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ेस नोट 

१४ वा महारा   रा  य पोलीस कत  य मेळावा - सन २०१६, पुणे. 
  महारा   रा  य पोलीस कत  य मेळा  याची सु वात दनांक १८/०७/२०१६ पासून सु वात पुणे येथे 
झाली असनू आज स गंणक वापराचे कौश  य,  वान पथक आ ण सायं ट फक एड टू इ   हे टगशेन या 
 पधा कारातील चार  पधा खेळ मेळ  या वातावरणात पार पड  या. उ .घाटन काय माचे मुख पाहूणे 

मा. ी. वीण द त, पोलीस महासंचालक, महारा   रा  य यांचे शभुह  ते मेळा  याचे उ .घाटन दमाखात 
पार पडल.े रा  यातील २२ पोलीस संघांनी मुख पाहु  यानंा मानवंदना दली. या काय मात पाहु  याचें 
 वागत आ ण ा  ता वक मा. ी.सजंयकुमार, अपर पोलीस महासचंालक, गु  हे अ  वषेन वभाग, महारा   

रा  य, पुणे यानंी केल.े तसचे आजवर झाले  या आ खल भारतीय पोलीस कत  य मळेा  यामंधील महारा   
पोलीसां  या ऐितहािसक कामिगर बाबत अवगत केल.े कत  य मेळा  यासाठ  एकुण २२ संघ आ ण ३५१ 
 पधक सहभागी झाले आहेत. 

 मुख पाहु  यानंी पोलीसांचे कामातील नैपु  य व कौश  य वाढ  याने दोष िस चे माण ९ 
ट   याव न ३३ ट  केपयत वाढ  याचा उ  लखे केला तसेच  यायवै कशा  ,  वानपथक आ ण क ा  य 
मा  यमांचा भ  कम पुरावा गोळा क न  यायालयात गु  हा िस स बळकट  िमळ व  या  या सुचना द  या. 
मुख पाहु  यानंी सी सी ट  एन एस क  प आ ण ई-त ार  बाबत उप थतांना अवगत केल.े या 

काय मात मुख पाहु  यानंी  पधा िनकोप वातावरणात पार पाड  यासाठ  मागदशन केल.े  पधकांना 
आगामी आ खल भारतीय पोलीस कत  य मेळा  याम  य ेमहारा  ाचे नाव उंचा व  यासाठ  शभुे  छा द  या व 
अथक प र मासाठ  आयोजकांचे आभार मानल.े  

 या काय मासाठ  मा. ी. संजय कुमार अपर पोलीस महासंचालक, गु  हे अ  वषेण वभाग, महारा   
रा  य, पुण,े ीमती र  मी शु  ला, पोलीस आयु  त, पुणे शहर,  मा. ी. रतेश कुमार, मा. ी. 
संजीवकुमार िसंघल, वशषे पोलीस महािनर क, गु.अ. व. म.रा. पुण,े ी. रामानदं सहआयु  त पुणे शहर, 
डॉ. सुरेशकुमार वशषे पोलीस महािन र क रा  य राखीव पोलीस बल, प र े , पुण,े  ी. ीकांत तरवडे, 
पोलीस उपमहािनर क, गु.अ. व. पुण,े पोलीस अिध क ी. पोकळे, ी. तांबडे, ी.अ  कानव , ी. 
फुलार , ी. आवाड, ीमती सातपुते, ीमती बग, तसेच इतर व र  ठ अिधकार , िनवृ  त अिधकार , 
कुटंु बय, सार मा  यमांचे ितिनधी उप थत होते. या काय माचे सु संचालन ीमती मिनषा झडे पोलीस 
िन र क ग.ुअ. व. पुणे आ ण ी. मॉटं राज कोपकर सहा यक पोलीस िन र क ठाणे ािमण यांनी केल.े 

समारंभाचे शवेट  डॉ. सुरेशकुमार वशषे पोलीस महािन र क यांनी या काय मास उप थत 
रा ह  याब ल सवाचे आभार मानून काय माची सागंता केली.  

***** 


