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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
P.S. (पोल स

District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0047

)

ठाणे)

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

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

2018

29/04/2018
14:19
29/04/2018 14:19

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)

29/04/2018

013

.)

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

Year
(वष)

कासार शश

गु ंडु संभाजी कांबळे

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

.)
.)

1968

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

14:02

29/04/2018
14:03

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):
कासार सरसी, Tehsil (तहसील):
वतमान

Police Station (पोल स टे शन):

पता

कासार शश , District (िज हा):
लातू र, State (रा य): महारा

,

भारत
Town/Village (शहर / गाव):
कासार सरसी, Tehsil (तहसील):
Police Station (पोल स टे शन):

थायी पता

कासार शश , 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)
मह

Alias
(उफनाव)

ा

कंपनीचे

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे

Present Address(वतमान पता)

नाव)
1. चालक,Town/Village (शहर /

टर

के.ए.56ट

गाव): म ह

ा कंपनीचे

टर,Tehsil

(तहसील): Police Station (पोल स

061 चालक

टे शन): कासार शश ,District
(िज हा): लातू र,State (रा य):
महारा

,भारत

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):
जबाब द.29/04/17मी गु ंडु संभाजी कांबळे वय 50वष यवसायमजु र ,रा.कासार सरसी,िज.लातू रसम

वचारले व न पो. टे हजर येवु न संगणकावर टं क लखीत

जबाब दे तो क,मी वर ल गावचा रहाणारा असु न मजुर करतो. मला एक मु लगा नामे दनकर व दोन
मु ल असे असु न प नी मु लाबाळासह एक राहतो.मु लगा हा म

ी काम करतो. द.24/04/18रोजी

दुपार 04.00वा सु मारास माझा मु लगा दनकर व भमनगर कासार सरसी येथील काश राज
भाले,राजेश गौतम कांबळे ,अजय महे श चावळा,लखन हणमंत कांबळे ,सु मीत कगारे असे कासार सरसी
येथील मु जावर यांचा अपे अटो ं . MH-44A 4658म ये बसु न येळणु र येथे डा.बाबासाहे ब अंबेडकर
जयंती मरवणु क क रता लेझीम पथक घेवु न गेले होते. रा ी 1000वा सु मारास मी घर असताना
मला र व काजळे यांनी घर येवु न सां गतले क उ तु र व बडु र चे म ये पु लाजवळ डांबर रोडवर अपे
अटोस

टरने धडक द याने दनकर हा गंभीर जखमी झा याचे कळाले यास अ

यु ल स म ये

सरकार दवाखाना कासार सरसी येथे घेवु न आ याचे कळा याने मी ता काळ सरकार दवाखाना
कासार सरसी येथे जावु न माझा मु लगा नामे दनकर गु ंडु कांबळे वय 27वष यास पाह ले असता याचा
उजवा हात व उजवा पाय मोडलेला (फ चर)झालेला दसला यावेळी मला याचा सोबतचे आमचे
समाजाचे मु लांनी मला सां गतले क आ ह कासार सरसी कडे परत येत असताना रा ी 0930वा
सु मारास आमचा अपे अटो उ तु र माग बडु रकडे डांबर रोडने येत असतानं◌ा गु-हाळा या पु ढे
असले या पु लाचे पु ढे थोडे अंतरावर समो न एक

टर न काळजीपणे वेगात येवु न आमचे अपे

अटोस उजवे बाजु ने कट मार याने माझा मु लगा दनकर हा उजवे बाजु स बसले या बाजु ने

टर या

ाल ची ध का बस याने दनकर हा अपे अटो मधु न खाल रोडवर पडु न गंभीर जखमी झाला व
टरचा चालक अपे अटोस ध का बसतास पळु न गेला या
ाल चा नंबर के.ए.56ट 85असे असु न

टरचा हे डचा नंबर के.ए.56ट 061व

टर म हं ा 575डी.आय कंपनीचे लाल रं गाचे होते.असे

यांनी सां गतले आहे .माझया मु लास कासार सरसी येथु न उमरगा व तेथु न लातु र येथील एम.आय.ट
मेडीकल कालेज लातू र येथे नेहु न अडमीट केले आहे . व तेथे याचे वर आ◌ैषध उपचार चालु आहे .तर
द.24/04/18रोजी रा ी 0930वा सु मारास माझा मुलगा नामे दनकर हा येळणु र येथील
डा.बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती मरवणु क संप याने तो व याचे म अपे अटो म ये बसु न
कासार सरसी येत असताना
चालक यांनी आपले ता यातील

टर ं .हे डचा नंबर के.ए.56ट 061व ाल चा नंबर के.ए.56ट 85चा
टरने वेगाने व न काळजीपणे चालवु न अपे अटोस उजवे बाजु स

ाल चा धकका बसु न माझा मु लगा नामे दनकर हा खाल रोडवर पळु न याचे उजवा पाय,उजवा हात
मोडु न गंभीर जखमी केले आहे . तर

याचे व

द कायदे शर कायवाह होणेस वनंती आहे .माझा

जबाब माझे सं◌ागणे माणे संगणकावर टं क लखीत क न घेतला तो मला वाचु न दाख वला तो बरोबर
आहे .

