Nature of word- Police Public Relations- Public awareness program
Police Station- Cyber Police Station,Chandrapur
Date of good work- 1 Jan.2017 to Till than
Brief of the work doneसायबर गु ह आिण ॲ टी

ग

ाई ह याबाबत पोलीसांतफ जनजागृती लोकािभमुख काय म

वाढ या आधुिनक िजवन शैलीचे अिवभा य अंग असले ले इंटरनेट व या ारे होणारे गु हे यातुन वत:ला सुरि त
ठे व याची जबाबदारी ही इंटरनेट वापर करणा-या
गरज आहे . परं तु अपुरे

येक य तीची आहे व याकरीता या िवषयी जागृक असणे ही काळाची

ानामुळे वापरक य कडु न कळत नकळत गु हां घडतो. अशा संवेदनशील िवषयाबाबत मागदशन

कर याकरीता सायबर पोलीस टे शन चं पुर माफत चं पुर येथील सव मा यमीक शाळा, महािवदयालय येथे सायबर गु हे
जनजागृती आिण ॲ टी ग ाई ह कायशाळा आयोिजत कर यात आली.
िदवस िदवस इंटरनेटचा वापर मोठया माणात होत असुन दै नंिदन गरजे या

येक गो टी ऑनलाईन पदधतीने

खरे दी िव ी कर याची सवय जनतेला झाले ली आहे . मोबाईलमुळे सोशल िमडीयाचा वापर सु दा मोठया माणात वाढला
असुन इंटरनेट व सोशल िमडीया हे िजवनाचे एक मु य घटक हणुन समोर येत आहे .आज त ण वग, शाळकरी िवदयाथ ,
आबाल वृ द यांचे हातात मोबाईल अस याने इंटरनेट वापरणे सोयीचे झाले आहे . इंटरनेट मुळे सव जगातील ानाचे दरवाजे
आप या करीता उघडे झाले आहे परं तु हे जेवढे चांगले तेवढे च धोकादायक सु दा असु शकते याची जाणीव सवसामा य
माणसांना नस याने व आप या अ ानामुळे अशा साधनांचा वापर करतांना सायबर गु हे घड याची श यता नाकारता येत
नाही. या सव बाब ची समाजाम ये जागृती हावी आिण कोणीही वाईट कृ यास बळी पडू नये या दृ टीकोनातुन सोशल
िमडीयाचा उपयोग करतांना यावयाची काळजी याबाबत सायबर
चालु वष त चं पुर िज हा पोलीस दलातफ

ाईम सेल चं पुर यांचे माफत मागदशनपर कायशाळा

येक शाळे त, महािवदयालय येथे घे यात येत आहे .

सायबर पोलीस टे शन चं पुर येथील पोउपिन. ी. िवकास मुंढे व यांचे सहकारी कमचारी यांनी कायशाळे म ये
सायबर

ाईम आिण ॲ टी

इंटरनेट ॲडी शन आिण
मागदर्शन क न

ग

ाई ह या िवषयावर पावर पाईं ट ेझ टे शन दारे फेसबुक, हॉटसॲप, इंटरनेट बक
ँ ग,

स ॲडी शन बाबत यो य मागदशन क न यापासुन आपण कसे सुरि त राहु शकतो याबाबत

सचे सेवन करणारे तसेच खरे दी िव ी करणा-या बाबतची माहीती पोलीसांना दे णे िवषयी आवाहन

कर यात आले. सोशल िमडीयावर सारीत कोण याही अफवांवर िव वास ठे वु नये, कोणतीही आ ेपाह पो ट/ हडीओ
िदसुन आ यास वरीत जवळील पोलीस टे शनला माहीती

ावी कवा सदरची पो ट िडलीट क न सामाजीक बांधीलकी

जपावी असे आवाहन पोलीस िवभागातफ सव उप थतास कर यात आले.

Nature of word- Solving Sensational Crime.
Police Station- Ballarshah, Dist.- Chandrapur
Date of good work- Sept.2017
Brief of the work doneअवैध दा

या धं दयात गमावला िजव- ब लारशा पोलीसांनी ह ये चे बग फोडले

पोलीस टे शन ब लारशा िज हा चं पुर नेहमी माणे पो. टे .चे कामकाज सु असतांना एक महीला नामे,
शांता वासुदेव मडचापे वय अंदाजे 45 वष रा.मौलाना आझाद वाड, ब लारशा पोलीस टे शनला आली व सांगु
लागली की,ितचा भाऊ नामे, ीिनवास उफ खो या सोमाजी नैताम हा घ न िनघुन गेला असुन याचा शोध घे तला
परं तु तो िमळाला नाही ते हा याचा शोध घे यासंबधाने ितने त ार िद याने पो. टे .ला हरिवलेले रिज. मांक
60/2017 िदनांक 10/07/2017 अ वये न द क न सदर करणाची चौकशी सहा.पो.िन. अ दुल कादर यासीन
मलीक यांनी कर यास सु वात केली.
सदर मसीग बाबत चौकशी दर यान हरिवले या इसमाची बहीण व इतर 4-5
ी-पु षांचे जबाब
न दिव यात आले याव न माहीती िमळाली की, िदनांक 25/05/2017 रोजी संशयीत आरोपी यांनी ीिनवास
उफ खो या यास जबरद तीने रा ौ 9 ते 9.30 वाजताचे दर यान पाशाचे हॉटे ल जवळु न का पओ गाडीम ये
जबरद तीने बसवुन नेले ते हापासुन तो बेप ा आहे . यािदवसानंतर ीिनवास याचा िम फरीद शेख याचा हात
तुटले या थतीत िदसुन आला याव न आरोप नी ीिनवास याचे बरे वाईट केले असा संशय बळाव याने
संशयीत आरोप यांना सदर करणात िवचारपुस केली असता यांनी सांगीतले की,आरोपी व एक अ य आरोपी
यांचे अवैधिर या दा िव ीचा यवसाय असुन अंदाजे 4-5 मही यापुव यांचे घ न 5-6 पेटया दा चोरी गेली.
याव न यांनी आप या घरी सीसीटी ही कॅ मेरे लावले असता परत याचे घ न दा चे पेटया चोरी गे याचे िदसुन
आ याने यांनी सीसीटी ही चे फु टे ज ची पाहणी केली असता दोन इसम दा चोरी करतांना िदसले . या इसमांना
आरोपी यांचे सोबत दा िव ीचे काम करणा-याने ओळखुन ते चोरी करणारे दोघे इसम ीिनवास व फरीद शेख
अस याचे सांगीतले . याव न या दोघांना धडा िशकिव याकरीता कट रचुन पाशाचे हॉटे ल ब लारपुर येथन
ु
ीिनवास याचे अपहरण केले व यास आरोपी मांक 2 िहचे घरी सीसीटी ही कॅ मेरा फु टे ज दाखिवले व याला
हाताबु कयाने मारहाण केली यानंतर आरोपीचा साथीदार यास फोन व न माहीती िमळा यानंतर ीिनवास यास
बागला चौक चं पुर येथे आण यास सांगीतले . चं पुरला आ यानंतर ीिनवासला सव नी िमळु न पु हा मारहाण
केली व पुढे ब लारशा येथे आणले ितथे फरीद शेख िमळा याने यास सु दा जबरद तीने गाडीत बसवुन पंडीत
िदनदयाल वाड येथील िशवमंदीर जवळील झुडपी जंगलात घे वन
ु गेले ितथे पु हा आरोपीचे इतर साथीदार आले व
यांनीही ीिनवास व फरीद शेख यांना हाताबु कीने व काठीने मारहाण केली यादर यान ीिनवास उफ खो या
मरण पावला. फरीद शेख याचा हात ॅ चर झा याने आरोपीने याला सदर घटनेबाबत कोणासही सांगीत यास
िजवे मार याची धमकी दे वन
ु सोडु न िदले . खुनाचा पुरावा न ट कर याचे उ े शाने आरोपी व याचे साथीदार यांनी
ीिनवास याचे ेत काप ओ गाडीत टाकुन मुल ते चाम शी रोडवर हरणघाट पुलाव न वैनगंगा नदीचे पा ात
फेकुन िदले . सदर मृतकाचे ेत पोलीस टे शन चामोश िज हा गडिचरोली यांचे पो. टे .ह ीत िमळा याने तेथे मग
दाखल कर यात आला. काही िदवसानंतर सदर अनोळखी ेताचे फोटो ाफ पो. टे .ब लारशा येथे ा त झा यानंतर
मृतकाचे बहीणीला व इतर आजुबाजू या महीलांना दाखिव यानंतर ते यांनी ओळखले व सदर ेत हे ीिनवास
याचे अस याचे सांगीत याने पो. टे .चामोश येथील मगचे कागदप
ा त क न चौकशी अंती सपोिन अ दुल
कादर
यासीन
मलीक,
पो. टे .ब लारशा
येथे
अपराध
मांक
723/2017
कलम
302,325,363,364,323,506,201,120(ब) भादं िव अ वये गु हां न द कर यात आला.

सदर गु हयां या तपासात सव आरोप ना अटक कर यात आली असुन यांचा पोलीस क टडी िरमांड
घे वन
ु गु हयांत वापरलेली काप ओ गाडी, सीसीटी ही िड हीआर मशीन,आरोपीचे मोबाईल फोन ज त कर यात
आले. गु हयांचा सखोल तपास के यानंतर सदर गु हयांत सहभागी असलेले इतर आरोपी यांनाही अटक कर यात
आली व सबळ पुरावे गोळा क न दोषारोप प कोट त दाखल कर यात आले असुन आरोपी कारागृहात आहे त.
अशा
ल ट व पाचा वाटणा-या
गु हांचा तपास मा.िनयती ठाकर, पोलीस अधी क
चं पुर,मा.हे मराज सह राजपुत,अपर पोलीस अधी क, सुशीलकुमार नायक,उपिवभागीय पोलीस अिधकारी
चं पुर, यांचे मागदशनाखाली पोलीस िनरी क िदप िशर कर, सपोिन अ दुल मलीक,पो.हवा.िवजय
मु के/1065,पोना/2163 अर वद ितराणकर यांनी त परतेने क न गु हां उघडकीस आणला.

गु हयाचे घटना थळ हरणघाट पुल पाहणी करतांना पोलीस अिधकारी सोबत कमचारी व पंच

