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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0035

)

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
भारतीय दं ड सं हता
भारतीय दं ड सं हता
भारतीय दं ड सं हता

Sections
(कलम)
१८४

२७९

१८६०
Information
received at P.S.
(मा हती मळा याचे

Date
( दनांक)

Entry
No. (न द

22/04/2018

013

.)

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

22/04/2018 16:44

३३७

१८६०

दै नं दनी संदभ)

22/04/2018
16:44

३३८

१८६०

General Diary
Reference (ठाणे

2018

304-A

१८६०

पोल स ठाणे )

Year
(वष)

गातेगांव

म तान उ मान क याणी

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

14:00

22/04/2018
14:00

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

1989

.)

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

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

, भारत

Town/Village (शहर / गाव):
नांदग
ु ा, Tehsil (तहसील): Police
थायी पता

Station (पोल स टे शन): औसा,
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)
अनोळखी 1

Alias (उफनाव)

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे नाव)

Present
Address(वतमान
पता)

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
कार)

Property
Type
(स पि त के
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 आमह पोल स ठा णे अंमलदार
येवु न एक लेखी फयाद दल

हणु न डयु ट स असताना यातील फयाद पो

यातील मजकुर खाल ल माणे सम

टे ला हजर

सरकार दवाखाना लातु र वाड

14मधील काट नं 19 वर उपचार घेत आसताना वचार या व न जबाब दे तो क मी वर ल गावचा
राहणार असु न मला प नी दोन मु ले असु न मी कुटु बा सह खाडगाव संभाजी नगर लातु र येथे राहतो व
मोल मजु र करतो द 20/4/2018रोजी मी व मोहसीन अ दुल शेख रा पटे ल नगर लातु र असे
बांधकामावर काम कर यासाठ मु ड ला मोटार सायकल

mh 24 Ak 9653वर बसु न लातु र ते

बाश रोडने जात होतो मोटार सायकल मोसीन हा चालवीत होता आ ह अंदाजे 11.00वा सु मु ड
आकोला शवारात चांद पराजवळ आलो आसता आ ह आमचे रोडचे डा या बाजु ने जात आसताना
मु ड कडु न लातु र कडे एक इटकर रं गाचा टे पो भरधाव वेगात आ ह जात आसले या बाजु स आला
व आम या मोटार सायकल ला धडक दला आ ह रोड या बाजु ला जावु न पडलो व टे पो रोड या
उ तर बाजु स गेला तेथे रोडवर या कडेला उ या आसले या

ीला पण धडक दल

यात ती

ी पण

जखमी झाल व मला डा या पाया या पंडर ला मार लागु ण फ चर झाले आहे व हाता पायाला
खरचटले आहे .तसेच मोह सन शेख याचा उजवा हात खु यापासु न तु टलेला होता उजवापाय पण
मोडला होता श ररावर पण जखमा झा या हो या टे पो रोड या कडेला उभा होता मी याचा नंबर
पाह ला तो mh 04 S 6643 असा होता नतंर लोक जमा झाले यानी आ हाला खाजगी जीप म ये
स द लातु र येथे उपचार कामी आणुन शर क केले उपचार घेत असताना मोहसीन शेख हा मरण पावला
आहे मी स या सद लातु र येथे उपचार घेत आहे माझी त येत चांगल आहे तर द 20/4/2018रोजी
सकाळी 11.00वा सु मी व मोहसीन शेख असे मोटार सायकल वर लातु र बाश रोडने मु डला जात
आसताना मु ड आकोला शवारात चांद पर दगा जवळ आलो आसता मु ड कडु न लातु र कडे जाणारा
टे पो

mh 04 S 6643 चा चालकाने टे पो भरधाव वेगात चालवु न आमचे बाजु ला घेवु न मोटार

सायकलला धडक दे वु न मला जखमी क न मोहसीन शेख या या मारणास कारणीभु त झाला आहे तर

टे पो चालकावर कायवाह करावी माझा जबाब माझया सांग या माणे ल हला तो मला वाचु न
दाखवला बरोबर आहे .

