
1. P.S. (पोल स ठाणे): ब लोळी 

FIR No. ( थम खबर .): 0234 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 23/09/2019 12:34 वाजता

District (िज हा): नांदेड Year (वष): 2019

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० 304-A

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Information received at P.S. (पोल स ठा यावर मा हती मळा याचा):

Date ( दनांक): 23/09/2019 Time (वेळ): 11:28 तास 

(b) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ):

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 23/09/2019 11:28 तास Entry No. (न द .):  013

4. Type of Information (मा हतीचा कार): लेखी

5. Complainant / Informant (त ारदार / मा हती देणारा):

(a) Name (नाव):  शवराज   तेजेराव  मुंगडे 

(b) Father's Name (वडीलचे नाव ): तेजेराव 

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1987 (d)  Nationality (रा य व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue ( द याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue ( द याची तार ख): 

(i) Address (प ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9130354920

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता):
1 वतमान प ता Town/Village (शहर / गाव): शंपाळा , Tehsil (तहसील): बलोल  , Police 

Station (पोल स ठाणे): ब लोळी , District (िज हा): नांदेड, State (रा य): 
महारा , भारत

2 थायी प ता Town/Village (शहर / गाव): शंपाळा , Tehsil (तहसील): बलोल  , Police 

Station (पोल स ठाणे): ब लोळी , District (िज हा): नांदेड, State (रा य): 
महारा , भारत

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (ओळख ववरण (राशन काड, मतदाता काड, 
पासपोट, यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. (अ. .) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

S.C.R.B (एस.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एक कृत अ वेषण फॉम - १)



S. No. (अ. .) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Particulars of properties of 

interest (संबंधीत मालम तेचा 
तपशील):

Value(In Rs/-) मू य 
( . म ये)

7.

10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

    भाग 1ते5 गुरनः234/2019 कलम 279,304 (अ) भा द व(1) फयाद ः- शवराज तेजेराव मुंगडे वयः32 वष धंदाः-शेती राः शंपाळा ताः बलोल  
मो.नं.9130354920 (2)आरोपीः-अ ात वाहान (3)गु घ ता वेळ व ठकाणः- द.22/09/2019 चे राञी द.23/09/2019 चे सकाळी 06.00 वा चे पुव  
वेळ न क  नाह  बोधन ते बलोल  हायवे रोडवर येसगी (जुनी)जवळ (4)मयताचे नावः-ब वराज तेजेराव मुंगडे वयः35 वष राः शंपाळा 
(5)खुलासाः-सादर वनंती क , नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील मयत ब वराज तेजेराव मुंगडे हा याची मो.सा.नं.MH26/AQ9633 वर बसुन बोधन 
येथून शंपाळा जा यासाठ  येत असतांना जुने येसगी जवळ बोधन ते बलोल  जाणारे रोडवर यास अ ात वाहनाने पाठ मानुण येवून जोराची धडक 
हायगई व न काळजीपणे भरधाव वेगात चालवून धडक देवुन गंभीर ज मी क न या या मरणास कारणीभूत झाला आहे वगैरे जवाब व न गु हा 
दाखल क न मा पो न साहेब यांचे आदेशाने ASI बोधने यांचे कडे तपास कामी दला आहे                                                
          जवाब                                               द.23/09/2019 मी शवराज तेजेराव मुंगडे वयः32 वष धंदाःशेती 
राः शंपाळा ताः बलोल  मो.नं.9130354920                            सम  पो टे बलोल  येथे हाजर येवून जवाब लहून देतो क ,मी वर ल 
ठकाणचा राहणारा असुन मला दोन भाऊ नामे (1)ब वराज(मयत),(2)म चन व एक बह ण नामेः-जय ी असे असुन आ ह  आई व डलासह सवजण 
एकञ रहातो माझा भाऊ ब वराज यांचे ल न झाले असुन यास एक मुलगी आहे आ ह  तघे भाऊ शेती वाटून घेतल  आहे शेती क न तघे भाऊ 
उदर नवाह चाल वतो.                               काल द.22/09/2019 रोजी माझा मोठा भाऊ ब वराज तेजेराव मुंगडे वयः35 वष हा 
बोधन येथे काह  कामासाठ  गेला होता जाते वेळेस मला बोलून गेला होता ती वेळ दुपार  दोन वाजताची होती,नंतर सं याक ळी आ ह  घरचे सवजण 
याची वाट बघीतलो व याचे मोबाईल नं.7507449099 वर संपक केला परंतु याचा नंबर लागला नाह  ते हा आ ह  वचारपूस केला परंतु याची 
मा हती मळाल  नाह .                                  आज द.23/09/2019 रोजी सकाळी 06.00 वाजता या सुमारास माझा काका माधव 
सं ाम धंढे राःबोळेगाव यांनी माझे मोबाईलवर फोन क न सां गतले क , आपला ब वराज हा बोधन ते बलोल  जाणारे हायवे रोड या डा या बाजूस 
येसगी(जुना)जवळ याचे मो.सा सह पडला आहे.मी बोधन येथून माझे मो.सावर येत होतो ते हा मी घाब न जावून रोडचे कडेला बघीतलो असता 
ब वराज हा काह  हालचाल क रत न हता मो.सा ह या या पायावर पडलेल  होती याचा अपघात झाला आहे तु ह  लवकर येसगी(जुनी) जवळ या 
असे हणुन फोनवर मा हती सां गत यानंतर आ ह  सवजण घटना थळी येसगी(जुनी)बोधन ते बलोल  हायवे रोडवर आलो व माझा भाऊ ब वराज 
यास ब घतले असता माझा भाऊ ब वराज हा बोलत न हता व काह  हालचाल क रत न हता व जागेवरच मरण पावला होता आ ह  सवानी ते 
ब घतलो व खाञी केल  आहे.माझा भाऊ ब वराज हा काल दनांक.22/09/02019 रोजी काह  कामासाठ  बोधन येथे दुपार  02.00 वाचे सुमारास मला 
भेटून गेला प तू तो राञी या वेळी शंपाळा गावाकडे येत असतांना कोण यातर  अ ात वाहनाने माझा भाऊ ब वराज याने बसुन येणार  याची मो 
सा ं.MH26/AY-9633 हस पाठ मागून येवून जोराची धडक मार याने माझा भावाचा मृ यू झाला आहे  माझा भाऊ ब वराज यास अपघातात 
डो यास जबर मार लाग याने मार लाग याने व पायास जबर मार लागले आहे, यामुळे याचा मृ यू झाला आहे.                         तर  
माझा भाऊ ब वराज तेजेराव मुंगडे वयः35 वष धंदाःशेती राः शंपाळा ताः बलोल  यास द.22/09/2019 रोजी राञी ते द.23/09/2019 चे सकाळी 
06.00 वाजताचा पुव  वेळ न क  नाह  कोण यातर  अ ात वाहनाने मा या भावाची मो.सा.नं MH26/AY-9633 हस पाठ  मागून बोधन ते बलोल  
जाणारे रोड या येसगी(जुनी) जवळ येवून हयगय व न काळजी पणे जोराची धडक देवुन गंभीर जखमी क न माझे भावा या मरणास कारणीभूत 
झाला आहे तर  अ ात वाहनावर व चालकावर कायवाह  हो यास वनंती आहे.माझा वर ल जवाब माझे सांगणे माणे लह ला ते मला वाचून 
दाख वला बरोबर आहे .                                                                                                      
            हा जबाब दला सह             
 

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  

9. Inquest Report / U.D. case No., if any (मरणा वेषण अहवाल/अक मात मृ यू करण ., जर अस यास):

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

6. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

S. No. (अ. .) Name (नाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान (प ता))

1 अ ात वाहन चालक    1. Town/Village (शहर / गाव): मा हत नाह ,Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स ठाणे): ब लोळी,District (िज हा): नांदेड,State (रा य): 
महारा ,भारत

2

S.C.R.B (एस.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एक कृत अ वेषण फॉम - १)


