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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0133

)

P.S. (पोल स
ठाणे)

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

Original Date and Time (वा त वक दनांक आ ण वेळ)
Acts (अ ध नयम)
मोटार वाहन अ ध नयम,
१९५४
भारतीय दं ड सं हता

2018

19/04/2018
13:36
19/04/2018 13:36

Sections
(कलम)
१८४
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)

19/04/2018

009

.)

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

Year
(वष)

अहमदपू र

ताजोदद न म सू र सययद

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

1994

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

10:20

19/04/2018
13:20

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):
उमरगा रे तू , Tehsil (तहसील):
वतमान
पता

जळकोट , Police Station (पोल स
टे शन): जळकोट, District

(िज हा): लातू र, State (रा य):
महारा

, भारत

Town/Village (शहर / गाव):
उमरगा रे तू , Tehsil (तहसील):
थायी पता

जळकोट , Police Station (पोल स
टे शन): जळकोट, 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)
बोलेरो

1. Town/Village (शहर / गाव):

पीकअप

अहमदपू र,Tehsil (तहसील): Police

MH 47 Y
1856 चा

Station (पोल स टे शन):

चालक

लातू र,State (रा य): महारा

अहमदपू र,District (िज हा):
,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):
मी ताजो दन म सू र सययद वय24 वषे यवसा मजूर रा उमरगा रे तू ता जळकेट िज लातू र मो नं
8087949222 सम

अि वनी हा पीटल लातू र येथील ICO मम ये काट नं 14 वर उपचार चालू

असताना जबाब दे तो क मी वर ल ठकाणचा रह वासी असू न आइवडील एक बह न असा पर वार
असू न मोलमजू र क न उपिज वका भागवतो द 13.04.2018रोजी मी दवसभर अहमदपू र येथे
मजू र क न रा ी गावाकडे नघालो तसेच माझा चू लत भाउ सययद ज ल ल बाबू मीया व सययद
खल ल बाबू मया हे दोघेजन या या मोटार सायकलवर ते माझयासोबत येत होते आ ह रा ी
अहमदपू र ते श र ताजबंद जाणा-या नांदेड हायवेवर आर कले धा यासमोर रा ी 08.30 वाजता
आलो असता समो न राग साइडने भरधाव वेगाने बोलेरो पीक अप ने येवू न माझया वाहनाला व मना
जोरदार धडक द याने मी फरफटत गे याने माझया कपाळावर गंभीर जखम झाल उज या पायाला
दूखापत झाल आहे व छाती व बरगडीला मू का मार लागला आहे तेवढयात मा या सोबत असेलेले
चू लत भउ सययद खल ल व सययद जल ल हे दोघेजन माझा अपघात पाहू न गांडी थाबवू न माझयाकडे
आले व मला साइडला घेतला ते हा गाडी ाय हर पळू न गेला आम या भावांनी मला धडक दलेला
जीपचा नंबर पाह ला असता mh 47 y 1856 हा होता तेथे र त

ाव होवू न गंभीर जखमी झा याने

पू ढ ल उपचार कामी माझया भावानी ू झर बोलावू न मला यात घालू न अहमदपू र येथे घेवू न गेले तेथे
थोमचार क न पू ढ ल उपचार कामी आि वनी हा पटल लातू र येथे दाखल केले स या माझयावर
उपचार चालू असू न मी जबाब दलो तर द 13.04.2018 रोजी रा ी 08.30वाज या या सू मारास

अहमदपू र ते श र ताजबंद जाणा-या नांदेड हायवेवर आर कले धा यासमोर मी आलो असता भराधाव
वेगावने राग साइडने बोलेरो पीक

mh47 y 1856 या चालकाने हायगयीने व न काळजीने

भरधाव वेगाने चालवू न मला धडक द याने मला गंभीर व करकोळ जखमी केले हणू न या या िजप
चालकावर कायवाह करावी हा जबाब माझया सांगणे माणे स व तर ल हला असू न तो मी वाचू न
पाह ला बरोबर व खरा आहे यावर मी वा र केल आहे माझयावर उपचार चालू अस याने व
उज या हातास बडेज अस याने सह करता येत नस याने मी डावया हाताचा अंगठा करत आहे

