
1. P.S. (पोल स ठाणे): भोकर

FIR No. ( थम खबर .): 0300 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 15/09/2019 20:20 वाजता

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

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २८३

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): 15/09/2019 Time (वेळ): 16:45 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 15/09/2019 16:45 तास Entry No. (न द .):  027

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

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

(a) Name (नाव):   राजु   रामा वामी   जकुट 

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 15/08/1981 (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.): 0

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता):
1 वतमान प ता Town/Village (शहर / गाव): पो टे भोकर , Tehsil (तहसील): Police Station 

(पोल स ठाणे): भोकर, District (िज हा): नांदेड, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी प ता Town/Village (शहर / गाव): पो टे भोकर , Tehsil (तहसील): Police Station 

(पोल स ठाणे): भोकर, 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):

 फयाद                                    द.15.09.2019मी राजु रामा वामी जकुट वय 38  वष यवसाय नौकर  पो.क.2565  नेमणुक 
पो. टे. भोकर िज.नांदेड  9970993858 सरकार तफ फयाद  होवुन फयाद देतो क, मी पोल स टेशन भोकर येथे मागील चार मह यापासुन पो.क. 
हणुन नेमणुक स आहे. स या ा फकचे काम पाहतो.आज द.15.09.2019 मी व सोबत पो.हे.क.1814 कोकाटे असे भोकर येथील आंबेडकर चौकात 
हजर असतांना 11.40 वाजता भोकर ते नादेड जाणारे रोडवर एक र यर अँटो . MH 26  K  3102  हा नांदेड रोड कडे त ड क न रस याचे दस या 
प र थतीतीकडे दुल  क न पाठ मागुन येणा-या वाहाणास अपघात होईल व ईजा पोहचेल अशा प र थतीती उभा केलेला दल याने यांचे जवळ 
जावुन सदर वाहन चालकास यांचे नाव वचारले असता यांने यांचे नाव  शेख सलमान शेख फा क वय 20 वष यवसाय अँटो चालक रा. भोकर 
ता. भोकर मो. 9604090463 असे सां गतले सदर वाहणाचा पंचना यातील दोन पंचा सम  पंचनामा क न सुर तते या कारणाव न सदर वाहण 
रस याचे बाजुस उभे केले आहे. तर  सदर चालक नाव शेख सलमान शेख फा क वय 20 वष यवसाय अँटो चालक रा. भोकर ता. भोकर मो. 
9604090463   यांनी आपले वाहण दस या प र थतीतीकडे दुल  क न पाठ मागुन येणा-या वाहणास अडथळा व ईजा पोहचेल अशा प र थतीत 
उभा केला हणुन माझी यां या व द कलम  283 भा.द.वी. माणे कायदेशीर फयाद आहे.      सम                                   
                                                ह  फयाद द ल  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  सलमान   फा क  शेख 1. Town/Village (शहर / गाव): भोकर,Tehsil (तहसील): भोकर,Police 

Station (पोल स ठाणे): भोकर,District (िज हा): नांदेड,State (रा य): 
महारा ,भारत
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S.C.R.B (एस.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एक कृत अ वेषण फॉम - १)


