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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)

0097

)

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

2018

22/04/2018
09:19
22/04/2018 09:19

Sections
(कलम)
१३५
१८४

304-A

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

२७९

१८६०
Information
received at P.S.
(मा हती मळा याचे
पोल स ठाणे )
General Diary
Reference (ठाणे

Date
( दनांक)

Entry
No. (न द

दै नं दनी संदभ)

22/04/2018

002

.)

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

Year
(वष)

रे णापू र

सु यकांत ीरं ग सोनवणे

Father's Name (व डलांचे नाव)
Date/Year of Birth (जन ्म तार ख/वष)

1976

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

01:00

22/04/2018
01:00

UID No. (यु.आय.डी.

.)

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):
खु लगापु र , Tehsil (तहसील): लातु र ,
वतमान
पता

Police Station (पोल स टे शन):

लातु र ामीण , District (िज हा):
लातू र, State (रा य): महारा

,

भारत
Town/Village (शहर / गाव):
खु लगापु र , Tehsil (तहसील): लातु र ,
थायी पता

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

,

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

91-9763971406

Details of known / suspected / unknown accused with full
particulars (माह त असले या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपू ण प ता):
Name
(नाव)
अनोळखी 1

Alias (उफनाव)

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे नाव)

Present
Address(वतमान
पता)

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 पोल स ठाणे अंमलदार हणु न यु ट वर हजर असताना यातील फयाद यांनी एक
फयाद हजर केल खाल ल माणे. दं. 22/04/2018 त, मा. पोल स न र क साहे ब, पोल स
टे शन रे णापु र वषय- आ ात वाहनाचे धडकेत मृ यु झालेबाबत.अजदार-सु यकांत ीरं ग सोनवणे वय
42 वष धंदा मजु र रा खु लगापु र ता िज लातु र मो.नं.9763971406महोदय,वर ल वषयी वनंती
पु वक अज करतो क मी वर ल गावचा राहणारा मला वडील व दोन भाऊ असे असु न आ ह वभ त
राहतो.आज द.21/04/18 रोजी रा ी 09.30 वाजणे या सु मारास मला माझा भाचा महे श यंकट
इंगावले रा समसापु र ता रे णापु र िज लातु र यांनी मला फोनवर कळवले क माझा लहान भाऊ नामे
कमलाकर

ीरं ग सोनवणे रा खु लगापु र हा रे णापु र ते लातु र जाणारे रोडवर आ ात वाहनाची धडक

लागु न नेह नगर तां याजवळ मयत झाला आहे . यानंतर मी व माझे सोबत आमच ् गावातील कशोर
सोनवणे, दल प म के,बाळासाहे ब कांबळे असे येवु न पाह ले असता माझा भाऊ यास आ ात वाहनाने
धडक द याने अंदाजे सांयकाळी 07.30 ते 8.00 वाजणे या सु मारास माझा भाउ रे णापु रकडु न
हारवाडी माग खु लगापु र पायी चालत येत असताना यास आ ात वाहनाने धडक द याने तो मयत
मयत झाला अस याचे आ हाला समजले.तर माझे भाऊ यास धडक दे वु न याचे मरणास कारणीभु त
होणारे आ ात वाहन चालका व

कायदे शीर कायवाह करावी ह वंनंती

