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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0052

)

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)
भारतीय दं ड सं हता

2018

26/04/2018
19:52
26/04/2018 19:52

Sections
(कलम)
२७९

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

३३७

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

३३८

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

४२७

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)

26/04/2018

011

.)

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

Year
(वष)

क लार

सु धाकर सहदे व दं डगु ले

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

1996

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

10:06

26/04/2018
11:06

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):
वडारव ती क लार , Tehsil
वतमान
पता

(तहसील): Police Station (पोल स
टे शन): क लार , District

(िज हा): लातू र, State (रा य):
महारा

, भारत

Town/Village (शहर / गाव):
वडारव ती क लार , Tehsil
थायी पता

(तहसील): Police Station (पोल स
टे शन): क लार , 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)
संतोष

1. Town/Village (शहर / गाव):

ल मण

जेवर ,Tehsil (तहसील): नलंगा,Police

सावरे

Station (पोल स टे शन):
क लार ,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):
मी सु धाकर सहदे व दं डगु ले वय- धंदा- ायवर रा.वडारव ती क लार ता.आ◌ैसा मो नं सम

क लर

पोल स ठा यात हजर येवु न जबाब दे तो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असु न, मला आइवडील,आ ह तीन भाउ, तीन बह नी असा प रवार असू न गे या दोन वषा पासु न मी ायवर हणु न
काम करतो स या भावक तील इ वर दं डगु ले यां या

टरवर सहा हजार

मह ना माणे कामाला

आहे . द.// रोजी रा ी मी व सोबत पंटु दं डगु ले आणी स चन पांढरे असे जु ने क लार गावातु न इ वर
दं डगु ले यांचे घरचे कामासाठ वाळु भ न आनत असताना आ ह . वा.सु. क लार पाट ये थल सु धर
बराजदार यां या शेता जवळ आलो असता मी चालवत असले या
यास क लार वेशीकडु न समो न येनार

क

टर

.MH-24 AD-1615

.MH-24 AB-9265 या चालकाने याचे ता यातील

नमु द क ह हायगइ व न काळजी पणे भरधाव वेगात चालवु न राग साइडने समो न जोराची धडक
द याने मी

टर व न उडी मारल व ाल म ये बसलेले पंटु दं डगु ले यास शर रावर ठक- ठकाणी

मु कामार लागला आ ण स चन पांढरे यास डोक त गंभीर दुखापत होवु न इतर ठकाणी मार लागला
आहे तसेच क ायवर यास पण पायाला मार लागला असु न याचे नाव संतोष ल म
् ण सावरे
रा.जेवर असे असलेचे समजले आहे तसेच अपघातात दोनह वाहनाचे मोठया माणात नु कसान झाले
आहे .स चन याचे वर सरकार दवाखाना लातु र येथे उपचार सु असु न याची कृ ती बर आहे .तसेच
माझी मनि तती बरोबर नस याने आजरोजी त ार दे त आहे . तर द // रोजी रा ी . वा. सू . क
..MH-24 AB-9265 चा चालक संतोष ल मण सावरे रा.जेवर याने याचे ता यातील नमु द क

ह हायगइ व न काळजी पणे भरधाव वेगात चालवु न मी चालवत असलेला
1615 यास समो न जोराची धडक दे वु न

टर

.MH-24 AD-

टर मधील सचीन पांढरे यास गंभीर जखमी क न यात

मला व पंटु दं डगु ले यास मु कामार लागला आ ण तो वता पण जखमी होवु न अपघात कर यास
जबाबदार राह ला आहे . माझा वर ल जबाब माझे सांगणे माणे टं क लखीत केला तो मी वाचु न पाह ला
बरोबर व खरा आहे . सम

हा जबाब दला

