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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)
FIR No.
( थम खबर

P.S. (पोल स

लातू र

ठाणे)

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

0037

)

Original Date and Time (वा त वक दनांक आ ण वेळ)

2018

04/03/2018
16:27
04/03/2018 10:18

Sections
(कलम)

Acts (अ ध नयम)
भारतीय दं ड सं हता

२७९

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

304-A

१८६०
मोटर ि हकलस ए ट,

१८४

1988
Information
received at P.S.
(मा हती मळा याचे

Date
( दनांक)

पोल स ठाणे )
General Diary
Reference (ठाणे

Entry
No. (न द

दै नं दनी संदभ)

04/03/2018

018

.)

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

Year
(वष)

मु ड

अशोक शंकर थळकर

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

.)
.)

1988

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

16:18

04/03/2018
16:18

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):
वतमान
पता

तांदळ
ु जा , Tehsil (तहसील): लातु र,
Police Station (पोल स टे शन):
मु ड, District (िज हा): लातू र,
State (रा य): महारा

, भारत

Town/Village (शहर / गाव):
तांदळ
ु जा , Tehsil (तहसील): लातु र,
थायी पता

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

, भारत

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

91-8390149264

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

Present Address(वतमान पता)

नाव)
1. Town/Village (शहर / गाव):

अ ात

अ ात,Tehsil (तहसील): Police Station
(पोल स टे शन): मु ड,District (िज हा):
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 पी एस आ◌े डयु ट स असताना अशोक शंकर थळकर वय 30 वष धंदा शेती
रा.तांदळ
ु जा ता.िज लातु र मो नं 8390149264 यांनी पो टे ला येवु न त ार जबाब दला क ,सम
पो टे ला येवु न जबाब दे तो क मी वर ल ठकाणी माझे आइ वडील व दोन भाउ यांचेसह राहणेस
असु न मी शेती करतो.माझे वडील शंकर कुं ड लक थळकर हे रोज सकाळी पहाटे शेताकडे कामासाठ
जात असतात. आज द.01/03/18 रोजी सकाळी सात वाजणेचे सु मारास मी झोपेत असताना आइने
ब ु वाण दे वराव गणगे यांचे शेताजवळ काह तर झाले आहे जावु न बघु न ये हण याने मी तेथे जावु न
पाह ले असता तेथे माझे वडील शंकर कुं ड लक थळकर हे च गंभीर जखमी होवु न मयत झालेले होते.मी
सकाळी झोपेत असताना माझे वडीलांनी आइजवळ मला शेताकडे मोटार काढ यासाठ पाठवु न दे
हणु न ते नेहमी माणे सकाळी साडे चार ते साडे सहा वाज याचे सु मारास गवत आण यासाठ एक
रकामे पोते व खु रपे सोबत घेवु न शेताकडे कळं ब लातुर रोडणे पायी चालत जात असताना ब ु वाण
दे वराव गणगे यांचे शेताचे कंपाउं ड व घराशेजार कोण या तर अ ात वाहणाने जोराची धडके द याने
अपघात होवु न अपघातात वडील शंकर कुं ड लक थळकर यांना डो यास,चेह-यास मार लागु न,उज या
हातास व डा या पायास ं चर होवु न तसेच पोटास व गु तांगास गंभीर जखम होवु न आतडे बाहे र
येवु न ते जागीच मयत झाले आहे त. तर द. 01/03/18 रोजी पहाटे साडे चार ते साडे सहा
वा.सु मारास माझे वडील शंकर कुं ड लक थळकर वय 55 वष हे शेताकडे जा यासाठ लातु र रोडचे कडेने
पायी चालत असताना कोणीतर अ ात वाहनाने जोराची धडक द याने अपघात होवु न वडीलांचे
डो यास,चेह-यास मार लागु न,उज या हातास व डा या पायास ं चर होवु न तसेच पोटास व
गु तांगास गंभीर जखम होवु न आतडे बाहे र येवु न जागीच मयत झाले आहे त तर सदर करणी सखोल
चौकशी क न खरा कार उघडक स आणु न यातील आरोपी न प न क न यांचेवर यो य ती
कायवाह करणेस वनंती आहे , माझा वर ल जबाब माझे सांगणे माणे टं कलेखीत केला तो मी वाचु न
पाह लातो माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा आहे

