
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0038 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/03/2017 00:19 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/03/2017 00:19 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): 16/03/2017 Time (वेळ): 00:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:14 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 15/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:00 तास Time To (वेळेपयत): 14:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): अ णकुमार वै य हाय कुल  अ लब,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): फरजाना अ ताफ अ सार    
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1977 (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.): 91-9764118705

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कु ळ पठार, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कु ळ पठार, अल बाग, 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):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील त ारदार यांची मुलगी उ ज अ ताफ अ सार  वय17 ह 12 वीचा पेपर अस याने पेपर दे याकर ता 
अ णकुमार वै य हाय कुल अ लबाग जाते हणुन सांगुन गेल  ती दुपार  14.30वाजता पेपर देवुन घर  परत येणे अपे ीत असतानाह  घर  
परत न आ याने तचा अ णकुमार वै य हाय कुल, अ लबाग, वरसोल  बच अ लबाग शहरात ती या म  मै ीणी कडे चौकशी क न मळुन 
न आ याने याव न तस कोणीतर  अ ात ईसमाने फुस लावुन पळवुन नेले आहे हणुन. सदरची खबर रिज टर  दाखल क न सदर 
गु हयाचा पुढ ल तपास व र ठांचे आदेशा वये पोना/750 घरत हे कर त आहेत.

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)): AMOL PRAKASH 
GHARAT

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): AMOGHA198011        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 / 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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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)



No. ( .): PBMAH73006

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): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0039 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/03/2017 13:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/03/2017 13:11 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०

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): 16/03/2017 Time (वेळ): 12:46 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:46 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 05/10/2013 Date To ( दनांक पयत): 13/12/2015

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता):  मेवेगालाई स टे नो स वस क,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नतीन   सुयकांत  लाखे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1963 (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)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा शवसागर सोसान वन बायपास रो, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 वतमान पता रा शवसागर सोसान वन बायपास रो, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
3 थायी पता रा शवसागर सोसान वन बायपास रो, अ लबाग, अल बाग, 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):

यातील आरोपीत हा द.05/10/2013 ते 13/12/2015या मुदतीत पयाद या कायालयात ाय हर बसेसचे हे पर /टेि न शयन हणुन नोकर स 
होता ,सदर नोकर या कालावधीत आरोपीत नं2व3यांनी आरोपीकर ता वेळोवेळी हात ऊसने कजापोट  एकुण 82,600/  र कम घेवुन तसेच 
आरोपी नं1 याने फयाद  कडुन पगारा य तर त आगाऊ 23,175/र कम ि वका न फयाद  यां याकडून कजापोट  ि वकारले या एकुण 
82,600/पैक  50,500/  परत क न उरलेले हात ऊसने कजापोट  व पगारा य तर त आगाऊ असे एकुण 55,275/  परत न करता 
फयाद ची फसवणुक केल  हणुन रिज.दाखल क न सदरचा तपास मा.व र टा या आदेशाने पुढ ल तपास पोसई/ भसे हे कर त आहेत .

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 

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 शव काश   जग दश  
पाटकर

1. राबी वंग 2माळा 9 अ लबाग 
सहकार,रायगड,महारा ,भारत
2. राबी वंग 2माळा,रायगड,महारा ,भारत

2 या   काश  पाटकर 1. राबी वंग 2माळा 9 अ लबाग 
सहकार,रायगड,महारा ,भारत
2. राबी वंग 2माळा 9 अ लबाग 
सहकार,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

3 शोभा वाडकर    1. ◌ाबी वंग 2माळा 9 अ लबाग 
सहकार,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत
2. राबी वंग 2माळा 9 अ लबाग 
सहकार,अल बाग,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)): santosh  vaman bhise 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).

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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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 म हला  

3 म हला  

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): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0040 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/03/2017 20:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/03/2017 20:03 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई जुगार तबंधक अ ध नयम, १८८७ 12A

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): 16/03/2017 Time (वेळ): 19:33 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:33 तास Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 16/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:30 तास Time To (वेळेपयत): 16:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): ओम साई बंग याचे बाजुला नागाव,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सु नल   भा कर  हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (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.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा व यानगर, रायगड, महारा , भारत
2 वतमान पता  रा व यानगर   ताअ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
3 थायी पता  रा व यानगर   ताअ लबाग, अल बाग, 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 नाणे आ ण चलन भारतीय पया  मळाला माल  11,930/  रोख 
र कम व ईतर जुगाराचे साधने  11,930.00

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):

थोड यात हक गत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत नं. व हे आरोपीत नं. व यां या वतीने जुगाराचे आकडे लाव याकर ता 
लोकांकडुन पैसे ि वका न कागदावर आकडेमोड लहुन क याण मट याचा गैरकायदेशीर र या वत या फायदेकर ता चाल वत असतांना मळुन 
आले हणुन ,सदर ची खबर रिज.दाखल क न मा.वर टां या आदेशाने पोना/ 762क डे हे क रत 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 भमराव   गो वंद  साळवी 1. राशा ीनगर 
ताअ लबाग,रायगड,महारा ,भारत
2. राशा ीनगर 
ताअ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

2 नारायण द ेय नाईक   1. रा नागाव नाईक 
आळी,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत
2. रा नागाव नाईक 
आळी,रायगड,महारा ,भारत

3 सं दप थळे   1. राखारग ल  
नागाव,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत
2. राखारग ल  नागाव,रायगड,महारा ,भारत

4 पांडु शेठ हा े   1. राअ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत
2. राअ लबाग,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 11,930.00

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)): Rupesh Shankar Konde Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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).

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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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 1957  

3 पु ष  

4 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)
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1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0048 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/03/2017 19:50 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/03/2017 19:50 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

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): 16/03/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:25 तास Entry No. (न द .):  047

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 14/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/03/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): कजत बदलापुर हायवे, माणगाव चे ह ीत,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Shivaji  Hanumantrao Panpatte

(b) Father's Name ( का नाम): Hanumantrao Panpatte

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/01/1975 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 768952969061
(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):

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.): 91-8862057424

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नेरळ पो ठाणे, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 थायी पता नेरळ पो ठाणे, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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 रमेश   तुकाराम   
सुयवंशी

वडील: तुकाराम सुयवंशी 1. राकडाव,ता 
कजत,कजत,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): 

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.16.03.2017मी ी शवाजी हनमंतराव पानप े वय 42 वष, यवसाय नोकर , पो.ना./1098 नेरळ पोल स ठाणे ता. कजत िज. 
रायगड आधार काड नं.768952969061 म न 8862057424 सम  नेरळ पोल स ठाणेत सरकारतफ खबर लहून देतो क , मी गेले चार वषा 
पासुन नेरळ पोल स ठाणेचे नेमणुक स असून पाना/1098 या पदावर कायरत आहे. दनांक 14.03.2017 रोजी मला नेरळ पोल स ठाणेत मी 
ठाणे अमंलदार हणून सकाळी 08.00 ते 20.00 वा. पयत डयुट स असतांना सायंकाळी 07.45 वा. चे दर यान रायगड ह पीटल येथून फोन 
आला क , माणगाव येथे अपघात झाला आहे. लवकर या असे कळ व याने नेरळ पोल स ठाणेचे पोहवा/2164 बागुल, पोना/1272 भोईर, 
टफसह रायगड ह पीटल येथे रवाना केले. व तेथे जावुन खा ी केल  असता पादचार  यास मोटार सायकल वार याने ठोकर मा न अपघात 
केला व पादचार  जय दप केशव पेमारे यास व मोटार सायकल वार रमेश तुकाराम सेयवंशी यांना दुखापती झाले या हो या व यांचेवर 
औषधोपचार चालू होते ते हा पादचार  जय दप पमारे यांचे सोबत पायी चालत येत असणारा इसम नामे योगेश रामचं  हसालगे यांची खबर 
घेतल  ती. दनांक 14.03.2017 रोजी मी नेहमी माणे डो बवंल  येथे बग हल डे येथे कामाला रे वेने गेलो व तेथे दवसभर काम केले व 
सायंकाळी माझी डयुट  सप याने मी रे वेने डो बवंल  येथून भवपुर  रे वे टेशन येथे सायकाळी 07.10 वा. आलो व रे वेतुन उत न 
माणगाव ये थल घराकडे पायी येत असतांना आमचे गावातील जय दप पेमारे हा मला भेटला व आ ह  दोघे पायी चालत कजत बदलापुर 
हायवेने डावेबाजुने माणगाव बाजुकडे पायी चालत जात असतांना कजत बाजुकडून नेरळ बाजुकडे एक मोटार सायकल जोरात आल  व जय दप 
पेमारे यास पा ठमागुन जोरात ठोकर मारल  ती वेळी सांयकाळी 07.45 वाज याची होती यात जय दप पेमारे र यावर खाल  पड याने याचे 
डो याचे पा ठमागील बाजूस दुखापत झाल  व यातून र त ाव होत होते. व मोटार सायकल चालक हाह  व याचे पा ठमागे बसलेला 
इसमह  र यावर पड याने यांनाह  दुखापती झा याने यांचेह  र त ाव होते होते यावेळी मी उ हास उ हास पांडुरंग घोड वंदे व इतर 
इसमांनी यांना डकसळ ये थल रायगड हा पीटल येथे उपचारा कर ता आणले व तेथे उपचार क न जय दप पेमारे व मोटार सायकल वार 
रमेश सुयवंशी यांना अ धक उपचारा कर ता एम.जी.एम. कामोठे नवी मुबंई येथे रायगड ह पीटल य थल ड टरांनी ने यास सां गत याने 
पादचार  व मोटार सायकल वार यांना एम.जी.एम. येथे नेले आहे. सदर अपघातात मोटार सायकलचेह  नुकसान झालेले आहे. सदरचा 
अपघात हा मोटार सायकल वार रमेश तुकाराम सुयवंशी यांचे चुक मुळेच झालेला आहे. वैगरे खबर दलेल  असून ती नेरळ पोल स ठाणे 
मोटार अपघात रिज.नं.4/2017 दनांक 14.03.2017 कडे दाखल आहे. सदर मोटार सायकल वार यासह  दुखापती झा याने तो ह  
लाअफलाईन ह पीटल येथे अँड मट अस याने जबाब घे यांत आलेला नाह . सदर वर ल मोटार अपघात रिज.नं.4/2017 चे द.15.03.2017 
ी. मोटार अपघाताची खबर देणार योगेश रामचं  हसागळे रा. माणगाव ता. कजत िज. रायगड यांनी दाख वले ते मौजे माणगाव गावचे 
ह ीत कजत बदलापुर रोडवर पि चमेकडील बाजूस उ च दाबाची वदयूत लाईचे टवर जवळ आहे सदर ठकाणी प का डाबंर  र ता 30 फुट 
ंद चा आहे. व र याचे बाजुला टवर अस याने तेथे र याचे वभालन केलेल नाह  परंतू म येभागी सफेद रंगाची प ी असून दोन समसमान 
भाग केलेले आहे. सदरचे अपघात ठकाण हे र याचे पि चम साईड प ी पासुन 2 फुट अतंरावर आहे सदर अपघाताचे ठकाणा पासून उ तरेस 
17 फुट अंतरावर उ च दाबाची वदयूत लाईचे टवर आहे. सदर ठकाणा पासून पुवस 13 फुट अतंरावर र याचे दोन भाग के याची सफेद प ी 
आहे. सदर ठकाणी र यावर मोटार सायकल ठोकर मा न खाल  पड याने खरचटलेले वण व र ताचे डाग पडलेले दसत आहे. सदर ठकाणी 
अपघातातील मोटार सायकल हो डा शाईन नं. एम.एच.46 ऐ.एम8130 ह उभी दसत असून समोर ल खोडी व हेड लाईट पुणपणे तुटून फुटून 
नुकसान झालेचे दसत आहे व उजवे बाजुचे अ शीलेटरचे रबर  मुठ घासलेल  दसत आहे. वैबरे मजकुरचा पंचनामा केलेला असून सदरचा 
पंचनामा मोटार अपघातात सामील केलेला आहे.सदर अपघातात सम  पाहाणारे उ हास पांडुरंग घोड वंदे वय.26 रा.तलवडे ता. कजत याचेकडे 
व 2. शाम महादु पेमारे यांचेकडे चौकशी कर यांत आल  असुन तेह  मोटार सायकल वार रमेश सुयवंशी याचे चुक मुळेच सदरचे अपघात 
झा याचे सांगत असून तसे यांचे जबाब न द व यांत आले असून ते अपघाताचे कागदप ात सा मल केलेल आहे. तसेच सदरचा जखमी 
जय दप केशव पेमारे हे एम.जी.एम.कामोठे नवी मुबंई येथे उपचार घेत अस याने आ ह  आज रोजी एम.जी.एम.कामोठे नवी मुबंई येथे 
जखमीकडे व मोटार सायकल वार याचेकडे चौकशी कर ता गेलो असता पादचार  जय दप केशव पेमारे यास मोटार अपघातात गं भर दुखापती 
झा याने उपचारा दर यान आज दनांक 16.03.2017 रोजी दुपार  02.35 वाजता मयत झालेले आहेत असे ते थल ड टरांनी घो षत केलेले 
आहे. एकदंर त सदर मोटार अपघाताचे झाले चौकशी म ये यांतील आरोपीत रमेश तुकाराम सुयवंशी रा.कडाव ता. कजत िज. रायगड हा मोटार 
सायकल नं. एम.एच.46 ऐ.एम 8130 ह कजत बाजूकडून बदलापूर बाजुकडे चाल वत घेवून येत असतांना आपले ता यातील मोटार सायकल 
अ वचाराने, हयगईने, भरधाव वेगात र याचे प रि थतीकडे दुल  क न चाल वत घेवुन जात असतांना मौजे माणगाव गावचे ह ीत आलेवेळी 
र याने डावे बाजुने पादचार  चालत जात असतांना पादचार  जय दप केशव पेमारे रा.माणगाव ता.कजत िज.रागयड यास ठोकर मा न 
अपघातात जय दप पेमारे यास लहान मोठया व पा या दुखापती के याने एम.जी.एम. ह पीटल कामोठे येथे उपचार घेत असतांना मरणास 
तसेच वतःचे तसेच पा ठमागे बसलेला अजुन गुंडा पा बांगुलकर यांचे लहान मोठया व पा या दुखापतीस व मोटार सायकलचे नुकसानीस 
कारणीभूत झाल  हणून माझी मोटार सायकल वार रमेश तुकाराम सुयवंशी याचे व द भा.द. व.सं.कलम 
304(अ),279,337,338,मो.वा.का.कलम 184 माणे सरकारतफ आहे. या सोबत मोटार अपघाताचे झाले चौकशीचे कागदप  आहेत.

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)): Chandrakant 
Ramchandra  Wagh

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46526        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.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(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): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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

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)  
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/03/2017 19:56 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/03/2017 19:27 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): 16/03/2017 Time (वेळ): 19:27 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:27 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:30 तास Time To (वेळेपयत): 19:27 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे भोईघर येथे वजय या या घर,मु ड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): स चन पांडूरंग वाघमारे   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 2000 (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.): 91-7773937665

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता भोईघर, , मु ड, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता भोईघर, , मु ड, रेवदंडा, 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):

यांतील आरोपीत मजकुर याने गेले एक म ह यापूव  फयाद  यांना आई व न श या द या हो या हणून याबाबत फयाद  यांनी आरोपीत 
यास सां गतले क , मला माझे आई व न श या देवू नकोस मला आवडत नाह  या गो ट चा मनात राग ध न वर ल तारखेस वेळी व 
ठकाणी यांतील आरोपीत याने पाठ  मागून येवून हातात काठ  घेवून फयाद  यां या पाठ त डो यात मा न दुखापत केल  हणून

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  स चन शांताराम वाघमारे  
 

1. भोईघर,मु ड,रेवदंडा,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)): Santosh Gajanan 
Gaikwad

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1897        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 / 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): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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)



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)
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