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

P.S. (पोल स

लातू र

ठाणे)

नगर

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

भारतीय दं ड सं हता १८६०

३३८

भारतीय दं ड सं हता १८६०

२७९

Information
received at P.S.
(मा हती मळा याचे पोल स

Date
( दनांक)

ठाणे)
General Diary
Reference (ठाणे

Entry
No. (न द

दै नं दनी संदभ)

031

Complainant / Informant (त ारदार/मा हती दे णारा):
शवानंद नामदे व उबाळे

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

Passport No. (पारप

16/02/2018
23:21
16/02/2018 23:21

16/02/2018

.)

UID No. (यु.आय.डी.

2018

Sections
(कलम)

Acts (अ ध नयम)

Name (नाव)

Year
(वष)

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

0040

)

शवाजी

.)
.)

1972

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

21:36

16/02/2018
21:36

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): पोल स
वाटर लेबर कालनी,, Tehsil
वतमान
पता

(तहसील): वाटर

31लातु र ,

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

-413512,

भारत
Town/Village (शहर / गाव): पोल स
वाटर लेबर कालनी,, Tehsil
(तहसील): वाटर
थायी पता

31लातु र ,

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

-413512,

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)
1. Town/Village (शहर / गाव):
पटे ल नगर,लातु र,Tehsil (तहसील):
Police Station (पोल स टे शन):

mh24al8961
चालक साइ साद

ववेकानंद चौक पोल स

गंगाधर धु ळेकर

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

-

413512,भारत
Reasons for delay in reporting by the complainant /
informant (त ारदार/मा हती दे णा-याकडू न त ार कर यातील वलंबाची
कारणे ):

आज रोजी
MLC जबाब
दलेने

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):
आज रोजी आ ह पोल स ठाणे अंमलदार हणु न यु ट स हजर असताना एक MLC जबाब वसु ल
झाला यातील मजकुर पु ढ ल माणे - मी शवानंद नामदे व उबाळे वय 46 वष यवसाय नौकर पोना
/ 1209 रा.पोल स वाटर,लेबर कालनी, वाटर

.31,लातु र मो.नं 9823617418सम

वचारले

व न जबाब दे तो क,मी पोल स खा यात पोना 1209 स या वाहतु क नयं ण शाखेत नेमणू कस दोन
वषापासु न आहे . द.03/02/2018रोजी माझी 12.00 ते 15.00 वाजेपयत जु ना रे णापु र नाका येथे
वाहतू क नयंत णची यु ट होती.मी यु ट करत असताना चौकातील ाफ क नयं ीत करत असताना
शाम नगरकडे जाणारे रोड या साइडला असले या चहा या टपर पु डे वेळ 13.30 वा मी रोडव न टपो

काढत असताना शवाजी चौकाकडु न एक मोटार सायकल भरधाव वेगात येवु न मा या उज या पायास
जोराची धडक दे वु न गंभीर जखमी केले व मला हालता येत नस याने यानेच मला चौकातील अटोत
बसवु न जवळ या दवाखा यात नेले तेथे मा यावर थमोपचार केला व मी याचा धडक दले या
मोटारसायकलचा नंबर पाह ला असता हरोह डा पशन ो

.MH 24 AL 8961 हा होता व

दवाखा यात मा यावर उपचार चालु असताना याचे नाव गाव वचारले असता याने याचे नाव
साइ साद गंगाधर धु ळेकर रा.पटे ल नगर,लातु र व तसेच याचा मो.नं 7775940333 असा
सांगीतला व याने उपचारासाठ पैसे घेवु न येतो हणु न तो नघु न गेला. याची वाट पाहु न मी मा या
घर यांना फोन वारे कळवले नंतर माझी प नी आ ण मु लगी रे णापु र ना याजवळील दवाखा यात
आले व तेथु न मला पु ढ ल उपचार कामी ववेकानंद हा पटल,लातु र येथे घेवु न आले व तेथे उपचार
चालु असताना यां या मोबाइलवर दोन तीन वेळा संपक साध यावर दोन वेळा भेटु न गेला पण याने
गर ब आहे असे हणु न तो नघु न जात होता.नंतर मला ववेकानंद हा पीटल,लातु र येथे उपचार क न
ड चाज द याने मी घर आलो याअगोदर माझी त येत जा त खराब झा याने व पायाचा ास होत
अस याने मी पो टे ला फयाद आज पोवतो दे वू शकलो नाह .तर पोल सांनी पो टे शवाजी नगर
येथील माझा जबाब घेतला आहे .तर द.03/02/2018 रोजी 13.30 वाज या या सु मारास जु ना
रे णापुर नाका येथे ाफ क वाहतू कची कत य बजावत असताना यातील पशन ो माटार सायकल
.MH 24 AL 8961 चा चालक साइ साद गंगाधर धु ळेर रा.पटे ल नगर यने हयगयीने व
न काळजीपणाने चालवू न मा या उज या पायास धडक दे वु न गंभीर जखमी केले हणु न या या
व

द कायदे शीर कायवाह करावी.

