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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)

लातू र

FIR No. ( थम
खबर

P.S. (पोल स
ठाणे)

ामीण

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

मोटरवाहन अ ध नयम,

02/02/2018
21:37
02/02/2018 21:37

१८४

१९८८
भारतीय दं ड सं हता १८६०

३३७

भारतीय दं ड सं हता १८६०

२७९

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)

02/02/2018

027

.)

Complainant / Informant (त ारदार/मा हती दे णारा):
दल प वठठलराव हलकुडे

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

)

उदगीर

.)

1977

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

20:57

02/02/2018
20:57

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): लोहारा
वतमान
पता

, Tehsil (तहसील): ता उदगीर,
Police Station (पोल स टे शन):
उदगीर

ामीण, District (िज हा):

लातू र, State (रा य): महारा

, भारत

Town/Village (शहर / गाव): लोहारा
, Tehsil (तहसील): ता उदगीर,
थायी पता

Police Station (पोल स टे शन):
उदगीर

ामीण, District (िज हा):

लातू र, State (रा य): महारा

, भारत

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

91-9011067321

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)
बस

1. Town/Village (शहर / गाव):

उदगीर,Tehsil (तहसील):

MH20BL2710
चालक

उदगीर,Police Station (पोल स
टे शन): उदगीर

ामीण,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 अमलदार हणु न डयु ट वर हजरअसताना फयाद यांनी पो टे ला येवु न
एक लेखी जवाब दला क

यातील मजकुर खाल ल माणे मी दल प वठठलराव हलकुडे वय 41वष

धंदा शेती रा लोहारा ता उदगीर मो नं 9011067321 सम

वचारले व न पो . टे उदगीर

ा येथे

हाजर येवु न जवाब लहु न दे तो क मी व रल माणे असु न मला प नी एक मु लगा एक मु लगी असु न
मी शेती करतो.आज द.02/02/2018रोजी दुपार 1.30चे सु मारास लोहारा ता उदगीर येथील
बस टा डवर ल तु काराम को हे वाड यांचे हाटे ल या बाजु ची दे वीदास सोनट के रा लोहारा यांचे
पानटपर समोर खु चवर चहा पत बसलो असता अचानक उदगीर कडु न एका बस चालाकने या या
ता यातील बस हायगाइने व न काळजीपणे भरधाव वेगात चालवीत अस याने याचा बसवर ल ताबा
सु ट याने बस रोडचे डा या बाजु चे व वनाथ सोनाळे याचे टपर वर आदळल व टपर सह पु ढे आ याने
दे वीदास सोनट के याचे टपर वर येवु न धडकल मी टपर चे बाजु लाच अस याने तसेच बस पु ढे येत
अस याने मी उठु न पळत असताना मला पाठ मागु न टपर चा ध का लाग याने मी खाल पडलो
यामु ळे मला कपाळावर खरचटु न मार लागला आहे तसेच तळ यावर खरचटले तसेच डा या गु ड याला

व पोटात मु का मार लागला आहे तसेच सदर आपघातात टपर मालक दे वीदास सोनट के हे टपर त
अस याने यांना पण मार लागला असु न स या याचेवर सरकार दवाखाना उदगीर येथे उपचार चालु
आहे तसेच माझी बजाज ड कवर गाडीला पण धडक लाग याने समोरचे डोम फुटले आहे तसेच
हाटे लवर बसले या गावातील दोन लोकांना करकोळ मार लागला अस याने यांनी उपचार घेतला
नाह तसेच सदर आपघातात बसमधील लोक जखमी झाले कं वा नाह याबाबत मला जा त काह
माह त नाह तसेच आपघाता नंतर मी बसचा नंबर पाह ला तो MH 20-BL2710 असा आहे बस
MH20BL2710 या चालकाने बस भरदाव वेगात चालवु न दोन टपर ला धडक द याने व टपर
तु काराम को हे वाड यांचे हाटे लम ये घु स याने दोन टपर चे हाटलचे तसेच हाटल या समोर ल
ठे वले या खु य टे बल मोडु न अंदाजे 80हजार

चे नु कसान झाले आहे तर बस

MH20BL2710चे चालकावर यो य ती कायावाह करावी ह वनंती तसेच मी स द उदगीर उपचार
घेतला आहे माझा वर ल जबाब माझे सांगणे माणे लहला तो मला बाचु न दाखवीला बरोबर व खरा
आहे

