From COMP AA

¨ÉÉä]õÉ®ú ´ÉÉ½þxÉ +{ÉPÉÉiÉ +½þ´ÉÉ±É
----0000---+.Gò.
1
2
3

MÉÖx½þªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ Ê´É´É®úhÉ
{ÉÉä±ÉÒºÉ `öÉhÉä
MÉÖ®úxÉÆ ´É Eò±É¨É
+{ÉPÉÉiÉÉSÉÒ ´Éä³ý ÊnùxÉÉÆEò ´É
Ê`öEòÉhÉ

JÉÖ±ÉÉºÉÉ

4

VÉJÉ¨ÉÒSÉä /¨ÉªÉiÉÉSÉä xÉÉ´É ´É
{ÉkÉÉ
VÉJÉ¨ÉÓxÉÉ Ê´É±ÉÉVÉÉºÉÉ`öÒ
{ÉÉ`öÊ´É±Éä nù´ÉÉJÉÉxÉÉ

Hkxoku fyackth ikMs o; 33 /kank&’ksrh jk-ukx>jh rk-ykrwj

6

+{ÉPÉÉiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ´ÉÉ½þxÉÉSÉÉ
|ÉEòÉ®ú ´É xÉÉÆänùhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò

ekslk dz ,e,p 24 , 8692

7

´ÉÉ½þxÉ ¨ÉÉ±ÉEòÉSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ
´É {É®ú´ÉÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò

ekslk dz ,e,p 24 , 8692 pk pkyd uko xko ekghr
ukgh

8

´ÉÉ½þxÉ SÉÉ±ÉEòÉSÉä xÉÉ´É

ekslk dz ,e,p 24 , 8692 pk pkyd uko xko ekghr
ukgh

9

Ê´É¨ÉÉ EÆò{ÉxÉÒSÉä xÉÉ´É ´É Ê´É¨ªÉÉSÉÉ
EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒ

10
11

´ÉÉ½þxÉ JÉÉVÉMÉÒ ËEò´ÉÉ EòÉähÉiÉä
MÉÖx½þªÉÉSÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É

5

iks-LVs- ,evk; Mhlh
120@18 dye 279]337]338 Hkknfo
13@03@18 jksth 05-00 ok lq

JÉÉVÉMÉÒ
;krhy fQ;kZnhpk eqyxk iz’kkar gk fuDdh ckj ikBhekxs jgkr
vlY;kus fQ;kZnh gk R;kl HksV.;klkBh ik;h pkyr tkr
vlrkuk dksacM isVªksy iaiktoG vkyk vlrk ikBhekxwu ekslk
dz ,e,p 24 , 8692 P;k pkydkus R;kP;k rkC;krhy ekslk
gk;x;h fu"dkGthi.ks pkyowu /kMd nsowu ;krhy fQ;kZnhP;k
mtO;k ik;kps xksB;kyk tcj t[keh d:u QzWDpj dsys oxSjs
fQ;kZno:u xqUgk nk[ky-

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

11/04/2018
01:00
11/04/2018 01:00

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)

10/04/2018

034

.)

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

Year
(वष)

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

0120

)

एम.आई.डी.सी.

भगवान लंबाजी पांडे

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

.)

1963

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

23:27

10/04/2018
23:27

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):
नागझर , Tehsil (तहसील): ता िज
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):
नागझर , Tehsil (तहसील): ता िज
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)

MH-24 AL
-8692 चा

Alias
(उफनाव)

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे

Present Address(वतमान पता)

नाव)
1. Town/Village (शहर / गाव):
लातु र,Tehsil (तहसील): लातु र,Police

चालक नाव

Station (पोल स टे शन):

गाव माह त

एम.आई.डी.सी. लातु र,District

नाह .

(ि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

Value(In
Rs/-)
(मु लय् ( .

Description
( ववरण)

कार)

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.28/03/2018 मी भगवान लंबाजी पांडे वय-55 वष यवसाय-शेती रा.नागझर
ता.िज.लातु र मो.नं.9049745480 सम

सहारा हा पीटल लातु र म नं.103 येथे वचारले व न

सांगतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहमारा असु न दोन मु ले व एक मु लगी असु न मु ल चे ल न झाले
असु न ती द या घर राहते व मी शेती क न पोट भरतो. द.13/03/18 रोजी मी सायं.4.30 वा.चे
सु मारास मा या मु ल चा मु लगा नामे- शांत यास नक बार या पाठ मागे अस याने यास
भेट यासाठ पायी चालत जात होतो.सायं.5.00 वा.चे सु मारास मी क बडे पे ोल पंपा या जवळ आलो
असता मा या पाठ मागु न मो.सा. ं .MH-24-AL-8692 या चालकाने हयगयीने व न काळजीपे
भरधाव वेगात चालवु न मा या उज या पाया या घो याला जबर जखमी क न फ चर केले आहे .मला
लाग यानंतर व मा या पायाचे र त नघत अस याने एका अटोम ये घालु न सहारा हा पीटल,लातु र
येथे उपचार कामी शर क केले आहे .मा यावर उपचार चालु असु न माझी

ती बर आहे . तर वर ल

मो.सा.चालकावर यो य ती कायवाह करावी. माझा जबाब माझे सांगणे माणे लहला व मी वाचु न
पा हला तो खरा व बरोबर आहे .सम

पो.चौकशी अमंलदारपो टे श.नगर लातु रउतारा-रवाना1)

मा.JMFC कोट 4 थे लातु र 2) मा. थागु शा लातु र3) फयाद

