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

District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0048

)

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
21:34
29/04/2018 21:34

Sections
(कलम)

Acts (अ ध नयम)
भारतीय दं ड सं हता

२७९

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

३३७

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

३३८

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

019

.)

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

Year
(वष)

कासार शश

यंकट मा ती दे शमु ख

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

.)
.)

1958

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

20:36

29/04/2018
20:36

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):
राम लंगमुदगड, 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):
राम लंगमुदगड, Tehsil (तहसील):
थायी पता

Police Station (पोल स टे शन):
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)

Alias
(उफनाव)

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे

Present Address(वतमान पता)

नाव)

सोमनाथ

1. Town/Village (शहर / गाव):

मा ती

अबु ंलगा पौळ,Tehsil (तहसील): Police

सोन कडे

Station (पोल स 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

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):
जबाब द.29/04/17मी यंकट मा ती दे शमु ख वय 60वष यवसाय-शेती,रा.राम लंगमु दगड
मो.नं9890273660सम

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

क,मी वर ल गावचा रहाणारा असु न शेती करतो.मला प नी एक मु लगा असे असु न प नी
मु लाबाळासह एक राहतो.शेती क न उदर नवाह करतो.आमचे गावातील राम लंग पाट ल यांना
आ◌ेळखतो. द.24/04/18रोजी दुपार 0500वा सु मारास कासार सरसी येथे कराणा घेणे कर ता मी
व राम लंग शरण पा पाट ल मो.सा ं MH-44/L-8934आलो होतो आ ह दोघांनी कराणा
दुकाणातु न कराणा घेवु न आ ह दोघेजन आमचे गावाकडे मोसावर बसु न राम लंगमुदगड कडे जात
असताना सदर मोटार सायकल राम लंग पाट ल चाल वत होते व मी पाठ मागे बसलो होतो.सायंकाळी
0630वा सु मारास आमची मोटार सायकल ह तरगा मोड या पु ढे कासार सरसी ते राम लंगमु दगड
जाणारे रोडणे गणपत धायगु डे यांचे शेताजवळ आलो असता आमचे पाठ मागे आमचे गावचे शांत
दयानंद हु लप ले व सु धाकर इ वर पाट ल हे दोघे मोटार सायकलवर बसु न येत होते. याचदर याण
समो न एक पांढ-या रं गाची कार अ तवेगाने राम लंग मु दगड कडु न आल व आमचे मोटार
सायकलला सदर कारचा उज या बाजु ने धडक बस याने मी रोडवर खाल पडलो व राम लंग पाट ल
मोटार सायकलव न उडु न सदर कारचे समोर ल मोठया काचावर पडु न ते पण खाल रोडवर
पडले. यावेळी याचे पाठ मागे शांत व सु धाकर माझे जवळ आले.मी रोडवर पड याने व डोक स व
कानास मु का मार लागला तसेच राम लंग पाट ल यांचे उजवा हातास मार लागला व उजवा पाय
मोडला यावेळी या दोघं◌ानी राम लंगमु दगड येथु न िजप बोलावु न घेतल व िजपम ये आ हा दोघास
बसवु न कासार सरसी सरकार दवाखाना व तेथु न उमरगा येथे कानडे हा पीटल येथे राम लंग पाट ल

यांना शर क केले व मी लातू र येथे गोरे हा पीटल आ◌ैषधोपचार घेतला आहे .नंतर मला शांत व
सु धाकर यांनी सदर कार ह SWIFT DZIRE. MH 12/NB2773असे अस याचे व चालकाचे नाव
सोमनाथ मा ती सोन कडे रा.अबु ंलगा पौळ असे अस याचे सां गतले. तर द.24-04-18रोजी
सायंकाळी 0630वा चे सु मारास कासार सरसी ते राम लंगमुदगड जाणारे रोडवर गणपत धायगु डे यांचे
शेताजवळ आमचे मोटार सायकलला SWIFT DZIRE. MH 12/NB2773 चा चालक सोमनाथ
मा ती सोन कडे यांनी आपले ता यातील गाडी हयगयी व न काळजीपणाने चालवु न आमचे मोटार
सायकलला धडक दे वु न माझी डोक स कानास कमरे स मार लागला व राम लंग पाट ल यांचे उजवे
हातास मार लागला व उजवे पायाचे हाड मोडले आहे .तर सदर चालका व

द कायदे शीर कायवाह

करावी मी आ◌ैषधोउपचार लातु र येथे गेलेने फयाद दे णेस उशीर झाला आहे . माझे जबाब माझे
सांगणे माणे संगणकावर टं क लखीत केला.तो माझे सांगणे माणे लहला तो बरोबर आहे .

