
1. P.S. (पोल स ठाणे): भोकर

FIR No. ( थम खबर .): 0293 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/09/2019 17:39 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): 14/09/2019 Time (वेळ): 15:20 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 14/09/2019 15:20 तास Entry No. (न द .):  020

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

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

(a) Name (नाव):  सुरेश ग वदराव ीमंगले   

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1985 (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.): 91-9921168650

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता):
1 वतमान प ता Town/Village (शहर / गाव): पो टेभोकर, Tehsil (तहसील): पो टेभोकर, Police 

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

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

Station (पोल स ठाणे): भोकर, 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)

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
देशी दा  सं ा या 96बाँट या 60  
कंमती आंदाजे 18ml कमंत आंदाजे 

5760/jg

5,760.00

7.

10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

  फयाद                                                                                          द.  14.09.2019       
मी सुरेश ग वदराव ीमंगले  वय 33 वष यवसाय नौकर  पो.काँ.ने.पो टे.भोकर मो.9921168650सरकार तफ फयाद  होवुन फयाद देतो क, मी 
पोल स टेशन भोकर येथे मागील दोन वषापासुन कायरत आहे.आज द.02/09/2019रोजी मी पोहेकाँ / 1765हनवते आसे पो टे .भोकर ह ीतील 
मडका बट भागात ी गणपती थापना पोटे लंग डयुट  क रता वेऴ 11.13वाजता खाजगी मो.सा ने रवाना झाले वेऴ 12.00वा.सुमारास आ ह  
पांडुणा येथे आसतांना आ हास गु त बातमीदारामाफत बातमी मऴाल  क  ,मौजे गारगोटवाडी भागात रंगराव पता रामजी राठोड वय वष हा 
घरासमोर लाकडी माडवात हात भ ीची गावट  दा  बाऴगुन तची आवै  वक  क रत आहे आशी खा ीशीर मा हती मऴाल  व न पंचना यातील नमुद 
दोन पंचाना बोलावुन यांना वर ल मा हती देवुन छापा मारणे कामी सोबत राहणे वषयी कऴ वले तर  यांना होकार द याने यांना व सोबत पोहेकाँ 
1765हनंवते यांना घेवुन मऴाले या मा हती या ठका◌ी 12.50वाजता छापा मारला आसता तेथे एक ईसम पांढया रंगाचा लाँ ट क चा डबा जवऴ 
घेवुन बसलेला दस याने यस नाव गाव  रंगराव पता रामजी राठोड वय 50 वषधंदा शेती रा.गारगोटवाडी ता.भोकर आसे सां गतले ते हा आ ह  
याचे जवऴील पांढया रंगाचा लाँ ट क चा ड यांचे झाकन उघडुन पाह  क रता यात हातभ ीची गावट  दा  ो.गु हायाचा माल मऴुन आला यांचे 
वणन खाल ल माने     )84000एका पांढरया रंगाचे 20 लटर मतेचा लाँ ट क या ड यात आंदाजे 14 लटर हातभ ीची गावट  याचा आंबट व 
उगरट  वास येचतआसलेल  येक 1 लटरची आंदाजे कंमत 60 पये माणे कंमती आंदाजे        वर ल माने ोगु हाचा माल मळून आ याने 
दोन पंचासम  सोबत असलेले पोहेकाँ पो.हे.काँ.1765  यांनी ज ती पंचनामा क न यापैक  सदर माल मधुन एका 180ml मते या बाँटलम ये 
हातभट ची गावट  दा  टाकुन पंचासम  स ए तपासणीकामी यावर पंचा या व यां या स यां या च या लावून जागीच लाख मोहर सल क न 
ता यात घेतले व उव रत हातभट ची गावट  दा  व लाँ ट क चा डबा जागीच न ट कर यात आला आहे. तर  दनांक 02/09/2019रोजी12.50वा. 
यातील रंगराव पता रामजी राठोड वय 50 वषधंदा शेती रा.गारगोटवाडी ता.भोकर यांने  हातभट ची गावट  दा  आंदाजे 14 लटर 840/- पयाचा 
ो.गुरन माल ता यात बाळगलेला व यांची चोरट  वक  क रत आसतांना मळून आला आहे. हनून माझी याचे व द मूंबई ोि हशन अँ ट 1949 
चे कलम 65 ई माने कायदे शर याल आहे ह फयाद दल  सह  
 

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  5,760.00

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 शषीकपुर बंडु च हाण   1. Town/Village (शहर / गाव): रानांदा ताभोकर,Tehsil (तहसील): 
रानांदा ताभोकर,Police Station (पोल स ठाणे): भोकर,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)


