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FIRST INFORMATION REPORT थम खबर अहवाल
District
(िज हा)

लातू र

FIR No.
( थम खबर

0048

)

P.S. (पोल स
ठाणे)

उदगीर
शहर

System Date and Time
( णाल दनांक आ ण वेळ)

Original Date and Time (वा त वक दनांक आ ण वेळ)
Acts (अ ध नयम)
भारतीय दं ड सं हता
भारतीय दं ड सं हता
भारतीय दं ड सं हता
मोटर ि हकलस ए ट,

Sections
(कलम)

१८४

1988
मोटर ि हकलस ए ट,

१७७

1988
Information
received at P.S.
(मा हती मळा याचे

Date
( दनांक)

Entry
No. (न द

24/03/2018

032

.)

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

24/03/2018 13:11

३३८

१८६०

दै नं दनी संदभ)

24/03/2018
13:21

३३७

१८६०

General Diary
Reference (ठाणे

2018

२७९

१८६०

पोल स ठाणे )

Year
(वष)

इ ानखान शेरमोहमंदखान दुराणी

Time
(वेळ)

Time
(वेळ)

13:11

24/03/2018
13:11

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

1981

.)

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)
रोकडा हनु मान रोड , खाजापु रा,
Town/Village (शहर / गाव):
वतमान
पता

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

,

भारत
रोकडा हनु मान रोड , खाजापु रा,
Town/Village (शहर / गाव):
उदगीर, Tehsil (तहसील): उदगीर,
थायी पता

Police Station (पोल स टे शन):
उदगीर शहर, District (िज हा):
लातू र, State (रा य): महारा

,

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

91-9420629533

Details of known / suspected / unknown accused with full
particulars (माह त असले या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपू ण प ता):

Alias
(उफनाव)

Name (नाव)

Relative's
Name
(नातेवाईकाचे

Present Address(वतमान
पता)

नाव)

1. Town/Village (शहर /
T.V.S यु पीटर नंबर

गाव): उदगीर,Tehsil

MH-24AZ8584चाल वणारा

Station (पोल स टे शन):

(तहसील): उदगीर,Police

आ ण हावगीराव

उदगीर शहर,District (िज हा):

मु ळगे

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
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 पो ठा अमलदार हणु न डयु ट स असताना पोहे का 602 क े यांनी MLC जबाब
पो टे ला हजर केला यातील मजकुर खाल ल माणे .मी इ ानखान शेरमोहमंदखान दुराणी वय
33वष यवसाय - यापार रा .खाजापु रा रोकडा हनु मान रोड उदगीर -ता उदगीर िज.लातु र 9420629533सम

माउल अ सीडट हासपीटल म नं 1म ये अपघाताम ये जखमी झालेला व

मु काबह रा आसलेला भाउ रजवानखान शेरमोहमद खाना दुरानी वय -37वष धंदा मजु र यांचे सोबत
दवाखा यात हाजर आसु न जबाब दे तो क मला आइ व डल व मु कब हरा भाउ रजवानखान असा
प रवार आसु न मी व भाउ रजवानखान मजु र क न कुटू ं बाची उपिजवीका भाग वतो .
द.22.03.2018रोजी सं याकाळी मी व माझा मु का-ब हरा भाउ रजवानखान सह लायवु ड चे काम
क न मु यर ता ने पाइ पाइ घराकडे जात असताना सं याकाळी 8.30वा.सु मारास पो टे चे समोर ल
रोडने कानरचौकाकडे जाताना शमीश कापड दुकाना समो न जात आसताना पाठ मागु न भरदाव वेगात

व न काळजीपणाने T.V.S यु पीटर नंबर MH-24/AZ-8584चाल वत पा ठमागु न माझा भाउ
रजवानखान यास जोराची धडक दला . यावेळी तो खाल पडला .दुस -या बाजु स यु पटर पडल
यावेळी यास याचे नाव वचारता याने आपले नाव आ ण हावगीराव मु ळगे रा.उदगीर आसे
सां गतले माझे भावास जा त ् मार लाग याने उठता येत न हते यावेळी मी साबेर तांबोळी ,आिजम
दे वणीकर यांनी अटोत बसवु न माउल अ सीडट हा पीटल उदगीर येथे नेहवु न शर क केलो डा टरांनी
लागल च ए◌े सरे काढला आसता कमरे य डा या बाजु स मोडला आहे आसे सां गतले तसेच याचे
श ररावर इतर ठकाणी मु कामार लागला आह. तर द.22.03.2018रोजी सं याकाळी घर पाइपाइ
जात असताना शमीश दे वणीकर यांचे कपडे दुकानासमोर ल रोडवर सं याकाळी 8.30वा.सु मारास
पाठ मागु न यु पीटर नंबर MH-24/AZ-8584चाल वत चाल वणारा नामे आ ण हावगीराव मु ळगे
रा.उदगीर याचे वर भाउ रजवानखान यास धडक दे वु न कमरे या डावे बाजु खाल फ चर करणारे वर
कायवाह करावी व माझे मु काबह रा भावास याय दयावा ह वनंती

