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अंतगगत वुयषा व्मलस्था- ऩोरीव मंत्रणा 
अतंगगत वुयषेवाठी ऩोरीव मंत्रणा जफाफदाय आशेत. लाढती गुन्शेगायी, ऩोरीव खात्मातीर 

भ्रष्टाचाय, याजकायणाच ेगुन्शेगायीकयण, दशळतलाद, नषरलाद अळा प्रशनांत अतंगगत वुयक्षषतता 
अडकरी आशे. भशायाष्रातीर गुन्हमांची वंख्मा २००६-२०११ मा ऩाच लऴागत जलऱ जलऱ १८ 
टक्क्मांनी लाढरी आशे.1 बायताच्मा वंवलधानानुवाय अतंगगत वुयषेवाठी ऩोरीव मंत्रणा शा वंऩूणगऩणे 
याज्म वयकायच्मा ननमंत्रणातीर वलऴम आशे. याज्माच ेगृश खाते अतंगगत वुयषेवाठी जफाफदाय 
अवते. भशायाष्रातीर नागरयकांना अधधकाधधक वुयक्षषत लातालयणात जगता माले, ननबगमऩणे 
जगता माले मावाठी ठोव ऩालरे उचरणे आलशमक आशे. ऩोरीव मंत्रणेत काशी भशत्लाच ेफदर 
कयाले रागतीर. वगळ्मात भशत्लाच ेम्शणजे ऩोलरवांना वन्भान (dignity) लभऱणे आलशमक आशे. 
त्मालळलाम ऩोरीव दराचे नीनतधमैग उंचालणाय नाशी. अद्ममालत ऩोरीव दर उबायण्मावाठी 
प्रलळषणालय बय द्माला रागेर. आणण कामगषभता लाढलण्मावाठी याजकीम शस्त्षेऩांना भमागदा 
घाराली रागेर.    

ऩोऱीस यंत्रणेचा इततहास 

चीन 

प्राचीन चीन भध्मे अनतळम ऩद्धतळीय ऩोरीव मंत्रणा अस्स्तत्लात शोती. इ.व.ऩूलग १००० 
वाराऩावून अवरेल्मा च ूवाम्राज्मात माच ेवंदबग वाऩडतात.2 प्राचीन चीन भधरी शी मंत्रणा 
वाम्राज्माच्मा अतंगगत वुयषेवाठी अस्स्तत्लात शोती ल ती स्लतंत्र शोती. बूबागाच ेवललळष्ट 
आकायात तुकड ेऩाडरे शोते. मा प्रत्मेक बागालय देखयेख कयण्मावाठी अधधकायी नेभरेरा अवे. 
त्माच्माकड ेअतंगगत वुयषा वांबाऱण्मावाठी वैननक अवत. चीनच्मा ऩक्क्मा नोकयळाशीच्मा 
चौकटीतच मा ऩोरीव मंत्रणेची उबायणी झारी शोती. जयी चीनभध्मे ऩद्धतळीय ऩोरीव मंत्रणा 

                                                           
1
 http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-04-07/mumbai/29391816_1_crime-rate-cyber-crime-economic-

offences 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Chu_(state) 

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-04-07/mumbai/29391816_1_crime-rate-cyber-crime-economic-offences
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-04-07/mumbai/29391816_1_crime-rate-cyber-crime-economic-offences
http://en.wikipedia.org/wiki/Chu_(state)
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अस्स्तत्लात अवरी तयी, शे ऩोरीव दर मुद्धाच्मा लेऱी याजाने भागणी केल्माव मुद्धावाठी ऩाठलाले 
रागे. त्माभुऱे ऩोरीव शे एक प्रकायच ेअतंगगत वुयष वांबाऱणाये वैननकच अवत.  

युरोऩ  

प्राचीन मुयोऩात स्लतंत्र ऩोरीव मंत्रणा अस्स्तत्लात आरी नव्शती. भुख्मत् याजाच ेरष्कयच 
अतंगगत वुयषेच ेकाभ फघत अवत. योभन वाम्राज्मात अतंगगत वुयषाव्मलस्थेत स्लतंत्र अधधकायी 
अवरा तयी त्माच्मा शाताखारी रष्कयाचीच एक तुकडी ददरेरी अवे. त्माभुऱे मा वलबागाकड े
रष्कयाचचे एक काभ मा दृष्टीने फनघतरे जाई.     

फायाव्मा ळतकात स्ऩेनभध्मे ‘ब्रदयशूड’ नालाने काशी दठकाणी अतंगगत वुयषा उबायण्मात 
आरी शोती. वंघटीत गुंडधगयी आणण रूटभाय कयणाऱ्मा टोळ्मा माऩावून वंयषण कयण्मावाठी 
स्थाननक ऩातऱीलय उबायरेरे वैन्म म्शणजे शे ब्रदयशूड. ऩण तात्ऩुयती गयज बागल्मालय नंतय एक 
व्मलस्था म्शणून शी ऩद्धत उदमारा मेऊ ळकरी नाशी. ऩंधयाव्मा ळतकातीर पर्ड गनांड आणण 
इवाफेरा मा स्ऩेनभधीर लेगलेगळ्मा छोट्मा याज्मानंा एकत्र करून भोठे एकवंध ‘स्ऩेन’ शे याज्म 
ननभागण केरे. याजा-याणीने ‘शोरी ब्रदयशूड’ ची स्थाऩना केरी शोती. मा ब्रदयशूड च्मा वैननकांच्मा 
तुकड्मा जलऱ जलऱ १८३५ ऩमतं अतंगगत वयुषेवाठी ऩोरीव म्शणून कामगयत शोत्मा.3 

आजच्मा आधनुनक ऩोरीव दराळी वाधम्मग अवणाये ऩोरीव दर फ्रान्व भध्मे उबायण्मात 
आरे शोते. फ्रान्वचा याजा चौदाला रुई माने १६६७ भध्मे त्मालेऱच्मा मुयोऩातीर वलागत भोठ्मा 
ळशयावाठी- ऩैयीववाठी स्लतंत्र ऩोरीव मंत्रणा उबायरी. मा ऩोरीव मंत्रणेचा एक प्रभुख शोता. 
ळशयाच ेएकूण १६ वलबाग ऩाडण्मात आरे शोत.े आणण त्मा प्रत्मेक वलबागावाठी एकेक कलभळनय 
नेभण्मात आरा शोता. मा कलभळनयांच्मा शाताखारी प्रचडं भोठी नोकयळाशी उबायण्मात आरी. 
ळशयाच्मा ऩोरीव प्रभुखारा भदतीवाठी ४४ कलभळनय नेभण्मात आरे शोत.े १६९९ ऩावून ऩैयीव 
भध्मे मळस्ली झारेरी शी मोजना फ्रान्वभधीर वलगच ळशयात याफलण्मात आरी. ऩुढे फ्रें च 
याज्मक्ांतीनंतय आणण नऩेोलरअन फोनाऩाटगच्मा वाम्राज्मात मा यचनेत फयेच फदर झारे. आजच्मा 

                                                           
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Police#European_development 

http://en.wikipedia.org/wiki/Police#European_development
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फ्रान्वभधीर ऩोरीव दराची स्थाऩना १८०० भध्मे झारी. माच ऩोरीव दराने १८२९ भध्मे जगात 
प्रथभच ऩोलरवांना स्लतंत्र गणलेळ ददरे. शे जगातरे ऩदशरे गणलेळधायी ऩोरीव दर.4 

स्कॉटरंडच्मा एडींगफगग ळशयाची स्लत्ची ऩोरीव मंत्रणा १६८२ वारी उबायण्मात आरी 
शोती. एडींगफगग टाऊन गाड्गव अवे त्मांना म्शणरे जात अवे. इंग्रंडभध्मे भात्र वलग प्रथभ रंडन 
ळशयात ‘शेन्री फपस्ल्डगं’ नालाच्मा एका रेखकाने ऩोरीव मंत्रणेचा ऩामा घातरा. फो स्रीट यनवग अवे 
त्मांना म्शणरे जामच.े अगदी वुरुलातीरा अलघी ६ अळी वंख्मा अवरेल्मा मा मंत्रणेचा आकाय 
लाढत गेरा. मा मंत्रणेच ेलैलळष्ट्म म्शणजे शी केलऱ अतगगत वुयषा-ळांततवेाठी अवणाये वैन्म 
नव्शते तय आधनुनक न्मामव्मलस्थेतीर लॉयंट फजालणे, गुन्हमाफद्दर अटक कयणे, न्मामारमात 
वयकाय तपे आयोऩऩत्र दाखर कयणे इत्मादी गोष्टींची वुरुलात फो स्रीट यनवग मा मंत्रणेने केरी. 
भुख्म कामागरम शेन्री फपस्ल्डगंच्मा घयातच फो स्रीट लय शोते म्शणून मा गटाच ेनाल फो स्रीट 
यनवग अवे ऩडरे. मा मंत्रणेरा कें द्र वयकायकडून ननधी उऩरब्ध शोऊ रागरा. काभाच ेस्लरूऩ आणण 
वयकायतपे स्लतंत्र आधथगक तयतूद अळा गोष्टींभुऱे आधनुनक ऩोरीव मंत्रणेचा ऩामा घातरा गेरा.  

भारत 

अतंगगत वुयषेच्मा फाफतीत बायतातीर मंत्रणा शी जगातीर इतय व्मलस्थांच्मा तुरनेत 
अधधक वलकें दद्रत शोती. गालाचा ऩाटीर फकंला भुणखमा(वयऩंच) शा भुख्मत्ले नागरयकांच्मा 
वुयक्षषततेच्मा फाफतीत जफाफदाय अवे. त्माच्माकड ेस्लत्च ेयाखील वैन्म अवे. गालाच्मा 
आकायालरून वैननकांची वंख्मा ठये. अनेक याजे आऩल्मा वयदायांना जशाधगयी फशार कयत. मा 
जशागीयीतीर अतंगगत वुयषेची जफाफदायी शी त्मा त्मा जशागीयदायालय मेऊन ऩडत अवे. तो 
आऩल्मा वोमीनुवाय ऩाटीर लगैयेंची नेभणूक करून व्मलस्था फघत अवे.5  

ऩेळलाईभध्मे ऩुण्मावायख्मा नगयावाठी ‘कोतलार’ नालाचा अधधकायी नेभण्मात मेत अवे. 
नगयात चौक्मा उबारून ळांतता आणण वुयक्षषतता जऩणे, गुन्शेगायांना अटक कयणे, अळी काभे शा 

                                                           
4
 http://web.archive.org/web/20080506215949/http://www.prefecture-police-

paris.interieur.gouv.fr/documentation/bicentenaire/theme_expo4.htm 

5
 ‘Ancient India’ : R.C.Majumdar 

http://web.archive.org/web/20080506215949/http:/www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/documentation/bicentenaire/theme_expo4.htm
http://web.archive.org/web/20080506215949/http:/www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/documentation/bicentenaire/theme_expo4.htm
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कोतलार कयत अवे. कोतलाराकड ेस्लत्चा पौजपाटा अवे. नगयांभध्मे कोतलारी अवरी तयी 
गालांभध्मे ऩाटीर-वयऩंच शीच व्मलस्था शोती.6 

आधनुनक बायतातीर ऩोरीव मंत्रणा शी ब्रब्रदटळांनी उबायरेल्मा मंत्रणेलयच आधायरेरी आशे. 
बायतातीर आधनुनक नोकयळाशीची यचना ब्रब्रदटळांनी ज्माप्रभाणे आऩरे वाम्राज्म वुयक्षषत याशाले 
मा उदे्दळाने केरी शोती त्माचप्रभाणे ऩोरीव मंत्रणाशी आऩरे वाम्राज्म फऱकट कयण्मावाठी 
उबायण्मात आरी शोती. वाधायण तळीच फशुतांळ यचना (शुदे्द, ऩदे इ.) स्लातंत्र्मानतंय बायताने 
स्लीकायरी जी आजशी अस्स्तत्लात आशे. 

ऩोऱीस यंत्रणा (सद्यस्स्थतीतीऱ प्रश्न आणण उऩाय) 

ऩोलऱसांच ेसंख्याबल 

सद्यस्स्थती-  

ऩोलरवांच ेवंख्माफऱ फकती अवाले अवा काशी ठयावलक ननमभ नाशी. दय एक राख 
नागरयकांभागे फकभान २२२ ऩोरीव अवालेत अवे भानक वंमुक्त याष्रवंघाने ददरे आशे. बायतात 
शी वंख्मा १३०7 आशे.  

ऩुढीर तत्क्ता ऩशा- 

देळाच ेनाल ऩोलरवांची वंख्मा (दय १ 
राख रोकवंख्मेभागे)8 

गुन्शेगायी ननदेळांक (क्ाईभ 
इंडके्व)9 

बायत १३० ४२.१२ 

ब्राझीर २८२ ६२.६२ 

यलळमा ५४६ ५२.३९ 

अभेरयका २५६ ५३.४४ 

                                                           
6
 ‘ऩुण्माच ेऩेळले’  : अ.या. कुरकणी., याजशंव प्रकाळन. 

7
 http://news.rediff.com/interview/2010/feb/15/number-of-policemen-per-100000-people-in-india-is-130.htm 

8
 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_police_officers 

9
 http://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp 

http://news.rediff.com/interview/2010/feb/15/number-of-policemen-per-100000-people-in-india-is-130.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_police_officers
http://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
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रोकवंख्मा, देळाचा आकाय आणण रोकळाशी मंत्रणा मा गोष्टी वलचायात घेऊन तुरनेवाठी शे 
चाय देळ फनघतरे. मा तक्त्मातून ऩोरीव वंख्मा आणण गुन्हमांची वंख्मा मांचा पायवा वंफंध नाशी 
अवा ननष्कऴग काढरा जाऊ ळकतो.  

ऩयंतु बायतातीर ऩरयस्स्थती वलचायात घेता वंऩूणग देळ म्शणून न फघता याज्माच्मा ऩोरीव 
दरांकड ेस्लतंत्रऩणे फघणे अधधक वंमुस्क्तक ठयेर. कायण अतंगगत वुयषा आणण ऩोरीव दर शा 
याज्मांच्मा अखत्मायीतरा वलऴम आशे.  

ऩुढीर तक्ता ऩशा-  

देळाच ेनाल ऩोलरवांची वंख्मा (दय १ 
राख रोकवंख्मेभागे) 

गुन्शेगायी ननदेळांक (क्ाईभ 
इंडके्व) 

जभगनी २९८ २३.८६ 

स्ऩेन ५११ ३४.१२ 

कॎ नडा २०२ ३४.९८ 

फांगरादेळ ८३ ५९.४३ 

 

मा तक्त्मातीर देळांचा/रोकवंख्मेचा आकाय कभी आशे. मा तक्त्मातीर देळातं ऩोलरवांची 
वंख्मा जास्त अवल्माव गुन्शेगायी ननदेळांकाभध्मे पयक ऩडरेरा ददवून मेतो.  

मा तक्त्मातीर देळांळी भशायाष्राची तुरना कयता मेऊ ळकेर. भशायाष्रातीर ऩोलरवांची दय 
१ राख रोकवंख्मेभागे ऩोलरवांची वंख्मा आशे १६३10. शी वंख्मा याष्रीम वयावयी ऩेषा जास्त 
अवरी तयी वंमुक्त याष्रवंघाने भानक म्शणून ठयलरेल्मा २२० मा वंख्मेऩेषाशी तब्फर ५७ ने 
कभी आशे. म्शणजे जलऱ जलऱ २५ टक्क्मांनी कभी. शा आकडा भोठा आशे.  

उऩाय- 

                                                           
10

 भशायाष्रातीर ऩोलरवांची वाधायण वंख्मा १,८०,००० आशे. आणण रोकवंख्मा ११ कोटी. 
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भशायाष्रात ऩोलरवांची वंख्मा लाढलणे अत्मालशमक आशे. वंमुक्त याष्रवंघाच्मा 
भानकांनुवाय दय एक राख रोकवंख्मेभागे फकभान २२० ऩोरीव भशायाष्रात अवालेत. 

रयक्त जागा बयणे- मालळलाम ऩोरीव दरातीर भंजूय जागाशी अनेकदा रयक्त अवतात. 
वलळऴेत् अधधकायी लगागतीर. मा जागांची बयती शोणे आलशमक आशे. अधधकायी लगग शा ननणगम 
प्रफक्मेतीर बाग अवतो. वाशस्जकच गुन्हमांचा तऩाव कयणे, आयोऩऩत्र दाखर कयणे अळा 
भशत्लऩूणग गोष्टींभध्मे भनुष्मफऱाची कभतयता ऩोरीव दरारा जाणलते. त्माभुऱे एकूण ऩोलरवांची 
वंख्मा केलऱ कागदालय भंजूय कयण्माफयोफयच रयक्त जागा बयणे शे भशत्लाच ेआशे.  

ऩोलऱस दऱाच ेवळभार्  

सद्यस्स्थती-  

ऩोरीव दराच ेलेगलेगऱे वलबाग अवतात. उदा. गुन्शे अन्लेऴण वलबाग, अभंरीऩदाथग 
वलयोधी ऩथक, दशळतलादवलयोधी ऩथक, फॉम्फ ळोधक ल नाळक ऩथक, लाशतूक वलबाग इ. 

 भात्र ऩोलरवांची नेभणूक कयताना अथला फदल्मा कयताना वलग ऩोरीव दरारा एकच 
भानरे जाते. माभुऱे आज लाशतूक वलबागात अवणाया अधधकायी उद्मा फदरी शोऊन अभंरीऩदाथग 
वलयोधी ऩथकात जाऊ ळकतो. वलगवाधायणऩणे एक अधधकायी एका ऩदालय ३ लऴागवाठी अवतो. 
त्मानंतय त्माची फदरी शोते. भात्र वलगस्ली नलीन वलबागात गेल्मालय वंफंधधत अधधकाऱ्मारा त्मा 
त्मा वलबागातरे वलग प्रशन आणण इतय स्थाननक गोष्टी वभजून घेण्मातच एक-दोन लऴग ननघून 
जातात आणण प्रत्मष काभ कयामरा पायच थोडा अलधी लभऱतो.11  

उऩाय-  

                                                           
11 जानेलायी २०११ भध्मे लवशंगड कॉरेज मेथ ेफोरताना ऩुण्माचे तत्कारीन लाशतूक ऩोरीव उऩामुक्त भनोज ऩाटीर मांनी 

वांधगतरे, “भी भुऱातरा ऩुण्माचा नाशी. लाशतकू वलबागात उऩामुक्त म्शणून नेभणूक झाल्मालय ऩदशरे एक वव्ला लऴग भाझ ेऩुणे, 

इथरी लाशतूक, रोकांची भानलवकता वभजण्मात गेरा. आणण त्माचफयोफय लाशतूक वलऴमात वभस्मा वोडलण्माच ेभरा आकरन 
नव्शते आणण अजनूशी आशे अवे लाटत नाशी. भी वभजून घेतो आशे लळकतो आशे. ऩण शे ऩूणग शोण्मा आधीच कामगकार 
वंऩल्माभुऱे भाझी फदरी शोईरच. वाशस्जकच चौकटीफाशेयचे उऩक्भ शाती घेण ेआणण ते याफलणे मावाठी अधधकाऱ्माभंध्मे उत्वाश 
उयतोच अवे नाशी.” 
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उऩामांभध्मे ऩुढीरप्रभाणे दोन बाग वुचलालेवे लाटतात.  

बाग १) ऩोरीव बयती कयताना ऩोलरवांची थेट लेगलेगळ्मा वलबागांत बयती कयण्मात माली. 
आणण एकदा एका वलबागात नेभल्मा गेरेल्मा ऩोलरवाची दवुऱ्मा वलबागात फदरी कयण्मात मेऊ 
नमे. तळाच ऩद्धतीने वलबागलाय प्रलळषण देता मेऊ ळकेर. आऩल्मा वलबागाचा अधधक अनुबल 
अवरेरे ऩोरीव अधधक कामगषभ शोतीर. वलांना वलगच मामरा शले अवे न याशता ऩोरीव दरातशी 
वलऴमानुरूऩ ‘स्ऩेळालरस्ट’ तमाय शोतीर माभुऱे ऩोरीव दराच ेकाभकाज अधधक प्रबाली शोईर.   

बाग २) गुन्हमांचा तऩाव कयणे, गुन्शेगायांना अटक कयणे, गस्त घारणे शी ऩोलरवांची ननत्म काभे 
आणण आयोऩऩत्र दाखर कयणे, गुन्हमांची नोंद ठेलणे, ऩत्रव्मलशाय कयणे, ऩावऩोटगवाठी कागदऩत्रांची 
छाननी कयणे अळी काभे वलबागण्मात माली. दवुऱ्मा प्रकायची काभे शी कायकुनी स्लरुऩाची फकंला 
कामागरमात फवून कयामची आशेत. मा प्रकायच्मा काभावाठी स्लतंत्र तस भनुष्मफऱ उऩरब्ध करून 
द्माले. वलळऴेत् कामदा आणण वंख्माळास्त्र (stastistics) वंदबागत.12  

आयोऩऩत्र दाखर कयताना चकुा झाल्माने न्मामारमात गुन्शेगाय वुटण्माच्मा घटना 
घडतात. आयोऩ ननस्शचती कयताना रालामची करभे, आयोऩऩत्र भुदे्दवूद भांडणे मावाठी ऩोलरवांना 
आलशमक लाटल्माव कामदेळीय भदत घेता मेते ऩण त्माभध्मे लेऱ जात अवल्माने ऩोरीव शे काभ 
स्लत्च कयतात. आणण भग त्रटुी याशण्माची ळक्मता फऱालते.13 म्शणून ऩोरीव स्टेळन भधेच 
वलबागलाय आलशमक ते तस भनुष्मफऱ उऩरब्ध करून द्माले. माभुऱे ऩोरीव त्मांच्मा भुख्म 
काभाकड ेम्शणजे गुन्हमांचा तऩाव कयणे, वुयषा फंदोफस्त, गस्त घारणे इत्मादीलय अधधक रष 
कें दद्रत करू ळकतीर आणण कामगषभता लाढेर. 

ऩोलऱसांच ेप्रलऴऺण  

सद्यस्स्थती- 

भशायाष्रात १० ऩोरीव प्रलळषण कें दे्र आशेत. माऩैकी नालळक मेथे ‘भशायाष्र ऩोरीव 
अकादभी’ शे वलागत भशत्लाच ेकें द्र आशे. फाकीची कें दे्र नागऩूय, वोराऩूय, अकोरा, जारना, दौंड, 

                                                           
12

 न्मूमॉकग  ऩोरीव दरात लेगलेगऱे वलबाग अस्स्तत्लात आशेत. ज्माचा उत्तभ पामदा त्मांना त्मांच्मा काभात शोतो. 
http://www.nyc.gov/html/nypd/html/administration/administration.shtml 

13
 भाजी ऩोरीव अधधकायी वुयेळ खोऩड ेमांच्माळी झारेल्मा चचतूेन. 

http://www.nyc.gov/html/nypd/html/administration/administration.shtml
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खडंाऱा, भुंफई, रातूय मेथे आशेत. तय नालळक मेथेच एक तऩावकाभाच ेस्लतंत्र प्रलळषण कें द्र 
(Detective Training School) आशे.14 माऩैकी नालळक मेथीर कें द्र त्मातल्मा त्मात अद्ममालत आशे. 
वदय कें द्र १९०६ भध्मे ऩुण्मात वुरु झारे. ऩण नालळकभध्मे वलग फांधकाभ आणण इतय वोमीवुवलधा 
फांधनू झाल्मालय मा कें द्राच ेऩुण्माशून स्थरांतय कयण्मात आरे.15 

‘भशायाष्र ऩोरीव अकादभी, नालळक’ मेथे पक्त इन्स्ऩेक्टय, वफइन्स्ऩेक्टय आणण डपे्मुटी 
वुऩरयटेंडन्ट मा ऩदावाठी बयती शोणाऱ्मांच ेप्रलळषण शोते. इतय शुद्दमांलयीर (कॉन्स्टेफर, शेड 
कॉन्स्टेफर) ऩोलरवांवाठी इतय कें द्रांचा लाऩय शोतो. कें द्रीम रोकवेला आमोगाची ऩयीषा देऊन IPS 

अधधकायी शोणाऱ्मांच ेप्रलळषण आमोगाच्मा भवुयीच्मा अकादभी भध्मे शोते.   

भशायाष्रात ऩोलरवांच ेप्रलळषण शा अनतळम भशत्लाचा अवूनशी दरुगक्षषरेरा वलऴम आशे. 
माची भुख्म कायणे दोन16-  
एक- ऩोरीव एकदा प्रलळषण घेऊन वेलेत दाखर झारा की त्मारा ऩुन्शा प्रलळषण ददरे जात 
नाशी. अधनू भधनू ऩोलरवांची वलऴमानुरूऩ प्रलळषणे घेतरी जातात. ऩण ती अनतळम त्रोटक आणण 
अऩुयी अवतात. त्माभध्मे ऩोलरवांना वलग फाजंूनी अद्ममालत आणण नलीन आव्शानांना वाभोये 
जाण्मावाठी वज्ज कयण्माऩेषा तात्ऩुयत्मा प्रशनांलय प्रनतफक्मा (Response) कळी द्माली मालय बय 
अवतो. वाशस्जकच गुन्शेगाय अद्ममालत शोत अवताना ऩोरीव मंत्रणा भात्र दोन ऩालरे भागेच 
याशते.17 
 

                                                           
14

 http://www.mahapolice.gov.in/mahapolice/jsp/temp/rpts.jsp 

15
 http://mahapolice.gov.in/mahapolice/jsp/temp/html/mpa.pdf 

16
 फॉम्फ ळोधक ल नाळक ऩथकाच े(BDDS) भाजी प्रभुख श्री. जगदाऱे मांच्माळी झारेल्मा चचेतून. BDDS भध्मे 

नेशभीच प्रलळक्षषत कभगचायी-अधधकाऱ्मांची कभतयता जाणलते. उऩरब्ध कभगचाऱ्मांची मा वलऴमातरी भादशती ल 
प्रलळषण अद्ममालत केरे जात नाशी. श्री जगदाऱे शे BDDS च ेप्रभुख अवल्माने त्मांच्मा मा भतारा भशत्ल द्माले.  

17
 उदा. फॉम्फ ळोधक ल नाळक ऩथकात अवरेल्मा कभगचाऱ्मांना ऩायंऩारयक ऩद्धतीच ेफॉम्फ पुटण्माऩावून (Defuse) 

योखता मेतात. भात्र अगदी अद्ममालत ऩद्धतीन ेफॉम्फ तमाय केरे गेरे तय त ेपुटण्माऩावून कवे योखालेत माच े
प्रलळषण मा ऩथकाव नाशी. नलीन तंत्राभध्मे एकच वफकग ट न ठेलता अनेक वफकग ट्वचा फॉम्फ फनलण्मात मेतो. 
त्माभुऱे तो एखादेच वफकग ट तोडून फॉम्फ पुटणे थांफलता मेत नाशी. वध्मा अवा फॉम्फ वाऩडल्माव तो एखाद्मा 
वुयक्षषत स्थऱी नेऊन पोडण्मालळलाम ऩमागम नाशी. ऩण शी प्रफक्मा अत्मंत धोकादामक आशे. 

http://www.mahapolice.gov.in/mahapolice/jsp/temp/rpts.jsp
http://mahapolice.gov.in/mahapolice/jsp/temp/html/mpa.pdf
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दोन- अऩुऱ्मा भनुष्मफऱाभुऱे अनतरयक्त ऩडणाऱ्मा काभातून प्रलळषण आणण ननमलभत कवयत 
कयणे मा गोष्टींवाठी ऩोलरवांना लेऱच लभऱत नाशी. वाशस्जकच ळायीरयक आणण भानलवक 
तंदरुुस्तीकड ेदरुगष शोते.   

 

CAG ने १६ भाचग २०१० योजी शरयमाणा वलधानवबेत भांडरेल्मा अशलारानुवाय २००४ ते २००९ 
दयम्मान शरयमाणा वयकायने ऩोलरवांच्मा आधनुनकीकयण कयण्मावाठी रु. १६४.२४ कोटी खचग केरे. 
३.६६ कोटी रुऩमे आधनुनक ळस्त्र खयेदीवाठी खचग केरे. ऩयंतु ७८% ऩोलरवांना आधनुनक तंत्रसान 
आणण ळस्त्र लाऩय मावाठी प्रलळषणच देण्मात आरेरे नाशी.18 

उऩाय- 

प्रथभ अस्स्तत्लात अवरेरी वलग प्रलळषण कें दे्र अद्ममालत कयणे आलशमक आशे. प्रलळषण 
कें दे्र शी केलऱ बयतीच्मा लेऱी प्रलळषण द्मामची कें दे्र न फनता ऩोलरवांना अद्ममालत फनलामची 
कें दे्र फनरी ऩादशजेत. ऩोरीव प्रलळषण कें दे्र शी ऩोलरवांवाठी भदत कें दे्रशी फनरी ऩादशजेत.  

मा प्रलळषण कें द्रात वलग ऩोलरवांवाठी ऩुढीर वलऴमांलय भुख्मत्ले रष ददरे जाले-  

१) ळायीरयक तंदरुुस्ती. 
२) भानलवक स्लास््म 

३) ळस्त्र शाताऱणी 
४) वंगणक आणण इतय भादशती प्रवाय भाध्मभांची शाताऱणी. (स्भाटग पोन्व इ.) 

५) वंबाऴण कौळल्मे 

६) नेततृ्ल कौळल्मे.  

७) कामदे- अधधकाय, कतगव्मे, जफाफदाऱ्मा आणण भशत्लाच ेम्शणज ेशक्क. 

मालळलाम वललळष्ट वलबागातल्मा ऩोलरवांना स्लतंत्रऩणे प्रलळषणाची आलशमकता अवेर. 
उदा. अभंरीऩदाथग वलयोधी ऩथकातीर शलारदायाऩावून ते अधधकाऱ्मांऩमतं वलांना वलळऴे प्रलळषण 
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द्माले रागेर. लेगलेगऱे अभंरीऩदाथग, त्मांची भादशती त्मांच ेऩरयणाभ, अळा ऩदाथांच ेवेलन 
केरेल्मांलय शोणाये ऩरयणाभ, जीलळास्त्रीम दृष्टीकोनातून त्मांची इत्थबंूत भादशती इ.  

शेच लाशतूक वलबागावायख्मा भशत्लाच्मा वलबागारा रागू शोते. लाशतूक ननमोजन आणण 
ननमंत्रण मावलऴमीच ेवखोर सान प्रलळषणाद्लाये त्मा त्मा वलबागातीर अधधकाऱ्मांना देण्माची 
गयज आशे जे अद्ममालत प्रलळषण कें द्रातून केरे जाले. 

प्रलळषण उऩकें दे्र- प्रलळषण कें दे्र याज्मात दशाच दठकाणी आशेत. ऩण भशायाष्रात एकूण दशा 
ऩोरीव आमुक्तारमे आणण ३५ स्जल्शा ऩोरीव भुख्मारमे आशेत.19 मा वलग ४५ दठकाणी रशान 
आकायाची का शोईना ऩण अद्ममालत प्रलळषण कें दे्र अवणे आलशमक आशे. शी कें दे्र भुख्म दशाऩैकी 
कोणत्मा न कोणत्मा कें द्राळी वंरग्न कयता मेऊ ळकतात. माभुऱे भुख्म दशा कें दे्र आणण इतय ४५ 
उऩकें दे्र अळी ऩोरीव प्रलळषणाची व्मलस्था उबायण्मात माली.  

ऩयीषा- वलग ऩोलरवांना दय चाय लऴागतून एकदा वलग लयती ददरेल्मा प्रलळषणाच्मा वलऴमांच्मा 
ऩयीषा देणे फंधनकायक कयाले. त्मावाठी मा वलग ऩयीषा कें द्रांनी लऴागतून फकभान दोन लेऱा 
ऩयीषांच ेआमोजन कयाले. ळायीरयक तंदरुुस्ती लगऱता इतय ऩयीषा ऑनराईन घ्माव्मात. म्शणजे 
ऩोरीव अवतीर नतथनू मा ऩयीषा देऊ ळकतीर. मा ऩयीषेत नाऩाव शोणाऱ्मा ऩोलरवांना फढती 
देऊ नमे.  

ऩोलरवांची गुणलत्ता लाढलणे शे मा प्रलळषण कें द्रांच ेभुख्म ध्मेम अवेर.  

ऩोऱीस आणण माहहती तंत्रऻान 

सद्यस्स्थती-  

भादशती तंत्रसानाच्मा षेत्रात लेगाने क्ांती घडत आशे. बायतातीर इंटयनेट लाऩयकत्मांऩैकी 
तब्फर ५०% रोक शे भशायाष्रात आशेत.20 जलऱ जलऱ ७ कोटी भशायाष्रीम नागरयक इंटयनेट 
लाऩयतात. वामफय क्ाईभ षेत्रातशी भशायाष्र ऩुढे आशे. अवे अवूनशी भशायाष्र ऩोरीव भात्र 
भादशती तंत्रसानाच्मा षेत्रात भागे आशेत. अजूनशी वलग ऩोरीव चौक्मा इंटयनेटने जोडल्मा गेरेल्मा 
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 Wikipedia- http://en.wikipedia.org/wiki/Maharashtra 
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नाशीत. तक्ायी दाखर झाल्मालय त्माच ेताफडतोफ वंगणकीकयण शोत नाशी. मा तक्ायींच ेस्टेटव 
ऑनराईन फघता मेऊ ळकत नाशी. घयफवल्मा तक्ायी दाखरशी कयता मेत नाशीत. ऩोलरवांच े
काभकाज अजूनशी पाइल्व भधेच अडकरेरे आशे. आधनुनक तंत्रसानाचा लाऩय शोत नाशी.  

उऩाय- 

ऩोरीव दराची वंकेतस्थऱे (प्रत्मेक आमुक्तारमाच ेआणण स्जल्शा भुख्मारमाच ेएकेक) 
अधधकाधधक रोकालबभुख कयण्माची आलशमकता आशे. घयफवल्मा त्मालय तक्ाय दाखर कयण्माची 
वोम अवाली. वलग ऩोरीव चौक्मा इंटयनेटने जोडण्मात माव्मात. वभष आरेल्मा वलग तक्ायींच े२४ 
तावांच्मा आत वंगणकीकयण व्शाले. त्माच ेस्टेटव नागरयकांना वंकेतस्थऱालय तक्ाय नंफय 
घातल्मालय फघता माल.े त्माभध्मे तऩाव कयणाऱ्मा ऩोरीव अधधकाऱ्माच ेनाल, शुद्दा ल भोफाईर 
नंफय अवाला.  

नलीन स्भाटग पोन्व वायख्मा उऩकयणांवाठी आलशमक प्रणारी (applications) फनलून 
घ्माव्मात. त्माभापग त अधधकाधधक नागरयकांऩमतं ऩोशचण्माचा प्रमत्न कयाला.  

नागरयकांना ऩोरीव आऩरे लाटरे ऩादशजेत मावाठी भादशती तंत्रसानाचा लाऩय ळशयी 
बागात तयी प्रबाली ठयेर. त्माचफयोफय अतंगगत ननमोजनावाठीशी वंऩूणग वंगणकीकयण उऩमुक्त 
ठयेर. वलळऴेत् दंगरी, नैवधगगक आऩत्ती, दशळतलादी शल्रा अळा आणीफाणीच्मा प्रवंगांभध्मे वुवूत्र 
ऩद्धतीने शारचारी कयण्मावाठी ऩोलरवांना मा आधनुनक तंयासानाचा भोठा पामदा शोईर.     

आधतुनक ऴस्त्र ेळ उऩकरणे 

सद्यस्स्थती- 

२६/११ च्मा भुंफईत झारेल्मा दशळतलादी शल्ल्मानंतय ऩोरीव दराकड ेआधनुनक ळास्त्र े
देण्माची घोऴणा जयी वयकायने केरी अवरी तयी प्रत्मषात त्माची ऩूणगऩणे अभंरफजालणी झारेरी 
नाशी. २६/११ शल्ल्माच्मा लेऱी दशळतलाद्मांकडच्मा एके ५६ वायख्मा यामपल्वना भुंफई ऩोलरवांनी 
.३०३ यामपल्वने तोंड ददरे शोते. मा यामपल्व १८८९ ते १९५० ऩमतं लाऩयल्मा जात.21 

                                                           
21

 

http://www.accuratepowder.com/data/PerCaliber2Guide/Rifle/Standarddata(Rifle)/311Cal(7.90mm)/303%20Briti

sh%20pages%20282%20and%20283.pdf 

http://www.accuratepowder.com/data/PerCaliber2Guide/Rifle/Standarddata(Rifle)/311Cal(7.90mm)/303%20British%20pages%20282%20and%20283.pdf
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त्माचफयोफय ऩोलरवांकड ेशोत्मा ०.३८ फोअय वऩस्तुरी. मा वऩस्तुरी १९२७ वारी लाऩयल्मा जात. शे 
रषात घेतल्माव भुंफई ऩोलरवांच ेळस्त्रास्त्रांच्मा फाफतीतरे भागावरेऩण रषात माले.  

उऩाय-  

२६/११ च्मा मा शल्ल्मानंतय गशृभंत्रारमाने आधनुनक ग्रॉक फंदकुा आणण MP5 
वफभळीनगन्व भंजूय केल्मा आशेत. भात्र अद्माऩ त्मा ऩोलरवांच्मा शातात ऩोशचरेल्मा नाशीत. मा 
नलीन फंदकुा आधनुनक अवल्मा तयी अत्माधनुनक भानता मेत नाशीत. ग्रॉक फंदकुा १९६३ 
वारच्मा तय MP5 वफभळीनगन्व १९६६ वारच्मा भॉडरेच्मा आशेत. ळास्त्रास्त्रांभध्मे नलनलीन 
तंत्रसान मेत आशे.22 त्माचा लाऩय ऩोरीव दराने लाऩयामच्मा फंदकुांभाधेशी ददवून मामरा शला. 
वलळऴेत् दशळतलादी अत्माधनुनक अस्त्रांचा लाऩय कयत अवताना त्मांना तोंड देण्मावाठी शे कयणे 
आलशमक आशे.  

मावाठी तसांची स्लतंत्र मंत्रणा शली जी माफाफत अभ्माव कयेर आणण गशृ खात्मारा वूचना 
कयेर.  

 

राजकीय यंत्रणेचा हस्तऺेऩ 

सद्यस्स्थती- 

ऩत्रकायांऩावून ते भाजी ऩोरीव अधधकाऱ्मांऩमतं आणण वनदी अधधकाऱ्मांऩावून ते ऩोरीव 
खात्मातीर कायकुनाऩमतं ज्मांच्माळी ऩोरीव खात्मातीर प्रशन शा वलऴम शा काढरा त्माऩैकी 
प्रत्मेकाने याजकीम शस्तषेऩ शा वलागत भोठा प्रशन अवल्माच ेवांधगतरे. फदरी कयणे, फढत्मा 
योखणे, अऩभानास्ऩद लागणूक देणे, आधथगक राब योखणे, अनतरयक्त काभ देणे अळा वलवलध भागांनी 
धाक दाखलत याजकीम नेते ऩोरीव दरालय अकुंळ ठेलतात.  

                                                           
22

 न्मूमॉकग  ऩोरीव १९९७च्मा काशय के९ मा लजनाने छोट्मा आणण अधधक चांगरा नेभ अवणाऱ्मा वऩस्तुरी 
लाऩयतात. माशी आता कारफाहम झाल्मा म्शणून फदरण्माचा न्मूमॉकग  ऩोलरवांचा वलचाय आशे. 
http://www.nydailynews.com/news/crime/nypd-brass-cops-stop-kahr-k-9-semi-automatic-pistol-off-duty-gun-

article-1.990037  

http://www.nydailynews.com/news/crime/nypd-brass-cops-stop-kahr-k-9-semi-automatic-pistol-off-duty-gun-article-1.990037
http://www.nydailynews.com/news/crime/nypd-brass-cops-stop-kahr-k-9-semi-automatic-pistol-off-duty-gun-article-1.990037
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याजकीम नेत्मांच्मा अदेळाभुऱे एखाद्मा प्रकयणाचा मोग्म तऩाव न कयणे, अधगलट ल अऩुये 
आयोऩऩत्र दाखर कयणे, वलग उऩरब्ध ऩुयाले कोटागवभोय वादय न कयणे अळा वलवलध भागांनी 
ऩोरीव याजकीम नेत्मांना, नाईराजाने फकंला स्लखळुीने, भदत कयत अवतात. भोठ्मा गुन्हमांऩावून 
ते अगदी ‘फंद’ वलऴमी पेवफुकलय लरदशणाऱ्मा ऩारघयच्मा ‘ळाशीन धडा’रा स्थाननक लळलवेना 
नेत्माच्मा दडऩणाखारी अटक कयणे अवो, याजकीम नेते ऩोलरवांना स्लामत्तता देत नाशीत. 
याजकायणात आरेरी गुंड भंडऱी, आणण गुंड भंडऱींना अबम देणाये याजकायणी मांच्माभुऱे 
ऩोलरवांच्मा नीतीधमैागलय भोठा ऩरयणाभ शोतो. ऩोरीव वंघटीत गुन्शेगायीवलरुद्ध ब्रफनधास्त आणण 
ठोव कायलाई कयामरा कचयतात. माभुऱे अवंख्म फेकामदेळीय उद्मोगांना वंयषण लभऱतं. माचा 
वलऩयीत ऩरयणाभ याष्रीम वुयषेलय शोतो. १९९३ च्मा भुंफई स्पोटांच्मा लेऱी स्पोटके भुंफईत 
आणण्मावाठी जो वभुद्री भागग लाऩयरा गेरा तो त्मा आधी अनेक लऴे स्भगलरगं वाठी लाऩयरा 
जात अवे. आणण शे भादशत अवूनशी ऩोलरवांनी माकड ेदरुगष केरे शोते.23  

नषरलाद्मांना लैद्मकीम आणण इतय वादशत्म ऩुयलण्मात वशबागी अवरेल्मा काशींवलयोधात 
ऩोलरवांनी अटकेची कायलाई केल्मालय याष्रलादी कॉगें्रवच ेवलेवलाग अवरेल्मा नेत्माचा थेट ऩोरीव 
भशावंचारक वुबाऴ भल्शोत्रा मांना त्मा व्मक्तींना त्राव देऊ नका अवे फजालणाया पोन गेरा. शाच 
ननयोऩ तेव्शाच ेऩोलरव अधीषक याजलधगन मांच्माऩमतं ऩोचलण्मात आरा. आणण भग वंफंधधत 
गुन्शेगायांना ‘ऩोटा’ कामद्माखारी अटक कयण्माचा वलचाय ऩोलरवांना वोडून द्माला रागरा. अळा 
अनेक घटना घडल्माभुऱे नषरलादग्रस्त बागातीर ऩोरीव आता कोणाशी वलरुद्ध ठोव कायलाई 
कयणे टाऱतात.24 

उऩाय- 

ऩोरीव मंत्रणेत याजकीम शस्तषेऩ कभी कयण्मावाठी तीन भशत्लऩूणग वूचना आशेत-  
एक- फढत्मा आणण फदल्मा कोणी ल कोणत्मा ऩरयस्स्थतीत कयाव्मात माच ेनेभके ननमभ कयण्मात 
मालेत. त्मांच ेकाटेकोयऩणे ऩारन केरे जाले.  
दोन- ऩोलरवांवाठी स्लतंत्र ऩोरीव न्मामारम (tribunal) अवाले. ऩोलरवांच्मा वलग प्रकायच्मा 

                                                           
23

 Black Friday : Hussain Zaidi, Penguin Publication. 2002. 

24
 नषरलादाच ेआव्शान : देलेंद्र गालंड,े वाधना प्रकाळन. ऩान ६४.  
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तक्ायींच ेननयाकयण कयण्माच ेअधधकाय मा न्मामारमाव अवालेत. मा न्मामारमाच्मा वलयोधात 
शामकोटागत अऩीर कयण्माची भुबा अवाली. वदय न्मामारमात जाणाऱ्मा व्मक्तीव, कामदेळीय 
वंयषण लभऱाले. (whistelblower’s protection) 
तीन- गशृखात्माच्मा नेभणुका, फदल्मा ल इतय वलगच भशत्लऩूणग ननणगमांभध्मे अधधकाधधक 
ऩायदळगकता अवाली.  

ऩोलऱसांसाठी सोयी सुवळधा, ऩर्ार 

सद्यस्स्थती- 

वशाव्मा लेतन आमोगाभऱेु गेल्मा काशी लऴांत ऩोलरवांच्मा लेतनात लाढ झारी आशे. भुख्म 
लेतन आणण बत्ते मांवश अगदी नव्माने रुजू शोणाऱ्मा शलारदायारा लभऱणाया ऩगाय आता वुभाये 
२०,००० झारा आशे.25 ळशयातीर ऩोलरवांची नेभणूक ळशयातच शोत अवल्मान ेवलांवाठी घये 
नवतात. फाशेरून नेभल्मा जाणाऱ्मा ऩोलरवांना भशायाष्र स्टेट ऩोरीव शौलवगं कॉऩोयेळन तपे 
प्रत्मेकी अलघे २२० स्क्ले. पुटांच ेघय ददरे जाते. आठ तावांची ड्मुटी अवरी तयी फशुतेक लेऱा 
जास्त लेऱ काभ कयाले रागते. मा जास्तीच्मा काभाचा बत्ता अत्मल्ऩ आशे.  

ऩोलरवांची वंख्मा कभी अवल्माने उऩरब्ध ऩोलरवांलय काभाचा प्रचडं ताण मेतो. त्मात 
लरयष्ठांचा आणण याजकीम नेत्मांचा दफाल अवतो. आणण शे वगऱे अवतानाशी नागरयकांकडून 
ऩाठींफा न लभऱणे, वतत टीका शोणे माभुऱे ऩोलरवाच ेनीनतधमैग ऩाय खचते. मातून व्मवनाधीनता 
आणण भानलवक स्लास््माच्मा तक्ायी वुरु शोतात.26 

उऩाय- 

उऩाय- 

ऩोलरवांना आऩरी नोकयी वुखालश लाटरी ऩादशजे आणण त्मावाठी ऩुढीरप्रभाणे वलळऴे 
उऩाम मोजना कयाव्मा रागतीर- 

                                                           
25

 ऩोरीव खात्मात काभ कयणाऱ्मा वुधचत्रा ऩुयंदये आणण श्रीभती लळल्ऩा कोरत ेमांच्माळी झारेल्मा चचेतून.     

26
 प्रपुल्रा भोदशत,े वभुऩदेळक- भुक्तांगण व्मवनभुक्ती कें द्र, मांच्माळी झारेल्मा चचतूेन.    
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१) ऩोलरवांना जास्तीच्मा काभाचा (overtime) बत्ता लाढलून देण्मात माला.  लळलाम एकाच 
ऩोलरवारा जास्तीच ेकाभ भदशन्मातून फकतीलेऱा द्माले मालय फंधन अवाले. 

२) वैननकांना ज्माप्रभाणे वलवलध कयांभध्मे वलरत अवते त्माप्रभाणे ती ऩोलरवांनाशी द्माली. 
३) ऩोलरवांच्मा भुरांना भशावलद्मारमीन आणण उच्च लळषण वलरतीच्मा दयात उऩरब्ध 

व्शाल.े 
४) वलळऴे काभ कयणाऱ्मा फकंला प्रलळषणा दयम्मान वलळऴे प्रावलण्म लभऱलणाऱ्मा ऩोलरवांना 

आधथगक स्लरुऩात फषीव (incentive) ददरे जाले. अळा प्रकायच्मा मोजना ऩोलरवांना 
अधधक चांगरे काभ कयण्माव प्रलतृ्त कयतीर.27 

५) स्थाननक नवरेल्मा ऩोलरवांवाठी चांगरी प्रळस्त घये फांधण्मात मालीत.  

६) ऩोलरवांच्मा तक्ायींवाठी एक कें द्र अवणे आलशमक आशे. ऩोलरवांची ऩायंऩारयक अथागने 
मुननमन नाशी. वाशस्जकच आऩल्मा तक्ायी भांडण्माच ेव्मावऩीठ ऩोलरवांना लभऱत नाशी. 
त्माभुऱे त्मांची अलस्था तोंड दाफून फुक्क्मांचा भाय अळी शोते.  

ऩोऱीस सुधारणेसाठी झाऱेऱे/ चाऱू असऱेऱे प्रयत्न 

वलवलध ननलतृ्त ऩोरीव अधधकायी, कामगकते मांनी ऩोरीव आणण वुयषा मंत्रणेच्मा फाफतीत 
भुख्मत् ऩुढीर आषेऩ नोंदलरे आशेत-  

१. ऩोरीव दराच्मा दैनंददन कायबायात याजकीम शस्तषेऩ  

२. उच्च ऩदांलय नेभणुका कयताना कोणतेशी नेभके ननकऴ ठयलरेरे नवणे. 
३. लरयष्ठांच्मा आणण ऩमागमाने याजकीम नेत्मांच्मा इच्छेखातय शोणाऱ्मा ऩोरीव अधधकाऱ्मांच्मा 

फदल्मा. फकभान कामगकार ननस्शचत नवणे. 
४. ऩोरीव दरात अन्लेऴण(Investigation) आणण कामदा वुव्मलस्था कामभ याखणे मा दोन 

स्लतंत्र गोष्टींवाठी स्लतंत्र वलबाग नवणे.  

५. ऩोरीव दरातीर नेभणुका, फदल्मा, फढत्मा माभध्मे वुवूत्रता आणण वभन्लम नवणे. 
६. ऩोरीव अधधकाऱ्मांच्मा ल कभगचाऱ्मांच्मा वलयोधातीर तक्ायींवाठी स्लतंत्र प्राधधकयण. 
७. याष्रीम ऩातऱीलय वभन्लम नवणे 

 

                                                           
27

 http://directives.chicagopolice.org/directives-mobile/data/a7a57bf0-13bae8c0-08813-bae8-

d9685503361e5330.html?ownapi=1 

http://directives.chicagopolice.org/directives-mobile/data/a7a57bf0-13bae8c0-08813-bae8-d9685503361e5330.html?ownapi=1
http://directives.chicagopolice.org/directives-mobile/data/a7a57bf0-13bae8c0-08813-bae8-d9685503361e5330.html?ownapi=1
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मा आणण अळा आषेऩांच े ननयाकयण केरे जाले मा उदे्दळाने दोन ननलतृ्त ऩोरीव 
भशावंचारकांनी १९९६ भध्मे वलोच्च न्मामारमात जनदशत माधचका दाखर केरी. वप्टेंफय २००६ 
भध्मे वलोच्च न्मामारमाने लयीर वात भुद्दमांफाफत ननदेळ वलग याज्म वयकायांना आणण कें द्र 
वयकायरा ददरे. ल त्मांच े ऩारन कयण्मास्तशी जानेलायी २००७ ची भुदत ददरी. ऩुढे कोटागत 
याज्मांनी भुदतलाढ भागून घेतरी. याज्मांनी वलोच्च न्मामारमाच्मा ननदेळांच ेऩारन न केल्माफद्दर 
माधचका कत्मांनी याज्मांच्मा वलयोधात अजून एक माधचका दाखर केरी. खटरा चारूच यादशरा. 
माच दयम्मान वयन्मामाधीळांनी “एकशी याज्म वशकामग कयत नाशी, आम्शी काम कयाले?” अवे 
उद्गाय काढरे. अखेय नोव्शेंफय २०१० योजी वलोच्च न्मामारमाने ददरेरे ननदेळ न ऩाऱल्माने 
भशायाष्र, उत्तय प्रदेळ, कनागटक आणण ऩ.फंगार मांच्मा वलयोधात नोटीवा काढल्मा.  

प्रत्मषात अद्माऩशी भशायाष्रात वलोच्च न्मामारमाच्मा ननदेळांच ेऩारन झारेरे नाशी.28  

 

नऺऱळाद आणण दहऴतळाद यांच ेअतंर्गत सुरऺा व्यळस्थेऱा धोके 

नऺऱळाद-29  

नषरलाद शे बायताच्मा अतंगगत वुयषेरा वलागत भोठे आव्शान अवल्माच ेऩंप्रधान 
भनभोशनलवगं मांनी आऩल्मा फोरण्मात २०१० भध्मे वांधगतरे.30 नषरलाद शा बायतातीर खाणी 
आणण जंगरे अळा प्रचडं नैवधगगक वाधनवंऩत्तीने बयरेल्मा प्रदेळात ऩवयरा आशे. मा बागातीर 
मा वंऩत्तीचा लाऩय कयामचा तय स्थाननक आददलावी रोक वलस्थावऩत केरे जातात. आणण मा 
अन्मामावलयोधात आददलावींनी वुरुलातीरा नषरी चऱलऱीरा वाथ ददरी.  

नषरलादाळी रढामच ेतय केलऱ ऩोलरवी फऱालय रढून चारणाय नाशी. स्थाननकांना 
वलशलावात घ्माले रागेर. वयकाय आणण ऩोरीव त्मांच्मा बल्मावाठी आशेत शा वलशलाव ननभागण 
कयाला रागेर. ऩोलरवांनी आददलावी बागात नषरलाद्मांना ऩकडण्माच्मा नालालय आजलय 
अनेकदा अत्माचाय केरे आशेत. अळा घटनांभुऱे नषरलादात बयच ऩडत जाते आशे. याजकीम नेते 
आऩल्मा याजकीम पामद्मावाठी नषरलाद्मांचा लाऩय कयतात शे उघड वत्म आशे.  

                                                           
28

 http://www.humanrightsinitiative.org/programs/aj/police/india/initiatives/seven_steps_to_police_reform.pdf 

29
 नषरलादाच ेआव्शान : देलेंद्र गालंड,े वाधना प्रकाळन. 

30
 http://www.indianexpress.com/news/naxalism-gravest-internal-security-threat-to-nation-pm/609303/ 

http://www.humanrightsinitiative.org/programs/aj/police/india/initiatives/seven_steps_to_police_reform.pdf
http://www.indianexpress.com/news/naxalism-gravest-internal-security-threat-to-nation-pm/609303/
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ऩोलरवांच्मा ऩातऱीलय ऩाशता नषरलादाळी भुकाफरा कयण्मावाठी ऩोलरवांना वलळऴे 
प्रलळषण देणे आलशमक आशे. गननभी काव्मावायख्मा मुद्धप्रकायात रढण्माच ेप्रलळषण आऩल्मा 
ऩोरीव दरांना नाशी. तळी ळस्त्र ेआणण उऩकयणेशी ऩोरीव दराकड ेनाशीत. मा बागात काभ 
कयण्मावाठी प्रबाली गुप्तचय मंत्रणा अवणे आलशमक आशे. ऩण त्माचाशी नतथे उऩस्स्थत 
ऩोलरवांकड ेअबाल आशे. नषरलाद शा एकाच याज्माचा प्रशन नाशी. भशायाष्र, छत्तीवगड, ओर्डळा 
आणण आंध्र प्रदेळ मा ऩट्टम्ात अवरेल्मा जंगरात नषरलादी ऩवयरे आशेत. आणण म्शणूनच मा 
चायशी याज्मांच्मा ऩोरीव दरांत वभन्लम अवण्माची ननतांत आलशमकता आशे. चायशी याज्मांनी 
एकब्रत्रतऩणे मा प्रशनालय कामगलाशी कयणे गयजेच ेआशे. भादशतीची देलाण घेलाण, कायलाईभध्मे 
वभन्लम आणण एकब्रत्रत धोयण आखणी मा गोष्टींची गयज आशे.  

नषरलाद्मांच ेआधथगक भदत लभऱलण्मावाठी आणण इतय वाभास्जक ऩाठींफा लभऱलण्मावाठी 
ळशयी बागात गुप्तऩणे अनेक कामगकते कामगयत अवल्माच ेउघडकीव आरे आशे. अळा काशी 
कामगकत्मांना ळशयी बागातून ऩोलरवांनी अटक केरी आशे.31 गुप्तचय मंत्रणा अधधक फऱकट करून 
मा नषरलादी गटांच्मा कामगकत्मांना योखणे आलशमक आशे.  

नषरलादाचा प्रशन शा केलऱ ऩोलरवी फऱाचा नवून अधधकाधधक ऩोरीव दर नषरग्रस्त 
बागात धाडल्माने वुटणाया नाशी. मावाठी याजकीम आणण प्रळावकीम ऩातऱीलरून प्रमत्न कयाले 
रागतीर.  

दहऴतळाद-  

अतंगगत वुयषेरा दशळतलादाचा भोठा धोका आज आशे. ऩुण्मात गुप्तचय मतं्रणांनी 
धोक्माचा इळाया देऊनशी जभगन फेकायी मेथे फॉम्फस्पोट झारा. माभागे वुयषा मंत्रणांची आणण 
ळावनाची दढवाऱ मंत्रणा जफाफदाय आशे.  

जभगन फेकायी स्पोटानंतय वुयक्षषततेच्मा कायणास्तल रालामच ेवीवीटीव्शी कॎ भेये अद्माऩशी 
ऩुण्मात रागरेरे नाशीत. रागरेरे कॎ भेये काभ कयत नाशीत अळी ऩरयस्स्थती आशे. माफाफतीत 
ऩोलरवांनी ऩुढाकाय घेऊन अभंरफजालणी कयणे गयजेच ेआशे.  

                                                           
31

 http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-04-30/mumbai/29490480_1_golden-corridor-committee-

naxal-literature-naxal-movement 

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-04-30/mumbai/29490480_1_golden-corridor-committee-naxal-literature-naxal-movement
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-04-30/mumbai/29490480_1_golden-corridor-committee-naxal-literature-naxal-movement
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काशी अगदी भूरबूत अवे वुयषा उऩाम प्रबालीऩणे याफलणे दशळतलादाच्मा ऩाशलगबूभीलय 
आलशमक आशेत. बाडकेरू म्शणून याशामरा आरेल्मा प्रत्मेकाची वलग भादशती ऩोलरवांना देणे 
ननमभाने फंधनकायक आशे. ऩण त्माची अभंरफजालणी कयामरा शली. माभुऱे ऩोलरवांची ळशयात 
मेणाऱ्मा जाणाऱ्मा व्मक्तींलय नजय यादशर. त्माचफयोफय इतय याज्मातीर ऩोलरवांफयोफय वभन्लम 
वाधत ददरी गेरेरी भादशती खयी आशे ना माची तऩावणी व्शामरा शली. उदा. बाडकेरू म्शणून 
एखादी ददल्रीची व्मक्ती ऩुण्मात आरी अवेर तय ऩुणे ऩोलरवांनी ददल्री ऩोलरवांळी वंऩकग  वाधत 
वदय भादशती खयी अवल्माची ळशाननळा करून घ्माली. माचा चांगरं ऩरयणाभ दशळतलाद वलयोधी 
काभात ददवून मेईर.  

फॉम्फ ळोधक आणण नाळक ऩथकाकड ेअवरेरी मंत्र ेआणण इतय वाभग्री शी अद्ममालत 
नाशी. अधधक चांगल्मा दजागची उऩकयणे मा ऩथकाकड ेअवणे आलशमक झारे आशे. तवेच मा 
ऩथकातीर व्मक्तींची वंख्माशी लाढलामरा शली. फॉम्फ ळोधक आणण नाळक ऩथकाव वातत्माने 
नलनलीन ऩद्धतीच्मा स्पोटकांच ेप्रलळषण देणे आलशमक आशे. दशळतलादी लेगलेगळ्मा ऩद्धतीने 
फॉम्फ फनलतात जेणेकरून तो फॉम्फ पुटण्माऩावून योखता मेणाय नाशी. अळा फॉम्ब्व भध्मे एक 
वफकग ट फंद केरे की दवुये चारू शोते. दवुये फंद केरे की नतवये चारू शोते. त्माभुऱे फॉम्फ र्डफ्मुज 
कयणे अळक्म शोऊन फवते.32  

दशळतलाद्मांना ळशयातीर नागरयकांकडूनच अनेकदा भदत शोत अवते. माकाभी दंगरींभध्मे 
लगैये शोयऩऱरेल्मा व्मक्तींना उऩमोगात आणरे जाते. शे टाऱण्मावाठी आणण धालभगक तेढ कभी 
कयण्मावाठी लबलंडी भध्मे झारेल्मा ‘ळांतता कलभटी’ वायखे प्रमोग33 इतयशी ळशयांत वलळऴेत् 
वंलेदनळीर बागात व्शामरा शलेत.  

                                                           
32

 फॉम्फ ळोधक ल नाळक ऩथकाच ेभाजी प्रभुख श्री. जगदाऱे मांनी वांधगतल्मानुवाय. ऩुण्मात जंगरी भशायाज 
यस्त्मालय ७ फॉम्फ स्पोट झारे शोत.े भात्र त ेनीट पुटरेच नाशी माच ेकायण त ेनीट फनलण्मात आरे नव्शत.े 
लेगलेगऱे प्रमोग करून फॉम्फ फनलण्माच्मा प्रमत्नांत दशळतलादी अवल्माने अवे काशी प्रमोग पवतात. २०११ भध्मे 
फंगरोय भधेशी अवाच एक स्पोटाचा प्रमत्न पवरा शोता अवे जगदाऱे मांनी वांधगतरे.  

33
 ऩरयलळष्ट- लबलंडीतीर ळांतता कलभट्मा 
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अंतर्गत सरुऺा आणण इतर सामास्जक-राजकीय प्रश्न यांचा संबंध 

अतंगगत वुयक्षषतता वांबाऱणे, ळांतता याखणे आणण नागरयकांना ननबगमऩणे लालयता माले 
अवे लातालयण ननभागण कयणे शे ऩोरीव दराच ेभुख्म काभ आशे. त्मावाठी आलशमक अळा गोष्टी 
मा दराव कयाव्मा रागतात. माभध्मे गुन्हमांचा तऩाव कयणे, गुन्शेगायांना योखणे, लैमस्क्तक अथला 
वालगजननक भारभत्तेच ेनुकवान योखणे अळा काभांचा वभालेळ शोतो.  

ऩयंतु भुऱात गुन्शेच का घडतात माचाशी अतंगगत वुयषेचा अभ्माव कयताना ळोध घेणे 
आलशमक आशे. कायण ऩोरीव दराचा आकाय लाढलून आणण त्मालय बायंबाय खचग करूनशी 
अऩेक्षषत रक्ष्म वाध्म कयता मेणाय नाशी जोलय गुन्शे घडतात का मा प्रशनाच्मा भुऱाळी आऩण 
जाणाय नाशी.  

गुन्शे का घडतात माची ढोफऱभानाने ऩुढीर कायणे भांडता मेतीर – 

बेरोजर्ारी 
गुन्शेगायी का लाढते माच ेवलागत भुख्म कायण भांडरे जाते ते म्शणजे फेयोजगायी. 

कामदेळीय भागागने योजगाय लभऱून ऩोट बयण्माची वोम नवल्माने भुख्मत्ले तरुण लगग भोठ्मा 
प्रभाणालय गुन्शेगायीकड ेलऱतो. फेयोजगायी लाढण्माभागे उद्मोग धदं्मांफाफतच ेवयकायच ेधोयण 
आणण एकूणच देळाची आधथगक धोयणे माव्मनतरयक्त तीन भुख्म कायणे वांगता मेतीर- एक 
म्शणजे योजगायावाठी लळषणाचा अबाल. दवुये म्शणजे अऩेषेइतके लेतन न लभऱणे आणण नतवये 
म्शणजे श्रभारा प्रनतष्ठा नवणे.  

उऩरब्ध जागांच्मा बयतीवाठी आलशमक अवे कुळर भनुष्मफऱ कभी अवल्माने अकुळर 
भनुष्मफऱ योजगायाऩावून दयू याशते. तंत्रलळषणाऩावून दयू अवणाया ग्राभीण लगग माभध्मे भोठ्मा 
प्रभाणात भोडतो. भोठे उद्मोगधदें, लेगाने वलकलवत शोणाये वेलाषेत्र मावाठी नलीन तंत्रसान अलगत 
अवणाये कुळर भनुष्मफऱ रागते. वाशस्जकच उच्च आणण तंत्रलळषणाच्मा अबालाभुऱे फेयोजगायी 
लाढते.  

अनेकदा लळषणालय आणण ळशयातीर याशण्मालय शोणाया खचग ऩाशता योजगाय उऩरब्ध 
झारा तयी लभऱणाये लेतन अत्मल्ऩ अवल्माची तक्ाय ददवून मेते. त्माभुऱे काभ जास्त आणण 
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उत्ऩन्न भात्र कभी अवे धचत्र अवल्माव कभी काभ करून अधधक उत्ऩन्न देणाऱ्मा गुन्शेगायीकड े
तरुण लगग भोठ्मा प्रभाणात लऱतो.  

वललळष्ट काभारा प्रनतष्ठा नवल्माने ऩात्रता अवूनशी आणण ऩुयेवे लेतन लभऱत अवूनशी ते 
काभ कयण्मावाठी अनेकजण तमाय शोत नाशीत. माभुऱे फेयोजगायीत बयच ऩडते.34 त्माभुऱे 
शॉटेल्व भध्मे, लेगलेगळ्मा दकुानांत, वुतायकाभ-प्रंब्रफगं अळा दकुानांत स्थाननक रोक योजगाय न 
घेता फेयोजगाय याशणे ऩवतं कयतात. माभुऱेशी एकूण फेयोजगायी लाढते.  

आर्थगक दरी 
बायताचा वलकावदय आणण एकूण उत्ऩन्न लेगाने लाढत अवरे तयी त्माच ेवलतयण वभान 

प्रभाणात शोत नाशी. काशी भूठबय श्रीभंतांकड ेवंऩत्ती वाठत जात.े आणण गयीफ अधधक गयीफ शोत 
जातो. मा लाढत्मा आधथगक दयीभुऱे गुन्शेगायी लाढते. झटऩट श्रीभंत शोण्माचा भागग म्शणून 
गुन्शेगायीकड ेफनघतरे जाते. लाढत्मा आधथगक दायीफयोफय खडंणीखोयी, अऩशयण, दयोड ेअळा 
गुन्हमांची लाढ ददवून मेते.  

स्थऱांतर 

ग्राभीण बागातून ळशयांकड,े छोट्मा ळशयांतून भोठ्मा ळशयांकड ेशोणाये स्थरांतय शा 
गुन्शेगायीभध्मे बय घारणाया प्रशन आशे. योजगायाच्मा ननलभत्ताने जो अलळक्षषत तरुण लगग 
स्थरांतय कयतो तो उत्ऩन्नाच ेवाधन म्शणून गुन्शेगायीकड ेफघतो. मालळलाम एक भशत्लाची गोष्ट 
फघण्मात मेते ती म्शणजे स्थरांतरयत रोकवंख्मेभध्मे स्थरांतय शोऊन आरेल्मा ळशयाफद्दर ला 
प्रांताफद्दर आत्भीमता लाटत नाशी. त्माभुऱे अळी रोकवंख्मा वंघटीत गुन्शेगायी षेत्रात झटऩट 
ओढरी जाते.  

मानलसक अस्ळास््य 

दशवंाचायाच्मा घटनांत गेल्मा काशी लऴागत लाढ झारी आशे.  
 

                                                           
34

 वुतायकाभ, प्रंब्रफगं अळी काभे कयणाऱ्मा कंत्राटदाय रोकांळी चचाग केरी अवता, त्मांनी अनेक जण शी काभे 
कयण्मात कभीऩणा भानतात आणण त्माभुऱे काभ कयामरा नकाय देतात अवे वांधगतरे. माचा ऩरयणाभ म्शणजे 
ऩयप्रांतीम रोक शीच काभे ऩटाऩट शस्तगत कयतात आणण स्थाननक भाणूव भात्र फेयोजगायच याशतो.  
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देळातीर गुन्हमांची काशी आकडलेायी ऩुढीरप्रभाणे-  

र्ुन्हे २०१० २०११ 

हहसंाचार २,४१,९८६ २,५८,३२९ 

 

माभागे अनेक कायणांऩैकी एक कायण आशे ते म्शणजे वभाजात भानलवक स्लास््म नवणे. 
लेगलेगळ्मा घटनांचा ऩरयणाभ भानली भनालय शोत अवतो. माभध्मे दैनंददन जीलनातरी स्ऩधाग, 
नागयी वोमी वुवलधा न लभऱणे, दशळतलाद-चोऱ्मा मावायख्मा घटनांतून अवयुक्षषततेची बालना 
लाढणे, भशागाई-भ्रष्टाचाय मांवायखे वाभास्जक प्रशन मा वगळ्माचा एकब्रत्रत ऩरयणाभ भानलवक 
स्लास््म गभालण्मालय शोऊ ळकतो. अळालेऱी अनेक व्मक्ती अधधक दशवंक आणण आक्भक 
फनतात. षुल्रक कायणालरून लादवललाद शोऊन भायाभायीऩावून खनुाऩमतं गोष्टी घडतात.35  

भानलवक स्लास््म आणण वाभास्जक नैनतकता मावलऴमी काभ कयणे आलशमक आशे. 
कोरंब्रफमा देळाच्मा फोगोटा ळशयाच्मा भशाऩौयाने वलवलध प्रमोग कयत दशवंाचायाच्मा घटना 
ननम्म्माने कभी केल्मा.36 

कायद्याचा धाक नसणे 

एखाद्मा गुन्हमाचा तऩाव रागणे, गुन्शेगायांना ऩकडरे गेल्मालय त्मांना लळषा शोणे मा 
प्रफक्मेभध्मे प्रचडं लेऱ जातो. लळलाम ज्मा प्रभाणात गुन्हमांची वंख्मा लाढत जात आशे 
त्माप्रभाणात त्मालयीर अभंरफजालणी शोण्माच्मा घटनांची वंख्मा लाढत नवल्माने कामद्माचा 
धाक कभी शोतो.  

अळा ऩरयस्स्थतीत गुन्शेगायांना कामद्माचा धाक यादशर आणण गुन्शेगायी कभी शोईर अळी 
आळा फाऱगता मेणाय नाशी. ऩोरीव दरात फकतीशी वुधायणा केरी तयी मा गोष्टींभध्मे वुधायणा 
झाल्मालळलाम गुन्शेगायी आणण अतंगगत वुयक्षषतता मा फाफतीत ननणागमक फदर घडणे अलघड आशे.   

                                                           
35

 वभुऩदेळक प्रपुल्रा भोदशत ेमांच्माळी झारेल्मा चचतूेन.  

36
 ऩरयलळष्ट (२) 
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ऩरयलळष्ट (१)- लबलंडीतल्मा भोशल्रा 
वलभत्मा 

लबलंडी शा दशंदू-भुस्रीभ दंग्मांच्मा दृष्टीने वंलेदनळीर बाग. ऩण इथे वुयेळ खोऩडे 
मांची ऩोरीव आमुक्त म्शणून नेभणूक झारी तेव्शा त्मांनी केरेल्मा अलबनल प्रमोगांभुऱे मा 
बागात एकदभ वलशलावाचे लातालयण ननभागण झारे. फाफयी भळीद ऩडल्मालय बायतात 
वलवलध बागात दंगरी झाल्मा. भुंफईत वुद्धा दंगरी झाल्मा. ऩण नेशभी दंगर शोणाऱ्मा 
अनतळम वंलेदनळीर अळा लबलंडीत भात्र दंगर झारी नाशी. त्मा वंऩूणग कारखंडात लबलंडी 
ऩूणगऩणे ळांत शोती. अनुबलाफाफत वुयेळ खोऩडे मांनी ‘भंुफई जऱारी , लबलंडी का नाशी?’ शे 
ऩुस्तक लरदशरे आशे.  

मोहल्ऱा/ऴांतता सलमत्या-  

लबलंडीतल्मा प्रमोगाभधरा वलागत भशत्लाचा बाग म्शणजे इथे तमाय कयण्मात आरेल्मा 
ळांतता वलभत्मा. ळांतता वलभत्मा मा ळशयाच्मा लगेलेगळ्मा बागातल्मा प्रत्मेक भोशल्ल्मात 
फनलण्मात आल्मा शोत्मा. त्मा त्मा बागातीर लमाने आणण भानाने ज्मेष्ठ अवणाऱ्मा 
नागरयकांच्मा मा वलभत्मा शोत्मा. तरुणांना वलळऴे स्थान देण्मात आरं शोतं. माभध्मे दशदं-ूभुस्रीभ 
नागरयकांची वभवभान वंख्मा शोती. भुख्मत् अपला, गैयवभजुती, लाद माफाफत जागरूक याशणे शे 
मा वलभत्मांच ेभुख्म काभ शोते.  

धालभगक लादांच्मा जागी मा वलभत्मांनी जागच्मा जागी वभजुतीने लाद वोडलण्माच ेकाभ 
केरे. नागरयकांच्मा वशबागाने भोशल्ल्मारा आदय अवरेल्मा व्मक्तीच मा वलभत्मांलय 
वलगवाधायणऩणे अवल्माने नागरयकांतपे मा वलभत्मांना भशत्ल ददरे गेरे. दवुये अत्मंत भशत्लाच े
काभ मा वलभत्मांनी केरे ते म्शणजे अपलांलय फायीक रष ठेलरे. अपला ऩवयलणाऱ्मा रोकांची 
भादशती ताफडतोफ ऩोलरवांना कऱलरी. काशी लेऱा अळा व्मक्ती याजकीम ऩषांळी वंफंधधत 
अवल्माच ेकऱूनशी ऩोलरवांनी कडक ऩालरे उचररी आणण अपलांचा फंदोफस्त केरा. मा 
वलभत्मांच्मा अस्स्तत्लाभुऱे भोशल्ल्मालय कयडी नजय यादशरी. ऩेरोर, तरलायी अळा गोष्टींचा वाठा 
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कोणी केल्माच ेरषात आल्मालय तत्काऱ कायलाई केरी गेरी. मा वलभत्मा म्शणजे ऩोलरवांच ेडोऱे 
फनल्मा. त्माभुऱे अऩुये भनुष्मफऱ अवूनशी ऩोलरवांनी ळांतता याखण्मात मळ लभऱलरे.  

 

ऩोऱीस नार्ररक बैठका-  

 आमुक्त म्शणून रुजू झाल्मालय वुयेळ खोऩड ेमांनी वुरु केरेरी अगदी ऩदशरी गोष्ट म्शणजे 
ऩोरीव-नागरयक फैठका. भदशन्मातून एकदा मा फैठका शोत अवत. नागरयकांना ऩोरीव जलऱच े
लाटालेत, आऩरे लाटालेत म्शणून मा फैठकांचा उऩमोग झारा. त्माचफयोफय मा फैठकांभध्मे 
भदशन्माबयात घडरेरे गुन्शे, त्माचा ऩोलरवांतपे झारेरा तऩाव, नागरयकांनी घ्मामची काऱजी मा 
वलऴमांलय ऩोरीव भादशती देत. प्रत्मेक ऩोरीव आणण अधधकायी मांची नागरयकांळी वभष बेट शोत 
अवल्माने वलशलावाच ेनाते तमाय झारे. नागरयक ऩोरीव स्टेळनभध्मे मेण्माव घाफयत अवत. ते 
फंद झारे.  

 ऩोरीव नागरयक फैठकांभुऱे भोशल्रा वलभत्मांच ेवदस्म ऩोलरवांच ेशस्तक अवल्माची 
नकायात्भक बालना नागरयकांभध्मे ननभागण झारी नाशी. त्माभुऱे भोशल्रा वलभत्मांच ेकाभ अधधक 
प्रबाली शोऊ ळकरे.  

 

 लबलंडी म्शणजे नागरयकांच्मा कृतीळीर वशबागाभुऱे कामदा वुव्मलस्था याखण्माचा अलबनल 
प्रमोग अवे म्शणता मेईर. माचा चांगरा ऩरयणाभ अनेक फाफतीत ददवून आरा. रोक अधधक 
जागरूकऩणे वंघटीत झारे. वुयक्षषतता, गुन्शेगायी माफयोफयच नागयी वोमी वुवलधांफाफतवुद्धा फोरू 
रागरे. लबलंडीत अजूनशी एकदाशी दंगर झारेरी नाशी शे मा प्रमोगाच ेमळ आशे. 
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ऩरयलळष्ट (२)- फोगोटा  
कामदा वुव्मलस्थेच्मा दृष्टीने १९९४ भध्मे फोगोटा मा कोरंब्रफमातीर ळशयाची अलस्था 
अनतळम लाईट शोती. दशंवाचाय प्रचंड लाढरा शोता. एकूणच वुयषा व्मलस्था कोवऱरी 
शोती. अळा ऩरयस्स्थतीत भशाऩौय झारेल्मा अंताना भॉकग व माने आऩल्मा अलबनल तंत्राने 
फदर घडलून दाखलरा आणण अख्ख्मा जगारा चफकत करून वोडरे.  

फोगोटा ळशयातीर ऩरयस्स्थती खऩूच ब्रफघडरी शोती. अतंाना भॉकग व ज्मालेऱी भशाऩौय झारा 
त्मालेऱी दय एक राख रोकवंख्मेभागे दय लऴी तब्फर ७० रोक अनैवधगगकऩणे भतृ्मू ऩालामच.े 
फोगोटाची त्मालेऱी रोकवंख्मा शोती ८० राख. माचा अथग तब्फर ५६०० रोक प्रनतलऴी अऩघात 
फकंला दशवंाचायारा फऱी ऩडामच.े शी ऩरयस्स्थती नक्कीच गंबीय शोती.  

भाणवाच्मा जीलारा वलागत जास्त भशत्ल ददरे ऩादशजे. कायण जील गेरा तय शोणाये 
नुकवान कधीच न बरून मेणाये आशे अळी घोऴणा कायण अतंाना भॉकग व माने दशवंाचायावलरुद्ध 
जोयदाय भोशीभ उघडरी. ळशयातीर नागरयकांना ळातंतेने याशण्माच ेआणण अदशवंेने लागण्माच े
लळषण द्मामच ेअवे त्माने ठयलरे. मावाठी वलवलध बन्नाट प्रमोग त्माने केरे. मातरे फयेचवे 
प्रमोग अनतळम प्रतीकात्भक शोते. ऩण त्माचा भोठा ऩरयणाभ नागरयकांलय झारा.  

अदशवंेच ेरवीकयण- शी प्रतीकात्भक भोशीभ अतंाना भॉकग व मानेच रव म्शणून ऩोलरओच ेअवतात 
तवरे वाधे ऩाण्माच ेथेंफ घेतरे आणण आता भी रव घेतरेरी अवल्माने दशवंा कयणाय नाशी अवे 
म्शणरे. शी भोशीभ ळाऱाळाऱांभध्मे याफलण्मात आरी. एखादी याष्रीम आयोग्मवलऴमक भोशीभ 
अवाली त्माऩद्धतीने शे कयण्मात आरे. मालय प्रवाय भाध्मभांनी वलयोधकांनी बयऩूय टीका केरी, 
णखल्री उडलरी. ऩण रोकांची भानलवकता फदरामची अवेर तय अळा गोष्टी कयाव्मा रागतीर 
मालय अतंाना भॉकग व ठाभ यादशरा.  

घयात वुद्धा अदशवंा- दशवंेची वुरुलात घयाऩावून शोते कायण भूर अगदी रशान अवल्माऩावून घयात 
दशवंा फघत अवते. आणण म्शणून माभध्मे फदर कयण्माच ेभशाऩौय अतंाना भॉकग व माने ठयलरे. 
त्माने रशान भुरांवाठी भदत कें दे्र उबायरी. रशान भुरांना लळषा म्शणून पटके देण्मालय फंधने 
घातरी. रशान भुरांलय अदशवंेच ेआणण ळांततेने प्रशन वोडलण्माच ेभूल्म लळषणातून ब्रफफंलरे गेरे.  
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गुन्शे कभी कयण्मावाठी अळा चौपेय केरेल्मा प्रमत्नांना अतंाना भॉकग वच्मा प्रळावकीम 
धोयणांचीशी वाथ लभऱारी. मा वगळ्माचा एकब्रत्रत ऩरयणाभ म्शणजे अनैवधगगकऩणे भतृ्मू 
शोणाऱ्मांची वंख्मा तब्फर ५० टक्क्मांनी कभी झारी. गुन्शेगायी कभी झारी. रोकांना ळशयात 
वुयक्षषत लाटू रागरे. आणण भोठ्मा प्रभाणात व्माऩाय उदीभ लाढरा ज्माचा थेट चांगरा ऩरयणाभ 
ळशयाच्मा अथगकायणालय झारा.  

गुन्शेगायी शी पक्त ऩोरीवदर लाढलून फकंला ळस्त्राची भदत घेऊन कभी कयता मेईर मा 
ऩायंऩारयक गदृशतकारा अतंाना भॉकग वने छेद ददरा. त्माच्मा जगालेगळ्मा कल्ऩनांनी आणण 
मोजनांनी, प्रतीकात्भक भोदशभांनी नागरयकांभध्मे नैनतकता रुजलण्माचा प्रमत्न केरा. आणण माचाच 
दृशम ऩरयणाभ म्शणजे ५० टक्क्मांनी घटरेरी गुन्शेगायी.   

 


