
1. P.S. (पोल स ठाणे): ब लोळी 

FIR No. ( थम खबर .): 0231 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 21/09/2019 18:37 वाजता

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

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७२
2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७३
3 अ न सुर ा आ ण मानके अ ध नयम २००६ 59

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): 21/09/2019 Time (वेळ): 18:23 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 21/09/2019 18:23 तास Entry No. (न द .):  014

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

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

(a) Name (नाव):  सु नल   द ताञय  िजंतुरकर 

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1977 (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): नांदेड , Tehsil (तहसील): नांदेड , Police Station 

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

2 थायी प ता Town/Village (शहर / गाव): नांदेड , Tehsil (तहसील): नांदेड , Police Station 

(पोल स ठाणे): ब लोळी , 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)

1 औषध/अमल पदाथ इतर कोणतीह  अमल  पदाथ सागर पानमसाला ,राज नवास पानमसाला s.r 1 सुगंधीतपानमसाला 90,900.00

7.

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  90,900.00

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 अ दुल वाहाब   अ दुल 
म नान  

1. Town/Village (शहर / गाव): न व आबाद  बलोल ,Tehsil (तहसील): 
बलोल ,Police Station (पोल स ठाणे): ब लोळी,District (िज हा): 
नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत
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10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

1) फयाद  - मी सु नल द ताञय िजंतुरकर वय 42 वष यवसाय अ न सुर ा अ धकार  , अ न व औषधी शासन महारा  रा य , ीनगर ,नांदेड 
.मो.नं. 7588794495 2) आरोपी -अ दुल वाहाब प.अ दुल म नान वय 45 वष रा. न वआबाद  बलोल .3) गु.घ.ता.वेळ व ठकाण- 30/08/2019 चे 
02.30 वा. बलोल  ते बोधन जाना-या रोडवर ल बोळेगाव रोडलगत बलोल . 4) मळाला माल - सागर पानमसाला एकुन 300 पँक येक  कंमत 
75 .एकुन कंमत .22500/-, राज नवास पानमसाला एकुन 300 पँक येक  कं. 128 . एकुन कं. 38400/- . व एस.आर. 01 सुगंधीत 
तंबाखु 400 पँक येक  कं.75 . असा एकुन कं. 30000 /- .असी सवाची एकञीत कंमत 90900/- .चा माल.5) खुलासा, वर नमुद ता. वेळी व 
ठकाणी यातील आरोपीने  राज नवास पानमसाला ,सागर पानमसाला, एस.आर. 01 सुगंधीत तंबाखु असा एकुन 90900/-माल म.रा य अधीसुचना 
.असमाअ/अ धसुचना /901-2019/7 द. 19/07/2019 अ वये महारा  रा यात  एका वषासाठ  नम ती,साठवन , वतरण,वाहतुक व स तबंधीत 
अस याने सदर अ न सुर ा व मानदे कायदा 2006 चे कलम 26,27 चा भंग क न श ापाञ कलम 59 अ वये तसेच भा.द. व.चे कलम  272 व 
273 चा भंग क न मळुन आला हणुन गु हा दाखल क न तपास मा.पो. न.सा.यांचे आदेशाने बट asi वाडेकर यांचे कडे दला.                   
                      फयाद                                         द. 21/09/2019  मी सु नल द ताञय िजंतुरकर वय 42 वष 
यवसाय अ न सुर ा अ धकार  , अ न व औषधी शासन महारा  रा य , ीनगर ,नांदेड .मो.नं. 7588794495   शासनातफ फयाद  होउन 
लहुन देतो क , पो. न पो. टे. बलोल  यांनी यांचे पञ द. 30/08/2019 अ वय अ न व औषधी शासन महारा  रा य नां बलोल  ते बोधन 
जाना-या रोडवर ल बोळेगाव रोडलगत देड कायालयास असी माह ती दल  क , बलोल  पोल सांनी द. 30/08/2019 रोजी एक य ती या ता यातुन 
तबंधीत अ न पदाथाचा साठा ता यात घेतला आहे. पुढ ल कायवाह  साठ  पो. टे. बलोल  येथे ये या वषयी वंनती केल . सदर माह तीव न मी आज 
द. 21/09/2019 रोजी 16.00 वा.पो. टे. बलोल  येथील पंच सा ीदार वन काळबा गाजेवार वय 27 वष यवसाय होमगाड बं.नं. 551 रा. बु ड 
गुल  यांचे समवेत हाजर झालो .पो. टे.म ये गे यानंतर मी तेथे हाजर आसलेले ब.एम. खेडकर पोउ न पो. टे. बलोल  यांची भेट घेतल  . खेडकर 
साहेब यांनी मला असी माह ती दल  क , द.  30/08/2019 रोजी सकाळी 02.30 या सुमारास बलोल  पोल सांना मळाले या गु त माह तीव न 
यानी व सोबत यांचे पो. टे.चे सहकार  सपोउप न बोधने,वाडेकर,पो.ना. 1065 कणसे असे मळुन पंच सा ीदारासह बलोल  ते बोधन जाना-या 
रोडवर ल बोळेगाव रोडलगत हाजर आसले या अ दुल वाहाब प.अ दुल म नान वय 45 वष रा.न व आबाद  बलोल  या य ती जवळील सामानाची 
तपासणी केल  आसता या या कडील पो याम ये राज नवास पान मसाला, सागर पानमसाला व एस.आर. -01 सुंगधीत तंबाखु हे तबंधीत अ न 
पदाथ हे व साठ  घेवुन जात आस याचे आढळले. यानी सदर साठा पंचासम  पंचनामा क न ज त केला. व पो. टे. बलोल  येथे जमा केला व 
पुढ ल कायवाह साठ  अ न औषध शासनास पञा वारे कळवले. आज द.21/09/2019 रोजी अ न सुर ा व मानदे काय या अंतगत पुढ ल 
कायवाह साठ  सदर य तीचा शोध घेतला असता तो गावात आढऴुन आला नाह  असी माह ती दल . यानंतर खेडकर सा. यांनी सदर य ती या 
ता यातुन ज त केलेला व पो. टे. बलोल  येथे जमा केलेला तबंधीत अ न पदाथाचा साठा ज ती पंचना यासह मा या ता यात दला. मी सदर 
सा याची पंचासम  तपासणी केल  आसता याम ये पांढ-या रंगा या पो याम ये असलेला सागर पानमसाला एकुन 300 पँक येक  कंमत 75 
.एकुन कंमत .22500/-, राज नवास पानमसाला एकुन 300 पँक येक  कं. 128 . एकुन कं. 38400/- . व एस.आर. 01 सुगंधीत तंबाखु 
400 पँक येक  कं.75 . असा एकुन कं. 30000 /- .असी सवाची एकञीत कंमत 90900/- .चा साठा आढळुन आला सदर साठा हा महारा  
रा यात अधीसुचना . असुमाअ / अ धसुचना / 901-2019/7 द.19/07/2019 अ वये महारा  रा यात पुढ ल एका वषासाठ  नम ती,साठवन 
, वतरण,वाहतुक व स तबंधीत अस याने सदर सा यातुन एक भाग व लेषनासाठ  राखुन ठेवुन व उवर त साठा मी पंचा सम  तपासणी अहवाल 
व पंचनामा क न ता यात घेतला.     सबब माझी आरोपी अ दुल वाहाब प.अ दुल म नान वय 45 वष रा. न वआबाद  या य ती व द असी 
फयाद आहे क , याने द. 30/08/2019 रोजी बलोल  ते बोधन जाना-या रोडवर ल बोळेगाव रोडलगत या प रसरात राज नवास पानमसाला , सागर 
पानमसाला व एस.आर.- 01 सुंगधीत तंबाखु या महारा  शासनाने तबंधीत केले या अ न पदाथाचा व साठ  साठा क न याचे अ न सुर ा व 
मानदे कायदा 2006 चे कलम 26,27 चा भंग क न श ापाञ कलम 59 अ वये तसेच भा.द. व.चे कलम  272 व 273 चा भंग क न गु हा केला 
आहे अशी माझी फयाद आहे.    सदर गु याचा पुरवठादार ते उ तादक यां या टाकापंयत तपास करावा.व तपास पुण झा यानंतर मा. अ न सुर ा 
आयु त मुबंई यांचे संमती आदेश घेवुन आरोपी व द खटला दाखल करावा ह  वंनती . 
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