
1. P.S. (पोल स ठाणे): वजीराबाद

FIR No. ( थम खबर .): 0270 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 03/09/2019 03:41 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): 02/09/2019 Time (वेळ): 23:07 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 02/09/2019 23:07 तास Entry No. (न द .):  035

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

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

(a) Name (नाव):   रमेश   शंकरराव    खाडे  

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1967 (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.): 91-9765896991

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

(पोल स ठाणे): वजीराबाद, District (िज हा): नांदेड, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी प ता Town/Village (शहर / गाव): थागु शा  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)
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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 दा ची बाटल

1. . / उमेद संघ प. खुशाल संघ 
चौ हाण याचे ता यात . 
गुलाबीरंगा या नयलन या पशवीत 
देशी दा

6,136.00

7.

10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

  फयाद                                        द.02.09.2019मी   रमेश शंकरराव खाडे    वय -52वष यवसाय नौकर  -सपोउप न   
ने.  था नक गु हे शाखा नांदेड  म .नं.   9765896991. सरकारतफ फया द लहुन  देतो क, आ ह  था नक गु हे शाखा नांदेड   येथे गे या 
दोन वषापासुन सपोल स उप नर क या पदावर कायरत आहे. आज दनांक 02.09.2019 रोजी मा. पोल स नर क साहेब यांनी ीगणेश थापना 
न म त  नांदेड शहर पे ो लंग व अवैध धंदयाचे केसस कर याचे आदेश के याने आ ह  सोबत सपो न भारती , पो. हे. क. 1070 कुलकण  , पो. ना. 
1449 लामतुरे  , पो. ना. 1210    अफजल पठाण  पो. क.1261मोह द अल म , पो. क. 103गजानन बयनवाड ,  पो. क 3240राजु पु लेवार  
पो. क. 148 गंगुलवार असे ीगणेशा थापन बंदोब त क म माणे थागुशा टेडा .23. वेऴ 18. 05वाजता अ वये खाजगी मोटार सायकलने 
शहरात पे ो लंग करत असताना गु वारा चौक येथे 18.20वा आलो असता रवाना झालो.गु तदारामाफत खाञीशीर माह ती मऴाल  क , एक ईसम 
नामे - उमेद संघ प. खुशाल संघ चौ हाण हा  गु वार गेट न.02 कडे जाणाया रोडलगत गुल बर संघ नवाब यांचे अपाटमट या पायया शेजार  , 
चनल गेट या आत िज याखाल  अवैधर या ो ह बशन  गु हयाचा  माल बेकायदेशीर व  कर त आहे.   अशी खाञीलायक बातमी मऴा याव न 
आ ह  पंचना यातील  दोन पंचाना याबाबत माह ती देवुन यांना रेडकामी सोबत येणे बाबत कळ वले . यानी  सहमती दश व याने आ ह  व पंच 
असे बातमी   मळाले या ठकाणी  गेलो असता  18.35वा . गु वारा गेट न.02 कडे जाणाया रोडलगत गुल बर संघ नवाब यांचे अपाटमट या 
पायया शेजार  , चनल गेटसमोर एक ईसम दा  व  कर त असताना मऴुन आला यास ता यात घेवुन पंचासम  याचे  नाव, गाव वचारले 
असता याने याचे नाव -  उमेद संघ प. खुशाल संघ चौ हाण वय  45 वष यवसाय मजुर  रा. वडारग ल  चखलवाडी नांदेड ता. िज. नांदेड असे 
सां गतले . याव न आ ह  पोल स व पंच असे मऴुन सदर ठकाणची झडती घेतल  असता शदर  रंगा या नयलन या पशवीम ये व पगुलाबी 
रंगा या  नयलन या पशवीम ये देशी दा  भंगर  संञा या सलबंद बाट या मऴुन आ याने आ ह   पंचासम  दा  व  कर याचा परवाना बाबत 
वचारले असता याम ये खाल ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह बीशन गु हयाचा माल मऴुन आला . 1. . /- उमेद संघ प. खुशाल संघ चौ हाण याचे 
ता यात . गुलाबीरंगा या नयलन या पशवीत देशी दा  भंगर  संञा  असे  कागद  लेबल असलेले 90Ml  मते या एकुण 156 सलबंद काचे या 
बाट या येक  कंमत26  माणे.2. 2080. उमेद संघ प. खुशाल संघ चौ हाण याचे ता यात . श  रंगा या नयलन या पशवीत देशी दा  भंगर  
संञा  असे  कागद  लेबल असलेले 180Ml  मते या एकुण 40 सलबंद काचे या बाट या येक  कंमत26  माणे.एकुण 6,136  येणे माणे  
वणनाचा व ो.गु हयाचा माल देशी दा  180Ml  मता व  90Ml  मता असे दोन बाट या पंचा या व आम या सह या चठया लावुन लाख मोहर 
सल क न स. ए. तपासणी कामी वेगऴी राखुन ठेवल  व श लक मुददेमाल दोन पंचासम  ज त क न तपासकामी ता यात घेतला असुन तसा 
स व तर पंचनामा कर यात आला आहे. तर  आज द.02/09/2019रोजी 18.35वा. गु वारा गेट न.02 कडे जाणाया रोडलगत गुल बर संघ नवाब 
यांचे अपाटमट या पायया शेजार  चनेलगेट या िज याखाल   उमेद संघ प. खुशाल संघ चौ हाण वय  45 वष यवसाय मजुर  रा. वडारग ल  
चखलवाडी नांदेड ता. िज. नांदेड यांने वनापरवाना , बेकायदे शरर या ो . गु हयाचा माल   देशी दा  भंगर  संञा  असे  कागद  लेबल असलेले 

90Ml  मते या एकुण 156 बाट या कागद  लेबल असलेले 180Ml  मते या एकुण 40 सलबंद काचे या बाट या  असा  एकुण 6136 . कंमतीचा 
माल चोरट  व  कर या या उददेशाने ता यात बाऴगलेला मऴुन आला . हणुन माझी सदर आरोपी व ात  कलम 65(ई )महारा  ो ह शन 
कायदया माणे कायदेशीर फयाद आहे   ह फयाद दल  व सह  सोबत जपती पंचनामा मुददेमाल व आरोपी  
 

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  6,136.00

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 उमेद संघ    प. 
खुशाल संघ  चौ हाण

1. Town/Village (शहर / गाव): वडारग ल  चखलवाडी नांदेड,Tehsil 

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


