
1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0067 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 11/05/2017 13:49 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 11/05/2017 13:49 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 11/05/2017 Time (वेळ): 13:29 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:29 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 06/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 06/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:30 तास Time To (वेळेपयत): 17:30 तास 

1

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

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. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 09 क.मी.
(b) Address (पता):  पेण खोपोल  रोडवर, कामाल  बस टाँपजवऴ,पेण-402107

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): अशोक नव ती घोलप   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1964 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पेण पोल स ठाणे,, पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

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):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209901535

2 थायी पता पेण पोल स ठाणे,, पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 भरत बालाजी ठाकूर    1. ांतीनगर  
फणसडोगंर ,पेण,पेण,रायगड,महारा -402107,
भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर द.11/05/2017.मी अशोक नव ती घोलप वय53वष, यवसाय नोकर  पोह/1702नेमपेण पोल स ठाणे, मो. नं .9209901535. सम  
सरकार तफ खबर लहून देतो क , मी सन 2012पासून पेण पोल स ठाणे येथे नेमणूक स आहे. द.06/05/2017 रोजी हाँ पीटल डयूट स 
असलेले सहा.फौज.नरवाडे यांनी अपघातातील जखमी पादचार  ह र चं  आनू पाट ल यांचा जबाब घेवून तो पेण पोल स ठा यात सुपूद के याने 
ठाणे अंमलदार डयूट स असलेले एस.के.चौरे पोह/1299यांनी सदर जबाबाव न मोटार अपघात रिज.नं.22/2017 माणे दाखल क न सदर 
अपघाताचा पुढ ल तपास व र ठां या आदेशाने आम याकडे द याने सदर अपघातातील जखमी यांनी अपघाता बाबत दले या खबरेचे 
अवलोकन करता यातील मजकूर खाल ल माणे.मी ह र चं  आनू पाट ल वय65वष धंदामजुर  रा.गागोदे बु ुक ता.पेण वैरागी हाँ पीटल म ये 
औषधउपचार घेत असताना ळहून देतो क ,मी व रल ठकाणी माझे घरात मुला बाळा सह राहतो. द.6/5/2017 रोजी सांयकाऴी 05.00वा.मी 
माझी प नी वंदना असे आ ह  पेण खोपोल  बस ने बसून घर  जात असताना मी कामाल  बस टाँपवर उतरलो व र ता ाँस क न घराला 
दरवाजा बसवायचा अस याने तो पाह याक रता जात असताना सायंकाऴी 05.30वा.चे सुमारास पेण बाजू कडून एक मोटार सायकल जोरात 
आल  व मला धडक लाग याने मी रोडवर खाल  पडलो अपघातात माझे डो यास जखम झा याने तेथे जमले या लोकांनी मला माझे घर  
घेवून गेले व घर  असताना माझे डो यातुन व तोडांतूनह  र त आ याने माझे दो ह  मुलांनी मला पेण सरकार  हाँ पीटल म ये आणले परंतू 
तेथील डाँ टरानी तपासून मला सरकार  हाँ पीटल अ लबाग येथे पुढ ल उपचारा क रता ने यासाठ  सां गतले परंतू माझे मुलांनी मला ास होत 
अस याने मला डाँ टर वैरागी हाँ पीटल येथे अँड मट केले असून तेथे उपचार चालू आहेत तसेच मला ठोकर मारणाया हो डा कंपनीची लाल 
रंगाची हंक मोटारसायकलचा नंबर MH06/AT/3710 असा अस याचे समजले आहे.सदर अपघाता बाबत माझी सदर मोटारसायकल चालका या 
व द त ार आहे.मजकूरची दलेल  खबर कागदप ात सा मल केले आहे.मरणो तर पंचनामा अपघातातील जखमी पादचार  ह र चं  आनु 
पाट ल वय65वष धंदामजुर  रा.गागोदे बु ुक ता.पेण याचे ेतावर पोह/1376एच.बी.प ण कामोठे पोल स ठाणे यांनी पंच 1)नारायण जनादन 
पाट ल वय38वष रा. नघोडल  ता.खालापुर,2)ह र चं  चधुं ढोकळे वय37वष रा.मोहपाडा ता.खालापुर यांचे सम  मरणो तर पंचनामा केला 
असून यातील मजकूर खाल ल माणेमयत याचे ेत MGMहाँ पीटल कामोठे येथे शवगहात मर युर  बाँ स म ये द णेस पाय,उ तरेस डोके 
असे उता या थीतीत आहे. ेताचे हात कोपरात दुमडून पोटावर बांधलेले आहेत.दो ह  पाय सरऴ असून डावे पायाचा अंगठा पुव  अधा कट 
झालेला दसत आहे ेताचे डो यास डावे बाजूस कानाचे पाठ मागे गंभीर दुखापत होवून डो यातुन व उज या कानातून र त येत आहे.वगैरे 
मजकूरचा कर यात आलेला पंचनामा कागदप ात सा मल कर यात आलेला आहे.घटना थाळाचा पंचनामाआ ह  अपघाताचे घटना थऴी जावून 
दोन पंचासम  पंचनामा केला असून पंचना यातील मजकूर खाल ल माणे.अपघातातील घटना थाळ अफघाताती सा ीदार ी. काश बाऴाराम 
मांढरे वय55रा.मु.पो.कामाल  ता.पेण यांनी दाख वले ते पाहता मौजे कामील  गावचे ह ीत कामाल  बाजारपेठेत पेण खोपोल  जाणारे रोडवर 
रोडचे द णेस यांतील व रल सा ीदार यांचे मालक चे असलेले द त भुवन हाँटेलचे समोर रोडचे द ण कनारप ी पासून उ तरेस 7फुट 
अंतरावर आहे. सदर ठकाणी प का डांबर  र ता 20फुट ंद चा सरऴ असून रोडचे दो ह  बाजूस 5फुटा या क या साईट प या आहेत 
अपघातातील हो डा कंपनीची लाल रंगाची हंक मोटारसायकलचा नंबर MH06/AT/3710 ह  घटना थऴा पासून पुवस 20फुट अंतरावर रोडचे 
द णेकडील क या साईट प ीवर पुवस त ड क न उभी आहे.सदर मोटारसायकलचे अपघातात पुढ ल उजवे बाजूकडील इंडीकेटर लाईट फुटून 
वगैरे नुकसान झा याचे दसत आहे.वगैरे मजकूरचा कर यात आलेला पंचनामा कागदप ात सा मल कर यात आलेला आहे.सदर अपघाताचे 
कामी सा ीदार 1) काश बाऴाराम पांढरे वय55वष,2)द ता ेय शंकर चंदने वय68वष ,3)संतोष द ता ेय चंदने वय38वष,4)सौ. वमल वसंत 
पाट ल वय65वष,5) वमल काश मांढेरे वय50वष सव रा.कामाल  ता.पेण हे अपघात होताना य  घटना पाहनारे सा ीदार असून यंचे कडे 
वचारपुस करता द.6/5/2017रोजी सांयकाऴी कामाल  बाजारपेठेत रोडवर पेण बाजूकडून खोपोल  बाजूकडे जाणार  एस.ट .बस थांबल  असता 
सदर बस मधून वाशी खाल  उत न वा यांपैक  ह र चं  आनू पाट ल रा.गागोदे बु ुक ता.पेण हे कामाल  बाजारपेठेतील र ता ओलांडून 
उ तर बाजूकडून द ण बाजूडून पायी चालत जात असताना सायंकाऴी 05.30वा.चे सुमारास द त भुवन हाँटेलचे समोर आले वेऴी पेण 
बाजूकडून हो डा कंपनीची लाल रंगाची हंक मोटारसायकलचा नंबर MH06/AT/3710 ह  वेगात येवून तीची पादचार  इसमास ठोकर लागुन 
अपघात झाला असून अपघातात पादचार  इसमामास डो यास व उजवे कानास मार लागून गंभीर दुखापत झाल  आहे. सदरचा अपघात आ ह  
पा हलेला आहे. तसेच अपघातातील मोटारसाय कल चालकाचे नाव भरत बालाजी ठाकूर वय29वष रा.पेण फणसडोगंर  ता.पेण असे अस याचे 
आ हाला समजले अपघातातील जखमी इसमास उपचारा क रता थम पेण येथे नेवून तेथून अ धक उपचारा क रता MGMहाँ पीटल कामोठे 
येथे दाखल केले असता जखमी पादचार  ह र चं  आनु पाट ल हे द.7/5/2017रोजी सांयकाऴी 17.15वा मयत झा याचे समजले आहे.सदरचा 
अफगात हा मोटारसायकल वार याचे चुक मुऴे झालेला अस याचे सांगत अस याने तसे सा ीदारयांचे टपणी जबाबा न द व यात आलेले 
आहेत.तसेच अपगातातील मोटारसायकल वार यास मो.वा.का.क.209 माणे नोट स दे यात आल  असून मयत पादचार  ह र चं  आनु पाट ल 
यास मोटार अपघातात डो यास गंभीर दुखापत होवून मयत झा याबाबत डाँ. ी.बी.एस.लोहारे वैदयक य अ धकार  ामीण णालय पनवेल 
यांनी अँड हा स स ट फकेट दले असून ते कागदप ात सा मल केले आहे.एकंदर त सदर अपघाताचे झाले तपास अंती घटना थऴाची प रि थती 
व सा ीदार यांचे सांग याव न यांतील आरोपीत मोटारसायकल चालक भरत बालाजी ठाकूर वय27रा.पेण फणसडोगंर  गोऴाबार मैदान 
ांतीनगर ता.पेण िज.रायगड याने याचे ता यातील हो डा कंपनीची लाल रंगाची हंक मोटारसायकलचा नंबर MH06/AT/3710 ह पेण ते 
खोपोल  अशी वता पेण खोपोल  रोडने चाल वत घेवून जात असताना द.6/5/2017 रोजी 17.30वा.सुमारास मौजे कामाल  बाजारपेठ येथे 
आले वेऴी समोर रोडव न वासी लोकांचे येजा चालू अस याचे तसेच पादचार  र ता ओलांडत अस याचे पाहून देखील र याचे प र थीतीकडे 
दुल  क न मोटारसायकल अ वचाराने हयगयीने व अ तवेगाने चालून रोडचे राँग साईटला जावून रोडचे उ तर बाजूकडून द णेस पायी चालत 
जाणारा पादचार  ह र चं  आनू पाट ल वय65वष रा.गागोदे बु ुक ता.पेण यास मोटारसायकलची ठोकर मा न अपघात क न पादचार  याचे 
डो यास व उजवे कानास लहान व मो या व पा या दुखापती होवून याचे मरणास व मोटारसायकलचे नुकसानीस कारणीबुत झाला हणून 
माझी याचे व द भा.द. व.स.क.304(अ), 279, 337, 338, मो.वा.का.क.184 माणे सरकार तफ खबर आहे.माझा संगणकावर टंक लखीत 
केलेला जबाब मी वाचून पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर 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 घड  याचे):
13.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): ASHOK  NIVRUTTI 
GHOLAP

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): ASHGHO198011        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

(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): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

4

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 ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1988  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  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 20

These 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)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0043 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 11/05/2017 17:03 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 11/05/2017 14:28 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 11/05/2017 Time (वेळ): 14:28 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:28 तास Entry No. (न द .):  023

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 10/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:00 तास 

1

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

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. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 5 क.मी.
(b) Address (पता): आरोपीचे घरासमोर समोर , शक  गावी ,पेण

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ इंद राबाई हर चं  हात्   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1949 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209993720

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शक , तापेण , वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता शक , तापेण , वडखळ, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

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):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी इंद राबाइ हर चं  हा े, वय68 वष, रा. शक , ता.पेण, िज.रायगड मो.नं.9209993720 सम  उपिज हा णालय पेण येथे 
वचार याव न खबर लहुन देते क , मी वर ल ठकाणी माझी पती ी.हर चं  नारायण हा े, यांचेसह आमचे शक  गावातील जु या घर  
राहतो. माझे पती शेती करतात मला दोन मुले असुन मोठा मुलगा चं कांत हा यांचे कुंटुबात गावाबाहेर राहतो. लहान मुलगा संतोष हा 
शहाबाज गावी याचे कुंटुबासह राहतो. तसेच दोन मुल  यांचे सासर  राहतात. आ ह  शेती क न आमचा दोघांचा उद नवाह करतो.आज 
दनांक 10/05/2017 रोजी मी गावात टकरणे पाणी येणार अस याने पाणी आण याकर ता गेले असता माझी तैथे पा याव न राजेश सुरेश 
पाट ल यांचे बरोबर बोलाचाल  झाल . याचा राग मनात ध न दुपार  04.00 वाज या या दर यान याने एक लोखंडी शग आणुन ती माझे 
डो यावर, डा या मागटावर व उज या दंडावर मारल . याने माझे डो यात मार याने माझे डो याव न र त वाहु लागले हणुन मी माझा 
मुलगा चं कांत याचे कडे जात असताना माझा भाउ महादेव काथोर पाट ल याने मला पाह ले व परत मला माझे भाउ रामदास पाट ल यांचे 
घर  नेले व तेथुन माझे भावाने माझे मुलांना फोनवर ह कगत सांगीतल  व मला थम वडखळ पो. टेशन व तेथुन वर त हा पीटल म ये 
आणल  आहे. डा टरांनी मला औषधोपचार चालु केले आहेत आता मी स या ठक आहे.तर  पा या या कारणाव न आमचे गावातील राजेश 
सुरेश पाट ल याने माझेशी बोलाचाल  क न ल खडी शग आणुन ती माझे डो यात, हातावर व दंडावर मारल  हणुन माझी याचे व द 
त ार आहे.माझा जबाब मला वाचुन दाख वला आहे. तो माझे सांग या माणे बरोबर आहे.

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 राजेश सुरेश पाट ल   1. शक ,ता  
पेण,वडखळ,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

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

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 घड  याचे):

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): YOGESHA  
MADHUKAR TEMKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PSMAH26630        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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 )

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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): Pradip Balaso Suryawanshi

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

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 ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  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 20

These 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)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 11/05/2017 00:41 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 23:15 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 122(C)

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 11/05/2017 Time (वेळ): 00:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:24 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 10/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 23:15 तास Time To (वेळेपयत): 23:15 तास 

1

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

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. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 06 क.मी.
(b) Address (पता): सुकेऴी गावचे ह ीत, िजंदाल कंपनीचे शेजार ,रोहा

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): आकाश   रमेश  गोऴे pc368

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1994 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8806603369

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नागोठणे पोल स ठाणे, रोहा, नागोठणे, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नागोठणे पोल स ठाणे, रोहा, नागोठणे, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

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):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी आकाश रमेश गोळे पो श/368 नेमणूक नागोठणे पेाल स ठाणे सम  पेाल स ठा यात खबर लहून देतो क ,मी नागोठणे पेाल स ठा याचे 
नेमणयूक स असून ता10/05/17 रोजी 21.00 ते ता.11/05/17 रोजी 09.00 वाजेपयत पेाल स ठाणे हदद त बटमाशल डयुट  अस याने माझे 
सोबत पो श/2308 क डार असे होतो आ ह  23.15 वाजता सुकेळी एसट  टप जवळ रोडने पेटोल ंग ग त कर त असताना 23.15 वाजताचे 
सुमारास एक इसम िजंदाल कंपनीचे वल कंपाउंडचे शेजार  असले या पान टपर चे पाठ मागे अंधारात संशया पद ि थतीत मळून आला हणून 
मला याचा संशय आ याने मी यास धावत जावून पकडून लाइटचे उजेडात घेवून आलो. यावेळी सदर इसम यास याचे नाव गाव वचारता 
याने याचे नाव व सदर ठकाणी ये याचे कारण वचारले असता तो उडवाउडवीची व असमाधानकारक उ तरे देत अस याने मी बट 
अंमलदार सहाफौ भालेराव यांना फोन लावून बोलावून घेतले व सहाफौ भालेराव हे आलेनंतर यांनी याचे नाव गाव वचारले असता याने 
याचे नाव संतोष ल मण वाघमारे वय22 रा.सुकेळी अ दवाशीवाडी ता.रोहा असे सांगीतले. सदर ठकाणी ये याचे कारण वचारले असता तो 
उडवाउडवीची व असमाधानकारक उ तरे देत अस याने सहाफौ भालेराव यांनी दोन पंचाना जागीच बोलावून घेतले व सदर इसम याची 
अंगझडती घेतल  असता याचे ताबे क जात कोणतीह  कारे मौ यवान चीज व तु व पैसाअडका मळून आलेला नाह . तसा स व तर पंचनामा 
सहाफौ भालेराव यांनी दोन पंचासम  जागीच केला असून सदर इसम यास ता यात घेतले आहे. तर  वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील 
आरेापीत हा आपले अ ती व सुया त ते सुय दयाचे दर यान लपुन अंधाराचा फायदा घेवून भुरटया चोया यासारखे गु हे कर याचे इरादयाने 
मळून आला हणून माझी याचे व द महा.पो.अ ध.कलम 122 क माणे सरकारतफ खबर आहे.

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 संतोष   ल मण  वाघमारे 1. सुकेऴी 
अ दवाशीवाडी,रोहारायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

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

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 घड  याचे):

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SURESH VITHAL 
BHALERAV

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH45793        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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 )

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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): SANDEP  BALVANT  PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

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 ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1995  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  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 20

These 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)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0054 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 11/05/2017 17:56 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 11/05/2017 17:56 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 11/05/2017 Time (वेळ): 17:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:20 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 10/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:20 तास 

1

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

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. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 3 क.मी.
(b) Address (पता): तुराडे,पनवेल

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नसा   वजय  राजवर 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1986 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9112443487

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता तुराडे , पनेवल , रसायनी, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता दु लापुर, सुरामनपुर, जखे नया गाज़ीपुर, उ तर देश, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

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):

नातेवीईकान कडे शोध घेवुन

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता.11/5/2017मी नसा वजय राजवर वय 31वष धंदा गह णी रा तुराडे ता. पनवेल मुळ रा. दु लापुर सुरामनपुर ,ता. जखे नया िज. 
गाजीपुर ,रा य उ तर देश म नं. 9112443487 सम  हजर राहुन लहुन देते क,मी वर ल माणे असुन वर ल ठ काणी मी माझे दुसरे पती 
वजय राजवर यांचे बरोबर गेले 3वषा पासुन रहात आहे माझे पह ले पती नामे ईसराउ ला यांचे पासुन मला सददाम वय 14,करण वय 8 
कमलहसन वय 7 अशी मुले असुन दुसरे पती वजय यांचे पासुन शवम वय 6असे आ ह  एक  कुटुबात राहतो पती वजय हे ेन ऑपरेटर 
असुन ते रलाय स कंपनी येथे कामावर आहेत. द.10/5/2017रोजी 10.00वाज याचे सुमारास मी माझे घरात घरकाम करत आसताना माझी 
मुळे आमटे घराचे अंगणात खेळत होती ,काह  वेळाने माझी मुले याचा खेळ संपवुन घर  परतआल  पंरतु माझा मुलगा करण वय 8हा घरा 
बाहेर बसुन पे सी खात होता यास मी हणालो क  घर  येवुन अंघोळ कर यावर तो हणाला क  पे सी खवुन आत येतो असे हणा याने 
मी माझे घर  जावुन वयंपाक क  लागले पंरतु खुप वेळ झाला तर ह  करण हा घर  परत आला नाह  हणुन मी यास पराडे येथील राहणारे 
माझे आईकडे जावुन चौकशी केल  तेये देखील तो मळुन आला नाह  हणुन मी करण याची माझे नातेवाईक तसेच माझे घराचे आजुबाजुला 
चौकशी केल  असता करण हा कोठेच मळुन आला नाह  हणुन माझी खा ी झाल  क  करम हा अ पवयीन आहे याचा गैरफायदा घेवुन यास 
कोणीतर  अ ात कारणाठ  पऴवुन नेलेले आहे. मी कालपासुन माझा मुलगा करण याचा माझे नातेनाईक यांचेकडे शोध घेत होतो तो मळुन 
आला नाह  हणुन मी आज रोजी पोल स ठा यात येवुन त ार देत आहे माझे पळवुन नेले या मुलाचे वणन खाल ल माणे ,करण ईसराउ ला 
साह वय 8वष ,अंगाने म यम ,रंग नमगोरा ,उंची 4सुमारे ,नेसुस पांढरा शट व यावक प े असलेले व चकलेट  रंगाची हाप पँट ,हाताम ये 
मनगट  घ याळ ,उज या हाताम ये ट लचा कडा तर  माझा मुलगा करण हा द. 10/5/2017रोजी 10.00 वाज याचे सुमारास माझे घरा 
बाहेर अंगणात खेळुन झा यानंतर पे सी खात बसला आसताना यास कोणीतर  अ ात कारणाकर ता पळुन नेले आहे हणुन माझी सदर 
अ ात इसमा व द त ार आहे माझा जबाब मला वाचुन हद म ये समजावुन सां गतला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ल  आहे 

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

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

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 घड  याचे):

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): UMAKANT GULAB 
AGAM

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 938        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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).

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

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 ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  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 20

These 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)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0077 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 11/05/2017 17:41 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 11/05/2017 17:41 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५११

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 11/05/2017 Time (वेळ): 15:12 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:12 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 10/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:00 तास Time To (वेळेपयत): 07:00 तास 

1

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

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. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 15 क.मी.
(b) Address (पता): काल खंड रेवर रोड, हा शवरे, हा शवरे,अ लबाग-402109

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नकेत   अर वंद  हा े 
(b) Father's Name ( का नाम): अर वंद नरहर  हा े
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रांजणखार, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत
2 थायी पता रांजणखार, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 14,000/    .दोन हजारा या 
कंमत या 07 नोटा 14,000.00

2 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 1,000/      .पाचशे पये 
कंमती या 02 नोटा 1,000.00

3 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 5,000/      प नास पये 
कंमती या 100 नोटा 5,000.00

4 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा
7,000/       दुकानातील 
रोज या ग यातील अंदाचे रोख 
र कम

7,000.00

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):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9637700924

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 27,000.00

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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी नकेत अर वंद हा े वय29 यवसाय टेशनर  दुकान, रा.राजंणखार पो.नारंगी ता.अ लबाग िज.रायगड मो.नं.96377009241 आधारकाड 
नं.965020379987 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन खबर देतो क ,मी वर ल माणे असुन तेथे आमचे राहते घर आहे. घरात मी माझे वडील 
ी.अर वंद नरहर  हा े,आई सौ.सुलोचना अर वंद हा े,लहान बह ण कु.अ ता अर वंद हा े असे एक त कुंटुबात राहतो.आमचे हा शवरे 
ना यावर आर.डी.सी बकेचे खाल  सौ. वजीता वजय पाट ल यां या मालक या गा याम ये टेशनर  व झेर सचे दुकान गेले 10 वषापासुन 
असुन या दुकानात स या मी वतः व माझे वडील व बह ण काम कर त असतो माझी आई आमचे घरातील काम कर त असते.सदर दुकान 
चालवुन आ ह  आमचे कुटूंबाचे उदर नवाह चाल वतो.आ ह  दररोज सदर दुकान सकाळी 07.00 वा.उघडतो व रा ी 09.00 वा.बंदक न आ ह  
आमचे घर  रांजणखार येथे मु कामास जातो.काल ता.10.05.2017 रोजी आ ह  नेहमी माणे सदर दुकान सकाळी 07.00 वा.उघडले काल 
दुकानात मी व माझी बह ण अ ता होती तसेच वडील बह णी या ल नाचे आमं णास आमचे नातेवाईकांकडे गेले होते. दवसभर काम क न 
आ ह  रा ौ 08.00 वा.दुकान बंदक न आमचे घर  रांजणखार येथे मु कामास गेलो.आज ता.11.05.2017 रोजी सकाळी 07.00 वा.मी आमचे 
सदर दुकान उघड यास आलो. असता मला दुकानाचे शटरला लावलेले लक कोणीतर  तोडुन टाकलेले दसले हणुन मी शटर उघडुन दूकानात 
वेश केला असता मला दुकानातील ा हर उघडलेले दसले हणुन मी य ा हरम ये ठेवले या पैशांची खा ी केल  असता ते पैसे तेते 
नस याचे दसले.सदर पैसे मी माझे बह णीचे ल नासाठ  आर.डी.सी बक हा शवरे शाखा येथुन सोमवार ता.08/05/2017 रोजी काढलेले होते ते 
पैसे माझे घराचे रंगकाम चालु अस याने दुकानाचे ा हरम ये ठेवलेले होते ते पैसे माझे दुकानातुन चोर स गे याची खा ी झा याने तसेच 
आजुबाजुला कोठे चोर  झाल  अगर कसे याबाबत पाह ले असता रायगड िज हा म यवत  बक शाखा हा शवरे तचे सू दा शटर उघडे अस याचे 
दसले यामुळे मी थम हा शवरे पोल स चौक  येथे फोन क न कळ वले नंतर RDCC बंकेचे कमचार  सौ.पु पाताई पुण नाव माह त नाह  
रा.बोडणी यांना यांचे मो.नं.7798415177 यावर फोन क न कळ वले या माणे यांनी यां या टाफला सदर घटनेबाबत कळ वले व ते 
देखील काह  वेळातच तेथे हजर झाले. यांनी बके या उघ या शटरची पाहणी केल  असता शटरचे लक तोडले आहे.तसेच आतमद ल इतर 
मम ये असलेले कपाटातील कागदप  अ ता य त केलेले आहे.तसेच सेफ डप झट लकरचे दरवाजा लच उपकुन आत मधील ील या 
दरवाजा या लक तोडुन तजोर  (सेफ डपो झट) तोड याचा य न क न बके या टग म मधील सी.सी.ट . ह  कमेरेचे मोडतोड क न नुकसान 
केलेल  आहे.चोर यांनी बकेत सु ा चोर  कर यासाठ  गेले होते परंतु तेथे यांना काह  न सापड याने व लकर उघडता न आ याने तेथे यांना 
चोर  करता आलेल  नाह .तसेच माझे दुकानातील चोर स गेले या रोख र कमचे वणन खाल ल माण आहे.1)14,000/ .दोन हजारा या 
कंमत या 07 नोटा2)1,000/ .पाचशे पये कंमती या 02 नोटा3)5,000/  प नास पये कंमती या 100 नोटा4)7,000/  दुकानातील 
रोज या ग यातील अंदाचे रोख र कम 27,000/ .तर  येणे माणे वर ल वणनाची रोख र कम ता.10.0.2017 रोजी रा ौ 08.00 ते 
ता.11.05.2017 रोजी सकाळी 07.00 वा.चे सुमारास फयाद या दुकानाचे शटरला लावलेले लक तोडुन दुकानात वेश क न ा हरमधुन 
कोण यातर  अ ात चोर याने वतःचे फाय याकर ता, फयाद च संमती शवाय,लबाडीचे हेतुने घरफोडी चोर  केल  असुन तसेच दुकानाचे वरती 
असले या RDCC बकेचे शटरचे लाक तोडुन आत वेश क न आतमधील कश केबीन व ईतर ठकाणी कागदप  अ ता य त क न तसेच सेफ 
डपो झट लकरचे दरवाजाचा लच उपकुन आत मधील ील या दरवाजा या लक तोडुन तजोर  (सेफ डपो झट) तोड याचा य न क न 

CCTV कमेरेची मोडतोड क न नुकसान क न घरफोडी चोर  कर याचा य न केला हणुन माझी सदर चोर या व  खबर 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 घड  याचे):

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Kamalakar Rajaram  
Bhaud

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 1234        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

4

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 ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  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 20

These 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)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0067 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 11/05/2017 13:49 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 11/05/2017 13:49 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 11/05/2017 Time (वेळ): 13:29 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:29 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 06/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 06/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:30 तास Time To (वेळेपयत): 17:30 तास 

1

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

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. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 09 क.मी.
(b) Address (पता):  पेण खोपोल  रोडवर, कामाल  बस टाँपजवऴ,पेण-402107

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): अशोक नव ती घोलप   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1964 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पेण पोल स ठाणे,, पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

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):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209901535

2 थायी पता पेण पोल स ठाणे,, पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 भरत बालाजी ठाकूर    1. ांतीनगर  
फणसडोगंर ,पेण,पेण,रायगड,महारा -402107,
भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर द.11/05/2017.मी अशोक नव ती घोलप वय53वष, यवसाय नोकर  पोह/1702नेमपेण पोल स ठाणे, मो. नं .9209901535. सम  
सरकार तफ खबर लहून देतो क , मी सन 2012पासून पेण पोल स ठाणे येथे नेमणूक स आहे. द.06/05/2017 रोजी हाँ पीटल डयूट स 
असलेले सहा.फौज.नरवाडे यांनी अपघातातील जखमी पादचार  ह र चं  आनू पाट ल यांचा जबाब घेवून तो पेण पोल स ठा यात सुपूद के याने 
ठाणे अंमलदार डयूट स असलेले एस.के.चौरे पोह/1299यांनी सदर जबाबाव न मोटार अपघात रिज.नं.22/2017 माणे दाखल क न सदर 
अपघाताचा पुढ ल तपास व र ठां या आदेशाने आम याकडे द याने सदर अपघातातील जखमी यांनी अपघाता बाबत दले या खबरेचे 
अवलोकन करता यातील मजकूर खाल ल माणे.मी ह र चं  आनू पाट ल वय65वष धंदामजुर  रा.गागोदे बु ुक ता.पेण वैरागी हाँ पीटल म ये 
औषधउपचार घेत असताना ळहून देतो क ,मी व रल ठकाणी माझे घरात मुला बाळा सह राहतो. द.6/5/2017 रोजी सांयकाऴी 05.00वा.मी 
माझी प नी वंदना असे आ ह  पेण खोपोल  बस ने बसून घर  जात असताना मी कामाल  बस टाँपवर उतरलो व र ता ाँस क न घराला 
दरवाजा बसवायचा अस याने तो पाह याक रता जात असताना सायंकाऴी 05.30वा.चे सुमारास पेण बाजू कडून एक मोटार सायकल जोरात 
आल  व मला धडक लाग याने मी रोडवर खाल  पडलो अपघातात माझे डो यास जखम झा याने तेथे जमले या लोकांनी मला माझे घर  
घेवून गेले व घर  असताना माझे डो यातुन व तोडांतूनह  र त आ याने माझे दो ह  मुलांनी मला पेण सरकार  हाँ पीटल म ये आणले परंतू 
तेथील डाँ टरानी तपासून मला सरकार  हाँ पीटल अ लबाग येथे पुढ ल उपचारा क रता ने यासाठ  सां गतले परंतू माझे मुलांनी मला ास होत 
अस याने मला डाँ टर वैरागी हाँ पीटल येथे अँड मट केले असून तेथे उपचार चालू आहेत तसेच मला ठोकर मारणाया हो डा कंपनीची लाल 
रंगाची हंक मोटारसायकलचा नंबर MH06/AT/3710 असा अस याचे समजले आहे.सदर अपघाता बाबत माझी सदर मोटारसायकल चालका या 
व द त ार आहे.मजकूरची दलेल  खबर कागदप ात सा मल केले आहे.मरणो तर पंचनामा अपघातातील जखमी पादचार  ह र चं  आनु 
पाट ल वय65वष धंदामजुर  रा.गागोदे बु ुक ता.पेण याचे ेतावर पोह/1376एच.बी.प ण कामोठे पोल स ठाणे यांनी पंच 1)नारायण जनादन 
पाट ल वय38वष रा. नघोडल  ता.खालापुर,2)ह र चं  चधुं ढोकळे वय37वष रा.मोहपाडा ता.खालापुर यांचे सम  मरणो तर पंचनामा केला 
असून यातील मजकूर खाल ल माणेमयत याचे ेत MGMहाँ पीटल कामोठे येथे शवगहात मर युर  बाँ स म ये द णेस पाय,उ तरेस डोके 
असे उता या थीतीत आहे. ेताचे हात कोपरात दुमडून पोटावर बांधलेले आहेत.दो ह  पाय सरऴ असून डावे पायाचा अंगठा पुव  अधा कट 
झालेला दसत आहे ेताचे डो यास डावे बाजूस कानाचे पाठ मागे गंभीर दुखापत होवून डो यातुन व उज या कानातून र त येत आहे.वगैरे 
मजकूरचा कर यात आलेला पंचनामा कागदप ात सा मल कर यात आलेला आहे.घटना थाळाचा पंचनामाआ ह  अपघाताचे घटना थऴी जावून 
दोन पंचासम  पंचनामा केला असून पंचना यातील मजकूर खाल ल माणे.अपघातातील घटना थाळ अफघाताती सा ीदार ी. काश बाऴाराम 
मांढरे वय55रा.मु.पो.कामाल  ता.पेण यांनी दाख वले ते पाहता मौजे कामील  गावचे ह ीत कामाल  बाजारपेठेत पेण खोपोल  जाणारे रोडवर 
रोडचे द णेस यांतील व रल सा ीदार यांचे मालक चे असलेले द त भुवन हाँटेलचे समोर रोडचे द ण कनारप ी पासून उ तरेस 7फुट 
अंतरावर आहे. सदर ठकाणी प का डांबर  र ता 20फुट ंद चा सरऴ असून रोडचे दो ह  बाजूस 5फुटा या क या साईट प या आहेत 
अपघातातील हो डा कंपनीची लाल रंगाची हंक मोटारसायकलचा नंबर MH06/AT/3710 ह  घटना थऴा पासून पुवस 20फुट अंतरावर रोडचे 
द णेकडील क या साईट प ीवर पुवस त ड क न उभी आहे.सदर मोटारसायकलचे अपघातात पुढ ल उजवे बाजूकडील इंडीकेटर लाईट फुटून 
वगैरे नुकसान झा याचे दसत आहे.वगैरे मजकूरचा कर यात आलेला पंचनामा कागदप ात सा मल कर यात आलेला आहे.सदर अपघाताचे 
कामी सा ीदार 1) काश बाऴाराम पांढरे वय55वष,2)द ता ेय शंकर चंदने वय68वष ,3)संतोष द ता ेय चंदने वय38वष,4)सौ. वमल वसंत 
पाट ल वय65वष,5) वमल काश मांढेरे वय50वष सव रा.कामाल  ता.पेण हे अपघात होताना य  घटना पाहनारे सा ीदार असून यंचे कडे 
वचारपुस करता द.6/5/2017रोजी सांयकाऴी कामाल  बाजारपेठेत रोडवर पेण बाजूकडून खोपोल  बाजूकडे जाणार  एस.ट .बस थांबल  असता 
सदर बस मधून वाशी खाल  उत न वा यांपैक  ह र चं  आनू पाट ल रा.गागोदे बु ुक ता.पेण हे कामाल  बाजारपेठेतील र ता ओलांडून 
उ तर बाजूकडून द ण बाजूडून पायी चालत जात असताना सायंकाऴी 05.30वा.चे सुमारास द त भुवन हाँटेलचे समोर आले वेऴी पेण 
बाजूकडून हो डा कंपनीची लाल रंगाची हंक मोटारसायकलचा नंबर MH06/AT/3710 ह  वेगात येवून तीची पादचार  इसमास ठोकर लागुन 
अपघात झाला असून अपघातात पादचार  इसमामास डो यास व उजवे कानास मार लागून गंभीर दुखापत झाल  आहे. सदरचा अपघात आ ह  
पा हलेला आहे. तसेच अपघातातील मोटारसाय कल चालकाचे नाव भरत बालाजी ठाकूर वय29वष रा.पेण फणसडोगंर  ता.पेण असे अस याचे 
आ हाला समजले अपघातातील जखमी इसमास उपचारा क रता थम पेण येथे नेवून तेथून अ धक उपचारा क रता MGMहाँ पीटल कामोठे 
येथे दाखल केले असता जखमी पादचार  ह र चं  आनु पाट ल हे द.7/5/2017रोजी सांयकाऴी 17.15वा मयत झा याचे समजले आहे.सदरचा 
अफगात हा मोटारसायकल वार याचे चुक मुऴे झालेला अस याचे सांगत अस याने तसे सा ीदारयांचे टपणी जबाबा न द व यात आलेले 
आहेत.तसेच अपगातातील मोटारसायकल वार यास मो.वा.का.क.209 माणे नोट स दे यात आल  असून मयत पादचार  ह र चं  आनु पाट ल 
यास मोटार अपघातात डो यास गंभीर दुखापत होवून मयत झा याबाबत डाँ. ी.बी.एस.लोहारे वैदयक य अ धकार  ामीण णालय पनवेल 
यांनी अँड हा स स ट फकेट दले असून ते कागदप ात सा मल केले आहे.एकंदर त सदर अपघाताचे झाले तपास अंती घटना थऴाची प रि थती 
व सा ीदार यांचे सांग याव न यांतील आरोपीत मोटारसायकल चालक भरत बालाजी ठाकूर वय27रा.पेण फणसडोगंर  गोऴाबार मैदान 
ांतीनगर ता.पेण िज.रायगड याने याचे ता यातील हो डा कंपनीची लाल रंगाची हंक मोटारसायकलचा नंबर MH06/AT/3710 ह पेण ते 
खोपोल  अशी वता पेण खोपोल  रोडने चाल वत घेवून जात असताना द.6/5/2017 रोजी 17.30वा.सुमारास मौजे कामाल  बाजारपेठ येथे 
आले वेऴी समोर रोडव न वासी लोकांचे येजा चालू अस याचे तसेच पादचार  र ता ओलांडत अस याचे पाहून देखील र याचे प र थीतीकडे 
दुल  क न मोटारसायकल अ वचाराने हयगयीने व अ तवेगाने चालून रोडचे राँग साईटला जावून रोडचे उ तर बाजूकडून द णेस पायी चालत 
जाणारा पादचार  ह र चं  आनू पाट ल वय65वष रा.गागोदे बु ुक ता.पेण यास मोटारसायकलची ठोकर मा न अपघात क न पादचार  याचे 
डो यास व उजवे कानास लहान व मो या व पा या दुखापती होवून याचे मरणास व मोटारसायकलचे नुकसानीस कारणीबुत झाला हणून 
माझी याचे व द भा.द. व.स.क.304(अ), 279, 337, 338, मो.वा.का.क.184 माणे सरकार तफ खबर आहे.माझा संगणकावर टंक लखीत 
केलेला जबाब मी वाचून पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर 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 घड  याचे):
13.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): ASHOK  NIVRUTTI 
GHOLAP

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): ASHGHO198011        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

(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): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

4

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 ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1988  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  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 20

These 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)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0093 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 11/05/2017 22:48 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 11/05/2017 22:48 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 11/05/2017 Time (वेळ): 21:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:31 तास Entry No. (न द .):  049

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 11/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:15 तास Time To (वेळेपयत): 17:15 तास 

1

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

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. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 2 क.मी.
(b) Address (पता): अ मत मोटार गरेजसमोर, रोहा शहरातील नाना शंकरशेठ रोडव,रोहा

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): महेश   राम काश कुशवाह
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1991 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

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):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

यातील फयाद  हे वक ल  यावसाय कर त असुन यांनी सु नल साळवी यांचे वक लप  घेतले आहे. सदर करणाम ये फयाद  यांनी आरोपीत 
नं. 1 यांचेसोबत तडजोड केल  नाह  या गो ट चा मनात राग ध न वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यातील आरोपीत यांनी संगनमत क न 
फयाद  हे यांचे मोटारसायकल व न घर  जात असताना यांचे समोर आरोपीत यांनी यांची गाडी आडवी टाकुन फयाद  यांचा र ता अडवुन 
यांना शवागाळी क न हाताबु याने मारहाण केल  व ठार मार याची धमक  दल  हणुन. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7276323214

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोहा पंचायत समीती शेजार , द त नवास, रोहा, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता रोहा पंचायत समीती शेजार , द त नवास, रोहा, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , 

भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अशोक    के  धो े 1. रोहा,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत
2 महेश    रावकर 1. रोहा,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 

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

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 घड  याचे):

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): CHETAN SHYAM 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): CSMM8801H        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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 )

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

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 ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  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 20

These 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)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)































1. P.S. (पोल स ठाणे): ताला

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 11:46 वाजता

District (िज  हा): रायगड Year (वष): 2017

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 11/05/2017 19:45 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(E)

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 11/05/2017 Time (वेळ): 20:49 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:49 तास Entry No. (न द .):  014

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 11/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:45 तास Time To (वेळेपयत): 20:49 तास 

1

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

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. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): ताला
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 1 क.मी.
(b) Address (पता):  आसावर  चौक  तळा इंदापूर रोड, तळा ,तळा 

District (State) (िजला (रा य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव): उमाकांत   परमानंद  . बरादार 
(b) Father's Name ( का नाम): परमानंद . बरादार 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): 91-02140-269033 Mobile (मोबाइल सं.): 91-7721083595

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता तळा , तळा, ताला, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पोल स ठाणे तळा , तळा , ताला, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

तन इ पेर यल लु नावाची वदेशी 
दा चे बाँ स असता याम ये 180 
मल या 144 इ पेर यल लु 
नावाच्

20,000.00

2 वाहने आ ण इतर कार एक पांढया रंगाची कारपीओ 
.MH06 BE 8960 जुवा कसु   5,00,000.00

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):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर यांने आपले ता यात गैरकायदा वदेशी दा  वत जवळ बाळगुन एक पांढया रंगाची 
कारपीओ  . MH06 BE 8960 म ये वाहतुक कर त असताना मळुन आला हणुन याचे व द मुंबई दा बंद  कायदा कलम 65 खंड 
(अ)(ई) माणे गु हा केला हणुन

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (माह त असले  या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूण प  ता):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 राहुल   राजाराम  तळकर वडील: राजाराम तळकर 1. तळा,तातळा,ताला,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 5,20,000.00

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

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 घड  याचे):

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Santosh Dattatrey 
Khamkar

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2199        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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.)

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): sanjay revappa sabale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

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 ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1988  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दात) Hair (केस) Eye (डोळे) Habit(s)(सवयी) Dress Habit (s) 

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  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 20

These 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)

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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