
 

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

दनांक 08/05/2017 

       दादर पोल स ठाणे ग.ुर.न.ं18/2017 भा.द. व.कलम 381,427 
मो.वा.का.ंकलम 184 हा गु हा दनांक 13/04/2017 रोजी 17.00 वा. दाखल आहे. 
सदर गु हा दाखल झा यानंतर या रा ी नाईट राऊंड क रता असललेे अंमलदार हे 
सरकार  वाहनाने ग त घाल त असताना सदर डपंरचा साड े तीन तास पाठलाग 
क न आरो पत हा भरधाव वगेात डपंर चालवीत असताना मौज ेबोरघाटात सदरचा 
डपंर या यात घेणा या खाल ल पोल स कमचार  यांचा रायगड पोल स अ ध क 
ी.अ नल पार कर यांनी मा सक गु हे सभे या वळेी स कार केला. 

 

 
सहा.फौज/आर.जे.धुमाळ 

 
 
 
 
 
 
 



2.     मु ड पोल स ठाणे गु.र.नं.22/2017 भा.द. व.कलम 380 हा गु हा दनांक 
03/04/2017 रोजी 23.16 वा. दाखल आहे. सदर गु यात फयाद  हे मौज े मु ड 
फर यासाठ  आले असता तथेील हॉटेल म ये झोपले असताना 4,20,000/- . कंमतीच े
सो याचे दा गने, घ याळ व रोख र कम चोर स गेले होते. सदर गु याचा कौश यापणू 
तपास क न 100 ट के मु देमाल ह तगत करणा या खाल ल पोल स अ धकार  व 
कमचार  याचंा रायगड पोल स अ ध क ी.अ नल पार कर यांनी मा सक गु हे सभे या 
वेळी स कार केला. 

 
सहा.पोल स नर क/एस.ए.आ हाड     

 
पो वा/799 ए.एस.हंबीर        पोना/1099 एन.पी.जगताप

 
पो श/2303 एन.एस.खैरनार             मपो श/185 ए.ए.पुळेकर 

 



3.        नेरळ पोल स ठाणे गु.र.न.ं52/2017 भा.द. व.कलम 457,380 हा 
गु हा दनांक 28/03/2017 रोजी 12.18 वा. दाखल आहे. सदर गु यात फयाद  हे 
घरात झोपलेले असताना घरातील टॉयलटे या खडक या काचा काढून घरातील 
62,000/- . कंमतीच े सो याचे दा गने व रोख र कम असा एकूण 62,000/-
. कंमतीचा चोर स गेला होता. सदर गु याचा कौश यापणू तपास क न 100 

ट के मु देमाल 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 वळेी 
स कार केला. 

 
सहा.पोल स नर क/एस.ए.आ हाड     पोना/838 एस.एस.शेलार 

सव था नक गु हे अ वेषण शाखा रायगड अ लबाग 
 
 
 
 
 
 



4.     माणगाव पोल स ठाणे गु.र.नं.52/2017 भा.द. व.कलम 454,457,380 हा 
गु हा दनाकं 07/04/2017 रोजी 00.10 वा. दाखल आहे.सदर गु यात फयाद  
यांचे बंद घराच ेमागील दरवाजाच ेटेरेस या लोखंडी दरवाजाच ेगॅपमधून घरात वेश 
क न बेड म या दरवाजाचा लॉक तोडून कपाटातील 6,70,000/- . कंमतीचे दा गन े
चोर स गेले होते. सदर गु याचा कौश यापणू तपास क न 100 ट के मु देमाल 
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 वळेी स कार केला. 
 

 
पर  सहा.पोल स अधी क ी संद प घगेु  सहा.पोल स नर क/एस.ए.आ हाड   

    
पोहवा/2068 एस.आर. बडकर              पो श/2303 एन.एस.खैरनार             



5.   रसायनी पोल स ठाण ेगु.र.न.ं02/1999 भा.द. व.कलम 399,402 आम अॅ ट 
3(1),25 या गु यातील आरो पत कोटातून जा मनावर सटु यापासनू 18 वष कोटात 
तारखेस हजर झालेला न हता या यावर मा. यायालयने अजामीनपा  वॉरंट 
काढलेले होते. यावळेी सदर आरोपीच े मळु गाव न ल त भाग असनू खाल ल 
पोल स कमचार  यांनी आरोपीला आतक क न मा. यायालयात हजर केल.े अशा या 
धाडसी कमचार  यांचा रायगड पोल स अ ध क ी.अ नल पार कर यांनी मा सक 
गु हे सभे या वळेी स कार केला. 

 
पो वा/812 एम.एम.कळमकर        पोना/1220 एम.एम. हा े 

रसायनी पोल स ठाणे 
 
 
 
 
 
 
 



6.     रसायनी पोल स ठाणे ग.ुर.नं.17/2017  भा.द. व.कलम 279,337,338 
मो.वा.का.कलम 184 हा गु हा दनाकं 19/02/2017 रोजी दाखल असनू सदर 
गु यातील आरोपीला अटक क न दोषारोपप ासोबत मा. यायालयात हजार केल े
असता याने सदरचा गु हा काबलु के याच ेमा. यायालयाने यास 1000/- .दंड व 
दंड न भर यास 7 दवस साधी कैद अशी श ा केलले  आहे. अशा या उ कृ ठ पणू 
काम करणा या खाल ल कमचार  यांचा रायगड पोल स अ ध क ी.अ नल पार कर 
यांनी मा सक गु हे सभे या वळेी स कार केला. 

 
पो वा/1764 एस.एम.पाट ल   मपो वा/11पी.ए. हा े'

 
पो वा/912एन.ट . हा  े       पो वा/950 पी.एस.राणे 

सव रसायनी,पोल स ठाणे 



7.    नेरळ पोल स ठाणे गु.र.न.ं80/2017 भा.द. व.कलम 307,428 वैगेरे या गंु यातोल 
आरोपीनी चोर चा य न कर त असताना गावकयानी तबंध कर याचा य न केला 
असता गावकयाचे अगंावर गाडी घालून यांना जीवे मार याचा य न करणा या आरोपींना 
गोपनीय मा हती या आधारे कैशा याने 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. 

 
उप वभागीय पोल स अ धकार  ी नालकुल       सपो न/ ी.आर.डी.पाट ल 

 
पोसई/ ी.के.एन.सांगळे                    पोना/न टे 1207 

 
पोना/1208 मोरे                        पो श/1362 वाणी 

 


