
 

 

रायगड िज यातील कत यद  पो लस अ धकार  व कमचार   यांचा पोल स अधी कांनी केला 
स कार 

दनांक 17/06/2017 

1.     था नक गु हे अ वेषण शाखेकडील खाल ल पोल स 

     अ धकार /कमचार  याचंी उ लेखनीय काम गर  

   1) पेण पोल स ठाण ेग.ुर.नं.97/2017 भा.द. व.कलम 457,380 हा गु हा दनांक 
24/06/2017 रोजी दाखल आहे.  

    2)  पेण पोल स ठाणे ग.ुर.नं.56/2017 भा.द. व.कलम 380 हा गु हा दनांक 21/04/2017 
रोजी दाखल आहे.  

     3) तसचे रायगड िज हा व इतर बाहेर ल िज यातील मोटार सायकल चोर च े 10 गु हे 
सापळा रचून उघडक स आणले. 
    4)  रायगड िज यात माणगाव, पाल , खोपोल , पोलादपरू, कजत या ठकाणी एकूण 6 व 
महा ातील इतर िज यात एकूण 21 िज यात फसवणकु च े गु हे करणा या 3 आरोपींना 
म य देश यथेून ता यात घेवनू गु हे उघडक स आणले. 
    5) नरेळ पोल स ठाणे ग.ुर.नं.127/2017 भारतीय ह यार कायदा कलम 3(1)25 या गु यात 
पोल स नर क था नक गु हे अ वेषण शाखा यांना मले या गोपनीय मा हती या आधारे 
आरो पत रा. उ तर देश याचेकडून 4 प टल व 18 िजवतं काडतुस ेअसा माळ ह तगत कर यात 
आला. 
   6) खालापरू पोल स ठाण े ग.ुर.नं.118/2017 भा.द. व.कलम 454,457,380 हा गु हा दनांक 
04/06/2017 रोजी दाखल कर यात आला आहे.  

      वर ल सव गु यांचा कौश यपूण व सखोल तपास क न गु हा उघडक स आणणा या तसेच 
चोर या गु यातील आरोपींना अटक क न यांचेकडून मु मेाल ह तगत' करणा या खाल ल 
पोल स अ धकार  व कमचार  याचंा रायगड पोल स अ ध क ी.अ नल पार कर यानंी मा सक 
गु हे सभे या वेळी स कार केला. 
1) पोल स नर क ी िजत  वनकोट  

२) सहा पोल स नर क ी. एस.एस.आ हाड  

3) सहा पोल स नर क एस. ह .स त े



4) पो वा/1954 एम.पी.मोरे (सायबर सले) 
5) पो वा/2100 एम.बी.पाट ल 

6) पो वा/2148 पी.के.दोरे 

7) पो वा/799 ए.एस.हंबीर 

8) पोना/2153 बी.डी. कराळे 

9) पोना/838 एस.एस.शलेार 

10) पोना/799 पी.एस.सावतं 

11) पो श/2303 खैरनार  

2.  खालापूर पोल स ठाणे कडील खाल ल पोल स 
अ धकार /कमचार  

    खालापूर पोल स ठाणे गु.र.नं.286/2016 भा.द. व.कलम 302,201,364,34 हा 
गु हा दनांक 25/12/2016 रोजी दाखल आहे. गु यात मयत यांस अ ात 
आरो पत यांनी जीवे ठार मा न पुरावा न ट कर याक रता रे वे पुलाखाल  ेत 
टाकून दले.  

 2.  खालापूर पोल स ठाणे गु.र.नं.45/2017 भा.द. व.कलम 379 हा गु हा दनांक 
15/02/2017 रोजी दाखल आहे. 
 3.    खालापूर पोल स ठाणे ग.ुर.नं.135/2017 भा.द. व.कलम 379 हा गु हा 
दनांक 19/06/2017 रोजी दाखल आहे 

 4.   खालापूर पोल स ठाणे ग.ुर.नं.02/2017 भा.द. व.कलम 380 हा गु हा दनांक 
01/01/2017 रोजी दाखल आहे. 
  5.   खालापूर पोल स ठाणे गु.र.नं.88/2016 भा.द. व.कलम 379,34 हा गु हा 
दनांक 31/03/2016 रोजी दाखल आहे. 
  6.     खालापूर पोल स ठाणे गु.र.नं.289/2017 भा.द. व.कलम 379,34 हा 
गु हा दनांक 12/12/2016 रोजी दाखल आहे 

     वर ल गु यांचा कौश यपूण व सखोल तपास क न गु हा उघडक स 
आणणा या तसेच चोर या गु यातील आरोपींना अटक क न यांचकेडून मु ेमाल 
ह तगत' करणा या खाल ल पोल स अ धकार  व कमचार  यांचा रायगड पोल स 
अ ध क ी.अ नल पार कर यांनी मा सक गु हे सभे या वेळी स कार केला. 
 



1) पोल स नर क ी जे.ए.शेख 

२) सहा.पोल स नर क ी.पवार  

3) सहा पोल स नर क ी. शेलार 

4) पोना/2130 शेवते 
5) पोना/2101 पाट ल 

6) पोना/1017 भोसले 

7) पो श/1125 कोकाटे 

८) पो श/1144 च हाण  

9) पो श/1161 चौगुले 

10) पो श/1135 कंुभार  

11) पो श/377 पवार 

12) मपोना/127 खैर 

 

 



3.    नेरळ पोल स ठा याकडील खाल ल पोल स 
अ धकार /कमचार  यांनी 

    नेरळ पोल स ठाणे ग.ुर.नं.87/2017 भा.द. व.कलम 379 हा गु हा दनांक 
15/05/2017 रोजी दाखल आहे. या गु यातील आरोपीच े 24 तासाचे आत नाव 
न प न क न गु हा उघडक स आणला. 

   2) नेरळ पोल स ठाणे गु.र.नं.118/2017 भा.द. व.कलम 454,380 हा गु हा 
दनांक 23/06/2017 रोजी दाखल आहे. या गु यातील आरो पत  यांस गु याचे 
कामी अटक क न याचकेडून गु यात चोर स गलेेला माळ ह तगत क न नेरळ 
पोल स ठा याकडील अजूनह  3 गु हे उघडक स आणले. 
        वर ल गु यांचा कौश यपूण व सखोल तपास क न गु हा उघडक स 
आणणा या तसेच चोर या गु यातील आरोपींना अटक क न यांचकेडून मु ेमाल 
ह तगत करणा या खाल ल पोल स अ धकार  व कमचार  यांचा रायगड पोल स 
अ ध क ी.अ नल पार कर यांनी मा सक गु हे सभे या वेळी स कार केला. 
 
1) उप वभागीय पोल स अ धकार  ी नालकुल 

२) सहा.पोल स नर क ी.एस.डी.जाधव  

3) सहा.पोल स नर क ी. आर.डी.पाट ल  

त काल न भार  अ धकार  नेरळ पोल स ठाणे'  

4) पोसई/ ी.आर.एन.तडवी 
5) पोसई/ ी.एस.आर.मो हते 
6) पोसई/ ी. ह .एन.कदम 

7) पोना/1207 एस.पी.न टे 

८) पोना/2137 ए.डी.खैरनार 

9) पो श/1838 ई.एम.गज 

10) पो श/1926 ह .एम.गज 

4.   हसळा पोल स ठाणेकडील खाल ल पोल स 
अ धकार /कमचार  यांनी केलेल  वशषे काम गर  

 
  1.   हसळा पोल स ठाणे गु.र.नं.35/2017 भा.द. व.कलम 153(अ),34 हा 



गु हा दनांक 22/06/2017 रोजी दाखल असून या गु यातील हदं-ूमु ल म 
यां यातील झालेला तणाव दरू क न कायदा व सु यव था था पत कर यात 
आल . 
   २) हसळा पोल स ठाणे गु.र.नं.32/2017 भा.द. व.कलम 454,457,380 हा 
गु हा दनांक 12/06/2017 रोजी दाखल असून या आरोपीस वषवत घेवून गु हा 
उघडक स आणून मु ेमाल ह तगत कर यात आला. 
      वर ल गु यांचा कौश यपूण व सखोल तपास क न गु हा उघडक स 
आणणा या खाल ल पोल स अ धकार  व कमचार  यांचा रायगड पोल स अ ध क 
ी.अ नल पार कर यांनी मा सक गु हे सभे या वेळी स कार केला. 

 1) सहा.पोल स नर क ी.एस.बी.गायकवाड 

२) सहा.पोल स नर क ी डी.ट .सोनके  

भार  अ धकार  दघी सागर  पोल स ठाणे 

3) पोना/1265 ए.एन.मो हते  

4) पोना/796 एस.एन.च हाण 

5) पोना/900 एस.जे.कराडे 
6) पोना/1303 एस.एन.जाधव 

4.     पोयनाड पोल स ठाणे कडील खाल ल पोल स 
अ धकार /कमचार  यांची खाल ल वशेष काम गर  

1)  पोयनाड पोल स ठाणे गु.र.नं.92/2017 भा.द. व.कलम 379,34 हा गु हा 
दनांक 15/06/2017 रोजी दाखल आहे. या गु याची खबर ठाणे अंमलदार 
पो वा/2178 जे.जे.रॉ ी स  पोना/1186 द.के.भोईर यांना मळताच त काळ 
गु याच े दशेने शोध घेवून गु हा उघडक स आणला. सदर गु यातील आरो पत 
यांनी पोयनाड पोल स ह ीत चोर चे इतर 4 गु हे के याच ेकबूल केले आहे.  

    २) पोयनाड पोल स ठाणे गु.र.नं.70/2017 भा.द. व.कलम 457,380 हा गु हा 
दनांक 08/05/2017 रोजी दाखल आहे. हा गु हा सायबर सेल या मदतीने 
उघडक स आणला. सदर गु यातील आरो पत यांनी पोयनाड पोल स ह ीत 
चोर चे/घरफोडीच ेइतर 2 गु हे के याच ेकबूल केले आहे.  

         वर ल गु यांचा कौश यपूण व सखोल तपास क न गु हा उघडक स 
आणणा या खाल ल पोल स अ धकार  व कमचार  यांचा रायगड पोल स अ ध क 
ी.अ नल पार कर यांनी मा सक गु हे सभे या वेळी स कार केला 



1) पोल स नर क ी. वनकोट   

  था नक गु हे अ वेषण शाखा 
2) सहा.पोल स नर क ी. जी.एल.शेवाळे 

   भार  अ धकार  पोयनाड पोल स ठाण े 

3) म हला सहा.पोल स नर क ीम. मेघना बुरांड े

   भार  अ धकार  मांडवा सागर  पोल स ठाणे  

4) पोसई/ ी.एन.एच.भोईर 

5) पोसई/ ी.के.आर.भऊड 

6) पो वा/1954 एम.पी.मोरे सायबर सेल 

7) पोना/2178 जे.जे.रॉ ी स   

8) पोना/1186 डी.के.भोईर 

9) पोना/1508 एम.के.खडके 

10) मपोना/72 जे.एस.भोईर 

5.   अ लबाग पोल स ठाणे कडील खाल ल पोल स 
अ धकार /कमचार  यांची उ लेखनीय काम गर  

    अ लबाग पोल स ठाणे गु.र.नं.90/2016, गु.र.न.13/2017 , गु.र.न. 
42/2017 , गु.र.न. 78/2017  मधील आरो पत यांस दनांक 02/06/2017 रोजी 
अटक क न याचकेडून 4 मोटर सायकल ज त कर यात आ या आहेत. 
1) पोल स नर क ी. एस.एच.वराड े

2) पोसई/ ी.ए.ए.सानप 

3) पोसई/ ी.एस.डी. नमकर 

4) पोना/1100 पी.एस.वतक 
 


