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उप-प्राचार्य व इतिहास ववभागप्रमुख, 

 ववद्र्ा प्रतिष्ठानच े

कला, वाणिज्र् आणि ववज्ञान महाववद्र्ालर्, 

ववद्र्ानगरी, बारामिी, जिल्हा-पुिे.  

 (महाराष्ट्र) भारत  

 

 

साराांश:- 

पोलीस हा शब्द शहर ककिं वा नगरराज्र् आणि राज्र्ाची पररजथििी व राज्र्घटना र्ा अिायच्र्ा ग्रीक 
(ग्रीक शब्दावरुन Polis हे त्र्ाचे रोमन ललप्र्िंिर) शब्दापास न तनघालेला अस न िो मलुकर राज्र्यवर्वथिा 
र्ा अिायने प्रिम फ्रें च भाषमेध्रे् रुढ झाला। सवय पाजचचमात्र् राष््ािंि प्राचीन काळापास न नगरपाललका 
आणि ित्समान इिर थिातनक थवराज्र् सिंथिाच कार्दा व सयुवर्वथिा राखण्र्ाचे काम करीि 
असल्र्ामळेु कालािंिराने 'पोलीस' र्ा शब्दाला आधतुनक अिय प्राप्ि झाला। पोलीस हे शासनाने िर्ार 
केलेल्र्ा कार्द्र्ािंची अिंमलबिाविी करिाि। लोकािंच्र्ा िीववि ववत्िाचे रक्षि करिे, गनु्हर्ािंना आळा 
घालिे, घडलेल्र्ा गनु्हर्ािंचा शोध घेऊन आरोपीला परुायवर्ातनशी न्र्ार्ासनासमोर हिर करिे, समािाि 
शािंििा व सयुवर्वथिा प्रथिावपि करिे इत्र्ादी कामािंचा समावेश पोललसािंच्र्ा किययवर्ािंि होिो। पोलीस 
म्हििे िनकल्र्ािासाठी कार्य करिारी समािािील एक शक्िी अस न त्र्ाद्वारे सिंपत्िी आणि 
थवाििंत्र्र्ावर तनर्िंत्रि ठेवले िाि।े पोलीस सिंकल्पनेि केवळ शासनाचे सिंरक्षि आणि समािािील 
शािंििा आणि सयुवर्वथिा इिकेच अपे् क्षि नाही िर लोकािंच्र्ा िीवविाचे आणि ववत्िाचे देखील सिंरक्षि 
केले िावे, हे देखील त्र्ािंचे मखु्र् कार्य आहे।१ 

 

पोलीस -  

 

ऑक्सफडय शब्दकोषाप्रमािे पोलीस म्हिि,े ''अशी एक कार्य पद्धिी कर जिच्र्ाद्वारे कार्द्र्ाचे सिंरक्षि 
आणि कार्द्र्ाची अिंमलबिाविी करण्र्ाच े कार्य केले िाि।े''  इ।स।१९२९ च्र्ा रॉर्ल कलमशनने 
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पोललसािंच्र्ा अधधकारािंच्र्ा बाबिीि असे म्हटल ेआहे कर,  'पोलीस म्हििे अशी एक यवर्क्िी कर िी 
किययवर् म्हि न कार्य करि ेपरिंि ुिे कार्य वाथिववक थविःच्र्ा मनानेच त्र्ा यवर्क्िीने एरयवही माि स 
म्हि न केले असि।े' 
 
 

का्दा  

 

राज्र् र्ा सिंथिेचे महत्वाच ेकार्य म्हििे समािाचे कल्र्ाि, म्हििेच िन-कल्र्ाि होर्। समािाच े
कल्र्ाि साधण्र्ासाठी, शािंििा व सयुवर्वथिा राखण्र्ासाठी, राज्र् अिवा समािासाठी काही तनर्म वा 
कार्दे िर्ार करिे, ि ेलाग  करिे िसेच त्र्ािंचे समािाकड न पालन करुन घेिे, हे महत्त्वाचे असि।े 
समािाि िर कार्दे नसिील िर त्र्ा समािाि अरािकिा मािेल र्ाि काही शिंका नाही।  राज्र् 
चालववण्र्ासाठी, राज्र् करण्र्ासाठी कार्दे िर्ार केल ेिािाि। कार्द्र्ाचे पालन न केल्र्ास दिंडाची 
यवर्वथिा केलेली असि।े म्हििेच समािाि शािंििा व सयुवर्वथिा राखण्र्ासाठी कार्द्र्ाची आवचर्किा 
असि।े त्र्ामळेुच समािािील प्रत्त्रे्क घटकाचे अधधकार सरु्क्षि राहहले आहेि।  

 

कार्दा हे समथर्ािंच ेसमाधान करण्र्ाचे एक शाथत्र आहे। हे शाथत्र नतैिक थवरुपाचे अस न न्र्ार् र्ा 
ित्वावर आधारलेले आहे। र्ामळेुच समाियवर्वथिेसारख्र्ा गुिंिागुिंिीच्र्ा प्रकिरे्ि देखील सामाजिक 
न्र्ार् अजथित्वाि असिो असे लक्षाि रे्ि।े अिायि कार्द्र्ाची अिंमलबिाविी ही एक प्रगि थवरुपाची 
कला अस न त्र्ासाठी कौशल्र्प ियिा अिंगी असिे आवचर्क आहे। 
 

कार्दा म्हििे ववचारप वयक ललणखि असे ववधान असि,े िे तनजचचि व सरळसरळ रीिीने 
अिंमलबिाविासाठी िर्ार केलेले असि,े ज्र्ामळेु समािाि शािंििा,समाधान आणि सामाजिक न्र्ार् 
प्रथिावपि केला िािो।  

 

सवु््वस्था  

 

वेबथटर शब्दकोशाप्रमािे सयुवर्वथिा म्हिि ेज्र्ाची अिंमलबिाविी होऊ शकि ेअशा प्रकारचा तनर्म 
म्हििे कार्दा असिो व ज्र्ाची अिंमलबिाविी शक्र् नाही ककिं वा होि नाही त्र्ाला कार्दा म्हिण्र्ाच े
काहीही कारि नाही। सयुवर्थिा म्हिि े अशी प्रकिर्ा असि े कर, ज्र्ाद्वारे समािािील ववववध 
सिंथिािंमध्रे् ससुिंवाद प्रथिावपि करिा रे्िो ककिं वा केला िािो आणि अनभुविा देखील रे्िो। अशा 
रीिीने कार्दा व सयुवर्वथिा र्ािंना एकमेकापास न वेगळे करिा रे्ि नाही। अशा कोित्र्ाही 
कार्द्र्ाच्र्ा अजथित्वाची कल्पना होऊ शकि नाही कर, ज्र्ाद्वारे समािाि लशथि प्रथिावपि होऊ 
शकि नाही आणि असा कोििाही कार्दा समािाि नसिो कर, ज्र्ाचे बिंधन समािाला पाळावे लागि 
नाही। कार्द्र्ाची अिंमलबिाविी साधनािंद्वारे केली िाि नसेल िर कोित्र्ाही सयुवर्वथिचेी कल्पनाही 
समािाि करिा रे्ि नाही।  
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कार्द्र्ाची अिंमलबिाविी केयवहाही तनरियक असि नाही। कार्द्र्ाचे प्रशासन कार्द्र्ासाठी नसि ेिर 
समािाि सयुवर्वथिा प्रथिावपि करण्र्ाचे ि ेएक साधन असि।े त्र्ामळेु मलुभ ि अिायने कार्द्र्ाची  
अिंमलबिाविी समािाि शािंििा, सयुवर्वथिा िीववि व ववत्ि राखण्र्ासाठी असि,े इिकेच नाही िर 
नागररकािंच्र्ा म लभ ि हक्काचे सिंरक्षि करण्र्ासाठीचे ि ेएक साधन असि।े  समाि,  प्रतितनधी, कार्दा 
व सयुवर्वथिा र्ािंना एकत्रत्रि साधण्र्ाचा दवुा म्हििचे पोलीस यवर्वथिा होर्, त्र्ामळेु र्ा यवर्वथिेला 
अनन्र्साधारि महत्त्व आहे। समािाि प्रतितनधीिंद्वारे कार्दा आणि सयुवर्वथिा राखण्र्ाच ेकार्य केले 
िाि असले िरी वा्ाŠाार्दा व सयुवर्वथिा राखण्र्ाचे कार्य समािाि करिारी पोलीस यवर्वथिा ही 
सवायि महत्वाची मानली िाि।े समाि, प्रतितनधी, कार्दा व सयुवर्वथिा र्ािंना एकत्रत्रि साधण्र्ािंचा दवुा 
म्हििेच पोलीस यवर्वथिा होर्, त्र्ामळेु र्ा यवर्वथिेला महत्त्व आहे। 
 

शशवपवूवकालीन पोलीस व््वस्था (इ।स।१३०० त े१६५०) 
 

लशवप वय काळाि पोललसािंची कारे् करण्र्ासाठी, शािंििा व सयुवर्वथिा राखण्र्ासाठी, गनु्हर्ािंचा िपास 
करण्र्ासाठी थवििंत्र पोलीस यवर्वथिा अजथित्वाि असल्र्ाचे आढळि नाही।२ थिातनक मलुकर अधधकारी 
िहाधगरदार, मोकासदार, हवालदार, ठािेदार, देशमखु र्ािंच्र्ाकडचे आपल्र्ा अधधपत्र्ा खालील प्रदेशाि 
पोलीस यवर्वथिेच ेशािंििा व सयुवर्वथिा राखण्र्ाच ेकार्य होि।े परगण्र्ाि शािंििा व सरुक्षा ठेवण्र्ासाठी 
नाईकािंचे पिक असे। र्ा पिकाच्र्ा प्रमखुास 'सरगऱु्हो' असे म्हिि।३ नाईकािंच ेपिक ज्र्ावेळी कसबा 
ककिं वा परगण्र्ाच ेगािंव र्ािंच ेसरक्षि करि असे िेंयवहा त्र्ा पिकाला 'चोरदथिी पिक' असे म्हिि।४ 
िसेच खेडगेावामध्रे् मोकादमास मदि करण्र्ासाठी रक्षक असे। नाईकवडी ककिं वा सरगऱु्हो हे बऱ्र्ाच 
प्रमािाि सिंख्रे्ने मथुलीम असि िर नाईक हे नेहमी  रामोशी, लभल्ल ककिं वा मािंग र्ा िमािीिील 
असि।५ काही महत्त्वाच्र्ा शहराि व रािधानीच्र्ा हठकािी मखु्र् पोलीस अधधकारी असे त्र्ास 
'कोिवाल' असे म्हिि।  मोठ्र्ा शहरािंमध्रे् त्र्ािंची नेमिुक केली िाि असे। शहरािील नागररकािंच ेव 
त्र्ािंच्र्ा मालमत्िचेे सरिंक्षि करिे ही त्र्ाची िबाबदारी असे।  रािधानीि शािंििा आणि सयुवर्वथिा 
राखिे हे त्र्ािंच ेकाम होि।े त्र्ािंच्र्ा हािाखाली मोठ्र्ा सिंख्रे्ने नाईक नेमलेले असि।   

 

शशवकालीन पोलीस व््वस्था (इ।स।१६५० त ेइ।स।१७५०) 
   

महाराष््ामध्रे् लशवािी महारािािंनी थवराज्र्ाची तनलमयिी केल्र्ानिंिर  पोलीस यवर्वथिेचे कार्य करिाऱ्र्ा 
अधधकाऱ्र्ािंची नवीन साखळी हदस न रे्ि।े र्ामध्रे् परगण्र्ाचा मिंत्री, सरसभेुदार, सभेुदार व मोकादम 
र्ािंचा समावेश होि असे। नाईक, नाईकवडी व ग्रामरक्षक हर्ािंच्र्ा मदिीने थिातनक पिके गावाच े
सिंरक्षि करि असल्र्ाची ि नी पद्धि िशीच सरुु होिी।  

  

राज्र्ाचा कारभार उत्िमरीत्र्ा करिा र्ावा म्हि न छत्रपिी लशवािी महारािािंनी प्रशासन यवर्वथिेकररिा 
अष्टप्रधान मिंडळाची थिापना केली होिी। प्रत्रे्क मिंत्र्र्ाला थवििंत्र कामे नेम न देण्र्ाि आली होिी। 
अष्टप्रधानािीलच मिंत्री (वाकनीस) हा राज्र्ाचा गहृमिंत्री असे। गपु्िहेर सिंघटन र्ाच्र्ा तनर्िंत्रिाखाली 
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असे। राज्र्ािील गपु्ि बािम्र्ा िसेच परराज्र्ािील महत्त्वाच्र्ा बािम्र्ा हेरािंकरवी गोळा करुन त्र्ा 
शदु्ध करुन त्र्ावर सावधधगरीच्र्ा उपार्र्ोिना करायवर्ा लागि असि। बािमीच ेमहत्त्व बघ न, बािमी 
छत्रपिी लशवािी महारािािंपर्िं पोहचवली िाि असे। छत्रपिी लशवािी महारािािंनी राज्र्कारभाराच्र्ा 
सोर्ीसाठी थवराज्र्ाचे एक ि चौदा प्रािंिामध्रे्(सभुा) ववभािन केले होि।े काही महाल लमळ न सभुा 
िर्ार होि असे। काही मौिे ककिं वा खेडी लमळ न महाल होि असे। त्र्ािंनी प्रत्रे्क प्रािंिाच्र्ा प्रशासन 
प्रमखुपदी एक सभेुदार व त्र्ाच्र्ा मदिीला कारक न नेमलेला असे। प्रिेच्र्ा िीववि व ववत्िाच्र्ा 
रक्षिाची िबाबदारी सभेुदारावर असे। प्रािंिािील पोलीस यवर्वथिा म्हििचे शािंििा व सरुक्षा यवर्वथिा 
आणि महस ल गोळा करण्र्ाचे कार्य सभेुदाराकड ेअसे। 
 

प्रािंिाची ववभागिी महालाि ककिं वा िालकु्र्ाि केली होिी। महालाचे तनर्िंत्रि करिाऱ्र्ा अधधकाऱ्र्ास 
'हवालदार' म्हटले िाि असे। काही गावािंच्र्ा गटाि िालकु्र्ाचे ववभािन केलेले होि।े र्ा प्रत्रे्क 
गटाच्र्ा प्रमखुास 'कमाववसदार' असे म्हिि असि। लशवकाळाि प्रत्रे्क मलुकर अधधकाऱ्र्ाची थवििंत्र 
कचेरी असे। प्रत्रे्क सभेुदाराच्र्ा हािाखाली काम करण्र्ासाठी हदवाि, मिुुमदार, फडिीस, सबनीस, 

कारखानीस, धचटिीस, िमादार व पोििीस असे आठ मदिनीस असि। र्ा सवांच्र्ा नेमि का खदु्ग 

छत्रपिी लशवािी महाराि करीि असि।  प्रािंिीर् प्रशासनासाठी मलुकर अधधकारी असि। र्ा मलुकर 
अधधकाऱ्र्ािंवर शािंििा व सरुक्षा प्रथिापीि करण्र्ाची पोलीस यवर्वथिेची िबाबदारी असे। छत्रपिी 
लशवािी महारािािंनी ककल्ल्र्ािंच्र्ा पनुरयचना केल्र्ानिंिर ककल्ला व त्र्ाच्र्ा आसपासच्र्ा प्रदेशाच्र्ा 
सिंरक्षिासाठी थवििंत्र पिक ठेवि। ककल्ल्र्ाच्र्ा प्रमखु अधधकाऱ्र्ास 'गडकरी' म्हिि असि। त्र्ािंची 
प्रत्रे्क लशबिंदी रामोशी आणि मािंग ि े प वी ककल्ल्र्ाि रहाि       असि, त्र्ािंची अस े व त्र्ािंना 
'मेटकरी' असे म्हटले िाि असे। 'मेटकरी' म्हििे ककल्ल्र्ािवळील मेटावर पहारा करिारे। डोंगराळ 
प्रदेशाि प्रवाशािंचे चोरािंपास न रक्षि करण्र्ासाठी नेमलेल्र्ा पोलीस यवर्वथिचेे कार्य करिाऱ्र्ा सरकारी 
लशपार्ािंना 'मेटेकरी' असे म्हिि असि।६ 

  

सभेुदार, हवालदार, कमाववसदार, मकुादम ककिं वा पाटील र्ािंच्र्ावर त्र्ािंच्र्ा अधधपत्र्ा खालील क्षते्राची 
शािंििा व सयुवर्वथिा म्हििेच पोलीस यवर्वथिा ठेवण्र्ाची िबाबदारी असे। लशबिंदीची िबाबदारी 
हवालदाराकड ेअसे।७   

 

हवालदारः- 
  

ककल्ल्र्ाचा प्रमखु अधधकारी हवालदार असे। सामान्र्ापिे फक्ि मराठा यवर्क्िीचीच हवालदार म्हि न 
तनर्कु्िी केली िाि असे। ककल्र्ाचे सवय अधधकार त्र्ास असि। िो ककल्ल्र्ाच्र्ा पररजथििीचा आढावा 
घेऊन सार्िंकाळी ककल्ल्र्ाच ेदरवािे बिंद करीि असे व सकाळी थविः उघडि अस।े ककल्र्ावरील गथि 
घालिाऱ्र्ािंची पाहिी करिे, पहारेकऱ्र्ािंची िपासिी, चौकशी करिे, ककल्ल्र्ाची सरुक्षा यवर्वथिा पहािे 
इत्र्ादी  पोलीस यवर्वथिचेी कामे हवालदाराकड ेअसे।  आि देखील पोलीस यवर्वथिेमध्रे् 'हवालदार' 

पद  उपर्ोगाि आहे।  
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सरनौबत  

  

सरनौबि हा पररभावषक शब्द आहे। सरनौबि र्ा शब्दाचा अिय तनःथपहृ असा होिो। हे वररष्ठ 
अधधकाराचे पद होि।े गडावरील कफरिीवाल्र्ािंची व लोकािंची रात्री-अपरात्री केयवहािंही चौकशी करण्र्ाच े
काम त्र्ाच्र्ाकड ेअसे। हे पोलीस यवर्वथिचेेच कार्य त्र्ाच्र्ाकड ेहोि।े 

 

महसलुाच्र्ा सिंरक्षिाचे कार्य करिाऱ्र्ा यवर्क्िीिंना 'महाल लशबिंदी' असे म्हििाि सिंरक्षिाचे कार्य 
बहुिािंशी लशलेदार, हशम र्ािंचेकड ेअसे। बऱ्र्ाचवेळा त्र्ािंच्र्ा िोडीला सशथत्र सतैनक हदले िाि असि, 

त्र्ािंना 'सनदी प्र्ादी' असे म्हटले िाि होि।े पोलीस यवर्वथिचेे शािंििा व सयुवर्वथिा राखिे हे प्रमखु 
कार्य होि।े छत्रपिी लशवािी महारािािंच्र्ा प्रशासन यवर्वथिमेध्रे् कुठलेही पद विंशपरिंपरागि नसे। 
प्रत्रे्क पदावर यवर्क्िीची तनवड ही त्र्ा यवर्क्िीच्र्ा गिुािंमळेु होि असे। त्र्ास रोख थवरुपाि पगार 
हदला िाि असे। कुठलेही विन अिवा िहाधगरी हदली िाि नसे। 
 

ग्राम पोलीस व््वस्था  

 

रािाने ज्र्ा लोकािंना त्र्ािंची कामे पार पाडण्र्ासाठी उत्पन्नाचा थत्रोि म्हि न िमीन हदली, अशा 
लोकािंना 'देशक' म्हिि। िलमनीच्र्ा मोबदल्र्ाि ि े गावकरची ववववध प्रकारची काम े करि असि। 
त्र्ािंना गावाकड न काही हक्क प्राप्ि झालेले असि। त्र्ािंना गावाि मानाच े थिान असे। ि े गावच े
कार्मचे अधधकारी होि।े 'देशक' र्ा गटाि देशमखु ककिं वा देसाई, देशपािंड े ककिं वा देशकुळकिी, पाटील, 

कुळकिी, चौगलुा, शटेे,  महािन, महार, इत्र्ादीचािं समावशे होिा। त्र्ािंचे अधधकार काही अपवाद वगळिा 
विंशपरिंपरागि होि।े िोपर्िं हे अधधकारी ककिं वा त्र्ािंच्र्ा पचचाि त्र्ािंच्र्ा कुटुिंबािील यवर्क्िी 
प्रामाणिकपिे अणि प्रभावीपिे गावाची चाकरी करीि, ििेपर्िं रािाने हदलेली िमीन त्र्ा कुटुिंबाच े
विन असे। र्ा गटािील लोकािंना 'विनदार' असे म्हिि। हवालदार, मिुुमदार, कमाववसदार, कारक न 
इत्र्ादी सरकारी अधधकाऱ्र्ािंना असे विंशपरिंपरागि अधधकार नयवहि।े  

 

चार सतताांचे अधिराज््  

 

सामान्र्िः गावाि चार प्रकारच्र्ा सत्िा रुढ होत्र्ा। र्ािील पहहली सत्िा हदवािसत्िा म्हि न 
ओळखली िाि असे। र्ाि हवालदार,कारक न वगरेै रािाचे अधधकारी मिंडळी असि आणि त्र्ािंच्र्ामाफय ि 
रािा आपली सत्िा राबववि असे। र्ा सत्िचेे अधधकारक्षेत्र फारच मर्ायहदि होि।े दसुरी सत्िा म्हिि े
गोिसत्िा। गोिसभा ककिं वा आिच्र्ा भाषिे ग्रामपिंचार्ि ही गावािील सामाजिक दृष््र्ा महत्त्वाची 
अशी रािसत्िहे न वेगळी, पि समिय सत्िा होिी। सभेि सवय बलिुदेारािंचे प्रतितनधी असि।  गावािील 
गोि सभेचा पाटील हा प्रमखु असे आणि महार हा गोिसभेचा पदलसद्ध सभासद होिा। गोिसभेचा 
न्र्ार्तनवाडा कोिाला न पटल्र्ास िो  देशक,  निंिर न्र्ार्ाधीश आणि त्र्ानिंिर रािा र्ािंच्र्ाकड ेदाद 
माग  शकि असे। तिसरी सत्िा ज्ञातिसत्िा ककिं वा धमयसत्िा। ही सत्िा त्र्ा िािीिील नागररकािंच े
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तनर्मन करीि असे। िाि पिंचार्िीिंना वेगळेच महत्त्व होि।े रािालासदु्धा र्ा सत्ििे ढवळाढवळ 
करण्र्ाचा अधधकार नयवहिा। चौिी सत्िा म्हिि े'यवर्ापारी सत्िा' ही सत्िा बरीच मर्ायहदि होिी। 
  

गावगाड्र्ाचे अधधकारी अणि रािसत्िा र्ािंच्र्ामध्रे् अधधकाऱ्र्ािंची एक साखळी होिी। अनेक गावािंचा 
लमळ न एक परगिा होि असे। देशमखु आणि देशपािंड ेहे परगण्र्ाचे विनदार अधधकारी होि।े 'देशमखु' 

हा परगण्र्ािील सवय पाटलािंचा प्रमखु असे। त्र्ामळेु पाटील िे काम गाव पािळीवर करि असे, िचे 
काम देशमखु परगिा पािळीवर करीि असे। परगण्र्ाच्र्ा कार्दा व सवेुवथिचेी िबाबदारी देशमखुाची 
होिी। परगण्र्ािील रर्िचे्र्ा सिंरक्षिाची िबाबदारी देशमखुाची होिी।  

  

अनेक परगण्र्ािंचा लमळ न एक सभुा होि असे। सभुर्ाच्र्ा प्रमखुाला 'सभेुदार' म्हिि असि। सभुर्ाच्र्ा 
थिरावार शािंिी व सयुवर्वथिा राखण्र्ाचे पोलीस यवर्वथिेच कार्य हे सभेुदारचे होि।े काही सभुर्ािंचा 
लमळ न एक प्रािंि होि असे आणि काही प्रािंिािंचे लमळ न राज्र् होि असे। प्रािंिाचा अधधकारी मिंत्र्र्ाच्र्ा 
दिायचा असे। महारािािंच्र्ा राज्र्ाि िीन प्रािंि होि।े पहहल्र्ा प्रािंिाि राज्र्ाचा उत्िर ववभाग म्हिि े
कोकि आणि वरघाट म्हििे लोहगड, िुन्नर, बारा मावळ आणि घाटावरचा प्रदेश र्ािंचा समावेश होिा। 
आठ सभेु असलेल्र्ा प्रािंिाचे अधधकारी मोरोपिंि वप िंगळे मखु्र् प्रधान होि।े िरेा सभेु असलेल्र्ा 
िळकोकि र्ा दसुऱ्र्ा प्रािंिाचे अधधकारी सरुतनस अण्िािी दत्िो हे होि ेआणि पिंधरा सभेु असलेल्र्ा 
प्रािंिाचे अधधकारी दत्िािीपिंि वाकनीस होि।े ८ 

 

महार  

 

खेडगेावच्र्ा रखवालीचे महत्त्वाचे कार्य र्ािंच्र्ाकड े असे। िसेच त्र्ास महत्त्वाच्र्ा कामाि पढुाकार 
घ्र्ावा लागि असे। त्र्ास पाटलाला पोलीस यवर्वथिेच्र्ा कार्ायि मदि करावी लागि असे। िो गावाि 
आलेल्र्ा व गेलेल्र्ा यवर्क्िीिंवर लक्ष ठेवि असे िसेच त्र्ास सिंशर्ीिािंची माहहिी पाटलास द्र्ावी 
लागि असे। 
 

हेरखात े 

 

सामान्र्पिे असे म्हटले िाि े कर सक्षम गपु्िहेर र्िंत्रिा हा राज्र्कारभाराचा किाच असिो। 
राज्र्ािील िसेच शत्रसुनै्र्ािील बािम्र्ा काढण्र्ासाठी, शत्र िंच्र्ा हालचाली कशा असिील, त्र्ािंचे पढुील 
धोरि कार् असेल, त्र्ािंना रसद कोठ न लमळि आहे आणि शत्र िंचे हहिधचिंिक आपल्र्ा राज्र्ाि आहेि 
कार्, हे पहाण्र्ासाठी लशवािी महारािािंनी गपु्िहेर र्िंत्रिा फारच सक्षम ठेवली होिी। गपु्िहेर ववभागाचा 
प्रमखु बहहिी िाधव हा होिा। त्र्ास बहहिी नाईक असे सिंबोधले िाि होि।े लशवािी महारािािंना 
सरुि मोहीमेप वी सरुि शहराची सिंप िय माहहिी,शहराची सरुक्षा यवर्वथिा, शहरािील यवर्ापाऱ्र्ािंची माहहिी 
व त्र्ािंची अधियक जथििी  इत्र्ादी  बाबिची सवय माहहिी बहहिीने महारािािंना हदली होिी। िसेच 
लालमहाल रे्िील शाहहथिखेानावरील हल्ल्र्ाप्रसिंगी देखील बहहिी नाईक व त्र्ािंच्र्ा हेरािंनी 
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लालमहालाची सवय माहहिी, सनै्र्ाबद्गलची माहहिी, शाहहथिखेानाच्र्ा खोलीबद्गलची माहहिी, अगदी 
बारीक-सारीक गोष्टीिंच्र्ा िपलशलासह सवय माहहिी बहहिीने महारािािंना परुववली होिी। िसेच 
गपु्िहेरािंची मदि महारािािंना आग्रा सटुकेप्रसिंगी देखील झालेली होिी। गपु्िहेरािंमळेु महारािािंना मोहहमा 
आखिे सोईचे िाि होि।े गपु्िहेर र्ािंना त्र्ािंच्र्ा कामधगरीबल महाराि मबुलक प्रमािाि द्रयवर् देि 
असि।  हेरधगरी करिे हे पोलीस यवर्वथिेचे महत्त्वाचे कार्य असि।े लशवािी महारािािंचे हेरखाि ेसक्षम 
व कार्यक्षम असे होि।े९ आिच्र्ा काळाि देखील अशा प्रकारचे कार्यक्षम हेरखाि ेआढळ न रे्ि नाही।  

 

लशवािी महारािािंनी ककल्ल्र्ािंची पनुरयचना केल्र्ानिंिर ककल्ला व त्र्ाच्र्ा आसपासच्र्ा प्रदेशाच्र्ा 
सिंरक्षिाची िबाबदारीकररिा थवििंत्र पिक ठेवलेले अस।े ककल्ल्र्ाच्र्ा पार्थ्र्ाला िी पहाऱ्र्ाची हठकािे 
असि, त्र्ािंना 'मेटे' म्हिि असि। सामान्र्पिे 'मेटेकरी' हे कोळी, महार, ठाकर इत्र्ादी  समदुार्ािील 
िािीिनु तनवडले िाि असि। मेटेकऱ्र्ाचा ककल्ल्र्ाच्र्ा भोविी अहोरात्र िागिा पहारा अस।े 
नागररकािंच्र्ा सिंरक्षिाची िबाबदारी रामोशी, बेरड इत्र्ादी िािीिील यवर्क्िीिंवर सोपववण्र्ाि आलेली 
असे। चोरीचा िपास करिाऱ्र्ा यवर्क्िीला 'मेटकरी' असे म्हिि असि। असे सवय लमळ न पोलीस 
यवर्वथिचेी वेगवेगळी कामे करीि असि। १० 
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