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JÉÉVÉMÉÒ
;krhy fQ;kZnh o R;kaph iRuh ykrqjyk tk.;klkBh mnxhj
ykrqj cl dzekad ,e,p-14-chMh-1993 e/;s clqu
tk.;klkBh cle/;s p<qu frdhV ?ks.;klkBh ueqn vkjksih
okgd lquank eWMe ;kapsdMs 100 :- fnys o frdhV ekx.kh
dsyh R;kosGh xkMh lrkGk ikVh rs fMxksGP;k oG.kkoj xkMh
oGr vlrkauk eyk vknGk clY;kus eh nkjkrqu ckgsj
iMyks rsOgk ek>s dejsyk o mtO;k ik;kps ?kksV;kyk ekj
ykxqu nq[kkir >kkyh daMDVj ckbZus njoktkl iVVh u
ykoY;kus R;kaps gkyxthZi.kkeqGs o fu"dkGthi.kkus ykxY;kus

lnjph ?kVuk ?kMyh rjh R;kapsoj dk;Zokgh Ogkoh oxSjs o:u
xqUgk 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)

0043

)

Original Date and Time (वा त वक दनांक आ ण वेळ)
Acts (अ ध नयम)
भारतीय दं ड सं हता

2018

08/03/2018
19:50
08/03/2018 19:50

Sections
(कलम)
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
पोल स ठाणे )
General Diary
Reference (ठाणे

Date
( दनांक)

Entry
No. (न द

दै नं दनी संदभ)

08/03/2018

025

.)

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

Year
(वष)

श रअनंतपाळ

रमाकांत बाबु राव माने

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

1958

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

15:10

08/03/2018
15:10

UID No. (यु.आय.डी.

.)

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):
सताळा, Tehsil (तहसील): उदगीर,
वतमान
पता

Police Station (पोल स टे शन):

श रअनंतपाळ, District (िज हा):

लातू र, State (रा य): महारा

,

भारत
Town/Village (शहर / गाव):
सताळा, Tehsil (तहसील): उदगीर,
थायी पता

Police Station (पोल स टे शन):
श रअनंतपाळ, 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)

Alias
(उफनाव)

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे

Present Address(वतमान पता)

नाव)
सु नंदा

1. उदगीर आगार,Town/Village (शहर /

भारत

गाव): उदगीर,Tehsil (तहसील):

नर संग

उदगीर,Police Station (पोल स टे शन):
उदगीर शहर,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 पो.ठा.अमंलदार हणु न डयु ट स असताना यातील फयाद यांनी पो टे हजर येवु न
एक लेखी फयाद दल

यातील मजकुर खाल ल माणे. सम

वचारले व न पोल स टे शन श र

अनंतपाळ येथे हजर येवु न जबाब दे तो क मी वर ल गावचा राहणारा असु न मला प नी आइ दोन मु ले
व एक मु लगी असे असु न मु ल मजु र क न कुटु ं बाचा उदर नवाह करतो. द.22/01/2018रोजी मी
दुपार 12.45 वा.सु मारास सताळा पाट येथु न मी व माझी प नी नमला रमाकांत माने असे एस ट
बस ं .MH-14 BD-1993 उदगीर ते लातु र बस म ये लातु र ला जा यासाठ चडलो बस या पाय-या
संप या नंतर दरवा या या समोर थांबु न मी एक फुल एक हाफ लातु र असे तक ट काडणेसाठ बस
कंडा टर(मह ला)यांना 100

दले ते हा मी गाडीचा आदळा बस याने मी गाडी सताळा पाट व

डगोळ या म ये असले या वळणावर बस आल ते हा गाडी वळत असताना मला आदळा बस याने
मी दारातु न बाहे र पडलो ते हा मा या कमरे ला मु का मार,उज या पायाचे घोटयाला मार लागु न व
डो याला मार लागु न गंभीर जखमी झालो.ते हा मला कोणी तर अनोळखी लोकांनी मा या प नी सह
नळे गाव येथे सरकार दवाखा यात शर क केले यानंतर तेथे उपचार क न स.द.लातु र येथे शर क केले
यानंतर मा यावर उपचार केला परं तु मला ास होत अस याने आ ह अधार हा पीटल लातु र यां या
दवाखा यात उपचार केला आहे .आता स या माझी कृ ती थोडी बर झाल असु न कमरे चा पायाचा
वलाज चालु आहे मी लातु र येथे उपचार व उदगीर येथे उपचार चालु अस याने मी आज रोजी फयाद
दे त आहे . तर दनांक 22/01/2018रोजी दुपार 12.45वा.सु मारास मी व माझी प नी असे लातु र ला
जा यासाठ उदगीर डेपो ची बस ं .MH-14 BD-1993 म ये सताळा पाट सदर बसम ये चडलो

कंडा टर बाइ नामे सु नंदा नर संगे यांना तक टाचे पैसे दे वु न तक ट काढत असताना बस सताळा
पाट या पु ढ ल डगोळ या जवळील वळणावर आ या असता वर ल बाइने दरवा याला पटट न
टाक याने गाडी वळणावर आल असता मला झोला बस याने मी बस या दारा या बाहे र पडु न जखमी
झालो आहे .वर ल कंडा टर बाइ या हलगरजी पणामु ळे व न काळजीपणामु ळे दार या बाहे र पडु न मी
जखमी झालो.आहे तर

यांचे वर यो य ती कायदे शर कायवाह करावी ह न

मा या सांग या माणे लहला व तो बरोबर व खरा आहे .

वनंती वर ल जबाब

