
माहे मार्च 2021 मासिक अहवाल  

खालील  घटकाांनी  र्ाांगली  कामसगरी  केलेली आहे. 

 

अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव /जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

1 ठाण ेग्रामीण  ब्राउनी  1) पोहवा  / 2482  

आर. बी. गवळी  

2) पोशि  / 979  

एम. बी. पठाण   

तळुींज पो. स्टे. ग.ुर.नं.291/2021 भा. द. शव. कलम 

302 हा गनु्हा शद. 1/3/2021 रोजी 04:30 ते 05:00 

वा. चे समुारास घडला असनु सदर गनु्हयातील 

घटनास्थळावर धारदार चाकू शमळून आला. पोलीस 

स्टेिनचे  स्टाफने ताब्यात घतेलेल्या 03 संियीत 

इसमांसोबत इतर 05 इसमांसह उभे करून चाकूचा 

वास श्वान  ब्राउनी हीस शदला असता श्वान ब्राउनी 

हीन े प्रत्येक इसमाचा वास घते संियीत इसमाचे 

अगंावर उडी मारून इिारा शदला. पनु्हा सदर 

इसमांची जागा बदलनू पनु्हा ओळखपरेड घतेली 

असता पनु्हा सदर इसमाच्याच अगंावर उडी मारून 

इिारा शदला. सदर  इसमाकडे  तपास केला असता 

गनु्हा उघडकीस आला.  

 

 
 

 



अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव /जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

2 ठाण ेग्रामीण  ब्राउनी  1) पोहवा  / 2666   

एस. के. शडके  

2) पोशि / 815  

एस. ज.े गरुख े  

टोकावडे पो. स्टे. ग.ुर.नं.42/2021 भा.द.शव. 

कलम 363 हा गनु्हा शद. 20/3/2021 रोजी 

17:00 वा. चे समुारास घडला असनु सदर 

गनु्हयातील घटनास्थळावर शपडीत मलुीचा 

सँडल शमळून आल्याने त्या सँडलचा वास श्वान 

ब्राउनी हीस दवेनू सोडले असता श्वान ब्राउनी 

जगंलात 4 ते 5 शकमी मागोवा घवेनु एका 

अबं्याच्या झाडाखाली येवनु घटुमळू लागली. 

शतथे अमंलदारांनी िोध घतेला असता तेथे 

सदरची मलुगी शमळून आली.   

 

 
 

 



अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव /जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

3 बलुढाणा  ज्यलुी 1) पोना  / 2053    

राजिे पदमाण े 

2) पोना / 11  

बाळु सरुूसे   

शबबी पो. स्टे. ग.ुर.नं.54/2021 भा.द.शव. 

कलम 302 हा गनु्हा शद.26/3/2021 रोजी 

08:00 वा. च े पवुी घडला असनु सदर 

गनु्हयातील घटनास्थळावर 

´ÖÞŸÖ�úÖ“µÖÖ �ÖôûµÖÖ¾Ö¸üß»Ö 

एक सतुी दोरीचा वास श्वान ज्यलुीस शदला 

असता श्वानाने 50 मीटर पययत वास घते 

झाडाखाली बसलेल्या इसमाजवळ जावनु 

थांबला. त्यावरून गनु्हा उघडकीस येणसे मदत 

झाली.    

 

 
 



अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव /जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

4 भडंारा नॉटी 1) पोना  /177    

प्रल्हाद ढोरे 

  

पालांदपरू पो. स्टे. ग.ुर.नं.28 /2021 भा.द.शव. 

कलम 454,457 हा गनु्हा शद.14/3/2021 च े

रात्री ते शद.16.03.2021 चे 12:00 वा. च े

दरम्यान घडला असनु सदर घटनास्थळावर 

शमळून आलेल्या बांबचूा वास श्वान नॉटी यास 

शदला असता श्वान गरुांच्या गोठयात जाऊन 

अगंणामधनू वळून 50 ते 60 फुट अतंरावर 

असलेल्या घराजवळ जाऊन भुकूं लागला. 

सदर घरातील इसमाकडे तपास केला असता 

गनु्हा उघडकीस आला.    

 

 
 

 

 



अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव /जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

5 पणु ेग्रामीण शसबा 1) पोहवा  /443    

जी. बी. फापाळे  

2) पोशि /2624  

बी. एस. चौधरी  

लोणी काळभोर पो. स्टे. ग.ुर.नं.158/2021 

भा.द.शव. कलम 380 हा गनु्हा शद.11/3/2021 

रोजी 11:00 वा. ते रात्री 09:00 वा. च े

दरम्यान घडला. घटनास्थळावर एक शस्टलचा 

डबा व चाजयर शमळून आला. सदर वस्तचुा वास 

श्वान शसबा यास शदला असता श्वान घरामध्ये 

शफरुन शफयायदीच्या नव-याच्या शमत्राजवळ 

येऊन थांबला.  त्यावरुन सदर गनु्हा उघडकीस 

आला.    

 

 
 

 

 



अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव /जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

6 पणु ेग्रामीण शसबा - 

डॉबरमन 

1) पोहवा  /443    

जी. बी. फापाळे  

2) पोशि /2624  

बी. एस. चौधरी  

हवलेी पो. स्टे. ग.ुर.नं.63/2021 भा.द.शव. 

कलम 302,201 हा गनु्हा शद.26/3/2021 

रोजी 09:45 वा. चे समुारास घडला असनू 

घटनास्थळावर एक िाल शमळून आली. सदर 

िालचा वास श्वान शसबा यास शदला असता 

श्वान कॅनलच्या पाऊलवाटेने खडकवासला 

धरणाच्या अशलकडे भाजी मडंईजवळ येऊन 

थांबले. श्वानास पनु्हा वास शदला असता श्वान 

नांदडे खडकवासला रोडवर येऊन थांबले. सदर 

गनु्हाबब उघडकीस आल्यानंतर श्वानाने 

दाखशवलेला मागय बरोबर होता.    

 

 
 

 



 

अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव /जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

7 नंदरुबार ऐजंल - 

डॉबरमन 

1) पोहवा  /283    

शदलीप संतोष गावीत 

2) पोशि /656  

शभमशसंग दामजी गावीत 

धडगांव पो. स्टे. ग.ुर.नं.126/2021 भा.द.शव. 

कलम 302 हा गनु्हा शद.22/3/2021 रोजी 

20:00 वा. ते शद.23/3/2021 रोजी 09:30 

वा. घडला असनू घटनास्थळावर शमळून 

आलेल्या कोयत्याच्या मठुीचा वास श्वान ऐजंल 

यास शदला असता श्वान घराबहरे पडून 

जाळीच्या कंपाऊंड बाहरे जाण्याचा प्रयत्न करु 

लागला. श्वानास जाळीच्या पलीकडे नेऊन 

पनु्हा कोयत्याच्या मठुीचा वास शदला असता 

श्वान ितेातनू पायावाटेने मने रोडवर येऊन 

उत्तरेस पलू ओलांडून मातीच्या घरात गलेा. 

श्वान ऐजंल यास पनु्हा वास शदला असता त्यान े

वरीलप्रमाणे काम करुन नंतर दशिणसे लोकांचे 

गदीत रोडच्या कडेला बसलेल्य एका 

व्यक्तीजवळ जाऊन भुकंला. त्यावरुन सदर 

गनु्हा उघडकीस आला.    

 
 



अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव /जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

8 उस्माना-बाद रॅम्बो - 

डॉबरमन 

1) पोहवा  /1125    

एस. पी. मुढंे 

2) पोशि /1156  

ए. एस. गणिे  

शिरढोण पो. स्टे. ग.ुर.नं.75/2021 भा.द.शव. 

कलम 435,34 हा गनु्हा शद.25/3/2021 रोजी 

20:00 वा. ते शद.26/3/2021 रोजी 03:30 

वा. च े समुारास घडला असून लोखडंी पाईप 

पान्हाचा वास श्वान रॅम्बो यास शदला असता 

श्वान ितेातनू उत्तर बाजसू अदंाजे 2 शक.मी. 

अतंरावर एका घराजवळ जाऊन थांबला. सदर 

घरातील इसमांकडे तपास केला असता सदर 

गनु्हा उघडकीस आला.    

 

 
 

 



अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव /जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

9 गोंशदया ब्रनुो - 

लॅब्राडोर 

1) पोहवा  /152 शमश्रा    

2) पो. अमंलदार /2105  

चव्हान 

रामनगर पो. स्टे. ग.ुर.नं.54/2021 स्फोटक 

पदाथय अशधशनयम कलम 4,5 हा गनु्हा 

शद.03/3/2021 रोजी 09:00 वा. ते 15:00 

वा. चे समुारास घडला. सदर घटनास्थळी सचय 

करण्याचा आदिे झाल्याने श्वान हस्तकांनी 

श्वान ब्रनुो याच ेसहाय्याने जागेची पाहणी केली 

असता श्वान ब्रनुोने वास घऊेन भुकूंन स्फोटके 

असल्याचे दियशवले त्यावरुन मा. वररष्ांच े

आदिेावरुन एस.ओ.पी. चे पालन करुन सदर 

स्फोटके सरुशित ररत्या शनशरिय करण्यात 

आली. सदर स्फोटकामध्ये काळया रंगाची 

केबल, एलईडी बल्ब, एक ब्राऊन रंगाचे खरडे 

3 इचं लांब ज्वलनिील वात शमळून आली.  

 

 
 

 

  



अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव 

/जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

10 गोंशदया अजँले - 

लॅब्राडोर 

1) पोना  /1418  मेंढे    

2) पोना /10   चंशिकापरेु 

केिोरी पो. स्टे. ग.ुर.नं. 25/2021 भारतीय 

स्फोटक पदाथय कायदा कलम 4, 5 हा गनु्हा 

शद.03/3/2021 रोजी 08:00 वा. ते 11:55 

वा. चे समुारास घडला. सदर घटनास्थळी सचय 

करण्याचा आदिे झाल्याने श्वान हस्तकांनी 

श्वान अजँल याचे सहाय्याने जागचेी पाहणी 

केली असता श्वान अजँलने वास घऊेन भुकूंन 

स्फोटके असल्याचे दियशवले त्यावरुन मा. 

वररष्ांचे आदिेावरुन एस.ओ.पी. च े पालन 

करुन सदर स्फोटके सरुशित ररत्या शनशरिय 

करण्यात आली. सदर स्फोटकामध्ये जमयन 

डब्बा 10 शक.लो. िमतेचा त्यात 09 इलेशरिक 

डेटोनेटर वायरसह, 03 शजलेटीन कांडया, 10 

शकलो पांढरी रंगाची स्फोटके पावडर शमश्रीत 

शमळुन आली.  

 
 



अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव 

/जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

11 गोंशदया टॉम - 

लॅब्राडोर 

1) पोना  /62 शदपक सांदले  केिोरी पो. स्टे. ग.ुर.नं.25/2021 भारतीय 

स्फोटक पदाथय कायदा कलम 4, 5 हा गनु्हा 

शद.03/3/2021 रोजी 08:00 वा. ते 11:55 

वा. चे समुारास घडला. सदर घटनास्थळी सचय 

करण्याचा आदिे झाल्याने श्वान हस्तकांनी 

श्वान टॉम याचे सहाय्याने जागेची पाहणी केली 

असता श्वान टॉमने वास घऊेन भंु ुकून 

स्फोटके असल्याचे दियशवले त्यावरुन मा. 

वररष्ांचे आदिेावरुन एस.ओ.पी. च े पालन 

करुन सदर स्फोटके सरुशितररत्या शनशरिय 

करण्यात आली. सदर स्फोटकामध्ये जमयन 

डब्बा 10 शक.लो. िमतेचा त्यात 09 

‡»ÖêŒ™üÒß•ú डेटोनेटर वायरसह, 03 

शजलेटीन कांडया, 10 शकलो पांढरी रंगाची 

स्फोटके पावडर शमश्रीत शमळुन आली.  

 

 
 



अ. 

क्र. 

घटकारे् 

नाव 

श्वानारे् 

नाव 

/जात 

 

हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

12 धळेु जकॅ 1) पोहवा  /1109 आर.ज.े जाधव    

2) पोकाँ /1655 जी. बी. मगंळे 

 

शिरपरू पो. स्टे. ग.ुर.नं.21/2021 भादशव कलम 

302 गनु्हा शद.18/3/2021 रोजी 19:00 वा. चे 

समुारास घडला. सदर घटनास्थळी एक परुुष 

मतृावस्थेत पडलेला होता व जवळच रक्त 

लागलेला 4 ते 5 शकलो वजनाचा दगड 

पडलेला होता. श्वान हस्तकांनी श्वान जकॅ याचे 

सहाय्याने सदर जागचेी पाहणी केली. पोलीस 

अशधकारी यांनी 14 संिशयत इसमांना ओळख 

परेडकररता आणले होते. श्वान जकॅला ओळख 

परेडसाठी आणलेल्या ि.1 ते ि.14 पयंत 

सवांचा वास शदला असता जकॅ संिशयत 

इसमाजवळ जाऊन भुकूं लागला आशण जकॅने 

दोन्ही पाय संिशयत इसमाच्या अगंावर ठेवले. 

अिा प्रकारे श्वान इतर कोणत्याही व्यक्तीजवळ 

जाऊन भुकंला नाही. सदरील संिशयत 

इसमाकडे अशधक चौकिी केली असता 

संिशयत इसमाने दगडाचा वापर करुन हा गनु्हा 

मी केला आह े अिी गनु्हयाची कबलुी त्यान े

शदली आह.े 

 
 

 



अ. 

क्र. 
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हस्तकाांर्ी नावे 

 

केलेली कामसगरीर्ा िाराांश 

13 अकोला लक्ष्मी - 

डॉबरमन 

1) सफौ ए. एम. जगताप 

2) पोशि /2296 भारतसींह एस. 

ठाकूर 

खदान पो. स्टे. ग.ु र. नं. 191/2021 भा. द. 

शव. कलम 302, 201 हा गनु्हा शद.07/3/2021 

रोजी 01:30 वा. दरम्यान घडला असनू 

घटनास्थळावर शमळून आलेल्या दगडाचा रक्त 

नसलेल्या भागाचा वास श्वान लक्ष्मी हीस शदला 

असता श्वान 100 मीटर अतंरावर रोडचे 

बाजलुा सतरंजी, चादर शवकणा-या 

दकुानाजवळ जावनु पलंगावरील इसमावर 

भुकंला श्वान लक्ष्मी हीस पनु्हा घटनास्थळावर 

आणनु घटनास्थळावरील शवटेच्या तकुडयाचा 

वास शदला असता ती पनु्हा त्याच इसमाजवळ 

येवनू भुकूंन दाखवले सदर इसमाकडे तपास 

केला असता त्याने गनु्हा केल्याचे कबलु केले 

त्यावरून सदर गनु्हा उघडकीस आला.    

 

 
 

अशा प्रकारे माहे मार्च 2021 मध्ये खुन-05, घरफोडी-01, र्ोरी-01, जळीत-01, स्फोटक पदार्च-03, पळवुन 

नेणे-01 अिे एकुण 12 गुन्हे श्वान पर्कामाफच त उघडकीि आलेले आहेत. 

 


