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प्रस्तावना :एखादा गुन्हा घडल्यानांतर घटनास्थळाचा व वेळोवेळी पुरावा गोळा करताना तपासी अनधकारी
पांचनामा करीत असतात. अशा पांचनाम्याच्यावेळी उपस्स्थत असलेल्या पांचाचे जबाब खटल्याच्या सुनावर्ी
दरम्यान महत्वपुर्ण ठरत असतात. गुन्हा घडल्यानांतर खटला सुनावर्ीस येण्याकनरता काही प्रकरर्ाांमध्ये
बराच कालावधी उलटू न गेलेला असतो. तपासी अनधका-याने तत्कालीन पनरस्स्थतीत उपस्स्थतीत केलेले
पांच सुनावर्ी दरम्यान प्रामानर्क राहतील याची खात्री नसते. पांच नफतूर झाल्यामुळे ब-याचश्या गांभीर
गुन्हयाांमध्ये आरोपी ननदोर्ष सुटतात. त्यामुळे दोर्षारोपनसध्दीचे प्रमार्े घटत असल्याची बाब शासनाच्या
ननदशणनास आली आहे. गुन्हयाच्या तपासादरम्यान पांच म्हर्ुन सरकारी कमणचा-याांची सेवा घेतल्यास
सुनावर्ी दरम्यान पांच नफतुर होण्याची शक्यता फार कमी रानहल अशा ननष्ट्कर्षाप्रत शासन आले आहे.
सबब, गुन्हयाच्या तपासादरम्यान सरकारी कमणचारी पांच म्हर्ून घेण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन
होती.
शासन ननर्णय :पांच नफतुर होऊन दोर्षारोपनसध्दीचे प्रमार् कमी होर्ा-या प्रकारास आळा घालण्याच्या दृष्ट्टीने सात
वर्षे ककवा सात वर्षापेक्षा जास्त नशक्षा असलेल्या गुन्हयाांमध्ये सरकारी कमणचारी पांच म्हर्ून घेण्याचा ननर्णय
सदर शासन ननर्णयान्वये घेण्यात येत आहे.
2.

ज्या गुन्हयामध्ये सात वर्षे ककवा सात वर्षापेक्षा जास्त नशक्षा नमूद केली असेल अशा प्रकरर्ाांमध्ये

तपासी अनधकारी याांनी शक्यतोवर सरकारी कमणचा-याची पांच म्हर्ून सेवा घ्यावी.
3.

सदरची सेवा पांच म्हर्ून घेताना ज्या पनरसरामध्ये खटल्याची सुनावर्ी होर्ार आहे त्या पनरसरात

वास्तव्य असर्ा-या सरकारी कमणचा-यास पांच म्हर्ून घ्यावे जेर्ेकरुन खटल्याच्या सुनावर्ीदरम्यान सदर
पांचास उपस्स्थत राहर्े सुलभ होईल.
4.

पांच म्हर्ून घेत असलेल्या सरकारी कमणचा-याचे चानरत्र्याबाबत प्रथम मौनखक स्वरुपात तपास

अनधका-याने खातरजमा करुन घ्यावी.
5.

एकाच सरकारी कमणचा-यास अनेक गुन्हयाांत वारांवार पांच म्हर्ून घेण्यात येवू नये.

6.

गुन्हयातील नफयादी व आरोपी याांचे नातेवाईक असलेल्या सरकारी कमणचा-यास पांच म्हर्ून

घेण्यात येवू नये.

शासन ननर्णय क्रमाांकः डीपीपी-2012/प्र.क्र.10/पोल-10

7.

सदर शासन ननर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध

करण्यात आला असून, त्याचा सांगर्क साांकेताांक 201505121716260029 हा आहे. हा आदे श
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,
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(द.सां.पाटील)
उप सनचव, गृह नवभाग,महाराष्ट्र शासन
प्रनत,
1.

मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई

2.

अपर मुख्य सनचव (गृह), गृह नवभाग, मांत्रालय मुांबई.

3.

अपर मुख्य सनचव (सेवा), सामान्य प्रशासन नवभाग, मांत्रालय मुांबई.

4.

पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य

5.

मा. राज्यपाल याांचे प्रधान सनचव,राजभवन, मुांबई

6.

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सनचव, मांत्रालय,मुांबई

7.

प्रधान सनचव (अपील व सुरक्षा),गृह नवभाग, मांत्रालय मुांबई.

8.

प्रधान सनचव व नवधी परामशण, नवधी व न्याय नवभाग मांत्रालय, मुांबई

9.

प्रधान सनचव, नवशेर्ष, मांत्रालय, मुांबई

10.

महाप्रबांधक, मा.उच्च न्यायालय, मुांबई

11.

सवण पोलीस आयुक्त

12.

नवशेर्ष पोलीस महाननरीक्षक, सवण पनरक्षेत्र

13.

सवण अपर पोलीस महासांचालक

14.

सवण नजल्हानधकारी

15.

सवण प्रधान नजल्हा व सत्र न्यायाधीश

16.

सवण पोलीस अधीक्षक

17.

सांचालक, अनभयोग, सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई

18.

मा.राज्यमांत्री (शहरे) याांचे खाजगी सनचव

19.

मा.राज्यमांत्री (ग्रामीर्) याांचे खाजगी सनचव

20.

सह सनचव (आस्थापना)

21.

सवण सह सनचव/उप सनचव, गृह नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

22.

सवण कायासने, गृह नवभाग, मांत्रालय, मुांबई

23.

ननवडनस्ती
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