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×¤ü. 06/09/2017

ोन कॅमेरा” एक अ भनव उप म

3 इडीएटस ् या च पटात आपण सवानी रॉ चो ला (आ मरखान) “!ोन” उड$वताना
पा%हले आहे . औरं गाबाद शहराचे पोल/स आय1
ु त यश2वी यादव यांनी अ4याच !ोन
कॅमे7यांना ना$व यपूण9 उपकरणाची जोडणी क;न <यांचा वापर कायदा व सु=यव2थेचे
प?रि2थतीत व वाहतूक AनयमनासाठC करDयाची संकEपना मूत9 2वFपात आणल/
आहे . %द. 05/09/2017 रोजी गणेश $वसज9न मरवणुकNचे औ च<य साधून $वधानसभा
अQयR ह?रभाऊ बागडे व खासदार चंTकांत खै
रे यांचे ह2ते “ चल/ !ोन कॅमेरा” या
पथदशV WकEपाचे (Pilot Project) चे उaघाटन करDयात आले.
औरं गाबाद शहर हे एक संवेदनशील शहर cहणून ओळखले जाते. मोचf,
आंदोलने, जातीय तणावाचे Wसंगामुळे बेकायदे शीर जमावाकडून साव9जAनक मालमhांची
हानी झाEयाjया घटना शहरात पूवV घडलेEया आहे त. अशा Wकारचे बेकायदे शीर
जमाव पांग$वDयाक?रता पो लसांना बळाचा वापर करावा लागतो. अkुधरू , लाठCचाज9
Wसंगी गोळीबार क;न जमाव पांगवावा लागतो. या Wकारे जमाव पांग$वताना
जमावातील लोकांना गंभीर दख
ु ापाती होतात. काह/वेळा जी$वत हानी दे खील होते.
पो लसांसाठC दे खील %ह प?रि2थती घातकच असते. जमावाकडून होणार/ दगडफेक व
%हंसाचारात पो लसांना गंभीर दख
ु ापती व Wाणहानीचा सामना करावा लागलेला आहे .
लाठCचाज9 व बळाचे वापरामुळे पो लसांना दे खील चौकशी व कायदे शीर अडचणींना
सामोरे जावे लागते.
बेकायदे शीर जमावास पांग$वDयाचे जु या पaधती मधील

ुट/ंचा $वचार

क;न पोल/स आयु1त यश2वी यादव यांनी !ोन कॅमे7याaवारे मरची पावडरचा वापर
क;न बेकायदे शीर जमावास

पांग$वDयाचे उपाय करDयाचे ठर$वले होते. नेहमीjया

वापरातील !ोन कॅमे7यांना एक ना$व यपूण9 उपकरणाची जोडणी क;न <याaवारे
बेकायदे शीर जमावावर मरची पूड व मरची 2Wे चा मारा क;न जमावाला पांग$वDयाचे
तं

या चल/ !ोन कॅमे7यामQये वापरDयात आले आहे .

चल/ !ोन कॅमे7याचा वापर दरु 2थ Aनयं णाaवारे करDयात येत असEयाने
बेकायदे शीर जमावातील समाज कंटकांचा गट हे ;न <यांचे

च ीकरण क;न

<यांjयावर मरची पुडचा मारा करDयात येत असEयाने यामुळे जमावातील लोकांना
nकवा पो लसांना अशा Wसंगाचे वेळी होणा7या गंभीर दख
ु ापती व Wाणहानी टाळता
येणे श1य आहे . !ोन कॅमे7याaवारे केलेले च ीकरण यायालयात मह<वाचा पुरावा
ठरे ल व गु हा दोष सaधीचे Wमाण वाढ$वDयास मदत होणार आहे .
या !ोन कॅमे7याचा केवळ हाच एक उपयोग न=हे तर इतर वेळी हे !ोन कॅमेरा
वाहतूक Aनयामनाक?रता उपयोगी पडणार आहे . मह<वाचे चौकात होणार/ वाहतुकNची
कqडी सोड$वDयाक?रता या !ोन कॅमे7याचा वापर होणार आहे .

चल/ !ोन कॅमेरा

काया9ि वत करDयापव
दानावर 2वतः पोल/स आय1
ू V पोल/स मr
ु यालयाjया मै
ु त
यश2वी यादव यांनी वेळोवेळी <यांचे यश2वीर/<या Wा<यtRक घेDयात आले आहे .
या चल/ !ोन कॅमे7याबाबत मा%हती दे ताना पोल/स आय1
ु त यश2वी यादव
यांनी सां गतले nक, औरं गाबाद शहर पोल/स दलाचा हा एक मह<वाकांRी WकEप आहे .
अशा Wकारचे !ोन दे शभरात Wथमच औरं गाबाद शहर पो लसांकडून वापरDयात येत
आहे . ह/ एक ना$व यपूण9 संकEपना असून या चल/ !ोन कॅमे7याचे पेटंट दे खील
नqदणीकृत करDयात आले आहे . याचे वापरामुळे बळाचा वापर टाळून बेकायदे शीर
जमावास पांग$वणे पो लसांना श1य होणार असEयाने अशा प?रि2थतीत पो लसांवर/ल
ताण कमी होणार आहे .
काल %द. 05/09/2017 रोजी या पायलट Wोजे1टचे उaघाटन गणपती
$वसज9नाjया %दवशी सं2थान गणपती या %ठकाणी $वधानसभेचे अQयR ह?रभाऊ
बागडे व औरं गाबाद चे खासदार चंTकांत खै
रे यांjया ह2ते करDयात आले. यावेळी
!ोन कॅमे7यामधून शहराचा प%हला मानाचा गणपती यांjया रथावर पुvप वvृ ट/ व
गणेश भ1तावर अhरांचा वषा9व क;न करDयात आल/. सF
ु वातीपासून शेवटपयत
$वसज9न मरवणुकNवर !ोन कॅमे7याjया सहाwयाने सतत लR ठे वDयात आले. यामुळे
यंदाjया $वसज9न मरवणुकNमQये कोणताह/ अनु चत Wकार घडला नाह/. चल/ !ोन
कॅमे7याची Aन म9ती ह/ पोल/स आयु1त यश2वी यादव यांची अ भनव संकEपना असून
<याचे पेटंट सुaधा नqदणीकृत करDयात आले आहे .
2वाRर/त /-
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