
1. P.S. (पोलीस ठाणे): वधा
FIR No. ( थम खबर .): 0204 Date and Time of FIR  ( . ख. दिनांक आणण वेळ): 

24/03/2019 12:16 वाजता

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

2. S.No. (अ. .) Acts (अधिननयम) Sections (कलम)
1 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(A)

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(E)

3 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 77(A)

4 मुंबई दा बंद  अ ध नयम ,१९९८ 66(b)

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

 थम खबर अहवाल
 (फौजिारी त 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): 
24/03/2019

Time (वेळ): 
11:46 तास 

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

Date and Time

(दिनांक आणण 
वेळ): 24/03/2019 
11:46 तास 

Entry No. (न ि .):  
015

Day (दिवस): श नवार Date from (दिनांक पासून): 
23/03/2019

Date To (दिनांक पयत): 
23/03/2019

Time Period (कालाविि): हर 
८

Time From (वेळेपासून): 
22:35 तास 

Time To (वेळेपयत): 
22:35 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): द ण, 00 क.मी.
(b) Address (प ा): लटफम ं  4 वर, रे टे ब लारशाह,
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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): 
  

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

(a) Name (नाव):  पो.शश.612 नलेश   केशव  
नकोडे

(b) Father's Name (चे नाव ): केशव नकोडे
(c) Date/Year of Birth (ज मतारीख / वष): 

1991 
(d)  Nationality (रा  ीय  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डि. .): 
(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 .): 
91-9404110616

S.No. 

(अ. .)
Address Type (प ा 
कार)

Address (प ा)::

1 वतमान पता रे पो टे वधा , अतंगत , रे पो चौक  ब लारशाह, 
वधा, नागपुर रे  वे, महारा , भारत

2 थायी पता रे पो टे वधा , अतंगत , रे पो चौक  ब लारशाह, 
वधा, नागपुर रे  वे, महारा , भारत

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

(ओळखप  थववरण (राशन काड ,मतिाता काड ,पासपोट, यूआईडि सं., ाइथवगं लाइसस, पनै 
काड))

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 

(थववरण)
Value(In 

Rs/-)  मु य 
( . म ये)

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

यात शसल बेद 90ML  

ला ट क बटल यावर 
ऑफ सर चईस असे 
इं जीत शलहलेले 

येक  कं 50/  मा

4,800.00

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

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant ( त ारिार/मादहति िेणा-याकडून 
त ार  कर यातिल थवलंबाचि 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 शाह ख खाण   
श फक खाण  

वडील चे नाव :  
श फक खाण 

1. सुभाष वाड,Town/Village 

(शहर / गाव): ब लारशाह 
िजचं पुर,Tehsil (तहसील): 
Police Station (पोल स ठाणे): 
ब लारशा,District (िज हा): 
चं पुर,State (रा य): 
महारा ,भारत

2 वन   कशोर  
न नेवार 

वडील चे नाव : 
कशोर न नेवार 

1. राणी ल मी 
वाड,Town/Village (शहर / 
गाव): ब लारशाह िज 
चं पुर,Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स ठाणे): 
ब लारशा,District (िज हा): 
चं पुर,State (रा य): 
महारा ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपि एका पे ा जा त असतिल तर सं या): 0
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2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

यात शसल बेद 90ML  

ला ट क बटल यावर 
ऑफ सर चईस असे 
इं जीत शलहलेले 

येक  कं 50/  मा

4,800.00

3 इतर संक ण/ व वध 

एक हर या फ कट 
रंगाची वासी बग तन 
चनै व दोन चाके 
असलेल  यावर इं जीत 
पोलो A1 असे शलहलेल  
ब

400.00

4 इतर संक ण/ व वध 

एक हर या गडद 
रंगाची वासी बग तन 
चनै व दोन चाके 
असलेल  यावर इं जीत 
समसोन शलहलेल

500.00

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम ेचे एकूण मु य ( . म ये) :  10,500.00
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.डि.बि.)
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12. First Information contents ( थम खबर हतकगत):

अ या कारे आहे क  यातील त ारदार पो शश 612 यांची द ं23.03.19 रोजी रा ी 20.00 वा त े
द ं24.03.19 चे सकाळी 08.00 वा पावेतो रे टे ब लारशाह येथे रा पाळी टेशन डयुट  असतांना 
डयुट  दर यान 22.30 वा. याना गु तबातमीदारा माफत खबर शमळाल  क , ेन नं 16093 चै नई 
-लखनउ  ए स ने तलेगाणा येथुन दा  बंद  िज हा चं पुर येथे दा  ची अवदैय वाहतुक होत आहे 
अ या खबर  व न सदर गाडी रे टे ब लारशाह येथे लटफम नं 4वर सुमारे 22.35 वा चे दर यान 
आल  असता सदर गाडीचे खबरे माने सदर गाडी चेक कर त असतांना सदर गाडीचे समार ल 
जनरल बोगी मधुन दोन इसम उत न आपले खांदयावर वासी बग घेवुन घाई घाईने जात असतांना 
दसुन आ याने यांचे जवळ जावुन यांचे नाव गाव वचारता यांनी यांचे वर ल माने नाव सांगुन 
यांची अ धक चौकशी केल  असता यांचे बग म ये वर ल माणेचा मु येमाल शमळुन आ याने 
यांनी आरोपी सह व बग सह पोल स चौक  ब लाशाह येथे लेखी रपोट द याने यांचे वर कलम 
65(अ)(ई)66(ब)77(अ) म.दा.का.अतंगत मा.PSI ी तडस यांनी पाठ वले या कागदप ाव न रे पो टे 
वधा येथे 204/19 अ वये गु हा दाखल कर यात आला असुन सदर गु हयाचा खबर   रपोट मा 
JMFC सो रे कोट नागपूर यांना रवाना.सदर गु याचे कागदप  मुळकेसडायर सह पुढ ल तपास कामी 
मा PSO सो यांचे आदेशाने मा.PSI ी तडस  यांचे कड ेदे यात आला. 

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 िथवले आणण तपासाचे काम 

हाति घेतले):    or (तकंवा): 
(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): 
VITTHAL KANTHIRAM TADAS

Rank (हु िा): पोल स 
उप नर क

No. ( .): POBN44131        to take up the Investigation (तपास कर याचे अधिकार 
दिले) or (तकंवा)

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

13.

(4) Transferred to P.S. (गु हा िुसरीकड ेपाठथवला अस यास या पोलीस ठा याचे नाव): 
District (िज हा): on point of jurisdiction (अधिकारा या 

ि टकोनातून).
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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 िाखथवली, बरोबर न िथवली अस याचे याने मा य केले आणण 
त ारिाराला/खबरीला खबरीचि त मोफत दिली)

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): NITIN VIJAYRAO 
VADATE

Rank (हु िा): I (Inspector)

No. ( .): POBN79387

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 जोडप )
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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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 1995 पातळ 173-
173

ग  हाळ वण 
चेहरा कार: लांबट अडंाकृती  
माथा: साधारण कपाळ 
गाल खोलगट गाल  
िाढी पुढे आलेल  हनुवट  
ओठ जाडसर ओठ   
नाक  साधारण नाक 
म या आकड ेखाल  
वळ वले या/ पळदार  
िाढी बार क/कोरलेल  दाट 
िांत साधारण दात  
चेचक: .  

2 पु ष 1996 मजबुत 178-
178

ग  हाळ वण 
चेहरा कार: लांबट अडंाकृती  
माथा: साधारण कपाळ 
गाल खोलगट गाल  
िाढी पुढे आलेल  हनुवट  
ओठ जाडसर ओठ   
नाक  साधारण नाक 
म या खाल  ल बणार   
िाढी बार क/कोरलेल  दाट 
िांत साधारण दात  
चेचक: .  
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Deformities / 

Peculiarities (  यंग / 
वै श  टये)

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

(सवयि)
Dress Habit 

(s)  (पोषाखा  या 
सवयि)

8 9 10 11 12 13

               साधारण 
दात 

केसाचा रंग काळे 
आणण भुरकट 
शम ीत
केसांचा कट वशषे 
प  दतीचा कट 
केसांचा डाय नाह
केसांचि लांबि 
लांबसडक 
केसाचा कार  
साधारण 
केसांचा सरळपणा 
सरळ
थवगचा वापर नाह

अिं नाह  
भुवयांचा आकार 
अतंर असलेले 
भुवयांचि जाडि 
जाड 
डोळयांचा रंग 
काळेभोर   
डोळयांचा कार 
साधारण
च   याचा कार 
च  मा नाह  
च   याचा वापर 
नाह  

धु पान 
करणारा बाहेरील खालचा 

जी स 
बाहेरील वरचा 
ट -शट

               साधारण 
दात 

केसाचा रंग काळे 
आणण भुरकट 
शम ीत
केसांचा कट वशषे 
प  दतीचा कट 
केसांचा डाय 
कदा चत 
केसांचि लांबि 
लांबसडक 
केसाचा कार  
साधारण 
केसांचा सरळपणा 
सरळ
थवगचा वापर नाह

अिं नाह  
भुवयांचा आकार 
धनु  याकृती 
भुवयांचि जाडि 
जाड 
डोळयांचा रंग 
काळेभोर   
डोळयांचा कार 
साधारण
च   याचा कार 
च  मा नाह  
च   याचा वापर 
नाह  

धु पान 
करणारा बाहेरील खालचा 

जी स 
बाहेरील वरचा 
ट -शट
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Language/Dia
lect 

(भाषा/बोली)

  Place of (चे दठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderm

a (कोड)
Mole 

(नतळ)
Scar ( ण) Tattoo 

(गोिण)

14 15 16 17 18 19 20

डा या हाता या 
अगंठावर तळ 

उजवा हात उज या हातावर 
वीन असे नाव 

ग दलेले.

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/आरोपिथवषयि  एक तकंवा  यापे ा अधिक तपशिल दि  यास 
फ  त यातिल रका  यांचि न ि घेतली जाईल)
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