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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल

District
(िज हा)

FIR No.
( थम खबर

P.S.
(पोल स

लातू र

ठाणे)

लातु र

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

2018

28/03/2018
01:46
28/03/2018 01:46

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

३४

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)

27/03/2018

034

.)

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

Year
(वष)

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

0095

)

एम.आई.डी.सी.

छाया मा णक गु टे

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

.)

1967

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

23:31

27/03/2018
23:31

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):
ीनगर लातु र , Tehsil (तहसील):
वतमान
पता

लातु र , Police Station (पोल स
टे शन): एम.आई.डी.सी. लातु र,
District (िज हा): लातू र, State
(रा य): महारा

, भारत

Town/Village (शहर / गाव):
ीनगर लातु र , Tehsil (तहसील):
थायी पता

लातु र , Police Station (पोल स
टे शन): एम.आई.डी.सी. लातु र,
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)

मा णक
गु टटे

Alias
(उफनाव)

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे

Present Address(वतमान पता)

नाव)
1. Town/Village (शहर / गाव):
दे वकरा,Tehsil (तहसील): अहमदपु र,Police
Station (पोल स टे शन):

कनगांव,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 मी छाया मा णक गु टे वय 51 वष यवसाय मजु र रा. ीक ण नगर अंधशाळे जवळ
लातु रमा.नं.7875292518सम

लेनेट अ तद ता के लातु र येथील ICU काट नं 3 वर उपचार

घेताना वचारले व न जबाब सांगते क ,मी मु ळची दे वकरा असु न मला एक मु लगा शुभम वय 17 वष
मु लगी बाल का वय 20 वष असे आहे त मी

ीक ण नगर अंधशाळे जवळ भाडया या मम ये

राह यास आहे माझया मु लगा व मु लगी लातु र येथे श णासाठ आहे त मी जबाबब दे याची थीतीत
आहे . काल द.25/03/2018 रोजी स याकाळी मी माझया मु ल स याग हा पीटल येथे
भैट यासाठ घ न नघु न जा यासाठ गोलाइतु न अटोत बसु न कावळे अपाटमेट येथे उत न रलाय स
पे ◌ालपंपा या पाठ मागे आ◌ेळखी या थवा बाइस भेट दे यासाठ गेले व तीची भेट घेवु न मु ल स
भेट यासाठ जात असताना 5 नं चोकाक न दोन लोक असलेल मोटारसायकल भरधाव वेगात आल
धडक दल

यामु ळे माझया डावा पाय गु ड यातु न जाइट नसटला होता मोटार सायकल वर ल माझया

दर भा कर गु टे व याची पाठ मागे माझे पती मा णक गु टे असे होते असे मला दसले आहे तर
या या ि◌व

द कायवाह मोटारसायकल भरधाव वेगात हयगइ व न काळजीपणाने चालवु न माझया

डा या पायाचे गु ड यास जखमी केले आहे तर रलाय स पेटोल पंपासमोर सं याकाळी 6.30 वा आहे
मला तेथील अटोचालकाने आणु न दवाखा यात अडमीट केले आहे व तेथे माझयावर आ◌ैषधउपचार
चालु आहे मला धडक दे या-यावर यो य ती कायवाह करावी.माझा वर ल जबाब माझया सागणे माणे
लह ला तो मी वाचु न दाख वला तो बरोबर व खरा आहे उतारा रवाना 1. मा JMFC 4 थे कोट लातु र
2. फयाद स

