
1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0065 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/06/2017 19:05 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/06/2017 19:05 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४१
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
5 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 

(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 
3(1)

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): 16/06/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:15 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 16/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:00 तास Time To (वेळेपयत): 09:30 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): पि चम, 17 क.मी.
(b) Address (पता): पडघवल ,सुधागड

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): मा ती   लहू  साळुंखे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1953 (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 भमनगर, पो परळी, सुधागड, पाल , 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 मा ती लहू साळुंखे वय64 वष, धंदा शेती, रा. भमनगर, पो. परळी, ता. सुधागड, िज. रायगड. मो. नं.7276149205. आज ता. 
15.06.2017 नेहमी माणे शेतीवरती सकाळी 9 वाजता फेरफटका मार यासाठ  गेलो असता मला माझे वह वाट त कुल कसवणुक त कुल 
द तर  असले या वादांक त गट नं.14 मळकतीत अनोळखी 24 ते 25 वयातील पाच पु ष आ ण एक मह ला ममता देशमुख यांनी माझे 
जागेतील बसलेल  ठबक संचनाची लाईन उपटून काडून फेकून देताना मी गेलो असता मी यांना रो याचा य न केला. यांना सां गतले सदर 
मळकतीची केस रोहा ांताम ये सुनावनीसाठ  चालु आहे ते हा तु ह  आता ह  ठबक संचन लाईन उपटु नका परंतु यांनी माझे काह ह  न 
ऎकता मा या अंगावर धावुन अंगावर आले यांनी मला शवीगाळी केल  व ध कबु क  केल  व मला ममता देशमुख हणाल  ह  जागा पुव  
सरकारनी महार हणुन दल  होती आता तु ह  महार नाह त महार वतनदार  संपल  आहे तु ह  आता महारडी राह ला नाह त तु ह  
जय भमवाले आहोत तु ह  आमची काय उपटनार ह  जागा आम या अमदार साहेबांची आहे तु ह  याचे आणी आमची काह ह  वाकडी क  
शकत नाह  असे बोलुन ते नघुन गेले यांनी माझी लाखो पयाचे नुकसान केले आहे मी सरकार  सेवा नव त पोल स कमचार  आहे मा या 
कुटुंबाची उपिजवीका आता शेतीतुन कर त आहे आसे असताना सबंधीत लोकांनी जातीवाचक शवीगाळी क न माझी मानहानी केल  आहे ते हा 
आपण सबंधीत लोकांवर कायदेशीर कारवाई करावी ह  आपणास नं  वनंती.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7276149205

2 थायी पता भमनगर, पो परळी, सुधागड, पाल , 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 ममता    देशमुख व ईतर 
5 

1. पाल ,सुधागड,पाल ,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)): Dashrath Shivaji Patil Rank (हु ा): पोल स 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 )

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): Dashrath Shivaji Patil

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 म हला 1999  

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 .): 0064 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/06/2017 17:42 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/06/2017 17:42 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९

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): 16/06/2017 Time (वेळ): 17:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:30 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/06/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:00 तास Time To (वेळेपयत): 09:00 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): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (पता): ीयोग सोसायट  पाक ग, रस,खालापुर

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): शवाजी    नारायण  ओमले 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1945 (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.): 91-8149659125

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ीयोग सोसायट  ,  रस , खालापुर, रसायनी, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ीयोग सोसायट  ,  रस , खालापुर, रसायनी, 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 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

एक सुपर पेडर ह रोहोड  कंपनीची 
काळया रंगाची  तवर सफेद रंगाचा 
  पटटा,तसेच समोर ल कपवर 
वहान ,

25,000.00

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):

खबर ता. 16/6/2017मी शवाजी नारायण ओमले वय 52 वश, धंदा नोकर , रा. ीयोग सोसायट चे रस, ता. खालापुर मो.नं. 8149659125 
सम  वचारले व न लहुन देतो क,मी वर ल ठकाणी राहत असुन तेथे मी माझे कंटुबासह राहतो.तेथे माझी प नी व दोन मुल असे एक  
राहतो.मी दनांक 15/6/2017 रोजी रा ौ 11.00 वा. सुमारास आमची सोसायट  ीयोग सोसायट चे पा कग म ये माझे नावे असलेल  माझी 
सुपर पेलडर मोटार सायकल नं. एम.एच 46/ ऐ. यु. 9699 ह पाक क न ठेवल  होती. दुसया दवषी सकाळी 09.00 वा मी आमचे 
सोसायट चे पा कग म ये येवुन पा हले क या ठकाणी मी माझी सदरची मोटार सायकल ह पाक क न ठेवल  होती ती तेथे दसल  नाह  
हणुन मी आजुबाजुला मोटार सायकलचा शोध घेतला पंरतु माझी मोटार सायकल मळुन आल  नाह . याव न माझी गाडी कोणीतर  अ ात 
चोरटयाने चो न नेलयाची खा ी झाल  चो न नेले या गाडीचे वणन खाल ल माणे,1) 25,000/ एक सुपर पेडर ह रोहोड कंपनीची काळया 
रंगाची तवर सफेद रंगाचा पटटा,तसेच समोर ल कपवर वहान , ी कपा असे मराठ त लहले असुन असलेल  गाडी तचा रिज. नं. एम.एच 
46/ ऐ. यु. 9699इंजीन नं. HJAO5ECF9425530 चँसीस नं MBLJA05EMF9H30088 अशा वणनाची जुनी वापरती क.अं 25,000/ येणे माणे 
वर ल वणनाची व कमंतीची माझे माल कची गाडी कोणीतर  अ ात चोरटयाने चो न नेलेल  आहे..तर  दनांक 16/6/2017 रोजी रा ौ 11.00 
वा. आमची ीयोग सोसायट चे पा कग म ये पा कग म ये पाक क न ठेवल  असता दनांक 15/6/17 रोजी रा ौ 11.00 ते दनांक 
16/6/2017 रोजी 09.00 वाज याचे दर यान कोणीतर  अ ात चोरटयाने माझी वर ल वणनाची गाडी माझे संम ती शवाय लबाडीचे हेतुने 
चो न नेल  आहे. हणुन माझी अ ात चोरटया व द त ार आहे. सदरची गाडी मळुन आ यास मी ओळखीनसदर गाडीचा मी आजुबाजुचे 
प रसरात शोध घेतला परंतु गाडी मळुन आलेल  नाह  हणुन सदर गाडी चोर स गेलेबाबत आज रोजी त ार देणेस आलो आहे. माझा वर ल 
जबाब संग कावर टंक लखीत केला असुन तो मी वाचुन प हला आहे तो माझे सांगणे माणे बरोबर टंक ल खत केला 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)): 25,000.00

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)): PRITI AVINASH 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11        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

अनोऴखी
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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0114 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/06/2017 20:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/06/2017 20:47 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(D)

3 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(F)

4 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

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): 16/06/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:11 तास Entry No. (न द .):  039

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 16/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:30 तास Time To (वेळेपयत): 15:30 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): द ण, 07 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे ता हणशेत गावचे जंगलभागा, ओहोळा कनार  ,रोहा 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): राम कशन   नागोराव गायकवाड पो श  2420
(b) Father's Name (का नाम): 

(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 रोहा पोल स ठाणे , रोहा , रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रोहा पोल स ठाणे , रोहा , रोहा, 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 अ  कोहोल 1) सुमारे 1000 लटर गुळ म ीत 
रसायन क.अं 10,000.00

2 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल 2) चार व या रंगाचे लँ ट कचे 
पंप जु.वा. क.अं 800.00

3 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल 3) एक लोखंडी म जु.वा. क.अं 200.00

4 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

4) एक का या रंगाची रबर  युब 
ती खोलुन पाहता यात 40 लटर 
गावठ  हातभ ीची तयार दा  रबर  
युबसह 

800.00

5 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
5) एक लँ ट कचा म 20 लटर 
मापाचा यात 20 लटर गावठ  
हातभ ीची तयार दा  मसह क.अं

420.00

6 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
6) एक जमन सातेले लोखंडी 
टाक वर दा  तयार कर यासाठ  
पा याने भ न ठेवलेले क.अं

1,000.00

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.): 91-8177975331

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 ल मण    शद 1. नवी 
ठाकुरवाडी,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

2 खेळु   महादेव  शद 1. नवी 
ठाकुरवाडी,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 13,220.00

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)



रोहा पोल स ठाणे गु.र.नं 114/2017 महारा ट ो ह शन कायदा कलम 65 खंड (क)(ड)(फ) खबर ता.16/06/2017मी राम कशन नागोराव 
गायकवाड पो श/2420 नेमणुक रोहा पोल स ठाणे सम  हजर राहुन सरकारतफै खबर लहुन देतो क , दनांक 16/06/2017 रोजी रोहा पोल स 
ठा यात हजर असताना पोना/851 दबडे यांना गु त बातमीदारामाफत बातमी मळाल  क ,मौजे ता हणशेत गावचे जंगलभागात 
गावठ हातभ ीची दा  तयार व व चा धंदा चालतो अशी खा ीशीर बातमी मळा याने सदरची हक गत मा.सहा.पोल स न र क ी येडेपाट ल 
सो. यांना कळवुन मी वता तसेच पोना/851 दबडे,मपोना/157 जाधव,पो श/930 साळावकर असे खाजगी वाहनाने मळाले या बातमी ठकाणी 
रवाना झालो.मौजे ता हणशेत आ दवासीवाडी गावचे शाळेजवळ आ यावर पोना/851 दबडे यांनी दोन पंचाना बोलावुन ो ह शन छा याबाबत 
मा हती देवुन आ ह  पोल स व पंच पायी चालत ता हणशेत शकरा जंगलभागात आलो.तेथे मळाले या बातमी मामे शोध घेतला असता 
ओहोळा कनार  दोन इसम लँ ट क या पंपाम ये काह तर  ढवळत असताना दसला याचा आ हा पोल स व पंच यांना संशय आ याने मी 
धावत जावुन यांना पकड याकर ता गेलो असता यांना आमचा संशय आ याने ते याचे ता यातील माल तेथेच टाकुन पळुन गेले यावेळी मी 
यांना ओळखुन ल मण शद,खेळु महादेव शद थांबा पळु नका मी तु हाला ओळखले आहे.अशा हाका मार या परंतु ते जंगलभागाचा व 
झाडाझुडपीचा आसरा घेवुन पळुन गेले ती वेळ 15.30 वाजताची होती. यांनी टाकुन दले या पंपाम ये काय आहे यांची पंचासम  खा ी केल  
असता यात गुळ नवसागर म ीत रसायन व गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल  यामालाचे वणन खाल ल माणे 1) 
10,000/  सुमारे 1000 लटर गुळ म ीत रसायन क.अं2) 800/  चार व या रंगाचे लँ ट कचे पंप जु.वा. क.अं3) 200/  एक लोखंडी 
म जु.वा. क.अं4) 800/  एक का या रंगाची रबर  युब ती खोलुन पाहता यात 40 लटर गावठ  हातभ ीची तयार दा  रबर  युबसह 
क.अं 5) 420/  एक लँ ट कचा म 20 लटर मापाचा यात 20 लटर गावठ  हातभ ीची तयार दा  मसह क.अं6) 1000/  एक 
जमन सातेले लोखंडी टाक वर दा  तयार कर यासाठ  पा याने भ न ठेवलेले क.अं एकुण 13,220/ पये येणे माणे वर ल वणनाचा माल व 
कंमतीचा ो ह शन गु याचा माल मळा याने सदरचा दा  गाळ या या अवैध धंदा कोण करतो आहे याबाबत चौकशी केल  असता तो अवैध 
धंदा ल मण शद व खेळु महादेव शद रा. नवी ठाकुरवाडी ता रोहा कर त अस याचे समजले. सदर मालापैक  नमु याकर ता 180 मल  गुळ 
म ीत रसायन पंपामधुन काढुन घेवुन एका व छ बाटल त तसेच रबर  युब व लँ ट क म मधुन नमु याकर ता येक  180 मल  
तयार दा  दुसया व छ बाटल त काढुन घेवुन बाट याना व मला पुववत बुच लावुन यावर पंचाचे स याची कागद  लेबले लावुन पोल स 
बटनाचे लाखेचे सल जागीच क न सदरचा ो ह शन माल पंप मधील रसायन हे वाहतुक चे दु ट ने अवजड अस याने ते वर ठा या आदेशाने 
जागीच नाश कर यात आलेले आहेत.तसेच रबर  युब व लँ ट कचा म पंचासम  ज त कर यात आलेला आहे.तसा स व तर पंचनामा 
पोना/851 दबडे यांनी पंचासम  जागीच केलेला आहे.तर  यातील आरोपीत ल मण शद व खेळु महादेव शद रा. नवी ठाकुरवाडी ता रोहा हे 
गैरकायदा वनापरवाना गावठ  दा  गाळ याची हातभ ी तयार केल  अस याची, तसेच गावठ  हातभ ीची तयार दा  तसेच गावठ  दा  तयार 
कर यासाठ  गुळ म ीत रसायन तयार केले ि थतीत मळुन आला व पोल संची चाहुल लागताच पळुन गेला हणुन माझी याचे व द 
महारा ट ो ह शन कायदा कलम 65 खंड (क)(ड)(फ) माणे सरकार तफै 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)): PRASHANT 
BHAGWAN DABADE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PBDM8601O        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): Anil tarachand meshram

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

3

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.

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  

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)  

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): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0091 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/06/2017 13:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/06/2017 13:33 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): 16/06/2017 Time (वेळ): 13:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:20 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 16/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:30 तास Time To (वेळेपयत): 07:30 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): उ तर, 3 क.मी.
(b) Address (पता): व यानगर चढरे येथुन,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): आबासो   दादासो  खरात
(b) Guardian's Name ( का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1987 (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.): 91-9158144227

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता राअमोघ पाक ब डीग 3माळा मु, ता अल बाग, अल बाग, रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता अमोघ पाक ब डीग 3माळा मु, ता अल बाग, 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 वेळी व ठकाणी यातील वर ल वणनाची अप र त मुलगी कु जय ी शंकर हुलवान वय 17 वष हने घरात कोणासह  काह एक 
न सांगता नघुन गेल  असुन ती अ यापयत घर  आलेल  नाह  तर  तचे कोणीतर  अ ात इसमाने अपहरण क न तस त ारदार यांचे 
कायदेशीर रखवाल तुन पळवुन नेले 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 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)): pandurang sakharam 
kapadekar

Rank (हु ा): सहा यक 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 / 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

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  

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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0121 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/06/2017 01:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/06/2017 01:46 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 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

6 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 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): 16/06/2017 Time (वेळ): 01:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:35 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 15/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 23:00 तास Time To (वेळेपयत): 23:00 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): खोपोल
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 11 क.मी.
(b) Address (पता): पुणे-मुबई ुतगती माग , ढेकु,खालापुर-410203

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

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

(a) Name (नाव): सुरेश महादु साळुंखे   
(b) Father's Name ( का नाम): महादु साळुंखे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (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):

जबाब द.16/06/2017 मी सुरेश महादु साळुंखे,वयः45 वष,धंदाःवाँचमन, स या रा,सांगडा, ता.खालापुर, िज.रायगड मुळ 
रा.वासुंडी,ता.सुधागड,िज.रायगड मो.नं. 9209982114 सम  पोल स ठा यात येवुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन मी 
माझे कुटुंबासह एकञ राहतो घरात मी माझी प नी सुरेखा व चार मुल  असे एकञ राहतो. मी माझी प नी सुरेखा ह चे माहेर कजत येथे असुन 
मे हणा अनंता मंगल गोतारणे हा ढेकु येथे कंपनीत कामाला अस याने तो याचे कुटुंबासह ढेकु येथे वताचे घरात राहतो माझी सासु 
आनंद बाई मंगल गोतारणे वय59 वष ह देखील याचेसोबत राहत असुन ती कामासाठ  पुणे मुंबई ए स ेस हायवेवर ल फुडमाँल येथील द त 
न स या हाँटेलम ये भांडी घास याचे काम कर त असे. सदर द त न स हाँटेलम ये दोन शपम ये डयुट  अस याने कधी सकाळी 07.00 
वा. कामावर जाउन दुपार  03.00 वा.कामावर परत यायची व कधी दुपार  03.00 वा कामावर जाउन राञौ 10.00 वा.परत येत असे सदर 
हाँटेलवर कामावर जाताना व परत येताना पुणे मुंबई हायवे रोड ाँस क न येत जात असे आज रोजी मी डी एस रे झीन कंपनीत वाँचमन 
हणुन रापाळी डयुट स असताना गजानन सुदाम पाट ल रा.ढेकु यांनी मला माझे मोबाईलवर फोन क न कळ वले क  तुम या सासुचा अपघात 
झाला आहे तु ह  या ठकाणी पाहायला या हणुन मी लगेच पाह यासाठ  आलो असता माझी सासु आनंद बाई ह चा अपघात होउन सदर 
अपघातात ती मयत झा याचे दसले. तर  द.15/06/2017 रोजी माझी सासु आनंद बाई मंगल गोतारणे वय59 ह  दुपारची शप अस याने ती 
घरातुन 02.30 वा. नघुन 03.00 वा.तीचे कामावर पोहचल  व तीचे काम आटोपुन राञी 10.00 वा.घर  परत येत असताना पुणे मुंबई ए स ेस 
हायवे ाँस कर त असताना कोण यातर  अ ात वाहनावर ल चालकाने ठोकर मा न अपघात क न ती याव न अनोळखी वाहने जाउन तीचे 
हात,पाय,डोके यांना गंभीर दुखापती होउन कमरेतुन दोन भाग होउन ती सदर ठकाणी जागीच मयत झाल  हणुन माझी अ ात वाहनावर ल 
चालका व दध खबर आहे. माझा वर ल जबाब मी वाचुन पा हला तो माझे सांगणे माणे संगणकावर बरोबर टंक लखीत केला आहे सम  हे 
लहुन दले सह  ता.16/06/2017

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209982114

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता सांगडा, खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, भारत
2 थायी पता सांगडा, खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, 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 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)): ARUN BABU PATIL Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH41916        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.

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)



(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 VISHNUKANT THAKUR

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMA420033

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): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0049 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/06/2017 01:21 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/06/2017 01:21 वाजता

2. S.No. (अ. .) 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.)

       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): 16/06/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:44 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 16/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/06/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 17:00 तास Time To (वेळेपयत): 19:00 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): पूव, 28 क.मी.
(b) Address (पता): कुंभे शवथर , कुंभे शवथर , तामहाड,िजरायगड

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): rajni  sadanand patil

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 12/12/1984 (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): पोल स अ धकार

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 महाड, महाड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता महाड, महाड, एम.आई.डी.सी. , 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

COMMODORE देशी दा या एकुण 
10 सीलबंद ला ट क या         
                            
बाट या , प

750.00

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):

ोि हशन .गु.र. नं 49/2017 मु. ो.अँ ट कलम65 (ई) फयाद  रजनी सदानंद पाट ल वय 33 मपोना/116 नेम.महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे 
मो.नं.7276793731( त सम  मळाल ) आरोपी क डीराम बाळु साळुंखे वय 55. धंदा शेती रा. कुंभे शवथर ता.महाड,िज.रायगड अ.घ.ता.वेळ 
द. 16/06/2017 रोजी 18.00 वा. या सुमारास ठकाण मौजे कुंभे शवथर येथे आरोपीचे घराचे पडवीत आरोपीचे ता यातुन. मळाला 
माल1)750/ . COMMODORE देशी दा या एकुण 10 सीलबंद ला ट क या बाट या , येक  75/ . कंमती या , 750 मल या , 
फ त गोवा रा य व  कर ता मया दत असलेल  ,Batch no. 32 या . एकुण माल र कम 750 / पये. ह कगत वर ल तारखेस वेळी व 
ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर याने गैरकायदा, बगरपरवाना वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह शनचा देशी दा चा माल अना धकत 
बेकायदा आपले ता यात बाळगले या ि थतीत मळुन आला 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 क डीराम   बाळु  साळुंखे 1. रा कुंभे 
शवथर,तामहाड,एम.आई.डी.सी.,रायगड,महारा
,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 750.00

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)): Sachin Nagesh Gharat Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 989        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.)

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)

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

Name (नाव): Mahadev  Narayan  Mhaske

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 1962  

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0090 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/06/2017 01:38 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/06/2017 01:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३२
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५३
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): 15/06/2017 Time (वेळ): 22:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:05 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 15/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:05 तास Time To (वेळेपयत): 19:13 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, 2 क.मी.
(b) Address (पता): मयुरा हटेल, जुने माणगाव,माणगाव

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): Santosh    Govardhan  Darade

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 12/06/1990 (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):

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

1
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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):

माणगांव पो ठाणेगुर.नं.90/2017 भाद. व.सं क 353,332,504,506,34 माणेखबर देणार संतोष गोवधन दराडे पो श/1630 माणगाव पोल स 
ठाणे मो.नं. 9850469717आरोपीत चे नांव 1)वैभव गणपत पा टे 2)संकेत अ नल जाधव दो ह  रा. ना हे पो. उसघर ता माणगाव िज रायगड 
गु.घ.ता.वे. ठ. 15/06/2017 रोजी 19.13वा. चे सुमारास मौजे मयुरा हटेल जुने माणगाव येथेह ककत व रल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील 
आरोपीत मजकूर हे हटेल मयुराचे मालक महेश शे ी तसेच वेटर व इतर टाफ यांना शवीगाळी व ध काबु क  करत होते यावेळी फयाद  हे 
सोडवासोडवी करत असताना आरोपीत नं. 1 यांनी फयाद  हे कत य क रत असताना यांची पोल स गणवेशाची कलर ध न यां या उजवे 
पाया या मांडीवर लाथ मा न शासक य कत यापासुन पराव त केले तसेच आरोपीत नं. 2 यांनी शीवीगाळी व दमदाट  केल  हणून वगैरे 
मजकूरची खबर रिज टर  दाखल क न अहवाल व र ठांना सादर क न सदर गु हाचा पुढ ल तपास व र ठाचे आदेशाने पोह/1195 कदम हे 
कर त आहेत .

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850469717

2 थायी पता माणगाव पोल स ठाणे, माणगाव, माणगांव, 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 वैभव   गणपत पा टे  वैभव 1. ना हे 
उसघर,माणगाव,माणगांव,रायगड,महारा ,भारत

2 संकेत   अ नल  जाधव  संकेत 1. ना हे 
उसघर,माणगाव,माणगांव,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)): Swapnil Vijay Kadam Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1195        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
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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): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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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 1996  

2 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)  
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