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›üÖò.²ÖÖ.†ÖÓ.´ÖÖÝÖÔ, ×´Ö»Ö ÛúÖò®ÖÔ¸ü, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü ¿ÖÆü¸ü-431001 (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü)
द.१५/०४/२०१८

ेसनोट
खुना या गु

यातील आरोपी गु हे शाखेकडून २४ तासा या आत
जेरबंद.

द.१५/०४/२०१८- )ांतीचौक पोल,स ठाणे ह/द,त )ांतीचौक ते पैठण गेट रोडवर काल
द.१४.०४.२०१८ रोजी वाजे या सुमारास आ3शष संजय साळवे यास जु या भांडणा या कारणाव7न
सु8 असले:या वादातून १) अ<वनाश गौतम जाधव २) कुणाल गौतम जाधव यांनी संगनमताने
ती>ण धारदार श?@ाने पोटात मा7न गंभीर जखमी क7न Aयाचा खन
ू केला अशी BफयाDद
मयताचा भाऊ नामे सFचन संजय साळवे वय २६ वषD रा.रामनगर औरं गाबाद यांनी द:याव7न
पोल,स ठाणे )ांतीचौक येथे गु.र.न.१२७/१८ कलम ३०२,३४ भा.द.वी. माणे गु हा दाखल झाला
होता.
सदर गु

याचे तपासकामी व आरोपीचा शोध घेणेकामी मा.पोल,स आयुOत Pी.3म3लंद

भारं बे आQण पोल,स उप आयुOत (मुTयालय) डॉ. दपाल, धाटे -घाडगे यांचे मागDदशDनाखाल, गु हे
शाखेचे तपास पथके तयार करVयात आल, होती.
सदरचा गु हा क7न घटना?थळाव7न फरार झालेले आरोपींचा शोध घेत असतांना गु हे
शाखेचे सहाWयक पोल,स आयुOत Pी.रामेXवर थोरात यांना Aयांचे गोपनीय बातमीदारांकडून
खा@ीलायक मा हती 3मळाल, Bक, मयत आ3शष साळवे याचा खन
ू क7न फरार झालेले आरोपी
दोघे सTखे भाऊ असून ते औरं गाबाद ते बीड रोडवर कचनेरफाYयाजवळ एका ढा\यावर लपून
बसलेले आहे त अशी मा हती 3मळा:याव7न Pी. रामेXवर थोरात यांनी गु हे
सपो]न.घनXयाम सोनवणे व गु हे

शाखेचे

शाखे या पथकासह कचनेर येथे पोहोचन
गोपनीय
ू

बातमी माणे कसोशीने शोध घेतला असता कचनेर येथील साई चल
ू धाबा येथे १)अ<वनाश गौतम
जाधव वय २२ वषD रा.ग:ल, न.३ रामनगर औरं गाबाद २) कुणाल गौतम जाधव वय २० वषD
रा.सदर यांना 3शताफ_ने छापा टाकून पकडले आहे . सदर दोघांना आज द.१५.०४.२०१८ रोजी
ता\यात घेवून <वXवासात घेवून अFधक <वचारपस
ू करता जु या भांडणाचे कारणाव7न गु हा
के:याचे सांFगतले आहे . यामागील सAय कारणाबाबत अFधक तपास करVयात येत असुन पढ
ु ,ल
तपासकामी Aयांनी पोल,स ठाणे )ांतीचौक ता\यात दे Vयात आले आहे .
सदरची कामFगर, मा. पोल,स आयुOत 3म3लंद भारं बे, पोल,स उप आयुOत (मुTयालय)
डॉ. दपाल, धाटे -घाडगे, रामेXवर थोरात सहायक पोल,स आयुOत गु हे यांचे मागDदशDनाखाल, गु हे
शाखेचे सहायक पोल,स ]नर,aक घनXयाम सोनवणे,पोहे का/सुभाष शेवाळे ,पोना/सतीश हं बडb
<वजयानंद गवळी, पोशी/अPफ सWयद,3स/धाथD थोरात यांनी बजावल, आहे .
Sd/-
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