
1. P.S. (पोल स ठाणे): ब लोळी 

FIR No. ( थम खबर .): 0247 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 30/09/2019 17:28 वाजता

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

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 महारा  दा बंद  अ ध नयम,१९४९ 65(e)

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): 30/09/2019 Time (वेळ): 15:07 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 30/09/2019 15:07 तास Entry No. (न द .):  021

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

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

(a) Name (नाव):  मारोती   सायलु  मु ेमवाड 

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1988 (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.): 91-9049778709

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

1 औषध/अमल पदाथ स  द शंद चे 180 पाक टे 10  माणे 
एक लटर मतेच् 1,800.00

7.

10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

ो गुरनः247/2019 कलम 65 (E) मु ो अँ ट (1) फयाद ः-मारोती सायलु मु ेमवाड वयः31 वष यवसायः नौकर  पो क/2351 पो टे बलोल  
मो.नं.9049778709 (2)आरोपीः-ल ुमण व ल गायकवाड राःमहेबुब नगर,नरसी (3)गु घ ता वेळ व ठकाणः- द.30/09/2019 चे 13.15वा न वन 
बस ट ड समोर बलोल  (4) मळाला मालः- शंद चे 180 पक ट 10  येक  एकुण 1800/-  चा माल (5)खुलासाः- सादर वनंती क ,वर नमुद ता 
वेळी व ठकाणी यातील आरोपी याने आप या ता यात बना परवाना बेकायदेशीर र या चोरट  व  कर याचे उ ेशाने ो गु याचा माल शंद चे 
180 पाक ट 1800/- पये कंमतीचे बाळगून मळून आले हणुन गु हा दाखल क न पुढ ल तपास ASI वाडेकर यांचेकडे दले                    
                                            फयाद                                                    द.30/09/2019मी 
मारोती सायलु मु ेमवाड वयः31 वष धंदाःनौकर  पो क/2351 पो टे बलोल  मो.नं.9049778709         सरकार तफ फयाद  होवुन फयाद देतो 
क ,मी गेले चार म ह यापासुन नेमणुक स असुन स या ापर बटचे काम कर त आहे.          द.30/09/2019 रोजी मी व सोबत ASI वाडेकर 
,HC/1560 वाघमारे वण काळबा गाजेवार HG/551 व NPC2344 गो वंद द ताञय लुंगारे असे बलोल  शहरात पायी पे ोल ंग कामी टे डा नं.14 वेळ  
12.40 वर न द क न बलोल  शहरात रवाना झालो आ ह  जुने बस थानक येथे असतांना गु त बातमी ASI वाडेकर साहेब यांना मळाल  
क ,मौ.नरसी येथील ल मण व ल गायकवाड वयः50 वष धंदाः मजुर  राःमेहबुब नगर,नरसी हा न वन बस ट ड समो न दोन वायरचे मोठे थै यात 
शंद  चोरट  व  कर यासाठ  नरसी कडे जा यासाठ  रोड या कडेला थांबला आहे अशी खाञीशीर बातमी मळाले व न आ ह  सदरची मा हती 
मा.पो. न साहेब यांना सांगुन यांची परवानगी घेवून मा हती मळाले ठकाणी न वन बस थान येथे आला व तेथील दोन पंच घेवुन रोडवर गेलो 
असता बलोल  ते नरसी जाणारे रोडचे कडेला एक ईसम दोन वायरचे माठे पशवीत शंद  घेवुन थांबलेला दसला ती वेळ 13.15 वा याचे जवळ 
जावून यास पशवीत काय आहे असे वचारता शंद चे पक टे आहेत असे कळ वला यास याचे नाव गाव वचारले असता यांने आपले नाव ल मण 
व ल गायकवाड वयः50 वष धंदाःमजुर  राः मेहबुब नगर ,नरसी असे अस याचे सां गतला यास शंद  वक याचा परवाना वचारता नस याचे 
सां गतला आहे.आ ह  यास ता यात घेवुन याचे कडील दोन वायरचे मो या पश वची दोन पंचा सम  पाहाणी करता खाल ल ो गु यतचा माल 
मळून आला याचे वणन असे (1) 1800  00 दोन वायर या मो या पशवीत शंद ने भरलेल  एक लटर मतेची 180 पक ट येक पक टाची 10 
पय दराचे असे क.अं.                                     वर ल वणनाचे माला मधुन थोडे थोडे शंद  घेवुन एका काचे या 180 ML या 
रका या बाटल त शंद  भ न यावर पंचाचे व ASI वाडेकर यांचे सह या च या लावून जागीच लकमोहर शल क न CA तपासणी कामी वेगळी 
काढून ठेवल  व बाक  माल हे नाशवंत असलेने दोन पंचा सम  जागीच नाश केले आहे.                             तर  यातील आरोपी 
ल मण व ल गायकवाड वयः50 वष धंदाःमजुर  राः मेहबुब नगर ,नरसी यांने द.30/09/2019 रोजी दुपार  13.15 वाजता या सुमारास वना परवाना 
बेकादेशीर र या चोरट  व  कर याचे उ ेशाने जलऴ बाळगून मळून आला हणुन माझी याचे व द कलम 65(E) मु ो अँ ट माणे कायदेशीर 
फयाद आहे. 

 

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  1,800.00

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 ल मण   व ल  
गायकवाड

वडील चे नाव : व ल 1. Town/Village (शहर / गाव): मेहबूब नगर नरसी,Tehsil (तहसील): 
बलोल ,Police Station (पोल स ठाणे): ब लोळी,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)


