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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
P.S. (पोल स

District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0098

)

ठाणे)

शवाजी
नगर

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

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

2018

27/04/2018
23:12
27/04/2018 23:12

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)

27/04/2018

046

.)

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

Year
(वष)

बालासाहे ब आबाराव साळुंके

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

.)

1976

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

22:35

27/04/2018
22:35

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):
वतमान
पता

नांदगाव ता िज लातु र , Tehsil
(तहसील): Police Station (पोल स
टे शन): District (िज हा): लातू र,
State (रा य): महारा

, भारत

Town/Village (शहर / गाव):
नांदगाव ता िज लातु र , Tehsil
थायी पता

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

, भारत

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

91-9403539700

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)
अटो

.MH

24 AT 0566
चा चालक नाव
माह त नाह

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

Property
Type
(स पि त के

कार)

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 डयु ट स हजर असताना यातील फयाद यांनी
पो. टे .ला हजर येवु न लेखी फयाद दल

यातील मजकुर खाल ल माणे

त,पोल स नर

क

शवाजी नगर पोल स टे शन लातु र वषय अटो र ाने धडक दले बाबतअजदार - बालासाहे ब
आबाराव साळुंके वय 42 वष धंदा शेती रा.नांदगाव ता िज लातु र मो.नं.9403539700
महोदय,वर ल वषयी वनंती पु वक अज कर यात येतो क मी अंबाजोगाइ रोडव न शवाजी चौक
लातु र येथु न शवाजी महाराजां या पु तळयास वळसा घालु न बाश रोडकडे माझया मोटार सायकल
वरती (मोटार सायकल

.MH 24 X 9066) जात असताना दं.27/04/2018 रोजी सायंकाळी

05.25 वा मी माझया पाठ मागु न अटो र ाने जोराची धडक दल (अटो

.MH 24 AT 0566) या

मांका या अटोने यात माझया उज या पाया या टाचेला जोराचा मार लागला यात मला खु प मोठ
जखम झाल

यात 5 टाके पडले व माझया उजवा पाया या घोटयाम ये फ चर झाला आहे मी ह

टमट सरकार दवाखा याम ये घेतल आहे तर मला धडक दे णार अटो
चालकाचे नाव माह त नाह तर

.MH 24 AT 0566 या

या यावर यो य ती कायवाह कर यात यावी.

