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लॉकडाऊनची सक्ती करताना मानवाधिकाराांना लक्षात घेण े

पोललसाांसाठी मार्गदर्गक तत्त्वे 

 

"कोववड-१९ ही समाज, सरकारां, जमाती आणण व्यकतीांर्ी एक कसोटी आहे. कोरोना 
ववषाणूला तोंड देताना एकता आणण सहकाया दाखवण्यार्ी, आणण कोववड१९र्ा प्रसार कमी 
करण्यासाठी, अनेकवेळा बिनिास्तपणे, योजलेल्या उपाययोजनाांरे् पालन करण्यार्ी 
आवश्यकता आहे. आधथाक आणण सामाजजक , नागरी आणण राजकीय अधिकाराांसह सवार् 
स्तराांवर मानवाधिकाराांिद्दल आदर राखणे ही सावाजननक आरोग्यासांदर्ाातील यशासाठी 
मूलर्ूत िाि ठरेल."१ 1- सांयुक्त राष्ट्रसांघाच्या उच्चायुक्त, मानवाधिकार कायागलय 

उद्ददष्ट 

र्ारतात देशव्यापी लॉकडाऊनर्ी अांमलिजावणी घटनात्मक र्ौकटीत करण्याच्या महत्त्वाच्या 
कामासाठी पोललस खात्याला सहाय्य करण्यासाठी कृतीशील उपाययोजनाांर्ा प्रस्ताव ही मागादशाक 
तत्त्वे देतात. याच्या अांमलिजावणीसाठी पोललसाांनी त्याांच्या आदेशार्ा वापर मानवी, पारदशाक, 

जिािदारीने आणण कोणताही र्ेदर्ाव न करता, सेवेशी प्रामाणणक राहून, नेहमीर् समाजाच्या 
मानवाधिकाराांिद्दल आदर राखत करणे आवश्यक आहे. 

देर्व्यापी लॉकडाऊन 

र्ारताच्या पांतप्रिानाांनी कोववड-१९ ककां वा कोरोना ववषाणूच्या वेगाने पसरणाऱ्या सांसगाामुळे ननमााण 
झालेल्या जागनतक महामारीच्या पाश्वारू्मीवर, २५ मार्ा २०२०पासून  २१ ददवसाांच्या देशव्यापी 
लॉकडाऊनर्ी घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे र्ारतातील १३० कोटी लोकसांख्येला घरातर् 
थाांिावे लागेल आणण आपल्या दैनांददन आयुष्ट्यात योग्य ती महत्त्वार्ी साविधगरीर्ी पावले 
उर्लावी लागतील. यामुळे दळणवळण, एकत्र जमणे, रोजगार-व्यवसाय आणण लशक्षणाशीसांिांधित 
मूलरू्त अधिकाराांमध्ये सकतीने मयाादा येणार आहे. कें द्र सरकार आणण राज्य सरकारने परवानगी 
ददलेल्या अत्यावश्यक सेवाांर् या कालाविी सुरू राहणार आहेत. लॉकडाऊनमुळे मोठ्या प्रमाणात 
जनजीवन ववस्कळीत झाले असून समाजाच्या सवार् थरात र्ीती आणण धर्ांतेरे् वातावरण ननमााण 

 
1१. कोविड १९ आणि त्याच ेमानिाधिकार पररमाि :  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx 26 March 2020 ला पाहिलेलेसांयुकत  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx


झाले आहे. यार्ा तुलनेने मोठा फटका गरीि आणण दिुळ्या वगााला िसतो आहे. या वगाांना 
त्याच्या स्वत:च्या आरोग्य आणण त्याांच्या कुटुांबियाांच्या सुरक्षक्षततचे्या धर्ांतेर्ा सामना करत 
समाजासाठीही काम करावे लागते. 

ददैुवाने देशव्यापी लॉकडाऊनच्या सुरूवातीच्या ददवसाांमध्ये सरकारी यांत्रणेकडून मोठ्या प्रमाणावर 
असांवेदनशीलता आणण अनेकदा क्रौयाार्ा अनुर्व आला आहे. पोललसाांनी, देशातील सवार् 
राज्याांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जव्हडडओमध्ये ददसत असल्याप्रमाणे, अक्षरश: अमानुषपणे वतान केले 
आहे.२2त्यार्ी न्यायपाललकेने स्वत:हून दखल घेत आणण हस्तक्षेप करत, केरळ उच्र् न्यायालयाने 
राज्य सरकारच्या लॉकडाऊनच्या कालाविीतील सवा कारवाईवर देखरेख करण्यारे् ठरवले आहे.३3 

"वप्र ांट मीडडया आणण सोशल मीडडयामध्ये उपलब्ि असलेल्या ववपुल सादहत्यामुळे आपण नककीर् 
असे म्हणू शकतो की आरोग्य यांत्रणा आणण त्यार्िरोिर पोललस दलाने अनतशय अनुकरणीय 
काम केले आहे. मात्र त्यार्िरोिर वतामानपत्रे, इलेकरॉननक माध्यमे आणण सोशल मीडडयामध्ये 
मागील आठवड्यात प्रकालशत झालेल्या काही मादहतीकडे आपण डोळेझाक करू शकत नाही. त्यात 
पोललसाांनी त्याांच्या कताव्यारे् पालन करताना केलेल्या अनतरेकार्ी ककां वा सकतीर्ी मादहती 
आपल्यासमोर येते. त्यार्िरोिर आपल्याला नागररकाांच्या मनात त्याांच्या मूलरू्त अधिकाराांच्या 
उल्लांघनासांदर्ाात असलेली र्ीतीदेखील कमी करायर्ी आहे. त्यामुळेर् आम्ही अशा मतारे् आहोत 
की कें द्र ककां वा राज्य सरकाराांनी लागू केलेल्या लॉकडाऊनर्ी अांमलिजावणी न्यायपाललकेच्या 
देखरेखेखाली असली पादहजे. यार् पाश्वारू्मीवर सरकारच्या लॉकडाऊनच्या कालाविीमिील 
कारवाईला न्यायपाललकेच्या देखरेखेखाली घेण्याच्या कोटााच्या रू्लमकेला आम्ही योग्य समजतो."४4  

या सावाजननक सांकटाच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर नागररक पोललसाांकडून व्यावसानयकता, सांरक्षण, 

सहाय्य आणण मागादशान याांर्ी अपेक्षा िाळगतात. समाजाच्या सवार् थरातील लोकाांना ककमान 
त्रास होईल असे पाहत लॉकडाऊनर्ी अांमलिजावणी करणे यात पोललसाांर्ी वेगळी रू्लमका आहे 

 

२ देशभरात लॉकडाऊन लाग ू िोत असताना ऑडडर घेऊन जािाऱ्या डडललव्िरी बॉईजला पोललसाांची ननदडयपि े मारिाि 
https://www.indiatimes.com/news/india/delivery-guys-carrying-orders-beaten-up-mercilessly-by-police-as-country-enters-
lockdown-509233.html?fbclid=IwAR1OgeshOLRR_AHK1Jj8wTbUS0IaQx0hOPzhaSc_l9g8wYnv8-x4muEZzxU, २६ माचड २०२० 
िाचल्याप्रमाि,े "15,000 लीटर दिू, १०,००० ककलो भाजीपाला फेकून हदला" : विके्रत्याांचा पोललसाांिर आरोप, https://www.ndtv.com/india-
news/coronavirus-india-lockdown-e-tailers-complain-police-beating-up-deliveryagents-2200587, २६ माचड २०२०ला िाचल्याप्रमाि,े 
विधचत्र आणि नाविन्यपूिड मागाांचा अिलांब करत भारतीयाांनी लॉकडाऊनच्या ननयमाांच े पालन कराि े याची पोललसाांनी खातरजमा केली, 
https://theprint.in/india/quirky-and-innovative-ways-in-which-policemade-sure-indians-follow-lockdown-rules/388085/ ,२६ माचड 
२०२०ला िाचल्याप्रमाि े
३ लॉकडाऊनच्या काळात देखरेख करण्याच्या मित्त्िाच्या भूलमकेच ेअनुकरि इतर राजयाांची उच्च न्यायालयेदेखील करतीन अशी आशा आिे. 
४ केरळ उच्च न्यायालयाने ३० माचड २०२० ला स्ित:िून याधचका दाखल करून घेतली (२०२०ची क्रमाांक नसलेली): 
http://highcourtofkerala.nic.in/lat_orders/suomotu_un_wpc_of%202020dtd30032020.pdf 

https://www.indiatimes.com/news/india/delivery-guys-carrying-orders-beaten-up-mercilessly-by-police-as-country-enters-lockdown-509233.html?fbclid=IwAR1OgeshOLRR_AHK1Jj8wTbUS0IaQx0hOPzhaSc_l9g8wYnv8-x4muEZzxU
https://www.indiatimes.com/news/india/delivery-guys-carrying-orders-beaten-up-mercilessly-by-police-as-country-enters-lockdown-509233.html?fbclid=IwAR1OgeshOLRR_AHK1Jj8wTbUS0IaQx0hOPzhaSc_l9g8wYnv8-x4muEZzxU
https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-india-lockdown-e-tailers-complain-police-beating-up-deliveryagents-2200587
https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-india-lockdown-e-tailers-complain-police-beating-up-deliveryagents-2200587
https://theprint.in/india/quirky-and-innovative-ways-in-which-policemade-sure-indians-follow-lockdown-rules/388085/


आणण पोललसाांनी लोकाांच्या ववश्वास आणण सहकायाार्ा पाया तयार केला पादहजे. अत्यावश्यक 
सेवा पुरवणाऱ्याांना त्याांच्या कामाच्या दठकाणी जाण्यासाठी आणण पुरवठा साखळी सुरळीत 
राहण्यासाठी पोललस हे महत्त्वारे् सांपका  बिांद ूआहेत. कोरोना ववषाणूच्या सांसगााच्या प्रसाराला आळा 
घालण्यासाठीच्या सवा िािीांर्ी खातरजमा करत सवा पोललस कारवाई ही सहानुर्ूतीपूवाक, 

मानवाधिकार आणण मानवतेववषयी कायमस्वरुपी आदर राखत, जनतेर्ी सेवा या मनोर्ूलमकेतून 
झाली पादहजे. हीर् एकमेव िाि र्ीती कमी करू शकते, गोंिळ दरू करू शकते, ववश्वास आणण 
एकता ननमााणम करू शकते. इथे उल्लेख केलेल्या मूल्याांर्ा आदर राखण्यानेर् या अर्ूतपूवा 
लॉकडाऊन आणण सावाजननक आरोग्याच्या सांकटाला यशस्वीररत्या तोंड देता येईल. 

 

पुढील सूर्नाांर्ी मागादशाक तत्त्वाांच्या स्वरुपात सवा राज्याांच्या पोललस खात्याांना सीएर्आरआय 
लशफारस करते. 

लॉकडाऊन व्यवस्थापन योजना५5 

प्रत्येक राज्यातील पोललस दलाच्या प्रमुखाांनी एक समग्र लॉकडाऊन व्यवस्थापन योजना 
(यानांतरर्ी योजना) लवकरात लवकर ववकलसत केली पादहजे. ही योजनेद्वारे पोललसाांच्या 
र्ूलमकेर्ी रुपरेखा तयार केली पादहजे. पदार्ा मोठेपणा न दाखवता लॉकडाऊनर्ी अांमलिजावणी 
करण्यातील आपल्या र्ूलमकेरे् पोललस अधिकाऱ्याांना आकलन होईल आणण त्याांर्ी कृती ही 
वेगवान, वाजवी, योग्य आणण समावेशक असावी आणण त्याांच्यात योग्य ननणाय क्षमता वाढीस 
लागावी, अशा पद्ितीन े या योजनेर्ी रुपरेखा तयार करण्यात आली पादहजे. प्रत्यक्ष कारवाई 
करतानाच्या सवा िािीांरे् त्यात व्यावहाररक मागादशान त्यातून देता येईल. त्यामध्ये लोकाांरे् 
व्यवस्थापन, अत्यावश्यक सेवाांरे् सुलर्ीकरण, िलार्ा ककमान वापर, अत्यल्प अटक, कमकुवत 
लोकाांपयात पोर्ण्यासाठीर्ी पावले, ववषाणूच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठीरे् सांरक्षणात्मक उपाय, 

यािरोिरर् अांतगात ररपोदटांग, देखरेख, जिािदारी आणण सवार् थराांवर सांवादार्ी आवश्यकता याांर्ा 
समावेश असेल. यामुळे प्रत्यक्ष कारवाईच्या दठकाणी पोललसाांना योग्य मादहती असेल आणण त े

 
५सिड राजय पोललस मुख्यालय कायाडलयाांना, मिानगराांच्या पोललस आयुकताांना आणि कें द्रीय ननमलष्करी दलाांच्या प्रमुखाांना इांडडयन पोललस 
फाऊां डेशनने हदलेल्या सूचनाांची , जयामध्ये मिामारीला िाताळण्यासाठीची योजना तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आिे, सीएचआरआय दखल 
घेते. या मागडदशडक तत्त्िाांचा मसूदा तयार करिे िा आमच्या पोललस खात्याांना सिाय्य आणि मदत करण्याच्या आमच्या प्रयत्नाांचा एक भाग आिे, 
जयायोगे पोललसाांना त्याांच्यासमोर असलेल्या सध्याच्या आव्िानाांना तोंड देता येईल. 

मागडदशडक तत्त्िे 



जिािदारीनेही वागतील यार्ी खात्री येईल. अपेक्षक्षत ननकालासाठी राज्य सरकाराांनी शहरी आणण 
ग्रामीण र्ागासाठी गरजेनरुुप स्वतांत्र योजना िनवाव्यात. 

स्टॅंडडा ऑपरेदटांग प्रोलसजर (एसओपी)च्या स्वरुपात या िािी मुद्देसूदपणे, स्पष्ट्ट आणण योग्य 
माांडणीद्वारे प्रत्यक्ष अांमलिजावणीसाठी ललणखत स्वरुपात असाव्यात. ही एसओपी सवा 
कमार्ाऱ्याांच्या, ववशेषत: जे प्रत्यक्ष काम करत आहेत, अशा कमार्ाऱ्याांच्यापयात पोर्ण्यासाठी सोप्या 
पद्ितीने पडताळता येईल अशा रे्कललस््स ककां वा पॉकेट िुकच्या रुपात पुस्तकी स्वरुपात वाटता 
येईल ककां वा सहज पाहता येईल अशा पद्ितीने डडजजटल स्वरुपात मोिाईल फोन आणण 
सांगणकावर त्या त्या राज्याच्या र्ाषेत आणण जजथे शकय असेल नतथे, दहांदी व इांग्रजी र्ाषेत 
उपलब्ि करून देता येईल. ववर्ागाच्या ववस्ततृ कामकाजारे् मागादशान म्हणून ही एसओपी 
राज्य/जजल्हा पोललस वेिाईटवर अपलोड करण्यात यावी, वेगवेगळ्या पोललस युननटमध्ये ववशेषत: 
पोललस स्टेशनमध्ये आणण मोिाईल पेरोल युननटमध्ये ती माांडलेली असावी. ही योजना 
सवासामान्याांना सहजपणे उपलब्ि असावी यासाठीच्या सवा उपाययोजना केल्यामुळे नागररकाांमिील 
जागरुकता वाढीस लागेल आणण त्यामुळे नागररकाांरे् सहकाया पोललसाांना लमळू लागेल. 

शारीररक अांतर राखण्यार्ी आवश्यकता आणण लोकाांनी एकत्र जमण्यावर असलेले ननिांि, 

त्यार्िरोिर पोललसाांर्ा सवा वेळ सध्यारे् सांकट तात्काळ हाताळण्यात जात असल्यामुळे, या 
योजनेरे् सांस्थाांत्मक प्रलशक्षण देणे याक्षणी अवघड असणार आहे. याला पयााय म्हणून देखरेख 
करणारे अधिकारी, ववशेषत: जजल्हा पोललस प्रमुख, पोललस स्टेशनरे् प्रमुख आणण युननट प्रमुख 
त्याच्या पातळीवर लक्षािाररत सते्र घेऊ शकतात ज्याद्वारे त्याांच्या कननष्ट्ठ सहकाऱ्याांना ककां वा 
स्टाफला या योजनेिद्दल आणण त्यातील तरतूदीांिद्दल अलर्मुख करता येईल.  

स्थाननक सांदर्ाात या योजनेर्ा सवाांगीण आराखडा िनवण्यासाठी पोललस प्रमुख ककां वा वररष्ट्ठ 
अधिकारी हे सवाात उपयुकत आहेत, पुढील मुद्द्याांर्ा समावेश, प्रत्येक योजनेत, अमांलात 
आणण्यायोग्य उपाययोजनाांद्वारे करण्यार्ा आग्रह सीएर्आरआय िरते. 

  



उपाययोजनाांचा साराांर् 
कोववड-१९ ववरोिात सांरक्षणात्मक उपाय 

अत्यािश्यक सेिेतील कमडचाऱ्याांप्रमािेच, पोललसाांच्या कामाच्या स्िरुपामुळे पोललस 
कमडचाऱ्याांना विषािूचा सांसगड िोण्याची आणि त्याांच्याद्िारे तो पसरण्यासाठी मोठी जोखीम 
आिे. पोललस स्टेशनमिील आणि रस्त्यािर काम करिारे पोललस या सिाांनी पूिडिेळ 
कोरोनाशी सांबांधित उपाययोजनाांना अांमलात आििे िे अत्यांत मित्त्िाचे आिे. जे पोललस 
अधिकाऱ्याांिर पोललस कोठडीची जबाबदारी आिे त्याांनी कोठडीत असिाऱ्याांना कोरोनाचा सांसगड 
िोिार नािी याची खबरदारी घेतली पाहिजे. 
 
बळाच्या ककमान वापरासांदर्ागतील मार्गदर्गन 
सिडसामान्याांच्या दैनांहदन कामकाजािर आलेल्या अभूतपूिड ननबांिाांच्या पाश्िडभूमीिर, 
लॉकडाऊनच्या अांमलबजाििीसाठी बळाचा िापर करिे टाळलेच पाहिजे. अहिांसक मागाांचाच 
िापर करण्यात आला पाहिजे.  
 
अत्यावश्यक सेवेतील कमगचाऱयाांना इप्ससत स्थळी पोचू देणे आणण त्याांना पूणग सहकायग करणे 
अत्यािश्यक सेिेतील कमडचारी आिलम नागररक याांच्यात पोललस िे मित्त्िाचा सांपकड  बबांद ू
आिेत. यामुळे अत्यािश्यक सेिा फकत सुरळीत अांमलात येत नािीत आणि लोकाांपयडत पोचत 
नािीत तर त्यामुळे अनकेाांचे जीिदेखील िाचू शकतात. पोललसाांच्या भूलमकेतील िी मित्त्िाची 
बाब असून त्याला प्रािान्य हदले पाहिजे. 
 
थाांबवण,े तपास आणण साहाय्य करण्यासाठी ववलर्ष्ट्ट कायगपद्िती 
रस्त्यािर आढळिाऱ्या लोकाांचे ननयमन आणि त्याांना सिाय्य करिे, लोकाांना प्रश्न विचारिे 
आणि त्यातून अपेक्षित उत्तरे यासाठी सोपी, व्यििायड, अांमलात आिण्यास सोपी अशा 
कायडपद्िती ककां िा प्रोटोकॉलमुळे पोललसाांचे काम विनाअडथळा पार पडेल. 
 
अनावश्यक अटक आणण स्थानबद्ितेसांदर्ागत मार्गदर्गन 
अनािश्यक अटक टाळण्यासाठी लॉकडाऊनचे उल्लांघन केल्याबद्दल कोितीिी अटक िोता 
कामा नये िा आग्रि आिे. कोठडीत एकमेकाांच्या सांपकाडत आल्याने लोकाांना आणि पोललस 
कमडचाऱ्याांना कोरोना विषािूचा सांसगड िोण्याचा िोका ननमाडि िोऊ नये यासाठी पोललसाांनी 
शकयतो लॉकडाऊनशी ननगडीत सिड अटक टाळल्या पाहिजेत. 
 
पोललसाांच्या र्ैरवतगनासाठी जबाबदारी 
लॉकडाऊनचे व्यिस्थापन करताना, विशेषत: बळाचा िापर करताना, अटक करताना, जनता 



आणि अत्यािश्यक सेिाांचे व्यिस्थापन करताना, स्थावपत ननयम आणि कायडपद्ितीचे 
उल्लांघन करताना ककां िा पालन न करताना, पोललस कमडचारी आढळल्यास त्याविरुद्ि कडक 
कारिाई करण्यात आली पाहिजे.  
 
दबुगल घटकाांना सांरक्षण देण्यासाठी ववर्ेष उपाययोजना 
कािी दबुडल घटकाांना मदत आणि सेिा लमळिण्यासाठी प्रचांड अडचिीांना तोंड द्यािे लागत,े 
लॉकाडाऊनच्या काळात याची तीव्रता आिखी िाढेल. अशा घटकाांची आणि नागररकाांची ओळख 
पटििे िे अनतशय मित्त्िाचे ठरते. कारि िे घटक, दळििळि आणि सांभाषिािरील 
लॉकडाऊनच्या ननबांिाांमुळे आिखी िांधचत रािू शकतात. 
 
प्रततसाद देताना र्ेदर्ाव नको 
पोललसाांनी जनतेला प्रनतसाद देताना भेदभाि करता कामा नये आणि भेदभािाच्या कोित्यािी 
घटनेसांदभाडत सतकड  राहिले पाहिजे. 
 
तनयलमत आणण स्पष्ट्ट सांवाद, सवगच पातळयाांवर, अांतर्गत आणण लोकाांर्ी 
लॉकाडाऊनच्या कालाििीत, लॉकडाऊनच्या व्यिस्थापनाची योजना, त्यातील नव्या घडामोडी 
आणि केल्या जािाऱ्या उपाययोजना यासांदभाडत पोललस दलातील सिडच पातळयाांिर अांतगडत 
आणि जनतेशी सातत्यपूिड सांिादाची खबरदारी पोललस नेततृ्िाने घेतली पाहिजे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. कोववड-१९ ववरोिात सांरक्षणात्मक उपाय 

अत्यावश्यक सेवेतील कमार्ाऱ्याांप्रमाणेर्, पोललसाांच्या कामाच्या स्वरुपामुळे पोललस कमार्ाऱ्याांना 
ववषाणूर्ा सांसगा होण्यार्ी आणण त्याांच्याद्वारे तो पसरण्यासाठी मोठी जोखीम आहे. पोललस 
स्टेशनमिील आणण रस्त्यावर काम करणारे पोललस या सवाांनी पूणावेळ कोरोनाशी सांिांधित 
उपाययोजनाांना अांमलात आणणे हे अत्यांत महत्त्वारे् आहे. जे पोललस अधिकाऱ्याांवर पोललस 
कोठडीर्ी जिािदारी आहे त्याांनी कोठडीत असणाऱ्याांना कोरोनार्ा सांसगा होणार नाही यार्ी 
खिरदारी घेतली पादहजे. 

१.  प्रत्यक्ष कृतीशील पोललस कमार्ाऱ्याांना कोववड-१९पासून सांरक्षणासाठी पुरेशी सािने ज्यात 
मास्क, ग्लोव्हज आणण सॅननटायझर उपलब्ि करून देण्यात आले आहे यार्ी खात्री करणे. 

२. ऑकफस असो पोललस स्टेशन पूणा वेळ एकमेकाांपासून तीन फूटाांरे्६6शारीररक अांतर राखण्याच्या 

सूर्ना सवा पोललस कमार्ाऱ्याांना देण्यात याव्यात. लशवाय रस्त्याांवर : 

अ. मीदटांग ककां वा सूर्ना देताना शारीररक अांतर राखण्यासांदर्ाातील खिरदारी घेतली जात ेआहे 
यार्ी खात्री करणे 

ि. पोललस ननयांत्रण कक्ष (पीसीआर), पोललस व्हॅन आणण इतर पोललस वाहनाांमिील पोललस 
कमार्ाऱ्याांनी शारीररक अांतर राखण्याच्या सूर्नेरे् पालन केले पादहजे. 

क. पोललसाांसाठी असलेल्या मोटरसायकर ककां वा दरु्ाकीवर फकत एकर् कमार्ारी असेल यार्ी 
कसोशीने अांमलिजावणी व्हावी. 

३. सवा कायाालये, पोललस स्टेशन, आउटपोस्ट, र्ौकया, पोललस ननयांत्रण कक्ष व्हॅन आणण सवा पोललस 
वाहनाांरे् दररोज ननजांतुकीकरण करण्यात यावे. 

४.  सवा प्रशासकीय युननटमध्ये पुढील गोष्ट्टी कायााजन्वत करण्यात आलेल्या आहे यासाठी सवा 
उपाययोजना कराव्यात: 

अ. स्वच्छ ननयलमत नळारे् पाणी आणण हाथ िुण्यासाठीच्या सुवविा पुरवण्यात याव्या 

ि. प्रत्येक युननटमिील कमार्ाऱ्याांसाठी हॅंड सॅननटायझरर्ा पुरेसा पुरवठा करण्यात यावा. 
 

६ जागनतक आरोग्य सांघटनेच्या मागडदशडनानुसार: https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019


५.  सवा पोललस स्टेशन/ लॉक-अप मध्ये पुढील सूर्नाांर्ी अांमलिजावणी करण्यात यावी: 

अ. पुरुष आणण मदहलाांसाठीच्या पोललस लॉक-अपरे् दररोज ननजांतुकीकरण आणण पूणा 
स्वच्छता करण्यात यावी. 

ि. सवा पोललस कमार्ारी आणण लॉक-अपमिील व्यकतीसाठी स्वच्छतेच्या उच्र् मानकाांर्ी 
अांमलिजावणी करण्यात यावी. 

क. पोललस लॉक-अपमिील प्रत्येक व्यकतीमध्ये ३ फूटारे् अांतर राहील यार्ी खातरजमा करावी, 
अगदी रात्रीच्या वेळेस झोपतानादेखील. (पार्व्या र्ागातील मागादशान सूर्नाांनुसार) 

ड. पोललस लॉक-अपमिील प्रत्येक व्यकतीसाठी स्वतांत्र सािणार्ा ननयलमत पुरवठा होईल यार्ी 
खातरजमा करावी. प्रत्येक व्यकतीला ठराववक वेळाने त्याांरे् हात िुण्यास ककां वा सॅननटाईज              
करण्याच्या सूर्ना द्याव्यात. 

ई. जजथे नळाच्या पाण्यार्ी सुवविा मयााददत असेल नतथे हॅंड सॅननटायझर पुरवण्यात यावे. 

फ. पोललस लॉक-अपमिील प्रत्येक व्यकतीला त्यारे् तोंड शकय नततके झाकण्यासाठी कापडी 
मास्क/हातरुमाल /फडके/दटश्यू पेपर देण्यात यावे. 

ग. लॉक-अपमिील प्रत्येक व्यकतीच्या आरोग्यार्ी िारकाईने देखरेख करण्यार्ी सूर्ना पोललस 
स्टेशनमिील ननवासी अधिकारी आणण प्रत्येक पोललस स्टेशनमिील ननवडक पोललस 
कमार्ाऱ्याांना देण्यात यावी. कोणाही व्यकतीला सदी, खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास होत 
असेल तर त्याला तात्काळ जवळच्या वैद्यकीय कें द्रात र्ार्णीसाठी घेऊन जावे. 

ह.  कक्रलमनल प्रोलसजर कोडच्या सेकशन ५४नुसार अटक केलेल्या प्रत्येक व्यकतीर्ी अटकेनांतर 
तात्काळ वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. जर त्या व्यकतीस कोठडीत ठेवण्यात आले तर 
त्यार्ी दर ४८ तासाांनी वैदयकीय तपासणी होणे िांिनकारक आहे. (डी के िासू ववरुद्ि पजश्र्म 
िांगाल राज्य सरकार या खटल्यात देण्यात आलेल्या सूर्नेनुसार) 

६. प्रत्यक्ष कृती स्थळावर असणाऱ्या कमार्ाऱ्याांनी खालील सुरक्षा ननयमाांरे् पालन करावे:   

अ. रस्त्यावरील कोणत्याही व्यकतीशी शारररीक सांपका  टाळावा.  

ि. सवासामान्य नागररकाांशी सांवाद सािताना शकयतो ३ फूटाांरे् अांतर राखावे. 



क. स्वतांत्र हातरुमाल ककां वा टॉवेलर्ा वापर करावा. आपला हातरुमाल इतराांना देऊ नये. 

७. घरी परतल्यानांतर तात्काळ करावयाच्या िािीांर्ी स्पष्ट्ट कायापद्िती पोललसाांना द्यावी. हात 
आणण रे्हरा िुणे, आांघोळ करणे आणण कपडे िदलणे आणण दररोज पोललस युननफॉमा िुणे या 
िािीांवर जोर द्यावा. 

८. सवा पोललस कमार्ाऱ्याांर्ी ननयलमत कोरोना र्ार्णी करण्यात यावी, ववशेषत: जे पोललस 
कमार्ारी रस्त्याांवर कायारत आहेत ते सतत जनतचे्या सांपकाात येत असल्यामुळे त्याांर्ी ननयलमत 
र्ार्णी करावी. 

९.  सवा पोललस कताव्याांच्या पालनासाठी एक आपत्कालीन प्लॅन िनवावा आणण जे आजारी 
आहेत त्याांना मदत पुरवावी, जेणेकरून पोललस दलात कोरोनार्ा सांसगा पसरू नये. या प्लॅनमध्ये 
पुढील िािीांर्ा समावेश असावा: 

अ. सध्या उपलब्ि असलेल्या मनुष्ट्यिळारे् व्यवस्थापन करण्यासाठी नेमणुका ककां वा 
जिािदाऱ्याांर्ा प्लॅन िनवावा. 

ि. कननष्ट्ठ कमार्ाऱ्याांना ववशेषत: कॉन्स्टेिल पदावरील कमार्ाऱ्याांना िरे होण्यासाठी वेळेवर 
वेतन आणण पुरेशा रजा लमळतील यार्ी खात्री करावी. 

क. सवा अधिकाऱ्याांना आणण कमार्ाऱ्याांना पुरवण्यात आलेल्या आरोग्य ववम्याअांतगात सवा 
वैद्यकीय खर्ाार्ा समावेश करावा. 

ड. आवश्यकता असल्यास कमार्ाऱ्याांच्या कुटुांबियाांना अत्यावश्यक वस्तूांसह  मदत पुरवावी. 

१०. प्रत्येक पोललस स्टेशन आणण पोललस कायाालयािाहेर स्थाननक र्ाषेत सुरक्षक्षत शारररीक अांतर 
राखण्याववषयी आणण स्वच्छतेववषयी मादहती देणारे पोस्टर लावावेत. 

११. कोरोना ववषाणूच्या सांसगााने िाधिताांच्या ककां वा लक्षणे असलेल्याांच्या अहवालाांवर ननगराणी 
करण्यासाठी सांपका  बिांद ू ककां वा नोडल अधिकारी म्हणून पोललस मुख्यालयात एका वररष्ट्ठ 
अधिकाऱ्यार्ी ननयुकती करावी. हा अहवाल माधगतल्यास तात्काळ तो सांिांधित कमार्ाऱ्याच्या 
वररष्ट्ठ अधिकाऱ्याकडे पाठवण्यात यावा. पोललस कमार्ाऱ्याांना आणण कोठडीतील व्यकतीांना 
कोरोनार्ी लक्षणे आढळून आल्यास त्यार्ी मादहती वररष्ट्ठाांना असावी यासाठी त्या अहवालार्ी एक 
प्रत नोडल अधिकाऱ्याकडे पाठवण्यात यावी. 



 

II. बळाचा ककमान वापर 

सवासामान्याांच्या दैनांददन कामकाजावर आलेल्या अरू्तपूवा ननिांिाांच्या पाश्वारू्मीवर, लॉकडाऊनच्या 

अांमलिजावणीसाठी िळार्ा वापर करणे टाळलेर् पादहजे.७7अदहांसक मागाांर्ार् वापर करण्यात 
आला पादहजे.  

१२. रस्त्यावरील नागररकाांववरोिात िळार्ा वापर करण्यापासून प्रनतिांधित करणारे ववर्ागवार 

पररपत्रक८8काढून त्यार्ी अांमलिजावणी कठोरपणे झाली पादहजे. या पत्रकात अदहांसक मागाांर्ा 
अवलांि करण्याच्या सूर्ना देण्यात आलेल्या असाव्यात. या पररपत्रकात सांयुकत राष्ट्रसांघाच्या 
मूलरू्त तत्त्वाांमिील आठव्या तत्त्वातील िळ आणण शस्त्राांच्या पोललस दलाने करावयाच्या 
वापरासांदर्ाातील सूर्नाांर्ा पुनरोच्र्ार करण्यात आला पादहजे. 
या मूलरू्त तत्त्वापासून दरू जाण्यासाठी अांतगात राजकीय अस्थैया ककां वा इतर सावाजननक 
आपत्कालीन पररजस्थतीसारखी जस्थती लागू केली जाऊ शकत नाही. 

१३. जनतेर्ी कारणमीमाांसा समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीस्थळावर काम करणाऱ्या 
कमार्ाऱ्याांमिील पररणामकारक सांवाद आणण सांप्रेषणारे् कौशल्य वाढवण्यात यावे ककां वा रस्त्यावर 
या िािीांरे् असलेले महत्त्व लक्षात घ्यावे आणण त्यासाठी आवश्यक मदत पुरवण्यात यावी. 

१४. खालील िािी करण्यापासून पोललस कमार्ाऱ्याांना अटकाव करावा. या िािीांर्ा समावेश 
पोललसाांच्या गांर्ीर गैरवतानात करण्यात यावा आणण त्यासाठी योग्य ती लशक्षा करण्यात यावी. 

अ. लॉकडाऊनच्या ननयमाांरे् उल्लांघन केल्याच्या आरोपावरून एखाद्याला मारहाण करणे ककां वा 
मारहाण करत िमकावणे.  

 

७ केरळ पोललस मिासांचालकाांना ललहिलेल्या पत्रात केरळ उच्च न्यायालयाचे एक न्यायमुती, न्यायमुती देिन रामचांद्रन याांनी मिासांचालकाांना 
लॉकडाऊनच्या कधथत उल्लघनाांविरोिात केरळ पोललसाांनी बळाचा िापर न करण्याची विनांती केली िोती. अगदीच आिश्यकता असेल तर 

आणि त्यािी पररस्स्थतीत ककमान बळाचाच िापर करण्यात यािा असे न्यायमुतीने ललहिले आिे. २८ माचड २०२०च्या लाईव्ि लॉ मध्ये याची 
माहिती देण्यात आली आिे. 

८ प्लॅनमध्ये, पररपत्रकात आणण पररपत्रकाला जोडण्यात आलेल्या पुरवणीत िळार्ा वापर करू नये यार्ा पुनरोच्र्ार करण्यात 
यावा. 
 



ि. लॉकडाऊनरे् उल्लांघन केल्याच्या आरोपाखाली सवासामान्याांना लोळायला लावणे, सरपटायला 
लावण,े पाय दमुडून िसवणे ककां वा उठा िशा काढायला लावणे ककां वा त्याांना अपमानास्पद कक्रया 
करायला लावणे. 

१५. जेव्हा जीववत ककां वा ववत्त िोकयात असेल तेव्हार् िळार्ा वापर करण्यार्ी पोललस दलाला 
परवानगी द्यावी. अशा पररजस्थतीत ककमान िळार्ार् वापर करावा आणण दखुापत, गांर्ीर इजा 
होणे टाळण्यासाठी शकय ते प्रयत्न करावेत. ज्या घटनेत ककमान िळार्ा वापर झाला असेल त्या 
घटनेर्ा अहवाल वररष्ट्ठ अधिकाऱ्याांना देणे िांिनकारक असले पादहजे.  

१६. िळार्ा वापर मागादशाक तत्त्वाांमध्ये उल्लेखलेल्या पररजस्थतीव्यनतररकत इतर प्रसगाांत करणे 
टाळावे यासांदर्ाातील मागादशान, अलर्मुखता याांरे् आयोजन, जव्हडडओ कॉन्फरजन्सांगच्या माध्यमातून 
जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा वररष्ट्ठ अधिकाऱ्याांिरोिरर् प्रत्यक्ष कृती स्थळावर कायारत असणाऱ्या 
कमार्ाऱ्याांसाठी  करणे. 

 

III. अत्यावश्यक सेवाांच्या पुरवठ्याची खात्री करणे आणण अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱयाांर्ी पूणग 
सहकायग 

पोललस हे सवासामान्य जनता आणण अत्यावश्यक सेवा याांच्यामिील सांपका  बिांद ूआहेत. यामुळे 
अत्यावश्यक सेवाांर्ा सुरळीत पुरवठार् होत नाही तर यामुळे लोकाांरे् जीवदेखील वारू् शकतात. 
पोललसाांच्या रू्लमकेतील ही महत्त्वार्ी िाि आहे आणण त्याला प्रािान्यक्रम असला पादहजे. 

१७. प्रत्येक अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यारे् दळणवळण आणण लोकाांर्ा अत्यावश्यक सेवाांपयातर्ा 
प्रवास वेळीर्, ववनाअडथळा आणण सुरक्षक्षत व्हावा यासाठी सवोतोपरी पावले उर्लण्यासाठीच्या 
सूर्ना, अलर्मुखता आणण सािने प्रत्यक्ष कृतीस्थळावरील अधिकाऱ्याांना द्यावी. यामध्ये पुढील 
िािीांर्ा समावेश असावा: 

अ. रस्त्यातील अडथळे आणण िांद केलेले रस्ते, गेट याांरे् र्ान राखत माल पोर्वणाऱ्या 
व्यकतीला इजप्सत स्थळी जवळच्या रस्त्याने पोर्ण्यासाठी मागादशान करणे. 

ि. जवळरे् ककराणा दकुान, औषिाांरे् दकुान, एटीएम, हॉजस्पटल, रेशन दकुाने, प्राथलमक आरोग्य 
कें द्र आणण इतर सवा अत्यावश्यक सेवाांर्ी मादहती लोकाांना पुरवण्यास सहकाया करणे. 



क. एखाद्या व्यकतीला वैद्यकीय सेवा ककां वा मदतीर्ी आवश्यकता असल्यास जवळच्या 
हॉजस्पटलपयात पोर्ण्यास मदत करणे. 

ड. नागरी सांस्था आणण स्वयांसेवी सांस्थापयात अत्यावश्यक सेवा पोर्ाव्यात यासाठी सहकाया 
करण,े समाजातील दिुाल घटक, जमाती ववशेषत: अपांग, ज्येष्ट्ठ नागररक आणण लहान मुलाांर्ी 
ओळख पटवून त्याांना सहकाया करणे.  

१८. सरकारने आणण ववर्ागाने आदेश जारी केल्याप्रमाणे आपापल्या राज्यातील सवा ठरवलेले 
अत्यावश्यक सेवाांरे् पुरवठादार याांर्ी पूणा मादहती सवा पातळीवरील सवा पोललस कमार्ाऱ्याांना आहे 
यार्ी खातरजमा करावी. 

१९. सवा अत्यावश्यक सवेा पुरवणाऱ्याांर्ी यादी ववर्ागीय आदेशद्वारे सवा पोललस दलाला देण्यात 
यावी, यासाठी शकय त्या सवा सािनाांर्ा वापर करावा, कमार्ाऱ्याांरे् अधिकृत मोिाईल आणण 
व्हॉ्सअप नांिर इत्यादी, ज्यायोगे पेरोलवरील प्रत्येक पोललस लशपाई, प्रत्येक अधिकारी, कायदा 
सुव्यवस्थेशी ननगडीत प्रत्येक अधिकारी याांना ते रस्त्यावर कताव्य ननर्ावत असताना त्याांना या 
यादीर्ी मादहती सहज उपलब्ि असावी ककां वा त्याांच्याजवळ असावी. 

२०. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्याांनी िाळगण्यार्ी आवश्यक असणाऱ्या आणण पोललसाांना 
दाखवण्यासाठीच्या ओळखपत्र ककां वा ववलशष्ट्ट कागदपत्र याांरे् पूणा ज्ञान आणण यािाितर्ी 
जागरुकता. प्रत्यक्ष कृतीस्थळावरील अधिकाऱ्याांिरोिरर् सवा पोललस कमार्ाऱ्याांना असल्यार्ी खात्री 
करणे. 

२१. अत्यावश्यक सेवा पुरवणारे ककां वा आम जनता याांनी गरज असल्यास प्रवास करण्यासाठीर्ी 
प्रकक्रया, अटी, कागदपते्र आणण गरज असल्यास प्रवास करण्यासाठीर्ा पास, यािाितर्ी स्पष्ट्ट 
मादहती लोकाांना उपलब्ि असणाऱ्या माध्यमाांद्वारे (प्राांनतय, स्थाननक आणण राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे, 
खासगी आणण सरकारी दोन्ही) सवासामान्याांपयात पोर्वण्यात यावी. 

२२. प्रवासासाठीर्ा पास घेण्यार्ी प्रकक्रया ही वेगवान, सोपी असावी आणण प्रत्यक्ष खातरजमा 
करण्यार्ी आवश्यकता नसेल अशी असेल यार्ी खात्री करावी.  सवाांना हा पास उपलब्ि होईल 
यार्ी खातरजमा करण्यासाठी ही प्रकक्रया फकत ऑनलाईन व्यासपीठाांर्ार् वापर करून नव्हे तर 
टेकस्ट मेसेज आणण व्हॉ्सअपच्या माध्यमातूनही पूणा करण्यात यावी. 



२३. जनता ववववि सेवाांर्ा लार् घेत असताना, उदाहरणाथा ककराणा दकुानािाहेर, रेशन दकुानािाहेर 
वाट पाहत असताना, सुरक्षक्षत शारररीक अांतर राखण्याच्या सूर्नाांरे् पालन करत असल्यार्ी कायम 
खात्री करून घ्यावी. 

IV. ''थाांबा, तपासा आणण साहाय्य करा'' हा प्रोटोकॉल अांमलात आणा 

रस्त्यावर आढळणाऱ्या लोकाांरे् ननयमन करताना आणण सहकाया करताना त्याांना प्रश्न ववर्ारताना 
ककां वा आवश्यक प्रनतसाद देताना सहजपणे अांमलात आणता येईल, सोपी, व्यवहाया अशी 
कायापद्िती ककां वा प्रोटोकॉल असल्याने पोललसाांरे् काम सुरळीत पार पडेल. 

२४. ''थाांिा, तपासा आणण साहाय्य करा” हा प्रोटोकॉल ववकलसत करा ज्यामध्ये रस्त्यावर 
आढळणाऱ्या लोकाांरे् ननयमन करताना आणण त्याांना थाांिवताना पोललस कमार्ाऱ्याांना उपयोगात 
आणता येईल अशी एकेक पायरीर्ी कायापद्िती असेल.  

अ. रस्त्यावर आढळणाऱ्या लोकाांना, ते िाहेर असण्यारे् कारण समजून घेणारे मूलरू्त प्रश्न 
ववर्ारावे आणण त्याप्रमाणे प्रनतसाद द्यावा. लोकाांना ववर्ारण्यात येणारे प्रश्न ती व्यकती कुठे 
जाते आहे, कोणत्या कारणासाठी नतथे जाते आहे, यापुरतेर् मयााददत असावेत. 

ि. अत्यावश्यक सेवा लोकाांपयात पोर्वण्यासाठी ववववि प्रकाररे् सहकाया पोललस देऊ शकतात, 

यात सांिांधित हेल्पलाईन साांगणे यार्ाही समावेश आहे. 

क. लॉकडाऊनच्या ननयमाांरे् खरोखरर् केलेले उल्लांघन ओळखण्यासाठीरे् उद्ददष्ट्ट आणण स्पष्ट्ट 
ननकष आणण त्यावरील पोललसाांर्ा योग्य प्रनतसाद शकय आहे. 

V. अटक आणण ताब्यात घेण्याची मयागदा९9 

अनावश्यक ताब्यात घेण्यारे् टाळण्यासाठी, लॉकडाऊनरे् उल्लांघन केल्यारे् आरोप असलेल्याांना 
अटक करू नये ककां वा ताब्यात घेऊ नये यासाठीर्ा आग्रह िरण्यात येतो. कोठडीतील व्यकती 
आणण पोललस कमार्ारी एकमेकाांच्या सहवासात येऊन त्याांना ववषाणूर्ा सांसगा होण्याच्या जोखमीत 

 
९. केरळ उच्र् न्यायालयाने स्वत:हून (२५ मार्ा २०२० ला ) दाखल करून घेतलेल्या याधर्केत- कोववड-१९ (डब्ल्यू पी (सी) नांिर २०२० र्ा ९४००)  
म्हटले आहे की लॉकडाऊनमध्ये न्यायालयाांपयात पोर्ण्यास असलेल्या मयाादेमुळे अगदीर् नाईलाज झाल्यालशवाय आणण गांर्ीर स्वरुपार्ा गुन्हा 
घडल्यालशवाय अटक करण्यात येऊ नये:http://highcourtofkerala.nic.in/downloads/COVID_19_wpc9400_2020_orderdtd25032020.pdf 
 

http://highcourtofkerala.nic.in/downloads/COVID_19_wpc9400_2020_orderdtd25032020.pdf


न टाकण्याच्या महत्त्वाच्या िािीला लक्षात घेता पोललसाांनी शकय असेल तोपयात सवा अटक ककां वा 
ताब्यात घेणमे टाळले पादहजे. 

२५. पोललस कोठडीती मयााददत जागेमुळे ताब्यात घेतलेली व्यकती आणण पोललस कमार्ाऱ्याांना 
स्वत:लादेखील ववषाणूर्ा सांसगा होण्यार्ा आणण त्याांच्याद्वारे इतराांपयात पसरवला जाण्यार्ा गांर्ीर 
िोका ओळखण्यात यावा आणण त्यासाठीच्या सवा आवश्यक उपाययोजना अांमलात आणण्यार्ी 
गरज आहे. 

२६. लॉकडाऊनच्या ननिांिाांरे् उल्लांघन करण्यासांदर्ाात अटक केलेल्या व्यकतीला जामीन 
लमळण्यार्ी तरतूद असते यासारख्या सवासामान्य कायदेशीर िािीांववषयी पोललस कमार्ाऱ्याांना 

मादहती असेल यार्ी खातरजमा करणे.१०10 

२७. एखाद्या व्यकतीने लॉकडाऊनच्या ननिांिाांरे् उल्लांघन केल्यास त्याला अटक करण्यासाठी 
पोललस प्रथमदशानी ददसणाऱ्या पुरावाजन्य पररजस्थतीर्ा वापर करू शकतात, यार्ी खातरजमा 
करणे. 

२८. लॉकडाऊनच्या ननिांिारे् उल्लांघन केल्यार्ा सांशय असलेल्या प्रत्येक व्यकतीला अटक करणे 
पोललस अधिकाऱ्याांनी टाळावे, त्याऐवजी त्याांनी ताकीद द्यावी ककां वा दांड आकारावा. 

२९. कायदेशीर मदतीसाठी वकीलाांर्ी ननवड करण्यासाठी पोललस अधिकाऱ्याांना जजल्हा कायदेशीर 
ववर्ागाशी ककां वा तालुका कायदेशीर सेवा सलमतीशी (जे लागू असेल त्याप्रमाणे) समन्वय 
सािण्याच्या सूर्ना देण्यात याव्यात. वकील ककां वा कायदेशीर सल्लागाराांरे् नाव आणण सांपकाार्ी 
मादहती इत्यादी तपशील प्रत्येक पोललस स्टेशनच्या िाहेर ठेवल्यास लोकाांना पोललस कोठडीत 
नेण्यारे् प्रमाण कमी होईल. 

लोकाांना पोललसाांच्या ताब्यात घेिे कमी करा 

३०. कक्रलमनल प्रोलसजर कोडमिील कलम ४१ आणण ४१ अ मिील तरतूदीांनुसार सात वषाांपयात 
लशक्षा असणाऱ्या सवार् गुन्हयाांच्या िाितीत अधिकाऱ्याांनी अटक करू नये, असे लेखी कारणासह 
ननदेश देण्यार्ा  ठोस ननयम लागू करण्यात यावा. 

 
१० उदाहरणाथा, र्ारतीय दांड सांदहतचे्या कलम १८८, २६८, २७०, २७१ अांतगात, महामारीच्या आजाराांर्ा कायदा १८९७ (कलम २ आणण २) आणण 
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ (कलम ५१ त े६०) 
 



३१.  सात वषाांपेक्षा जास्त लशक्षा असणाऱ्या गुन्हयाांमध्येदेखील जर कक्रलमनल प्रोलसजर 
कोडअांतगात असणाऱ्या ननयमाांनुसार अटक करणे अत्यावश्यक नसल्यास अटक करणे टाळण्यात 
यावे. कोणतीही अटक ही घटनात्मक तरतूदी आणण कक्रलमनल प्रोलसजर कोडच्या कायापद्ितीनुसार 
आणण अधिकाराांनुसारर् करण्यात यावी. 

३२. कोरोना महामारीच्या काळात कोणतीही प्रनतिांिात्मक अटक करण्यास पोललस कमार्ाऱ्याांना 
मनाई करण्यात यावी. 

३३. सवा प्रकरणात पोललस लॉक-अप मिील व्यकतीांना जालमनाांवर सोडताना न्यायालयाच्या 
ननदेशाप्रमाणेर् कारवाई करावी ककां वा न्यायलायर्ी परवानगी घ्यावी. 

VI. पोललसाांच्या र्ैरवतगनाची नोंद 

लॉकडाऊनर्ी अांमलिजावणी करताना िळार्ा वापर करणे, अटक करण,े ताब्यात घेणे, सावाजननक 
आणण अत्यावश्यक सेवाांरे् ननयमन करणे यासारख्या िािीांमध्ये कोणत्याही पोललस कमार्ाऱ्याकडून 
कायद्यारे् उल्लांघन झाल्यास ककां वा कायदेशीर िािीांरे् पालन न झाल्यास त्याववरुद्ि कडक 
कारवाई करण्यात यावी.  

३४. लॉकडाऊन लागू करताना घालून ददलेल्या कायापद्ितीांरे् आणण मानवाधिकाराांच्या ननकषाांरे् 
सवा स्तरावर कठोर पालन करणे यावर र्र द्यावा. 

३५. प्रत्येक पोललस स्टेशनने, ववशेषत: थाांिा, तपासा आणण साहाय्य करा प्रोटोकॉलर्ी 
अांमलिजावणी रस्त्यावर करण्यार्ी जिािदारी असलेल्या पोललस अधिकाऱ्याांनी, पुनरावलोकन 
करताना आणण अधिकारी त्याांच्या जिािदाऱ्याांरे् पालन करत आहेत, हे सुननजश्र्त करताना 
यासांदर्ाातील अहवाल प्रकक्रया तांतोतांत पाळावी. 

३६. ज्या पोललस कमार्ाऱ्याांवर गैरवतान केल्यार्ा ककां वा गुन्हेगारी स्वरुपारे् वतान केल्यार्ा आरोप 
असेल त्याांच्याववरुद्ि तक्रार नोंदवणे सवा नागररकाांना सोपे होईल यार्ी खातरजमा करावी. 
यासाठी एक समवपात हेल्पलाईन असावी आणण नतर्े नांिर सवात्र प्रकालशत केलेले हवते. प्रत्येक 
तक्रारीर्ी दखल घेणे आणण त्याला प्रनतसाद देणे, यासांदर्ाात नेमकी काय कारवाई करावी याच्या 
स्पष्ट्ट सूर्ना देत, त्यार्ी अांमलिजावणी पयावेक्षण अधिकाऱ्याांना िांिनकारक करावी. 



३७. पोललस कमार्ाऱ्याांच्या हुद्द्यार्ा ववर्ार न करता त्याांच्याववरुद्ि कठोर कारवाई करावी, 
ववर्ागीय ककां वा गुन्हेगारी स्वरुपार्ी (जशी आवश्यकता असेल) ज्याांनी: 

अ. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्याांना त्याांरे् काम करण्यापासून रोखणे, अडथळा ननमााण करणे 
ककां वा मयाादा घालणे. 

ि. अत्यावश्यक सेवेतील कमार्ाऱ्याांना ककां वा पुरवठादाराांना मारहाण करणे ककां वा जायिांदी करणे 

क. व्यकतीांववरोिात अननयांबत्रत ककां वा अपमानास्पद िळार्ा वापर करणे. 

ड. अनावश्यक आणण िेकायदेशीरररत्या व्यकतीांना ताब्यात घेणे ककां वा अटक करणे. 

जर वर उल्लेख केलेल्या मुद्द्याांसांदर्ाात खटला र्रण्यात आला आणण सांिांधित पोललस 
कमार्ाऱ्याला कोठडीत ठेवण्यात आले नाही तर त्याला तािडतोि त्याच्या सेवेतून ननलांबित करावे 
आणण लवकरात लवकर त्याच्याववरोिात कायदेशीर प्रकक्रया सुरू करावी. 

VII. असुरक्षक्षत घटकाांना सांरक्षण द्यावे 

काही असुरक्षक्षत घटकाांना मदत घेण्यास आणण सेवा लमळवण्यास अवघड असते, लॉकडाऊनच्या 
काळात ते आणखी अवघड होईल. लॉकडाऊनमिील ननिांिाांमुळे अशा अडर्णीत ककां वा सांकटात 
सापडू शकणाऱ्या लोकाांर्ी ओळख पटवणे हे अत्यांत महत्त्वारे् आहे. 

३८. मदहला, िालके, आजारी, ज्येष्ट्ठ नागररक, अपांग व्यकती ककां वा इतर घटक ज्याांना लॉकडाऊनच्या 
ननिांिामुळे मोठा फटका िसेल अशा व्यकतीांच्या ववशेष गरजाांकडे लक्ष देण्यासाठी खास उपाय 
करावेत आणण पुढीलप्रमाणे योजना तयार कराव्यात, 

अ. रेशन ककां वा औषिे त्याांच्या ननवासस्थानापयात पोर्वण्यासाठी साहाय्य करावे. 

ि. हॉजस्पटल, िॅंक, रेशन दकुान ककां वा ककराणा दकुान ककां वा इतर अत्यावश्यक सेवाांपयात 
पोर्ण्यासाठी त्याांना मदत करावी. 

क. आजारी, ज्येष्ट्ठ नागररक आणण अपांग व्यकती ककां वा इतर गरजू याांना आवश्यकता 
असल्यास सातत्यपूणा वैद्यकीय ककां वा इतर आवश्यक सेवा पुरवण्यात साहाय्य करावे. 

ड. जर शकय असेल असेल अशा व्यकतीांना ननयलमत फोन करून त्याांच्या गरजाांर्ी ववर्ारपूस 
करणे. 



३९. असुरक्षक्षत गटाांना तोंड द्यावे लागत असलेल्या अडर्णी आणण सुरक्षेच्या िािीांर्ी दखल 
घ्यावी. यात िेघर, स्थलाांतररत मजूर, वेश्या व्यवसायातीशी ननगडीत व्यकती, तनृतयपांथी, 
अल्पसांख्याांक, असुरक्षक्षत घरातील मदहला आणण िालके आणण द्वेषयुकत गुन्हयाांसाठी सांवेदनाक्षम 
असणाऱ्या ईशान्येकडील जमाती याांच्या अडर्णीांर्ी दखल घ्यावी. सुरूवातीला हे पुढीलप्रमाणे 
करता येईल: 

अ. कोणत्याही गरजू व्यकतीसाठी ववशेष मदत सवेा ककां वा िोरणे आखणे. 

ि. नागरी सांस्था आणण इतर सांिांधिताांनी कोणाही आवश्यकता असणाऱ्यासाठी सांदर्ा गोळा 
करून ठेवणे. 

क. पोललसाांच्या उपजस्थतीर्ी आणण प्रनतसादार्ी खात्री, गरज असणाऱ्याांना द्यावी.  

४०. अल्पसांख्याांक समुदायाच्या गरजा आणण तक्रारी समजून घेण्यासाठी त्याांच्याशी सांवाद सािावा, 
त्याांना खात्री द्यावी, त्याांच्या सूर्ना स्वीकाराव्यात यासाठी प्रत्येक पोललस स्टेशन आणण जजल्हा 
पातळीवर ववशेष आणण ननजश्र्त उपाय कराव्यात. पोललसाांर्ा प्रनतसाद या िािीांवर आिाररत 
असावा. 

VIII. भेदभाव करू नये आणण सवाांनाच उपलब्ि व्हावे 

नागररकाांना प्रनतसाद देताना पोललसाांनी र्ेदर्ाव करू नये आणण र्ेदर्ावाच्या कोणत्याही घटना 
घडत असताना ककां वा देखरेख करत असताना यािाित दक्ष राहावे. 

४१. र्ारताच्या राज्यघटनेच्या प्रकरण १४ मध्ये ग्वाही ददल्याप्रमाणे सवाांना कायद्यासमोर समान 
लेखावे. र्ारताच्या राज्यघटनेने ग्वाही ददल्याप्रमाणे जन्मस्थळ, जात, ललांग, वांश, िमा याच्या 
आिारावर कोणत्याही नागररकाशी र्ेदर्ाव न करता सवा पोललस कताव्ये नन:पक्षपातीपणे पार 
पाडावीत. 

४२. समाजातील ककां वा पोललस कमार्ाऱ्याांद्वारा एखाद्या वांशाववरुद्ि, िमााववरुद्ि, जातीच्या 
आिारावर ककां वा ववलशष्ट्ट व्यकतीांच्या ववरोिात वकतव्ये ककां वा कृती केलेल्या असल्यास त्याववरुद्ि 
दक्ष असावे आणण मागादशाक तत्त्वाांमध्ये ददलेल्या ननयमाांप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करावी.  

४३. कोणत्याही पोललस कमार्ाऱ्याकडून झालेली कोणतीही र्ेदर्ावयुकत कारवाई आणण / ककां वा 
असांवेदनशील कृती ककां वा वतावणूक याच्याववरुद्ि मागादशाक तत्त्वाांनुसार तात्काळ र्ौकशी करावी. 



४४. पोललसाांिद्दल समाजात ववश्वास ननमााण करणारे ववशेष उपाय आणण योजना तयार करणाऱ्या 
प्रत्यक्ष कृतीस्थळावरील पोललस कमार्ाऱ्याांना प्रोत्साहन द्यावे. 

IX. स्पष्टपण ेसांवाद सािा आणण दृष्यमान व्हा 

लॉकडाऊनच्या पूणा कालाविीत, लॉकडाऊनर्ी अांमलिजावणी करताना, त्यासांिांिीच्या घडामोडी 
घडत असताना, पोललस प्रमुखाांकडून पोललस दलातील सवार् पातळ्याांवर सातत्यपूणा आणण एकबत्रत 
सांवाद सािला पादहजे आणण त्यार्ी खात्री केली पादहजे.  

पोललस दलाअांतगात 

४५. लॉकडाऊनच्या पररजस्थतीसांदर्ाात सांिांधित आणण ताजी मादहती, कें द्र आणण राज्य सरकारच्या 
मागादशाक तत्त्वाांसह आणण योजना या सोप्या, सहज समजतील अशा स्वरुपात आणण र्ाषेत सवा 
पयावेक्षक अधिकारी,  पोललस स्टेशनरे् अधिकारी, जजल्हा पोललस प्रमुख, ववववि ववर्ागाांरे् प्रमुख, 

झोनरे् प्रमुख अधिकारी आणण इतर पोललस अधिकारी याांच्यापयात पोर्तील यार्ी खातरजमा 
करावी. 

४६. पोललस स्टेशन, जजल्हा, रेंज आणण मुख्यालयाांकडून शकय असल्यास जव्हडडओ ककां वा कॉन्फरन्स 
कॉलच्या माध्यमातून दररोज सवार् पातळ्याांवर मादहती घेण्यात यावी आणण अद्ययावत मादहती 
सवार् पातळ्याांवर देण्यात यावी आणण नतर्ा दस्तावेज राखावा आणण लॉकडाऊनसांदर्ाातील 
कारवायाांर्ा, आणण गरज असल्यास ववलशष्ट्ट कारवायाांर्ा आढावा घ्यावा. 

४७. रोजर्ी मादहती घेताना पोललस कमार्ाऱ्याांनी घ्यावयाच्या सवा सांिांधित आणण ताजी 
साविधगरीर्ी पावले यािद्दल पोललस कमार्ाऱ्याांना पुन्हा पुन्हा साांधगतले जाईल यार्ी खातरजमा 
करावी. 

४८. लोकाांशी सांवाद सािणारे आणण गस्त घालण्यात येणाऱ्या पररसरािद्दल जिािदार असणारे 
गस्ती अधिकारी याांना लॉकडाऊनर्ी योजना पूणापणे मादहत आहे आणण उर्लायच्या प्रत्येक 
पावलािद्दल त्याांना पुरेशी स्पष्ट्टता आहे यासाठी एकबत्रतररत्या प्रयत्न करणे. 

४९. ननयलमत अांतराने योजनेच्या अांमलिजावणीर्ा आढावा जनतेसोित घ्या. 

जनतेसोित 

 



५०. लॉकडाऊनच्या काळात जव्हडडओ, सोशल मीडडया, ववशेषत: ्ववटर याांच्या माध्यमातून जनतेला 
पोललसाांच्या उपजस्थतीर्ी खात्री द्यावी आणण रेडडओच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकाांपयात 
पोर्ण्यार्ी खात्री करा. 

५१. लॉकडाऊनच्या काळात जनतेच्या जिािदाऱ्या साांगणारी आणण समजण्यायोग्य मादहती 
कृतीशीलपणे प्रसाररत करा. यामध्ये ननिांि असणारी दठकाणे, लॉकडाऊनच्या ननिांिाांरे् उल्लांघन 
केल्यास केली जाणारी कारवाई आणण आकारले जाणारे दांड यासह सांिांधित मादहती जनतेला द्या. 
कोणत्या कारवाया केल्या जाऊ शकतात आणण अत्यावश्यक सेवाांर्ी उपलब्िता, ववववि माध्यमे,  
पोललस आणण सरकारच्या वेिसाईटसह, वतामानपत्र,े टीव्ही, न्यूज रॅ्नेल, रेडडओ, ऑनलाईन न्यूज 
पोटाल, पत्रके, सावाजननक दठकाणाांजवळील होडडांग, नागरी वस्त्याांमिून लाऊडस्पीकरच्या माध्यमातून 
घोषणा, सोशल मीडडया आणण इतर योग्य माध्यमातून सवा थराांवर जनतपेयात मादहती प्रसाररत 
करण्यात यावी. 

५२.  ज्याांना वार्ता येत नाही ककां वा फारर् अत्यल्प वार्ता येते आणण ज्या लोकाांच्या ववलशष्ट्ट 
गरजा आहेत अशाांसह सवार् लोकाांपयात मादहती पोर्ते आहे यार्ी खातरजमा करण्यासाठी पावले 
उर्लावीत.  

५३. कोरोना सांसगाारे् सांकट आणण सरकार/पोललसाांच्या उपाययोजना यािद्दल लोकाांना सांिांधित 
अद्ययावत मादहती ननयलमतपणे देण्यात यावी. 

५४. आपल्या कायाक्षेत्रातील स्थाननक लोकाांशी ननयलमत सांपका  राखण्यासाठी, पोललस अधिकाऱ्याांनी, 
शारीररक अांतर राखण्यासह इतर आवश्यक ती साविधगरीर्ी पावले उर्लत, त्याांच्या कायाक्षेत्रात 
येणाऱ्या कुटुांिाांना देण्यात येणाऱ्या साप्तादहक र्ेटीांना प्रािान्यक्रम द्यावा. यामुळे नागररक तोंड 
देत असलेल्या अडर्णी पोललसाांना समजून घेता येतील आणण त्यासाठी अनुरूप पावले उर्लता 
येतील. स्थाननक प्रशासनाशी आणण / ककां वा इतर अत्यावश्यक सेवाांशी समन्वय सािणे यार्ाही 
यात समावेश आहे. 
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