
1. P.S. (पोलीस ठाणे): अकोला
FIR No. ( थम खबर .): 0075 Date and Time of FIR  ( . ख. दिनांक आणण वेळ): 

26/01/2019 13:25 वाजता

District (िज हा): नागपुर रे  वे Year (वष): 2019

2. S.No. (अ. .) Acts (अधिननयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड संहिता १८६० ३४
2 अनुसूचीत जाती आणि अनुसूचीत 

जमाती (अ  याचार तबंधक) 
अधध नयम, १९८९ 

3(1)(10)

3 अनुसूचीत जाती आणि अनुसूचीत 
जमाती (अ  याचार तबंधक) 
अधध नयम, १९८९ 

3(1)(9)

FIRST INFORMATION REPORT
     (Under Section 154 Cr.P.C.)

 थम खबर अहवाल
 (फौजिारी या संदहता या कलम १५४ 

अ वये)

3. (a) Occurrence of offence(गु याचि घटना):

(b) Information received at P.S. (पोलीस 
ठा यावर मादहति मळा याचा):

Date (दिनांक): 
26/01/2019

Time (वेळ): 
12:53 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे िैनंदिनि 
संिभ):

Date and Time

(दिनांक आणण 
वेळ): 26/01/2019 
12:53 तास 

Entry No. (न ि .):  
021

Day (दिवस): मधले हदवस Date from (दिनांक पासून): 
05/08/2016

Date To (दिनांक पयत): 
14/12/2018

Time Period (कालाविि): Time From (वेळेपासून): 
00:00 तास 

Time To (वेळेपयत): 
00:00 तास 

1

4. Type of Information (मादहतिचा कार): लेखी
5. Place of Occurrence (घटना थळ):

Beat No. (बिट .): 1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस ठा या पासून दिशा 
आणण अतंर): उ र, 3 तक.मी.
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(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (पोलीस ठा या या 
ह िी  बाहेर अस यास, पोलीस ठा याचे नाव): 
  

(b) Address (प ा):  रे टेअकोला टेशन , मा टर कायालय,रे ँक, रेयाड अकोला,

District (State) (िज हा (रा य)):  
6. Complainant / Informant (त ारिार / मादहति िेणारा):

(a) Name (नाव):   काश   रािुलकुमार  बोदड े
(b) Father's/Husband's Name (वडिलांचे/पतिचे नाव): 
(c) Date/Year of Birth (ज मतारीख / वष): 

1988 
(d)  Nationality (रा  ीय  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.िि. .): 
(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (दि याचे दठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (दि याचि तारीख ): 

(i) Address (प ा):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल .): 
91-9503470052

S.No. 

(अ. .)
Address Type (प ा 
कार)

Address (प ा)::

1 वतमान पता रा रे काँलनी  , जठारपेठ ,,  अकोला, अकोला, 
मिारा , भारत

2 थायी पता रा रे काँलनी  , जठारपेठ ,,  अकोला, अकोला, 
मिारा , भारत

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) 

(ओळखप  ववरण (राशन काि ,मतिाता काि ,पासपोट, यूआईिि सं., ाइ वगं लाइसस, पनै 
काि))

S. No. 

(अ. .)
ID Type (ओळखप ाचा कार) ID Number (ओळखप  मांक)
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S. No. 

(अ. .)
Propertty Category 

(मालम ा वग)
Property Type 

(मालम ा कार)
Description 

( ववरण)
Value(In 

Rs/-)  मु य 
( . म ये)

Particulars of properties of interest (संबंिित मालम ेचा तपशिल):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant ( त ारिार/मादहति िेणा-याकिून 
त ार  कर यातिल वलंबाचि कारणे ):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संशनयत / अ ात 
आरोपिंचे संपूण तपशिल):
 

S. No. 

(अ. .) 
Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातवेाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान 
(प ा))

1 डी. डी.    
नागपुरे

1. सस नअर 
डीएनकाँड नेशन,Town/Village 

(शिर / गाव): द ि म य 
रे वे नांदेड,Tehsil (तिसील): 
Police Station (पोलीस ठािे): 
District (िज िा): नांदेड,State 

(रा य): मिारा ,भारत
2 नरंजन     

रवानी
1. कायालय रेलपथ 
नरी क,Town/Village (शिर / 
गाव): अकोट,Tehsil (तिसील): 
Police Station (पोलीस ठािे): 
District (िज िा): अकोला,State 

(रा य): मिारा ,भारत
3 अशुतोष    यादव 1. क न ठ असभयंता 

बांधकाम,थवभाग कायालय 
SCR,Town/Village (शिर / 
गाव): अकोला,Tehsil (तिसील): 
Police Station (पोलीस ठािे): 
District (िज िा): अकोला,State 

(रा य): मिारा ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपि एका पे ा जा त असतिल तर सं या): 0
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12. First Information contents ( थम खबर ह कगत):

8) अशा कारे आिे क , यातील तफयादी मजकुर यांची लाँजस योजने अतंगत वदडलां या जागेवर 
हद. 26/02/14 रोजी रे. टे.अकोट येथे ँकमन या पदावर नयु ती झाली, यांची नयु ती 
वदडलां या हठकािी झा याने यां या वदडलां या जागी काम करिे करीता यांना अकोट येथुन 
हद.01/03/14 रोजी अकोला रे.याड यु नट . 16 येथे काम कर यासाठ  पाठथव यात आले.तफयादी 
यांना अकोला येथे कायरत असलेले नरंजन रवानी सस नयर से शन इंिज नअर,अकोला यांनी 
नयमात बसत नसतानािी मािे आगँ ट 2016 म ये टेशन मा. कायालयाची साफसफाई,नालीची 
सफाई, ँक मधधल मलैा साफ करायला लावला तफयादी िे केवळ अनुसुधचत जातीचे अस याने यांचा 
अपमान िोऊन,बेई जत िावी या करीता व रल कारचे कामे करायला लावले,तसेच लाँजस योजने 
अतंगत कमचा यांची नयु ती झा यास यांची बदली, यांचे मुळ गावाजवळ करावी असे रे. चे 
आदेश असतानािी तफयादी िे अनुसुधचत जातीचे अस याने यां यावर अ याचार िोऊन त ेअपमानीत 
व बेई जत िावे या उ देशाने  डी.डी.नागपुरे  सस नअर डी.एन.काँड नेशन,द ि म य रे वे नांदेड 
यांनी बेकायदेशीरपिे तफयादी यांची अकोट येथुन पुिा येथे हद.18/08/17 रोजी बदली क न 
अपमानीत केले.तसेच तफयादी यांना बदलीचे कोितिेी आदेश  ा त झाले नािी व यांना समज 
दे यात आली नािी. यामुळे त ेबदली या हठकािी िजर झाले नािी. यानंतर डी.डी.नागपुरे  यांनी 
पुिा येथे झालेली बदली र द न करता तफयादी यांची हद.23/03/18 रोजी अकोट त े
लासुर,िज.औरंगाबाद अशी िेतुपुर पर बदली केली. बदली आदेशाची मािीती तफयादी िे बांधकाम 
थवभाग अकोला येथे काम करीत अस याने येथे बदली आदेशाची त न देता व तफयादीसिी समज 
न देता , नरंजन रवानी सस नयर से शन इंिज नअर,अकोला यांनी बदली आदेश व:ताजवळ ठेऊन 
कोि यािी कारची मािीती न देता तफयादीचे पगाराचे म टर हद.26/03/18 पासुन  बंद केले व फ . 
यास कायमु त के याचे आदेश पर पर लासुर येथे पाठवुि हदले.तफयादी यांनी लासुर येथे झाले या 
बदली आदेशावर के ीय शासक य लवाद (कँट) येथे याचीका दाखल क न याचीकेवर हद.06/07/18 
रोजी बदलीचे आदेश जसेैथे ठेव यात आदेश केले असता तफयादी िे सदर आदेश घेऊन कायकारी 
असभयंता बांधकाम थवभाग द ि म य रे.अकोला यांचेकड ेसादर केला व या अिवालाची त 
डी.डी.नागपुरे, नरंजन रवानी यांना पाठथवले यावर यांनी यायालयीन आदेशाचे पालन न करता 
उलट आशुतोष यादव क न ठ असभयंता यांना तफयादीची जु िोिेचा बदली आदेश ि वकारायचा 
नािी असे डी.डी.नागपुरे, नरंजन रवानी, यांनी आशुतोष यादव यांना सांगुन तफ.यांना कायालयातुन 
जु न करता कायालयातुन िाकलुन लावले यामुळे तफयादी िे  अनुसूचीत जातीचे अस याने यांचा 

अपमान िोउन बेइ जती झाली तफयादी यांना बदलीचे आदेश ा त न झा याने व डी.डी.नागपुरे व 

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम ेचे एकूण मु य ( . म ये) :  
11. 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.िि.बि.)
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रवानी व आशुतोश यादव यांनी संगनमत क न बदली आदेशाची समज न देता फ यादी यांचे 
पगाराचे म टर रोल बंद क न यांना काय मु त केले व यांचा पगार ,बोनस थाबंथवला तसेच 
डी.डी.नागपुरे  सस नअर डी.एन.काँड नेशन , द ि म य रे वे नांदेड यांची नांदेड येथुन ससकंदराबाद 
येथे बदली झालेवर तफयादी यांचेवर अ याचार िोिेचे टीने तफ.यांची बदली फाईल, शासक य 
द ताऐवज कायमु त िोिेपुव  गायब क न कायमु त झाले                          नमुद 
तफयादी िे अनुसूचीत जातीचे अस याने यातील नमुद आरोपी 1,व2,आिी 3 िे स वगातील 
अस याने तफ.िे अनुसूचीत जातीचे अस याने यांचा सव कमचाया समोर बेई जत व अपमानीत 
िावे या उ देशाने यांचे कडुन नयमात न बसनारे कामे साफसफाई करिे नाली साफ करिे, मलैा 
साफ करिे तसेच नयमात न बसता बेकायदेसशर पिे यांची बदली करिे बदलीवर सुधारीत 
यायालईन आदेश आले असता आदेशाचे पालन न करता कायालयातुन िाकलुन देउन नमुद ती िीिी 

आरोपीतांनी संगिमत क न तफ. िे  अनुसूचीत जातीचे अस याने यां यावर अ याचार केला ििुन 
आरोपीतान थव द अनुसूचीत जातीजमाती अ याचार तबंधक कायदा 1989 ( सुधारीत ) कलम 3 
(1) (iX) 3 (1)(X) माने व सि कलम34 भादंथव कलमा माने गु िा दाखल कर यात आला     
सदर गु ियाची मािीती व र टांना थवषशे अिवाला माफत सादर कर याची तज बज ठेवली आिे.   

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

(केलेली कारवाईः बाब .२ म ये नमूि केले या कलमा वये वरील अहवालाव न अपराि दिसून 
आ यामुळे):
(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न ि वले आणण तपासाचे काम 

हाति घेतले):  PRAVINKUMAR WASUDEORAO WANGE (पोलीस नरी क) or 

( कंवा): 
(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): Rank (हु िा): 

No. ( .):         to take up the Investigation (तपास कर याचे अधिकार दिले) or 

( कंवा)

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

13.

(4) Transferred to P.S. (गु हा िुसरीकि ेपाठ वला अस यास या पोलीस ठा याचे नाव): 
District (िज हा): on point of jurisdiction (अधिकारा 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 ारिाराला/खबरीला वाचून िाख वली, बरोबर न ि वली अस याचे याने मा य केले आणण 
त ारिाराला/खबरीला खबरीचि त मोफत दिली)
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R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सि.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारिाराचि/खबर िेणा-याचि 
सही/अगंठा)

Signature of Officer in charge, Police 

Station (ठाणे भारी अधिका-याचि 
वा री)

Name (नाव): PRAVINKUMAR 
WASUDEORAO WANGE

Rank (हु िा): I (Inspector)

No. ( .): DGPPWWM8101

Date and time of dispatch to the court ( यायालयात पाठव याचि तारीख व वेळ):15.

Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबरीतिल मु िा . ७ ला जोिप )

S. No. 

(अ. ) 
 )

Sex 

( लगं)
Date / Year 
Of Birth  

(ज  मतारीख/ 
वष)

Build (बांिा) Heigh
t 
(cms) 

(उंचि(से
◌ं.मि)

Complexion 

(रंग)
Identification Mark(s)  

(ओळखि  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1967 -     
               

चेचक: .  
2 पु ष 1964 -     

               

चेचक: .  
3 पु ष 1979 -     

               

चेचक: .  

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

(संशयित/आरोपिचे (मादहत असले  या/पादहले  या) शारी रक वै श  टये,  यंग आणण इतर तपशिल)   
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Deformities / 

Peculiarities (  यंग / 
वै श  टये)

Teeth (िात) Hair (केस) Eye (िोळे) Habit(s)

(सवयि)
Dress Habit 

(s)  (पोषाखा  या 
सवयि)

8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dia
lect 

(भाषा/बोली)

  Place of (चे दठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderm

a (कोि)
Mole 

(नतळ)
Scar ( ण) Tattoo 

(गोिण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about 
the suspect/accused.

(जर त ारिार/मादहति िेणा-याने संशयित/आरोपि वषयि  एक कंवा  यापे ा अधिक तपशिल दि  यास 
फ  त यातिल रका  यांचि न ि घेतली जाईल)
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I.I.F.-I (एकीकृत अ  वेषण फॉम - १)

N.C.R.B (एन.सि.आर.बि)


