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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)

0075

Original Date and Time (वा त वक दनांक आ ण वेळ)
Acts (अ ध नयम)
मोटरवाहन अ ध नयम,
१९८८
मोटरवाहन अ ध नयम,
१९८८
भारतीय दं ड सं हता
१८६०
भारतीय दं ड सं हता
१८६०
भारतीय दं ड सं हता
१८६०
Information
received at P.S.
(मा हती मळा याचे
पोल स ठाणे )

General Diary

Year
(वष)

रे णापू र

2018

17/03/2018
17:11
17/03/2018 17:11

Sections
(कलम)
१७७
१३४
३३८
२७९

304-A

Date
( दनांक)

Entry

17/03/2018

029

Time

Time
(वेळ)

17:00

17/03/2018
17:00

No. (न द

Reference (ठाणे
दै नं दनी संदभ)

(वेळ)

.)

Complainant / Informant (त ारदार/मा हती दे णारा):
अमर बऴीराम साखरे

Name (नाव)

Father's Name (व डलांचे नाव)

बऴीराम साखरे

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

1990

.)

Passport No. (पारप

.)

Date of Issue (अदा के याची तार ख)
Place of Issue (अदा के याचे ठकाण)
व याथ

Occupation ( यवसाय)
Address (प ता)
Address
Type
(प ता

Address (प ता)

कार)
Town/Village (शहर / गाव):
सु मठाणा, Tehsil (तहसील): ता
वतमान
पता

रे णापु र , Police Station (पोल स
टे शन): रे णापू र , District (िज हा):
लातू र, State (रा य): महारा

,

भारत

Town/Village (शहर / गाव):
सु मठाणा, Tehsil (तहसील): ता
थायी पता

रे णापु र , Police Station (पोल स
टे शन): रे णापू र , District (िज हा):
लातू र, State (रा य): महारा

,

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

91-9665128871

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):

गजानन

सु मठाणा ता रे णापु र,Tehsil (तहसील):

बालासाहे ब

रे णापु र,Police Station (पोल स

जाधव

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

Reasons for delay in reporting by the complainant /
informant (त ारदार/मा हती दे णा-याकडू न त ार कर यातील वलंबाची
कारणे ):

,भारत

आज रोजी
फयाद दलेने

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम तेचा तपशील):
Propertty
Category
(मालम ता

Property
Type
(स पि त के

कार)

कार)

वाहने आ ण

Value(In
Rs/-)
(मु लय् ( .

Description
( ववरण)

म ये)

टे पो ं . MH 24

इतर

0

J 7457

Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले या मालम तेचे एकूण
मू लय् ( .म ये)): 0
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):
दं. 17/03/2018 त,मा. पोल स नर

क साहे ब, पोल स टे शन रे णापु र,ता. रे णापु र िज.

लातु र. वषय अमर बऴीराम साखरे वय 28 वष रा. सु मठाणा ता. रे णापु र िज. लातु र. मो.नं.
9665128871 महोदय, वर ल वषयास अनु स न वनंती पु वक अज करोत क, मी वर ल ठकाणचा
र हवाशी असु न दयानंद काँलेज लातु र येथे श ण घेतो . मला आई-वडील व एक भाऊ असु न मयत
न

ती तु ऴ शराम साखरे हे आजोबा होते. दं. 10/03/18 रोजी सं याकाऴी 04:00 वा. चे

सु मारास माझे आजोबा न

ती तु ऴशीराम साखरे वय 80 वष हे मा ती या मं दराकडु न घराकडे येत

असताना आम या गावातील टे पो ं . MH 24 J 7457 हा गावातील चौकात उभा होता. माझे

आजोबा टे पो या मागु न चालत असताना टे पो चालक गजानन बालासाहे ब जाधव याने मोबाईलवर
बोलत बोलत याचे ता यातील टे पो चालु क न र हस घेतला . यावेऴी पाठ मागु न माझे आजोबा
जात आहे त. याकडे दुल

क न याने याचे ता यातील टे पो वाहन न काऴजीपाणाने व हायगाईने

चालवु न यांना मागु न जोराचा ध का द याने माझे आजोबा खाल पडले. यावेऴेस टे पोचे मागचे
उज या बाजु चे टायर माझे आजोबा या डावे पायावर गे याने माझे आजोबा जोराने ओरड याने चौकात
उभे असलेले स तष इऴे गावकर,

ीधर जाधव , अशोक साखरे व मी वता. टे पोकडे धावत गेलो

ते हा टे पोचा चाक माझे आजोबा या पायावरच होता. माझे आजोबा या पायास गंभीर दुखापत
झालेने मी व अशोक साखरे ,

ीधर जाधव, स तष इऴे गावकर यांनी जखमी आजोबाला उचलु न

कारम ये बसव यास मदत केल . व माझी आई वाती साखरे घर या कारम ये लातु र येथील स या
हाँ पीटल म ये 5 वाजे या सु मारास अँड मट केले. तर अपघातात झाले या गंभीर दुखापतीचा ईलाज
व उपचार चालु असताना दं. 13/03/18 रोजी पहाटे 01:30 वा. चे सु मारास माझे आजोबा

यु

पावले आहे त. तर आमचे गावातील टे पो ं . MH 24 J 7457 चा चालक गजानन बालासाहे ब
जाधव याने याचे या यातील वाहन हायगाईने व न काऴजीपणाने चालवु न माझे आजोबा या
यु स कारणीभु त ठर याने याचे व
हन

यो य ती कायदे शर कायवाह क न आ हाला याय यावा

वनंती. घरातील करते आजोबा यांचा अचानक अपघाती

यु झा याने कुटु ं बातील सद यांची

मान सक प रि थती बरोबर नस याने आज रोजी वता: हजर होऊन अज दे त आहे . आपला
व वासु सह

जी Sd.अमर बऴीराम साखरे रा. सु मठाणा ता. रे णापु र.

