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¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü

24 तासा या आत खुना या छडा लाव यात गु हे शाखेला यश, 04 आरोपी अटक.
द.10.09.2017 :- पोल स

टे शन सातारा ह द त काल द. 09/09/2017 रोजी छ पतीनगर "लॉट नं-

38 येथे राहणारे मयत िजत,- नारायण होळकर, वय 47 वष3, धंदा-नौकर िज6हा म7यवत8 सहकार बँक
शाखा शेकटा, ता.पैठण यांचा कोणीतर अ@ात इसमांनी घरात घस
ु न
ू तीEण हFयाराने गGयावर वार
कHन खुन केला होता. यावHन 302 भा.द.Jव. Kमाणे अ@ात आरोJपंJवM7द गN
ु हा नOदवन
ू गN
ु हे शाखेने
व पोल स

टे शन सातारा यांनी तपास सM
ु केला.

सदर गN
ु PयाQया घटना थळी पोRलसांनी बारकाईने Tनर Uण कHन, पVरसरातील नागVरकांकडे
Jवचारपस
ू केल . तसेच पVरसरातील CCTV ची तपासणी केल असता एका

पोट3 बाईकवर मारे कर Fया

भागात आ6याने CCTV फुटे जम7ये आढळून आले होते. घटनेQया एक दवस आधी रा ी एका पांढ^या
रं गाQया माMती _कं वा इं`डका चारचाकa म7ये कोणीतर मयताQया घराशेजार मैदानात बराच वेळ
थांब6याचे Fया भागात रहाणा^या एका Tनवc
ु हे शाखेQया
ृ पोल स अdधका^याने मा हती दल होती. गN
ग"ु त बातमीदारा माफ3त मा हती Rमळाल _क, घटनेQया रा ी जुना बाजार येथे राहणारा तोशीफ हा एका
टणर गाडीवर रा ी दसन
ू आला होता व ती गाडी सकाळपयeत Fयाचे घरासमोर होती परं तु तोशीफकडे
मोटार सायकल नाह हे मा हती असणा^या Fया भागातील एका ग"ु त बातमीदाराने गN
ु हे शाखेला तोRशफने
काह तर गडबड केल ह मा हती दल . Fयाबाबत Jवचारपस
ू कर त असतांना चार पाच दवसापव
ू 8 तोशीफ
आfण _करण गणोरे हे गणोरे Qया कारम7ये आ6याचे मा हती Rमळाल आfण _करण गणोरे हा मयताQया
घर घटनेनत
ं र भेटgयासाठh आला होता iहणून या Kकरणात _करण गणोरे याचा महFवाचा रोल अस6याचे
संशयावHन Fयास ताjयात घेवन
े े घेवन
ू Jवचारपस
ू करgयात आल . Fयाने बराच वेळ आढे वढ
ू झालेल
घटना Fयाने तोशीफ व Fयाचा एक Rम

यांQया मदतीने के6याचे सांdगतले. _करण गणोरे याचे मदतीने

तोशीफ चा शोध घेवन
ू Fयास ताjयात घेवन
ू Jवचारपस
ू केल असा Fयाने शेख हुसेन उफ3 बाबू याचे
मदतीने गN
ु हा के6याची कबल
ु

दल व गN
ु हा करgयासाठh गणोरे Qया म7य थीने मयताची पFनी

यांचेकडून दड लाख म7ये िजत, - होळकर यांचा खून करgयाची सप
ु ार

दल होती आfण _करण गणोरे

याने मयताQया पFनी सोबत दोन लाखाम7ये ठरवन
ू आरोपींना दड लाख दवन
ू पNनास हजार तो

वतः

ठे वणार होता असे ठरले होते. तसेच घटनेQया दोन तीन दवस अगोदर Fया भागाची पाहणी केल व
खून करgयासाठh घरात Kवेश करgयासाठh अNय माग3 कठhण होत अस6याने हे प ह6याने काम खराब
होईल iहणून घरात येणे सोपे nहावे यासाठh ठर6याKमाणे आरोJपतांनी घराचा दरवाजा आतन
ू कडी न
लावता लोटून घेवन
ू तो बंद अस6याचा दखावा केला.

गN
ु हे शाखेQया पोRलसांनी गN
ु हा घड6यापासन
ू अTतशय dचकाट ने अहTन3श काम कHन गN
ु हा
उघडकaस आणला असन
ू सदर गN
ु हा करणारे १) मयताची पFनी २) _करण काRशनाथ गणोरे वय 40
वष3 रा.नारळीबाग ३) शेख तोशीफ शेख इsाह म वय 26 वष3 रा. हे ड पो ट ऑ_फस समोर जुना बाजार
औरं गाबाद 4) शेख हुसेन उफ3 बाबू Jपता शेख बशीर वय 22 वष3 रा.आजीम कॉलनी जुना बाजार
औरं गाबाद यांना ताjयात घेवन
ू Fयांनी गN
ु हा करताना वापरलेल मोटार सायकल ह तगत करgयात आल
असन
ू पढ
ु ल तपासकामी पोल स

टे शन सातारा यांचे ताjयात दले आहे . ह कामdगर पोल स आयw
ु त

यश वी यादव, पोल स उप आयw
ु त (मy
ु यालय) डॉ. दपाल धाटे -घाडगे, पोल स उप आयw
ु त पVरमंडळ2 राहुल zीरामे, सहा.पोल स आयw
ु त (गN
ु हे ) रामे{वर थोरात, पोल स Tनर Uक (गN
ु हे ) मधक
ु र सावंत
यांQया माग3दश3नाखाल सहा.पोल स Tनर Uक घन{याम सोनवणे, पो.उप.Tन.नंदकुमार भंडार . पोह/संतोष
सोनवणे, संजय धुमाळ, फाMख दे शमख
ु , पोना/Jवजयानंद गवळी, सध
ु ाकर राठोड, पोकॉ/Jवकास माताडे,
Rस7दाथ3 थोरात, योगेश ग"ु ता, Tनतीन धुळे, लालखा पठाण, ओमKकाश बनकर, संजय जाधव,
मपोRश/संजीवनी Rशंदे, चालक सफौ/ रFनाकर iह के, फुंदे यांनी केल आहे .
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