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;krhy fQ;kZnh o R;kpk Hkkm ukes vls ekslkoj rqGtkiwjdMs
tkr vlrkuk ;krhy vKkr VsaEiks pkydkus R;kps rkC;krhy
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fQ;kZnhpk gkr dk<wu Vkd.;kl dkj.khHkwr >kyk o fQ;kZnhpk
Hkkm ;kl fdjdksG t[keh dsys oxSjs iksLVs f’kokthuxj ykrwj
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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)

0061

)

Original Date and Time (वा त वक दनांक आ ण वेळ)

2018

12/04/2018
15:18
12/04/2018 15:18

Sections
(कलम)

Acts (अ ध नयम)
भारतीय दं ड सं हता

३३८

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

३३७

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

२७९

१८६०
Information
received at P.S.
(मा हती मळा याचे

Date
( दनांक)

पोल स ठाणे )
General Diary
Reference (ठाणे

Entry
No. (न द

दै नं दनी संदभ)

12/04/2018

018

.)

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

Year
(वष)

औसा

ब ु वान ब दु राठोड

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

.)
.)

1973

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

14:48

12/04/2018
14:48

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):
सदगु नगर काल कादे वी मंद रचे प,
वतमान

Tehsil (तहसील): लातु र , Police

पता

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

, भारत

Town/Village (शहर / गाव):
बालाजीनगर शेकापु र रोड , Tehsil
(तहसील): उ मानाबाद , Police
थायी पता

Station (पोल स टे शन):
उ मानाबाद

ामीण, District

(िज हा): उ मानाबाद, 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
कार)

Property
Type
(स पि त के

Value(In
Rs/-)
(मु लय् ( .

Description
( ववरण)

कार)

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):
सम

वचारले व न लहाने हा पीटल सावेवाडी लातु र येथील तसरया मज यावर ल खेल

म ये उपचार घेत असताना जबाब सांगतो क , मी वर ल माणे राहणारा असु न ी संत

311
ाने वर

ाथ मक आ म शाळा उमरे ग हाण ता िज उ माना बाद येथे पदवीधर श क हणु न नोकर स आहे
तसेच माझे मु ले श णासाठ लातु र येथे असलेने मी वर ल ठकाणी भाडयाने खोल क न राह यास
असु न नेहमी लातु र ते उमरे ग हाण असे येणे जाणे करतो द13/3/18 रोजी नेहमी माणे सकाळी
आठ चा सु लातु र येथु न माझे ◌ामाचा मु लगा अजय गो वंद पवार हा तु ळजापु र कडे जात अस याने मी
याचे हो डा

म यु गा कंपनीची ◌ो सा

नसलेल नवीन मोटार सायकल ह वर याचे पाठ मागे

बसु न जात असताना तु ळजापु र जाणारे रोडवर अिजम कालेज आ◌ैसा समोर साडे आठ वा चे सु मारास
आमचे पाठ मागु न एका टै पो चालकाने यो ता यातील टै पो हयगइ व न काळजी पणे भरधाव
वेगाने मामे भावु अजय पवार याने चाल वत असलेल वर नमु द मोटार सायकल स आ◌े हटे क
कर याचा य न कर त असताना नमु द टै पोचे पाठ मागील बाजु ने मना धडक लाग याने मी व
अजय असे मोटार सायकलसह खल पडु न माझे हाताला टै पाचे पाठ मागील बाजु चे फाळ याचे हु क
माझे उज या हाताचे दं डाजवळ अडक याने हात तु टु न गंभीर जखमी झालो टै पो भरधव वेगाने पु ढे
गे याने टै पोचा नंबर दसला नाह नंतर माझे मामा या मु लास ह करकोळ जखम झलेल होती
याने 108

मांकावर फोन क न उपचार कर ता आ◌ैसा सरकार दवाखना लातु र येथे उपचारसाठ

नेले होते नंतर मला लहाने हा पीटल लातु र येथे पु ढ ल उपचारासाठ दाखल केले असु न स या माझे
उज या हाताचे आपरे शन झालेले असु न डा माढया उजा हात दं डातु न कोप यापासु न नकामी झालेने
काढु न टाकलेला आहे स या माझेवर उपचार चालु असु न मी पु पणे शुदधीवर असु न स या

ती

चांगल आहे तर द13/3/18 रोजी 0830 वा चे सु अज कालेज आ◌ैसा तु ळजापु र रोड आ◌ैस एका
टै पो चालकाने याचे ता यातील टै पो नमु द टै पाचा नंबर दसला नाह हा हयगइ व न कळजी
पणाने र

याचे रहदार कडे दुल

क न भरधाव वेगाने चाल वलेने मला धडक लागु न उज या हातास

गंभीर मार लागु न नमु द टै पो चालक व दध कायदे शीर कायवाह

हावी तसेच मामेभावु अजय पवार

ह चाल वत अलेल वर नमु द मो सा ह सु नल शंकर चवहण रा नलेगाव ता तु ळजापु र यांचे मालक ची

अस याचे समजले आहे तसेच ताझा उजवा हात कोपरयापासु न काढ याने मला माझे जबाबावर सह
करता येत नाह मा◌ा वर ल जबाब मी वाचु न पाह ला तो माझे सांगणे पमाणे लह ला असु न बरोबर व
खरा आहे

