
 

 
 

पोलीस स्टेशन देवळी येथील खुनाचे गुन्ह्यातील आरोपी 

स्थाननक गुन्ह्हे शाखेच्या जाळ्यात 
 

 

पोलीस स्टेशन :– दवेळी जिल्हा वर्ाा  

अपरार् क्रमाांक :– ८०२/२०२१ कलम ३०२ भा.दां.जव.  

जिर्ाादी :– गिानन बापरुाविी खोंड, रा. सावांगी (मेघे), जि. वर्ाा  

मतृक :- वसांत भाऊराव ढोणे, वर् 60 वर्ा, रा दवेळी 

आरोपी नाव :- 1) नामदेव गणपत तळवेकर वर् 50 वरे् रा वाघोली ता जहांगणघाट ह म ुदवेळी  

       2) पे्रम नामदवे तळवेकर वर् 20 वर्ा रा वाघोली ह म ुदवेळी   

       3) शांतन ुर्मापाल मनू वर् 20 वर्ा रा दगुावाडा जभडी  

       4) अजनकेत जभमराव मडावी वर् 20 वर्ा रा दवेळी   

       5) साजहल वासदुवे तळवेकर वर् 19 वर्े रा वाघोली, जहांगणघाट  

       6) जमथनु नारार्ण चीकराम वर् 18 वरे् रा दगुावाडा दवेळी  

       7) अमर बाबाराव मनू वर् 19 वरे् रा दगुावाडा 
 

घटना ता. वेळ – नद. ११.१०.२०२१ ते नद. १२.१०.२०२१ चे रात्र दरम्यान  

 जद. १२.१०.२०२१ रोिी जिर्ाादी गिानन बापरुाविी खोंड, रा. सावांगी (मेघे) वर्ाा र्ाांनी 

पोलीस स्टेशन दवेळी रे्थे रे्वनु ररपोटा जदला जक, तर्ाांचे नातेवाईक मतृक वसांत भाऊराव ढोणे, 

वर् ६० वर्ा, रा. दवेळी ह े गरुुकृपा लॉन दवेळी रे्थे चौकीदार म्हणनु कामाला होता. जद. 

११.१०.२०२१ ते जद. १२.१०.२०२१ चे रात्रदरम्र्ान र्ातील मतृक हा तर्ाचे कामावर असताांना 



कोणीतरी अज्ञात इसमाांनी अज्ञात कारणावरुन कोणतर्ातरी शस्त्राने जिवानीशी मारुन खनु केला. 

अशा जिर्ाादीचे तक्रारीवरुन पोलीस स्टेशन दवेळी र्ेथे नमदु गनु्हा नोंद करण्र्ात आला.  

  सदर गनु्याची माहीती प्राप्त होताच घटनास्थळी मा. पोलीस अर्ीक्षक, अपर पोलीस 

अर्ीक्षक, उप जवभागीर् पोलीस अजर्कारी पलुगाव तसेच स्थाजनक गनु्ह ेशाखचेे अजर्कारी 

र्ाांनी भेट दवेनु तपास करण्र्ास सरुुवात केली असता मतृक व तर्ाचे नातेवाईकाांमध्रे् आजथाक 

दवेाण घेवाणीचा िनुा वाद असल्र्ाची प्राथमीक माहीती जमळाली.  

नमदु माहीतीवरुन आरोपी नामे नामदवे तळवेकर, प्रेम तळवेकर र्ा सांशईताांना ताब्र्ात 

घेवनु घटने बाबत सखोल चौकशी केली असता तर्ाांनी चौकशी दरम्र्ान गनु्याची कबलुी दऊेन 

सदरचा गनु्हा हा आरोपी नामे शांतन ु मनू र्ाांचे माध्र्मातनु मतृकाचा खनु करण्र्ासाठी 

१,३०,००० रु. ची सपुारी आरोपी नामे जमथनु जचकराम व अमर मनु र्ाांना दणे्र्ात आल्र्ाचे 

स्पष्ट झाले.  

आि पावेतो झालेल्र्ा तपासावरुन वरील नमदु आरोपीताांनी सांगणमत करुन पैशाच्र्ा 

मोबदल्र्ात सदरचा गनु्हा केल्र्ाचे जनष्पन्न झाले आह.े वरील अटक आरोपीताांनी सदरच्र्ा 

गनु्याची कबलुी जदली असनु र्ा गनु्याचा पढुील तपास श्री. जतरुपती राणे, पोलीस स्टेशन प्रभारी 

अजर्कारी दवेळी करीत आह.े  

सदरची कारवाई मा. पोलीस अधीक्षक श्री. प्रशाांत होळकर, अपर पोलीस 

अधीक्षक श्री. यशवांत सोळांके, उप नवभागीय पोलीस अनधकारी, पुलगाव श्री. 

गोकुळनसांग पाटील, पोलीस ननरीक्षक स्थागुशा वधाा श्री. सांजय गायकवाड, सपोनन. 

नतरुपती राणे, पोलीस स्टेशन प्रभारी अनधकारी देवळी, सपोनन. महेन्ह्र इांगळे, पोउपनन. 

गोपाल ढोले, सौरभ घरडे, पोलीस अांमलदार अशोक साबळे, गजानन लामसे, स्वप्नील 

भारव्दाज, सांतोष दरगुडे, नरेन्ह्र डहाके, ननरांजन वरभे व पथक स्थाननक गुन्ह्हे शाखा, वधाा 

तसेच सायबर शाखा वधाा याांनी केली.  


