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ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®ÖÖ †™üÛú, †™üÛúÖ¾Ö, Ã£ÖÖ®Ö²Ö¬¤üŸÖÖ, ÃÖã™üÛúÖ ‡ŸµÖÖ¤üß²ÖÖ²ÖŸÖ 
 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद याांना पोलीस आयुक्त, अमरािती याांचेकडून 
कळविण्यात आले आहे की, सन्माननीय विधानपवरषद सदस्य श्री. प्रविण पोटे-पाटील याांच्याविरुध्द 
पोलीस ठाणे कोतिाली येथे दाखल करण्यात आलेल्या अपराध क्रां  ११७२/२०२१ अांतर्गत कलम २६९ 
२७०, १८८, १४३, १५३ (अ) (ब), ५०५ (ब) (क) (२) भारतीय दांड सांवहता सह कलम १३५, मुांबई 
पोलीस कायदा, वक्रवमनल लॉ अॅमेडमेंट अॅक्ट ३, ७ अन्िये वदनाांक १७/११/२०२१ रोजी अटक 
करण्यात आली होती. तयाांनी उिगवरत रु्न्यात अटकपूिग जामीन आणून दाखल केल्याने तयाांना मुक्त 
करण्यात आले असून याबाबत िरीष्ट्ठ पोलीस वनरीक्षक वसटी कोतिाली याांनी खालील प्रमाणे 
अहिाल सादर केला आहे. 

(१) अपराध क्रां . ११८९/२०२१ कलम १४३, १४७, १४८, १४९ १५३ (३), १८८, २६९, २७०, 
३३६, ४२७, ४३५, २५३ भारतीय दांड सांवहता ३, ७ वक्रवमनल लॉ अॅमेडमेंट अॅक्ट कलम १३५ मुांबई 
पोलीस कायदा मध्ये मा. सत्र न्यायालय क्रां  ३ अजग क्रां .१३०५/२०२१ वदनाांक १८/१२/२०२१ रोजी ची 
अटक पूिग जामीन. 

(२) अपराध क्रां . ११८५/२०२१ कलम १४३, १४७, १४८,१४९, ३५३, ३३३, ३३६, १०७, 
४२७, भारतीय दांड सांवहता मध्ये मा. सत्र न्यायालय क्रां  ३ अजग क्रां . १३६६/२०२१ वदनाांक ०१/१२/२०२१ 
रोजी ची अटक पूिग जामीन. 

(३) अपराध क्रां . ११८६/२०२१ कलम २३५ (अ), १५३ (अ), १५३ (ब), ५०५ (अ), ५०५ 
(१), (ब), २९८, २९५, १०९ भारतीय दांड सांवहता मध्ये मा. सत्र न्यायालय क्रां  ३ अजग क्रां . १३६६/२०२१ 
वदनाांक ०१/१२/२०२१ रोजी ची अटक पूिग जामीन पोलीस स्टेशन कोतिाली ला आणून दाखल 
केल्यािरुन तयाांना जात मुचलक्यािर मुक्त करण्यात आले. 
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×¤ü®ÖÖÓÛú : 20 •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß, 2022                                     ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
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