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VªDVj dzeakd ,e,p-24-bZ-1874 o Vªkyh dzekad ,e,p-24-Mh3021 pk pkyd uko ueqn ukgh

JÉÉVÉMÉÒ
;krhy vkjksihus vkiys rkC;krhy VªDVj dzeakd ,e,p-24-bZ1874 o Vªkyh dzekad ,e,p-24-Mh-3021 gs 12 uacj ikVh
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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल

District
(िज हा)

FIR No.
( थम खबर

P.S.
(पोल स

लातू र

ठाणे)

लातु र

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

2018

22/04/2018
08:18
22/04/2018 08:18

Sections
(कलम)

Acts (अ ध नयम)
भारतीय दं ड सं हता

304-A

१८६०
भारतीय दं ड सं हता

२८३

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

Date
( दनांक)

पोल स ठाणे )
General Diary
Reference (ठाणे

Entry
No. (न द

दै नं दनी संदभ)

21/04/2018

033

.)

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

Year
(वष)

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

0142

)

एम.आई.डी.सी.

इ ाह म खाद र शेख

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

.)
.)

1950

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

23:42

21/04/2018
23:42

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)
सर वती शाळे या मागे काश न,
Town/Village (शहर / गाव): लातू र,
वतमान

Tehsil (तहसील): Police Station

पता

(पोल स टे शन): एम.आई.डी.सी.
लातु र, District (िज हा): लातू र,
State (रा य): महारा

, भारत

सर वती शाळे या मागे काश न,
Town/Village (शहर / गाव): लातू र,
थायी पता

Tehsil (तहसील): Police Station
(पोल स टे शन): एम.आई.डी.सी.
लातु र, 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)
टर

Alias
(उफनाव)

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे

Present Address(वतमान पता)

नाव)
1. Town/Village (शहर / गाव):

एमएच24 डी

ykrwj,Tehsil (तहसील): Police

3021 ल

Station (पोल स टे शन):

एमएच 24 इ

एम.आई.डी.सी. लातु र,District

1874

(ि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
कार)

Property
Type
(स पि त के

Value(In
Rs/-)
(मु लय् ( .

Description
( ववरण)

कार)

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 इ ाह म खाद र शेख /तांबोळी वय 68 यवसाय सू खव त रा. वांजरखेडा ता.ि◌ज लातू र हा.मू
सर वती शाळे या मागे काश नगर लातू र मो.नं 7758098992सम

एमआयडीसी पोल स ठाणेस

हजर येवू न ि◌वचारले व न जबाब ि◌लहू न दे ता क मी वर ल ि◌ठकाणी माझी प नी दौलतबी मू लगा
र बानी सून नाझीया नाजू ि◌जशान यांचेसह राहा यास आहे तसेच माझा मू लगा नामे ि◌जलानी हा
पण हाता आमची माटार सायकल

. एमएच 24 यु 2644 ह आहे तो फायना स व एलआयसी

एजंट हणू न काम करत होता . ि◌द.17.4.18रोजी सायंकाळी सात वाज याचे सू मारास मू लगा
ि◌जलानी इ ाह म शेख/तांबोळी हा यांचे मू ड येथे काम आहे असे सांगू न घरातू न माटार सायकल
. एमएच 24 यु 2644 वर बसू न गेला मी घेर असतांना रा ीचे साडेआठ वाज याचे सू मारास मला
माह ती ि◌मळाल क माझा मू लगा ि◌जलाना◌ी याचा बारा नंबर पाट चे पू ढे हणू माण मंद रासमार ल
र

यावर आपघात झालेला आहे याव न मी नातेवाइकासह ि◌नघू न रा ीचे स वा नउ वाज याचे

सू मारास तेथे जावू न पाह लो अता एक जळाले या उसाने भरले या ाल सह

टर थांबलेले ि◌दसले व

याचे लगतच माझा मू लगा ि◌जलानी हा डो यास गंभीर मार लागू न जखमी होवू न पडलेला व याचे
बाजू ला तयाची माटार सायकल

.एमएच 24 यु 2644 ह पडलेल व सदरची घटना ह रोड या

म यभागात घडलेल असे ि◌दसले तेथे असलेला हणमंत माने रा. वांजरखेडा याने हणाला क
ि◌जलानी याचा आपघात झाला त हा मी पाठ मागेच माटार सायकलवर होतो रोडवर उभा असलेला
उसाने भरलेल

ाल बाबत

टर चालकाने पाठ मागील इंडीकेटर ि◌कंवा कोणतीह इतर ि◌नशानी

काह न के याने तो मा◌ेटार सायकलसह

टरचे ाल ल ◌ा धडकून खल पड याचे पाहू न मी

तू हाला कळवीले आहे असे सांगीतले समजले यानंतर तेथे पा◌ेल स आले यांनी जखमी ि◌जलानी
यास वाहानात घालू न रा ीचेसाडेदहा वाजता शासक य

नालय लता◌ूर येथे घेवू न गेले तेथील

डा टरांनी ि◌जलानी यास ि◌वलाजकामी तपासले व तो आगोदरच मयत झाला अस याचे कळवले
सदर घटनेतील

टर

. एमएच 24 डी 3021 व ाल

. एमएच 24 इ 1874 बाबत मी खा ी

केलेल आहे . ि◌द. 18/4/18 रोजी माझा मयत मू लगा ि◌जलानी इ ाह म शेख /तांबोळी वय 35
यांचे शेववी छे दन झालेनंतर आ ह

ेत ता यात घेवू न गावी वांजरखेडा येथे नेवू न अं यवीधी केलेल

आहे .आज पावेतो माझी मन थ ्◌ीती बर न हती आज रोजी मन थ ्◌ीती बर झा याने घटनेबाबत
सांगत आहे . तर ि◌द.17.4.18 रोजी सायंकाळी साडेसात वाज याचे सू मारास लातू र ते बाश गेलेले
र

यावर ल बारा नंबर पाट चे पू ढे हणू माण मंद रासमार ल र

याचा जळालेला उसाने भरलेला ाल सह
व कूठ याह

यावर म यभागात एक

टर येणारे जाणारे वाहनाला आडथळा होअल अशा बेताने

कारचे इंडीकेटर ि◌नशानी न दाखवता धोका होइल अशा ि◌ थतीत

24 डी 3021 व ाल

टर चालकाने

टर

. एमएच

. एमएच 24 इ 1874 उभे केलेले माझा मू लगा ि◌जलानी ि◌जलानी

इ ाह म शेख/तांबोळी रा. वांजरखेडा ता.ि◌ज लातू र हा.मू सर वती शाळे या मागे काश नगर लातू र
हा मा◌ेटार सायकल
जावू न

.एमएच 24 यु 2644 वर बसू न जात असताना तो माटार सायकल सह

टर या ाल ल धडकला व डो यात गंभीर मार लागू न जखमी झाला व ि◌वलाजीपू व मरण

पावलेला आहे यांचे मरणास वर नमू द

मांकाचा

टर चालक करणीभू त झाला आहे तर

याचेवर

यो य ती कायवाह करावी .माझा वर ल जबाब माझे सांगने माणे संगणकावर टं कल खीत केला आहे
तो मला वाचू न दाखवला बरोबर व खरा आहे .

