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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0145

)

P.S. (पोल स
ठाणे)

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

Original Date and Time (वा त वक दनांक आ ण वेळ)
Acts (अ ध नयम)
मोटरवाहन अ ध नयम,
१९८८
भारतीय दं ड सं हता
भारतीय दं ड सं हता
भारतीय दं ड सं हता
भारतीय दं ड सं हता

Sections
(कलम)
१८४

२७९

१८६०
Information
received at P.S.
(मा हती मळा याचे

Date
( दनांक)

Entry
No. (न द

29/04/2018

013

.)

Complainant / Informant (त ारदार/मा हती दे णारा):
Name (नाव)

29/04/2018 15:09

304-A

१८६०

दै नं दनी संदभ)

29/04/2018
15:09

३३७

१८६०

General Diary
Reference (ठाणे

2018

३३८

१८६०

पोल स ठाणे )

Year
(वष)

अहमदपू र

सं ाम व लराव पाट ल

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

10:30

29/04/2018
15:00

Father's Name (व डलांचे नाव)
Date/Year of Birth (जन ्म तार ख/वष)
UID No. (यु.आय.डी.

1980

.)

Passport No. (पारप

.)

Date of Issue (अदा के याची तार ख)
Place of Issue (अदा के याचे ठकाण)
Occupation ( यवसाय)
Address (प ता)
Address
Type
(प ता

Address (प ता)

कार)
Town/Village (शहर / गाव): गू डसू र
वतमान
पता

, Tehsil (तहसील): उदगीर , Police
Station (पोल स टे शन): वाढवणा,
District (िज हा): लातू र, State
(रा य): महारा

, भारत

Town/Village (शहर / गाव): गू डसू र
, Tehsil (तहसील): उदगीर , Police
थायी पता

Station (पोल स टे शन): वाढवणा,
District (िज हा): लातू र, State
(रा य): महारा

, भारत

Phone number (फोन नं.)
Mobile (मोबाइल सं.)

0

Details of known / suspected / unknown accused with full
particulars (माह त असले या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपू ण प ता):
Name
(नाव)

Alias
(उफनाव)

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे
नाव)

Present Address(वतमान पता)

ट

1. Town/Village (शहर / गाव):

ह एस

मोसा

अहमदपू र,Tehsil (तहसील): Police

MH

Station (पोल स टे शन):

24 BA
4177 चा

अहमदपू र,District (िज हा):

चालक

लातू र,State (रा य): महारा

,भारत

Reasons for delay in reporting by the complainant / informant
(त ारदार/मा हती दे णा-याकडू न त ार कर यातील वलंबाची कारणे ):
Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम तेचा तपशील):
Propertty
Category
(मालम ता

Property
Type
(स पि त के

कार)

कार)

Value(In
Rs/-)
(मु लय् ( .

Description
( ववरण)

म ये)

Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले या मालम तेचे एकूण
मू लय् ( .म ये)): Label
Inquest Report / U.D. case No., if any (इ
करण

वेस ्ट अहवाल/अक मात मृ यू

.,जर अस यास):

First Information contents ( थम खबर मजकूर):
त मा पोल स नर

क साहे ब पोल स ठाण अहमदपू र यांचे सेवेत वषय अपघातात माझे मामाचे

मू लाला धडक दे वू न मरणास काराणीभू त झाले बाबत अजदार सं ाम वठठलराव पाट ल वय 38 वषे
यव शेती रा गू डसू र ता उदगीर मो नं 8888781028 महोदय सेवेत सादर वनंती क मी वर ल
ठकाणचा राहणार असू न मी शेती क न माझे कूटू बाचे पोट भरतो द 27/04/2018 रोजी सांयकाळी
08.00 वा चे सू मी घर असताना माधव बरादार याने फोन दारे कळ वले क भाउ नामे अ नल
पंढर नाथ पंडू बराजदार याचा मोरे वाडीचे पू ढे उदगीर रोडवर अपघात झाला आहे मीपू ढे जात आहे
तू ह पण या हणू न सां गतले मी लागल च अपघात झाले या ठकाणी गेलो असता सदर ठकाणी
मोटार सायकल

एम एच14 यू 6401 पे डर ट

ह एस

एम एच 24 बी ए 4177 या दोन

गाडया रोड या डा या बाजू ला पडले या दस या तसेच बाजू ला एक हे मेट र त पडलेले दसले हे मेट
माझे मामाचे मू लाचे होते याव न मला समजले क अपघात तेथेच झालेले आहे तेवढयात मला परत
माधव याचा फोन आला क भाउ अ नल पंढर नाथ बराजदार यांचेवर उपचार चालू होता यावेळी
माधव बराजदार याने याचे अंगावर ल कपडे व लाल कलरचे र ले टे र जाकेट काढू न घेतले तो
बेशू द पडला होता याचे अंगावर ल कपडे व लाल कलरचे र ले टे र जाकेट काढू न घेतले तो बेशू द
पडला होता याचे डो याला चेह-याला डावे हाताला मार लागला होता उजवे हाताला मू का मार तसेच
शर रावर इतर ठक ठकाणी मार लागला होता मी माधव यास कसे झाले हणू न वचारले असता याने

सां गतले क द 23.04.2018 रोजी आ नल पंढर नाथ पंडू बराजदार हा याचे मोटार सायकल
एम एच 14 सी यू 6401 प डर वर सासर नांदेड येथे गेला होता तो द 27.04.2018 रोजी
नांदेड येथू न दूपार 12.00 वा चे सू नघाला याचे मोटार सायकलला मोरे वाडी पाट चे पू ढे सायं 7 वा
चे सू समो न राग साइडने ट

ह एस

एम एच 24 बी ए 4177 या चालकाने धडक द याचे

सां गतले अपघातात तो गंभर जखमी होवू न उपचार चालू असताना द 28.04.2018 रोजी पहाटे
2वा सरकार दवाखाना लातू र येथे मरण पावला आहे तर द 27.04.2018 सायं 7 वा चे सू रोजी
माझा मामाचे मू लगा अ नल पंढर नाथ पंढू बरादार वय 30वषे रा गू डसू र ता उदगीर हे यांचे मो
सायकल

एम एच 14 सी यू 6401ने नांदेड कडू न गू डसू रकडे येत असताना श र ता ते उदगीर

रोडवर मोरे वाडी पाट चे पू ढे समो न राग साइडने ट

ह एस

एम एच 24 बी ए 4177 या

चालकाने याचे ता यातील वर नमू द गाडी ह हायगय व न काळजीपणे भरधाव वेगात चालवू न
अ नल पंढर नाथ पंडू बरादार वय 30वषे याचे गाडीस धडक दे वू न यास गंभीर जखमी क न याचे
मरणास कारणीभू त झाला आहे आ ह दूखात असू न आज रोजी त ार दे त आहे तर ट ह एस
चालकां व

द कायदे शीर कायवाह होणेस वनंती आहे

