
पोलीसांनी केललेा उ कृ ट तपास 
पोलीस खा यातील अिधकारी व कमचारी यांना ो सािहत कर याकिरता उ कृ ट कत य 

पार पाडणारे अिधकारी / कमचारी यांची  

1. गुणा मक अ वेषणासाठी सव कृ ट य न  
2. उ कृ ट अपराधिस दी  
3. सव कृ ट मालम ा ह तगत या ब ीसासाठी येक मिह याला िनवड कर यात येते. 
   गु हे अ वेषण िवभागाकडुन उ कृ ट अपराधिस दी या ब ीसाकिरता िनवड 
झालेला औरंगाबाद शहर, जवाहरनगर पो. टे. गुरनं. 74/2017, भादिव कलम 364-A, 302, 
201, 120B या गु हयातील दो ही आरोप ना मा. यायालयाने आज म स म कारावासाची  
िश ा सुनावली आहे.  

गु हयाची मािहती  

1) आयु तालय / पो. टे / गुरन / कलम - औरंगाबाद शहर, जवाहरनगर पो. टे. गुर नं. 
74/2017, भादिव कलम 364-A, 302, 201, 120B 

2) हिकगत - 10 वष य वयाचा अजय (नांव बदललेले आहे.) बराच वेळ झाला घरी आला नाही. 
याव न तो िम ांसोबत कॉलनीत खेळत असेल असे वाट याने अजय या आईने याचे एका 
िम ास अजयला पाह यास सांिगतले. अजय या िम ाने येवुन सागंीतले की, अजय हा दोन तीन 
मुलांसोबत कंपाऊडम ये उभा आहे. यानंतर एक-दीड तासानंतर देखील अजय घरी न 
आ याने याची शोधाशोध सु  केली.  या मुलांसोबत अजय  होता यातील एक मुलगा 
अजय या घरी आला. याला अजयबाबत िवचारले असता याने सांिगतले की, एक तासापुव च 
अजय घरी जातो असे हणुन िनघुन गेला आहे यानंतर कोठे गेला हे मािहत नाही. तेव ात 
याच मुलाने अजय या घराचे मु य दरवाजाजवळुन एक िच ी उचलुन िफय दी यां या हातात 
िदली. िच ी वाच यानंतर थोड यात सारांश असा होता की, “¯ÖÖê»ÖßÃÖÖÓ®ÖÖ सांिगतले तर मुलाला 
मा न टाक यात येईल. पाच करोड पये नगर पुणे हायवे रोडवर सुवण योत ढा यासमोर 
माईल टोन हॉटेल समोर, रोडवर पैसे टाकुन ा पैसे टाकुन िद यावर मुलगा सुख प घरी 



येईल.” असा मजकुर िच ीत अस याने शेजारील राहाणारे व सोसायटीतील रिहवाशी यांनी 
शोधाशाध सु  केली. घरात एवढी माणसे असताना सदर मुलास िच ी कशी काय िमळाली या 
संशयाव न पोलीस टेशन येथे जाऊन घडला कार सािंगतला असता पोलीसांनी लगेच 
िचठठी िमळाले या मुलास ता यात घेतले. या याकडे िवचारपुस करता िम ा या मदतीने 
खंडणीसाठी अजय यास िकडनॅप क न कारम ये पळवुन नेऊन एकाने गळा आवळुन व 
दुस याने त ड दाबुन खुन के याची पोलीसांना कबुली िद याने नातेवाईकांनी िदले या 
त ारीव न गु हा न द कर यात आला. 

3) तपास - तपास पथकाने आरोपी िन प  क न शा ीय व तांि क पुरावे गोळा केले. ज त 
मुददेमालाची डीएनए चाचणी क न घे यात आली. वेगवेगळया िठकाणाव न सीसीटी ही 
फुटेज ह तगत क न िड हीआर ज त कर यात आले. तांि क पुरा यांचे फॉरे सक अहवाल 
ा त क न घे यात आले. घटनेचा ट मॅप तयार कर यात आला. सबळ पुरावा ा त क न मा. 
यायालयात दोषारोपप  दाखल कर यात आले. सदर गु हा सन - 2017 म ये दाखल असुन 
िडसबर - 2018 म ये मा. यायालयाने दाखल पुरावा ाहय ध न दो ही आरोप ना आज म 
स म कारावासाची  िश ा सुनावली आहे. 

4) तपासी अिधकारी- 
1) पोिन / मिनष क याणकर 
2) पोिन / अिवनाश आघाव  
3) सपोिन / राहुल खटावकर 
4) पोहवा / 238 / एस.आर.बडगुजर 

वरील तपास पथकाने उ ेखनीय तपास के याचे मा. यायालयाने िनकालप ात नमुद 
केले आहे. 


