
माहे जुल ै2021 माससक  अहवाल  

खालील  घटकाांनी  चाांगली  कामसगरी  केलेली  आहे. 
 

अ. 
क्र. 

घटकाच ेनाव 

श्वानाच े 

नाव /जात 

हस्तकाांची नाव े केलेली कामसगरीचा साराांश 

1 ठाणे ग्रामीण  बेली 1. पोहवा / 2482 आर. 
बी. गवळी 
2. पोसश / 979    एम. बी. 
चव्हाण 

 

भोईवाडा पो. स्टे. गु.र.नां. 36/2021 भादसव कलम 302, 363 

अन्वये हा गुन्हा सद.14.07.2021 रोजी 14:00 ते सद.15.07.2021 

रोजी 02:50 वा. चे दरम्यान घडला असून सद.15.07.2021 रोजी 
00:06 वा. दाखल करण्यात आलेला आहे.  
       सदर गुन्हयामध्ये सियादींचा मुलगा नामे सत्यम नांदकुमार 

मधेसशया, वय 8 वषे, हा 4 थ्या मजल्यावर मयत स्स्थतीत समळून 

आला.  
       श्वा न पथकास बोलसवल्यावरुन घटनास्थळी मयताच्या 
अांगावर टाकलेली सहरव्या लाल रांगाची मळकटलेली चादर समळून 

आल्याने सदर चादरीचा वास श्वान बेली सहस सदला असता श्वान 

बेली ही घटनास्थळी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील मोकळया 
जागेतून माग काढत सतस-या मजल्यावर येऊन तेथील 

घरासमोरील मोकळया जागेत सववत्र सिरुन घुटमळू लागली. श्वान 

बेली ही चादरीच्या वासावरून इमारतीच्या खाली न येता चौथ्या व 

सतस-या मजल्यावरील मोकळया जागेतच घुटमळून थाांबल्याने त्या 
इमारतीतील 6 सांशसयत इसमाांना खात्री करण्यासाठी श्वान बेली 
मािव त ओळखपरेड करणेकसरता ताब्यात घेतले. त्या सवांना 
अधवगोलाकार उभ ेकरुन श्वान बेलीला चादरीचा वास सदला असता 
ओळख परेड दरम्यान श्वान बेलीेे अ.क्र.6 वरील इसमाच्या अांगावर 

उडी मारुन सतथेच थाांबली. पुन्हा खात्री करण्यासाठी त्या इसमास 

अ.क्र.1 वर थाांबसवल े असता श्वान बेली त्याच इसमाजवळ जाऊन 

थाांबली. सदर सांशसयत इसमाचे नाव जजतेंद्रकुमार सटकेरीलाल 

मधेसशया, वय-21, रा-जेव्हीसी, कॉम््लेक्स, सचराग शेठ याांची 
सबल्डींग, सतसरा माळा, कासरवली, सभवांडी, सज. ठाणे असे 
साांसगतले.  
   अशा प्रकारे मयताचा खून करणा-या आरोपीचा श्वान बेलीच्या 
´Ö¤üŸÖßxÉä शोध लागल्याने सदरील गुन्हा उघडकीस येण्यास मदत     
—ÖÖ»Öß. 

�  



अ. 
क्र. 

घटकाच े

नाव 

श्वानाच े 

नाव /जात 

हस्तकाांची नाव े केलेली कामसगरीचा साराांश 

2. रत्नासगरी ॲलेक्स -
स्िोटक 

शोधक 

1. पोहवा/943 

दत्तात्रय सदपक कुां भार 

 

नाटे सागरी पो.स्टे. गु.र.नां.161/2021, भादसव कलम 286, 
भारतीय बारी पदाथव असधसनयम 1908 चे कलम 5 अन्वये हा 
गुन्हा सद.29.07.2021 रोजी 11:00 वा. च े दरम्यान घडला 
असून सद.29.07.2021 रोजी 22:37 वा. दाखल करण्यात 

आलेला आहे.  
    सद.29.7.21 रोजी 10:00 वा. चे दरम्यान मौजे समठगावणे, 
ता.राजापूर, सज.रत्नासगरी गावचे राहणारे ससध्देश गोपीनाथ 

काांबळे हा त्याांची गुरे ‘Öê‰Ö चरण्यासाठी जात असताना त्यास 

समठगावण े े गावचे सडयावर असलेल्या जसमन स.नां.105 या 
सठकाणी डुक्कराच्या सशकारीसाठी कोणीतरी अज्ञात इसमाने 

गावठी बॉम्ब ठेवलेला असल्याच ेपासहले. त्यानांतर त्याने सदरची 
बाब पोलीस पाटील याांना साांसगतल्याने पोलीस पाटील श्री. 
गजानन भोगले याांनी त्याबाबत पोलीस ठाण्यात कळसवले. त्या 
गावठी बॉम्बमुळे मागणाांच्या व जनावराांच्या सजसवतास धोका 
नाकारता येत नसल्याने सदर सठकाणी सापडलेल्या गावठी 
बॉम्ब सदृश वस्तुमध्ये स्िोटक पदाथव आहे अगर कसे याची 
खात्र े ी करण्याकसरता नाटे सहकारी पोलीस ठाण्यामािव त 

बीडीडीएस रत्नासगरी सटमला घटनास्थळी बोलासवले. 
       श्वान ॲलेक्स याने घटनास्थळी पडलेल्या गावठी बॉम्ब 

सदृश वस्तु जवळ जाऊन वास घेतला व तेथे बसून सदर गावठी 
बॉम्ब सदृश वस्तुमध्ये स्िोटक पदाथव असल्याचा सांकेत सदला. 
श्वानाने सदलेल्या सांकेतावरुन त.अां. याांना सदर गावठी बॉम्ब 

सदृश वस्तुमध्ये स्िोटक पदाथव असल्याची खात्री झाली. 
   अशा प्रकारे श्वान ॲलेक्सच्या मदतीने बॉम्ब सदृश वस्तुमध्ये 

स्िोटक पदाथव असल्याची खात्री  —ÖÖ»Öß. 

�  
 



 
अ. 
क्र. 

घटकाच े
नाव 

श्वानाच े 
नाव /जात 

हस्तकाांची नाव े केलेली कामसगरीचा साराांश 

3. रत्नासगरी रॅम्बो -गुन्हे 

शोधक 

1. पोहवा/317 

बी. ए. राणे 

2. पोहवा/831 

व्ही. सी. आांबे्र 

 

 

 

सांगमेश्वर पो.स्टे. गु.र.नां.109/2021, भादसव कलम 457,380 

अन्वये हा गुन्हा सद.14.07.2021 रोजी 20:00 वा. ते 22:00 चे 
दरम्यान घडला असून सद.15.07.2021 रोजी 14:13 वा. 
दाखल करण्यात आलेला आहे.  
           घटनास्थळी पडलेल्या स्कु्र ड्रायव्हरचा वास श्वान रॅम्बो 
यास सदला असता श्वान घटनास्थळावरुन सनघून उत्तर सदशेला 
पाखाडी (पाय-याांची वाट) चढून डावखोल ते जाकादेवी जाणारे 

रोडवर आला व जाकादेवीकडे जाणारे रोडने वास घेत सुमारे 

120 मीटर अांतरावर जाऊन रस्त्याच े डाव े बाजूला असलेले 
पाखडीने वर चढून सवलास महादेव जशदे याांच े राहते 

घरासमोरुन जाऊन तसाच पुढे पाखाडीने वर चढून अरजवद 

महादेव जशदे याांच े मालकीच े डावखोल ग्रा.पां. घर नां.66 चे 
अांगणात घुटमळून भुांकू लागला. 
    श्वान करत असलेल्या मागवदशवनावरुन त.अां. याांनी सदर 

घरात राहणा-या सांशसयत इसम नामे रुपेश अरजवद जशदे याचा 
शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेतले. त.अां. याांनी सांशसयताकडे 

सखोल चौकशी केली असता त्याने गुन्हा केल्याची कबुली 
सदली. 
   अशा प्रकारे श्वान रॅम्बोचा सदरचा गुन्हा उघडकीस येण्यास 

मदत —ÖÖ»Öß. 

 
 



 
अ. 
क्र. 

घटकाच े
नाव 

श्वानाच े
नाव /जात 

हस्तकाांची नाव े केलेली कामसगरीचा साराांश 

4 लोहमागव मुांबई मोती 1. पोहवा/3081 गावकर 

2. पोना/24 गोळे 

 

कल्याण ȩ̂ü.{ÉÉä. ठाणे, गु.र.नां.487/2021, भादसव कलम 

302,307 अन्वये हा गुन्हा सद.03.07.2021 रोजी 10:30 वा. चे 
दरम्यान घडला असून सद.03.07.2021 दाखल करण्यात 

आलेला आहे.  
        कल्याण रेल्व ेपोलीस ठाणे हद्दीतील कल्याण रेल्व ेस्थान 

िलाट क्र.01 वर सीएसटी कडील बाजूच ेटोकास एक अज्ञात 

इसमाने कोणत्यातरी धारदार शस्त्राने बळीताच्या मानेवर वार 

करुन सजव े मारले व िरार झाला. घटनास्थळी मयत 

इसमापासून अांदाजे 10 ते 12 िुटावर सांशसयत आरोपीची 
च्पल पडलेली होती. सदर च्पलचा वास श्वान मोतीस सदला 
असता त्याने घटनास्थळावरुन वास घत प्रथम येणा-या 
पादचारी पुलावर चढून पुढे वास घेत-घेत िलाट क्र.04 वर 

उतरणा-या पाय-याांजवळ येऊन थाांबला. त्यास पुन्हा च्पलचा 
वास सदला असता त्याच जागी घुटमळू लागला. श्वान मोती याने 

आरोपी पळालेला मागव दाखसवला. त्या अनुषांगाने सीसीसटव्ही 
िुटेज तपासून पासहल े असता सांशसयत आरोपी हा 
घटनास्थळावरुन पळत प्रथम येणा-या पादचारी पुलावर चढून 

िलाट क्र.04 येथे उतरणा-या पाय-या वरुन उतरुन अज्ञात 

रेल्वनेे पसार झालेबाबत सनष्पन्न झाले.   
           सद. 12.07.2021 रोजी सदर आरोपी नामे अशोक 

गुलाबजसह लोवन्स ऊिव  गुांगा यास अटक करण्यात आलेली 
असून श्वान मोतीच्या मागवदशवनावरुन गुन्हा उघडकीस येण्यास 

व आरोपीस अटक करण्यास मदत —ÖÖ»Öß. 

 

� 
 



 
अ. 
क्र. 

घटकाच े
नाव 

श्वानाच े
नाव /जात 

हस्तकाांची नाव े केलेली कामसगरीचा साराांश 

5 यवतमाळ  कॅडी 1. पोहवा /1064 मधुकर 

तोडसाम  

2. पोना /1462 सुसनल 

पजगाडे 

कळांब पो. स्टे, गु.र.नां. 368/2021, भादसव कलम 457, 380 

अन्वये हा गुन्हा सद.09.07.2021 रोजीचे 17:30 ते 23.30 वा. 
चे दरम्यान घडला असून सद.10.07.2021 रोजी 04.59 वाजता 
दाखल करण्यात आलेला आहे.  
        सदर गुन्हयातील घटनास्थळावरील सटकाव व चावीचा 
गुच्छा समळून आला प्रथम चावीच्या गुच्छाचा वास श्वान कॅडी 
हीस सदला असता श्वान श्वान बांगल्याचे रूम मध्ये सिरून बाहेर 

आली. त्यानांतर ओळखपरेड करीता सटकावाच े लाकडी 
दाांडयाचा वास श्वान कॅडीस देवुन सोडल े असता श्वान कॅडी  
हीने 05 नांबरवर उभा असलेली इसमाचे छातीवर समोरील 

दोन्ही पाय ठेवून उडी मारून इशारा सदला नांतर पुन्हा सांशयीत 

इसमाांची जागा अदली बदली करून पुन्हा ओळखपरेड घेतली 
असता पुन्हा त्याच इसमाचा इशारा सदला.     
           तपासी अांमलदाराांनी सदर इसमाकडे तपास केला 
असता त्याने गुन्हा केल्याच े कबुल केले. अशाप्रकारे श्वान 

कॅडीच्या  मागवदशवनावरुन गुन्हा उघडकीस येण्यास मदत —ÖÖ»Öß. 

 

� 
 



 

अ. 
क्र. 

घटकाच े
नाव 

श्वानाच े
नाव /जात 

हस्तकाांची नाव े केलेली कामसगरीचा साराांश 

6 यवतमाळ  कॅडी प्रभारी असधकारी सिौ / 
564 चांद्रकाांत अन्वीकर 

1. पोहवा /1064 मधुकर 

तोडसाम  

2. पोना /1462 सुसनल 

पजगाडे 

बाभळूगाव पो. स्टे, गु.र.नां. 279/2021, भादसव कलम 302 

अन्वये हा सद.04.07.2021 रोजीचे 01:15 ते 01.45 चे दरम्यान 

घडला असून  सद.04.07.2021 रोजीचे 11:36 वाजता दाखल 

करण्यात आलेला आहे.  
        सदर गुन्हयामध्ये सांशयीताने पत्नीस डोक्यावर बाजीच े

लाकडी दाांडयाने मारून ठार केले असून ओळखपरेड करीता 
घटनास्थळावरील लाकडी दाांडयाचा वास श्वान कॅडीस देवुन 

सोडले असता श्वान कॅडी  हीने 02 नांबरवर उभा असलेली 
इसमाजवळ जावून भुांकून इशारा सदला नांतर पुन्हा सांशयीत 

इसमाांची जागा अदली बदली करून पुन्हा ओळखपरेड घेतली 
असता पुन्हा त्याच इसमाचा इशारा सदला.     
       तपासी अांमलदाराांनी सदर इसमाकडे तपास केला असता 
त्याने गुन्हा केल्याचे कबुल केले. अशाप्रकारे श्वान कॅडीच्या  
मागवदशवनावरुन गुन्हा उघडकीस येण्यास मदत —ÖÖ»Öß. 

 
 

अशा  प्रकारे  माहे जुल ै 2021  मध्य े  खुन - 03,  घरिोडी  – 02, स्िोटक पदाथव कायदा - 01                        

अस े एकुण = 06 गुन्हे   श्वान पथकामािव त उघडकीस  आलेल े आहेत. 
 


