
1. P.S. (पोल स ठाणे): वजीराबाद

FIR No. ( थम खबर .): 0281 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 08/09/2019 01:03 वाजता

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

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 श   अ ध नयम, १९५९ 25

2 श   अ ध नयम, १९५९ 4

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): 07/09/2019 Time (वेळ): 22:24 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 08/09/2019 00:54 तास Entry No. (न द .):  003

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

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

(a) Name (नाव):  संजय गो वंदराव जाधव    

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1983 (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): पोल स टेशन विजराबाद 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): पोल स टेशन विजराबाद 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):

  फयाद                                                       दनांक 07/09/2019 मी संजय गो वंदराव जाधव वय 30 वष यवसाय 
नौकर  पोल स नायक ब कल मांक 119 नेमणुक पोल स टेशन विजराबाद नांदेड        सरकारतफ फयाद  होऊन फयाद लहुन देतो क  , मी 
व रल ठकाणी सुमारे एक वषापासुन नेमणुक स असुन स या पो. टे. या गु हे शोध पथकाम ये काम कर त आहे .      आज दनांक 
07/09/2019 रोजी मी पोउप न वण राठोड , पोहेकाँ 2083 जाधव , पोना /1207 बेडदे , पोकाँ 412 कानगुलवार , पोकाँ 3013 बरादार असे 
खाजगी  मोटार सायकलने पो. टे, ह ीत पे ो लंगकामी टे . डा. न द मांक 45 वेऴ 21.47 वाजचा रवाना झालोत .      शहरात पे ो लंग कर त 
असताना शवाजी पुतऴा या ठकाणी आलो असता खा ीलायक बातमी दाराकडुन बातमी मऴाल  क  , एम. एच. 26 बएम 4421 या पलेडर 
मोटारसायकलवर दोन मुले सतत फरत असुन यापैक  एकाचे कमरेला खंजर श  असुन यांचे हालचाल  संश यत वाटत आहेत .स या ते आंबेडकर 
चौकात उभे आहेत अशी बातमी मळा याने सदर माह तीची खा ी क न कयदे शर कायवाह  करमे कामी पंचना यातील दोन पंचाना बोलावुन याना 
सदर माह ती देवुन पंच हणुन हजर राह यास कऴ वले असताना यांनी पंच हणुन काम कर याची तयार  दश वल  .सदर माह ती व न आंबेडकर 
चौकाम ये सदर माकाचे गाडीचा शोध घेता दसुन आ याने 22.10 वाजता सदर मुलाना पकडुन याना यांचे नाव गाव वचारता यांनी आपले नाव 
1. अ भिजत सुभाष डाकोरे वय 18 वष यवसाय नेहा पाँनशाँप खुशाल संग कमानीजवऴ रा-घोडजकर ब डींग शेजार  व भाई सुयवंशी यांचे घरात 
गांधीनगर नांदेड मो  9592306285 2.कृ णा भगवान गोरेकर वय 20 वष यवसाय नेहा पाँनशाँप रा -अ ह याबाई होऴकर चौक , गो वंदनगर 
नांदेड मो  9834233389 असे सां गतले यांची अंगझडती घेता अ भजीत सुभाष डाकोरे यांचे कमरेला एक खंजर मऴुन आला . याचे ता यातील 
गाडीबाबत वचारणा करता उडवाउडवीची उ तरे देत अस याने याचे ता यातील खाल ल वणनाते खंजर व नोटारसायकल ज त कर यात 
आल ..45,000-00 एक स वर कलरची नऴा प ा असलेल  पे डर लस मोटारसायकल िजचा पासींग मांक एम एच 26 ब एम 4421 िजचा 
इंिजन मांक HA10AGJ5K18027 व चेचीस  MBLHARO76J5K12035 असा असलेल  जु वा क. अ 2.500-00 एक का या रंगाची मँन याम ये 
खंजर असलेला सुपुण खंजरची मँनसह लांबी अंदाजे 38 च याम ये लाकडी मुठ असलेला धारदार पाते व एका बाजुने दात-या असलेला ल खंडी 
खंजर याची संपुण लांबी अंदाजे 36 च याचे ल खंडी पा याची लांबी अंदाजे 25.05 च लाकडी व ल खंडी मुठ ची अंदाजे लांबी 10.05 च लांबीचा 
जुना वापरता क अ एकुण  45,500-00 व रल माणे खंजर व मोटारसायकल मऴुन आ याने ती पंचासम  ज त क न ता यात घेउन यावर 
पंचाचे सह या च या लावुन ता यात घेतल  .     तर  यातील आरोपीतानी बनापरवाना बेकायदे श र या आपले वाताचे ता यात धारदार श  
खंजर बाऴगलेले मऴुन आले  हणुन सदर आरोपीता व द माझी कलम 4/25 भारतीय ह यार कायदा माणे कायदे शर फयाद आहे .           
                                                                                                   ह फयाद दल  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 भिजत सुभाष डाकोरे   1. घोडजकर ब डींग,Town/Village (शहर / गाव): गांधीनगर 
नांदेड,Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District 

(िज हा): नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत
2 क णा भगवान गोरेकर   1. अ ह याबाई होऴकर चौक,Town/Village (शहर / गाव): गो वंदनगर 

नांदेड,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)


