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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0067

)

P.S. (पोल स
ठाणे)

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

Original Date and Time (वा त वक दनांक आ ण वेळ)
Acts (अ ध नयम)
मोटार वाहन अ ध नयम,
१९५४
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
Reference (ठाणे
दै नं दनी संदभ)

Year
(वष)

वाढवणा

2018

02/04/2018
14:43
02/04/2018 14:43

Sections
(कलम)
१८४
४२७
२७९

304-A

Date
( दनांक)

Entry
No. (न द

02/04/2018

010

.)

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

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

12:35

02/04/2018
12:35

जयराम खे राठोड

Name (नाव)

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

1968

.)

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):
वतमान
पता

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

, भारत

Town/Village (शहर / गाव):
माळे गाव तांडा, Tehsil (तहसील):
थायी पता

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

अनोळखी 1
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):
मी जयराम खे राठोड वय 50 वष यवसाय शेती रा माळे गाव तांडा ता आ◌ैराद श िज बदर (
कनाटक रा य ) मो नं 9902168406 .सम

सरकार दवाखाना उदगीर पोल स चौक येथे हजर

येवु न जबाब दे तो क मी वर ल गावचा राहणारा असु न मला प नी तीन मु ले , नातवंड असा पर वार
असु न शेती यवसाय क न कुटु बाची उपजीवीका भाग वतो , आज द 30/03/2018 रोजी गु ती ता
उदगीर येथील नातेवाइकांकडे जा यासाठ मी माझो मो सा हरोह डा नं AP 28/AK 6822 वर मी
माझो पाठ मागे प नी व सोबत नातु लखन घ डीबा राठोड वय 07 वष असे बसु न माळे गाव तांडा व न
गु ती जात असताना चांदगाव पाट या पल कडे 01 km अंतरावर दुपार 04 वा सु मारास येत
असताना पाठ मागु न पांडरे रं गाची बोलेरो काळया पाइपने भरलेल भरधाव वेगात व न काळजीपाणाने
चालवु न पाठ मागु न माझो बसु न येत असले या मो सा जोराची धडक दल

यावेळी मी माझा◌ी प नी

व नातु नामे लखन ध डीबा राठोड वय 07 वषे खाल पडलो यावेळी लखनचे छातीस पोटास पाठ स
गंभीर मार लागु न जागेवर मयत झाला यावेळी धडक दे णार बोलेरो माल वाहतु क ह न थांबता पळु न
घेवु न गेल रोडने येणारे

वाशंनी लखन िजवंत असेल हणु न माझे प नीस व यास खजगी वाहनात

बसवु न सरकार दवाखना उदगीर येथे घेवु न आले येथील डाँ टरांनी तपासु न मयत झालेचे सांगीतले ,
धडक दे वु न खाल पड याने मला व माझे प नीस पण मु का मार लागला आहे , मो सा ◌ाचे हँ डल
वाकडे झाले व इतर ठका◌ा◌ी मार लागु न मो सा चे जवळपास 5000

चे नु कसान झाले असावे ,

तर पाठमागु न माझे मो सा ला धडक दे वु न यात माझे नातवाचे मरणचे कारणीभु त असणरया बोलेरो
मालवाहतु क िजचा नंबर मा हत नाह

याचे वर कायवाह करावी ह वनंती ,

