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¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü
03 कु यात गंड
ु एक वषासाठ ह दपार.

द.17.09.2017- शहरातील कायदा व सु यव था टकून ठे व यासाठ जा तीत जा त
गुंडांना तडीपार कर याचा 'नण)य घे यात आला आहे . यामुळे शहरात शांतता रहावी
यासाठ उपाययोजना कर याचे 'नयोजन पोल0स आयु1त यश वी यादव यांनी केले आहे .
सव) गंुड 2वत
ु हे गार यांचे 6व78ध दोन :कंवा ;यापे<ा जा त गु5=याची न>द
ृ ी4या ग5
आहे . तसेच ;यां4यावर 2'तबंधा;मक कारवाई कAन काह0 सुधारणा होत नसBयाने
ह8दपार0ची कारवाई कर यात येते. पोल0स उप आय1
ु त पCरमंडळ I यांनी 03 सराईत
गु5हे गारांना शहर व िजB=यातून एक वषा)साठ ह8दपार कर यात आले आहे . ;यात १)
सायमन वसंत जगधने वय 44 वष) रा. शांतीपुरा छावणी, औरं गाबाद, २) शेख मुजाहे द
शेख कर0म वय 35 वष) रा. गRडीगुडूम छावणी, औरं गाबाद ३) 2फुBल उफ) बंट0 भा कर
होशVल वय 19 वष) रा. खवRया ड>गर, 'तसगाव ता.िज.औरं गाबाद अशा2कारे 03 सराईत
गु5हे गारांना

वर0ल2माणे

एक

गु5हे गारां6व78ध 6व6वध पोल0स

वषा)कCरता

ह8दपार

कर यात

आले

आहे .

या

टे शनला चोर0 घरफोडी, जीवे मार याचा 2य;न, खुनाचा

2य;न, घातक शXाने गंभीर दख
ु ापत करणे, शासकYय कामात आडथळा करणे, म हलांचा
6वनयभंग करणे, Zशवीगाळ करणे दं गा करणे, गैर काय8याचो मंडळी जमवून गद\ करणे.
घरा6वषयी आगळीक करणे, जीवे मार या4या धम1या दे णे, अशा

वAपाचे ग5
ु हे दाखल

असBयाने ;यांना या गु5=याम]ये अटक कAन व 2तीबधक कारवाई कAनह0 ;यां4या
वत)नात सुधारणा झाल0 नाह0 ;यामुळे ;यां4या गु5हे गार0 कारवाईस 2'तबंधक

हावा

_हणून पोल0स उप आयु1त पCरमंडळ I 6वनायक ढाकणे यांनी 'तन सराईत गु5हे गारांना
या म ह5यात शहरातून व िजB=यातून एक वषा) कCरता ह8दपार केले आहे . अशी मा हती
पCरमंडळ एक काया)लय यांनी दल0 आहे .
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पुंड लक नगर व वेदांतनगर पोल स

टे शनचे उ घाटन

मराठवाडा म1
ंु Zलकनगर
ु ती संaाम दनी पोल0स आय1
ु तालय ह8द0तील पड
पोल0स

टे शन व वेदांतनगर पोल0स

टे शनचे उ8घाटन मा.मb
ु यमंXी दे वcd

फडणवीस यां4या ह ते संप5न झाले. या काय)eमा4या स7
ु वातीस मा5यवरांचे
पोल0स आय1
ु त यश वी यादव, पोल0स उप आय1
ु त (पCरमंडळ I) 6वनायक ढाकणे,
पोल0स उप आय1
ु त (पCरमंडळ II) राहुल gीरामे यांनी वागत केले. यानंतर पोल0स
आय1
ु त gी यश वी यादव यांनी आपBया 2 ता6वक भाषणाम]ये मागील चार
म ह5यात

औरं गाबाद

शहर

पोZलसांनी

चोख

यव थापनामळ
ु े

मह;वा4या

बंदोब ता4या काळात कोणतेह0 ZशBलक घटना अथवा अदखलपाX गु5हा घडला
नाह0 तसेच आध'ु नक तंXhानाचा वापर व

यावसा'यक पोल0स काय)वाह0मळ
ु े

गु5हे गार0 म]ये 53% अ2;य< घट झाल0 आहे . व दोषZस8धी 2माणात 14%
वाढ झाल0 आहे याबाबत मा हती
वाढ6व यासाठ

कारणीभत
ू

दल0. यात गु5हे 'नयंXण व दोषZस8धी

असलेBया

औरं गाबाद

पोZलसां4या

ना6व5यपण
ू )

उपाययोजना व उपeम GPS Zस ट0म, mोन कॅमेरा,CCTV उभारणे 6वशेष पोल0स
अrधकाsयां4या 'नय1
ु ती, बाबत मा हती दल0. या काय)eमा4या वेळी मा.मb
ु यमंXी
यांनी ;यां4या अ]य<ीय भाषणाम]ये _हणाले :क, औरं गाबाद शहरात कायदा व
सु यव था चोख ठे व याचे काम पोल0स कर0त आहे त. औरं गाबाद आय1
ु तालय
tडिजटल होत असन
ू आय1
ु तालय हे पोल0स rचल0 mोन कॅमेरा, CCTV कॅमेरे
बस6व यावर 6वशेष काम कर0त आहे त. यामळ
ु े गु5हे गारावर वचक 2ाuत होईल
असे मत य1त केले. तसेच शहरातील गु5हे गार0 घटत आहे ह बाब सकारा;मक
असन
ू औरं गाबाद पोल0स आय1
ु तालयाचे मा.मb
ु यमंXी दे वcd फडणवीस यांनी
अZभनंदन य1त कAन ते पढ
ु े _हणाले :क, 6वशेष पोल0स अrधकार0 ह चांगल0
योजना राबवन
ू पोल0स आय1
ु त यश वी यादव यांनी पोल0स व नागCरक संबध vढ
केले आहे . या अZभनय उपeमाला न1कYच यश Zमळे ल असा 6वwवास मा.मb
ु यमंXी

यांनी

य1त केला. तसेच पोल0स आय1
ु त यां4या ना6व5यपण
ू ) कBपनेतून स7
ु

कर यात आलेBया rचल0 mोन कॅमेरेचे उ8घाटन मा.मb
ु यमंXी यां4या ह ते झाले.
तसेच 06 6वशेष पोल0स अrधकार0 1)संगीता सब
ु ोध भyटड, 2) स6ु 2या अ6वनाश
च हाण, 3)उमेश 6वzणप
ु ंत कुलकणV 4)मोबीन शेख, 5) gीमंत भाऊराव बोराडे
पाट0ल,६) Zशवाजी काZशनाथ गायकवाड यां4या उ;कृzट कामrगर0ब8दल मb
ु यमंXी
यां4या ह ते 6वशेष पोल0स अrधकार0 यांचा स;कार कर यात आला. या काय)eमाचे
सX
ू संचालन पोल0स 'नर0<क अ6वनाश आघाव व आभार 2दश)न पोल0स उप
आय1
ु त (पCरमंडळ I) 6वनायक ढाकणे यांनी केले. या काय)eमास 2मख
ु अ'तथी
मा.ना.gी.हCरभाऊ बागडे 6वधानसभा अ]य<, महाराz} रा~य, या काय)eमास
स5माननीय

अ'तथी

मा.खा.gी.चंdकांत

खैरे,

महापौर

मा.सौ.6वजया रहाटकर अ]य<, रा~य म हला आयोग,

gी.भगवान

घडामोडे,

मा.आ.gी.सभ
ु ाष झांबड,

मा.आ.gी.संजय Zशरसाट, मा.आ.gी.अतल
सावे, मा.आ.gी.2शांत बंब, 2मख
ु
ु
उपि थत होते व पोल0स उप आय1
ु त (मb
ु यालय) डॉ. दपाल0 धाटे -घाडगे, पोल0स
उप आय1
ु त (पCरमंडळ I) 6वनायक ढाकणे, पोल0स उप आय1
ु त (पCरमंडळ II)
राहुल gीरामे, सव) सहा.पोल0स आय1
ु त, सव) पोल0स अrधकार0 व कम)चार0 तसेच
6वशेष पोल0स अrधकार0 उपि थत होते.
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