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द०१/०५/२०१८.

¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü
छावणी येथील शेरखान यांची सुपार घेऊन खन
ू

करणात आणखी एक आरोपी गु हे

शाखे!या जा#यात
द.28.04.2018- गु हे शाखे या पथकाने छावणी खून

करणातील आणखी एका आरोपीस अटक

केल) आहे . शेख बशीर उफ- मु ना बोचरा 0पता शेख कर)म वय-४० वष- रा. कासमदर), पडेगाव औरं गाबाद
असे अटक आरोपीचे नाव आहे .
गु हे शाखेने अ7धक मा हती दे ताना सां7गतले 9क, द.२७.१२.२०१७ रोजी रा<ी अंगरु )बाग येथे
बसलेला शेरखान म=य रा<ी

द.२८.१२.२०१७ रोजी ०१.०० वाजे या सम
ु ारास छावणी येथे घर)

मोटारसायकल जात असताना दोन मोटारसायकल वर)ल आरोपींनी ?याचा पाठलाग कAन बारापB
ु ला गेट
जवळ लDमीकॉलनी, औरं गाबाद येथे चाल?या मोटारसायकल शेरखान यास लोखंडी पाईपने जोरात माAन
?याचा खून केला होता. सदर बाबत पोGटे -छावणी येथे गरु न.३०२/२०१७ कलम ३०२,१२०ब भादवी

माणे

गु हा दाखल करJयात आला होता.
गु हे शाखे या पथकाने सदर खुना या गु हाचा अ?यंत सखोल तपास कAन या खुनात

?यK

सहभाग असणारा आरोपी शेख बशीर उफ- मु ना बोचरा हा असन
ू तो गु हा उघडकLस आBयापासन
ू
फरार होता. सायबर गु हे शाखेकडून

ाMत तांN<क मा हती या आधारे या गु Oयातील संशPयत आरोपी

मु ना बोचरा हा अजमेर, राजGथान येथे असBयाचे PनQपन झाBयाने संशPयत आरोपी या या शोध कामी
गु हे शाखेचे पोउपPन 0वजय

पवार, पोहे कॉ/ Sशवाजी Tझने, पोकॉ/0पंपळे , गावंड,े चालक सफौ/VहGके

यांचे पथक रवाना झाले. या पथकाने अजमेर येथील रे Bवे Gटे शन भागात शोध घेऊन संशPयत आरोपी
शेख बशीर उफ- मु ना बोचरा हा Sमळून आBयाने ?यास चौकशीकामी ताXयात घेऊन औरं गाबाद येथे
आणBयानंतर ?यास 0वYवासात घेऊन 0वचारपस
ू केल) असता ?याने गु Oयाची कबल
ु ) दल). ?यामळ
ु े
शेख बशीर उफ- मु ना बोचरा 0पता शेख कर)म वय-४० वष- रा. कासमदर), पडेगाव औरं गाबाद यास
द.०१/०५/२०१८ रोजी अटक कAन मा.

यायालयात पोल)स कोठडी Sमळणेकामी हजर करJयात येणार

असन
ू पढ
ु )ल तपास व[रQठां या माग-दश-नाखाल) सहायक पोल)स Pनर)Kक अजबSसंग जारवाल हे कर)त
आहे .
सदर काम7गर) मा.पोल)स आय\
ु त ]ी.SमSलंद भारं बे, मा.पोल)स उप आय\
ु त(म_
ु यालय)
डॉ. दपाल) धाटे /घाटगे,सहाaयक पोल)स आय\
ु त(गु हे )]ी.रामेYवर थोरात यां या माग-दश-नाखाल) सहायक
पोल)स Pनर)Kक अजबSसंग जारवाल, पोउपPन 0वजय पवार, हे मत
ं तोडकर,
0वलास वाघ, पोना/ धुडकू खरे , सन
ु ील धा<क,

पोहे कॉ/ Sशवाजी Tझने,

भाकर राउत, रवी दाभाडे, 0वशाल सोनवणे व चालक

सफौ/VहGके यांनी केल) आहे .

SD/-
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