








1. P.S. (पोल स ठाणे):: रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0158 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 13/08/2017 17:55 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ १७७
2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 130(3)

3 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ १९६
4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ १४६
5 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 १८४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
8 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
9 भारतीय दंड सं हता १८६० 304-A

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

       थम 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): 13/08/2017 Time (वेळ): 17:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 13/08/2017 
17:36 hrs

Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस):): Sunday Date from ( दनांक पासून): 23/07/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/07/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 7 Time From (वेळेपासून): 19:00 hrs Time To (वेळेपयत): 19:30 hrs

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):: उ तर, 8 Km(s)

(b) Address (प ता): मू ड रोहा रोडवर, वरझोल   गावचे ह ीत, वरझोल  ,रोहा

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  शांत भगवान दबडे  पोना 851 रोहा पोल स ठाणे
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 01/01/1980 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 
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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)

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 ):

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): रोहा पोल स ठाणे, Tehsil (तहसील): Police Station 

(पोल स टेशन): रोहा, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): रोहा पोल स ठाणे, Tehsil (तहसील): Police Station 

(पोल स टेशन): रोहा, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , 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 द ता ेय पांडूरंग रोठकर   
- मयत 

1. Town/Village (शहर / गाव): 
वरझोल ,Tehsil (तहसील): रोहा,Police Station 

(पोल स टेशन): रोहा,District (िज हा): 
रायगड,State (रा य): महारा ,भारत

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

(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. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

10. Total value of property (In Rs/-)  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.)
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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 मजकूर):

  रोहा पोल स ठाणे  क.गु.र.नं.158/2017   IPC 304(अ),279,337,338 MV act 184, 146/196, 130(3)/177   खबर द 13/08/2017         मी 
शांत भगवान दबडे वय 31 वष पोना/851 नं. रोहा पोल स ठाणे मो.नं.9130913851 सरकार तफ खबर लहून देतो क ,मी रोहा पोल स ठाणे येथे 
सन 2015 सालापासून नेमणूक स असून सौ. सूमन राजू वाघमारे वय 35 रा घोसाळे आद वासीवाडी यांनी मोटार अपघाताबाबत दलेल  खबर ठाणे 
अंमलदार पोहवा/1486 अ.कृ.पाट ल यांनी मोटार अपघात रिज नं. 10/2017 तार ख 01/08/2017 रोजी 16.52 वाजता दाखल क न मोटार 
अपघाताची पूढ ल चौकशी कर याकर ता वर ठां या आदेशाने आम याकडे अपघाताची खबर दल  तचे अवलोकन क न पाह ले असता दनांक 
23/07/2017 रोजी खबर देणार या यांचे घर  असताना यांना लोकांकडून मू ड घोसाळे रोडवर वरझोल  गावचे ह ीत दोन मोटार सायकलचा 
अपघात झाला असून यात मोटार सायकल वार जखमी झा याचे समज याने यांचे पती सू दा मोटार सायकल नंबर MH 06 BR 3908 ह  घेवून 
बह णीकडे मूचणे येथे गेले होते. हणून याना शंका आ याने या अपघात ठकाणी गे या तेथे यांना अपघाताम ये पती राजू व ल वाघमारे यांना 
मार लागला होता व तो जखमी अव थेत तेथेच होता व आणखीन एक मोटार सायकल तेथेच पडल  होती यावर ल जखमी यास लोकांनी 
उपचाराकर ता रोहा येथे घेवून गे याचे समझले व माझे पती व ल वाघमारे यांना मार लाग याने यांना घेवून रोहा येथे सरकार  उपिज हा 
णालयात मी व माझा मूलगा असे घेवून आलो. अपघाताम ये माझे पती व दूसरे मोटार सायकल वार द ता रोटकर यांना मार लागला आहे अशी 

मजकूरची खबर सांगत आहेत.सदर अपघातातील घटना थळाचा दोन पंचांसम  पंचनामा केला. सदरचे घटना थळ खबर देणार सौ. सूमन राजू 
वाघमारे रा. घोसाळे आद वासीवाडी ता रोहा यांनी दाख वले ते वरझोल  गावचे ह ीत मू ड रोहा बाजूकडे जाणा-या रोडवर रोड या पि चम 
बाजूकडेपासून दोन फुट अंतरावर रोडवर अस याचे दसत आहे. सदर अपघात ठकाणी मोटार अपघातातील मोटारसायकलचे आँईल,काचा व फायबरचे 
तुकडे अ ता य त पड याचे दसत आहे.सदर अपघात ठकाणचा र ता हा प का डांबर ,द ण असा 12फुट ंद चा असून दो ह  बाजूस दोन फूट 
द या क या साईट प ्या आहेत.सदर अपघात ठकाणी अपघातातील मोटारसायकल बजाज प सर 06ए स4799 या र या या प चीमेस क या 
साईड प ीवर उ या असून अपघातातील खबर देणार या यांचे पती राजू व ल वाघमारे हे ता.23/07/2017 रोजी सायंकाळी आमची मोटार सायकल 
MH/06/BR/3908 ह  घेवून मूचणे आ.वाडी ते घोसाळे येथे घर  नेत असाताना समो न घोसाळे बाजूकडून वरझोल  बाजूकडे येणारे 
मो.सा.नं.MH/06/X/4799 वर ल चालकाने र याचे रंग साईटला येवून मा या पतीचे मोटार सायकलला ठोकर मा न अपघात के याचे सांगत आहे.. 
सदर अपघाताततील मोटार सायकल नं MH/06/BR/3908 चे शो हेडलाईट , मटरबोड, शक सर, व पूढ ल बाजूचे टायर व यूब फूटून नूकसान झा याचे 
दसत आहे. तसेच मोटार सायकल नं.MH/06/X/4799 ह चे हेडलाईट, मटरबोड व मडगाड ह डलचे नूकसान झा याचे दसत आहे. सदर दो ह  
गा यां या बट-या दसून येत नाह त वैगरे मजकूरचा स व तर पंचनामा कर यात आलेला आहे. सदर अपघाताबाबत अपघाताततील मोटारसायकल 
चालक राजू व ल वाघमारे रा.घोसाळे आ.वाडी ता.रोहा यांचेकडे चौकशी करता तो द.23/07/2017 रोजी मोटार सायकल नं MH/06/BR/3908  घेवून 
मूचणे आ.वाडी येथून घर  घोसाळे आ.वाडी येथे जात असताना सायं 19-30 वा चे सूमारास वरझोल  गावापासून 1 क मी पूढे आ यावेळी समो न 
आले या मोटार सायकल नं .MH/06/X/4799 वर ल चालकाने रंग साईटला येवून माझे मोटारसायकलला ठोकर मा न अपघात केला अपघातात आ हा 
दोघांनाह  मार लाग याने मला माझा मूलगा मंगेश व आमचे गावांतील सजंय जाधव याने याचे मोटार सायकल व न रोहा येथे सरकार  दवाखा यात 
आणले. तसेच समो न आले या मो.सायकल वार यास लोकांना ड. ूव यांचे दवाखा यात घेवून गेले. नंतर मला समजले क, सदर मो.सायकल वार 
द ता रोठकर रा. वरझोल  ता.रोहा येथील असून तो मयत झा याचे मला समजले.तसेच सदर अपघाताचे कामी 1) नरेश काशीनाथ पैर वय 45  वष  
2)एकनाथ नाना पैर वय 40 वष दो ह  रा. वरझोल  ता.रोहा 3)मंगेश राजू वाघमारे वय 28 वष 4)संजय नथूराम जाधव वय 21 वष दो ह  रा.घोसाळे 
आ.वाडी ता.रोहा यांचेकडे वचारपूस करता अ. . 1 व 2  यांचे सांगणे क, यांना राजू व ल वाघमारे व द ता ेय पांडूरंग रोठकर यांचे वरझोल  
गावचे ह ीत वरझोल  ते घोसाळे गावचे दर यान रोडवर मोटार सायकलने अपघात होवून जखमी झा याने असे समज याने घटना थळी जावून यांनी 
जखमी द ता ेय रोठकर यांना रोहा येथे ड. ूव यांचे ह पीटलम ये उपचारार ता नेले असता द ता ेय पा रोठकर हा मयत झालेला आहे परंतू मला 
याचे बाबत पोल स टेशनला न कळ वता पर पर आ ह  व यांचे नातेवाईकांनी यांचे घर  नेवून  ेतावर सवसंमतीने आमचे धाम क रती र वाजा 
माणे अं य वधी केलेले आहेत. तसेच अ. .3 व 4 यांचेकडे वचारपूस केल  असता यांचे सांगणे क  यांना राजू व ल वाघमारे व द ता ेय पा 
रोठकर यांचे वरझोल  गावचे ह ीत वरझोल  ते घोसाळे गावचे दर यान रोडवर मोटार सायकल ने अपघात होवून जखमी झा याचे समज याने 
घटना थळी जावून यांनी जखमी राजू व ल वाघमारे यास उपचाराकर ता उपिज हा णालय रोहा येथे नेले असता तेथे ड टरांनी यांचेवर 
औषधोपचार केलेले आहेत. व आ ह  झालेले करणाबाबत रोहा पोल स ठाणेत खबर न देता ता.01/08/2017 रोजी अ. .3 याची आई सूमन राजू 
वाघमारे यांनी उशीराने रोहा पोल स ठाणेत खबर द याचे सांगत आहेत.तर  एकंदर त झाले मोटार अपघाताचे चौकशीत यांतील मयत आरोपीत 
द ता ेय पांडूरंग रोठकर वय 33 वष रा. वरझोल  ता.रोहा िज.रायगड याचेकडे मो.सायकल नं. MH/06/X/4799 चे आर.सी.बूक व इ शोर स पल सी 
नसताना यांने द.23/07/2017 रोजी तळा तांबडीमाग वरझोल  येथे वताः चाल वत घेवून जात असाताना याने र याचे पर थीतीकडे दूल  क न 
मोटार सायकल भरधाव वेगात चालवून वररझोल  गावचे ह ीत 19-30 वा आलेवेळी रंगसाईटला जावून समो न यो य बाजूने आलेल  मोटार सायकल 
नं MH/06/BR/3908 ह स समो न ठोकर मा न अपघात क न त वर ल चालक राजू व ल वाघमारे रा.घोसाळे आ.वाडी ता.रोहा यास व वताःस 
लहान मो या गंभीर दूखापतीस व वताःचे मरणास व दो ह  मोटार सायकलचे नूकसानीस कारणीभूत झाला हणून माझी याचे व द 
भा.द. व.स.कलम 304 (अ), 279, 337, 338, व मोटार वाहन कायदा कलम 184, 146/196, 130(3)/177 माणे सरकारतफ 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): 

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): JAGNNATH JANU 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 842        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

13.

3

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3) 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): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.

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 पु ष 1984 -     
               
Is Proxitted: No  

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)   

4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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):: नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0138 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 13/08/2017 22:57 hrs

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

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

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 13/08/2017 Time (वेळ): 22:57 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 13/08/2017 
22:57 hrs

Entry No. (न द .):  037

Day ( दवस):): Sunday Date from ( दनांक पासून): 13/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 7 Time From (वेळेपासून): 20:08 hrs Time To (वेळेपयत): 20:08 hrs

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):: द ण, 6 Km(s)

(b) Address (प ता): उ ुळ,कजत

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  shekhar  bharat more

(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 11/06/1987 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(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. ( .सं.) 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 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

एक सफेद रंगाचा लँि टकचा कँन 
यात सुमारे 5 लटर  गावठ  
हातभ ीची                      
           

250.00

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 सं.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता khopoli, Town/Village (शहर / गाव): khalapur, Tehsil (तहसील): raigad, Police 

Station (पोल स टेशन): खोपोल , District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , भारत

2 थायी पता khopoli, Town/Village (शहर / गाव): khalapur, Tehsil (तहसील): raigad, Police 

Station (पोल स टेशन): खोपोल , District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , 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 आशा अनंता बुंदाटे   1. Town/Village (शहर / गाव): उ ुळ,Tehsil 

(तहसील): कजत,Police Station (पोल स 
टेशन): नेरळ,District (िज हा): रायगड,State 

(रा य): महारा ,भारत

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) :  250.00

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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी शेखर भरत मोरे, पो श/2330 नेम.नेरळ पोल स ठाणे सम  हजर राहुन सरकार तफ खबर देते क,मी नेरळ पोल स ठा यात नेमणुक स असुन 
आज रोजी नेरळ पोल स ठाणे येथे हजर असताना,पोसई/ ी.कदम यांना बातमीदारमाफत बातमी मळाल  क,मौजे उ ुळ येथील राहणार  आशा अनंता 
बुंदाटे ह  आप या घराचे पाठ मागे गावठ  हातभ ीची दा  व चा धंदा करते,अशी खा ीशीर बातमी मळा याने मी सोबत पोल स 
उप नर क/ ी. शंदे, प र.पोउप नर क/ ी.कदम, चालक पो श/381पाट ल व मपोना/94 च हाण असे बातमी माणे सरकार  गाडीने उ ुळ येथे गेलो. 
सरकार  वाहन साई मं दर येथे थांबवुन बातमी माणे चालत गेलो असता एक म हला तचे घराचे पा ठमागे तचे पु यात कँन घेवुन बसलेल  दसल . 
तचा संशय आ याने तला मपोना/94 च हाण यांनी तीस जागीच पकडले. सदरची वेळ 20.05 वाज याची होती. सदर म हले या पु यात असले या 
सफेद लँि टक या कँनम ये काय आहे,,याची खा ी केल  असता सदर कँनम ये गावठ  हातभ ीची दा  अस याची खा ी झाल . तेथे दोन पंचांना 
बोलावुन ह कगत समजावुन सांगुन तस व वासात घेवुन तीचे नाव गाव वचारले असता,तीने तचे नाव आशा अनंता 
बुंदाटे,वय-40वष,रा.उ ुळ,ता.कजत,िज.रायगड असे सां गतले. सदर आरोपीत हचे ता यात  मळुन आले या गावठ  हातभ ी मालाचे वणन 
खाल ल माणे आहे. 250-00   एक सफेद रंगाचा लँि टकचा कँन यात सुमारे 5 लटर  गावठ  हातभ ीची                                   
         दा  50/- . लटर माणे कँनसह क.अं.      -------------   250-00 एकुण           येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा गावठ  
हातभ ी माल वर ल आरोपीत म हला नामे आशा अनंता बुंदाटे,वय-40वष,रा.उ ुळ,ता.कजत,िज.रायगड हचे ता यात मळुन आ याने. सदर माल ज त 
क न ता यात घेतला. याबाबत स व तर पंचनामा प र.पोउप नर क/ ी.कदम यांनी दोन पंचांसम  कर यात आला असुन ज त मालापैक  एका 
काचे या व छ बाटल त 180 मल  दा  सी.ए.सँ पलसाठ  काढुन घेवुन कँनचे व बाटल चे पुववत घ  बुच लावुन यावर पंचांचे सा याचे कागद  लेबले 
लावुन सलबंद के या.           तर  वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल आरोपीत म हला नामे आशा अनंता 
बुंदाटे,वय-40वष,रा.उ ुळ,ता.कजत,िज.रायगड हचे ता यात मळुन आ याने. माझी तचे व द मुं. ो.का.कलम 65(ई) माणे कायदे शर त ार 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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): Vidhya Rajkumar Chavan Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 94        to take up the Investigation (कला 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): somanath dattatary jadhav

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): API

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.

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 )

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 म हला 1977 -     
               
Is Proxitted: No  

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)   

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):: नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0137 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 13/08/2017 22:11 hrs

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

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

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 13/08/2017 Time (वेळ): 22:11 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 13/08/2017 
22:11 hrs

Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस):): Sunday Date from ( दनांक पासून): 13/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 7 Time From (वेळेपासून): 19:30 hrs Time To (वेळेपयत): 19:30 hrs

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):: उ तर, 1 Km(s)

(b) Address (प ता): नेरळ खांडा,कजत

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  Rani  Raghunath Khade

(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 01/12/1988 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(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. ( .सं.) 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 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

एक लँि टकचे सफेद रंगाचे 5 लटर 
मापाचे कँन यात 5 लटर गावठ  
हातभ ीची                      
     द

250.00

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 सं.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता neral, neral, Town/Village (शहर / गाव): neral, Tehsil (तहसील): karjat, Police 

Station (पोल स टेशन): नेरळ, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , भारत

2 थायी पता neral, neral, Town/Village (शहर / गाव): neral, Tehsil (तहसील): karjat, Police 

Station (पोल स टेशन): नेरळ, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , 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 सौ.िजजाबाई अशोक मोरे   1. Town/Village (शहर / गाव): नेरळ 
खांडा,Tehsil (तहसील): कजत,Police Station 

(पोल स टेशन): नेरळ,District (िज हा): 
रायगड,State (रा य): महारा ,भारत

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) :  250.00

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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी राणी रघुनाथ खाडे, मपोना/192नेम.नेरळ पोल स ठाणे सम  हजर राहुन सरकार तफ खबर देते क,    मी नेरळ पोल स ठा यात नेमणुक स 
असुन आज रोजी नेरळ पोल स ठाणे येथे हजर असताना,पोल स ठा या या फोनवर एका अ ात य ती बातमीदारमाफत बातमी मळाल  क,मौजे 
नेरळ खांडा गावचे ह ीत नामे सौ.िजजाबाई अशोक मोरे या यां या राहते घरात गावठ  दा  व चा धंदा करतात,अशी खा ीशीर बातमी मळा याने 
मी सोबत पोल स उप नर क/ एस.ए.ढवळे, पो श/1723बेले, पो श/2285दराडे असे खाजगी वाहनाने नेरळ खांडा या गावात आलो. तेथे दोन पंचांना 
बोलावुन सगदर या ो ह .छा याची ह कगत समजावुन सांगुन यां या समवेत हनुमान मं दरा या पाठ मागे सौ.िजजाबाई अशोक मोरे यांचे राहते 
घराचे समोर सायंकाळी 19.30वा. आलो. ते हा यांचे घराचे पडवीम ये एक म हला आप या पु यात कँन घेवुन बसलेल  दसल . ते हा पंच व आ ह  
असे जावुन तीस जागीच पकडुन तीचेकडे कँनम ये काय आहे,याची खा ी केल  असता सदर कँनम ये गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी 
झाल . हणुन सदरचा दोन पंचांसम  तीस तीचे नाव गाव वचारले असता,तीने आपले नाव सौ.िजजाबाई अशोक मोरे,वय-45वष,रा.नेरळ 
खांडा,ता.कजत,िज.रायगड असे सां गतले. सदर आरोपीत याचे ताबे क जात मळुन आले या या ो ह . मालाचे वणन खाल ल माणे आहे.    
250.00   एक लँि टकचे सफेद रंगाचे 5 लटर मापाचे कँन यात 5 लटर गावठ  हातभ ीची                          दा  कँनसह क.अं.     
 -------------   250.00           येणे माणे वर ल वणनाया व कंमतीचा ो ह चा माल यांतील आरोपीत नामे सौ.िजजाबाई अशोक 
मोरे,वय-45वष,रा.नेरळ खांडा,ता.कजत हचे वतःचा राहते ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन आल . या गावठ  दा पैक  एक काचे या व छ 
बाटल त 180 मल  दा  सी.ए.सँ पलसाठ  काढुन घेवुन कँनला व नमुना बाटल स पुववत घ  बुच लावुन यावर पंचांचे सा याने कागद  लेबल लावुन 
पोल स बटनाचे लाखेचे सील जागीच कर यात आले आहे. सदर माल ज त क न ता यात घेतला. याबाबत स व तर पंचनामा पोल स 
उप नर क/ढवळे यांनी केला.           तर  वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर हने वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह  माल 
वना परवाना, गैरकायदा वतःचे ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन आला हणुन माझी तचे व द महा. ो.का.कलम 65(ई) माणे फयाद 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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): SARITA MAHESH 
JAYSWAL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PNMH52247        to take up the Investigation (कला 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): somanath dattatary jadhav

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): API

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.

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 )

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 म हला 1972 -     
               
Is Proxitted: No  

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)   

4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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1. P.S. (पोल स ठाणे):: रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0157 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 13/08/2017 16:55 hrs

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

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

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 13/08/2017 Time (वेळ): 14:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 13/08/2017 
16:32 hrs

Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस):): Sunday Date from ( दनांक पासून): 13/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 5 Time From (वेळेपासून): 12:40 hrs Time To (वेळेपयत): 12:40 hrs

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):: पूव, 2 Km(s)

(b) Address (प ता): अ टमी,रोहा

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  Akshata  Anant Bankar

(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 01/06/1993 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(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. ( .सं.) 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 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
1) एकूण 750 मल या SUPEIOR 
GREDE GOLDEN ACE Blue Fine   
                          WH

449.00

2 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

2) 180 मल ये ROYAL BLUE 

WHISKY असे इं जीम ये नाव 
असले या एकूण                 
             ते

325.00

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 सं.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): raiwadi, Tehsil (तहसील): alibag, Police Station 

(पोल स टेशन): अल बाग, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , 
भारत

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): raiwadi, Tehsil (तहसील): alibag, Police Station 

(पोल स टेशन): अल बाग, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , 
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 सूपीया  आमजत खल फे 1. Town/Village (शहर / गाव): अ टमी 
झोपडप ी,Tehsil (तहसील): रोहा,Police Station 

(पोल स टेशन): रोहा,District (िज हा): 
रायगड,State (रा य): महारा ,भारत

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) :  774.00

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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

    खबर द 13/08/2017मी अ ता अनंत बानकर मह ला पोल स शपाई ब.नं. 338 नेमणूक रोहा पोल स ठाणे िज.रायगड मो.नं. 9763277990  
सम  पोल स ठा यांत हजर राहून सरकार तफ खबर लहून देते क ,  आज दनांक 13/08/2017 रोजी मी व मपो श 348 ह .एन.दळवी असे रोहा 
शहरात पे ो लंग फरत असताना गू त बातमीदारा माफत बातमी मळाल  क  मौजे रोहा रे वे टेशनचे बाजूला पा याचे टाक जवळ आडोशाला एक 
मह ला चोराट  वदेशी दा  व चा धंदा करते अशी खा ीशीर बातमी मळा याने सदरची ह कगत पोल स उप नर क आर.वाय.जाधव यांना कळवून 
यांचसह मी, मपो श 348 दळवी, पो श 2402 येवले, पो श 2420 गायकवाड असे खाजगी वाहनाने मौजे रोहा रे वे टेशनचे जवळ आलो, तेथे 
आ यावर पोसई जाधव यांनी दोन पंचांना बोलावून यांना वर ल बातमी माणे ह कगत समजावून सांगून ोि हशन छा याची माह ती देवून पंचांनी 
संम ती दश व याने यां यासह आ ह  पोल स व पंच असे रोहा रे वे टेशन येथून पा या या टाक कडे र याने पायी चालत जात असताना एका 
झोप याचे आडोशाला एक म हला आप या पू यात कापढ  पशवी घेवून संशया पद ि थतीत बसलेल  दसल  तीचा आ हाल  संशय आ याने तीला मी 
धावत जावून जागीच पकडले ती वेळ 12.40 वाजताची होती तीचे ता यात असले या पशवीम ये काय आहे याची पंचांसम  खा ी करता यात 
वदेशी दा  अस याची खा ी झा याने तीला  तचे नाव गाव वचारता तने नाव सू पया आमजत खल फे वय 35 रा अ टमी झोपडप ी मराठ  शळेचे 
बाजूला ता रोहा मूळ रा सूंदरपूर ता उ तरच बीस परगाणा िज हा बनगा रा य पं बंगाळ असे अस याचे सां गतले तीचे ताबे क जात मळुन आले या 
सदर ोि हशन मालाचे वणन खाल ल माणे.1) 449-50      पये एकूण 750 मल या SUPEIOR GREDE GOLDEN ACE Blue Fine                     

       WHISKY असे इं जीम ये नाव अलसे या एकूण पाच बाट या येक बाटल ती                           89.90 पये कमती या अशा 
एकूण2) 325.00      पये 180 मल ये ROYAL BLUE WHISKY असे इं जीम ये नाव असले या एकूण                             तेरा 
काँटस येक काँटसची कंमत 25 पये माणे अशा एकूण क.अं.            ------------------        774-50 पये           येणे माणे 
वर ल वणनाचा व कमतीचा ोि हशन गु यातील माल हा व रल आरोपीत सूपीया आमजत खल फे वय 35 वष रा. अ टमी झोपडप ी मराठ  शळेचे 
बाजूला ता रोहा मूळ रा सूंदरपूर ता उ तरच बीस परगाणा िज हा बनगा रा य पं बंगाळ ह चे ताबे क यात मळून आ याने सदर मळावे या मालापैक  
नमू याकर ता 750 मल ची SUPEIOR GREDE GOLDEN ACE Blue Fine                            WHISKY एक बाँटल, 180 मल ची ROYAL BLUE 

WHISKY ची एक काँटस यांस पंचां या स यांची कागद  लेबले लावून पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच क न सव ोि हशन माल ज त कर यात 
आलेला आहे. तसा स व तर पंचनामा पोसई जाधव यांनी दोन पंचांसम  सूयाचे खर उजेडात जागीच केलेला आहे.              तर  वर ल 
आरोपीत सूपीया आमजत खल फे वय 35 वष रा. अ टमी झोपडप ी मराठ  शळेचे बाजूला ता रोहा मूळ रा सूंदरपूर ता उ तरच बीस परगाणा िज हा 
बनगा रा य पं बंगाळ ह  गैरकायदा वनापरवाना वदेशी दा  आपले ताबे क जात बाळगळे ि थतीत मळून आल  हणून तचे व द 
महा. ो ह .अँ ट कलम 65खंड (ई) माणे सरकार तफ फयाद आहे.                                  सम हे लहुन दलेता 13/08/2017    
इं.पो.ठाणे.अंमलदार     रोहा पोल स ठाण े

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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): ranjit yashvant jadhav Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. (सं.): 1234        to take up the Investigation (कला 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): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)
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No. ( .): PNMAH50804

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.

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 म हला 1982 -     
               
Is Proxitted: No  

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)   

4
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1. P.S. (पोल स ठाणे):: रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0159 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 13/08/2017 20:33 hrs

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

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

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 13/08/2017 Time (वेळ): 19:30 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 13/08/2017 
20:16 hrs

Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस):): Sunday Date from ( दनांक पासून): 13/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 7 Time From (वेळेपासून): 18:45 hrs Time To (वेळेपयत): 18:45 hrs

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, 2 Km(s)

(b) Address (प ता): मौजे काजुवाडी ,येथुन गौळवाडी गावचे र यावर

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  Vrushali  narayan dalvi

(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 19/01/1987 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(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. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1
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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 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

एक काळया रंगाची रबर  टयुब 
यात सुमारे 20  लटर  गावठ  
हातभ ची तयार  दा  रबर  टयुब 
व ला ट क प

850.00

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 सं.): 91-8237446379

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): रोहा पोल स ठाणे, Tehsil (तहसील): रोहा, Police 

Station (पोल स टेशन): अल बाग, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , भारत

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): रोहा पोल स ठाणे, Tehsil (तहसील): रोहा, Police 

Station (पोल स टेशन): अल बाग, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , 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 रंजना     बाबु गोरे 1. Town/Village (शहर / गाव):  
बेलवाडी,Tehsil (तहसील): रोहा,Police Station 

(पोल स टेशन): रोहा,District (िज हा): 
रायगड,State (रा य): महारा ,भारत

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) :  850.00

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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12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी वृषाल  नारायण दळवी वय- 28 मह ला पोल स शपाई ब.नं.348 नेमणूक रोहा पोल स ठाणे िज.रायगड मो.नं. 8237446379  सम  पोल स 
ठा यांत हजर राहून सरकार तफ खबर लहून देते क , मी जानेवार  2016 पासून रोहा पोल स ठा यां या नेमणूक स आहे. आज दनांक 13/08/2017 
रोजी पोल स ठा यांत हजर असताना पोना/1041 भोनकर यांना बातमीदाराकडून बातमी मळाल  क , मौजे बेलवाडी येथील राहणार  रंजना बाबु गोरे 
ह खार  काजुवाडी येथुन गौळवाडी गावाकडे  जाणारे क या र याचे बाजुला असले या जंगलात गावठ  दा  व चा धंदा करते. अशी बातमी 
मळा याने मा. पोल स नर क सो यांना कळवुन यांचे आदेशाने सायंकाळी 18.18 वा. मी तसेच माझे सोबत  PN 1041भोनकर, LPC 348 बानकर 
असे खाजगी वाहनाने खार  काजुवाडी येथे गेलो. तेथे गे यावर पोना/1041 भोनकर यांनी दोन पंचांना बोलावून ो ह शन छा याबाबत ह कगत 
कळ वल . पंचांनी संमती दश व याने आ ह  पंचासह काजुवाडी गावाजवळुन पायी चालत मौजे काजुवाडी येथुन गौळवाडी गावाकडे जाणारे क या 
र याने जात असताना एक म हला झाडाचे बाजुला तचे पुढयात एक सफेद मळकट रंगाची ला ट क घेऊन बसलेल  दसल . तचा आ हाला संशय 
आ याने मी तला कस लह  चाहुल न लागु देता जागीच पकडले पकडले.  ती वेळ 18.45 वा.ची होती. तीचे ता यात मळून आले या पशवीम ये 
काय आहे याची पंचांसम  खा ी केल  असता यात एक काळया रंगाची रबर  टयुब होती. या रबर  टयुबचे त ड खोलुन पाह ले असता यात गावठ  
हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल  हणुन PN 1041भोनकर यांनी पंचासम  तचे नाव गाव वचारले असता तने तचे नाव रंजना बाबु 
गोरे वय 36 वष रा. बेलवाडी, ता.रोहा िज.रायगड असे अस याचे सां गतले. तचे ता यात मळुन आले या सदर ोि हशन मालाचे वणन 
खाल ल माणे. 1)   850-00 पये -     एक काळया रंगाची रबर  टयुब यात सुमारे 20  लटर  गावठ  हातभ ची                          
               तयार  दा  रबर  टयुब व ला ट क पशवीसह कं.अं.     850-00 पये-    एकुण.              येणे माणे वर ल वणनाचा 
व कमतीचा ोि हशन गु यातील माल हा व रल आरोपीत  रंजना बाबु गोरे वय 36 वष रा. बेलवाडी, ता.रोहा िज.रायगड ह चे ता यात मळून 
आ याने यामालामधुन 180 म.ल  दा  मा.केमीकल तपासणीकर ता एका ला ट कचे बाटल त काढून घेवून बाटल चे बुच पूववत घ  लावुन व रबर  
टयुबचे त ड पूववत बांधुन यावर पंचाचे व आ हा पोल सांचे स यांची कागद  लेबले चकटवून यावर दोरा बांधून पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच 
क न सदरचा ोि हशन माल पंचासम  ज त क न ता यात घेतला आहे. तसा स व तर पंचनामा PN 1041भोनकर यांनी केलेला आहे.            
  तर  वर ल आरोपीत रंजना बाबु गोरे वय 36 वष रा. बेलवाडी, ता.रोहा िज.रायगड ह  वनापरवाना गैरकायदा गावठ  हातभ ीची तयार दा  आपले 
ताबे क जात बाळगळे ि थतीत मळून आल  हणून माझी तचे व द महा. ो ह .अँ ट कलम 65खंड (ई) माणे सरकार तफ फयाद 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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): RAJENDRA 
RAMCHANDRA BHONKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PNMH53348        to take up the Investigation (कला 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): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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 म हला 1981 -     
               
Is Proxitted: No  

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)
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