
1. P.S. (पोल स ठाणे):: भुसावळ

FIR No. ( थम खबर .): 0103 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 18/01/2018 16:05 वाजता

District ((िज  हा): नागपुर रे  वे Year (वष): 2018

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 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) Occurrence of offence(गु याची घटना):

(b) Information received at P.S. (पोल स ठा यावर मा हती मळा याचे): Date ( दनांक): 18/01/2018 Time (वेळ): 14:00 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 18/01/2018 
14:26 तास 

Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस):): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 27/12/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/12/2017

Time Period (कालावधी):: हर १ Time From (वेळेपासून): 01:00 तास Time To (वेळेपयत): 01:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पि चम, 20 क.मी.
(b) Address (प ता): ेन नं 59078 UP, भूसावऴ सूरत पँसेजर चे जनरल, कोच मधून रे टे भुसावळ ते,जऴगांव टेशन दर यान

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  अशोक कूमार जागो भाट    
(b) Father's/Husband's Name (व डलांचे/पतीचे नाव): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1974 (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 व वेळ): 

(i) Address (प ता):

(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

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

 एक सँमसंग जे.2/6कं. चा. 
मोबाईल यात वोडाफोन सीम न. 
9015299929,जीओ. 
न.7678307978,IMEI 
NO.352602080

9,500.00

2 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे इतर कोणतीह  कागदप े आधारकाड ,एसबीआय चे एट एम 
काड, ह जीट ंग काड .00

3 नाणे आ ण चलन भारतीय- पया एक  का या रंगाचे पक ट यात 
रोख 4,720.00

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant ( त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे ):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल .): 91-7678315779

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता)::
1 वतमान पता A-746 शा ञीनगर जी, Town/Village (शहर / गाव): अशोक वहार द ल , Tehsil 

(तहसील): Police Station (पोल स टेशन): District (िज हा): स ल द ल , State 

(रा य): द ल , भारत
2 थायी पता A-746 शा ञीनगर जी, Town/Village (शहर / गाव): अशोक वहार द ल , Tehsil 

(तहसील): Police Station (पोल स टेशन): District (िज हा): स ल द ल , State 

(रा य): द ल , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

S. No. (अ. .) Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान (प ता))

1 अनोळखी 1   

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म ये) :  14,220.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास):

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर ह कगत):

यावेळी  काईम रायटर  pc/226  गू याचे कागदपञ नागपूर  येथील जा. . आर. /23वग /2018-471कायालय पोल स अधी क लोहमाग नागपूर द. 
15/1/2018 अ वये इकडील आवक . /123/18 द.17/1/2018  अ वये गु हा दाखल करणे कामी आणून हजर के याने   मा.PSO सो. यां या 
आदेशा वये खाल ल माणे गु हा दाखल कर त आहोत (1) फयाद चे नाव : अशोक कूमार जागो भाट  वय -44 वष धंदा.एंजट  राह- A-746 

शा ञीनगर जी. अशोक वहार द ल .मो.न. 7678315779.(2) आरोपीचे नाव व प ता : अ ात(3)अप घड जागा : ेन नं.59078 UP  भूसावऴ सूरत 
पँसेजर चे जनरल कोच मधून रे. टे. भुसावळ ते जऴगांव टेशन दर यान.(4) अप घड ता.वेळ : द.27/12/2017चे 1.00वा .दर यान. (5) अप 
दाखल ता. वेळ  द.18/01/2018 चे माज ग माणे.(6)चोर स गेला माल : एक  का या रंगाचे पक ट यात रोख -4720/- . आधारकाड ,एसबीआय 
चे एट एम काड, ह जीट ंग काड, एक सँमसंग जे.-2/6कं. चा. मोबाईल यात वोडाफोन सीम न. 9015299929,जीओ. न.7678307978,IMEI 

NO.35260208036431,352602080306439. क . 9,500/- .असा एकूण  14,220/ . चा माल.(7) मळाला माल : नरंकहक कत : वर ल तारखेस व 
वेळी  व ठ काणी यातील फयाद  हे नमुद गाडीचे नमूद जनरल कोच मधून भूसावऴ  ते नंदूरबार  असा वास कर त असतांना  यांचा झोपेचा 
फायदा घेऊण रे. टे.भूसावळ ते रे. टे. जऴगांव दर यान  कोणीतर   अ ात चोर याने यांचा झोपेचा  फायदा घेवुन वर ल नमूद एक का या रंगाचे 
पक ट व मोबाईल  मु ाम लबाडीने चो न नेले. बाबत  नमूद माणे 379 भा.दं. व. माणे गू हा दाखल कर यात आला असून FIR ची त मा. 
JMFC सो. रे.कोट भूसावळ यांना पाठ व यात येत असून सदर गु हयाचे मुळ कागदप  मुळ केस डायर  सह पूढ ल तपास कामी  मा, PSO सो. 
आदेशा वये HC/788 ठाकूर opजऴगांव यां याकडे दे यात येत आहे. 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(केलेल  कारवाईः बाब .२ म ये नमूद केले या कलमा वये वर ल अहवालाव न अपराध दसून आ यामुळे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): RAVINDRA NATU 
THAKUR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 788        to take up the Investigation (तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

Refused investigation due to ( या कारणामुळे तपास कर यास नकार दला):           or ( कंवा)

13.

(4) Transferred to P.S. (गु हा दुसर कडे पाठ वला अस यास या 
पोल स ठा याचे नाव): 

District (िज हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Signature of Officer in charge, Police Station ठाणे भार  
अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): DEELIP ZIPARU GADHARI

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.
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I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप )

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

Complexion (रंग) Identification Mark(s) ((ओळखी  या खुणा

1 2 3 4 5 6 7

1 -     
               

 .  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दाँत) Hair (केस) Eye ( (डोळे)) Habit(s)

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल )
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole ( तळ) Scar (( ण)) Tattoo (गोदण))

14 15 16 17 18 19 20These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

(सं Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)   
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I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)


