
1. P.S. (पोल स ठाणे): देगलूर

FIR No. ( थम खबर .): 0339 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 11/09/2019 18:36 वाजता

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

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 पयावरण (संर ण) अ ध नयम १९८६ 15

2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९

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): 11/09/2019 Time (वेळ): 17:30 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 11/09/2019 17:44 तास Entry No. (न द .):  036

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

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

(a) Name (नाव):  सुरेश  संभाजीराव मैड

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1979 (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): सडको नांदेड, Tehsil (तहसील): नांदेड, Police 

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

2 थायी प ता Town/Village (शहर / गाव): तह सल कायालय देगलुर , Tehsil (तहसील): देगलुर, 
Police Station (पोल स ठाणे): देगलूर, 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 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   रेती 52,35,450.00

7.

10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

द.11/09/2019 त,मा.पोल स नर क साहेब,पोल स टेशन देगलुरसंदभ  मा.तह सलदार देगलुर यांचे प क 
.2019/गौ.ख./तमलुर/कावी/ द.09/09/2019 अ वये वषय  मौजे तमलुर ता.देगलुर येथील सन 2018-19 साठ  ललावधारक ी.मचकुर  आदम 
बालेराज रा.बेटमोगरा ता.मुखेड यांचेवर कलम 379 भा.दं.वी.सह कलम 15 पयावरण पुरक कायदा कलमा वये गु हा नोद वणे बाबत.अजदार  सुरेश 
प.संभाजीराव मैड वय 40 वष यवसाय तलाठ  स जा तमलुर तह सल कायालय देगलुर रा.नांदेड मो.9850704907महोदय,सेवेत सादर वनंती क ,मी 
सन 2012 पासुन तह सल कायालय देगलुर अंतगत तलाठ  स जा तमलुर या पदावर कायरत आहे.वर ल संद भय प का वये मी आज रोजी पोल स 
टेशन देगलुर येथे हजर येवुन त ार  अज देत आहे क ,सन 2018-2019 कर ता मौजे तमलुर ता.देगलुर येथील रेती घाट सव च बोल  लाव याने 
ी.मचकुर  आदम बालेराज रा.बेटमोगरा ता.मुखेड यांचे नावे मा.िज हा धकार  साहेब,नांदेड यांचे आदेश 
जा. .2019/मशाका-2/गौ.ख./टे-1/ . .16/ द.22/04/2019 अ वये मंजुर झाला होता. यानुसार मा.तह सलदार देगलुर यांचे प क द.29/04/2019 
अ वये आ हास सदर रेती घाट दे याबाबत आदेशीत केले होते. यानुसार आ ह  द.30/04/2019 रोजी पंचना यातील पंचाचे उपि थतीत 
ललावधारकास सदर रेती घाटाचा कायदेशीर नयम व अ टचे पालन कर याबाबत स त सुचना देवुन ताबा दे यात आला होता.परंतु ललावधारकाने 
याचा त नधी हणुन द.26/04/2019 रोजी तह सलदार देगलुर यांना अज क न कळ वले क ,सदर रेती घाटा संदभात प  यवहार कर यासाठ  व 
मी रेती घाटावर ये  हजर राहु शकत नस याने तेथील कामकाज माझा त नधी आयुब इ माईलसाब मचकुर  रा.बेटमोगरा ता.मुखेड हा पाह ल 
या बाबत माझी काह  एक हरकत नाह  असे प क दले होते. यानंतर पथक मुख तथा अ वल कारकुन महसुल तह सल कायालय,देगलुर यांचे 
उपि थतीत द.04/06/2019 रोजी केले या ई.ट .एस.मोजणी म ये असे दसुन आले क ,सदर ललावधारकाने याचे त नधीने याना मंजुर असले या 
े ा य त र त इतर  1254 ास रेती सदर ठकाणाव न अ धकचे उ खनन के याचे दसुन आले आहे.तसेच ललावधारक व याचे त नधी यांनी 
वर ठ भुवै ा नक भुजल सव ण वकास यं णा नांदेड यांनी शफारस केले या 0.50 मीटर खोल  पे ा अ धकचे 0.52 मीटर पयत उ खनन 
ई.ट .एस.मोजणीम ये दसुन आले आहे. यामुळे ललावधारक ी.मचकुर  आदम बालेराज व यांचा त नधी आयुब ई माईलसाब मचकुर  दोघे 
रा.बेटमोगरा ता.मुखेड यांनी मा.िज हा धकार  साहेब,नांदेड यांचे आदेशीत केले या मंजुर े ा य त र त इतर  1254 ास रेतीचे उ खनन बाजार 
भावानुसार अंदाजे 52,35,450/- पयाचे चोर  द.30/04/2019 ते द.04/06/2019 रोजी पावेतो के याचे दसुन आले आहे.तर  ललावधारक ी.मचकुर  
आदम बालेराज व यांचा त नधी आयुब ई माईलसाब मचकुर  दोघे रा.बेटमोगरा ता.मुखेड यांचेवर कलम 379,34  भा.दं.वी.सह कलम 15 
पयावरण संर ण अ ध नयम 1986 अ वये गु हा नोद वणे ह  वनंती आहे.सोबत- 1)मा.िज हा धकार  साहेब,नांदेड यांचे 
आदेशजा. .2019/मशाका-2/गौ.ख./टे-1/ . .16/ द.22/04/2019 2) या कायलयाचे ताबा पावती व पंचनामा द.30/04/20193) पथक मुख यांचा 
ईट एस मोजणी अहवाल द.24/07/2019 व द.04/09/20194) वर ठ भुवै ा नक यांचे पथकाचा अहवाल द.30/01/20195) ललावधारक यांनी 
त न ध नेम याचे प क व ताबा मळणे बाबत प क जोडले आहेत.स वनय सादर(एस.एस.मैड)तलाठ  स जा तमलुरतह सल कायालय,नांदेड 

 

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  52,35,450.00

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 मचकुर   आदम बालेराज 1. Town/Village (शहर / गाव): बेटमोगरा,Tehsil (तहसील): 
मुखेड,Police Station (पोल स ठाणे): मुखेड,District (िज हा): नांदेड,State 

(रा य): महारा ,भारत
2 आयुब  इ माईलसाब 

मचकुर
1. Town/Village (शहर / गाव): बेटमोगरा,Tehsil (तहसील): 
मुखेड,Police Station (पोल स ठाणे): मुखेड,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)


