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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0064

)

P.S. (पोल स
ठाणे)

शवाजी
नगर

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

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
मोटर ि हकलस ए ट,
1988
Information
received at P.S.
(मा हती मळा याचे
पोल स ठाणे )
General Diary
Reference (ठाणे
दै नं दनी संदभ)

Year
(वष)

2018

16/03/2018
17:34
16/03/2018 17:34

Sections
(कलम)
२७९
३३७
३३८

304-A
१८४

Date
( दनांक)

Entry
No. (न द
.)

16/03/2018

027

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

17:08

16/03/2018
17:08

Complainant / Informant (त ारदार/मा हती दे णारा):
वजय मधु कर घाडगे

Name (नाव)

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

1998

.)

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)

कळं ब रोड, , वकास नगर ,
Town/Village (शहर / गाव): लातु र,
वतमान

Tehsil (तहसील): Police Station

पता

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

,

भारत
कळं ब रोड, , वकास नगर ,
Town/Village (शहर / गाव): लातु र,
थायी पता

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

,

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

91-9011451666

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

Alias
(उफनाव)

Name (नाव)

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे

Present Address(वतमान
पता)

नाव)

एस.ट बस नंबर

1. Town/Village (शहर / गाव):

MH-20-BL2824 चा चालक

Station (पोल स टे शन): District

लातु र,Tehsil (तहसील): Police

पु ण नाव व प ता

(िज हा): लातू र,State (रा य):

मा हत नाह

महारा

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

,भारत
AD NO 05/2018 U/S
174 crpc मधील बाज रोजी
जबाब द याने

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):
मी वजय मधु कर घाडगे वय- 20 वष यवसाय- श ण रा. वकास नगर ,कळं ब रोड, लातु र मो.नं.
9011451666 सम

वचारले व न जबाब सांगतो क, मी वर ल ठकाणचा राह वाशी आसु न मला

एक भाउ,एक ब हण आसु न आइ,वडीलसह एक राहतो. मी आ◌ै योगीक
दुस -या वषात यां ीक मोटार गाडीचे

श ण सं था लातु र येथे

श ण घेत आहे . दनांक 13/03/2018 रोजी मी व माझा

म समाधान काश सोळं के असे आ ह माइ-या भावाची मोटार सायकल नंबर MH-24-P-1666
वर बसु न आ ह समाधान यां या नातेवाइकाचे बांधकाम चालु असले या ठकाणी समाधान चा भाउ
दपक यां या जेव याचा ड बा दे णे कामी MIT दवाखानाचे समोर दुपार गेलो होतो.तेथे आ ह थोडा
वेळ थांबु न आ ह मोटार सायकलवर बसु न आमचे HDFC बकेत काम आस याने नघालो. मोटार
सायकल मी चालवत होतो माझे पाठ मागे समाधान सोळं के बसला होता व आ ह न वन रे णापु र नाका
पास क न पु ढे थोडया आंतरावर सु चीपण नसर जवळ गेलो आसता आमचे बाजु स एस.ट बस नंबर
MH-20-BL-2824 ह पण शवाजी चौकाकडे जात होती.आमचे पा ठमागु न एक कार आल त हा

या कार ने माझे गाडीचे हा डला ध का दला यामुळे आ ह दोघे उज या बाजु स खाल पडलो व
समाधान हा बाजु चे एस ट बसचे पा ठमागील टायरला धडकला यामु ळे यांचे डोक स गंभीर मार
लागु न र त

ाव होवु न आतील मदु बाहे र आला. ते हा एस ट थोडया अंतरावर थांबल व कार नघु न

गेल . ते हा रोडवर ल जमले या लोकांनी मला उठ वले व समाधान सोळं के हा जागीच मरण पावला
आस याचे दसले. सदर कारचा नंबर- MH-24-V-2403 असा आस याचे मी पा हले आहे . मला
उज या खांदयास व उज या पायास मार लागु न जखमा झा या आहे त.सदर घटना अंदाजे दुपार
03.30 वाज याचे सु मारास घडल आहे . तर मला धडक दे णार कार नंबर - MH-24-V-2403 चा
चालक व एस.ट बस नंबर MH-20-BL-2824 चा चालक यांनी आपले ता यातील वाहन भरधाव
वेगात हयगाइने व न काळजी पणे चालवु न मला व समाधान यांस जखमी क न समाधान काश
सोळं के वय- 24 वष रा.महाळं गी ता.चाकुर यांचे मरणास कारणीभु त झाला आहे . सदर जबाब माझे
सांगणे माणे टं कलेखीत केला आसु न तो मी वाचु न पा हला बरोबर व खरा आहे .

