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FIRST INFORMATION REPORT प्रथम खबर अहवाल  

 

District 

(जिल्हा)  
यवतमाळ  

P.S. (पोलीस 

ठाणे)  

पुसद 
शहर  

Year 

(वर्ष)  
2019  

 

FIR No. 

(प्रथम खबर क्र)  
0205  

System Date and Time 

(प्रणाली दिनाांक आणण वेळ)  

04/05/2019 
17:08  

Original Date and Time (वास्तववक दिनाांक आणण वेळ)  04/05/2019 16:33  

Acts (अधिननयम)  
Sections 

(कलम)  

भारतीय दंड संहहता १८६०  २७९  

भारतीय दंड संहहता १८६०  ३३७  

भारतीय दंड संहहता १८६०  ३३८  
 

Information 
received at P.S. 

(मादहती ममळाल्याच ेपोलीस 

ठाणे)  

 Date 

(दिनाांक)  
04/05/2019  

Time 

(वेळ)  
16:33  

 

General Diary 

Reference (ठाणे 

िैनांदिनी सांिर्ष)  

 

Entry 

No. (नोंि 

क्र.)  

034  
Time 

(वेळ)  
04/05/2019 
16:33  

Complainant / Informant (तक्रारिार/मादहती िेणारा):  

Name (नाव)  गणेश मधकुर गायकवाड  

Father's Name (वडिलाांच ेनाव)   

Date/Year of Birth (िन्म तारीख/वर्ष)  1992  

UID No. (य.ुआय.िी. क्र.)   

Passport No. (पारपत्र क्र.)   

Date of Issue (अिा केल्याची तारीख)   



Place of Issue (अिा केल्याच ेदठकाण)   

Occupation (व्यवसाय)   

Address (पत्ता)   

Address 

Type 

(पत्ता 
प्रकार)  

Address (पत्ता)  

वततमान 

पत्ता  

Town/Village (शहर / गाव): 

बेलगव्हान, Tehsil (तहसील): पुसद, 
Police Station (पोलीस ठाणे): 

पुसद शहर, District (जिल्हा): 
यवतमाळ, State (राज्य): महाराष्ट्र, 
भारत  

स्थायी पत्ता  

Town/Village (शहर / गाव): 

बेलगव्हान, Tehsil (तहसील): पुसद, 
Police Station (पोलीस ठाणे): 

पुसद शहर, District (जिल्हा): 
यवतमाळ, State (राज्य): महाराष्ट्र, 
भारत  

Phone number (फोन नां.)   

Mobile (मोबाइल सां.)  91-9768936444  

Details of known / suspected / unknown accused with full 

particulars (माहीत असलेल्या   /सांशयीत/अनोळखी आरोपीचा सांपूणष पत्ता):  

Name 

(नाव)  

Alias 

(उफष नाव)  

Relative's 

Name 

(नातेवाईकाच े

नाव)  

Present Address(वतषमान पता)  

रक नंबर 
MH-22-
0791 

चालक  

  

1. Town/Village (शहर / गाव): 

ननचचतनाही,Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोलीस ठाणे): पुसद 
शहर,District (जिल्हा): यवतमाळ,State 

(राज्य): महाराष्ट्र,भारत  



Reasons for delay in reporting by the complainant / informant 

(तक्रारिार/मादहती िेणा-याकिून तक्रार करण्यातील ववलांबाची कारणे):  
 

Particulars of properties of interest (सांबांिीत मालमत्तेचा तपशील):  

Propertty 
Category 

(मालमत्ता 
प्रकार)  

Property 
Type 

(सम्पवि के 

प्रकार)  

Description 

(वववरण)  

Value(In 
Rs/-) 

(मुल्य (रू. 

मध्ये)  

Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरीस गेलेल्या मालमत्तेच े

एकूण मूल्य (रू.मध्ये)): Label  

 

Inquest Report / U.D. case No., if any (इन््वेस्ट अहवाल/अकस्मात मतृ्यू 
प्रकरण क्र.,िर असल्यास):  

 

First Information contents (प्रथम खबर मिकूर):  

कलम - 279,337,338 भादवव फियातदी - गणेश मधकुर गायकवाड वय 27 वर्त धदंा रा 
बेलगव्हान ता. पुसद आरोपी- रक नंबर MH-22-0791 चालक घटनास्थळ - इंहदरानगर माहुर 
रोड पुसद घ ता वेळ - हद 6/4/2019 च े9/00 त े9/30 वा हफककत -मी हद. 6/04/2019 

रोिी सकाळी 9/00 ते 9/30 वा माझी पत्नी संगीता हहला माझी मोटर सायकल क्र.MH-29-oh 

-7618 वर मागे बसवुन पुसदवरुन इंहदरानगर येथे ननयंत्रीत वेगाने व डाव्या बािुनी िात होतो 
एवढयात समोरुन रक नंबर MH-22-0791 च ेचालकाने आपला रक भरधाव वेगाने ननष्ट्काळिी 
पणान ेचकुीच्या बािुनी घेवुन माझ ेमोटर सायकलला साईड ने ठोस मारली यामध्ये माझ े

डोक्याला िबर मार लागला डावा हात कोपयाला िक्चर झाला डाव्या मांडीला िबर मार लागला 
आहे तसेच माझी पत्नी संगीता हहच ेडाव्या हाताच ेहनवटीला िक्चर डावा पाय गुढघ्याला िक्चर 
व डाव्या कानाची पाळी चचरली उिव्या ठोंगळ्याला िबर मार असा उभयतांना िबरदस्त मार 
लागला लगेच आम्हाला मेडीकेअर हााँस्पीटल येथे लोकांनी भरती केले माझवेर अदयाप पावेतो 
हटटमेंट चालु आहे हााँक्टरांनी मला आराम करण्याचा सल्लाहदला आहे त्यामुऴे मी ररपोटत देण्यास 

ववलंब झाला आहे तसेच माझ ेमोटर सायकलच ेअदंािे 10,त े12 हिार रुपयाच ेनुकसान झाले 

आहे तरी वव.साहेबांनी सदर घटनेची चौकशी करुन गैरअितदाराववरुध्द योग्य ती कायदेशीर 
कायतवाही करावव कररता लेखी ररपोटत देत आहे  


