
1. P.S. (पोल स ठाणे): ब लोळी 

FIR No. ( थम खबर .): 0233 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 22/09/2019 23:30 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): 22/09/2019 Time (वेळ): 20:25 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 22/09/2019 20:52 तास Entry No. (न द .):  024

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

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

(a) Name (नाव):  मारोती  सायलू मुदमवार

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 10/06/1984 (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 बलोल , Tehsil (तहसील): बलोल , Police 

Station (पोल स ठाणे): ब लोळी , District (िज हा): नांदेड, State (रा य): 
महारा -431710, भारत

2 थायी प ता Town/Village (शहर / गाव): पो टे बलोल , Tehsil (तहसील): बलोल , Police 

Station (पोल स ठाणे): ब लोळी , District (िज हा): नांदेड, State (रा य): 
महारा -431710, 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)

1 औषध/अमल पदाथ इतर कोणतीह  अमल  पदाथ शंद  दा  एक लटर मतेचे 51 पाँ कटे तेक  10  दराने 510.00

7.

10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

ो गू र न  233/19 कलम 65(E) महारा  दा  बंद  अ ध नयम फयाद  - मारोती सायलू मुदेवार वय  33 यावसाय नोकर  पोल स शपाई 2351 पो 
टे बलोल  मो 9049778709आरोपी - ल मीबाई माधव दंडलवार वय 35 यावसाय मजूर  रा भा कर नगर बलोल गू घ ता वेळ व ठकाण - द 
22/09/2019 चे 19.05 वा शवाजी पुत या जवळ तलाठ  भवन या पाठ मागे बलोल मऴाला माल- शं दने भरलेले एक लटर मतेचे 51 पाँ कट 
तेक  10 दरा माणे 510 पयाचा ो मालखूलासा - सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी म हलेने वना परवाना 
बेकायदेशीर र या आपले ता यात शंद या एक लटर मते या 51 पाँ कट असा एकून 510 पये कमतीचा गू हाचा माल चोरट  व  कर या या 
उ ेशाने जवभ बाळगून मऴून आल  हणून वर माणे गू हा दाखल क न पू ढल तपास मा पो न साहेब यांचे आदेशाणे ASI वाडेकर यांचेकडे दला 
आहे फयाद मी,मारोती सायलू मुदेवार वय  33 यावसाय नोकर  पोल स शपाई 2351 पो टे बलोल  मो 9049778709सरकार तफ फयाद  होवून 
फयाद लहून देतो क  मी पो टे बलोल  येथे मागील एक म ह या पासून पोल स शपाई हणून नेमनू कस आहे.आज द. 22/09/2019 रोजी 
सपोउप न वाडेकर साहेब यांचे सोबत मी व म.पो.शी.2619 बागूलवार व पू ष होमगाड शेख र हम अहेमद ब.न.550,शेख अजमद शमशो ीन ब.न 559 
असे पाई ग त कामी बलोल  शहरात 18.38 वा टे डा न द  20 वर रवाना झालो ग त कर त असताना गू त बातमीदारा माफत ASI वाडेकर 
साहेब यांना बातमी मऴाल  क  शवाजी पुत या जवळ तलाठ  भवन या पाठ मागे एक म हला नामे ल मीबाई माधव दंडलवार वय 35 यावसाय 
मजूर  रा भा कर नगर बलोल  ह शंद  बाऴगून तची चोरट  व  कर त आहे असी खा ीशीर माह ती मऴा याने आ ह  माह ती ठकाणी 19.05 
वाजता छापा घातला असता सदर ठकाणी एक मह ला नाँयलन या पो या जवळ थाबलेल  मऴून आल  ते हा आ ह  तचे नाव गाव वचारता तने 
तचे नाव ल मीबाई माधव दंडलवार वय 35 यावसाय मजूर  रा भा कर नगर बलोल  असे सांगीतले ते हा आ ह  व आमचे सोबत असलेल  म हला 
बागूलवार हणे याचे जवऴ नाँयलन यापो याची पाहणी करता खाल ल माणे ो गू हाचा माल मऴून आला1) 51000. एका नाँयलन या पो यात 
शं दने भरलेले एक लटर मतेचे 51 पाँ कटे तेक  पाँ कटाची कंमत 10 पये दराने असा एकून 510 पयाचा माल.वर ल माल बाळग याची 
परवानगी वचारता तने परवाना नस याचे सांगीतले ते हा वर ल मालातील एका 180 ml मते या काचे या बाटल त CA तपासनी साठ  शंद  घेवून 
यावर ASI वाडेकर व पंचाचे यांचे स याचे चट चे लेबल लावून जागीच लाखमोहर लावून सल केले CA चा माल आमचे ता यात घेवून बाक  माल 
पंचासम  नाशवंत अस याने जागीच नाश केले.तर  यातील आरोपी बाई हंने वना परवाना बेकायदेशीर र या चोरट  व  कर या या उ ेशाने 
शं दने भरलेले एक लटर मतेचे 51 पाँ कटे तेक  पाँ कटाची कंमत 10 पये दराने असा एकून 510 पयाचा माल बाळगून मऴून आल  हणून 
माझी यातील आरोपी बाई हंचे व द महारा  े ह शन कायदा कलम 65(E) माणे कायदेशीर फयाद आहे. 
 

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  510.00

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 मीबाई  माधव दंडलवार 1. Town/Village (शहर / गाव): भा करनगर बलोल ,Tehsil (तहसील): 
बलोल ,Police Station (पोल स ठाणे): ब लोळी,District (िज हा): 
नांदेड,State (रा य): महारा -431710,भारत

2

S.C.R.B (एस.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एक कृत अ वेषण फॉम - १)


