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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)
FIR No.
( थम खबर

P.S. (पोल स

लातू र

ठाणे)

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

0082

)

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

2018

28/04/2018
16:12
28/04/2018 15:19

Sections
(कलम)

Acts (अ ध नयम)
मोटरवाहन अ ध नयम,
१९८८
मोटरवाहन अ ध नयम,
१९८८
भारतीय दं ड सं हता

१७७
१३४
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)

28/04/2018

017

.)

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

Year
(वष)

नलंगा

व ल

ीमंत शंदे

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

15:19

28/04/2018
15:19

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

1992

.)

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):
पान चंचोल , Tehsil (तहसील):
वतमान

नलंगा , Police Station (पोल स

पता

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

,

भारत
Town/Village (शहर / गाव):
पान चंचोल , Tehsil (तहसील):
थायी पता

नलंगा , Police Station (पोल स
टे शन): नलंगा, District (िज हा):
लातू र, State (रा य): महारा

,

भारत
Phone number (फोन नं.)
Mobile (मोबाइल सं.)

91-9881318208

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

Present Address(वतमान पता)

(नातेवाईकाचे
नाव)
1. Town/Village (शहर / गाव):

टे पो ं .MH-

माह ती नाह ,Tehsil (तहसील): Police

24A 3669
चा चालक नाव

Station (पोल स टे शन):
नलंगा,District (िज हा):

माह ती नाह

लातू र,State (रा य): महारा

Reasons for delay in reporting by the complainant /
informant (त ारदार/मा हती दे णा-याकडू न त ार कर यातील वलंबाची
कारणे ):

,भारत

MLC जबाब
व न आज
रोजी

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):
गु हयाची थोड यात हाक गत, आज रोजी आ ह पो.ठा.अंमलदार हणु न डयु ट स हजर असताना
पो. टे . श.नगर लातु र येथु न नमु द फ//चा MLC जबाब पो टाने वसु ल झाले यातील मजकुर खाल ल
माणे. मी व ल

ींमत शंदे वय-26 वष यवसाय-मजु र रा.पान चंचोल ता. नलंगा

मो.नं.9881318208. सम

आधार हा पीटल लातु र येथे पेशल म काट नं.02 म ये उपचार

चालु असताना जबाब दे तो क ,मला आइ-वडील असा प रवार असु न मंडपाचा यवसाय क न
उपिजवीका भागवतो. द.19/04/18 रोजी मी सं याकाळी मी मंडपाचे साह य घेवु न आम या
गांवातील छोटा ह ती भाडयाने गांवातील यु नु स स यद यांचे छोटा ह ती भाडयाने क न याचा नं.मला
आठवत नाह व याम ये साह य भ न कवठा गांवाम ये ल न अस यामु ळे आ ह ल नाचे साह य
घेवु न मी व मा यासोबत स चन दवे,संतोष धाबळे असे ि◌तघेजन पाठ मागे बसु न जात होतो.ते हा
आ ह पान चंचोल मोड या पु ढे थोडया अंतरावर 0800 वाज या या सु मारास बंदगीहाळ मोड ने
पान चंचोल मोड या आत आलो असता लातु रकडु न 407 कंपनीचा टे पो भरदाव वेगात समो न

ाय हर साइडने घासत येवु न आ ह पाठ मागे धडक द याने याम ये मा या डा या हाता या दं डास
गंभीर मार लागला आहे .टे पोमधील स चन दवे व संतोष धाबळे यांनी या टे पोचा नंबर पाह ला
असता या टे पोचा नंबरMH-24/A 3669 हा होता व तसेच याने थांबव याचा य न केला ते हा
तो टे पो न थांबवता नघु न गेला रोडवर येणार मोटार-सायकल घेवु न या टे पोचा पाठलाग केला
असता तो थांबला नाह ते हा यांनी मला आम या गांवातील कारमालक राम त लोवाड यांची गाडी
बोलावु न उपचार कामी आधार हा पीटल लातु र येथे दाखल केले तेथे मा यावर उपचार चालु असु न
माझे डा या हाताचे मार लाग याने राड टाकला आहे .स या माझी कृ ती सु धारत असु न तर टे पो
ं .MH-24/A 3669 या चालकाने हयगइने व न काळजीपण टे पो चालवु न आ ह बसु न जात
असले या छोटा ह ती ला ाय हर साइडने खरचटत नेवु न मला गंभीर जखमी केले आहे .तर
या यावर कायवाह करावी.उ तारा सादर ◌ः- 1)मा.कोट सो, त 2) मा.पो न/सो, थागु शा लातु र 3)
ि◌फ//स सम

सह .

