
 

  



 
 

 

 

 
 

1) (क) पोलीस �टेशन यवतमाळ �ामीण मधील सव� अिभलखे �व�थीत सुचीब�द क�न ग�े बांध�यात 
आले आह.े तसेच अिभलेखाचे संगणक�करण साधन संप�ीचा उपल�धते नुसार िसिस�टएनएस �णाली 
अ�वये सु� असुन ते नेटवक�  माफ� त जोडले जात आह.े 
 

(ख) पोलीस दलाची रचना, काय� व कत�� – महारा� पोलीस कायदा सन 1951 चे कलम 22 नुसार ��थािपत 
कर�यात आले आह े पोलीस िनयमावली 1 चे िनयम 4 �माणे ��येक िज��ातील एक पोलीस अिध�क 
असतात, �तेक िज��ात दोन �कवा अिधक उपिवभाग केलेले आह.े �तेक उपिवभागात दोन �कवा अिधक 
पोलीस ठाणे तयार कर�यात आलेले आह.े पोलीस यं�णा जनतेस सहजासहजी उपल�ध �हावी �हणुन काही 
पोलीस ठा�याना एक अथवा अनेक दरु�े� जोडलेली असतात �तेक दरु�े�ात सहायक फौजदार अथवा पोलीस 
हवालदार �भारी असुन ज�र �या सं�येत पोलीस िशपाई असतात. पोलीस ठा�याचे काय��े�ात  अनेक 
िवभागाम�ये िवभागलेले असतात �याला चौक� �कवा िबट �हणतात. अ�या ��येक िबट चौक� यात पोलीस 
कत�� पारपाडणेस सोईचे �हावे �हणुन पोलीस हवालदार �या सं�येत पोलीस िशपाई नेम�यात येतात. 
 

 �याच�माणे पोलीस �टेशन यवतमाळ �ामीण चे काय��े�ाची एकुण 6 िबट म�ये िवभागणी केलेली 
आह.े ती खालील �माणे  
 
 

    

1 सावर िबट सावर, आसेगाव देवी, आसोला, वाई हातोला, आनंदनगर, 
पांढुणा�, �प�ी, जांभुळणी, �कटा, कापरा, टेभुण�, 
िचचबड�, �पपरी इजारा 

 

पोहवा 1809 हांडे, 
पोिश 552 गुरणुल े

2 जोडमोहा 
िबट 

जोडमोहा, येरद, तळेगांव, काल�, वाक�, जामडोह, 
खानगाव, वटबोरी, िशवणी, धामणी, खटे�र, सोनखास 

 

पोहवा 298 अबंीलकर, 
पोना 1828 भुजाडे 

3 सावरगड िबट सावरगड, बोधग�हान, पांढरी, घोड�खडी, मुरझडी, �चच 
धानोरा, रातचांदणा, मुरझडी 

 

पोहवा 922 पुनसे 

4 म�ढला िबट म�ढला, करळगाव, गळ�हा, बोरगाव, वाई, मडकोना, 
झोला, टाकळी, िभसणी  

 

पोहवा  544 बुरेवार, 
पोना 2007 कोव े

5 िहवरी िबट िहवरी, �ई, वाई, बेलोरा, बेचखेडा, सायखेडा, 
नाकापाड�, चौधरा, खरद, जांब, बरबडा, खरोला, 
माळमसोला, वाटखेड, रामनगर तांडा 

 

पोहवा 76 झोट�ग 

पोना 307 कुणाल 

 

6 मांगुळ �क�ही, अजु�ना, मंग�ळ, चांदापुर, भांब, मनपुर, बोरी, 
गोसावी, साकुर, वसंतनगर, भोयर 

पोहवा 495 ढाकरगे, 
पोना 741 खुशाल रा. 

 



 
 

 

 

 

1) पोलीस अिध�क यांनी श�य असेल तोपय�त �यां�या वैय��क माग�दश�ना नुसार व िन�ेशनाचा लाभ 
आव�यक असेल ते�हा उपिवपोअ यांना क�न देणे व �यां�या कत��ाचा एक भाग समजावा.  
 

2) िज��ा�या मु�या पोलीस अिधकारी या ना�याने पोलीस अिध�काची आ�कत�� �हणजे �या�या 
िनयं�णाखाली बल यो�य  �कारे �िश�ीत काय��म व समाधानी ठेवने व �या�या व �या�या 
अिधप�याखालील पोलीस दल �या�या िज�यातील गु��ांचा �ितबंध अ�वये तपास कर�याचे काम 
यो�य �कारे व काय��मते नुसार करत अस�याची खातरजमा सतत देखरेख ठेवुन क�न घेतील �हणुन 
�या�या हाताखाली काम करणा-या सव� अिधकाराची व िशपायांची मािहती क�न घेणे आिण �यांना 
िश�ण �दले जात आह े ह े पाहीले पािहजे �यांना �या�याकम�चा-याम�ये िश�त बाळगणे व �याची 
कोणती ग-हाणी अस�यास ती दरु करणे तसेच होतक� कम�चारी यांना उ�ेजन देणे व �याचा पोलीस 
दलात कािहच उपयोग नसेल अ�यांना िनवडुन काढने आव�यक असते. �हणुन �यांनी �यांचे लोकांम�य े
मोकळेपणाने �फरले पािहजे सव� साधारण पणे �यां�या गरजा ब�ल खा�ी क�न घेतली पािहजे  तसेच 
�यां�या हाताखालील लोकांबरोबर तसेच जनतेशी सतत संपक�  ठेवले पािहजे. �यांनी �यां�या पोलीस 
ठा�याला अिधनीयमीत कालांतराने अचानक भेटी देवुन अिधकारी व िशपाई द� आह े �कवा कसे ते 
तपासाव.े 

3) याचा अथ� �यांना �या�या संपुण� िज��ाचा प�दतिशरपणे व िनयमीतपणे दौरा कर�याची मोकळीक 
असावी. आिण �यांनी �या�या िज��ा�या ��येक पो�टेच ेव चौक�चे वषा�तुन एकदा तपासणी करावी 
तसेच �यांना �या �ठकाणा�या �थािनक परि�थतीची व गु�हगेारीची प�रपुण� आकलन व �यां�या 
हाताखालील लोकां�या कामाची संपुण� मािहती िमळिवणे श�य �हावे याची �यांनी �या �ठकाणी पुरेसा 
�दघ�काळ म�ुाम करावा ह ेअ�याव�यक आह.े 

4) पोलीस अिधकारी यांनी अधुनमधुन अपराध �थळांना भेटी दे�यापे�ा �यां�या िज��ातील 
गु�हगेारी�या सम�यांचा अ�यास क�न आकलनाने परामश� घेतला पािहजे. अपराध �थळाना भेटी देणे 
ह ेउपिवभागीय पोलीस अिधकारी यांचे कत�� आह.े तथापी संगठीत गु��ाचा सुगावा लागलेला असेल 
�कवा संघ�टत टो�यांचा �याम�ये हात असेल अशा खरोखर गंभीर �व�पाचे अपराध तसेच 
िज��ातील एकंदर शांतता व �वा�थ यावर ल�णीय प�रणाम होईल अशा अपराधां�या �थळाना 
पोलीस अधी�क यांनी भेट �द�या पािहजे. 

5) पोलील अिध�कांचे महािनरी�कां बरोबर िव�ास पुव� व मोकळेपणाचे असले, महािनरी�क तपासणी 
व चौकशी करत असतांना पोलीस अिध�क �यांना सव� सहा�य करतील आिण �यां�या सव� 
अडचणी�या बाबतीत व �यां�या िज��ातील पोलीसां�या अडचणी व सव� उणीवा�ंया बाबतीत �यांना 
िव�ासात घेवुन स�ला घेतील. 

6) �तेक पोलीस अिध�काने ��णालयातील आजारी पोलीस िशपाई यांना आठव�ातुन क�मान एकदा 
िनयमीतपणे भेट �ावी. याखेरीज आजारी पोलीस िशपायां�या वेतना�या सिवतरणास सिवतरणास 



कोण�याही कारणामुळे िवलंब झालेला असेल अशा �करणात ताबडतोब काय�वाही करणे आव�यक 
आह.े 
 

 

 

1) उपिवभागा�या �भारी असले�या �कवा उपपोलीस अिध�क हा �यां�या �भारातील 
गु��ािवषयी�या संपुण� कामासाठी जबाबदार असेल आिण तो �थाई आदेशाम�ये नमुद 
के�या�माणे गंभीर �व�पा�या अपराधा�या �ठकाणी भेट देईल. पोलीस अिध�का�या सव� 
साधारण आदेशानुसार सहायक �कवा उपपोलीस अिधकारी हा �यांचा िवभातील अिधकारी व 
िशपाई �यां�या काय��मता व िश�त यासाठी जबाबदार राहील व �यां�या �भारातील पोलीस 
ठा�याची व चौ�याची ठरािवक कालांतराने वषा�तुन �कमान एकदा तपिशलवार तपासणी 
करतील. 

2) वरील गो�ी बरोबरच उपिवपोअ ह े �यां�या �भारातील भाडे घेवुन चालिव�यात येणा-या 
लोकउपयोगी वाहनाची तपासणी �फोटक ��, श�, दा�गोळा या�ंया दकुानाची तपासणी 
कर�यास िनशाण बाजी�या तालीम घे�यास इ. आिण �या�या कामा�या ओघात �यांना पार 
पाडावी लागणारी अनेक कामे पार पाड�यास जबाबदार असतात. 

3) ��येक उपिवपोअ ह े��णालयातील पोलीस िशपीई यांना आठव�ातुन �कमान एकदा भेट �ावी. 
याखेरीज आजारी पोलीस िशपायां�या वेतना�या सिवतरणास सिवतरणास कोण�याही 
कारणामुळे िवलंब झालेला असेल अशा �करणात ताबडतोब काय�वाही करणे आव�यक आह.े 

4) िवशेष क�न शहर पोलीस व सव�साधारण पोलीस मु�यालयातील कम�चारी या�ंया कामावर 
देखरेख ठेवतील. �याच�माणे यवतमाळ िज��ात मा.पोलीस अिध�क यांचे अिधप�याखाली 
एकुन 5 उपिवभाग आहते यवतमाळ,पुसद,दार�हा,पांढरकवडा,वणी. उपिवभाग यवतमाळ अंतग�त 
पोलीस �टेशन यवतमाळ �ामीण, यवतमाळ शहर, अवधुतवाडी, कळंब, वडगावं जंगल, 
बाभुळगाव, लोहारा ह ेआहते.  
 

 
 

 पोलीस 
िनरी�क 

सहा. 
पोिन. 

पोउपिन सफौ  पोहवा मपोहवा  नापोिश पोिश/ 
मपोिश 

एकुण 

मंजुर 
तैनात 

01 03 01 5 10  17 15 52 

हजर 
तैनात 

01 02 01 7 13 01 19  11 55 

कमी - 01 - - - - 01 04 15 

जा�त - - - 02 03 - - -  

 

1) �यां�या �भारातील �े�ातील गु��ाचा �ितबंध व तपास यासाठी आिण �या�या व�र�ांचे आदेश 
अमलात आणले जात आहते काय व �याचे हातीखीली पोलीसांम�ये यो�य िश�त राखली जात आह े
काय पाह�यासाठी जबाबदार असतात. �यानी �या�याकडे सोपिव�यात आल�ेया कामाची सांगोपाग 
मािहती क�न �यावी व �यां�या हातीखाली सव� पोलीस कामावर हजर असुन काय�द� आहते हे 



पाहावे. साव�जिनक शांततेस बाधक ठरणारा कोणताही गु�हा �कवा �संग घड�याची श�यता मािहत 
होईल त��हा ते �या श�यतेची मािहती व�र� अिधकारी यांना कळवितल. आव�यक असेल त��हा ते 
शेजार�या पोलीस ठाणे �भारी अिधकारी यांचे बरोबर थेट प��वहार करतील. �याचे �भारातुन  
 
िनसटुन जाणा-या अथवा िनसटुन जावुन �यां�या �भारात येणा-या अपरा�यांना पकड�यासाठी �या 
अिधका-या बरोबर एक िवचाराणे कारवाही करतील आिण सव� साधारणपणे ग�ु�ांना �ितबंध 
कर�यासाठी �कवा �यांचा तपास लाव�यासाठी उपाय योजतील. िनरी�क एका िविश� �करणा�या 
तपासाचे काम ���शा हाती घेईल त��हा फौजदार �यां�या आदेशा�माणे काम करतील. परंतु  ईतर 
बाबतीत ते व�र�ां�या सव�साधारण िनद�श व स�ला यानंा अिधन रा�न �वतं�यपणे  काय� करतील 
तथापी यामुळे ते �यां�या उपरोिलखीत जबाबदा-या मधुन म�ु होणार नाही आिण दंडािधका-या 
कडुन अनुदेश िमळा�या खेरीज पोलीसांना कारवाही करणे श�य होणार नाही. अशी �करणे नसतील 
तर आदेशासाठी न थांबता �या सव� �करणाची काय� ताबडतोब करतील. 

2) अिध�क �कवा उपिवभागीय पोलीस अिधकारी िनद�श देईल अशा �रतीने �यां�या �भारातील 
पोलीसांची ठरािवक काळाने तपासणी करतील. दलातील ���न� केले�या कोणताही 
िन�काळजीपणा, गैरवत�णुक �कवा आदेशाची अव�ा,रजेविशवाय अनुप�थीत �कवा उपिवपोअ 
सा.यांनी कविवतील आिण एकदं�रत �या�या �वता�या पोलीस ठा�यामधील सु�व�था र�णा�या 
�व�थे�या �मतेशी संबधीत सव� बाबीची माहीती अिध�क �कवा उपिवपोअ यांना सतत पुरिवतील. 
�यां�या ठा�या�या ह�ीबाह�ेन येणा-या गु�हगेारा�या लो�ामुवे �कवा इतर पोलीस ठा�याकडुन 
�कवा िज��ाकडुन सहकाय� न मा�यामे काही अडचणी आ�यास �या अडचणी कविव�यास ते मोकळे 
आह.े 

3) �यां�या �भारातील चौ�याची मही�यतुन िनदान एकदा तपासणी करावी व अशा वी चौकामधील 
िशपायांना �यां�या कत��ाब�ल सुचना �ा�ात. 

4) �यांनी �या�या पोलीस ठा�या�या क�ातील गांवाना भेट देवुन पोलीस भेट न�द पु�तक आिण हजेरी 
पट तपासाव.े 

5) �यां�या �भारात घडणा-या चालु घडामोडीची माहीती िमिव�याची ��येक संधी साधावी आणइ 
�यां�या सभोवताल�या ल�काची,िवशेष गुंड व संशयीत ���ची खरीखुरी माहीती �यांना असावी 
�या�या हाताखाली ��� बारीक सारीक �थानीक माहीती िमळव�याची एकही संधी दवडणार नाही 
ह ेपाहाव.े 
 

 गु�ह ेआिण अनैस�गक मृ�य ुयांचा तपास,कवायत घेणे,पाहणी आिण अशा इतर कामामं�ये द�ुयम 
अिधकांराचा उपयोग क�न �यावा.ठाणदेार यांनी सा�या व सो�या �करणाचा तपास द�ुयम 
अिधका-याकडे �ावा.आिण �यांना अनुभव िमळेल तसे अिधक मह�वाचे �करणाचा तपास 
कर�यासाठी �ितिनयु�� करावी.द�ुयम अिधका-याना तपासासाठी �याचे कडे सुपुद� केले�या 
�करणा�या बाबतीत यो�य काय�वाही करणे आव�यक करावी.परंतु अडचणी व शंका असतील 
�यावी स�ला दे�यास �यांना उ�ेजन दे�यात यावे आिण �यांना अिधक अनुभव �ा� होईपय�त 
ठाणेदार यांनी �याना स�ताहा बरोबर घेवुन जावुन तपासणी कशी करावी ह ेदाखवावे. 

 ठाणेदार यांनी �याना द�ुयम अिधका-यंना अनुभव मुन देणे आिण �याच �माणे �िश�ण क�रत 
आले�या अिधका-यांना स�ला,मदत �िश�ण देणे आव�यक करावे. 



 द�ुयम अिधकारी ह े ठाणेदार यांना सहा�यक यांना सहा�यक असतो.�याने अनुभव िमलिव�यचा 
�य� केला पाहीजे. 
 

1) हवालदार ह े�यांचे व�र� �हणुन नेमले�या फौजदारां�या आिण पोलीस दलातील व�र� अिधका-
यां�या आदेशां�या अिधन असतात हवालदारांना नेमुन दे�यात येईल �या �भारा�या मया�दाम�ये 
�यांना द�ुयम असणा-या सव� पोलीसांकडुन आ�ापालन क�न घे�यास ते ह�दार असतात. 

2) हवालदारांनी �यांचा �भारात घडणारे सव� गु�ह ेआिण दखलपा� अपराध घडणार अस�यासंबधी 
कोणतीही संभविनय माहीती फौजदारांनी किवणे आव�यक असते.परंतु अपरा�याना शोधुन �यांना 
पकड�यासाठी आव�य ती चौकशी सु� कर�यापुव� आदेश िमळ�यासीठी थांबुन राहता कामा नये. 

3) गु��ास �ितबंध करतांना व सु�व�था राखतांना �यांचे व�र� अिधकारी �यांना देतील अशा 
आदेशाचे पालन करावे. 

4) अचानक �कवा संशया�पद �रतीने झाल�ेया मृ�युबाबत हवालदार �कवा हवालदार हजर नसेल तर 
िशपाई �याला फौजदाराकडुन �कवा अ�य व�र� अिधक-याकडुन आदेश िमळेपय�त �ेत 
जाळ�यास,पुरिव�यास �कवा पारशां�या �थे�माणे टाकुन दे�यास �ितबंध क�रल. 

5) गावा�या िविश� ना�याचा �कवा ग�त�े�ाचा �भार हवालदारांकडे असेल �या वेळी ते पोलीस 
�व�था िवषयक सव� बाबीम�ये �ाम पोलीस �मुखाबरोबर एक िवचाराने कृती करतील. 

6) हाताखालील पोलीसांनी आिण �ाम पोलीसांनी कत��ात केल�ेया हयगयीची आिण कोण�याही 
आदेशांची अव�ा झा�याची �कवा �या�ंया इतर गैरवत�नाची सव� �करणे व�र� अिधका-यां�या 
िनदश�नास आणुन दे�यास हवालदार जबाबदार राहील. 

7) हवालदार ह े फौजदाराचे सहा�यक असतात आणइ �यांनी फौजदाराला िशपायाची कवायत 
घे�या�या �कवा �यांना िशकिव�या�या कामात व ना�यात वारंवार ग�त घाल�या�या कामात 
मदत करतील िशपायांनी केलेली कोणतीही हयगय फौजदारास ताबडतोब दे�यात यावी आणइ 
�यां�या �शंसिनय कृ�ी �यां�या िनदश�नास आणुन �ा�ात. 

 
1) गु��ास �ितबंध व �याचा तपास करणे,सु�व�थीत राखणे,फौजदार ���या संहीते नुसार  

दंडािधका-याची वारंट ेआव�यक असतील �या बाबतीत तशा वारंटवर अपरा�यांना  
पकडणे,सम�स �कवा दंडािधका-या�या इतर आदेशीक न बजावता पोलीस अटक क�  
शकतात.अशा �करणांम�ये वारंटावाचुन अपरा�यांना पकडणे,�यां�या ता�यात दे�यात येतील  
असे कैदी िनधी �कवा खाजगी व सरकारी मालम�ा यां�यासोबत सरं�ण�हणुन जाणे आिण  
�याचेवर पाहारा करणे आिण म.पो.का.�या बावीस या �दारे पोलीस अिधका-यांना �दान  
कर�यात आलले ेअसे अिधकार सव� साधारण पणे वापरणे यासाठी हवालदार व व�र� अिधकारी  
आदेश देतील अशी पोलीस �व�था िवषयक कामे िशपाई पार पाडतील. 

2) �या गु��ासाठी पोलीस वारंटा वाचुन अटक क�न शकतात असा कोणताही गु�हा घड�यावर 
िशपायांनी आदेशानी वाट न पाहता आव�यक अस�यास �ाम पोलीसांबरोबर एक िवचाराण े
कारवाही करावी .आिण िनकटतम व�र� पोलीस अिधका-यांना ताबडतोब अहवाल �ावा. 

3) आग लाग�या�या �कवा इतर कोण�याही संकटां�या �संगी सहाय करमे व जनते�या सुर�ेसाठी 
आटो�यात असेल तर ��येक खबरदारी घेणे ह ेदेखील िशपायांचे कत�� असेल. 

4) िन�याचे ग�तीचे कत�� िशपाई पार पाडणार नाहीत.गांवाम�ये फेरफटका मा�न काही माहीती 
िमते काय.ह े पाह�यासाठी िशपायाचा उपयोग करायचा नसतो.ग�तवा�या�या �े�ात येणा-या 
कोण�याही िशपायाचा वापर करायचा अस�यास �यांना नेम�या सुचना �द�या पाहीजे.      



 

पोलीस �टेशनला �ा� त�ारी नंतर फौजदार ���या संहीती 1973 मधील �करण 12 मधील 154  
 ते 176 म�ये पोलीसांना �दले�या अ�वेषन कर�याचे अिधकारा �माणे काय�वाही कर�यात येते.  
 

पोलीस �टेशनला तैनातीस असलेले पोलीस अिधकारी व कम�चारी यांना खालील �माणे पो.�ट.ेचे 
दैनं�दन कामकाज वाटप कर�यात आलेले आह.े �याच�माणे �यांचे कडुन काय�वाही क�न घे�यात येते. 

 

1 Ikksfu lat; f”kjHkkrs   

2 Lkiksfu fniekyk lqjs”kjko HksaMs   

3 सपोिन गजानन करेवाड 05/09/19  

4 iksmifu lat; fo”oukFk f”kans 12/02/19  

1 lQkS 999@uqandqekj Jkouth oku[kMs 01/01/2018 gsM eksgjj 

2 lQkS 1455@mRre ukenso eMkoh 01/05/2015 dksVZ iSjoh 

3 lQkS 1366@fouksn lnkf”ko eyedkj 15/06/2016 tujy 

4 lQkS 733@lat; bZaxksys 02/08/2018 tujy 

5 lQkS 339@lqfuy rkacsdj ¼pkyd½ 25/07/2014 pkyd 

6 iks gok 76@lqjs”k Hkkojko >ksVhax 26/12/2014 fcV #bZ 

7 iks gok 298@v”kksd “kadjjko vkachydj 18/08/2014 fcV tksMeksgk 

8 iks gok 495@larks’k iq#’kksRre <kdjxs 31/05/2014 fcV ekaxqG 

9 iks gok 922@egs”k “ks’kjko iquls 01/07/2014 fcV lkojx< 

10 iks gok 1809@;kno gfjHkkm gkaMs 10/06/2015 fcV lkoj 

11 iksgok 1644@Xktkuu dukds 25/07/2014 leaUl okjaV 

12 iks gok 290@jktq d’̀.kjko dkGs 05/06/2017 xksifu;  

13 iks gok 1859@v#u jkeHkkm <oGs 31/05/2017 tujy 

14 iks gok 1677@izseflax ijljke jkBksM 14/07/2014 tujy 

15 iks gok 1675@f”kokth dkf”kjke jkBksM 09/06/2018 dksVZ iSjoh 

16 iks gok 544@xtkuu cqjsokj 02/08/2018 fcV xGOgk 

17 iks gok 1077@Hkkmjko eksgns 02/07/2018 dksVZ iSjoh 

18 iks gok 959@v”kksd i=s 13/08/2014 dksVZ eksgjj 

19 eiks gok 446@vfurk euksgj cksjdj 31/05/2017 tujy 



20 iksuk 468@furhu mRrejko tk/ko 01/09/2018 Lakx.kd jk;Vj 

21 iksuk 365@izfni ukensojko pOgk.k 10/06/2015 VzkQhd 

22 iksuk 540@jktdqekj lq;ZHkk.k vkMs 23/05/2015 Ikksfu jk;Vj 

23 iksuk 1733@lqfuy egknsojko nqcs 18/06/2015 tujy 

24 iksuk 1828@lat; iaMhrjko HkqtkMs 27/07/2014 fcV vaeynkj 
ys[kfu[k 

25 iksuk 1158@t;ar ukensojko czkEg.kdj 19/06/2016 Ikksmifu jk;Vj 

26 iksuk 2007@furhu vkuanjko dksos 25/06/2016 fcV vaeynkj 
ys[kfu[k 

27 iksuk 2234@lfpu ?kqxs 28/06/2017 dksVZ iSjoh 

28 iksuk 943@Kkus”oj ekrdj 02/07/2018 tujy 

29 iksuk 2155@fyyk/kj oku[ksMs 30/12/2014 जनरल 
30 iksuk 1499@jktsanz tk.kjko rqjkjs 29/01/2019 dzkbZe 

31 eiksuk 2122@t;Jh fgjklhax pOgk.k 23/06/2017 Ckkjfu”kh 

32 eiksuk 1211@vk”kk fuukth ukbZd 02/06/2018 Tkujy 

33 eiksuk 2137@f”kYik ;kordj 16/07/2014 Tkujy 

34 Ikskf”k 552@fodkl xqj.kqys 20/04/2017 Tkujy 

35 eiksf”k 2113@T;ksrh okaMzlokj 17/07/2014 tujy 

36 eiksf”k 1138@ e;qjh ekaxqGdj 16/07/2014 dzkbZe 

37 eiksf”k 2705@mToyk okgqjok?k 07/03/2019 tujy 

38 मपोहवा 250/िशलाचार खडसे   

39 पोिश 729 आिशष अवजाड े   

40 पोिश 792 संतोष मडीवी   

41 पोिश 2357 राज�� फसाटे   

42 Ikksuk 75@fot; vtfejs ¼layXu ,flch½ 01/07/2016 layXu 

43 Ikksuk 346@fuys”k mpsdj  
¼layXu ok-QkS- “kk[kk ;orekG½ 

04/06/2018 layXu 

44 Ikksuk 716@lafni Egsg=s  
¼lyaXu iksLVs ykM[ksM½ 

21/07/2018 layXu 

45 eiksuk     @fnikyh HksaMkjs 
 ¼lyaXu iksLVs ;orekG “kgj½ 

 layXu 

46 Pkkiksgok 1908@ey.kl 
¼lyaXu iks-ifjog.k½ 

01/07/2015 layXu 



1) महारा� पोलीस िनयमावली 
2) महारा� पोलीस कायदा – 1951 

3) फौजदारी ���या संिहता – 1973  

4) भारतीय दंड संिहता – 1860 

5) इतर िवषेश व �थािनक कायदे 
 

 

1. �टेशन डायरी  2.रे�वे वारंट  3.मोटार वारंट  4.पोलीसांनी ज� केले�या मालांची पावती बुक 5.डुयटी 
रजी�टर, 6.आवक रजी�टर  7.जावक न�दवही,  8.म�ुेमाल जावक न�दवही  9.डेड �टॉक रजी.  
10.दंडा�या वसुलीची पावती बुक  11. सरकारी ितक�टे िहशोब  12.मु�ेमाल न�दवही  13. अटक 
रिज�टर,  14.समं�स वारंट न�दवही  15.श� परवाना न�दवही  16.पोलीसांनी वाटप जमा केले�या 
श�ाची न�दवही. 17.लॉकअप  18.दा� गोळा जमा न�द वही.   19. �ंथालय न�द वही   20.अदखल   
21.हरिवले�या ईसमाचे रिज�टर  22.मािहतीगार गु�हगेाराची न�दवही  23.साधारणपणे गु�हे 
सािबतीची न�दवही  24.िनगराणी न�द वही  25.फरारी न�दवही   26.मोटर अपघात  27.िह��ी 
िसटर  28.गावाचे ग�ुह े न�द पु�तक  29.अ रोल  30.ब रोल   31.�थम खबरी बुक  32.सव�� 
�यायालयाचे िनद�श पुत�ता रजी�टर  33.कॅश रिज�टर  34.�थािनक अज�  35.गोपिनय शाखेचे 
रिज�टर/फाईल 
 

(मािहती अिधकार क�े बाहरे) 
 

 पोलीस �टेशन कामकाज संबंिधत नाही. 
 

(आठ) आपला एक भाग �हणुन �कवा स�ला दे�याची �याजनासाठी �हणुन घटीत केल�ेया दोन �कवा 
अिधक ����या िमळुन बनले�या मंडळाचे, सिम�याच े आिण अ�य िनकायचे िववरण आिण अ�य 
िनकायां�या बैठक� लोकांसाठी खु�या  आहेत �कवा कसे �कवा अ�या बैठ�क�या काय�वत जनतेस 
पहावयास िमळ�याजोगी आहेत �कवा कसे या बाबतचे िववरण  - 

अ.�. सिमतीचे नाव  सिमतीचे 
सद�य 

सिमतीचे उ��� �कतीवळेा 
घे�यात येते 

सभा जन 
सामा�यासाठी 
खुली आहे 
�कवा नाही. 

सभेचा 
काय�व�ृांत 
(उबल�ध) 

01 तंटाम�ु सिमती 300 ते 
400 

��येक 
गांवातील तंटे 
व ईतर 
सणउ�सव 
संबधाने 

3 
मिह�यातुन 
01 वळेा 

होय काया�लयात 
उपल�ध 

02 कामाचे �ठकाणी 
मिहलांवर होणारे 

04 कामाचे 
�ठकाणी 

मिह�यातुन 
01 वळेा 

नाही काया�लयात 
उपल�ध 



ल�गीक अ�याचार 
बाबत सिमती 

मिहलांवर 
होणा-या 
ल�गीक 
त�ारीची 
दखल घेणे व 
�या अनुषंगान े
काय�वाही करणे  

03 शांतता सिमती 125 ते 
150 

पोलीसानंा 
मदत क�न 
कायदा व 
सु�व�था 
कायम राखने 

मिह�यातुन 
01 वळेा 

नाही काया�लयात 
उपल�ध 

04 पोलीस िम� 
सिमती 

200 ते 
250 

पोलीसानंा 
मदत क�न 
कायदा व 
सु�व�था 
कायम राखने 

मिह�यातुन 
02 वळेा 

होय काया�लयात 
उपल�ध 

05 �ये� नाग�रक 
सिमती 

15 त े20 �य�े नागरीक 
सम�या 
सोडिवणे कामी 

3 
मिह�यातुन 
01 वळेा 

नाही काया�लयात 
उपल�ध 

 

वेळोवेळी येणारे िविवध �कारचे 
बंदोब�त, ग��ाचा तपास व सु�व�थे�या �� वाहतुक िनयं�न, साव�जिनक व खाजगी मालम�ेचे संर�ण 
र��यावर व साव�जिनक �ठकाणी सु�व�था राखणे िवशेष व �थािनक काय�ाची अंमलबजावणी इ�यादी बाबत 
वेळोवेळी िनद�शा�माणे अिधकारी व कम�चारी यांचे कडुन कामकाज क�न घे�यात येते.  

 

 

 
पोलीस �टेशन यवतमाळ �ामीण मधील अिधकारी व कम�चारी पगार व भ�े 

 

अ.�. अधी/कम� नाव, पद बं.नं. मुळ पगार महागाई 
भ�ा 

घरभाडे 
भ�ा 

धुलाई 
भ�ा 

िवशेष 
�वास व 
�क�प 

एकुण 

 
1 lQkS 999@uqandqekj Jkouth 

oku[kMs 
49600 5959 3968 100  66590 

2 lQkS 1455@mRre ukenso eMkoh 46800 5616 3744 100 400 63630 
3 lQkS 1366@fouksn lnkf”ko 

eyedkj 
45400 5448  100  56878 

4 lQkS 733@lat; bZaxksys 49600 4952 3968 100 400 66990 
5 lQkS 339@lqfuy rkacsdj 

¼pkyd½ 
46800 5616  100 400 58696 

6 lQkS1077@Hkkmjko eksgns 44900 5388 3592 100 400 61950 
 
7 iks gok 76@lqjs”k Hkkojko >ksVhax 42300 5076 3384 100 400 58830 
8 iks gok 298@v”kksd “kadjjko 42300 5076 3384 100 400 58830 



vkachydj 
9 iks gok 495@larks’k iq#’kksRre 

<kdjxs 
42300 5076 3384 100 400 58830 

10 iks gok 922@egs”k “ks’kjko iquls 42300 5076  100 400 54406 

11 iks gok 1809@;kno gfjHkkm gkaMs 42300 5076 3384 100 400 58830 
12 iksgok 1644@Xktkuu dukds 42300 5076  100 400 54406 

13 iks gok 290@jktq d’̀.kjko dkGs 42300 5076 3384 100 400 58830 
14 iks gok 1859@v#u jkeHkkm 

<oGs 
42300 5076 3384 100 400 58830 

15 iks gok 1677@izseflax ijljke 
jkBksM 

42300 5076  100 400 54406 

16 iks gok 1675@f”kokth dkf”kjke 
jkBksM 

38700 4644  100 400 50374 

17 iks gok 544@xtkuu cqjsokj 42300 5076 3384 100 400 58830 
18 iks gok 959@v”kksd i=s 42300 5076 3384 100 400 58830 
19 eiks gok 446@vfurk euksgj 

cksjdj 
42300 5076 3384 100 400 58830 

 
20 iksuk 468@furhu mRrejko tk/ko 38600 4632 3088 100 400 57964 
21 iksuk 365@izfni ukensojko 

pOgk.k 
34300 4116  100 400 44696 

22 iksuk 540@jktdqekj lq;ZHkk.k 
vkMs 

41000 4920 3280 100 400 56520 

23 iksuk 1733@lqfuy egknsojko nqcs 34300 4116 2744 100 400 52322 
24 iksuk 1828@lat; iaMhrjko 

HkqtkMs 
35300 4236  100 400 49770 

25 iksuk 1158@t;ar ukensojko 
czkEg.kdj 

34300 4116 2744 100 400 52322 

26 iksuk 2007@furhu vkuanjko dksos 33300 3996 2664 100 400 45820 
27 iksuk 2234@lfpu ?kqxs 32300 3876  100 400 46074 

28 iksuk 943@Kkus”oj ekrdj 34300 4116  100  44296 

29 iksuk 2155@fyyk/kj oku[ksMs 31100 3732  100 400 45346 

30 iksuk 1499@jktsanz tk.kjko rqjkjs 35300 4236 2824 100 400 53634 
31 eiksuk 2122@t;Jh fgjklhax 

pOgk.k 
32300 3876  100 400 46074 

32 eiksuk 1211@vk”kk fuukth ukbZd 34300 4116  100 400 49288 

33 eiksuk 2137@f”kYik ;kordj 32300 3876  100 400 47084 

34 Ikskf”k 552@fodkl xqj.kqys 26800 3216  100 400 40048 

35 eiksf”k 2113@T;ksrh okaMzlokj 29300 3516  100 400 43128 



36 eiksf”k 1138@ e;qjh ekaxqGdj 29300 3516  100 400 43128 

37 eiksf”k 2705@mToyk okgqjok?k 26800 3216 2144 100 400 42202 
38 मपोहवा 250/िशलाचार खडसे 42300 5076 3384 100 400 58830 

39 पोिश 729 आिशष अवजाड े 29300 3516  100 400 43128 

40 पोिश 792 संतोष मडीवी 29300 3516  100 400 43128 

41 पोिश 2357 राज�� फसाटे 44400 5328 3552 100 400 51557 
42 Ikksuk 75@fot; vtfejs 

 ¼layXu ,flch½ 
34300 4116 2744 100 400 52322 

43 Ikksuk 346@fuys”k mpsdj  
¼layXu ok-QkS- “kk[kk ;orekG½ 

35300 4236 2824 100 400 49680 

44 Ikksuk 716@lafni Egsg=s  
¼lyaXu iksLVs ykM[ksM½ 

33300 3996 2664 100 400 51010 

45 eiksuk     @fnikyh HksaMkjs 
 ¼lyaXu iksLVs ;orekG “kgj½ 

33300 3996 2664 100 400 45820 

46 Pkkiksgok 1908@ey.kl 
¼lyaXu iks-ifjog.k½ 

42300 5076 3384 100 400 58830 

पोलीस �टेशन�या कामकाजाशी संबंिधत नाही. 
 

पोलीस �टेशन�या कामकाजाशी संबंिधत नाही. 
 

 पोलीस 
�टेशन�या कामकाजाशी संबंिधत नाही. 
 

पोलीस �टेशनला ठेव�यात आले�या मु�ा नं. 6 मधील अिभलेखात अ�ावत मािहती उपल�ध असुन 
इले��ॉिनक �व�पातील मािहती नेटवक�  �ारे जा�याची कामे िसिस�टएनएस �णाली अ�वये �गती पथावर 
आह.े 
 

पोलीस 
�टेशनला ठेव�यात आलले ेअिभलेख (गोपिनय शाखेचे वगळुन) नागरीकांना तपासणीस व मािहती िमळ�सास 
खुले असुन नाग�रक कोण�यािह �दवशी व वेळी �याची पाहणी क� शकतात.  

जन मािहती अिधकारी -  �ी lat; f”kjHkkrs 
जनमािहती अिधकारी तथा ठाणेदार 
पोलीस �टेशन यवतमाळ �ामीण 
 फोन नंबर 07232-256715 

 माधुरी बावी�कर 
                                    उपिवभागीय पोलीस अिधकारी, यवतमाळ 



(ÃÖŸÖ¸üÖ) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö»ÖÖ †ÃÖ»Öê»μÖÖ †×³Ö»Öê�ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü¸ü¾ÖÂÖá †ªÖ¾ÖŸÖ �ú¹ý−Ö ŸμÖÖ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü �ú¸ü�μÖÖŸÖ 
μÖêŸÖê.  
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