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¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü
वशेष पोल स अ धका याची नयु ती व

ोन कॅमेराचे उ%घाटन.

द.04.09.2017:- औरं गाबाद शहराची लोकसं या सुमारे 20 लाख पय"त आहे . शहरा%या &व(ताराचा &वचार करता
शहर पो)लसांची सं या 3,500 आहे . पो)लसांवर ताण कमी कर.यासाठ0 व नाग2रकांचा पोल3सासमवेत संबंध
5(था&पत क7न

नाग2रकांचा पोल3स 5शानासानासाठ0 जा(तीत जा(त उपयोग क7न घे.या%या मु य उ;दे शाने

औरं गाबाद शहरचे पोल3स आयु<त यश(वी यादव यां%या ना&व=यपूण? संक@पनेतून &वशेष पोल3स अCधकार3 ह
योजना राबव.यात येत आहे .
या काय?Dमाचा शुभारं भ तापFडया नाHयमं दर Iनराला बाजार या ठकाणी पोल3स आयु<त यश(वी यादव
यां%या ह(ते कर.यात आला. या काय?DमामJये एक हजार &वशेष पोल3स अCधकार3 यांची Iनय<
ु ती क7न Lयांना
लाठ0 व जॉकेट दे .यात आले. तसेच Cचल3 Oोन कॅमेराचे उ;घाटन दे खील कर.यात आले.
या काय?Dमाचे 5ा(ता&वक पोल3स उपाय<
ु त (मु यालय) डॉ. दपाल3 धाटे -घाडगे यांनी केले. Lयांनी Lयां%या
5ा(त&वक भाषणामJये एक म ह=यापूवS &वशेष पोल3स अCधकार3 हो.याबाबत जा हरात दे .यात आल3 होती, या
उपDमाला नाग2रकांनी मोTया 5माणात 5Iतसाद दे ऊन जवळपास पंधरा हजार नाग2रकांचे अज? &वशेष पोल3स
अCधकार3 हो.यासाठ0 5ाWत झाले. Lयापै
कZ सJया गणेश उLसवा%या &वसज?न )मरवणुकZमJये 1000 &वशेष पोल3स
अCधकार3 यांची Iनवड कर.यात आल3 आहे . &वशेष पोल3स अCधकार3 यांना आठव[यातून कमीत कमी बारा तास
काम करावे लागणार आहे तसेच मोTया 5माणात जबाबदार3 सु;धा Lयां%यावर टाक.यात येणार आहे . Lयामुळे या
जबाबदार3ला कोणLयाह3 5कारे तडा न जाऊ दे ता &वशेष पोल3स अCधकार3 हे चांग@या 5कारे काम करतील अशी
आशा \य<त केल3.
Iनवड.यात आलेले 1000 &वशेष पोल3स अCधका]यांपक
ै Z दहा &वशेष पोल3स अCधकार3 यांना 5ाIतIनCधक
(व7पात पोल3स आय<
ु त यश(वी यादव यां%या ह(ते लाठ0 व जॉकेट चे वाटप कर.यात आले. Lयानंतर पोल3स
आयु<त यश(वी यादव यांनी Lयां%या माग?दश?नपर भाषणामJये &वशेष पोल3स अCधकार3 ^हणून होऊ इि%छणा]या
5ाWत पंधरा हजार अजा"मधून 5ाIतIनCधक (वbपात Iनवड.यात आले@या एक हजार &वशेष पोल3स अCधकार3 यांचे
अ)भनंदन केले व चांग@या 5कारे काम कर.या%या शुभे%छा

द@या. बहुसं य नाग2रकांना पोल3स दलाची सेवा

कर.याची इ%छा असते परं तु काह3 कारणा(तव ह संधी Lयांना 5ाWत होत नाह3. परं तु आता

&वशेष पोल3स

अCधकार3 होऊन जनतेची, समाजाची सेवा कर.याची संधी ह नाग2रकांना उपलcध क7न दे .यात आलेल3 आहे .
महाराde पोल3स दलासाठ0 ह एक ना&व=यपूण? योजना आहे . &वशेष पोल3स अCधकार3 हे पोल3स दलाचे कान व
डोळे असणार आहे . Lयांनी शहरामJये

कोठे ह3 अवैध धंदे, गु=हे गारां%या व समाज कंटकां%या हालचाल3

याबाबत

इतर काह3 मा हती अस@यास पो)लसांना दे .यात यावी असे सांCगतले. &वशेष पोल3स अCधकार3 यांनी कशा 5कारे
काम करावे याबाबत दे खील योfय माग?दश?न कर.यात आले.

यावेळी गणेश उLसव &वसज?नामJये Cचल3 Oोन चा वापर कर.यात येणार आहे . )मरवणक
ु ZमJये अचानक
उ;भवणा]या कायदा व सु\यव(थे%या प2रि(थतीमJये गदgवर Iनयंhण )मळव.यासाठ0 या Cचल3 Oोन चा वापर
कर.यात येणार आहे . जे समाज कंटक अशा गदgचा फायदा घेऊन कायदा व सु\यव(था jबघडवतात Lयां%यावर
Cचल3

Oोन%या सहाkयाने )मरची पूड lकं वा

)लि<वड यांचा वापर कर.यात येणार आहे .

या काय?Dमास पोल3स आयु<त यश(वी यादव, पोल3स उप आयु<त (मु यालय) डॉ. दपाल3 धाटे -घाडगे,
पोल3स उप आयु<त

प2रमंडळ -१ &वनायक ढाकणे, पोल3स उप आयु<त

प2रमंडळ -२ राहुल pीरामे, सव?

सहा.पोल3स आयु<त, सव? पोल3स Iनर3qक, &वशेष पोल3स अCधकार3 हे उपि(थत होते. या काय?Dमाचे सूh-संचालन
पोल3स Iनर3qक अ&वनाश आघाव यांनी केले व आभार 5दश?न सहाkयक पोल3स आयु<त गोवध?न कोळे कर यांनी
केले व राdeगीताने

काय?Dमाची सांगता कर.यात आल3.

(वाqर3त/-

(¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü £ÖÖê¸üÖŸÖ)
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸

›üÖò.²ÖÖ.†ÖÓ.´ÖÖÝÖÔ, ×´Ö»Ö ÛúÖò®ÖÔ¸ü, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü-431001 (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü)
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¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü
“*ी” वसज-नसाठ/ शहर पो1लस स2ज
द.04.09.2017- द.05/09/2017 रोजी औरं गाबाद शहरातील मु य )मरवणूक, )सडको-हडको
)मरवणूक, Cचकलठाणा )मरवणूक, मुकंु दवाडी )मरवणूक, नवीन औरं गाबाद )मरवणूक MIDC
वाळूज )मरवणक
? )मरवणक
ू , वाळूज )मरवणक
ू , दौलताबाद )मरवणक
ू , हसूल
ू अशा )मरवणक
ू ा
Iनघणार असून छावणी येथील )मरवणूक द.06/09/2017 रोजी Iनघणार आहे . ह3 pी &वसज?न
)मरवणक
ु शांतेत पार पाड.यासाठ0 शहर पो)लसांनी 03 पोल3स उप आय<
ु त, 06 सहा.पोल3स
आयु<त, 41 पोल3स Iनर3qक, 118 स.पो.Iन./पो.उप.Iन. 2256 पोल3स कम?चार3 500 म हला
व पb
ु ष होमगाड? व एक SRPF कंपनी बंदोब(त कामी लाव.यात आल3 आहे . या वषS 5थमच
1000 &वशेष पोल3स अCधकार3,700 NSS व 500 NCC चे &व;याथS &वसज?न )मरवणूकZ
मJये पो)लसांबरोबर बंदोब(त करणार आहे . &वसज?न )मरवणुकZ मJये ि(hयांची/ मुल3ंची छे डछाड
होवू नये ^हणून

03 सडक स याहर3 पथक (थापन कर.यात आले आहे . हरवले@या व

सापडले@या मुला/मुल3ंनसाठ0 )सट3चौक यथे मा हती के• (थापन कर.यात आले आहे . &वसज?न
)मरवणक
ु ZमJये महLवा%या व संवेदनशील ठकाणी lफ<स पॉ€ट, वॉच

टॉवर नेम.यात आले

आहे . Lयाच5माणे &वसज?न )मरवणुकZ मJये Cचल3 Oोनचा वापर कर.यात येणार आहे . BDDS
पथक हे मु य )मरवणक
ू व इतर )मरवणक
ू या मागा?वर3ल घातपात &वरोधी तपासणी करणार
आहे त. 1000 &वशेष पोल3स अCधकार3 यां%यासह बंदोब(तावर3ल सव? पोल3स अCधकार3 व कम?चार3
&वसज?न )मरवणुकZ मागा?वर पथसंचलन करणार आहे त. अशी मा हती &वशेष शाखेचे सहा.पोल3स
आयु<त एच.एस.भापकर यांनी दल3 आहे .

(वाqर3त/-

(¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü £ÖÖê¸üÖŸÖ)
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸

›üÖò.²ÖÖ.†ÖÓ.´ÖÖÝÖÔ, ×´Ö»Ö ÛúÖò®ÖÔ¸ü, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü-431001 (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü)
×¤ü. 04/09/2017

¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü
3कराणा द क
ु ान फोडणारे अटकेत.
द.04.09.2017:- lकराणा दक
ु ानाचे शटर फोडून चोर3 करणा]या अ‚ात चोरHयांना MIDC
वाळूज पो)लसांनी अटक क7न 53,800/- b. lकंमतीचा मद
ु े माल जWत कर.यात आला. अजय
सुरेश च\हाण, रा. टोकZ, ता. गंगापुर व ब•3 गजानन &पंपळे , रा. टƒ भापुर3, ता. गंगापुर अशी
आरो&पतांची नावे आहे त. पोल3स Iनर3qक ‚ाने„वर साबळे यांनी अCधक मा हती दल3 lक द.
14.08.2017 चे

21:30 ते 15.08.2017 चे 07:30 वाजेदर^यान एस.आर. पगा2रया eे डस?

महावीर चौक, MIDC वाळूज येथे अ‚ात चोरHयाने lकराणा दक
ु ानाचे शटर वाकवून दक
ु ानात
5वेश क7न रोख र<कम चो7न नेल3 होती. याव7न MIDC वाळूज पोल3स (टे शन येथे गु=हा
दाखल झाला होता. या गु=…या%या तपास कामी MIDC वाळूज पो)लसांनी द. 31.08.2017
रोजी संशया(पदर3Lया रांजणगाव प2रसरात lफरणा]या दोन इसमांना ताcयात घे.यात आले होते
व Lयांना अटक क7न अटकेदर^यान आरोपी अजय च\हाण व ब•3 &पंपळे यांनी Lयांचे दोन
साथीदारासह महावीर चौकातील lकराणा दक
ु ान फोड@याची कबल
ु 3 दल3 असून या ग=
ु …यात
गेले@या रकमेपक
ै Z 3,800/- b. रोख व चोर3 केलेल3 50,000/- b lकंमतीची प@सर मोटारसायकल
जWत कर.यात आल3 आहे . या दो=ह3 आरो&पताना =यायालयात वाढ3व पोल3स कोठडी
)मळ.याकामी हजर केले असता द.06.09.2017 पावेतो पोल3स कोठडी मंजूर कर.यात आल3
आहे . ह3 कारवाई पोल3स Iनर3qक ‚ाने„वर साबळे यां%या अCधपLयाखाल3 डी. बी. पथकाचे
पो.उप.Iन. अमोल दे शमुख, पोल3स हवालदार वसंत शेळके, कारभार3 दे वरे , पोल3स नाईक 5काश
गायकवाड व सुधीर सोनवणे यांनी पार पाडल3.

(वाqर3त/-

(¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü £ÖÖê¸üÖŸÖ)
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸

¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖÖ»ÖµÖ, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸

›üÖò.²ÖÖ.†ÖÓ.´ÖÖÝÖÔ, ×´Ö»Ö ÛúÖò®ÖÔ¸ü, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü-431001 (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü)
×¤ü. 04/09/2017
गु9हे शाखेकडू न मटका खेळणा या व=%ध कारवाई.
द. 04.09.2017:- ग=
ु हे शाखेस )मळाले@या गWु त बातमीव7न रे @वे (टे शन समोर3ल वडा%या झाडाजवळ
क@याण मट<या%या आक[या%या CचTTया दे .यासाठ0 खेळतांना व खेळ&वतांना )मळून आ@याने

या

इसमांवर कारवाई क7न Lयां%याकडून 2,240/- b. रोख व इतर सा हLय जWत कर.यात आले. lकशोर
मोहनलाल भत
ु डा, रा. )मल कॉन?र भोईवाडा व स)ु मत राजकुमार Iतडके रा. पळसखेड,े ता. िज. अकोला,
ह@ल3 म.ु मJयवतS बस (थानकासमोर, औरं गाबाद असे आरो&पतांची नावे आहे त. ग=
ु हे शाखेकडून अCधक
मा हती )मळाल3 lक रे @वे (टे शन समोर3ल वडा%या झाडाजवळ दोन इसम &वना परवाना बेकायदे शीर2रLया
लोकांकडून पै
से घेऊन Lयांना क@याण मटका नावा%या जुगारा%या CचTTया दे ऊन क@याण मटका नावाचा
जुगाराचा आक[याचा खेळ खेळीत आहे त अशी खाhीलायक मा हती गWु त बातमीदारामाफ?त )मळा@याव7न
पो.उप.Iन. अIनल वाघ व Lयां%या पथकाने बातमीतील ठकाणी छापा मारला असता दोन इसम हे
क@याण मटका नावां%या मट<या%या CचTTया लोकांकडून पै
से घेऊन Lयांना आकडे टाकून दे त होते.
Lयांना ग=
ु हे शाखे%या पथकाने जागीच पकडून Lयांची नावे &वचारल3 असता Lयांनी वर3ल5माणे नावे
सांCगतल3 व Lयां%याकडून 2,240/- रोख र<कम, क@याण मटका जुगाराचे सा हLय व पेन आरोपीं%या
ताcयातन
ू जWत कर.यात आले. पढ
ु 3ल कारवाई साठ0 वेदांतनगर पोल3स (टे शन येथे म;
ु दे मालासह
आरोपी दे .यात आले आहे . ह3 कारवाई सहाkयक पोल3स आय<
ु त रामे„वर थोरात (ग=
ु हे ), पोल3स Iनर3qक
मधक
ु र सावंत यां%या अCधपLयाखाल3 पो.उप.Iन अIनल वाघ, पोल3स हवालदार Iनतीन मोरे , पोना. मनोज
च\हाण, भगवान )शलोटे , संतोष सय
? श
ं ी, संजय खोसरे यांनी केल3.
ू व

(वाqर3त/-

(¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü £ÖÖê¸üÖŸÖ)
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)
†Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸

