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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0040

)

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)
मोटरवाहन अ ध नयम,
१९८८
भारतीय दं ड सं हता

2018

08/03/2018
19:59
08/03/2018 19:59

Sections
(कलम)
१८४
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
पोल स ठाणे )
General Diary
Reference (ठाणे

Date
( दनांक)

Entry
No. (न द

दै नं दनी संदभ)

01/03/2018

029

.)

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

Year
(वष)

जळकोट

वाळीव पंठर नाथ के

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

1975

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

19:10

08/03/2018
19:25

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): एकुगा
वतमान
पता

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

, भारत

Town/Village (शहर / गाव): एकुगा
, Tehsil (तहसील): Police Station
थायी पता

(पोल स टे शन): जळकोट, 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
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):
मी वाळीव पंठर नाथ क े वय 43 वष धंदा शेती रा एकुरका खु द पो त का ता जळकोट िज. लातू र
मो. 8605280586 सम

संचेती हा पीटल वाड नं डी 238 म ये अडमीट व पु ण शुदधीवर

आसताना जबाब लहू न दे तो क मी वर ल ठकाणी माझया कुं टू बासह राहणेस असू न मी शेती करतो.
द 01/03/2018 राजी मी माझा मेहू ना नामे बालाजी जायभाय यांची मो सा बजाज व ांत नं MH
24/AR 1657 ह

यां याकडू न घेवू न साधारणता सायं 7.10 वा या सु मारास मी मा या घर हू न

माझा साडू नामे सु भाष सादूराम गु े घोनसी कडे याला भेट यासाठ बजाज व ांत मो सा व न जात
होतो माझयाकडे लातू र RTOचे मो सा चाल व याचे लायस स आहे . याचा नंबर आला मला आठवत
नाह मी सदर मो सा व न जळकोट उददगीर या र

याने घोणसी कडे जात आसताना खंबाळवाडी या

अल कडे चठाला आलो आसता समो न क ु झर जीप भरभाव वेगात येवू न माझया गाडीला उज या
पाय ठे वतो या ठकाणी जोरात धडक दल

यामु ळे माझा उज या पाया या पोटर ला

,गू ड याला,पाया या पंजाला मार लागू न माझया पोटर चे हाड व गु ड याचे हाड फ चर होवू न मी
माझया गाडीसह र

यावर पडलो मला सदर कु झर जीपचा मार लाग याने मला या गाडीचा नंबर

घेता आला नाह 5 मीनीट मला काह कळले नाह नंतर थोडयाच वेळात मी शु द वर आ यानंतर मी
माझया शाडू ला फोन केला व झालेला कार सांगीतला यांनी फोन क न माझा घर सांगीतले माझया
घरचे व माझया साडू अपघात झाला या ठकाणी आले व यांनी मला आ◌ैषध उपचार कामी उदगीर
येथे

ामीन हा पीटल येथे नेले तेथे माझयावर थम उपचार क न पु ठ ल उपचार कामी लातू र येथे

ीमती फुलाबाइ भाउसाहे ब बनसोडे हा पीटल येथे अडमीट केले तेथे माझयावर आ◌ैषध क न पु ठ ल
उपचार कामी द 03/03/2018 रोजी सकाळी सं चती हा पीटल पु णे येथे अडमीट केले आहे
माझयावर आ◌ैषध उपचार चालू असू न आता माझी त बेत ि थर असू न सदर कु झर चालका व
कायदे शर त ार असू न माझी त बेत ठक झा यानंतर मी जळकोट पोल स टे शन येथे सम
त ार दे णार आहे जबाब घेते वेळी माझा मोठा भाउ नामे सु भेदार के सु ीव हे सम

द

जावू न

हजर होते. हा

जबाब मी लहू न दला तो माझया सांगणे माणे बरोबर व खरा आहे तो मी वाचू न पाह ला आहे .

