
अ�ात आरोपीचा शोध घेवुन खुनाचा गु�हा उघड 

 

�दनांक 30/1/19  रोजी सायकंाळी 08.30 च ेसमुारास यातील #फया%द& मगेंश सरेुश भानखेड,े वय 32 वष%, 

रा *झाळा पलुगाव याचे शतेात काम करनारे ,ी ,ावण पधंराम यांना कोणीतर& 2 त े3 अ�ात ईसमांनी बक-या 

चोर1या2या उददेशाने येवनु सगंतमताने डो3यात लोखंडी पावडयाने डो3यावर मा4न िजवाने ठार केले अशा 

#फया%द&2या त7डी 8रपोट% व व;ैयक<य अहवालाव4न पोल&स =टेशन पलुगांव अप > 0082/2019  कलम , 302, 

307,34 भादवी चा  ग�ुहा न7द क4न तपासात घेतला.  

सदर ग�ुहयाचा समांतर तपास =था.ग.ुशा वधा% येथील पथकाने केला असता �द.06.02.2019 रोजी 

मखुAबरकडुन BमळालेCया DवEवसनीय गFुत मा�हतीव4न 1) रमेश शकंरराव पाखरे, वय 40 वष%, रा. इंझाळा, 

ता.देवळी, िज.वधा%, 2) ईEवर अशोकराव Dपजंरकर, वय 36 वष%, 3) अकुंश उफ%  मो�या Dवलासराव शHड,े वय 24 वष% 

दो�ह& रा. इं�दरानगर, नाचणगांव यांचा शोध घेउन Iयांना मौजा इंझाळा व नाचणगांव येथुन तपासकामी ताKयात 

घे1यात आले आहे.  ग�ुहयाबाबत सखोल Dवचारपसु केल& असता, यातील आरोपी रमेश पाखरे याचा मलुगा अLनकेत 

पाखरे, वय 18 वष%  याला यातील मतृक ,ावण दमडु पधंराम, रा. इंझाळा याने जादटुोना केCयामळेु तो माहे 

माच%/2018 मOये मरण पावला. Iयाचा वेगवेगळया �ठकाणी इलाज क4नह& तो द4ु=त झाला नाह& Pहणुन Iयाचे 

मIृयचुा बदला घे1या2या उ;देशाने यातील आरोपी रमेश शकंरराव पाखरे याने इतर आरोपी यांचेशी सगंनमत क4न 

व Iयांना पशैाचे Qलोभन देवनु यातील मतृक हा गोटफाम%वर रखवालदार Pहणुन एकटा असCयाची सधंी साधुन 

Iयाचा खुन कर1याचे उ;देशाने Iयाचे डो3यावर व त7डावर लाकडी दांडयाने Qहार क4न Iयाला गभंीर जखमी 

मरणास�न अव=थेत तथेेच सोडुन पळुन गेले. या दरPयान यातील #फया%द& हा अचानक मो3यावर पोहचCयाने 

आरोपीतांनी तथेुन पळ काढला तTेहा यातील DवधीसघंBश%त बालक हा Iयाच शतेातील Dवह&र&त जावनु पडला होता. 

Iयाला यातील #फया%द&ने Dवह&र&बाहेर काढले होत.े 

      ग�ुहया2या तपासात असे LनUप�न झाले क<, यातील आरोपी ईEवर Dपजंरकर हा आरोपी रमेश पाखरे याचा 

साळभाऊ असनु Iयांनी यातील मतृकाला मार1याकर&ता नाचणगाव येथील एका हाड%वेअरच ेदकुानातनु �टकासचा 

लाकडी दांडा खरेद& केला. व सदरचा ग�ुहा केCयानतंर यातील आरोपी रमेश पाखरे याने आरोपी अकुंष शHड ेयाला 

ठरCयाQमाणे नगद& 5000/-W. �दले. तसेच DवधीसघंBश%त बालकास आरोपी रमेश पाखरे याने Iयाचे राहत ेघर& 

आ,य �दला.     

     सदर कारवाई मा. पोल&स अधीXक डॉ. बसवराज तले&, अपर पोल&स अधीXक ,ी. Lनखील Dपगंळे, यांचे 

माग%दश%नात पोल&स Lनर&Xक ,ी. Lनलेश ZाPहणे याचं ेLनद[शाQमाणे पो.उप.Lन. महH\ इंगळे, पकंज पवार, आBशष  

मोरखड ेव ग�ुहे अ�वेषण पथकातील कम%चार& पो.हवा. Lनरंजन वरभे, नापोशी, यशवतं गोCहर, 8रतशे शमा% �दनेश 

बोथकर, पोशी सघंसेन कांबळे, Dवकास अवचट, राकेश आUटनकर सव% नेमणूक =था.ग.ुशा. वधा% यांनी केल&. 


