
1. P.S. (पोल स ठाणे): भोकर

FIR No. ( थम खबर .): 0314 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 01/10/2019 19:54 वाजता

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

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० 171-G

2 भारतीय दंड सं हता १८६० 171-H

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): 01/10/2019 Time (वेळ): 19:43 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 01/10/2019 19:43 तास Entry No. (न द .):  023

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

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

(a) Name (नाव):  कु णाजी   यंकटराव  म के

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1968 (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.): 91-8390247049

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता):
1 वतमान प ता काबरा नगर नांदेड , Town/Village (शहर / गाव): नांदेड , Tehsil (तहसील): 

Police Station (पोल स ठाणे): District (िज हा): नांदेड, State (रा य): महारा , 
भारत

2 थायी प ता संभाजी नगर िजंतुर , Town/Village (शहर / गाव): िजंतुर , Tehsil (तहसील): 
Police Station (पोल स ठाणे): District (िज हा): परभणी, 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):

दंनाक 01/10/2019पोल स टेशन भोकर फयाद मी कृ णाजी पता. यंकटराव म के वय 51 वष यवसाय नौकर  नायब तहसीलदार तहसील 
कायालय भोकर रा. संभाजी नगर िजंतुर ता. िजंतुर िज. परभणी ह.मु. काबरा नगर नांदेड मो.न. 8390247049सरकार तफ व नवडणुक आयोगा तफ 
फया द होवुन फयाद देतो क , मी वर ल ठकाणी सुमारे दोन वषा पासुन नायब तहसीलदार या पदावर कामकाज करतो, 85-भोकर वधान सभा 
मतदार संघ नवडणुक नणय अ धकार  ी. पवन व. चांडक व सहा यक नवडणुक नणय अ धकार  भरत सुयवंशी यांचे नयं णाखाल  नवडणुक 
आयोगाने सु केले या 85- भोकर वधानसभा मतदार संघ नवडणुक त नधी हणुन मी एक अ धकार  आहे.  मला नवडणुक नणय अ धकार  ी 
पवन व.चांडक यांनी याचे लेखी प  ंमाक 2019 नवडणुक नणय अ धकार  क  उप वभागीय अ धकार  कायालय भोकर दंनाक 01/10/2019 
अ वये आयोगा तफ फयाद दाखल करणे कामी ाधीकृत केले अस याने मी खाल ल माणे फयाद देत आहे.  आज दंनाक 01/10/2019 रोजी 
सकाळी 11.00 ते 15.00 वा. दर यान नवडणुक येचा एक भाग हणुन उमेदवाराचे नामाकंन वीकारणे याची पडताळणी करणे हे काम 
नवडणुक नणय अ धकार  ी. पवन चांडक, सहा. नवडणुक नणय अ धकार  ी. भरत सुयवंशी व ईतर अ धकार  व कमचार  तहसील कायालया या 
तस-या मज यावर असले या नवडणुक नणय अ धकार  कायालयात कामकाज कर त होतो.  आवेदन वीकार याची वेळ 11.00 वा. सु  झा या 
नंतर इसम नामे मो. स ीक मो. गौस वय 46 वष यवसाय खाजगी डाँ टर रा. ईतवारा बाजार नांदेड व याचे सोबत एक सुचक नामे सुरेश 
नारायण राजुलवार वय 38 वष रा. कोळगांव (बु) ता. भोकर यांना घेवुन मा. नवडणुक अ धकार  ी. पवन चांडक साहेब यांचे नवडणुक नणय 
अ धकार  कायालयात आला होता. यावेळी मा. नवडणुक नणय अ धकार  ी. पवन चांडक साहेब यांनी यास याची ओळख वचा न या अवेदना 
वर ल वा -या याचेच आहेत काय याची वचारणा केल  असता इसम नामे मो. स ीक मो. गौस वय 46 वष खाजगी डाँ टर रा. ईतवारा बाजार 
नांदेड यांनी याचेच वा -या अस याचे सां गतले परंतु सुचकनामे सुरेश नारायण राजुलवार वय 38 वष रा. कोळगांव (बु) ता. भोकर यांनी सदर 
अवेदन प ावर ल याचे नांवा समोर असलेले वा र  ह  याची नसुन ती बनावट अस याचे सां गतले याव न नवडणुक नणय अ धकार  ी. पवन 
चांडक यांनी सदर इसमाचा जबाब न द वणे बाबत तहसीलदार (ए.आर.ओ 85-भोकर) ी. दनेश झापले तहसील कायालय मुदखेड यांना सुचना 
द याने तहसीलदार  (ए.आर.ओ 85-भोकर) ी. दनेश झापले यांनी सदर  सुचक इसम नामे सुरेश नारायण राजुलवार वय 38 वष रा. कोळगांव (बु) 
ता. भोकर यांचा जबाब न द वला असता यांनी यांचे जबाबात सां गतले क , सदरचा आवेदन प ावर माझी वा र  नाह  ती वा र  खोट  आहे 
उमेदवार हणुन फाँम भरणारा इसम नामे मो. स ीक मो. गौस वय 46 वष यवसाय खाजगी डाँ टर रा. इतवारा बाजार नांदेड यांनी कंवा याचे 
साथीदाराने माझी खोट  वा र  के याचे सां गतले आहे.  तसेच लेखी अज सु दा दला आहे.  ाथ मक चौकशीत इसम नामे मो. स ीक मो. गौस 
वय 46 वष यवसाय खाजगी डाँ टर रा. इतवारा  पान  2 वर ...2... बाजार नांदेड यांनी यातील सुचक नामे सुरेश नारायण राजुलवार वय 38 वष 
रा. कोळगांव (बु) ता. भोकर यांची खोट  वा र  क न त सुचक नामे सुरेश नारायण राजुलवार वय 38 वष रा. कोळगांव (बु) ता. भोकर यांची 
अस याचे खोटे कथन नवडणुक नणय अ धकार  यांचे कडे केले आहे.  तसेच नवडणुक त तोतयगीर  क न गैरवाजवी भाव पाड याचा य न केला 
आहे.  हणुन माझी मो. स ीक मो. गौस वय 46 वष  खाजगी डाँ टर रा. इतवारा बाजार नांदेड यांचे व द भादवी कलम 171(H), 171(G) माणे 
कायदेशीर फयाद आहे.  माझा जबाब माझे सांगणे माणे संगणकावर टंकलेखीत केला असुन माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा आहे. ह फयाद 
दल  स ह.  

 

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 स ीक   गौस  मोह मद 1. Town/Village (शहर / गाव): ईतवारा बाजार नांदेड,Tehsil (तहसील): 
नांदेड,Police Station (पोल स ठाणे): इतवारा,District (िज हा): 
नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत
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S.C.R.B (एस.सी.आर.बी)
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