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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0034

)

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)
मोटर ि हकलस ए ट,
भारतीय दं ड सं हता
भारतीय दं ड सं हता
भारतीय दं ड सं हता

Sections
(कलम)

304-A

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

२७९

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

Date
( दनांक)

Entry
No. (न द

07/04/2018

013

.)

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

08/04/2018 03:31

३३७

१८६०

दै नं दनी संदभ)

08/04/2018
03:31

३३८

१८६०

General Diary
Reference (ठाणे

2018

१८४

1988

पोल स ठाणे )

Year
(वष)

कनगांव

क पना भागवत गु े

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

20:15

07/04/2018
23:25

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

1983

.)

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): दै ठना
घाट ता परळी िज बीड, Tehsil
वतमान
पता

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

, भारत

Town/Village (शहर / गाव): दै ठना
घाट ता परळी िज बीड, Tehsil
थायी पता

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

, भारत

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

91-9049664742

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

Present Address(वतमान पता)

(नातेवाईकाचे
नाव)
1. Town/Village (शहर / गाव):

माल क MH

मा हत नाह ,Tehsil (तहसील): Police

22 N 2017
चा चालक नाव

Station (पोल स टे शन):
कनगांव,District (िज हा):

मा हत नाह

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
कार)

Property
Type
(स पि त के
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):
आज रोजी आ ह ठाणे अमलदार हणु न यु ट स असताना यातील फयाद ने एक लेखी फयाद
जाबाब दला यातील मचकूर खाल ल माने मी क पना भागवत गु े वय 35 धंदा घरकाम रा दै ठना
घाट ता परळी िज. बीड सम

ठाणा हजर येवू न वचारले व न जबाब दे ते क मी वर ल गावची

राहणार असू न घरकाम करते मला एक मु लगी व एक मु लगा असे असू न माझे मालक गंगाखेड शुगर
अँ ड एनज ल. वजय नगर माकणी येथे

षी मदतनीस हणु न सन 2013 पासू न होते . यांना

कारखाना अंतगत कनगाव वभाग येथे नौकर कर त होते मी द. 1/3/2018 रोजी घर होते
मु लेपण घर च होते मालक कनगाव येथे नौकर स होते . माझा मु लगा सु मीत याने माझे मालकास
घराकडे के हा येता हणु न सायंकाळी साडेसाह ते सात दर यान फोन केला यावेळी मी आधा तासाने
कनगाव येथू न नघत आहे असे फोनवर बोलले बराच वेळ होऊन सु दा मालक घर आले नाह त
हणु न यांचे मोबाईलवर फोन करता फोन सतत वाजत होता. परं तू ते फोन उचलत न हते हणु न
आ ह व आम या इतर नातोवाईक यांनी आँ फसचे कमचार यांनी कनगाव शहरात शोध घेता मालक
दसू न आले नाह त . मला दुस -या दवशी सकाळी साडेसाह वाज याचे सु मारास माझे नातोवाईक व
तेथील कारखा यावर ल कमचार यांनी मा हती दल क मालकाचा कनगाव कडू न गावाकडे याची

मोटार सायकल MH 25 C 4348 TVS कंपनीची ह बाळू मु ंडे यां या वट भ ी समोर रोड लगत
आसले या ख

यात वाहनाने धडक द याने ते ख

यात बेशु द आव थेत पडले आहे त. याना

उपचार कामी आंबाजोगाई येथे तेथील कमचार व जनतेने वाहनाने पाठवू न दले . याव न मी द.
2/3/2018 रोजी मी माझा मु लगा व इतर नातोवाईक असे मळू न एस. आर ट . दवाखाना
आबांजोगाई येथे गेले ते हा मालकास पा हले याची कमरे स , हातास, पायास व पाठ त ज बर मार
लागू न जखमा झा या हो या. याना बोलता येत न हते तेथील डाँ टरांनी तपासू न मालकास पु ढ ल
उपचार कामी लातू र येथे घेवू न जाणे बाबत स ला दला. याव न मालकास मी व इतर लोकानी
नातोवाईक यानी स या

हाँि पटल लातू र येथे द. 2/3/2018 रोजी सायंकाळी साडेसाह वाज याचे

सु मारास उपचार कामी भत केले तेथील डाँ टरानी पो टे शवाजी नगरला प
तेथे उपचार चालू असताना यांची

दले. मा या मालकावर

ती झा याने तेथील पोल सानी द. 20/3/2018 रोजी मा या

मालकाचा जबाब पोल सांनी घेतला. यावेळी मा या मालकानी मी द. 1/3/2018रोजी कनगाव
येथू न माझी मो. सा.

मांक MH 25 C 4348 वर एकटाच बसू न कनगाव येथू न सात वाज याचे

सु मारास ठाकरे नगर या पु ढे वट भ ी समोर मी मा या साईडनेरोडने जात आसताना मला माझे
मोबाईलवर फोन आ याने मी रोड या बाजू स माझी मो. सा बाजू ला थाबवू न मी मोसा या बाजू स
जावू न फोनवर बोलत आसताना कनगाव कडू न एक माल क भरधाव वेगाने येवू न मा या मोटार
सायकल व मला जोराची धडक दल ते हा धडक दे णारा माल कचा नंबर पाहता MH 22N 2017
असा होता . मला जोराची धडक बस याने बाजू या ख

यात मोटार सायकलसह पडलो यात मला

छातीस कमरे स पाट स जबर मार लागला होता. सदर क चालकाचे नाव मला मा हत नाह वगैरे
जबाब मा या मालकाने दला आहे . मा या मालकावर उपचार चालू आसताना द. 26/3/2018
रोजी 1300 वा. मयत अपघातातील दुखापतीमु ळे झाले आहे त. सरकार दवाखाना लातू र येथे याचेवर
पो ट माटम कर यात आले आहे . (शव व छे दन) आ ह दुखात अस याने आज रोजी पो लस
टे शनला येवू न जबाब न द वत आहे . पो टे कनगाव येथे सदर बाबत यापु व आक मात
आहे . मा या मालकास माल क

यू ची न द

MH22N 2017 या क चालकाने याचे मोटर सायकल ला व

याना पाठ मागू न जोराजी धडक दे ऊन गंभीर ज मी क न याची मरनास कारणीभू त झाला व
पो टे ला खबर न दे ता नघू न गेला तर

क चालकावर कायदे शीर कायवाह करावी माझा जबाब माझे

सांगणे माने लहला मी पु णपणे वाचू न पा हला बरोबर व खरा आहे .

