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¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü
“ ी” िवसजनसाठी शहर पोलीस स .

द.23/09/2018 रोजी औरं गाबाद शहरातील मु य िमरवणूक, िसडको-हडको िमरवणूक,
िचकलठाणा िमरवणूक, मुकुंदवाडी िमरवणूक, नवीन औरं गाबाद िमरवणूक, MIDC वाळू ज
िमरवणूक, वाळू ज िमरवणूक, दौलताबाद िमरवणूक, हसूल िमरवणूक अशा िमरवणूका िनघणार
असून छावणी येथील िमरवणूक द.24/09/2018 रोजी िनघणार आहे.

ी िवसजन िमरवणुक

शांततेत पार पाड यासाठी शहर पोिलसांनी 02 पोलीस उप आयु , 07 सहा.पोलीस आयु , 41
पोलीस िनरी क, 106 स.पो.िन./पो.उप.िन., 2422 पोलीस कमचारी 273 मिहला पोलीस
कमचारी 2 SRPF कं पनी, 2 QRT पथक, 12

ाय कं ग फोस, होमगाडस असा एकू ण 3000

पोलीस बंदोब त लाव यात आला आहे. तसेच ी िवसजन दर यान वाहतुक त अडथळा येऊ नये
याक रता 1 सहा.पोलीस आयु , 4 पोलीस िनरी क, 7 स.पो.िन./पो.उप.िन. व 200 पोलीस
कमचारी नेम यात आले आहेत.
अित मह वाचे ठकाणी पोलीस अिधकारी व कमचारी यांचे फ स पॉई ट, चेक पो ट, वॉच
टावर नेम यात आले आहे. तसेच ी गणेश िवसजन दर यान CCTV कॅ मेरे लाव यात येणार असून
ोनचा ही वापर कर यात येणार आहे. पोलीस टेशन ह ीतील िमरवणूक मागात येऊन
िमळणा या ग लीबोळासाठी पायी पे ो लंग, मोटार सायकल पे ो लंग (बीट माशल) नेम यात
आली आहे. ी गणेश िवसजन िमरवणुक म ये ि यांची/ मुल ची छेडछाड होवू नये हणून सडक
स याहरी पथक थापन कर यात आले आहे. हरवले या व सापडले या मुला/मुल साठी िसटीचौक
यथे मािहती क थापन कर यात आले आहे. दा िपऊन िमरवणुक त अस य वतन करणा या व
दा िव करणा यांवर कायवाही कर याक रता दा बंदी पथक थापन कर यात आले आहे.
घातपात िवरोधी पथकाचे (BDDS ) 3 पथक नेम यात येऊन हे पथक मु य िमरवणूक व इतर
िमरवणूक या मागावरील घातपात िवरोधी तपासणी करणार आहेत. तसेच वीज कं पनीचे डी.पी
जवळही पोलीस बंदोब त नेम यात आला आहे. अि शमन दला या गा ांची तपासणी क न
स ठे व यात आ या आहेत.
ी िवसजन शांततेत व िनभयपणे पार पडावे याक रता उ ा द.22/09/2018 रोजी शहर
पोिलसांकडू न पथ संचलन कर यात येणार आहे. याच माणे पोलीस आयु
ी.िचरं जीव साद
यांनी व र पोलीस अिधका यांची बैठक घेवून ी िवसजन बंदोब ता या तयारीचा आढावा घेतला
व मह वा या सूचना द या आहेत.
SD/(डॉ.नागनाथ कोडे)
पोलीस आयु , औरं गाबाद शहर
क रता.

