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“धारावी पोलीस ठाणे हि त अ ात इसमाने खुनाचा गु हा केले बाबत 
ईपीआर संदेश ा  झा यापासून 1 तासा या आत आरोपीस याचे राहते घर 
परीसरातून सीसीटी ही फुटेज व य दश  सा ीदार यांचे मदतीने ि ताफ ने 

ता यात घेतले बाबत.” 
 

धारावी पोलीस ठाणेस िदनांक 23/7/2022 रोजी सकाळी 7.00 वाजता या समुारास सायन णालयातून िसक सदंेश 
मांक 5640  ा  झाला क , जखमी ईसम नामे िवमलराज नाडर, वय 26 वष राहणार िठकाण कामराज चाळ,  90 िफट रोड, 

धारावी, मुंबई 17 यास सकाळी 3.00 वाजता या सुमारास कोणीतरी अ ात इसमान ेमारहाण के यामुळे या या डो या या 
मागील बाजूस दखुापत झा याने यास औषध-उपचार कामी सायन णालय येथे नेले असता कत यावरील डॉ टर िनतीन कवर 
यांनी यास तपासनू दाखलपवू मयत घोिषत केले आह.े 

         सदरबाबत सायन हॉि पटल येथे जावनू अपमृ य ून द मांक 94/22 कलम 174 फौ सं. अ वये न द घेऊन  
पढुील चौकशी केली असता त ारदार नाम ेअँथनी मायकल, राहणार िठकाण कामराज चाळ ९० िफट रोड, धारावी, मुंबई १७ 
यांनी िदले या जबाबाव न यातील मयत ईसम नामे िवमलराज नाडर यास रा ौ 03.00 वाजता या समुारास याचे प रसरात 
राहणारा इसम नामे म लेश हनुमंता िचतकंडी, वय 32 वष याने जु या भांडणाचा राग मनात ध न लाकडी टंपने डो यावर 
मारहाण के याचे िन प न झाले. व यातच याचा मृ य ूझा याने धारावी पोलीस ठाणे गु र . 999/2022 कलम 302, 323, 
504  भादिंव सह कलम 37(1)(अ), 135 मपोका अ वये गु हा दाखल कर यात आला आह.े  

सदर घटनेचा ईपीआर ा  होताच राञपाळी पयवे क पोिन माने यानंी वपोिन कांदळगांवकर यांना आवगत क न 
गु ह े कटीकरण पथक अिधकारी, गुंडा िवरोधी अिधकारी व पथक यांचेसह घटना थळी जाऊन तपास सू  केला असता नमदू 
गु ात ये दश  सा ीदार तसेच सीसीटी ही फुटेज तपासनू सदर गु हा हा इसम नाम ेम लेश हनुमंता चीतकंडी, वय 32 वष 
याने के याचे िन प न केले व 1 तासा या आत यास याचे राहते घर प रसरातून ि ताफ ने ता यात घेऊन पोलीस ठाणसे 
आणणू चौकशी केली असता याचा सहभाग िन प न झा याने नमुद गु ात यास अटक क न जलद गतीने खनुा सार या 
गंिभर गु ाची उकल केलेली आह.े 

         घटना थळी माननीय पोलीस उपायु  णय अशोक,  प रमंडळ 05 तसेच माननीय सहा यक पोलीस आयु  
गोिवंद गंभीरे, कुला िवभाग यांनी भेट िदली आह.े सदर घटना थळी यो य तो बंदोब त ठेव यात आला असनु स या शांतता 
आह.े 

सदर कामगीरी मा. पोलीस उप आयु  णय अशोक- प र. 5, मा. सहा यक पोलीस आयु  गोिवंद गंिभरे- 
कुला िवभाग, मा.वपोिन िवजय कांदळगांवकर, पोिन िवजय माने यांचे मागदशनाखाली सपोिन वैभव कदम, पोउिन 
अंकुश जाधव, पोउिन मोरे व गु हे कटीकरण पथकाचे पोना साळंुखे, पोना सुव,  पोिश पाटील, पोिश कंुभार, पोिश 
गाडेकर, यांनी केली. 
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