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मागील वर्ााच्या तुलनेत गुन्हे शाबितीच्या प्रमाणात वाढ.
दि. 08.09.2017:- एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीस न्हयायालयाकडून जोपयंत शिक्षा
सण
ु ावली जात नाही तोपयंत त्या गुन्ह्यातील पपडीताांस न्हयाय शिळत नाही. गन्ह
ु हे
िाबितीचे िहाराष्ट्रातील प्रिाण पाहता पोशलसाांसाठी हा एक सांिोधनाचा व अभ्यासाचा
पवषय आहे . औरां गािाि िहर

पोशलसाांनी गुन्हहे िाबिती हे एक आव्हान स्वीकारले आहे .

त्याचाच सकारात्िक पररणाि म्हणून िागील वषीच्या तुलनेत यावषी औरां गािाि पोलीस
आयुक्तालयाचे गुन्हहे िाबितीच्या प्रिाणात िोठी वाढ झाली आहे .
पोलीस आयुक्त श्री यिस्वी यािव

याांनी आल्यापासूनच गुन्हहे िाबितीच्या

प्रिाणात वाढ होण्यासाठी पविेष लक्ष िे ऊन पोलीस उपायुक्त (िुख्यालय) डॉ. दिपाली
धाटे –घाडगे याांना पैरवी अधधकारी याांची िर पांधरा दिवसाांनी िैठक घेण्याचे सूधचत केले
आहे .
त्याअनष
ु ांगाने प्रत्येक

िैठकीिध्ये स्वतः पोलीस आयक्
ु त यिस्वी यािव , पोलीस

उपायक्
ु त (िुख्यालय) डॉ. दिपाली धाटे –घाडगे, सहाय्यक पोलीस आयक्
ु त रािेश्वर थोरात
याांनी सवव पो.स्टे पैरवी अधधकारी याांना गुन्हहे िाबितीच्या प्रिाणात वाढ होण्यासाठी
िागवििवन करतात. तसेच एखािा गुन्हहा हा कोटावत सुटल्यानांतर त्या शिळालेल्या ननकाल
पत्राच्या आधारे तो गुन्हहा कोणत्या कारणाांिुळे सुटला आहे , त्या िािीांवर पविेष लक्ष
िे ऊन अिा प्रकारच्या उणीवा

पुन्हहा राहणार नाही व तो गुन्हहा कोटावतून सुटता कािा

नये, यासाठी प्रत्येक िैठकीिध्ये ननघालेल्या त्रुटीांवर लक्ष िे ऊन त्या त्रुटीांची पत
व ा करून
ू त
भक्कि पुरावा तयार करून कोटावत िोषारोप पाठपवणे िाित िागवििवन केले जाते. सिन्हस
,वॉरां ट वेळीच तािील करण्यािाित वेळोवेळी पाठपुरावा केला जात आहे
प्रत्येक पोलीस स्टे िन िधून एक पो.उप.नन िजावचा अधधकारी पैरवी अधधकारी
म्हणून नेिण्यात आले आहे . हे पैरवी अधधकारी कोटावत आलेल्या साक्षीिाराांना ननभवयपणे
साक्ष द्यावी म्हणून प्रोत्सादहत केले जाते. पैरवी अधधकारी कोटव साक्ष वेळी स्वतः हजर
राहून िै नांदिन चालणाऱ्या कोटव केसेसचा रोज आढावा घेत असतात. गुन्हहे िोषशसद्धीचे
प्रिाण वाढपवण्यासाठी पोलीस आयुक्त कायावलयात िुख्य पैरवी कक्ष स्थापन करण्यात

आला असन
ू सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक दिपाली ननकि (भािरे ) याांची नेिणूक करण्यात
आली आहे व वेळोवेळी उच्च न्हयायालय व सवोच्च न्हयायालयाचे न्हयायननवाडे केस चालू
असताना पैरवी अधधकारी हे सरकारी अशभयोक्ता याांची िार्वतीने न्हयायालयात सिर
करतात. तसेच गुन्ह्यात िोषारोपपत्र िाखल झाल्यावर तज्ाांचे अशभप्राय प्राप्त नसल्यास
त्याांचा पाठपुरावा करून ते अशभप्राय वेळीच पैरवी अधधकारी िाखल करतात. यािुळेच
गुन्हहे िाबितीच्या प्रिाणात वाढ झाली आहे ती पुढीलप्रिाणेसन 2016 ऑगस्ट अखेर भा.ि.पव. खालील कोटव ननकाली गुन्हहे िाबितीचे प्रिाण
पाहता सन 2016 ऑगस्ट अखेर 27% शिक्षेचे प्रिाण होते. ही तुलना चालू वषी ऑगस्ट
2017 अखेर करता हे च प्रिाण 43% आहे म्हणजेच

िागील वषीच्या तुलनेत गुन्हहे

िाबितीच्या प्रिाणात 16% वाढ झाली आहे . तसेच पविेष कायद्याखाली सन 2016
ऑगस्ट अखेर शिक्षेचे प्रिाण 12% होते. हीच तल
ु ना चालू वषी ऑगस्ट 2017 अखेर
करता हे च प्रिाण 16% आहे म्हणजेच िागील वषीच्या तल
ु नेत गन्ह
ु हे िाबितीच्या
प्रिाणात 4% वाढ झालेली आहे . अिाप्रिाणे सन 2016 ऑगस्ट अखेर भा.ि.पव व
पविेष कायद्या प्रिाणे असे एकूण शिक्षेचे प्रिाण 24% होते त्याप्रिाणात

चालू वषी

ऑगस्ट 2017 अखेरीस 38% झाले आहे म्हणजेच िागील वषीच्या तुलनेत 14% वाढ
झाली आहे .

