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सन 2016 ऑग@ट अखेर

एकूण

सन 2017 ऑग@ट अखेर

मागील वषा या तुलनेत गु हे शा बती या
द. 08.09.2017:- एखा या गु

यातील आरोपीस

सुणावल) जात नाह) तोपय#त +या गु

माणात वाढ.

यायालयाकडून जोपय#त $श&ा

यातील ,पडीतांस

याय $मळत नाह). गु हे

शा1बतीचे महारा45ातील 6माण पाहता पो$लसांसाठ8 हा एक संशोधनाचा व अ;यासाचा
,वषय आहे . औरं गाबाद शहर पो$लसांनी गु हे शा1बती हे एक आ>हान ?हणून @वीकारले
आहे . +याचाच सकारा+मक पAरणाम ?हणून मागील वषBCया तुलनेत यावषB औरं गाबाद
पोल)स आयD
ु तालयाचे गु हे शा1बतीCया 6माणात मोठ8 वाढ झाल) आहे .
पोल स महासंचालक

ी सतीशचं! माथुर यांनी सात+याने गु हे शा1बतीचे 6माण

वाढ,वGयासाठ8 अ+यंत मौ$लक सच
ू ना

दलेIया आहे त. +यामJये 1. फॉरे ि सक

( यायवै यक) प धतीने पुरावे संक$लत करणे. 2. सा&ीदारांCया जवाबाचे ि>हडीओ

VचWीकरण व

CCTV कॅमे\याचे VचWीकरणाचा परु ावा ?हणून कोटा]त वापर करणे

^यामुळे एखादे वेळेस सा&ीदार जर) _फतूर झाला तर) या ि>ह`डओ VचWीकरणाCया मदतीने
गु हे शा1बती करGयास मदत होईल.

3. सा&ीदारांचे 164 सी. आर. पी. सी. नस
ु ार

जवाब नdद,वणे 4. संeनयंWण स$मतीCया माफ]तीने सव] पुरा>यांची पडताळणी कfन
दोषारोपपW

यायालयात सादर करणे या मह+वाCया सूचना आहे त. मा. पोल)स

महासंचालक यांचे सूचनेनुसार पोल)स आयुDत gी यश@वी यादव
पोल)स आयुDतालयाचा पदभार घेतIयापासून

गु हे शा1बतीचे

यांनी औरं गाबाद

6माण वाढ,वGयासाठ8

ठोस उपाययोजना करGयास सुjवात केल). +यानुसार ,वशेष ल& दे ऊन दर पंधरा दवसांनी
@वतः पोल)स आयुDत यश@वी यादव आmण पोल)स उपायुDत (मुnयालय) डॉ. दपाल)
धाटे –घाडगे व सहाpयक पोल)स आयD
रवी अVधकार)
ु त रामेqवर थोरात हे सव] पो.@टे पै
यांची बै
ठक घेऊन +यांना गु हे शा1बतीCया 6माणात वाढ होGयासाठ8 माग]दश]न करतात.
तसेच एखादा गु हा हा कोटा]त सट
ु Iयानंतर +याCया eनकाल पWाCया आधारे तो गु हा
कोण+या कारणांमुळे सुटला आहे , +या बाबींवर परामश] कfन अशा 6कारCया उणीवा
पु हा राहणार नाह) याकAरता तपासी अVधका\यांना सूचना

दIया जातात. 6+येक

बै
ठकtमJये चालू असलेIया खटIयातील Wुट)ंवर ल& दे ऊन भ,व4यात अशा Wुट)ंची पूतत
] ा
कfन भDकम पुरावा तयार कfन कोटा]त दोषारोप पाठ,वणे बाबत माग]दश]न केले जाते.
सम स ,वॉरं ट वेळीच तामील करGयाबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केला जात आहे .
गु हे शा1बतीचे 6माण वाढ,वGयाकAरता 6+येक पोल)स @टे शन मधून एक
पो.उप.eन दजा]चा अVधकार) पै
रवी अVधकार) ?हणून नेमGयात आले आहे . पै
रवी अVधकार)
खटIयाCया वेळी

यायालयातील दैनं दन चालणा\या कोट] केसेसचा रोज आढावा घेत

असतात. गु हे दोष$स धीचे 6माण वाढ,वGयासाठ8 पोल)स आयD
ु त काया]लयात मुnय
पै
रवी क& @थापन करGयात आला असून सहाpयक पोल)स eनर)&क दपाल) eनकम
(भामरे ) यांची नेमणूक करGयात आल) आहे . उCच

यायालय व सवuCच

यायालयाचे

उपयुDत यायeनवाडे खटला चालू असताना पै
रवी अVधकार) हे सरकार) अ$भयोDता यांची
माफ]तीने

यायालयात सादर करतात. तसेच गु

यात दोषारोपपW दाखल झाIयावर

तvांचे अ$भ6ाय 6ाwत नसIयास +यांचा पाठपुरावा कfन ते अ$भ6ाय वेळीच पै
रवी
अVधकार) दाखल करतात. या सव] उपाययोजनांमळ
ु े गु हे शा1बतीCया 6माणात ल&mणय
वाढ झाल) आहे .
मागील वषB सन 2016 ऑग@ट अखेर भा.द.,व. खाल)ल गु हे शा1बतीचे 6माण
पाहता सन 2016 ऑग@ट अखेर $श&ेचे 6माण 27% होते. +या तुलनेत चालू वषB
ऑग@ट 2017 अखेर हे च 6माण 43% आहे . ?हणजेच

मागील वषBCया तुलनेत गु हे

शा1बतीCया 6माणात 16% वाढ झाल) आहे . तसेच ,वशेष काय याखाल) सन 2016
ऑग@ट अखेर $श&ेचे 6माण 12% होते. ,वशेष काय याखाल)ल खटIयामJये चालू वषB
ऑग@ट 2017 अखेर हे च 6माण 16% आहे . ?हणजेच मागील वषBCया तल
ु नेत गु हे
शा1बतीCया 6माणात 4% वाढ झालेल) आहे . एकंदर)त सन 2016 ऑग@ट अखेर भा.द.,व
व ,वशेष काय या 6माणे असे एकूण $श&ेचे 6माण 24% होते +या6माणात चालू वषB
ऑग@ट 2017 अखेर)स 38% झाले आहे ?हणजेच मागील वषBCया तुलनेत 14% वाढ
झाल) आहे .
वर)ल सव] उपाययोजनांसह आता 6ादे $शक

याpसाहाpयक वैvाeनक 6योगशाळा

औरं गाबाद येथे DNA _फं गर,6ंट)ंग सु,वधा उपल|ध झाल) असून +याचा गु हे शा1बतीचे
6माण व ृ धीस फायदा होणार आहे . येणा\या काळात औरं गाबाद शहर पोल)स
आयुDतालयाCया गु हे शा1बतीCया 6माणात आणखी वाढ होणार आहे असा ,वqवास
पोल)स आयD
ु त यश@वी यादव यांनी >यDत केला आहे .
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गु हे शाखेने बेकायदे शीर दा& 'व() करणा*यास केले जेरबंद.
द.08.09.2017:- गु हे शाखेने खब\यामाफ]त $मळालेIया मा हतीवfन गजानन महाराज
मं दर ते जयभवानी नगरकडे जाणा\या र@+यावर)ल शै
लेश बार जवळ एक इसम
wलाि@टकCया ,पशवीत दे शी दाfCया बाटIया ,व•t करतांना $मळून आIयाने +यास
पकडून +याCयाकडून 1,040/- j. _कंमतीCया 20 दे शी दाfCया बाटIया जागीच जwत
केIया. सVचन भगवानराव धुमाळ रा.24 वष], रा. मुकंु दवाडी असे

आरोपीचे नाव आहे .

गु हे शाखेकडून अVधक मा हती $मळाल) _क पोल)स उप eनर)&क अeनल वाघ व @टाफ
हे पोल)स आयD
ु तालय ह द)त पे5ो$लंग कर)त असताना पोल)स हवालदार मोरे यांना
गुwत बातमीदारामाफ]त मा हती $मळाल) _क गजानन महाराज

मं दर ते जयभवानी

नगरकडे जाणा\या र@+यावर)ल शै
लेश बार जवळ एक इसम wलाि@टकCया ,पशवीत दे शी
दाfCया बाटIयांची चोरट) ,व•t कर)त आहे . अशी खाWीलायक बातमी $मळाIयावfन
गु हे शाखेचे पो.उप.eन. अeनल वाघ व +यांCया पथकाने +या ठकाणी छापा माfन आरोपी
नामे सVचन भगवानराव धुमाळ यास ता|यात घेGयात आले. +याCया ता|यातून 20 दे शी
दाfCया बाटIया _कंमत 1,040/- jपयांचा मु दे माल जwत करGयात आला आहे . गु हे
शाखेचे पोकॉ. संतोष सूयव
] ंशी यांनी सरकार तफ‚ _फया]द दे ऊन नमूद आरोपी,वj ध
मक
ु ंु दवाडी पोल)स @टे शन येथे महारा45 दाfबंद) कायदा कलम 65 (ख) 6माणे गु हा
नdद,वGयात आला आहे . ह) कारवाई गु हे शाखेचे पोल)स eनर)&क मधुकर सावंत
पो.उप.eन अeनल वाघ, पोल)स हवालदार eनतीन मोरे , पोना. भगवान $शलोटे , मनोज
च>हाण, पोकॉ. संजय खोसरे , अpयुब पठाण, शेख हकtम यांनी केल).
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पोल स उपायु-त (मु/यालय) डॉ. 3दपाल धाटे -घाडगे यांनी घेतल
म3हला पोल स अ9धकार व

कमचार यांची

बैठक.

द. 08.09.2017:- आज रोजी पोल)स मn
ु यालय येथे डॉ दपाल) धाटे - घाडगे
पोल)स उपायD
ु त (मn
ु यालय) यांनी पोल)स आयD
ु तालयातील सव] म हला कम]चार)
व द. 07.09.2017 रोजी म हला पोल)स अVधकार) यांCया अडी-अडचणी जाणून
घेGयासाठ8 बै
ठक आयोिजत केल) होती. या बै
ठकtस म हला त•ार eनवारण
क&ाCया पो.eन. _करण पाट)ल या उपि@थत हो+या. या बै
ठकtमJये म हला पो$लस
अVधकार) व कम]चार) यांना येणा\या अडचणी या बै
ठकtत मांडIया. पोल)स
उपायD
ु त मn
ु यालय यांनी +या त•ार)ंचे eनवारण करGयाचे आदे श दले. तसेच
पोल)स उपायD
ु त मn
ु यालय यांनी म हला अ+याचार वर)ल गु हे याबाबत काय
द&ता

„यावी

यावर

स,व@तर

माग]दश]न

केले.

या

बै
ठकtस

पोल)स

आयD
ु तालयातील 24 म हला पोल)स अVधकार) व 170 म हला पोल)स कम]चार)
उपि@थत हो+या.
<वा=र त/-
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