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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)

0076

Original Date and Time (वा त वक दनांक आ ण वेळ)
Acts (अ ध नयम)
भारतीय दं ड सं हता
१८६०
भारतीय दं ड सं हता
१८६०
भारतीय दं ड सं हता
१८६०
भारतीय दं ड सं हता
१८६०

2018

23/04/2018
17:40
23/04/2018 17:40

Sections
(कलम)
४२७

304-A

३३८
२७९

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)

23/04/2018

017

.)

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

Year
(वष)

नलंगा

नतीण द ता य नाइकवाडे

Father's Name (व डलांचे नाव)

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

16:31

23/04/2018
16:31

Date/Year of Birth (जन ्म तार ख/वष)
UID No. (यु.आय.डी.

1988

.)

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)
शवाजी नगर , Town/Village (शहर
/ गाव): नलंगा , Tehsil (तहसील):
वतमान

नलंगा , Police Station (पोल स

पता

टे शन): नलंगा, District (िज हा):
लातू र, State (रा य): महारा

,

भारत
शवाजी नगर , Town/Village (शहर
/ गाव): नलंगा , Tehsil (तहसील):
थायी पता

नलंगा , Police Station (पोल स
टे शन): नलंगा, 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)

टार

मांक

1. Town/Village (शहर / गाव):

एम एच 24 डी

नलंगा,Tehsil (तहसील):

1792 चा

नलंगा,Police Station (पोल स

चालक नाव

टे शन): नलंगा,District (िज हा):

मा हती 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

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):
आज रोजी आ ह पोल स ठाणे आंमलदार हणु न डयु ट स असताना यातील फयाद ने पोल स
टे शनला हाजर येउन एक फयाद जबाब दला क मी नतीण द ता य नाइकवाडे वय 30 वष
यवसाय शेती रा. शवाजी नगर नलंगा ता. नलंगा िज.लातु र मो.नं.7038744887. सम
वचारले व न पोल स ठाणे नलंगा येथे हाजर येउन फयाद जबाब दे तो क मी वर ल ठकाणचा
राहणारा असु न मला आइ तन भाउ प नी एक मु लगा एक मु लगी असा पर वार असु न मी यां या सह
राहतो व शेती यवसाय करतो मयत आशोक द ता य नाइकवाडे हे माझे मोठे भाउ होते. दनांक
09/04/18 रोजी सायंकाळी 7.15 वा सु मी व माझा म उ हास कांबळे असे हाडगा नाका नलंगा
येथे हाटे लवर चहा प यासाठ थांबलो होतो. त हा मला राजु सावरे यांचा माझे मोबाइल फोनवर फोन
आला व यांनी कळवीले क माझा मोठा भाउ आशोक नाइकवाडे यांचा नलंगा ते आ◌ैराद रोडवर
आयट आय कालेजचे समोर अपघात झाला आहे . यां या मोटार सायकल या पाठ मागु न येणारे
टरने यांना धडक दल असु न यां यात डो यात मार लागु न ते गंभीर जखमी झाले आहे त असे
सांगीतले त हा मी व उ हास ता काळ सदर घटना थळी जाउन पाह ले असता सदर ठकाणी रोड या
द ीण बाजु स कडेला माझा भाउ आशोक नाइकवाडे यांची मोटारसायकल

मांक एमएच 24 एके

1514 हरो ह डा

ल डर ो ह पडलेल दसल तसेच सदर मोटार सायकलचे जवळच रोडचे कडेला

एक लालरं गाचे म ह

ा

टर हे डचा

मांक एमएच 24 डी 1792 व ाल चा नंबर एम एच 24 ए

1302 असा असलेले थांबलेले होते. सदर ठकाणी रोडवर मोटार सायकलचे जवळ र त पडलेले दसत
होते तसेच मोटार सायकल चे समोर ल शो हे डलाइट तु टु न रोडवर काचाचे व फायबरचे तु कडे पडलेले
दसत होते. सदर मोटार सायकलचे अंदाजे 10 000 पये चे नु कसान झा याचे दसत होते. तेथे
जमले या लोकांकडु न समजले क माझा भाउ आशोक नाइकवाडे यांना तेथे जमले या लोकांनी
अटोम ये घालु न सरकार दवाखाना नलंगा येथे नेले आहे . यां या डो यात मार लागला असु न ते
गंभीर जखमी झाले आहे त असे समजले. तसेच ते यां या मोटार सायकलवर उदगीर मोड कडु न
नलंगा शहरात येत असताना यां या पाठ मागु न
केला अस याचे तेथे हाजर असले या व

य

टरने यांना जोरात धडक दे उन सदर अपघात

घटना पाहणारे लोकांकडु न मला समजले. नंतर मी व

उ हास तेथु न सरकार दवाखाना नलंगा येथे आलो असता भाउ भाउ आशोक नाइकवाडे यांचे डो यात
गंभीर मार लागला होता. सरकार दवाखाना नलंगा येथील डा टरांनी भाउ आशोक यांचे वर ाथमीक
उपचार क न यांना पु ढ ल उपचार कामी सरकार दवाखाना लातु र येथे पाठवीले मी व माझा दुसरा
भाउ शवाजी भाउ अशोक याची प नी मनाबाइ असे मळु न भाउ आशोक यास अ

यु लस म ये घेउन

सरकार दवाखाना लातु र येथे गेलो. तेथे एक दवस अडमीट क न नंतर तेथु न भाउ आशोक यास
सहया

हा पीटल लातु र येथे नेउन अडमीट केले तेथे भाउ आशोक याचे वर दनांक 17/04/18

पावेतो उपचार केले नंतर तेथील डा टरांनी यांना परत सरकार दवाखाना लातु र येथे ने यास
सांगीतले व न दनांक 17/04/18 रोजी भाउ आशोक यास परत सरकार दवाखाना लातु र येथे
आणु न अडमीट केले असता तेथे दनांक 18/04/18 रोजी पहाटे 5.00 वा.सु. भाउ आशोक
नाइकवाडे हे उपचारा दर यान मरण पावले. नंतर यांचे ेतावर सरकार दवाखाना लातु र येथे
पोल सांनी पंचनामा केला व नंतर भाउ आशोक नाइकवाडे यांचे ेतावर सरकार दवाखाना लातु र येथे
पो ट माटम क न यांचे ेत पु ढ ल अं य वधी कामी आमचे ता यात दे यात आले. तर दनांक
09/04/2018 रोजी सायंकाळी 7.15 वा.सु. नलंगा ते आ◌ैराद रोडवर आयट आय कालेज चे समोर
माझा भाउ आशोक द ता य नाइकवाडे वय 42 रा. शवाजी नगर नलंगा हा याची मोटार सायकल
मांक एम एच 24 एके 1514 हरो ह डा
असताना याचे पाठ मागु न येणारे
नाह . याचे ता यातील

टर

ल डर ो वर उदगीर मोड कडु न नलंगा शहरात येत

मांक एम एच 24 डी 1792 चे चालकाने नाव मा हत

टर हायगइ व न काळजी पणे चालवु न माझे भावाचे मोटार सायकलला

पाठ मागु न धउक दे उन अपघात क न भाउ आशोक नाइकवाडे यास गंभीर जखमी क न याचे

यु स

कारणीभु त झाला तसेच मोटार सायकलचे अंदाजे 10 000 .चे नु कसान केले आहे . तर सदर

टर

चालकावर कायदे शीर कायवाह करावी ह वनंती. वगैरे मचकुर फयाद व न सदर गु हा दाखल क न
मा पोनी सो यांचे आदे शाने सदर गु हयाचा पु ढ ल तपास पोना 709 पडीले यांचे कडे दे यात आला
उतार रवाना - 1.मा जेएमएफसी कोट नलंगा 2. फयाद स एक त सम

