
 

 

पोस्टे सावंगी मेघे येथील गंभीर खुनाच्या गुन्ह्याचा झाला उलगडा, आरोपी ताब्यात  

पो.स्टे. सावंगी मेघे 

अपराध क्र. :- ६०१/२०२१  

कलम :- ३०२, २०१ भादवंव 

घटना तारीख वेळ :- वदनांक ०५-१०-२०२१ चे १०.०० दरम्यान 

दाखल ता वेळ :- वद. १२-१०-२०२१ चे ००.४० वा.   

वियाादी:- वनलेश वसतंराव हातमोडे, वय २८ वरे्ष , रा. पालोती विल्हा, वधाा  

मृतक :- वसतं चोखोबािी हातमोडे, वय ६५ वर्षा, रा पालोती 

आरोपी नाव:-१) भास्कर  दादाराव इथापे वय ५९ वरे्ष रा वसधंी मेघे वाडा नंबर ३, वधाा  २) ववलास मून, वय वर्षा ५५, रा. वधाा, 

३) वदलीप नारायण लोखंडे वय ६१ वर्षा, रा. नागठाणा, वधाा  

आरोपी अटक वदनांक :- १३-१०-२०२१ चे ०१.०० चे दरम्यान   
 

मतृक वसंत चोखोबाजी हातमोडे, वय ६५ वर्ष, रा. पालोती ह ेदिनांक ०५-१०-२०२१ रोजी सकाळी ०९.०० वा. कामादनदमत्त 

घरून दनघनू गेला असता तो घरी परत आला नाही. दिनांक ११-१०-२०२१ रोजी मतृक याचे पे्रत रोठा तलावालगतचे गेज चेंबर दवदहरीमध्ये 

दसमेंट पोल ला बांधनू संशयास्पिररत्या दमळून आल्याने दियाषिी दनलेश वसंतराव हातमोडे, वय २८ वर् ेरा पालोती दजल्हा वधाष यांचे 

तोंडी ररपोटषवरून अज्ञात आरोपींदवरुद्ध नमिू कलमान्वये सिरचा गनु्हा नोंि करून तपासात घेतला.   

          सिर गनु्याचा पोलीस स्टेशन सावंगी व स्थादनक गनु्ह ेशाखा वधाष कडून समांतर तपास करीत असताना मतृकाचा मलुगा व 

मतृकाची पत्नी यांनी दिलेल्या जबाबात नमिू आरोपीतांनी जनु्या आदथषक कारणावरून आदण कोटष केस वरून मय्यताचा खनू केल्याचा 

संशय व्यक्त केला होता.  

त्यानंतर संशयीत अरोपीतांना चौकशी कामी ताब्यात घेतल्यावर चौकशी िरम्यान आरोपीतांनी, मतृक व आरोपी क्रमांक १ ह ेपो 

स्टे पलुगाव येथील िाखल अप. क्र. ५७०/२०१९ कलम ४२० अन्वये िाखल गनु्हा मधील अपहार करण्यात आलेल्या रकमेची मागणी 

मतृक हा आरोपी क्र. १ कडे वारंवार करीत असल्याने आरोपी क्रमांक १ यांनी इतर आरोपीतांचे मितीने मतृक याचा खनू करून त्याचे पे्रत 

रोठा दशवारातील तलावा लगतचे गेज चेंबर दवदहरीत दसमेंट पोल ला बांधनू पाण्यात परुावा नष्ट करण्याचे उद्दशेाने टाकून दिल्याची मादहती 

दिली.   

सिर गनु्याचे तपासात अटक आरोपीतांनी गनु्याची कबलुी दिली असनू आज पावेतो झालेल्या तपासात परुाव्याच्या अनरु्गंाने 

महत्वाच्या बाबी दमळून आल्या आहते. पढुील तपास उपदवभागीय पोलीस अदधकारी, वधाष श्री दपयरु् जगताप यांचेकडे िणे्यात आलेला 

आह.े  

सदरची कायावाही मा. पोलीस अधीक्षक श्री प्रशांत होळकर, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री यशवंत सोळंके यांचे 

मागादशानात मा. उपववभागीय पोलीस अवधकारी, वधाा श्री वपयुर्ष िगताप, पोलीस स्टेशन सावंगी प्रभारी अवधकारी श्री 

बाबासाहेब थोरात व पोलीस स्टेशन सावंगी येथील डी.बी. पथक व कायारत अवधकारी तसेच स्थावनक गुन्हे शाखेचे प्रभारी 

अवधकारी पो.वन. श्री गायकवाड, सपोवन. महेंद्र इगंळे, पोउपनी सौरभ घरडे, पोउपवन. गोपाल ढोले व स्थावनक गुन्हे शाखेच्या 

तयांच्या पथकांनी व सायबर शाखा वधाा यांनी सयंुक्तपणे पार पाडली.  


