
माहे जून 2021 माससक अहवाल  

खालील  घटकाांनी  चाांगली  कामसगरी  केलेली आहे. 
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1 औरांगाबाद 
शहर 

रॉकी - 
बेल्जजअम 

शेफडड 

1. पोउपसन रॅी. 
बनसोडे 

2. पोना/1188 पी.   
   जी. दळवी 
3. पोना/1196 पी.   
   जी. सोनुने 

ससटी चौक पो.स्टे. गु.र.नां.170/2021, भादसव कलम 302 हा गुन्हा 
सद.08.04.2021 रोजी 22:30 ते सद.09.04.2021 रोजी 07:45 वा. चे 
दरम्यान घडला असून सदर गुन्हयात रॄानन पथकास बोलसवजयावरुन 

सचत्ताखाना कब्रस्तान येथे तपास कायड सुरु केले. रॄान रॉकीस मयत अनोळखी 
इसमाच्या ल्स्लपर चप्पलचा गांध सदला असता रॄान रॉकी हा घटनास्थळावरुन 

सनघून घटनास्थळाच ेउत्तरेकडील सदशेने सुमारे 100 ते 200 फुट अांतरावरील 

म.न.पा. कायालयाच्या पुवड बाजूस लोखांडी गेटजवळ पाण्याच्या हौदाजवळ 

एका सांशसयत बॅगजवळ येऊन बॅगचा गांध सुांघु लागला. सदर बॅग रॄान 

पथकातील अांमलदार याांनी वसरष्ठ असधकारी याांचसेमोर उघडून बसघतली 
असता सदर बॅग मध्ये सरझवड बँक ऑफ इांसडया पसरक्षेच े हॉल सतसकट 

त्याच्यावर सवकास देसवचांद चव्हाण नाव त्यावर असलेजया फोटोसह समळाले. 
सदरचे कागदपत्र वसरष्ठाांनी तपासले असता त्या हॉल सतकीटावरील फोटो व 

मयत अनोळखी इसम एकच असजयाची खात्री पटली. अशा प्रकारे रॄान रॉकी 
याने अनोळखी मयत इसमाची ओळख पटसवजयाने तपासाची सदशा समळाली व 

त्यावरुन गुन्हा उघडकीस येण्यास मदत समळाली आहे. 
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2  धुळे सवरु 1. सपोउसन/ आर.   
   जे. जाधव  

2. पोहवा./ 859   

   के. एस. परदेशी    

धुळे पो.स्टे. गु.र.नां.138/21, भा.दां.सव. कलम 302,323 हा गुन्हा सद.22/06/2021 

रोजी 05.45 वा. ते 06.10 वा. च े दरम्यान राजहांस कॉलनी सचतोड रोड, धुळे 

(मयताच्या घराच्या टेरेसवर) घडला. सदर घटनास्थळाची पाहणी करण्यासाठी 
बोलसवलेवरुन रॄान पथकास बोलसवले. घटनास्थळाची पाहणी केली असता सदर 
गुन्हयात हाताळलेल ेलोखांडी पाईप, फावडे व काळया रांगाची चप्पल आढहून आले. 
पोसन रॅी. देशमुख याांनी साांसगतले की सदर गुन्हयातील सांशसयत समळून आला असून 

सदर वस्तुांच्या वासावरुन सांशसयत इसमाची रॄानाद्वारे ओळखपरेड घेण्यास 

साांसगतलेवरुन घटनास्थळी पो. सन. रॅी. देशमुख व पोलीस स्टाफ आसण 2 पांचा समक्ष 

पांच क्र.1)शाांताराम असहरे, पांच क्र.2)गुलाब गौस ऊफड  बाबू सैय्यद सासदक अन्सारी 
आसण इतर 9 लोकाांना अधड गोलाकार पध्दतीने उभ े केले. त्यामध्ये क्र.1)पोना/416 

सांदीप पाटील, क्र.2) असई /नानाभाऊ आखाडे, क्र.3)पोह/472 सभकाजी पाटील, 
क्र.4)शाांताराम असहरे, क्र.5)अजजक्य मेमाणे, क्र.1) पोकॉ/287 कमलेश सुयंवांशी, क्र. 
7)गुलाब गौस ऊफड  बाबू सैय्यद सासदक अन्सारी रॄान हस्तक सपोउसन /आर. ज.े 
जाधव याांनी सदर वस्तुांमधील चप्पलचा वास रॄान सवरु यास देऊन सोडले असता 
रॄान सवरु क्र.1 पासून प्रत्येक इसमाचा वास घेत घेत क्र.5 वर उभ्या असलेजया 
इसमाच्या अांगावर झेप घेऊन दोन्ही पाय अांगावर ठेवून भुांकू लागला. परत मागील 

बाजून प्रत्येक इसमाचा वास घेत घेत क्र.5 वर उभ्या असलेजया इसमाच्या अांगावर झेप 

घेऊन दोन्ही पाय अांगावर ठेवून रॄान सवरु भुांकू लागला. करीता सदर इसमास त्याचे 
नाव सवचारले असता त्याने त्याचे नाव अजजक्य सशवदास मेमाणे अस े असजयाच े

साांसगतले व त्यास सवचारले असता घटनास्थळी समळून आलेली प्लॅल्स्टकची काळया 
रांगाची मेजर कां पनीची चप्पल नां.8 तुझीच आहे का, तर त्याने ही चप्पल माझीच आहे 

व लोखांडी पाईप, फावडे मीच हाताळलेल े असजयाचे साांसगतले करीता पोसन रॅी. 
देशमुख याांच्या समक्ष वस्तुांच्या वासावरुन रॄानाने सांशसयत इसम नामे अजजक्य 

सशवदास मेमाणे यास ओळखून दाखसवले. सदरचा गुन्हा रॄानाचे मागडदशडनावरून 

उघडकीस आला.  
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3 उस्मानाबाद  रॅम्बो – 
डॉबरमॅन 

1. पोहवा/1156 

ए. एस. गणेश 

 

कळांब पो. स्टे. गु.र.नां.214/21, भा. दां. सव. कलम 392 हा गुन्हा 
सद.20/06/2021 रोजी 12.30 वा. सुमारास सफयादीच े घरी रा.हावरगाांव 

ता.कळांब, सज.उस्मानाबाद येथे  घडला. सदर गुन्हयाचे तपासकामी रॄानाची 
मागणी केजयावरुन घटनास्थळाची बारकाईने आम्ही रॄानासह पाहणी केली 
असता घटनास्थळी आरोपीने हाताळलेला हातात मावले एवढा दगड सदसून 

आला. पोसन रॅी. दगडे साहेबाांनी साांसगतलेवरुन सदर दगड स्वच्छ पाांढरे 
कागदावर ठेऊन त्याचा रॄानास वास सदला असता रॄान रॅम्बो घटनास्थळ ते 

हावरगाव रोड ते वाकडी जाणारे कच्चा बैलगाडी रस्त्याने पळत अांदाजे 3 

सक.मी. वाकडी कडे जाणारे रोडने वाकडी पारधी वस्तीवर एका घरात गेला. 
आम्ही पुन्हा रोडवर रॄान रॅम्बो यास घेऊन दगडाचा वास सदला असता रॄानाने 

परत त्याच पत्र्याचे शेड वजा घर येथे जात असजयाने आम्ही सदर घर 
कोणाच ेआहे असे सवचारले असता तेथील मसहला नामे ताराबाई राजेंद्र पवार 
याांनी सदरचे घर आमचे असून मी, मुलगा रमेश राजेंद्र पवार व सुन ओ एकत्र 

राहत असून मुलगा सशरढोण येथे सकाळी शेतात गेला आहे असे साांसगतले. 
त.अां. व असधकारी याांनी तपासाच ेसुत्र सफरवून सदर इसमास सशरढोण हद्दीत 

पकडून त्याचकेडे सवचारपुस केली असता त्याने सदरील गुन्हा केजयाच ेकबूल 

केले व त्याचजेवळ गुन्हयातील रोख रक्कम रु.12,000/- व खत खरेदी 
केलेली रु.7000/- ची पावती समळून आली. आरोपी नामे रमेश राजेंद्र पवार, 
वय-42 वषे रा.-वाकडी यास अटक करुन पुढील तपास चालू. सदरचा गुन्हा 
रॄानाच ेमागडदशडनावरून उघडकीस आला.   
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4 सातारा सरओ  1. पोहवा/ 11 जी.   
   डी. मोरे    
2. पोहवा/ 724   

  एस. व्ही. 
सोनवणे  

 

कराड पो.स्टे. गु.र.नां.344/2021, भा.दां.सव. कलम 454, 457,380,411,34 

अन्वये गुन्हा नोंद आहे. सदर गुन्हयाच े घटनास्थळावर आरोपीची चप्पल 

समळून आली होती. नमूद आटीकल हे आरोपीत याांच ेअसजयाने त्याचा रॄानास 

वास देऊन आरोपीत याचा शोध घेणे व त्याांचा जाणे येण्याचा मागड सनसरृत 

करणे आवश्यक होते. त्यानुसार रॄान सरओ यास त्याचा वास देऊन रॄान सरओ 

याने आरोपी याांचा येण्या जाण्याचा मागड सनसरृत करुन सदलेला होता. नमूद 

मागावरील सीसीसटव्ही फुटेज पाहणी करुन आरोपीत याांची ओळख पटवता 
आली व त्यानुसार सदरचा गुन्हा उघड करुन मुदे्दमाल जप्त करणेत आलेला 
आहे. सदरचा गुन्हा रॄानाच ेमागडदशडनावरून उघडकीस आला.  
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5 जसधुदुगड रॅम्बो – 
डॉबरमॅन 

1. पोना/445 ए.   
   जी. वेंगुलेकर 
2. पोना/1054 

एस.   
   एस. देवळेकर 
 

 

बाांदा पो.स्टे. गु.र.नां.059/21, भा.दां.सव. कलम 302 सद. 05.6.2021 ते 

सद.05.6.2021 रोजी 01:00 वा. घडला असून सद.05.6.2021 रोजी 09:00 

वा. अन्वये या गुन्हयाची दाखल नोंद आहे. सदर गुन्हयाचे घटनास्थळावर 
सद.05.6.2021 रोजी हजर होऊन उपसवभागीय असधकारी सावांतवाडी याांना 
सरपोटड करुन बाांदा पो.स्टे. असधकारी व कमडचारी याांचसेह घटनास्थळाची 
पाहणी केली असता सांशसयताने हाताळलेजया कैचीचा वास रॄान रॅम्बोला सदला 
असता रॄान रॅम्बो हा मयत झालेजया रुममध्ये सफरुन मुख्य दरवाजाने बाहेर 
पडून अांगणामध्ये आला. पुढील पायवाटेन जात डाांबरी रस्त्यावर आला व पुढे 

शेटकरवाडी यासठकाणी थाांबला. रॄानास परत वास सदला असता रॄान वाफोली 
ते बाांदा जाणा-या रोडने सुमारे 01 सक.मी. अांतर जात बाांदा ते गोव्याच्या सदशेने 

जाणा-या राष्रीय महामागावर येत घुटमळून थाांबला. सदर गुन्हयात रॄानाने 

दाखसवलेला मागड आसण बाांदा पो.स्टे. याांनी केलेजया तपासात सांशसयत आरोपी 
सुखदेव सोपान बारीक, रा.-बेलेनी, ता. बारासात, पसरृम बांगाल हा सनष्पन्न 

झालेला असून त्याला बाांदा पो.स्टे. याांनी मुांबई येथून अटक केलेली आहे. 
सदर गुन्हयात सांशसयताने वापरलेल े हत्यार (सटकाव) बाांदा पोलीसाांनी गोवा 
राज्याच्या नदीपात्रातून ताब्यात घेतलेले आहे. सांशसयत आरोपीने हत्या करुन 

रॄानाने दाखसवलेजया मागाने पुढे गोवा येथे वाहनाने जात रेजवनेे मुांबई 

(उजहासनगर) येथे गेजयाची कबुली सदलेली आहे. सदरचा गुन्हा रॄानाच े

मागडदशडनावरून उघडकीस आला. 
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6 नाांदेड जुन 
जमडन 

शेफडड  

1. पोहवा/246 के. 
बी. जोंधळे  

2. पो.सश./1894 

एम. एन. कसबवेाड  

भेंडेवाडी पो.स्टे. कां धार गु.र.नां. 152/2021 भा.द.सव. कलम 457, 380, हा 
गुन्हा सद. 29/05/2021 रोजी ते 30/05/2021 रोजी 07:00 वाजता च्या 
सुमारास घडला असून सदर गुन्हयातील घटनास्थळावर छोटा लोखांडी पाईप 

(अांदाजे 2 फुट) समळून आला. पोलीस स्टेशन स्टाफ ने ताब्यात घेतलेजया 01 

सांशयीत इसमासोबत गावातील 50 ते 60 अांदाजीत व्यक्ती मांदीराच्या 
ओटयावर मांदीराच्या पसरसरात बसले होते. रॄान जुन सहस लोखांडी पाईपचा 
वास देऊन सोडले असता रॄान जुन वास घेत घेत 07 ते 08 व्यक्तीजवळ 

जाऊन वास घेत घेत सांशयीत व्यक्तींच्या आांगावर जावुन भुांकून इशारा सदला. 
परत रॄान जुन सहस सदर पाईपचा वास देऊन सोडले असता रॄानाने 

वसरलप्रमाणेच मागडदशडन केले आहे. सदर व्यक्तीकडे तपास केला असता गुन्हा 
उघडकीस आला.  

 

 
 
 

अशा प्रकारे माहे जून 2021 मध्य ेखुन - 03 , घरफोडी – 02, जबरी चोरी - 01,  
अस ेएकुण 06 गुन्हे , रॄान पथकामाफड त उघडकीस आलेल ेआहेत. 

 


