
 
                                                                                 नमुना 227 A.A. 
                  पहा ननयम 253(क),254(क)(3)254(8)255(1)(4) 
                -ः  मोटार वाहन अपघाता संबंधीचा अहवाल ः - 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

01 पोलीस ठाण्याचे नाांव पोफाळी जिल्हा-यवतमाळ. 

02 अप.क्र./टि.ए.आर.क्र./एस.डी.ए.क्र 

                             कलम 

244/2020  

कलम-279,338 भा.द.जव. 

03 अपघाताची िागा, तारीख व वेळ      पोफाळी गावाचे समोरील वळणावर पो.स्िे पोफाळी प 01 ककमी 

कदनाांक-12/10/2020 चे 20/00 त े20/30 वािता दरम्यान 

04 अपघातात िखमी झालेल्या ककां वा   

मय्यत झालेल्या व्यक्तीचे नाांव    

िखमी जनलेश आप्पा महािन वय 28 वर्ष, रा.ढाणकी 

ता.उमरखेड जिल्हा-यवतमाळ. 

05 ज्या रुग्नालयात मृतकाला ककां वा िखमीला पाठजवण्यात 

आले त्या रुग्नालयाचे नाांव 

लाईफलाइन हॉस्पीिल पुसद. 

06 सांबधीत वाहन/वाहनाचा प्रकार         

आर.टि.ओ. क्रमाांक 

िािा झेष्टा  

क्रमाांक-MH29/AR3688 

07 वाहन चालकाचे पुणष नाव,वय,व पत्ता वाहन चालकाच्या 

परवाण्याची माजहती परवाना दणेा-या अजधका-याचा 

पत्ता, साविषजनक प्रवाशी वाहन असल्यास पॅि नां. व बॅि 

नांबर दणेा-या अजधका-याच ेनाांव व पत्ता 

सांदशे शेरे्राव राठोड वय 21 वर्ष रा घािोडी ता पुसद जि यवतमाळ 

08 अपघाताच ेकदवसी असलेल्या वाहन  

मालकाचे पूणष नाांव व पत्ता                  

रािु देवराव सोनवणे वय 34 वर्ष रा महावीर वॉडष पुसद ता पसद जि 

यवतमाळ 

09 वाहनाच जवमा ज्या कां पनीचा असले त्या कां पनीचे नाांव व 

पत्ता तसेच जवभागीय कायाषलयाचा पत्ता 

कद ओटरएांिल इन्शुरन्स कां म्पनी जलजमिेड, छांदक कॉम्प्लेक्स फस्िष फ्लोअर 

मोतीनगर ता पुसद जि यवतमाळ 

10 जवमा पॉलीसी क्रमाांक, जवमा पॉलीसी प्रमाण पञ 

क्रमाांक, त्याची तारीख व जवम्याचा कालावधी 

पॉलीसी क्र 182392/31/2021/503 जप्रव्ह पॉलीसी क्र 

182392/31/2020/786 कद 30/09/2020 ते 29/09/2021 

11 केलेली कायषवाही, असल्यास आजण जनष्पन्न झालेल्या बाबी सदर प्रकरणामध्ये यातील िखमी हा त्याचे स्वता चे मो सा क्र 

MH29BQ2242 नो पुसदवरुन ढाणकी येथे येत असताना पुसद ते उमरखेड 

रोडवटरल पोफाळी वसांतनगर घािाचे वळणावर समोरुन येणारा वाहन क्र 

MH29 AR3688 चे चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन भरधाव वेगाने व 

जनष्काळिीपने चालवुन िखमीचे मो सा क्र िबर धडक दवेुन िखमी केले 

वरुन पो.स्िे पोफाळी येथे कदनाांक- 20/10/2020 रोिी कलम-279,338 

भा.द.जव. प्रमान ेगुन्हा नोंद केला आह.े 

टठकाण ः - पोलीस स्िेशन पोफाळी. 

                कदनाांक ः - 20/10/2020                                  

तपास अजध – 

सफौ/320 गणेश सुखदवे राठोड पो स्िे पोफाळी 

 


