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1

मा�वरां�ा भेटी

पो�लस �दवस मानवंदना महारा� रा�ाचे गृहमं�ी मा.ना. �दलीप वळसे पाटील 

महारा� रा�ाचे पया�वरण मं�ी मा.ना. आ�द�जी ठाकरेपोलीस महासंचालक महारा� रा� मा.�ी.संजयजी पांडे (भा.पो.से.)

औरंगाबाद �ज��ाचे पालकमं�ी मा.ना.सुभाषजी देसाई �सोलापूर �वधानसभे�ा आमदार मा.��णतीजी �शदे



कोरोना मा� जनजागृती अ�भयान

2

उ�ेखनीय सामा�जक उप�म

मा� जनजागृती काय��म

नायलॉन मांजा �वरोधी अ�भयान

लोकमत वृ�प� समूहातफ�  आयो�जत र�दान �श�बरपो�लस कम�चा�ांचे र�दान �श�बर

वृ�ारोपण काय��म
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भाग १ ते ५ दाखल/उघडक�स गु��ांची मा�हती

अ.�. गु��ाचा �कार

1. खून 35 34 25 24 31 31

2. खूनाचा �य� 46 45 42 42 41 41

३. सदोष मनु� वध 01 01 0 0 04 04

४. बला�ार 85 83 84 84 88 87

५. दरोडा 06 06 08 06 04 04

६. दरो�ाची तयारी 04 04 03 03 0 0

७. जबरी चोरी 163 96 100 61 110 86

८. घरफोडी 169 48 158 49 134 38

A. �दवसा घरफोडी 27 09 19 07 20 04

B. रा�ी घरफोडी 142 39 139 42 114 34

९. सव� चो�ा 1485 399 1099 391 1271 449

१०. गद� /मारामारी/गै.का.म.सह 127 125 116 113 118 118

११. �व�ासघात 29 25 25 23 21 20

१२. ठकबाजी 265 224 179 141 239 205

१३. नकली नोटा / नाणे 01 01 02 02 0 0

१४. पळवून नेणे 212 198 141 130 154 138

१५. चोरीचा माल घेणे 0 0 0 0 0 0

१६ घरा�वषयी आगळीक 131 128 80 80 80 80

१७. अप��या 27 15 14 06 10 06

१८. दुखापत 857 846 830 813 968 962

१९. सरकारी नोकरावर ह�ा 62 62 44 44 46 46

२०. �वनयभंग 301 290 245 244 199 197

२१. आ�ह�ा / �य� 39 39 30 30 34 34

२२. �ाणा��क अपघात 186 158 138 116 137 122

२३. इतर भाग १ ते ५ 686 637 528 500 896 846

2019 2020 2021

दाखल   उधड दाखल   उधड दाखल   उधड

एकूण भाग १ ते ५ 4917 3464 3891 2902 4585 3514
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शरीरा�व��द दाखल - उघड गु�े सन २०२१

भाग ६ चे दाखल - उघड गु��ांची मा�हती

दाखल 

1. ह�ार कायदा

२. जुगार कायदा

३. एनडीपीएस कायदा

४. �ोटक पदाथ� कायदा

५. �पटा ॲ�

६. ई.सी. ॲ�

७. भाग ६ भादं�व

८. दा�बंदी कायदा

९.इतर �करकोळ कायदे

एकूण भाग ६

दाखल दाखल 

नो��बर अखेर

2019 2020 2021

दाखल उघड ट�ेवारी1204

35

137

3

0

3

18

829

707

548

2280

35

137

3

0

3

18

817

707

488

2208

41

132

12

0

7

8

2443

575

240

3458

41

132

12

0

7

8

2434

575

237

3446

63

132

21

1

1

20

2461

918

373

3990

63

132

21

1

1

20

2461

918

364

3981

1198 99.9%

उघड उघड उघड
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��तबंधक कारवाईची मा�हती

2020 2021

2652

58

217

58

1

34

86

7

3113

3057

52

342

111

13

49

93

9

3726

1. कलम १०७ सीआरपीसी

२. कलम १०९ सीआरपीसी

३.कलम ११० सीआरपीसी

४. कलम १२२ मुं.पो.का.

५.कलम १२४ मुं.पो.का.

६.कलम ५५/५७ मुं.पो.का.

७.कलम ९३ मुं.पो.का.

८.एम.पी.डी.ए.

एकूण

2019

3480

187

469

67

6

76

165

9

4573
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मंगळसू� चोरी, वाहन चोरी, मोबाईल चोरी

दाखल 

१. मंगळसू� चोरी

२. वाहन चोरी

३. मोबाईल चोरी

दाखल दाखल 

नो��बर अखेर

2019 2020 2021

49

908

145

08

234

46

22

652

98

4

169

34

38

840

85

24

269

40

उघड उघड उघड

म�हला�वषयक गु�े

दाखल 

१. खून

२.खूनाचा �य�

३. �ंडाबळी ३०४ ब

४. आ�ह�ा

५. बला�ार

६. अपहरण

७. ४९८ अ

८. ३५४ भादं�व

९.अनै�तक देह �ापार

१०. ५०९ भादं�व

एकूण

दाखल दाखल 

नो��बर अखेर

2019 2020 2021

9

11

3

18

85

130

233

301

3

12

805

9

11

3

18

83

116

233

290

3

12

778

0

3

4

11

84

97

206

245

7

8

665

0

3

4

11

84

86

206

244

7

8

653

2

6

5

10

88

100

262

199

1

6

679

2

6

5

10

87

84

262

197

1

6

660

उघड उघड उघड
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सेशन व जेएमएफसी कोट � �नकाली गु�े �श�ेची ट�ेवारी

अ.�. �कार 20202019
नो��बर अखेर

2021

�नकाली�नकाली     �श�ा    �श�ा ट�ेवारीट�ेवारी �नकाली    �श�ा ट�ेवारी

1. सेशन कोट�

२०१९ ट�ेवारी

69220 1852 26%24% 174 34 20%

2. जे.एम.एफ.सी.कोट�

२०२० ट�ेवारी

5612414 247869 44%36% 2114 462 22%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

एकूण

२०२१ नो��बर अखेर ट�ेवारी

6302634 265921 42%35% 2288 496 22%

जे.एम.एफ.सी.कोट�सेशन कोट� एकूण

24%

36% 35%

26%

44%
42%

20%
22% 22%
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मह�ाची दोष�स�दी २०२१ ची मा�हती

पुंड�लक नगर पोलीस ठाणे

एमआयडीसी वाळंज पोलीस ठाणेु

एमआयडीसी वाळंज पोलीस ठाणेु

�ांतीचौक पोलीस ठाणे

गु.र.नं.२०३/२०१९, कलम ३०२, ५०४ भादं�व.

सेशन कोट � केस नं. ६८५/२०१९

गु.र.नं.३३८/२०१७, कलम ३०२, ४९८ अ भादं�व.

सेशन कोट � केस नं. ५९/२०१७

कलम ३०२ भादं�व.

सेशन कोट � केस नं. ८५/२०१५

गु.र.नं.५४४/२०१५ कलम ३०२ भादं�व

सेशन कोट � केस नं. ३६/२०१५

�नकालासंबंधी �ववरण

�नकालासंबंधी �ववरण

�नकालासंबंधी �ववरण

�नकालासंबंधी �ववरण

कलम ३०२ भादं�वम�े आज� कारावास व �.१,००,०००/- दंड.

ूआरोपी�व��द सबळ पुरावा �मळन आ�ाने मा.�ायालयाने आरोपीस

ज�ठेप व �. १०,०००/- दंड.

आरोपी �. १ ज�ठेप व �.५०००/- दंड, 

आरोपी �. २ सात वष� व �.१०,०००/- दंड

ूआरोपी�व��द सबळ पुरावा �मळन आ�ाने मा.�ायालयाने आरोपीस 

ज�ठेपे�ा �श�ेसह �.३०००/- दंडाची �श�ा �दली आह.े
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मह�ाची दोष�स�दी २०२१ ची मा�हती

�सडको पोलीस ठाणे

छावणी पोलीस ठाणे

जवाहरनगर पोलीस ठाणे

मुकंुदवाडी पोलीस ठाणे

१६०/२०१८ कलम ३०२, २०१, १२० ब, १८२, ५०६, ३४ भादं�व

सेशन कोट � केस नं. ०४/२०१९

गु.र.नं.४५/२०१६ कलम ३७६ (२) (i) भादं�व सहकलम पो�ो ३,४

�ेशल केस नं. ६४/२०१६

गु.र.नं.५५/२०२० कलम ३६३, ३७६ (i) (n),  ५०६, ३६६ (a) भादं�व सहकलम पो�ो ३,४,५,६,७

�ेशल केस नं. १७३/२०२०

गु.र.नं.३७६,f,५०४, ५०६ भादं�व पो�ो ३, ४, ५ व बाल अ�ध�नयम

�ेशल केस नं. ४६६/२०१५

�नकालासंबंधी �ववरण

�नकालासंबंधी �ववरण

�नकालासंबंधी �ववरण

�नकालासंबंधी �ववरण

आरोपी �. १ - आजीवन कारावास व �.४०००/- दंड व २०१, १२० ब भादं�व एक वष� कारावास

व दीड हजार �पये दंड, १८२, ५०६ भादं�वम�े ६ म�हने कारावास व �.७००/- दंड.

आरोपी �. २ - ३०२ भादं�वम�े आजीवन कारावास व २०१, १२० ब भादं�व एक वष� कारावास व

दीड हजार �पये दंड.

आरोपी �. ३ - २०१, ३४ भादं�वम�े एक वष� साधा कारावास व �.१००/- दंड, १२० ब म�े एक 

वष� साधा कारावास व �.५००/- दंड.

आरोपी �. ४ - २०१, १२० ब, ३४ म�े १ वष� स�मजुरी व �.१५००/- दंड.

आरोपी�व��द गु�ा �स�द झा�ाने २० वष� �श�ा व �.२५,०००/- दंडाची �श�ा

आरोपी�व��द गु�ा �स�द झा�ाने एकूण २० वष� �श�ा व �.७८,०००/- दंडाची �श�ा

सदर खट�ाम�े आरोपी�व��द गु�ा �स�द झा�ाने कलम ३७६-f भादं�वम�े �.१०,०००/- दंड,

कलम ५०६ भादं�वम�े ३ म�हने स�मजुरी व �.१०००/- दंड, पो�ो कलम ४ म�े १० वष� स�मजुरी

व �.५०००/- दंड, कलम पो�ो ६ म�े २० वष� स�मजुरी व �.५०००/- दंड. सव� �श�ा आरोपीस 

एक� भोगावयाचे आह.े
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माला�व��दचे गु�े तुलना�क आढावा

१. दरोडा

२. जबरी चोरी

३. मंगळसू� चोरी

४. घरफोडी

५ सव� चो�ा

६. मोटार वाहन चोरी

७. इतर चोरी

एकूण

सनसन

दाखल   8
उघड       6

दाखल   6
उघड       6

दाखल   100
उघड       61

दाखल   163
उघड       96

दाखल   22
उघड       4

दाखल   49
उघड       8

दाखल   158
उघड       49

दाखल   169
उघड       48

दाखल 1099
उघड     391

दाखल 1485
उघड     399

दाखल   651
उघड       169

दाखल   908
उघड       234

दाखल   448
उघड       222

दाखल   577
उघड       165

दाखल 1365
उघड     507

दाखल 1823
उघड     549

दाखल   4
उघड       4

दाखल   110
उघड       86

दाखल   38
उघड       24

दाखल   134
उघड       38

दाखल  1271
उघड      449

दाखल   840
उघड       269

दाखल   431
उघड       180

दाखल  1519
उघड      577

गेलेला माल   357450
�मळालेला माल 33300

गेलेला माल   1413000
�मळालेला माल 138500

गेलेला माल   3456290
�मळालेला माल 1261158

गेलेला माल   8952532
�मळालेला माल 2043900

गेलेला माल   1487000
�मळालेला माल 275000

गेलेला माल   2297737
�मळालेला माल 1500031

गे.माल   13561064
�म. माल 1963736

गे.माल   14681550
�म. माल 2238029

गे.माल   44697943
�म. माल 13939518

गे.माल   89858400
�म. माल 33243521

गे. माल   20413500
�म.माल 6767227

गे. माल   39072163
�म.माल 16209500

गे.माल   2772216
�म.माल 627079

गे.माल   50786237
�म.माल 17034021

गे.माल   62072747
�म.माल 17197712

गे.माल   114905482
�म.माल 37663950

75%100%

61%59%

18%16%

31%28%

36%27%

26%26%

50%29%

37%30%

9%10%

36%23%

18%65%

14%15%

31%37%

33%41%

23%34%

28%33%

100%

78%

63%

28%

35%

32%

42%

38%

गेलेला माल   2050080
�मळालेला माल 1853300

गेलेला माल   3964800
�मळालेला माल 1842690

गेलेला माल   2307000
�मळालेला माल 443000

गेलेला माल   9501196
�मळालेला माल 1392835

गेलेला माल   50221043
�मळालेला माल 19166837

गेलेला माल   27478811
�मळालेला माल 10447000

गेलेला माल   1383598
�मळालेला माल 436778

गेलेला माल   65737119
�मळालेला माल 24255662

सन

90%

46%

19%

15%

38%

38%

32%

37%

२०१९ २०२० २०२1
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�आ�थक गु�े शाखा

सायबर पोलीस ठाणे

म.को.का.अंतग�त केलेली कारवाई

एम.पी.डी.ए. अंतग�त केलेली कारवाई

तपासावरील गु�े

तपासावरील गु�े अज�सं�ा

फसवणूक र�म

फसवणूक र�म

22

11 1308

22

06

₹145571128

₹5087240

उघड गु�े

उघड गु�े

अज�दार यांना सायबर पोलीस ठाणेमाफ� त परत �मळवून दे�ात आलेली

एकूण र�म ₹1212710/-

2020

2020

2021

2021

–--

07

01

09

2019

2019

01

09
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गु�े शाखा काम�गरी

�दनांक ०१/०१/२०२० ते नो��बर २०२० अखेर

�दनांक ०१/०१/२०२1 ते नो��बर २०२1 अखेर

�चेन �ॅ�चग

�चेन �ॅ�चग

जबरी चोरी

जबरी चोरी

घरफोडी

घरफोडी

मोटारसायकल चोरी

मोटारसायकल चोरी

इतर चोरी

इतर चोरी

दाखल   1
उघड       1

दाखल   6
उघड       6

दाखल   11
उघड       8

दाखल   26
उघड       26

दाखल   13
उघड       13

दाखल   11
उघड       11

दाखल   70
उघड       70

दाखल   48
उघड       48

दाखल   47
उघड       47

दाखल   63
उघड       63

गेलेला माल   240000
�मळालेला माल 240000

गेलेला माल   99774
�मळालेला माल 99774

गेलेला माल   58413
�मळालेला माल 58413

गेलेला माल   1726040
�मळालेला माल 1726040

गेलेला माल   840600
�मळालेला माल 840600

गेलेला माल   399686
�मळालेला माल 399686

गेलेला माल   2158000
�मळालेला माल 2158000

गेलेला माल   2668000
�मळालेला माल 2668000

गेलेला माल   4174000
�मळालेला माल 4174000

गेलेला माल   2892768
�मळालेला माल 2892768

3

4

8

44

16

13

40

37

63

95

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

अटक आरोपी

अटक आरोपी

ट�ेवारी

ट�ेवारी
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उघडक�स आणलेले �ी� गु�े

सन २०२१ या वषा�त पो�लस �शेन तसेच  गु�े शाखेने सायबर पो�लस �वभागा�ा

सहकाया�ने अनेक �ी� गु�े उघडक�स आणले, �ापैक� मह�ाचे

�ा�ापक खून �करण

�द.११ ऑ�ोबर २०२१ रोजी पोलीस ठाणे मुकंुदवाडी गु.र.नं. ४०९/२०२१ कलम ३०२ भा.दं.�व. �माणे दाखल असून, सदर 

गु��ात व�र�ांचे आदेशाने एस.आय.टी. �ापन क�न पुढील तपास गु� ेशाखेकडे दे�ात आला. �ात घटना�ळाची 

अ�ंत बारकाईने पाहणी करता बाहरेील ���चा सहभाग नस�ाचे �न�� होत होते. कारण घरातील कोण�ाही 

मौ�वान व�ू चोरीस गेले�ा न��ा. याव�न मयताचे कुटुबंातील ���कडे अ�ंत बारकाईने वेगवेगळी चौकशी 

ूकेली असता, �ां�ा सांग�ात �वसंगती आढळन आ�ा. कोणताही पुरावा नसतांना अ�ंत कौश�ाने घटना�ळाचे व 

आजूबाजूचे सीसीटी�ी फुटजे तपासून तसेच मोबाईलचे एसडीआर / सीडीआर या तां��क मा�हती�ा आधार े�ांची परत 

वेगवेग�ा �ठकाणी चौकशी केली असता, या गु��ातील मयताची ह�ा �ांचाच मुलाने  गु��ाची कबुली देवून गु��ात 

वापरलेले ह�ार काढून �दले व गु�ा उघडक�स आला. ६० �दवसांचे आत मा.बाल �ाय मंडळासमोर दोषारोपप� दाखल 

कर�ात आले.

कृ�ा जाधव खून �करण

�द.१६ �डस�बर २०२१ रोजी पोलीस ठाणे बेगमपुरा गु.र.नं. ४७९/२०२१ कलम ३०२ भा.दं.�व. �माणे दाखल असले�ा 

गु��ाचा तपास सु� असताना, गोपनीय मा�हती �मळाली क�, सदर गु��ातील आरोपी आनंद टकेाळे हा असून, तो लोणी, 

ता.संगमनेर, �ज.अहमदनगरकडन नेवासा माग� औरगंाबादकडे एका का�ा रगंा�ा बुलेटव�न (�मांक एमएच २०, ू

एफए�) येत आह.े मा�हती �मळा�ावर ता�ाळ हालचाली करत �जकठाण फाटा या �ठकाणी सापळा लावला. 

�मळाले�ा गोपनीय मा�हतीनुसार आले�ा एका बुलेट मोटारसायकल �ारास ता�ात घेऊन �ास नाव गाव �वचारता 

�ाने �ाचे नाव आनंद �दलीपराव टकेाळे (वय २१ वष�, रा.�हवरा, पो.दाभाडी, ता.बदनापूर, �ज.औरगंाबाद) असे सां�गतले. 

�ास गु��ाबाबत �वचारले असता �ाने कृ�ा जाधव (रा.टी.�ी.स�टर) या�ासोबत पैशां�ा देवाणघेवाणीव�न 

झाले�ा वादात चाकून वार के�ाची कबुली �द�ाने, �ास वरील गु��ात पोलीस ठाणे बेगमपुरा येथे हजर क�न गु�ा 

उघडक�स आणला.

बाडा�बाई नरवडे खून �करण

�द.११ �डस�बर २०२१ रोजी पोलीस ठाणे दौलताबाद गु.र.नं. १८०/२०२१ कलम ३०२ भा.दं.�व. �माणे दाखल गु��ाचा तपास 

सु� असतांना तां��क मा�हती�ा आधार ेगु��ातील आरोपी स�चन नरवडे हा गुंडा गाव (ता.�ज.परभणी) येथे अस�ाची 

मा�हती �मळा�ाव�न, �ास सदर �ठकाणी जावून ता�ात घे�ात आले. �ास नाव गाव �वचारता �ाने �ाचे नाव 

स�चन मनचक नरवडे (वय २४ वष�, रा.करोडी, ता.�ज.औरगंाबाद) असे सां�गतले. �ास गु��ाबाबत �वचारता �ाने 

सां�गतले क�, बाडा�बाई नरवडे (वय ६० वष�, रा.सदर) �हने माझी फायबरची बाज घेत�ा�ा कारणाव�न मला राग 

आ�ाने, रागा�ा भरात �तला मारहाण क�न ठार मार�ाची कबुली �दली. �ाला वरील गु��ात पोलीस ठाणे 

दौलताबाद येथे हजर क�न गु�ा उघडक�स आणला.
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बनावट फेसबुक �ोफाईल बनवून फसवणूक करणा�ा सायबर गु�गेारास २४ तासात अटक

म�हलेचे बनावट फेसबुक �ोफाईल बनवून �फया�दीशी मै�ी के�ानंतर �ाचा �व�ास संपादन क�न १९ लाख १४ हजार 

�पयांची फसवणूक के�ा�करणी सायबर पोलीस ठा�ात गु.र.नं. ०६/२०२१ कलम ४२०, ४०६, ५०६, ३४ भादं�व सह 

६६C, 66 D मा�हती तं��ान कायदातंग�त �द. ३० ऑग� २०२१ रोजी दाखल झाले�ा गु��ाची ता�ाळ दखल घेत 

सायबर पो�लस �वभागाने तां��क �व�ेषण क�न तपासाची च�े �फरवून, �य�ांची �शक� करत तीन आरोप�नी अव�ा 

२४ तासात जेरबंद केले. 

क�मर स���स स�टरला ऑनलाईन ठक�वणा�ा सायबर गु�गेारास अटक

क�मर स���स स�टरला �.२०,०००/- र�म �.२००/- क�मशन घेऊन दसु�ा बँके�ा खा�ावर ऑनलाईन �ा�फर 

कर�ाचे सांगून, र�म �ा�फर क�न घेऊन �फया�दी�ा फोन पे चा �ू.आर.कोड �ॅन क�न र�म �ा�फर 

ूझा�ाचे भासवून पळन गे�ा�करणी �ज�ी पो�लसात �द. १४ स�ब� र २०२१ ला त�ार दाखल कर�ात आली होती. 

याबाबत सायबर पो�लसांनी मा�हती घेत तां��क कौश�ा�ा आधार ेतपास करत �द. १८ स�ब� र २०२१ ला �ाडा कॉलनी, 

�तसगाव, औरगंाबाद येथे सापळा रचून एका आरोपीस अटक केली. या आरोपीने शहरात ४ ते ५ वेळा फसवणूक केले 

अस�ाचे तपासात �न�� झाले. 

म�हलेस �ास देणारा आंतररा�ीय ट�ेलकॉलर सायबर पो�लसांकडन जेरबंदू

एस.बी.आय. बँकेचे �ेडीट काड� वाप�न �.४६,०००/- ची खरदेी के�ानंतर �ापैक� �.२५,०००/- �ा म�हलेने बँकेकडे 

भरली. मा� उव��रत र�म बँकेकडे जमा करता आली नाही �णून �ेडीट काडा��ा इ�ॉलम�ट बाक� अस�ाबाबत या 

म�हलेस वारवंार फोन येत होते. मा� कोरोना काळामुळे मा�ाकडे पैसे नाहीत, मी नंतर भरते अशी �वनंती के�ानंतर �द. 

१६ फे�ुवारी २०२१ रोजी ट�ेलकॉलरकडन �फया�दी म�हले�ा मोबाईल�ा �ॉटसॲपवर अ�ील मेसेज तसेच ट�े मेसेज ू

पाठवून �शवीगाळ के�ा�करणी एमआयडीसी �सडको पोलीस ठा�ात गु.र.नं.५६/२०२१ कलम ३५४ (D), ५०४, ५०९ 

भादं�व सह कलम ६७ मा�हती तं��ान काय�ा�माणे दाखल झाला. या �करणी सायबर पो�लस �वभागाने तां��क 

कौश�ा�ा आधार े�दपक �वहार, उ�मनगर, नवी �द�ी येथे राहणा�ा या ट�ेलकॉलरला जेरबंद केले.

फेसबुक�ार ेमै�ी क�न आ�थ�क फसवणूक करणारा आंतररा�ीय टोळीचा सद� �द�ी येथून जेरबंद

फेसबुकवर मै�ी के�ानंतर जम�नी येथून बोलत अस�ाचे सांगून, महागडे �ग� पाठवले अस�ाचे भासवत 

�फया�दीकडन वेळोवेळी र�म मागवत �. २१ लाख ५० हजार ३५५ �पयांची आ�थ�क फसवणूक के�ा�करणी �सडको ू

पोलीस ठा�ात गु.र.नं. ८०५/२०२१ कलम ४२०, ३४ भादं�व सह कलम 66 (C), 66(D), IT Act मा�हती तं��ान 

कायदा�माणे गु�ा दाखल झाला होता. या गु��ाचा तपास ��� व गुंतागुंतीचा अस�ाने, मा.पोलीस आयु�ांनी सायबर 

पो�लसांकडे वग� केला. सायबर पो�लस �वभागाने तां��क �व�ेषण, �नयोजन, प�र�म व �य�ांची �शक� करत आरोपीचा 

माग घेत �द�ी येथे पथक पाठवले. �ालापुरी, नागलोई, प��म �द�ी येथे सापळा रचला असता, आरोपीस चा�ल 

ूलाग�ाने तो पळन जात होता. जवळपास २ �क.मी. पाठलाग क�न �ास �शताफ�ने जेरबंद कर�ात आले. हा आरोपी 

�वदेशातील �ा�ा साथीदारांसह संपूण� देशभरातील अनेक नाग�रकांची फसवणूक करत असे. 
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�े�डट �ल�मट वाढ�व�ाचे आ�मष देत ऑनलाईन आ�थ�क फसवणूक�तील पैसे �मळवून �दले परत

शहरातील मु�ा�ापकां�ा खा�ावर होमलोनची मोठी र�म जमा झाली होती. �ाच कालावधीत केवायसी अपडेट 

क�न �ेडीट �ल�मट वाढ�व�ासंदभा�तील मेसे �ांना आ�ाने, �ांनी मेसेजमधील �ल�कवर मा�हती भरली. मा� काही 

वेळातच �ां�ा खा�ाव�न �.१ लाख ५४ हजार ५५५/- काढ�ाचे �ांना ल�ात आले. र�ववारी बँका बंद अस�ाने, 

�ांनी ता�ाळ सायबर पो�लस �वभागाशी संपक�  साधत त�ार �दली. �ां�ा त�ारीची ता�ाळ दखल घेत सायबर 

पो�लस �वभागाने वॉलेटला मेल क�न नोडल अ�धका�ाशी संपक�  साधत आ�थ�क फसवणूक झालेली र�म परत �मळवून 

�दली.

��केट साम�ावर ऑनलाईन बे�ट�ग लावणा�ा जुगार अ��ावर छापा

भारत �व��द �ूझीलंड यां�ा टी - २० साम�ावर फोन�ार ेपैसे लावून ��केट स�ा सु� अस�ाची मा�हती गोपनीय 

बातमीदारांकडन �मळा�ाव�न सायबर पो�लसां�ा पथकाने छापा टाकला असता, हॉटले �स��र लाईट�ा बाजूला, ू

मथुरा लॉन, हसु�ल येथे मोक�ा जागेत ऑनलाईन बे�ट�ग घेतांना तीन आरोप�ना अटक कर�ात आली. यावेळी आरोप�कडन ू

�.१ लाख ३६ हजार ५०० �पयांचा मु�ेमाल ह�गत कर�ात आला. या �करणी सायबर पोलीस �शेनला गु.र.नं.०७/२०२१, 

कलम ४२०, ४६५, ४६८, ३४ भादं�व सहकलम १२ (अ) म.जु.�.अ�ध. अ�ये गु�ा दाखल कर�ात आला.

शहरातील कंपनीची ऑनलाईन फसवणूक करणा�ा आरोपीला �बहार येथून केले जेरबंद

शहरातील आर.एल.�ी� ॲ� एनज� �ल. या कंपनीचे डायर�ेर �नतीन गु�ा यां�ा बनावट नावाने ओळख दाखवून, 

बनावट ईमेल आयडीचा वापर क�न, खो�ा कागदप�ांचा वापर करत बँक अ�धका�ास ईमेल�माणे चेकबुक दे�ाची व 

आयसीआयसीआय बँकेचे दोन खाते व एचडीएफसी बँकेचे एक खाते यावर �. ३६ लाख १२ हजार २८७/- पाठ�व�ास 

सां�गतले.  बँक अ�धका�ांनी संबं�धत बँक खा�ावर आरटीजीएस�ार े र�म पाठ�वली. या आ�थ�क फसवणूक 

के�ा�करणी सायबर पो�लस �वभागात गु.र.नं.०८/२०२१ कलम ४१९, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ भादं�व सह कलम 

६६(C), ६६(D), मा�हती तं��ान काय�ा�माणे दाखल झा�ानंतर, तां��क �य�ांची �शक� करत संबं�धत बँकांना 

ता�ाळ प��वहार क�न �. १४ लाख ४५ हजार ३७१/- इतक� र�म गोठवून �बहार रा�ात तपासपथक पाठवून दोन 

आरोप�ना अटक कर�ात आली.

अवैध ऑनलाईन जुगार अ��ावर सायबर पो�लसांचा छापा; ४९ लाखांची मालम�ा ज�

गु� बातमीदारांमाफ� त �मळाले�ा मा�हती�ा आधार ेसंत तुकाराम ना�गृह, �सडको  व आजूबाजू�ा प�रसरात चालणा�ा 

ऑनलाईन जुगार अ��ावर सायबर �वभागाने धाड टाकत ऑनलाईन जुगार घेणा�ा ९ आरोप�ना ता�ात घे�ात आले. 

�ां�ा�व��द गु.र.नं. ०९/२०२१ कलम ४२०, ३४ भादं�व सह कलम ४, ५, महारा� जुगार कायदा सह कलम लॉटरी र�ुेलेशन 

कायदा १९९८ चे कलम ७(३), ९(१) सहकलम ६६ (D), IT Act 2000  �माणे गु�ा दाखल कर�ात आला. या अ��ाव�न 

गु��ात वापर�ात आलेली रोख र�म �.१७ लाख, २ दचुाक�, २ चारचाक� वाहनासह एकूण �. ४९ लाख ३५ हजार ७४० 

�पयांचा मु�ेमाल ज� कर�ात आला. 

आम� ऑ�फसरची फसवणूक झालेले �. एक लाख परत �मळवून �दले 

शहरात वा��ास असले�ा आम� ऑ�फसरने ��पकाटव� �न �कॅसुट माग�वला होता. मा� तो चुक��ा साईजचा 

आ�ाने, �ांनी ऑनलाईन ��पकाट � क�मर केअरचा ह�ेलाईन नंबर शोधला परतुं तो नंबर सायबर भाम�ांचा होता. 

�ांनी एनीडे� ह ेअॅप इ�ॉल करायला सांगून एटीएम संबंधी मा�हती घेत सं�ाकाळपय�त �कॅसूटची र�म परत �मळेल 

असे सां�गतले. मा� सं�ाकाळी मोबाईल �रचाज� करताना आपली एक लाख �पयांची फसवणूक झा�ाची शंका आ�ाने 

�ांनी ता�ाळ सायबर पो�लस �वभागात धाव घेतली. यावेळी सायबर पो�लसांनी ता�ाळ संबं�धत वॉलेटला ईमेल 

पाठवत �ांची फसवणूक झालेली र�म परत �मळवून �दली.
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सायबर पो�लसांतफ�  सोशल �मडीयावर सायबर गु��ां�वषयी जनजागृती
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शहर वाहतूक शाखा

माहे नो��. २०२१ अखेर मो.वा.का. व म.पो.का. खाली दाखल

केसेस - गु�े व वसुल दंडाची मा�हती 

�ववरण कलम दाखल वसुल दंड (₹)

192 (A)

119/177

122/177

21(5)/177

125/177

50(1)/177

129/177

21(20)/177

138(3)/177

21(18)/177

128/177

3/181

179/177

184

M.P.Act

39/192

250 (A)

100(2)/177

39/56/192

52/191

185

M.V.Act

१.परवा�ाचे उ�ंघन

२.बंद मागा�ने �वेश करणे

�३.राँग साईट पा�कग करणे

�४. ��ॅ सोडन पा�कग करणेू

५.�ंट सीटवर �वासी बस�वणे

६.अ��, फॅ�ी नंबर �ेट

७. �वना हे�ेट वाहन चाल�वणे

८.�नयमापे�ा जा� �वासी बस�वणे

९.�वना .सीटबे� वाहन चाल�वणे

१०.�वना गणवेश ट�ॅी वाहन चाल�वणे

११. मोटारसायकलवर तीन सीट बस�वणे

१२. �वना लायस� वाहन चाल�वणे

१३. थांब�ाचा इशारा न मानणे

१४. भरधाव वेगाने वाहन चाल�वणे

१५.महारा� पोलीस कायदा

�१६.�वना पा�सग वाहन चाल�वणे

१७.चाल�ा वाहनावर मोबाईल करणे

१८. काळी काच

१९. यो�ता �माणप� �वधी �ा� नसणे

२०. वाहनात बदल करणे

२१. दा� �पवून वाहन चाल�वणे

२२. मोटार वाहन कायदा (इतर)

एकूण

06

21714

26406

11854

8035

10375

37354

1435

21986

2964

22452

10683

7248

9135

12

41

10905

1533

20

508

7

159394

364067

25000

5516400

5081200

2370800

1607000

2234200

18677000

287000

4397200

582800

9710400

8703500

3624000

9135000

4200

46000

2181000

306600

33000

508000

15100

41613150

116658550

र�े अपघात
वष�

2020

2019

129

181

162

225

2021 130 180

अपघातांची सं�ा अपघात��

56

87

64

59

67

53

406

560

427

136

199

139

293

434

358

घातक गंभीर
दुखापत

�करकोळ
दुखापत

�वना
दुखापत

एकूण
अपघात सं�ा

मृत जखमी
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दा�मनी पथक
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दा�मनी पथक

�े� नाग�रक क� मा�हती

दा�मनी पथकाने केले�ा कारवाईची मा�हती

�ा� त�ारी �नपटारा केले�ा त�ारी समुपदेशनावर त�ारी

96 87 09

अनै�तक मानवी वाहतूक ��तबंधक क� तपासकामी �ा� गु��ांची मा�हती (नो��. २०२१ अखेर)

तपासकामी एकूण
�ा� गु�े

उघडक�स आणलेले
एकूण गु�े

वग� कर�ात 
आलेले गु�े

तपासावर
�लं�बत गु�े

17 12 01 04

१. आ�ह�ा करणेपासून परावृ� केले�ा केसेस

२. छेडछाड त�ारीत केलेली मदत

३. वयोवृ�दांना केलेली मदत

४. मनो�� म�हलांना केलेली मदत

सनसनसन

20202019 2021

3007

3561

1137

15

-

12

88

22

41

30

07

515. शाळा /महा�व�ालयांची मुल�ना व �श��कांना 

म�हलांवर व मुल�वर होत असले�ा अ�ाचाराबाबत 

तसेच अ�धकाराबाबत जनजागृती व माग�दश�नाचे काय��म
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म�हला सहा�ता क� मा�हती

तप�शल दाखल

�करणे

समझोता

(तडजोड)

�नपटारा कोट � वग� पोलीस �शेन

वग�

एकूण

�नपटारा

चौकशीवर

एकूण त�ारी 2067 441 741 81 241 1504 563
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डायल ११२ योजना

अ.�.

१

२

तप�शल

एकूण कॉल

पूण� केलेले एकूण कॉल

एकूण कॉल

1333

1333

डायल ११२ योजनेत �र�ॉ� टाइमम�े 

औरंगाबाद शहर २० नो��बर २०२१ पय�त 

रा�ात �थम �मांकावर आहे.

डायल ११२ योजनेअंतग�त MDT व�न 

पूण� कर�ात आले�ा कॉ�ची आकडेवारी 

रा�ातून तृतीय �मांकावर आहे. (९४%)

सदर योजनेची सु�वात �द. २४ स�ब� र २०२१ रोजी झाली असून, 

याम�े एकूण १७ चारचाक� व १७ दुचाक� वाहने २४ तास काय�रत आहेत.



कमांड ॲ� कं�ोल स�टर �ोजे� (CCC) 

कमांड ॲ� कं�ोल स�टरची २०२१ मधील काम�गरी

पोलीस आयु�ालय औरंगाबाद शहर एकूण कॅमेरे - ७००

पोलीस उपआयु� प�रमंडळ १ काय��े�ात एकूण कॅमेरे - ३१५

पोलीस उपआयु� प�रमंडळ २ काय��े�ात एकूण कॅमेरे - ३८५
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कलम ३०२ भा.दं.�व.

खूना�ा गु��ातील एकूण ०४ गु��ांम�े आरोपी�व��द सीसीटी�ी फुटजेम�े आरोपीने गु�ा के�ाचा पुरावा उपल� 

झा�ाने तपा�सक अंमलदार यांना मा.कोटा�त दोषारोपप� पाठ�व�ासाठी सीसीटी�ी फुटजे �दले आह.े

कलम ३९२ भा.दं.�व.

जबरी चोरी�ा ०२ गु��ांम�े आरोपी�व��द सीसीटी�ी फुटजेम�े आरोपीने गु�ा के�ाचा पुरावा उपल� झा�ाने 

तपा�सक अंमलदार यांना मा.कोटा�त दोषारोपप� पाठ�व�ासाठी सीसीटी�ी फुटजे �दले आह.े

कलम ३६३ भा.दं.�व.

एकूण ०४ गु��ांम�े अपहरण झाले�ा मुल�चा / म�हलांचा व आरोपीचा शोध घे�ासाठी सीसीटी�ी फुटजे दे�ात 

आले. तसेच आरोपी�व��दचा पुरावा �णून सीसीटी�ी फुटजे दे�ात आले.
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कमांड ॲ� कं�ोल स�टरची २०२१ मधील काम�गरी

अनेक �करणांम�े अ�वयीन मुली व मुले घ�न रागा�ा भरात वा इतर कारणाव�न �नघून जातात व पालक घाब�न 

ताबडतोब पोलीस �शेनला येतात. अशा �करणांम�े कमांड ॲ� कं�ोल स�टर�ा सीसीटी�ी कॅमे�ांम�े �म�स�ग 

���चे �म�स�ग लोकेशनव�न �ांना कॅमे�ात �कॅ क�न �ां�ा शेवट�ा लोकेशनव�न �ांना �कॅ कर�ाची 

मह�ाची काम�गरी कमांड ॲ� कं�ोल स�टरनी केली आह.े

कलम ३७९ भा.दं.�व.

एकूण १५ गु��ांम�े आरोपी�व��द सीसीटी�ी फुटजेम�े आरोपीने गु�ा के�ाचा पुरावा उपल� झा�ाने तपा�सक 

अंमलदार यांना मा.कोटा�त दोषारोपप� पाठ�व�ासाठी सीसीटी�ी फुटजे �दले आह.े

कलम २७९ भा.दं.�व.

रोड अपघाता�ा एकूण १४ गु��ांम�े आरोपी�ा वाहनाचा �मांक �ा� क�न तपा�सक अंमलदार यांना मा.कोटा�त 

दोषारोपप� पाठ�व�ासाठी सीसीटी�ी फुटजे �दले आह.े

कलम ३७६ भा.दं.�व.

०२ गु��ांम�े आरोपी�व��द सीसीटी�ी फुटजेम�े आरोपीने गु�ा के�ाचा पुरावा उपल� झा�ाने तपा�सक 

अंमलदार यांना मा.कोटा�त दोषारोपप� पाठ�व�ासाठी सीसीटी�ी फुटजे �दले आह.े

अशा �कारे �व�वध गु��ांम�े आरोपीने गु�ा के�ाचे सीसीटी�ी फुटजेम�े

�दसून येत अस�ाने तपा�सक अंमलदार यांना आरोपी�व��द मा.कोटा�त

दोषारोपप� पाठ�व�ासाठी सीसीटी�ी फुटजे �दले आहे.
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पासपोट � व फॉरेनर र�ज��शेन �वभाग

�ा� अज�

1. पासपोटक� �रता �ा� अज�

�२.पोलीस ��अर� स�ट�फकेट (PCC)

11027

225

9296

223

�नकाली अज�

पासपोट � �वभाग

�ा� अज�

1.एकूण अज� 1388 1186

�नकाली अज�

फॉरेनर र�ज��शेन �वभाग
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1. आजपावेतो को�वड १९ बा�धत 67

0

67

0

440

0

435

5

1

0

1

0

11

0

11

0

519

0

514

5

२. स�ा उपचारात असलेली �� सं�ा

३. उपचारमु� (�डसचाज�) ��सं�ा

४. कोरोनामुळे मयत सं�ा

पोलीस
अ�धकारी

पोलीस
अंमलदार

मं�ालयीन
अ�धकारी

मं�ालयीन
कम�चारी

एकूण
सं�ा

को�वड १९ बा�धत अ�धकारी व अंमलदार यांची मा�हती

�ववरण

4 7 2230000 /- �पये

(बा�ीस लाख तीस हजार �पये)

को�वड १९ झाले�ा पोलीस अ�धकारी व अंमलदार यांना पोलीस क�ाण �नधीतून

औषधोपचाराक�रता दे�ात आलेली मदत

पो�लस अ�धकारी / अंमलदार यांची सं�ा दे�ात आलेली र�म

0 2 12064000/- �पये

(एक कोटी वीस लाख चौस� हजार �पये)

को�वड १९ मुळे शहीद झाले�ा पोलीस अंमलदार यां�ा कुट�ंबयांना दे�ातु

आलेली शासन / �वमा मदत.

पो�लस अ�धकारी / अंमलदार यांची सं�ा दे�ात आलेली र�म



26 �ूज डे�
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सोशल �मडीया�ा मा�मातून जनजागृती



aurangabadcitypolice

http://aurangabadcitypolice.gov.in/

0240 224 0500

AbadCityPolice


