
खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी स्थाननक गुन्ह्हे शाखेच्या 

जाळ्यात 
 

फिर्यादी श्रीमती मनु्नीबयई रयज ूमडयवी, रय. रयमनगर, वर्या र्यांचय मतृक 

मलुगय शभुम उिा  ददन रयज ूमडयवी, वर् २२ वर्ा व त्र्यचय भयऊ फशवय उिा  

लांगड्र्य मडयवी र्यांनी र्यतील आरोपी सांकेत सांपत बैस र्यचय नयतेवयईक 

रोफित बैस, रय. इतवयरय बयजयर, वर्या र्यस फदनयांक २७-१०-२०१९ रोजी 

सांगणमत करून फजवयफनशी ठयर केले. सदर बयबत पोस्ट वर्या (शिर) रे्थे 

अप. क्रमयांक १८०६/२०१९ कलम ३०२, ३४ भयदांफवचय गनु्िय दयखल 

करण्र्यत आलय िोतय. सदर गनु््यांतील आरोपी शभुम उिा  दद्यय रयज ूमडयवी 

कयरयगिृयमर्नु तीन मफिन्र्यपवूी जयफमनयवर बयिरे आलय िोतय.    

मतृक नयमे शभुम मडयवी िय जयफमनयवर असतयनय फदनयांक २५-०९-

२०२१ रोजी रयत्री २२.०० वयजतय दरम्र्यन तो त्र्यच्र्य जनु्र्य फमत्रयांनय 

भेटयर्लय इतवयरय वर्या र्ेथे गेलय व तो घरी परत न आल्र्यने त्र्यच्र्य आईने 

पो.स्टे. रयमनगर रे्थे तक्रयर फदल्र्यवरून फमफसांग क्रमयांक ७०/२०२१ फदनयांक 

२६-०९-२०२१ रोजी नोंद करण्र्यत आली िोती. 

     सदर गनु््यचय समयांतर तपयस स्थयफनक गनु्ि ेशयखकेडून सरुु असतयांनय 

गपु्त बयतमीदयरयकडून फमळयलेल्र्य खयत्रीशीर मयफितीवरून सांशफर्त आरोपी 

१) नर्न शयांतयरयम कदम, वर् २१ वर्ा, २) रयिुल उिा  भोकण्र्य वसांतय चयवरे, 

वर् २० वर्ा, ३) र्ोगेश उिा  भयऊ मोिन सरू्ावांशी, वर् २० वर्ा, ४) इम्रयन 

उिा  ईम्म ुजमील शेख, वर् २८ वर्ा,  सवा रय. इतवयरय बयजयर, वर्या र्यांनय 

तयब्र्यत घेऊन चौकशी केली असतय र्यतील आरोपीतयांनी सांकेत सांपत बैस 



र्यचय नयतेवयईक रोफित बैस र्यचे खनुयचय बदलय घेण्र्यसयठी सांगणमत करून 

मतृक शभुम मडयवी र्यस भेटण्र्यकररतय बोलयवनू त्र्यांचे तयब्र्यतील र्यरदयर 

शस्त्रयने गांभीर दखुयपत करून फजवयफनशी ठयर मयरून परुयवय नयिीसे करण्र्यच्र्य 

उद्दशेयने त्र्यचे पे्रत एकय प्लयफस्टक फपशवीत भरून पे्रतयस दगडयने बयांर्नू 

इतवयरय ते सेवयग्रयम रेल्वे स्टेशन रोड पररसरयतील नयल्र्यत िेकून फदल्र्यचे 

सयांफगतले.  

  आरोपीतयांचे सयांगण्र्यप्रमयणे सदर फठकयणी जयऊन शोर् घेतलय असतय 

मतृकयचे पे्रत फमळून आल्र्यने व फिर्यादीने सदर पे्रत ि ेफतचे मलुयचे असल्र्यचे 

ओळखल्र्यने सदर आरोपीतयांनीच मतृक र्यस र्यरदयर शस्त्रयने गांभीर दखुयपत 

करून फजवयफनशी ठयर करून परुयवय नयिीसे करण्र्यचे उद्देशयने नयल्र्यत िेकून 

फदल्र्यचे फनष्पन्न झयल्र्यने चयरिी आरोपीतयांनय पोलीस स्टेशन वर्या (शिर) 

र्ेथे दणे्र्यत आले असनू सदर प्रकरणयचय पढुील तपयस पोलीस स्टेशन वर्या 

शिर करीत आि.े  

सदर कयर्ावयिी मय. पोलीस अर्ीक्षक श्री प्रशयांत िोळकर. मय. अपर 

पोलीस अर्ीक्षक श्री र्शवांत सोळांख,े मय. उपफवभयगीर् पोलीस अफर्कयरी, 

वर्या श्री फपर्रु् जगतयप र्यांचे मयगादशानयत पोलीस फनरीक्षक श्री सांजर् 

गयर्कवयड र्यांचे फनदशेयप्रमयणे सपोफन मिेंद्र इांगळे, पोउपनी सौरभ घरडे, 

पोलीस अांमलदयर अशोक सयबळे, सांतोर् दरगडेु, नरेंद्र डियके, चांद्रकयांत बरुांगे, 

श्रीकयांत खडसे, प्रदीप वयघ, रयजेश फतवस्कर, प्रमोद फपसे, मनीर् कयांबळे, 

फनतीन इटकरे,  रयकेश आष्टनकर, फवकयस अवचट, गोपयल बयवनकर, रयजेश 

जर्फसांगपरेु र्यांनी केली.     


