
1. P.S. (पोल स ठाणे): वजीराबाद

FIR No. ( थम खबर .): 0284 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 10/09/2019 22:29 वाजता

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

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३२
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५३

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): 10/09/2019 Time (वेळ): 21:30 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 10/09/2019 22:16 तास Entry No. (न द .):  036

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

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

(a) Name (नाव):  सरदार गुर वंदर संघ वाधवा  सरदार सुरिजत संघ वाधवा 

(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1966 (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.): 91-9607401313

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता):
1 वतमान प ता ी गु नानक देवजी , Town/Village (शहर / गाव): व द अ म चखलवाडी , 

नांदेड , Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद, District 

(िज हा): नांदेड, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी प ता ी गु नानक देवजी , Town/Village (शहर / गाव): व द अ म चखलवाडी , 

नांदेड , Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद, 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):

ती ,                                                                                                                    
 द.10/09/2019      मा, पोल स नर क साहेब ,     विजराबाद पोल स टेशन , नांदेड वषय मारहाण क न शास कय कामात अडथऴा नमाण 
केलेबाबत अजदार सरदार गुर वंदर संघ वाधवा सरदार सुरिजत संघ वाधवा वय 53 वष यवसाय नौकर  (अ ध क गु वारा संचखंड बोड नांदेड ) रा- 
ी. गु नानक देवजी वृ द अ म चखलवाडी , नांदेड मो. न. 9607401313महो य ,     व रल वषयाला अनुस न मी अज करतो क  , मी 
गुर वारा संचखंड बोड नांदेडचा अ ध क हणुन सन 2018 पासुन काम पाहतो .आज रोजी द.10/09/2019 रोजी मी मा या त त गु वारा सचखंड 
बोड नांदेड येथील अ ध क कायालयात माझे रोजचे कामकाज  करत असताना सरदार गु मंद संघ महाजन यांनी मला फोन क न सां गतले क  , 
एक मुलगा आहे , याला नौकर ची गरज आहे .तु ह  याला जर श य असेल तर नौकर  या मी याला नौकर चा अज घेवुन पाठ वतो . यानंतर 
05.25 वा. दर यान एक य ती नामे सरिजत संघ मनिजत संघ बोरगाववाले हे मा या कायालयात नौकर चा अज घेवुन आले . मी अज पाहुन 
आ थापना वभागाचे नाव लहुन बोरगाववाले याना आ थापना वभागाला अज दे यास सां गतले . तर ते मा याशी हु जत घालु लागले . मला 
हणाले कती वेऴा अज देणार , गु वारा बोडाचे सद य सरदार गु मंद संघ महाजन यांनी सां गतले आहेल क  , अज घेवुन गे यास नौकर  मऴेल 
मी बोललो आहे. आ ण तुन ह  हणता क  पाहु , ते हा थो या वेऴानंतर आँ फसम ये लखन संघ केसर संघ लांगर  हे आले व ते बोरगाववालेची 
शफारस करत हणाले क  , याना तु ह  नौकर  या , मी याना आँफ स टाईम संपत आला आहे , तर  तु ह  चला असे हणालो असता मी 
आँ फस बाहेर जात असताना  सरिजत संघ मनिजत संघ बोरगाववाले हे ह  मा या सोबत आले .मी लाईटचे बटण बंद क न बाहेर पडत असताना 
सरिजत संघ मनिजत संघ बोरगाववाले  यानी मा या त डाला मा न मा या डो याची पगडी पाडल  . यावेऴेस लखन संघ केसर संघ लांगर  यांनी 
याला पकडले तेव यात यापाठोपाठ गन मँन पो श /1439 सुयकांत शंकररव गते हे आले , यांनी व सोवादार सरदार वाला संघ दप संघ बाबर  व 
लखन संघ केसर संघ लांगर  यानी बोरगाववाले याला पकडुन बाहेर नेले.    तर  त त गु वारा संचखंड बोड नांदेड येथील अ ध क कायालयात आज 
रोजी मी सायकांऴी 05.25 वा सुमारास शास कय कामकाज करत असताना सरिजत संघ मनिजत संघ बोरगाववाले यांनी तु ह  मला नौकर  का  देत 
नाह त.असे हणुन  मा यासोबत हु जत घालत मी करत असले या शास कय कामकाजात अडथऴा आणला व मी आँ फसबाहेर जात असताना मा या 
त डावर मा न माझी पगडी पाडल  तर  या यावर कायदे शर कायवाह  करावी ह  वनंती .                                                
                                                              अजदार 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 सरिजत संघ   
मनिजत संघ बोरगाववाले 

1. Town/Village (शहर / गाव): माह त नाह ,Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,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)


