
1. P.S. (पोल स ठाणे): ब लोळी 

FIR No. ( थम खबर .): 0246 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 30/09/2019 01:16 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): 30/09/2019 Time (वेळ): 00:47 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 30/09/2019 00:47 तास Entry No. (न द .):  002

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

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

(a) Name (नाव):  bharat  khandu phantade

(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): mahegaon ratoli, Tehsil (तहसील): naigaon, Police 

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

2 थायी प ता Town/Village (शहर / गाव): mahegaon ratoli, Tehsil (तहसील): naigaon, Police 

Station (पोल स ठाणे): नायगांव , 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.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 अ  कोहोल देशी दा  भंगर  संञा या 09 बाँटल 468.00

7.

10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

ो.गु.र.ण.246/19 कलम 65(E) महा.दा बंद  कायदा. 1) फयाद  - भारत खंडु फंताडे वय 33 वष यवसाय नौकर  pc 142  पो. टे. बलोल .मो.नं. 
96650619592) आरोपी- व वभर मारोती गुजरवाड रा.बडुर ता. बलोल . 3) गु.घ.ता.वेळ व ठकाण  द. 29/09/2019 चे 19.45 वा. ाम पंचायत 
कायालया या पाठ मागे मौ.बडुर.4) मळाला माल  46800 एक पांढ-या रंगा या पश वत देशी दा  भंगर  संञा या 180 ml मते या काचे या 
शलबंद 09 बाँटल क.अ.5) खुलासा, सादर वनंती क , वर नमुद ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने आपले ता यात वनापरवाना बेकायदे शर 
चोरट  व  कर याचे उदेशाने  भंगर  देशी दा  संञा या नउ बाटल कंमती 468  .माल मळुन आला हणुन वर माने गु हा दाखल क न पुढ ल 
तपास hc 1985 शंदे यांचे कडे दला. फयाद द.29/09/19 मी,भारत खंडु फंताडे वय 33 वष यवसाय नौकर  pc 142  पो. टे. बलोल .मो.नं. 
9665061959 सरकार तफ फयाद  होवुन फयाद लहुन देतो क ,मी पो. टे. बलोल  येथे तन वषापासुन नेमणुक स आसुन पोकाँ. हणुन नेमणुक स 
आहे.  आज द. 29/09/19 रोजी मी व asi बोधने सा.पोहेका शंदे बं.नं. 1985 पो.ना. लुगांरे बं.नं. 2344 पोका.सोनकांबळे ब.नं.2542 आसे आ ह  
मौ.आज न येथील सोसायट ची नवडणुक बंदोब त क न सरकार  िजप . MH 26 R 0487 ने मौ.बडुर बस थानक येथे आलो आसता गु त बातमीदार 
याचे कडुन माह ती मीळाल  क , मौ.बडुर येथे राहणारा व वभर मारोती गुजरवाड हा ाम पंचायत कायालया या पाठ मागे ओ यावर बसुन देशी 
दा ची व  कर त आहे. अशी माह ती म या याने आ ह  पंच ना यातील नमुद दोन पंच यांना बोलावुन ो.रेड वषयी माह ती देवुन माह तीचे 
ठकाणी 19.45 वा. छापा घातला आसता सदर ठकाणी ओ यावर एक इसम हाजर मळुन आला यास नाव गाव वचारता याने आपले नाव 
व वभर मारोती गुजरवाड रा.बडुर ता. बलोल . असे सांगीतले ते हा दोन पंचासम  यास आ ह  आमची आंगझडती दल  व तसा पंचनामा क न 
याचे जवळील आसले या पांढ-या रंगा या पशवीत पाहणी केल  आसता खाल ल माणे ो..गु याचा माल मळुन आला. 46800 एका पांढ-या 
रंगा या पीशवीत देशी दा या भंगर  संञा या 180ML मते या काचे या शलबंद  09 बाटल क.अ. व रल माल बाळग याचे परवा या वषयी 
वचारता याने परवाना नस याचे सांगीतले ते हा सदर मालामधुन एक बाटल स.ए. तपासणी कामी घेवुन यावर आमचे व पंचा या स या च या 
लहुन घेवुन जागीच लाख मोहर सल केलेव स.ए.तपासणी कामी राखुन ठेवला व बाक चा माल ता यात घेवुन तसा ज ती पंचनामा कर यात आला.  
  यातील आरोपी यांने वना परवाना बेकायदेशीर र या चो न व  कर या या उदेशाने देशी दा   भंगर  संञा या 180 ml मते या  09 बाँटल 
468 .माल बाळगलेला मळुन आला हणुन माझी याचे व द मदाका कलम 65(E) माणे कायदे शर फयाद आहे.   
 

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  468.00

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 व वाभंर  मारोती  
गुजरवाड 

1. Town/Village (शहर / गाव): बडुर,Tehsil (तहसील): बलोल ,Police 

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