारे 
सफौ/657 
पवार 
पोहवा/1909 
मानकर  
पोहवा/1781 
चौरे 
पोना/1710 
इंगोले 
पोिश/1746 
पवार 
पोिश/252 
कुरडकर 
 

रािधका ल े आऊट,िशवनेर� सोसायट�,पु�पकंुज 
सोसायट�,चंदननगर,अमराई,मोठो वडगाव,घमा�जी 
नगर,सुभाष नगर,महाजन कॉलेज पर�सर,लहान 
वडगाव,समता नगर,अपंग शाळा,राम 
नगर,आिश�वाद नगर,मुलक�,रामकृ�ण 
नगर,एस.ट�.कॉलनी,��दा नगर,बेल े ले 
आऊट,बालाजी सोसायट�, काळे लेआऊट, रोह�णी 
सोसायट�,जांब रोड,तुळजा नगर�,प�ृवीराज 
नगर,वडारवाड�,�जापती नगर,िसघािनया नगर, 
ओम सोसायट�,कृषी नगर,हनुमान नगर,अयो�ा 
नगर,सुभाष नगर, ओम नमो नगर, वाघड� 
(�ाम), 



3 उमरसरा 
�बट 

सपोिन राहुल 
शजेव 
सफौ/568 
बावने 
 सफौ/462 
सिुनल श�ुला 
मपोहवा/1576 
ढवळे 
पोना/966 
खुजे 
पोना/394 
झोड 
पोिश/2240 
नेवरे 
पोिश/1057 
जाधव 
 

दाते कॉलोज पर�सर,ितन फोटो 
पर�सर,उमरसरा,साईनाथ सोसायट�,येलोरा 
फँ�टर�,माडावी नगर,�ेरणा नगर, सकंट 
मोचन,तंबाखे ल े आऊट,न�वन उमरसरा,आनंद 
नगर,जगत मं�दर,शा�ी नगर,हद�वलकर ले 
आऊट, �ुव मैदान पर�सर,ऐर�केशन केवसो 
कॉलनी,गु� देव नगर,गीलानी 
नगर,ल�मीनगर,आकाशवानी पर�सर,अमोलोकचंद 
कॉलेज पर�सर, गोधनीकोठा, गोधनी (�ाम), 

4 बस �थानक 
�बट 

पोउपिन राहुल 
गुहे 
सफौ/1445 
वाटकर 
सफौ/1480 
चांदोरे 
पोहवा/1404 
भरैव 
पोना/1729 
म�ेाम 
मपोना/2092 
राऊत 
पोिश/2352 

बस �थानक पर�सर,�ट.बी.हॉ�पीटल,�ज�हा 
म�यावत� कारागहृ पर�सर,द� 
चौक,अमराईपुरा,अ�ंयकर शाळा पर�सर,प�कार 
कॉलनी,अवधुतवाड�,�टळकवाड�,�वदभ� 
हाऊिसंग,िशवाजी गाड�न पर�सर,िशंदे 
�लॉट,वै�नगर,�ववेकानंद शाळा पर�सर, महेश 
भवन पर�सर,म�हंदे चौक,सार�वत चौक,�वर 
वामनराव चौक,आयुव��दक कॉलेज पर�सर,अ�ँलो 
�हंद� चौक पर�सर, 



समाधान 
 

5 लोहारा �बट सपोिन िधर�� 
�बलवाल 
पोहवा/390 
खांदवे  
पोहवा/421 
ितवार� 
पोना/1487 
जमुनाके 
पोिश/2354 
कावरे 
मपोना/2107 
रोकडे 
 

दडा� नाका,�दप नगर, उ�वल नगर, सुभाष 
नगर,रािधका ल े आऊट,कृ�ण पाक�  
सोसायट�,को�हे ल े आऊट,राटोड ले आऊट, 
�ीराम नगर,�प नगर,�ीकृ�ण कॉलनी,ब�वे�र 
भवन पर�सर,पोलीस िम� सोसायट�,िसंचन 
नगर,�ीन पाक�  सोसायट�,द�ा�ोय 
नगर,सौदय�नगर�,मगतनगर�,ित�पती 
सोसायट�,देवी नगर,एमआयड�सी लोहारा 
पर�सर,रे�वे �टेशन अबंानगर 
पर�सर,�ज.प.पर�सर, 

 
 

     :-  

.     (    3   25) :- 

1) पोलीस अिध�क यांनी श�य असेल तेथवर �यां�या वैय��क माग�दश�नानुसार व 

िनदेशनाचा लाभ आव�यक असेल ते�हा उप�वपोअ यांना क�न  देणे व �यां�या 
कत��याचा एक भाग समजावा. 

2) �ज�हयाचा मु�या पोलीस अिधकार�  या ना�याने पोलीस अिध�काची 
आदयकत��य �हणजे �या�या िनयंञनाखाली बल यो�य �कारे �िश�ीत 

काय��म व समाधानी  ठेवने व �या�या अिधप�याखाली ल पोलीस दल �या�या 
�ज�हातील गु�हयाचा �ितबंध अ�वये तपास करणाचे काम यो�य �कारे व 

काय��मते नुसार करत अस�याची खतरजमा सतत देखरेख ठेवुन क�न घेतील 

�हणुन �या�या हाताखाली काम करणा�या सव� अिधकाराची व िशपायाचंी  
माह�ती  क�न घेणे आणी �याना यो�य िश�ण �दले जात आहे. हे पाह�ले पाह�जे 



�याना �या�या कम�चा�याम�ये िश�त बाळगणे व �याची कोणती  ग�हाणी 
अस�यास ती दरु करणे तसेच होतक� कम�चार� यांना उ�ेजन देणे व �याचा 
पोलीस दलात काह�च उपयोग नसेल अ�याना िनवडुन काढणे आव�यक असते 

�हणुन �यानी �याचे लोकाम�ये मोकळेपणाने �फरले पाह�जे . सव� साधारण पणे 
�यां�या गरजा ब�दल खाञी क�न घेतली पाह�जे तसेच �यां�या हाताखालील 

लोकाबरोबर तसेच जनतेशी सतत सपंक�  ठेवले पाह�ज.े �यांनी �यांचा पोलीस 

ठा�याला अिनयमीत कालांतराने अचानक भेट� देवुन अिधकार� व िशपाई द� 

आहे क�ंवा कसे हे तपासावे. 

3) याचा अथ� �यांना �या�या सपंुण� �ज�हयाचा प�दतिशरपणे व िनयमीतपणे दौरा 
कर�याची मोकळ�क असावी आणी �यानी �या�या �ज�हया�या ��येक पो.�टे. 

चे व चौक�चे वषा�तुन एकदा तपासणी करावी तसेच �याना �या �ठकाणा�या 
�थािनक प�र�थीतीची व गु�हे गार�तची प�रपुण� आकलन व �यां�या 
हाताखालील लोका�ंया कामाची सपंुण� माह�ती िमळ�वणे श�य �हाव ेयाची �यांनी 
�या �ठकाणी पुरेसा �दघ�काळ म�ुकाम करावा हे अ�याव�यक आहे. 

4) पोलीस अिधकार� यांनी अधुनमधुन अपराध �थळांना भटे� दे�याप�ेा �यां�या 
�ज�हयातील गु�हेगार��या सम�याचा अ�यास क�न आकलनाने परामश� घेतला 
पाह�जे अपराध �थळांना भटे� देणे हे उप�वभागीय पोलीस अिधकार� याचे कत��य 

आहे. तथापी सघंट�त गु�हयाचा सुगावा लागलेला असेल क�ंवा संघट�त 

टोळयाचा �याम�ये हात असेल अशा खरोखर गंभीर �व�पा�या अपराध तसेच 

�ज�हयातील एकंदर शांतता व �वा�थ यावर ल�णीय प�रणाम होईल अशा 
अपराधां�या �थंळाना पोलीस अिध�क यांनी भटे� �द�या पाह�ज.े 

5) पोलीस अिध�कांचे महािनर��का बरोबर �व�ास पुव� व मोकळेपणाचे असेल 

महािनर��क  तपासणी व चौकशी करत असतांना पोलीस अिध�क �यांना सव� 
सहा�य करतील आ�ण �यां�या सव� अडचणी�या बाबतीत व �यां�य 

�ज�हयातील पोलीसा�ंया अडचणी व सव� उणीवा�ंया बाबतीत �यांना �व�ासात 

घेवुन स�ला घेतील.PTO 



6) ��येक पोलीस अिध�काने ��णालयातील आजार� पोलीस िशपाई यांना 
आठवडयातुन क�मान एकदा िनयमीत पणे भटे दयावी. याखेर�ज आजार� पोलीस 

िशपांया�या वेतना�या स�वतरणास कोण�याह�  कारणामुळे �वलंब झालेला 
असेल अशा �करणात ताबडतोब काय�वाह� करणे आव�यक आहे. 

.      (    3  

 27) :- 

1) उप�वभागा�या �भार� असले�य सहायक क�ंवा उपपोलीस अिध�क हा �यां�या 
�भारातील गु�हया�वषयी�या सपंुण� कामासाठ� जबाबदार असेल आ�ण तो �थाई 

आदेशाम�ये नमुद के�य�माणे गंभीर �व�पा�या अपराधा�या �ठकाणी भटे देईल 

पोलीस अिध�का�य सव� साधारण आदेशानुसार सहायक क�ंवा उप पोलीस अिधकार� 
हा �यां�या �वभागातील अिधकार� व िशपाई �यां�या काय��मता व िश�त यासाठ� 
जबाबदार राह�ल व �यां�या �भारातील पोलीस ठा�याची व चौ�याची ठरा�वक 

कांलातराने वषा�तुन क�मान एकदा तपिशलवार तपासणी करतील. 

2) वर�ल गो�ीबरोबरच उप�वपोअ हे �या�या �भारातील भाडे घेवुन चाल�व�यात 

येणा�या लोकउपयोगी वाहनाची तपासणी �फोटक ��य, श�ञ, दा�गोळा यां�या 
दकुानाची तपासणी कर�यास िनशाण बाजी�या तालीम घे�यास इ. आणी �या�या 
कामा�या ओघात �यांना पार पाडावी लागणार� अनेक कामे पार पाड�यास जबाबदार 

असतात. 

3) ��येक उप�वपोअ हे ��णालयातील पोलीस िशपाई यांना आठवडयातुन क�मान 

एकदा भटे दयावी याखेर�ज आजार� पोलीस िशपाया�या वेतनात स�वतरणास 

कोण�याह� कारणामुळे �वलंब झालेला असेल अशा �करणात ताबडतोब काय�वाह� 
करणे आव�यक आहे. 

4) �वशेष क�न शहर पोलीस व सव�साधारण पोलीस मचुयालयातील कम�चार� यां�या 
कामावर देखरेख ठेवतील. 



�याच�माणे यवतमाळ �ज�हयात मा. पोलीस अिध�क यांचे अिधप�याखाली एकुन 6 

उप�वभाग यवतमाळ , पुसद, दार�हा, पांढरकवडा, वणी,उमरखेडअसुन उप�वभाग 

यवतमाळ अतंग�त पोलीस �टेशन यवतमाळ शहर, यवतमाळ �ामीण, 

अवधुतवाड�,कंळब, वडगावं जगंल, बाभुळगाव,लोहारा असे आहेत. 

 ,         
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( )           

:-  

    (    3   34) :- 

1) �यां�या �भारातील �ेञातील गु�हयाचा �ितबंध व तपास यासाठ� आणी  
�या�या व�र�ाचे आदेश अमलात आणले जात आहेत काय ? व �याचे हाताखाली 
पोलीसांम�ये यो�य िश�त राखली जात आहे काय ? पाह�यासाठ� जबाबदार 

असतात. �यानी �याचे कडे सोप�व�यात आले�या कामाची सांगोपाग माह�ती 
क�न �यावी व �यां�या हाताखाली सव� पोलीस कामावर हजर असुन काय�द� 

आहेत हे पाहावे. साव�जिनक शांततेस बाधक ठरणारा कोणताह� गु�हा क�ंवा 
�सगं घड�याची श�यता माह�त होईल ते�हा ते �या श�यतेची माह�ती व�र� 



अिधकार� यांना कळ�वतील. आव�यक असेल ते�हा ते शजेार�या पोलीस 

ठा�या�या�भार� अिधकां�या बरेाबर थेट पञ�यवहार करतील. �याचे �भारातुन 

िनसटुन जाणा�या अथवा िनसटुन जावुन �यां�या �भारात येणा�या अपरा�यांना 
पकड�यासाठ� �या अिधका�याबरोबर एक �वचाराने कारवाह� करतील आ�ण सव� 
साधारणपणे गू�हयाना �ितबंध कर�यासाठ� क�ंवा �यांचा तपास लाव�यासाठ� 
उपाय योजतील िनर��क एका �वशी� �करणा�या तपासाचे काम �य��शा हाती 
घेईल ते�हा फौजदार �या�या आदेशा�माणे काम करतील. परंतु इतर बाब तीत 

ते व�र�ा�ंया सव� साधारण िनदेशन व स��ला यांना अिधन राहुन �वंतञपणे काय� 
करतील तथापी, यामुळे ते �यां�या उपरोलीखीत जबाबदा�यामधुन म�ु होणार 

नाह�. आ�ण दंडािधका�याकडुन अनुदेश िमळा�या खेर�ज पोलीसांना कारवाह� 
करणे श�य होणार नाह�. अशी �करणे नसतील तर आदेशासाठ� न थांबता �या 
सव� �करणाची काय� ताबडतोब करतील. 

2) अिध�क क�ंवा उप�वभागीय पोलीस अिधकार� िनद�श देईल अशा �रतीने �यां�या 
�भारातील पोलीसांची ठरा�वक काळाने तपासणी करतील. दलातील �य��नी 
केलेला कोणताह� िन�काळजीपणा, गैरवत�वणुन क�ंवा आदेशांची अव�ा, 

रजेिशवाय अनुप�थीत क�ंवा उप�वपोअ सा. यांना कळ�वतील आणी एकदंर�त 

�या�या �वता�या पोलीस ठा�यामधील स�ुयव�था र�णा�या �यव�थे�या 
�मतेशी सबंधीत सव� बाबीची माह�ती अिध�क क�ंवा उप�वपोअ यांना सतत 

पुर�वतील. �यां�या ठा�या�या ह��बाहे�न येणा�या गु�हेगारा�या लोढयामुळे 

क�ंवा इतर पोलीस ठा�याकडुन क�ंवा �ज�हयाकडुन सहकाय� न िमळा�यामुळे 

काह� अडचणी आ�यास �या अडचणी कळ�व�यास ते मोकळे आहे. 

3) �यां�या �भारातील चौ�याची मह��यातुन िनदान एकदा तपासणी करावी व 

अ�या वेळ� चौकामधील िशपायानंा �यां�या कत��याबददल सचुना दया�यात. 

4) �यांनी �या�या पोलीस ठा�या�या क�ातील गांवाना भटे देवुन पोलीस भटे न�द 

पु�तक आ�ण हजेर� पट तपासावे. 



5) �यां�या �भारात घडणा�या चालु घडामोड�ची माह�ती िमळ�व�याची ��येक सधंी 
साधावी आ�ण �यां�या सभोवताल�या ल�काची, �वशेष गंुड व सशंयीत �य��ची 
खर�खुर� माह�ती �यांना असावी. �या�या हाताखाली  �य��  बार�क  सार�क  

�थािनक  माह�ती  िमळव�याची  एकह�  सधंी  दवडणार नाह� हे पाहावे. 

   (    – 3,  36) :- 

1) गु�हे आ�ण अनैसग�क ��यु यांचा तपास, कवायत घेणे, पाहणी आ�ण अशा 
इतर कामांम�ये द�ुयम अिधकांराचा उपयोग क�न �यावा. ठाणेदार यांनी 
सा�या व सो�या �करणाचा तपास द�ुयम अिधका�याकडे दयावा. आ�ण �यांना 
अनुभव िमळेल तसे अिधक मह�वाचे �करणाचा तपास कर�यासाठ� �ितिनयु� 

करावी. द�ुयम अिधका�याना तपासासाठ� �याचे कडे सपुुद� केले�या �करणा�या 
बाबतीत यो�य काय�वाह� करणे आव�यक करावी. परंतु अडचणी व शकंा असतील 

�यावेळ� स�ला दे�यास �यांना उ�ेजन दे�यात यावे आ�ण �यांना अिधक अनुभव 

�ा� होईपय�त ठाणेदार यांनी �याना �वताहा बरोबर घेवुन जावुन तपासणी कशी 
करावी हे दाखवावे.         

     

2) ठाणेदार यांनी �याना द�ुयम अिधका�यांना अनुभव िमळुन देणे आ�ण �याच 

�माणे �िश�क कर�त आले�या अिधक�यांना स�ला, मदत �िश�ण देणे  

आव�यक करावे.  

3) द�ुयम अिधकार� हे ठाणेदार यांना सहा�यक असतो. �याने अनुभव िमळ�व�याचा 
�य� केला पाह�ज.े 

   (    – 3,  38) 

:- 

1) हवालदार हे �यांचे व�र� �हणुन नेमले�या फौजदारां�या आ�ण पोलीस दलातील 

व�र� अिधका�यां�या आदेशा�ंया अधीन असतात. हवालदारांना नेमनु दे�यात 



येईल �या �भारा�या मया�दाम�ये �यांना द�ुयम असणा�या सव� पोलीसांकडुन  

आ�ापालन क�न घे�यास ते ह�कदार असतात. 

2) हवालदारांनी  �यां�या �भारात घडणारे सव� गु�हे आ�ण दखलपाञ अपराध 

घडणार  अस�यासबंधी कोणतीह� संभविनय माह�ती फौजदारांनी कळ�वणे 
आव�यक असते. परंतु अपरा�याना शोधुन �यांना पकड�यासाठ� आव�यक ती 
चौकशी स�ु कर�यापुव� आदेश िमळ�यासाठ� थांबुन राहता कामा नये. 

3) गु�हयास �ितबंध करतांना व स�ुयव�था राखतांना �यांचे व�र� अिधकार� �यांना 
देतील अ�या आदेशाचे पालन करावे. 

4) अचानक  क�ंवा संशया�पद �रतीने झाले�य म�ृयुबाबत हवालदार क�ंवा हवालदार 

हजर नसले तर िशपाई �याला फौजदाराकडुन क�ंवा अ�य व�र� अिधका�याकडुन 

आदेश िमळेपय�त �ेत जाळ�यास, पुर�व�यास क�ंवा पारशां�या �थे�माणे टाकुन 

दे�यास �ितबंध कर�ल. 

5) गावा�या �विश� ना�याचा क�ंवा ग�त�ेञाचा �भार हवालदारांकडे असेल �या 
वेळ� ते पोलीस �यव�था �वषयक सव� बाबीम�ये  �ाम पोलीस �मखुाबरोबर एक 

�वचाराने कृती  करतील. 

6) हाताखालील पोलीसांनी आ�ण �ाम पोलीसांनी कत��यात केले�या हयगयीची 
आ�ण कोण�याह� आदेशांची अव�ा झा�याची क�ंवा �यां�या इतर गैरवत�नाची 
सव� �करणे व�र� अिधका�यां�या िनदश�नास आणुन दे�यास हवालदार 

जबाबदार राह�ल. 

7) हवालदार हे फौजदाराचे सहा�यक असतात आ�ण �यांनी फौजदाराला िशपायाची 
कवायत घे�या�या क�ंवा �यांना िशक�व�या�या कामात व ना�यावर वारंवार 

ग�त घाल�या�या कामात मदत करतील. िशपायांनी केलेली कोणतीह� हयगय 

फौजदारास ताबडतोब दे�यात यावी आ�ण �यां�या �शसंिनय कृती �यां�या 
िनदश�नास आणुन दया�यात. 

 

  (    – 3,  40) :- 



1) गु�हयास �ितबंध व �याचा तपास करणे, स�ुयव�था राखणे, फौजदार ���या 
सहं�ते नुसार  दंडािधका�याची वारंटे आव�यक असतील �या बाबतीत तशा 
वारंटवर अपरा�यांना पकडणे, सम�स क�ंवा दंडािधका�या�या इतर आदेशीक न 

बजावता पोलीस अटक क� शकतात. अ�या �करणांम�ये वारंटावाचुन 

अपरा�यांना पकडणे, �यां�या ता�यात दे�यात येतील असे कैद� िनधी क�ंवा 
खाजगी व सरकार� मालम�ा यां�यासोबत सरं�ण �हणुन जाणे आ�ण �याचेवर 

पाहारा करणे आ�ण म.पो.का. �या बावीस या �दारे पोलीस अिधका�यांना  
�दान कर�यात आलेले असे अिधकार सव� साधारण पणे वापरणे यासाठ� 
हवालदार व व�र� अिधकार� आदेश देतील अशी पोलीस �यव�था �वषयक कामे 
िशपाई पार पाडतील.    

2) �या गु�हयासाठ� पोलीस वारंटा वाचुन अटक क� शकतात असा कोणताह� गु�हा 
घड�यावर िशपायांनी आदेशानी वाट न पाहता आव�यक अस�यस �ाम 

पोलीसांबरोबर एक �वचाराणे कारवाह� करावी. आ�ण िनकटतम व�र� पोलीस 

अिधका�यांना ताबडतोब अहवाल दयावा. 

3) आग लाग�या�या  क�ंवा इतर कोण�याह� सकंटां�या �सगंी सहाय करणे व 

जनते�या सरु�ेसाठ� आटो�यात असेल तर ��येक खबरदार� घेणे हे देखील 

िशपायाचंे कत��य असेल. 

4) िन�याने ग�तीचे कत��य िशपाई पार पाडणार नाह�त. गांवाम�ये फे�फटका 
मा�न काह� माह�ती  िमळते काय? हे पाह�यासाठ� िशपायाचा उपयोग करायचा 
नसतो. ग�तवा�य�या �ेञात येणा�या कोण�याह� िशपायाचा वापर करायचा 
अस�यस �यांना नेम�या सचुना �द�या पाह�ज.े 

( )        :- 

पोलीस �टेशनला �ा� त�ार� नंतर फौजदार ���या सहं�ती 1973 मधील 

�करण 12 मधील 154 ते 176 म�ये पोलीसांना �दले�य अ�वेषन कर�याचे 
अिधकारा �माणे काय�वाह� कर�यात येते. 



( )          

:- 

   �टेशनला तैनातीस असलेले पोलीस अिधकार� व कम�चार�  यांना 
खालील �माणे पो.�टे. चे दैन�दन कामकाज वाटप कर�यात आलेले आहे.�याच�माणे 

�यं◌ाचे कडुन काय�वाह� क�न घे�यात येते. 

. .      

 

  

1)  पोनी �ी. ए.एम.वागतकर  04/03/2019 ठाणे �भार� 
2)  सपोिन �ी. अजय आकरे 03/07/2019 द�ुयम अिधकार� 
3)  सपोिन �ी. राहुल शेजव 09/09/2019 द�ुयम अिधकार� 
4)  सपोिन �ी. �ववेक देशमुख 12/09/2019 द�ुयम अिधकार� 
5)  सपोिन �ी. गजानन गजभारे 06/09/2019 द�ुयम अिधकार� 
6)  पोउपिन �ी.िधर��िसंग 

�बलवाल 
16/11/2019 द�ुयम अिधकार� 

7)  पोउपिन �ी.राहुल गुहे 11/08/2019 द�ुयम अिधकार� 
8)  प�र.पोउपिन �ी.दश�न �दक�डवार  19/07/2019 द�ुयम अिधकार� 
9)  प�र.पोउपिन �ी.सयुोग महापुरे 16/07/2019 द�ुयम अिधकार� 
  
 

  

1)  सफौ �ी.�दलीप िगर� 24/06/2015 हेड मोहरर 

2)  सफौ �ी. राजेश मडावी 23/07/2016 गोपिनय 
3)  सफौ �ी. �कशोर वाटकर 02/07/2010 �बट अमंलदार  

4)  सफौ �ी.भगवान बावने  27/11/2014 �बट अमंलदार  

5)  सफौ �ी. अ�न जवरे 18/06/2015 जनरल 
6)  सफौ �ी. �मोद इंगेाले 26/06/2016 जनरल 
7)  सफौ �ी. �दनकर चौधर� 23/7/2016 कोट� पैरवी 
8)  सफौ �काश श�डे 18/11/2016 �ाईम पोका 
9)  सफौ शाम �कनेकर  02/07/2017 जनरल डयुट� 
10)  सफौ सिुनल श�ुला  10/08/2018 बीट अमलदार 



11)  सफौ परशुराम अबंोरे 22/11/2018 ड�.बी. पथक  

 
1 पोहवा र�व खांदवे  03/09/2016 �बट अमलदार 

2 पोहवा नर�� बघमारे 07/06/2012 �बट अमंलदार 

3 पोहवा �भाकर चौरे 23/07/2014 �बट अमंलदार 

4 पोहवा सिुनल ड�गरे 17/12/2014 एनसी पथक 

5 पोहवा अ�न ढुमनवार 07/08/2014 वारंट तामीली  
6 पोहवा सितश चौधर� 18/12/2014 �बट अमलदार 

7 पोहवा �वजय मानकर 18/08/2016 �बट अमलदार 

8 पोहवा सा�बल शखे 18/07/2014 वॉरट पथक 

9 पोहवा रमेश तेलंग 08/08/2017 �बट अमंलदार 

10 पोहवा �ीमती मघेा ढवळे 10/08/2017 जनरल 
11 पोहवा देव�� ितवार� 30/07/2017 �बट अमलदार 

12 पोहवा सरेुश म�ेाम 21/06/2016 �डबी अमलदार 

13 पोहवा मनोज भरैव  15/06/2017 �बट मदतिनस 

14 पोहवा  प�ाकर ख�डे 16/06/2019 जनरल 

15 पोहवा वसंत काबळे 17/07/2016 यवतमाळ शहर 
16 पोहवा सजंय राठोड 19/07/2016 जनरल 
17 पोहवा नासीर शेख  पो.िन.रायटर 

 
1 नापोकॉ नागोराव म�ेाम 22/12/2014 �बट मदतिनस 

2 नापोकॉ चं�शेखर जमुनाके 14/06/2017 जनरल 
3 नापोकॉ �वनोद आडे 10/06/2015 एस�डपीओ सल�न 

4 नापोकॉ च�ुराज इंगोले 25/07/2016 ड�.बी. पथक  

5 नापोकॉ स�ंदप टेकाम 28/06/2015 जनरल 
6 नापोकॉ िचतामन दाभेकर 15/06/2015 जनरल 
7 नापोकॉ अश ् �वन पवार 10/06/2016 सम�स वॉरट 

8 नापोकॉ मोहमंद च�हान 11/06/2015 एस�डपीओ सल�न 

9 नापोकॉ �काश चरडे 16/06/2016 चालक 



10 नापोकॉ अर�वंद ठाकरे 28/10/2014 एस�डपीओ सल�न 

11 नापोकॉ �पेश लांभाटे 06/06/2015 चालक 
12 नापोकॉ �दनेश सोनोने 18/07/2019 यवतमाळ शहर 
13 नापोकॉ गजानन दधुकोहळे 14/07/2017 जनरल  
14 नापोकॉ  राजे� कमनर  12/06/2018 कोट�मोहरर  
15 नापोकॉ गुलाम गौस 01/08/2017 सम�स वॉरट 

16 नापोकॉ गंगाधर घेाडाम 22/06/2012 पया�वे�क 
17 नापोकॉ पवन माजरंमप�ली 14/06/2016 चालक 
18 नापोकॉ �तुराज मढेवे 05/09/2016 ड�.बी. पथक  

19 नापोकॉ �शांत झेाड 06/06/2017 जनरल 
20 नापोकॉ �शांत गेडाम 16/06/2012 डुयट� मदतगार 

21 नापोकॉ इमाम मुलानी 01/06/2014 जनरल 
22 नापोकॉ िनतीन सलाम 19/06/2019 �ड.पी.पथक 
23 नापोकॉ सलैेश जाधव 21/06/2019 जनरल 
24 नापोकॉ गोपाल हेपट 12/10/2019 वािनशा वणी 
25 नापोकॉ साजीद शखे 15/07/2017 मा.अ.पो.काया�. 
26 नापोकॉ �दनेश नाकतोडे 18/17/2016 सम�स/वॉरंट 
27 नापोकॉ �दनेश कुळमते 22/07/2016 यवतमाळ शहर 
28 नापोकॉ �दलीप मडावी 12/07/2017 जनरल 
29 नापोकॉ प�ृवीराज च�हाण 16/07/2017 जनरल 
30 नापोकॉ �वजय जाधव 15/07/2016 एस�डपीओ सल�न 

 

 
1 मनापोकॉ  विनता राऊत  27/06/2017 जनरल  

2 मनापोकॉ िसमा रोकडे 20/06/2016 जनरल  
3 मनापोकॉ िशतल उजवे  14/06/2018 बारिनशी  
4 मनापोकॉ स�ुीया इंगळे 07/06/2016 जनरल 
5 मनापोकॉ  माधुर� सराड 07/07/2018  जनरल  

 
1 पोकॉ  सरुज िशंदे  01/12/2018 जनरल  



2 पोकॉ सिुधर पुसदकर 14/06/2016 �बट मदतिनस 

3 पोकॉ समाधान कांबळे 11/06/2017 �बट मदतिनस 

4 पोकॉ शलैेश मडेु 16/06/2016 जनरल 
5 पोकॉ सरुज म�ेाम 06/02/2017 गोपिनय 

मदतिनस 

6 पोकॉ मगेंश हुलगंुडे 05/07/2016 �बट मदतिनस 

7 पोकॉ  आिशष जाधव  02/07/2018 जनरल  
8 पोकॉ  द�ा पवार 08/01/2016 जनरल 
9 पोकॉ ��दप कुरडकर  04/01/2018 जनरल  
10 पोकॉ  ब�बलु पठाण  21/08/2018 जनरल  
11 पोकॉ  अबंादास कावरे 02/07/2017 जनरल 
12 पोकॉ मोहमंद सलमान 04/07/2017 जनरल 
13 पोकॉ �दनेश सरोदे 01/02/2014 पोअ काय� सल�न 

14 पोकॉ अजय म�ंदलकर  07/07/2018 पगारपट  
15 पोकॉ  सागर प�े 21/06/2016 जनरल 
16 पोकॉ �वजय नागरे 28/09/2016 �बट मदतिनस 

17 पोकॉ गो�वंद बेजरंपे 26/09/2016 जनरल 
18 पोकॉ �ितक नेवरे 05/02/2019 कोट� �युट� 
19 पोकॉ क�पल खो�ागडे 05/02/2019 �बट मदतिनस 
20 पोकॉ गणेश राठोड 10/06/2019 चालक 
21 पोकॉ कुणाल पांडे 04/06/2019 एसड�पीओ 

काय�.सल�न 
22 पोकॉ िनतीन प�नासे 14/06/2019 कोट� �युट� 
23 पोकॉ �दनेश िनबंत� 04/07/2019 जनरल 
24 पोकॉ राज�� फसाटे 04/07/2019 सम�स/वॉरंट 
25 पोकॉ सागर िचरडे 19/07/2019 जनरल 
26 पोकॉ अमोल श�डे 12/09/2019 जनरल 

 
1 मपोका त�ृी सवादे 13/06/2016 जनरल 
2 मपोका उजमा खान 12/06/2016 जनरल 



3 मपोका �दपाली माकेाडे 15/06/2016 जनरल 
4 मपोकॉ िशवाणी काळे  06/07/2018 जनरल  
5 मपोकॉ �पाली नागपुरे 09/06/2017 जनरल 
6 मपोकॉ सपना लढे 20/11/2017 जनरल 
7 मपोकॉ �वजया श�डे  01/06/2018 जनरल 
8 मपोकॉ  न�ता गाडेकर  15/02/2018 जनरल 
9 मपोकॉ रोशनी काळे 29/03/2019 जनरल 
10 मपोकॉ मिनषा मुंदेकर 15/05/2019 जनरल 
11 मपोकॉ िमना�ी जंगले 05/06/2019 जनरल 
12 मपोकॉ ��यका ढोके 04/06/2019 जनरल 
13 मपोकॉ अच�ना सानप 02/07/2019 जनरल 
14 मपोकॉ वषृाली ढोके 04/07/2019 जनरल 
15 मपोकॉ �पाली ध�गडे 12/07/2019 जनरल 
16 मपोकॉ वषा� पाट�ल 16/07/2019 जनरल  
17 मपोकॉ रजनीगंधी गेडाम 18/07/2019 यवतमाळ शहर 
18 मपोकॉ सिुशला उईके 25/11/2019 जनरल 

 ( )            

       , , , 

,    :- 

1) महारा� पोलीस िनयमावली 
2) महारा� पोलीस कायदा  - 1951 

3) फौजदार� �क�या सहं�ता - 1973 

4) भारतीय दंड सहं�ता - 1860 

5)  इतर �वषेश व �थािनक कायदे 

( )      (    2 ,  164 ) 

:- 

1. �टेशन डायर�  2. रे�वे वारट 3.मोटार वारंट, 4. पोलीसांनी  ज� 

केले�य मालांची पावती बुक,          5. डयुट� रजी�टर, 6. आवक रजी�टर, 7. 



जावक न�दवह�, 8. मु� देमाल जावक न�दवह�, 9.डेड �टॉक रजी. 10. दंडा�या 
वसुलीची पावती बुक, 11. सरकार� ितक�टे ह�शोब, 12.म�ेुमाल नां◌ेद वह�, 

13.अटक रजी�टर, 14.सम�स वारंट नोदवह�, 15.श�ञ परवाना नोद वह�, 

16.पोलीसांनी वाटप जमा केले�या श�ञाचची न�दवह� 17.लॉकअप, 18. दा� 

गोळा जमा न�दवह�, 19.�ंथालय न�दवह�, 20.अदखल, 21. हर�वले�या 
ईसमाचे र�ज�टर, 22.माह�तीगार गु�हेगाराची नां◌ेद वह�, 23.साधारणपणे 

गु�हे शाबीतीची न�दवह�, 24. िनगराणी  नोदंवह�, 25.फरार� न�दवह�, 26. 

मोटार अपघात, 27.ह����िशटर, 28.गावाचे गु�हे न�द पु�तक, 29.अ रोल, 

30 ब रोल, 31.�थम खबर� बुक, 33. सव��च �यायालयाचे िनदेष पुत�ता रजीञ 

34 कॅश र�ज., 35. �थािनक अज� , 36. गोपिनय शाखेचे र�ज�टर/फाई�स 

 (माह�ती अिधकार क�े बाहेर) 

( )          

         

     :-  �टेशन कामकाज 

सबंधीत नाह�. 

( ) आपला एक भाग �हणुन क�ंवा स�ला दे�या�या �याजनासाठ� �हणुन घट�त 

केले�या दोन क�ंवा अिधक �य���या िमळुन बनले�य मडंळाचे, प�रषदाचे, सिम�याचे 
आ�ण अ�य िनकायाचे �ववरण आ�ण अ�य िनकाया�ंया बैठक� लोकांसाठ� खु�य आहेत 

क�ंवा कसे क�ंवा अ�या बैठक�ची काय�वत जनतेस पहावयास िमळ�याजोगी आहेत क�ंवा 
कसे या बाबतचे �ववरण:- 

  

अ
.

�
. 

सिमतीचे नावं सिमतीचे 
सद�य 

सिमतीचे उदद�� �कतीवळेा 
घे�यात येते 

सभा 
जनसामा�या
साठ� खलुी 
आहे �कंवा 

सभेचा 
काय�व�ृांत 

(उपल�ध ) 



नाह�  
01 तंटाम�ु 

समीती  
30 ते 40 ��य�क गांवातील तंटे व 

इतर सणउ�सव 

सबंधंाने 

तीन 

म�ह�यातु
न 01 वेळा 

होय काया�लयात 
उपल�ध 

02 कामाचे 

�ठकाणी 
म�हलांवर 

होणारे लगैींग 

अ�याचार 

बाबत सिमती 

08 कामाचे �ठकाणी 
म�हलांवर होणा-या 
लगैींक त�ार�ची दखल 

घेणे व �या अनुषगंाने 

काय�वाह� करणे 

म�ह�यातु
न 01 वेळा 

नाह� काया�लयात 
उपल�ध 

03 शांतता सिमती 40 ते 50 पोलीसांना मदत क�न 

कायदा व स�ुयव�था 
कायम राख�यासाठ�  

म�ह�यातु
न 01 वेळा 

नाह� काया�लयात 
उपल�ध 

04 पोलीस िम� 

सिमती 
200 ते 

300 

पोलीसांना मदत क�न 

कायदा व स�ुयव�था 
कायम राख�यासाठ�  

म�ह�यातु
न 02 वेळा 

होय काया�लयात 
उपल�ध 

05 ज�े नाग�रक 

सिमती 
15 ते 20 ज�े नागर�क सम�या 

सोड�वणे कामी 
तीन 

म�ह�यातु
न 01 वेळा 

नाह� काया�लयात 
उपल�ध 

 

( )      :-  वेळोवेळ� येणारे �व�वध 

�कारचे बंदोब�त, गु�हयाचा तपास व स�ुयव�थेचा �� वाहतुक िनयंञन,साव�जिनक  व 

खाजगी मालम�ेचे सरं�ण र��यावर व साव�जिनक �ठकाणी  स�ुयव�था राखणे �वशेष व 

�थािनक कायदयाची अमंलबजावणी इ�याद� बाबत वेळोवेळ� िनदेशा�माणे अिधकार� व 

कम�चार� यांचे कडुन कामकाज क�न घे�यात येते. 

( )   ,       

 :- पोलीस �टेशन अवधुतवाड� मधील अिधकार� व कम�चार� पगार व भ�े 

अ.
�. 

अिधकार 

पद 

नांव मळु 

पगार  

महा
गाई 

घरभाडे 

भ�ा 
धुलाई 

भ�ा 
�वषेश 

�वास व एकुण  



भ�ा  इतर 

1)  पोनी �ी. 

ए.एम.वागतकर  

62300 7476 4984 100 1180 76040 

2)  सपोिन �ी. अजय आकरे 50000 6000 -- -- 600 56600 

3)  सपोिन �ी. राहुल शेजव 46100 5532 3688 100 2480 57900 

4)  पोउपिन �ी.राहुल गुहे 44800 5376 3584 100 2080 55940 

5)  प�र.पो
उप 

दश�न �दक�डवार 41000 4920 3280 100 1900 51200 

6)  प�र.पो
उप 

�ी.सयुोग महापुरे 39800 4776 3184 100 2730 50590 

 

1)  सफौ �ी.�दलीप िगर� 46800 5616 3744 120 2260 58520 

2)  सफौ �ी. राजेश मडावी 46800 5616 3744 120 2010 56710 

3)  सफौ �ी. �कशोर वाटकर 46800 5616 3744 120 2260 58560 

4)  सफौ �ी.भगवान बावने  46800 5616 3744 120 2260 58400 

5)  सफौ �ी. अ�न जवरे 45400 5448 3632 120 2010 56710 
6)  सफौ �ी. �मोद इंगेाले 45400 5448 3632 120 2160 56760 
7)  सफौ �ी. �दनकर चौधर� 48200 5784 3856 120 2160 60120 
8)  सफौ �काश श�डे 48200 5784 3856 120 2010 59970 
9)  सफौ शाम �कनेकर  44100 5292 3528 120 2010 55050 
10)  सफौ सिुनल श�ुला  46800 5616 3744 120 2260 58290 

 

1 पोहवा र�व खांदवे  37600 4512 3008 120 2500 48000 
2 पोहवा �भाकर चौरे 42300 5076 3384 120 2010 53640 
3 पोहवा सिुनल ड�गरे 42300 5076 3384 120 2010 53640 
4 पोहवा अ�न ढुमनवार 42300 5076 3384 120 2010 53640 
5 पोहवा सितश चौधर� 42300 5076 3384 120 2010 53640 
6 पोहवा �वजय मानकर 42300 5076 3384 120 2010 53640 
7 पोहवा सा�बल शखे 42300 5076 3384 120 2010 53640 
8 पोहवा रमेश तेलंग 42300 5076 3384 120 2010 53640 



9 पोहवा �ीमती मघेा 
ढवळे 42300 5076 3384 120 2010 53640 

10 पोहवा देव�� ितवार� 42300 5076 3384 120 2010 53640 
11 पोहवा सरेुश म�ेाम 42300 5076 -- 120 2010 50256 
12 पोहवा मनोज भरैव  42300 5076 -- 120 2010 50256 
13 पोहवा  प�ाकर ख�डे 42300 5076 3384 120 2010 53640 
14 पोहवा वसंत काबळे 42300 5076 3384 120 2010 53640 
15 पोहवा सजंय राठोड 39800 4746 3184 120 2760 50640 
16 पोहवा रामदास काळे 42300 5076 3384 120 2010 53640 
17 पोहवा सरु�� फुलझेले 42300 5076 3384 120 2010 53640 

नापोकॉ 
1)  नापोकॉ नागोराव म�ेाम 34300 4116 2744 120 2010 43030 
2)  नापोकॉ चं�शेखर 

जमुनाके 33300 3996 2664 120 2010 42090 
3)  नापोकॉ �वनोद आडे 35300 4236 -- 120 1750 41406 
4)  नापोकॉ च�ुराज इंगोले 33300 3996 -- 120 2010 39446 
5)  नापोकॉ अश ् �वन पवार 33300 3996 -- 120 2010 39446 
6)  नापोकॉ मोहमंद च�हान 34300 4116 -- 120 2010 40286 
7)  नापोकॉ �काश चरडे 33300 3996 2664 120 2010 42090 
8)  नापोकॉ अर�वंद ठाकरे 35300 4236 -- 120 1750 41406 
9)  नापोकॉ �पेश लांभाटे 34300 4116 2744 120 2010 43030 
10)  नापोकॉ गजानन 

दधुकोहळे 36400 4368 00 120 2500 43388 
11)  नापोकॉ  राजे� कमनर  36400 4368 -- 120 1350 42238 
12)  नापोकॉ गुलाम गौस 38500 4500 3000 120 2010 47400 

13)  नापोकॉ पवन 

माजरंमप�ली 32300 3876 2584 120 2010 40890 
14)  नापोकॉ �तुराज मढेवे 31100 3732 2488 120 2010 39450 
15)  नापोकॉ �शांत झेाड 33300 3996 2664 120 2010 42090 
16)  नापोकॉ इमाम मुलानी 31100 3732 2488 120 2010 39450 



17)  नापोकॉ गोपाल हेपट 36400 4368 2912 120 2010 45810 
18)  नापोकॉ साजीद शखे 42300 5076 3384 120 2010 53640 
19)  नापोकॉ �दनेश नाकतोडे 31100 3732 2488 120 2010 39450 
20)  नापोकॉ �दलीप मडावी 30200 3624 2416 120 2500 38730 
21)  नापोकॉ प�ृवीराज 

च�हाण 31100 3732 -- 120 2010 38062 
22)  नापोकॉ �वजय जाधव 31100 3732 -- 120 2010 38062 
23)  नापोकॉ मनोज कुळमते 34300 4116 -- 120 2010 40286 
24) नापोकॉ सतंोष क�नाके  33300 3996 2664 120 2010 39426 

 

25) मनापोकॉ िसमा रोकडे 33300 3996 2664 120 2010 42090 
26) मनापोकॉ स�ुीया इंगळे 35300 4236 -- 120 1750 41406 
27) मनापोकॉ विनता राउत 32300 3876 2584 120 2010 40890 
28) मनापोकॉ  माधुर� सराड  33300 3996 -- 120 2010 39426 
29) मनापोकॉ  िशतल उजवे  32300 3876 -- 120 2010 38306 

 

30)  पोकॉ  सरुज िशंदे  26800 3216 2144 120 2500 34780 
31)  पोकॉ सिुधर पुसदकर 26800 3216 -- 120 2500 32636 
32)  पोकॉ समाधान कांबळे 26800 3216 -- 120 2500 32636 
33)  पोकॉ शलैेश मडेु 26800 3216 2144 120 2500 34780 
34) पोकॉ सरुज म�ेाम 26800 3216 -- 120 2500 32636 
35)  पोकॉ मगेंश हुलगंुडे 26000 3120 -- 120 2500 29730 
36)  पोकॉ  आिशष जाधव  30200 3624 -- 120 2500 36314 
37) पोकॉ  द�ा पवार 26800 3216 2144 120 2500 34780 
38)  पोकॉ ��दप कुरडकर  26800 3216 2144 120 2500 34780 
39)  पोकॉ  अबंादास कावरे 47100 5652 3768 120 2500 59400 
40) पोकॉ मोहमंद सलमान 26800 3216 2144 120 2500 34780 
41)  पोकॉ �दनेश सरोदे 48500 5820 3880 120 2500 61080 
42) पोकॉ  सागर प�े 31100 3732 2488 120 2010 39450 



43) पोकॉ �वजय नागरे 26000 3120 -- 120 2500 31810 
44) पोकॉ गो�वंद बेजरंपे 25200 3024 2016 120 2500 33120 
45) पोकॉ �ितक नेवरे 26000 3120 -- 120 2500 29730 
46) पोकॉ क�पल खो�ागडे 26000 3120 2080 120 2500 31810 
47) पोकॉ �दनेश िनबंत� 26800 3216 -- 120 2500 32636 
48) पोकॉ अमोल श�डे 27600 3312 -- 120 2500 33742 

 

49) मपोका त�ृी सवादे 26000 3120 2080 120 2500 31810 
50)  मपोका उजमा खान 26800 3216 -- 120 2500 32636 
51)  मपोका �दपाली माकेाडे 32300 3876 -- 120 2010 38306 
52)  मपोकॉ �पाली नागपुरे 29300 3516 -- 120 2500 35436 
53)  मपोकॉ सपना लढे 26000 3120 -- 120 2500 29730 
54) मपोकॉ �वजया श�डे  29300 3516 -- 120 2500 35436 
55) मपोकॉ  न�ता गाडेकर  26800 3216 -- 120 2500 32636 
56) मपोकॉ रोशनी काळे 26000 3120 -- 120 2500 29730 
57) मपोकॉ �पाली ध�गडे 9540 692 -- 120 1850 26202 

 

पोलीस           

. .    
 

     

1 पोनी �ी. ए.एम.वागतकर  04/03/2019 7887329464 

2 सपोिन �ी. अजय आकरे 03/07/2019 7666437960 

3 सपोिन �ी. राहुल शेजव 09/09/2019 8999054878 

4 सपोिन �ी. �ववेक देशमुख 12/09/2019 9822119656 

5 सपोिन �ी. गजानन गजभारे 06/09/2019 8308823990 

6 सपोिन  �ी.िधर��िसंग 
�बलवाल 

16/11/2019 9764659888 

7 पोउपिन �ी.राहुल गुहे 11/08/2019 8888865595 

8 प�र.पोउपिन �ी.दश�न �दक�डवार  19/07/2019 8888865303 



9 प�र.पोउपिन �ी.सयुोग महापुरे 16/07/2019 922126678 

  सफौ 
. .    . .      

1)  सफौ �ी.�दलीप 

िगर� 
1426 24/06/2015 9420688556 

2)  सफौ �ी. राजेश 

मडावी 
188 23/07/2016 9011091750 

3)  सफौ �ी. �कशोर 

वाटकर 

1445 02/07/2010 9421770429 

4)  सफौ �ी.भगवान 

बावने  

568 27/11/2014 9689892976 

5)  सफौ �ी. अ�न 

जवरे 

1502 18/06/2015 9922419296 

6)  सफौ �ी. �मोद 

इंगेाले 773 

26/06/2016 9421935026 

7)  सफौ �ी. �दनकर 

चौधर� 1778 

23/7/2016 9689323537 

8)  सफौ �काश श�डे 2323 18/11/2016 9420370089 

9)  सफौ शाम �कनेकर  530 02/07/2017 9890411530 

10)  सफौ सिुनल श�ुला  462 10/08/2018 9657104042 

11)  सफौ परशुराम 

अबंोरे 905 

22/11/2018 7798488505 

 
1)  पोहवा र�व खांदवे  390 03/09/2016 7972588445 

2)  पोहवा नर�� बघमारे 46 07/06/2012 9822717542 

3)  पोहवा �भाकर चौरे 1781 23/07/2014 9527666415 

4)  पोहवा सिुनल ड�गरे 770 17/12/2014 9850108523 

5)  पोहवा अ�न 

ढुमनवार 

1692 07/08/2014 8830856980 



6)  पोहवा सितश चौधर� 1821 18/12/2014 9657847340 

7)  पोहवा �वजय 

मानकर 

1909 18/08/2016 8830908946 

8)  पोहवा सा�बल शखे 293 18/07/2014 9423433583 

9)  पोहवा रमेश तेलंग 1638 08/08/2017 7721941550 

10)  पोहवा �ीमती मेघा 
ढवळे 

1576 10/08/2017  

11)  पोहवा देव�� ितवार� 421 30/07/2017 8999967699 

12)  पोहवा सरेुश म�ेाम 611 21/06/2016 9420050208 

13)  पोहवा मनोज भरैव  1404 15/06/2017 8669133780 

14)  पोहवा  प�ाकर ख�डे 1495 16/06/2019 7057245521 

15)  पोहवा सजंय राठोड 1092 17/07/2016 7020467864 

16)  पोहवा नािसर शेख 1713 18/08/2016 94054944390 

 
17)  नापोकॉ नागोराव 

म�ेाम 1729 

22/12/2014 9325356789 

16)  नापोकॉ चं�शेखर 

जमुनाके 1487 

14/06/2017 8329363386 

17)  नापोकॉ �वनोद आडे 118 10/06/2015 9284749446 

18)  नापोकॉ च�ुराज 

इंगोले 1710 

25/07/2016 8830206150 

19)  नापोकॉ स�ंदप टेकाम 1871 11/05/2017 9960371226 

20)  नापोकॉ िचतामन 

दाभेकर 872 

08/07/2014 9881726877 

21)  नापोकॉ अश ् �वन 

पवार 1873 

28/06/2015 9422555044 

22)  नापोकॉ मोहमंद 

च�हान 1661 

15/06/2015 9552542161 

23)  नापोकॉ �काश चरडे 641 10/06/2016 9373427021 



24)  नापोकॉ अर�वंद ठाकरे 572 11/06/2015 7796307635 

25)  नापोकॉ �पेश लांभाटे 
1769 

16/06/2016 8788085126 

26)  नापोकॉ गजानन 

दधुकोहळे 228 

06/06/2015 8805128597 

27)  नापोकॉ  राजे� कमनर  1029 10/07/2018 9545324040 

28)  नापोकॉ गुलाम गौस 1995 29/09/2018 7020153295 

29)  नापोकॉ गंगाधर 

घेाडाम 2197 

07/07/2017 9579389215 

30)  नापोकॉ पवन 

माजरंमप�ली 2263 

14/07/2017 9657131713 

31)  नापोकॉ �तुराज मढेवे 1562 12/06/2018 8390806999 

32)  नापोकॉ �शांत झेाड 394 01/08/2017 9881502999 

33)  नापोकॉ �शांत गेडाम 2207 22/06/2012 7038001362 

34)  नापोकॉ इमाम मुलानी 1933 14/06/2016 8830117991 

35)  नापोकॉ प�ृवीराज 
च�हाण 145 

16/07/2017 8208833622 

36)  नापोकॉ �वजय 
जाधव 2258 

15/07/2016 9545717333 

37)  नापोकॉ �दनेश 
नाकतोडे 2254 

18/07/2016 9623667933 

38)  नापोकॉ सा�जद शखे 
553 

15/07/2019 9822100094 

39)  नापोकॉ �दलीप 
मडावी 2210 

12/07/2017 7030346747 

40)  नापोकॉ गोपाल हेपट 
117 

14/10/2018 9552509117 

41)  नापोकॉ िनतीन 
सलाम 60 

19/06/2019 8390093093 

42)  नापोकॉ सलैेश जाधव 
1569 

21/06/2019 7218248522 

 

43)  मनापोकॉ  विनता राऊत  2092 27/06/2017 8856856737 



44)  मनापोकॉ िसमा रोकडे 2107 20/06/2016 9172171387 

45)  मनापोकॉ िशतल उजवे  2101 14/06/2018 9834147693 

46)  मनापोकॉ स�ुीया इंगळे 1698 07/06/2016 8975572600 

47)  मनापोकॉ  माधुर� सराड 1889 07/07/2018 8378801323 

 

48)  पोकॉ  सरुज िशंदे  819 01/12/2018 9011491141 

49)  पोकॉ सिुधर 

पुसदकर 2059 

14/06/2016 8669031983 

50)  पोकॉ समाधान 

कांबळे 2352 

11/06/2017 9604157240 

51)  पोकॉ शलैेश मडेु 872 16/06/2016 9834871856 

52)  पोकॉ सरुज म�ेाम 2445 06/02/2017 8668272445 

53)  पोकॉ मगेंश हुलगंुडे 2501 05/07/2016 9011594174 

54)  पोकॉ  आिशष 

जाधव  1057 

02/07/2018 8888670488 

55)  पोकॉ द�ा पवार 1746 08/01/2016 8788484090 

56) पोकॉ  ��दप 

कुरडकर  252 

04/01/2018 9689724791 

57)  पोकॉ  ब�बलु पठाण  1407 21/08/2018 7385632904 

58)  पोकॉ अबंादास 

कावरे 2354 

02/07/2017 9834180957 

59)  पोकॉ मोहमंद 

सलमान 1336 

04/07/2017 8329508236 

60)  पोकॉ �दनेश सरोदे 1354 01/02/2014 7057338132 

61)  पोकॉ  अजय 

म�ंदलकर  2442 

07/07/2018 7769809966 

62)  पोकॉ सागर प�े 970 21/06/2016 8888354779 

63)  पोकॉ �वजय नागरे 2614 28/09/2016 8788906416 

64)  पोकॉ गो�वंद ब�जरपे 2658 26/09/2016 9021793013 



65) पोकॉ �ितक नेवरे 
2240 

05/02/2019 9011944416 

66)  पोकॉ क�पल 
खो�ागडे 2256 

05/02/2019 9403840757 

67)  पोकॉ िनतीन 
प�नासे 2575 

10/06/2019 9689658804 

68)  पोकॉ �दनेश 
िनबात� 

439 

04/06/2019 9595675054 

69)  पोकॉ कुणाल पांडे 
145 

14/06/2019 9922422768 

70) पोकॉ गणेश राठोड 
2594 

04/07/2019 8888663190 

71)  पोकॉ राज�� फसाटे 
2357 

04/07/2019 9130332357 

72)  पोकॉ सागर िचरडे 
2056 

19/07/2019 9834055838 

73)  पोकॉ अमोल श�डे 
2711 

12/09/2019 9588450278 

 

74)  मपोका त�ृी सवादे 2472 13/06/2016 7057445926 

75)  मपोका उजमा खान 1482 12/06/2016 9096486874 

76)  मपोका �दपाली 
माकेाडे 2135 

15/06/2016 9096449795 

77)  मपोकॉ िशवाणी काळे  2256 06/07/2018 8888542456 

78)  मपोकॉ �पाली 
नागपुरे 2116 

09/06/2017 7219729974 

79) मपोकॉ सपना लढे 1080 20/11/2017 9158827151 

80)  मपोकॉ �वजया श�डे  926 01/06/2018 9370068961 

81)  मपोकॉ  न�ता 
गाडेकर  1193 

15/02/2018 7038242237 

82)  मपोकॉ रोशनी काळे 2556 29/03/2019 9673584432 



83)  मपोकॉ मिनषा 
मुंदेकर 1164 

15/05/2019 7887520591 

84)  मपोकॉ िमना�ी 
जगंले 2583 

05/06/2019 8830865412 

85)  मपोकॉ ��यका ढोके 2628 04/06/2019 7083240490 

86)  मपोकॉ अच�ना 
सानप 1531 

02/07/2019 9518736319 

87)  मपोकॉ वषृाली ढोके 2321 04/07/2019 8421433040 

88)  मपोकॉ �पाली 
ध�गडे 1417 

12/07/2019 9405708935 

89)  मपोकॉ वषा� पाट�ल  2537 16/07/2019 7887520591 

90)  मपोकॉ रजनीगंधी 
गेडाम 2368 

18/07/2019 9763160143 

91)  मपोकॉ सिुशला 
उईके 1135 

25/11/2019 9820728562 

( )   ,   ,   

        :-  

�टेशन�या कामकाजाशी सबंधीत नाह�. 

( )          

     :-  �टेशन�या कामकाजाशी 
सबंधीत नाह�. 

( )   ,         

 :-  �टेशन�या कामकाजाशी सबंधीत नाह�. 

( )          

 :- 

पोलीस �टेशनला ठेव�यात आले�या म�ु दा नं.6 मधील अिभलेखात अदयावत 

माह�ती उपल�ध असुन इले�टॉिनक �व�पातील माह�ती नेटवक�  �दारे जा�याची कामे 
सीसीट�एनएस �णाली अ�वये �गती पथावर आहे. 



( )       , 

        

   :- अ पोलीस �टेशनला ठेव�यात आलेले अिभलेख 

(गोपिनय शाखेचे वगळुन) नागर�ंकाना तपासणीस व माह�ती िमळ�यास खुले असुन 

नागर�क कोण�याह� �दवशी व वेळ� �याची पाहणी क� शकतात. 

( )   ,     

     :-       �ी .ए.एम.वागतकर   

                पोलीस िनर��क तथा ठाणेदार  

                पोलीस �टेशन  अवधुतवाड�, यवतमाळ  

                                                              फोन नंबर 07232 -256714 

     :-       �ीमती माधुर� बा�व�कर,  

                उप�वभागीय पोलीस अिधकार�   
                उप�वभाग यवतमाळ 

            काया�लयीन फोन नंबर 07232 -  256712 

     :-       मा. रा�य माह�ती आयु�  

                                      अमरावती  �वभाग अमरावती  
 

( )          

   . 
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