
 

स्थानिक गनु्हे शाखेची दारूबदंी कायद्यान्वये कायाावाही 
चार चाकी गाडीसह ८,३८,०००/--रू दारू साठा जप्त 

 

ददिाकं 01-10-2020 रोजी िागपरूवरूि एक लाल रंगाची मदहदं्रा स्कार्पायो चारचाकी 
गाडी क्रमाकं एम.एच 02/बब.डी 3307 दहगंणघाटकड ेयेत आहे अशी मखुबीरकडूि मादहती 
ममळाली. मादहतीत िमदू प्रमाणे एक लाल रंगाची मदहदं्रा स्कार्पायो चारचाकी गाडी क्रमाकं 
एम.एच. 02बी-डी 3307 दहगंणघाटकड ेयेतािा ददसली त्यावरूि कलोड ेचौक दहगंणघाट येथे 
िाकाबंदी करूि सदर वाहि चालकाला गाडी थांबर्वण्याचा इशारा ददला असता ते वाहि 
थांबविू त्या वाहिाची झडती घेतली असता 1) प्रशांत रमेश कुबड ेवय 40 वर्ा, 2) अर्विाश 
सरेुश िंदागवळी रा. वय 29 वर्ा, 3)  ऋर्भ सशुील काळे वय 22 वर्ा सवा रा. दहगंणघाट हे 
संगिमतािे दारू वाहतूक करतािा ममळूि आले. त्यांच ेताब्यातिू, िाकेबंदी दरम्याि 1) एक 
लाल रंगाची मदहदं्रा स्कार्पायो चार चाकी गाडी क्रमांक एम.एच 02/बब.डी 3307 अंदाजे ककंमत 
5,00,000/- रुपये 2) मभगंरी कंपिीचा देशी दारू ि ेभरलेल्या 1728 मशश्या, 3) टँगो कंपिीच्या 
देशी दारू ि ेभरलेल्या 96 मशश्या ककंमत 9600/-रू, 4) 375 एम.एल. च्या ऑकिसर चॉईस 
ब्ल्य ुकंपिीच्या र्वदेशी दारू ि ेभरलेल्या 24 मशश्या ककंमत 12,000/- रू 5) ऑकिसर चॉईस 
ब्ल्य ूकंपिीच्या र्वदेशी दारू िे भरलेल्या 192 मशश्या ककंमत 38,000/- रू 6) 375 एम एल 
च्या रॉयल स्टग कंपिीच्या र्वदेशी दारू ि ेभरलेल्या 48 मशश्या ककंमत 28,800/-रू 7) रॉयल 
स््ॉगं कंपिीच्या र्वदेशी दारू ि ेभरलेल्या 192 मशश्या ककंमत 57,600/- रू 8) देशी दारू ि े
भरलेल्या कोकण कंपिीच्या 96 मशश्या ककंमत 9600/- रू 9) 650 एम एल च्या बबअरि े
भरलेल्या 12 बॉटल ककंमत 3,600/- रू 10) बबअरिे भरलेल्या 24 दटि 6,000/- रू असा ज ु
ककंमत 8,38,000/- रुपयांचा व िमदु गाडीमध्ये वरील प्रमाणे मदु्देमाल ममळूि आल्यािे 
आरोपीतांिा ररतसर अटक करूि आरोपीतंार्वरुद्ध पोलीस स्टेशि दहगंणघाट येथे गुन्हा 
दाखल करण्यात आला.   

सदरची कारवाई मा. पोलीस अधीक्षक वधाा श्री प्रशातं होळकर, अपर पोलीस अधीक्षक 
श्री. निलेश मोरे यांच ेमागादशािात श्री. निलेश ब्राह्मणे, पोलीस निरीक्षक स्थागुशा, वधाा यांच े
निदेशाप्रमाणे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री महेंद्र इंगळे,  पोलीस उपनिरीक्षक श्री मोरखड,े  

सिौ. अशोक साबळे, पोहवा. रणजीत काकड,े िापोशी. अर्व बन्सोड, राम इप्पर,  नितेश मेश्राम 

यांिी केली. 


