
1. P.S. (पोल स ठाणे): वजीराबाद

FIR No. ( थम खबर .): 0278 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 06/09/2019 20:23 वाजता

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

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २९४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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): 06/09/2019 Time (वेळ): 19:45 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 06/09/2019 20:10 तास Entry No. (न द .):  046

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

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

(a) Name (नाव):  अ भषेक प.अ नल यास   

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1995 (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):

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता):
1 वतमान प ता काल जीक  टेकडी, Town/Village (शहर / गाव): जुना म ढा नांदेड, Tehsil 

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

2 थायी प ता काल जीक  टेकडी, Town/Village (शहर / गाव): जुना म ढा 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. 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.

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.)

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9421763636

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  संतोष राम कशन ओजा   
 

1. -काल जीक  टेकडी,Town/Village (शहर / गाव):  जुना म ढा 
नांदेड,Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District 

(िज हा): नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत
2 व णु  राम कशन ओजा   

 
1. काल जीक  टेकडी,Town/Village (शहर / गाव): जुना म ढा 
नांदेड,Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District 

(िज हा): नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत
3 महेश बजंरग ओजा    1. काल जीक  टेकडी,Town/Village (शहर / गाव): जुना म ढा 

नांदेड,Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District 

(िज हा): नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत
4 रेणुका गणेश पवार    1. काल जीक  टेकडी,Town/Village (शहर / गाव): जुना म ढा 

नांदेड,Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District 

(िज हा): नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत
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10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

     जबाब                                         द.06/09/2019 मी अ भषेक प.अ नल यास वय 24 वष यवसाय - श ण 
रा-काल जीक  टेकडी  , जुना म ढा नांदेड मो.न.9421763636     सम  पोलास टेशन विजराबाद नांदेड येथे हजर येवुन लेखी जबाब घे यास 
सांगतो क  , मी व रल ठकाणचा राहणारा असुन एल. एल. ब . चे श ण घेत आहे .       माझे व डलांचे नावावर असलेल   काल जीक  टेकडी 
जवऴ , जुना म ढा नांदेड येथील जागेवर आमचे अंदाजे 15 ते 20 भाडेक  राहतात. यापैक  रामदेव गंगा भषण ओझा हा पण आमचा भाडेक  असुन 
तो आम या क चा बांधकामावर याचे प के बांधकाम आ हाला कस याह   कारे न सांगता मागील एक म ह यापु व कर त असताना आ ह  यास 
याबाबत वचारणा केल  असता याने आ हाला तु ह  कोण , तुमचा काय अ धकार असे हणुन आम यासोबत वाद घात याने आ ह  याबाबत 
मा. यायालयात याचीका दाखल क न मा. यायालयाने या बांधकामाबाबत टे द याने याचे व आमचे वाद चालु अस याने रामदेव ओझा याचे 
काकाचा मुलगा संतोष राम कशन ओझा यास नेहमी आम यासोबत वाद कर यास पाठ वत असतो.      आज द.06/09/2019 रोजी सायकांऴी सहा 
वाजताचे सुमारास मी व माझी आई सौ. नमला अ नल यास असे आमचे व रल घराचे वरां यात उभे असताना तेथे संतोष राम कशन ओझा  हा 
आला तो आम याकडे रागाने पाहुन शवीगाऴ कर त होता .मी यास तु आ हाला कशाला शवीगाऴ क रत आहे असे वचारले असता याने मला 
तु या व डलांने रामदेव गंगा भषण ओझा यांचे व द मा. यायालयात केस का दाखल केल  हणुन मला थापडा बु याने मा या त डावर , पाठ वर 
मारहाण क न मु का मार दला व तेथे आरडा ओरड झा याने व मी माझे व डलास फोन क न बोला वले यावेऴेस व णु  राम कशन ओझा,महेश 
बजंरग ओझा तेथे आले व यानी मला धरले व संतोष राम कशन ओझा याने याचे जव ऴल प ाने व लोखंडी ि लपने मा या डो याचे पाठ मागे 
मा न दुखापत केल  .व रेणुका गणेश पवार हने वटकर ने मा या डा या मांडीवर मु का मार लागला . यावेऴेस माझी आई सौ. नमला व व डल 
अ नल यास हे भांडण सोड वत असताना व णु ओझा याने मा या व डलास पण ध का बु क  केल  व आईस संतोष ओझा याने छनाल , रांड असे 
हणुन ध का बु क  केल  व या सवानी आ हास िजवे मार याची धमक  दल  . सदरची घटना ग ल तील साईनाथ इरवंत ड गऴे , मंगला हाद 
काकाणी , शोभा रामदेव शमा यांना पाहुन सोडवा-सोडव केल  .          तर  मा.साहेबांनी 1) संतोष राम कशन ओझा 2) व णु  राम कशन ओझा 
3)महेश बजंरग ओझा  4) रेणुका गणेश पवार सव रा -काल जीक  टेकडी  , जुना म ढा नांदेड  यांचेवर कायवाह  करावी ह वनंती .         माझा 
व रल जबाब हा संगणकावर टंक लखीत केला तो मी वाचुन पाह ला बरोबर खरा आहे .               सम                                 
                                            हा जबाब दला सह   
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