
1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0068 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 19:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 19:14 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 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): 22/06/2017 Time (वेळ): 19:03 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:03 तास Entry No. (न द .):  041

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): 15:15 तास Time To (वेळेपयत): 15:25 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 15 क.मी.
(b) Address (पता): रे टईन फाँरे ट हाँटेल या सम,  जांभुळपाडा,सुधागड

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): संजय   वसंत  घोडींदे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1967 (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 करचूंडे पो जांभूळपाडा, सुधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता करचूंडे पो जांभूळपाडा, 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):

आज रोजी मा.पोल स नर क पनवेल शहर पोल स ठाणे जा. ं6748 /2017 द.16.06.2017 अ वये टपालाने ा त झा याने पाल  पोल स 
ठाणे आवक ंमांक 294/2017 द,22.06.2017 कडे रिज टर  न द क न खबर दाखल मी ी.संजय वसंत घोडींदे वय50 वष धंदानोकर  
राहणारमू.करचूंडे पो.जांभूळपाडा ता.पाल  सूधागड िज.रायगड मो.नं.9730794667 सम  पूरोह त हाँ पीटल पनवेल येथे दवाउपचार चालू 
असताना वचारले व न जबाब लहून देतो क , मी वर ल माणे असून वर ल प यावर माझे कूटूंबीया सह मूळचा था नक रह वाशी असून मी 
माझे घरगूती कामासाठ  सीबी झेड मो.सा.नं.MH06/AX5779 ह  गाडी गेले 10 वषापूव  घेतलेल  आहे सदरची गाडी मी वतः वापरतो मी 
आरो य सेवक हणून जांभूळपाडा ाथ मक आरो य क  येथे गेले तीन वषापासून काम कर त आहे. ता.15.06.2017 रोजी 15.15 वा.चे 
सूमारास मी माझी सीबी झेड मो.सा.नं.MH06/AX5779 ह  मी एकटाच घेवून पाल  व न जांभूळपाडा ाथ मक आरो य क ाकडे येत असताना 
15.25 वा.चे सूमारास रे टईन फाँरे ट हाँटेल या समोर रोडवर काँनर या ठकाणी समो न ेटा कार .MH06/BS9092 वर ल चालकांने 
भरधाव वेगात येवून माझे मोटार सायकलला ठोकर मार याने मी गाडीसह खाल  पडलो ते हा माझे कमरेला व डा या गूड याला गंभीर दूखापत 
अपघातात झाल  ते हा कार वर ल चालक ी.सूयोग सूहास गांडेकर रा.परळी ता.सूधागड यांनी वतः यां या गाडीम ये घालून परळी येथील 
ओसवाल हाँ पीटल येथे अँडमीट केले मला अपघातात झाले या गंभीर जखमा पाहून तेथील डाँ टरांनी मला पूढ ल दवाउपचाराकर ता पूरोह त 
हाँ पीटल पनवेल येथे माझे घर यांना घेवून जा यास सां गतले या माणे मला तेथील डाँ टरां या स याने मला पूरोह त हाँ पीटल पनवेल येथे 
दवाउपचारासाठ  दाखल केलेले आहे व माझेवर दवाउपचार चालू आहे. तर  ता.15.06.2017 रोजी 15.25 वा.चे सूमारास रे टईन फाँरे ट 
हाँटेल या समोर रोडवर काँनर या ठकाणी समो न येणार  ेटा कार .MH06/BS9092 वर ल चालकांने वाहतूक या नयमांकडे दूल  क न 
यां या ता यातील वाहन भरधाव वेगात चालवून मा या सीबी झेड मो.सा.नं.MH06/AX5779 या गाडीस समो न ठोकर मा न अपघातात माझे 
डा या गूड यास व कमरेस गंभीर दूखापत होवून माझे मो./सा अपघातात नूकसान केले हणून माझी ेटा कार .MH06/BS9092 वर ल 
चालक ी.सूयोग सूहास गांडेकर रा.परळी ता,पाल  सूधागड यां या व द कायदे शर त ार आहे. माझा वर ल जबाब लँपटाँपवर मराठ  
भाषेम ये टंक लखीत कर यात आला तो जबाब मी वतः वाचून पाह ला तो जबाब माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा आहे.

(i) 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 .सूयोग   सूहास  गांडेकर 1. परळी,सूधागड,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)): SANTOSH SHANKAR 
SALUNKHE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1481        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) District (िज  हा): 

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)



Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

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): 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 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0069 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 22:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 22:53 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 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): 22/06/2017 Time (वेळ): 20:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:44 तास Entry No. (न द .):  047

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 20/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/06/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 12:10 तास Time To (वेळेपयत): 12:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 05 क.मी.
(b) Address (पता): पाल  खोपोपी र ता , घो याचा डोह, चवे ,सूधागड

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): मनोहर   नामदेव  पाट ल पोना 769 
(b) Father'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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पाल  पोल स ठाणे , सूधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पाल  पोल स ठाणे , सूधागड, 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 मनोहर नामदेव पाट ल वय30 पोल स नाईक 769 पाल  पोल स ठाणे सम  पाल  पोल स ठा यात हजर राहून सरकार तफ फयाद देतो 
क ,मी रायगड िज हा पोल स दलात सन 2006 पासून कायरत असून स या पाल  पोल स ठा याचे नेमणूक स आहे.ता.20.06.2017 रोजी मी 
पाल  पोल स ठा यात 08.00 वा.ते 20.00 वा.पयत ठाणे अंमलदार यूट स असताना द ता बलभीम सूयवंशी वय29 वष धंदानोकर  
एस.ट .चालक बँच नं.23695 आर.ट .ओ लातूर लायसंस नं.एमएच24 3476 स या रा.खार  ता.रोहा िज.रायगड मूळ रा.अंबूलगा ता. नलंगा 
िज.लातूर यानी पाल  पोल स ठा यात येवून खबर दल  क  आज ता.20.06.2017 रोजी सकाळी 05.45 वा.मी रोहा एसट  डेपोम ये यूट वर 
हजर झालो यावेळी एसट  बस .MH06/S8481 ह  माझे ता यात देवून माझे सोबत कंड टर हणून ीमती आचल जाधव यांना देवून 
आ हाला आमचे व र ठानी रोहा येतून सकाळी 06.15 वा.ची रोहा गोफण रोहा ह  फेर  मार यास सां गतल  या माणे सदरची फर  पूण केल  
यानंतर 07.10 वा.आ हाला रोहा चंचवल  पाल  फेर  मार यास सांगून पाल  येथेच थांबून तेथील वाहतूक नयं ण यांचे आदेशाने फेर  
मार यास सां गतले या माणे आ ह  पाल  एसट  डेपो म ये येवून तेथखील वाहतूक नयं क यांचे आदेशा वये पाल  आतोणे पाल  ,पाल  
को शंबळे पाल  अशा फेया पूण के या. यानंतर वाहतूक नयं क यांचे आदेशा वये आ ह  पाल पेडल पाल  फेर  मार यासाठ  माझे ता यातील 
एसट  बस नं. MH06/S8481 ह  दूपार  12.00 वा.पाल  असट  डेपोतून बाहेर काढल  माझेसोबत कंड टर हणून ीमती आचल जाधव या 
हो या एसट  बसम ये फ त एक वाशी होता.पाल खोपोल  रोडने पाल  बाजूकडून पेडल  बाजूकडे जात असताना अंदाजे 12.15 वा.चे सूमारास 
घो याचा डोह येते आ यावर खोपोल  बाजूकडून येणाया मोटारसायकल वार मो.सा.सह माझे ता यातील एसट  बसला उजवे साईडला जोरात 
घास याने अपघात झाला.मी माझे ता यातील एसट  बस थांबून गाडी या खाल  उतरलो यावेळी सदर मो.सा. वार याचे उजवे हाताचे मनगटात 
माझे असट  बसची अँ यू मनीयमची प ी घूस याने मोठ  दूखापत होवून यामधून र त येत होते व याचे उजवे पायाल  सू दा गंभीर दूखापत 
होवून यातून र त येत अस याचे मी पाह ले .सदर ठकाणी र यात येणारे जाणारे लोकांची गद  जमल  जमले या लोकांनी जखमी 
मो.सा. वार यास औषधोपचार क न घे यासाठ  कूठ यातर  र ाणे पाल  येथे नेले यावेळी माझे एसट  बसला घासले या मो.सा.चा 
नं.MH06/AP7757 अस याचे व माझे ता यातील एसट  बसला उज या बाजूस मो.सा.घास या या खूणा व मो.सा उजवे बाजूकडील पाठ मागील 
टायरला आदळ याने टायर फाटला अस याचे मी पाह ले अशी मो.अ.ची खबर द याने ती पाल  पोल स ठाणे मो.अ.र.ने.09/2017 कडे दाखल 
कर यात आलेल  आहे.सदर अपघातातचे ठकाण यांतील य दश  सा ीदार कू.रोशन नथूराम ठाकूर यांनी दख वले असून सदर अपघाताचे 
ठकाण पाहता सदरचे ठकाण हे मौजे चवे गावचे ह ीत पाल  खोपोल  रोडवर घो याचाडोह येथील येथील ी.रेवणकर यांचे फामहाऊस समोर 
आहे सदरचा रोड प का डांबर  22 फूट ंद चा चढउताराचा आहे.र याचे दो ह  बाजूस 3 फूट द या साईडप या आहेत र याचे 
म यभागापासून अपघाताचे ठकाण पूवस 8 फूट अंतरावर आहे अपघात ठकाणापासून पूव बाजूस 12 फूट अंतरावर शासक य मालक चा मोठा 
झाड असून झाडावर 5890 नंबरची प याची पाट  लावलेल  दसत आहे.पि चमेस अंदाजे 50 फूटावर ी.रेवणकर यांचे फामहाऊस आहे.अपघात 
ठकाणापासून द ण बाजूकडे 4 फूट अंतरावर र याचे म यभागापासून 9 फूट अंतरावर एसट  बस या अंदाडे एक ते दड लांबी या टायर 
माक या नशा या दसत आहेत.याच ठकाणी आज ता.20.06.2017 रोजी दूपार  12.15 वा.चे सूमारास मी व माझा म  सूमीत सूरेश 
नमूतकर असे मो.सा.वर चवे येथून पाल  बाजूकडे जात असताना याचवेळी आमचे पूढे पाल  बाजूकडे चालले या मो.सा. नं.MH06/AP7757 

वर ल मो.सा. वार या या साईडने चाल वत चात असताना पाल  बाजूकडून येणारे असट  बस नं. MH06/S8481 ह  वर ल चालकाने याचे पूढे 
खोपोल  बाजूकडे जात असले या फोर ह लर कारला ओ हरटेक कर त असताना एसट  बसची उजवीकडील बाजू मो.सा. वारास घास याने 
अपघात झाला असून सदर अपघाताम ये मो.सा. वार याचे उजवे हाताचे दंडात अँ यू मनीयमची प ी घूस याने मोठ  दूखापत होवून यामधून 
र त येत होते तसेच उजवे पायाचे डो याखाल  मोठ  दूखापत झाल  असून ईतर  करकोळ दूखापती होवून दो ह  गा याचे नूकसान झाले आहे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9225845592

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 द ता   बलभीम  सूयवंशी 1. अंबूलगा, नलंगा लातूर,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.)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



सदरचा अपघात हा एसट  बस नं. MH06/S8481 वर ल चालकाने चूक मूळेच झालेला आहे असे य दश  सा ीदार कू.रोशन नथूराम ठाकूर हे 
सम  सांगत आहेत तसेच अपघाताचे ठकाणापासून द ण बाजूकडे अंदाजे 12 फूट अंतरावर रोड या साईडप ीवर अपघातामधील मो.सो.नं. 
MH06/AP7757 ह  उभी केलेल  असून तची प र थीती पाहून तसा स व तर पंचनामा न दवून गू याचे कागदप ात सामील केला 
आहे.अपघातामधील एसट  बस .MH06/S8481 ह  पाल  एसट  टँ ड या आवारात ऊभी केल  अस याने तेथे दोन पंचासम  एसट चा दसत् 
प र थीतीचा स व तर पंचनामा कऱ यात आला असून तो कागदप ात सामील केला आहे अपघातामधील दो ह  वाहनचालकांस 
मो.वा.का.क.209 माणे नोट स दे यात आल  आहे.सदर अपघातातील सा ीदार नं.1.रोशन नथूराम ठाकूर वय20 रा. चवे ता.सूधागड यांचेकेड 
झाले अपघाताबाबत चौकशी केल  असता याचे सांगणे क ,आमचे गावातील उ ेश च हाण याचे मूल ला पाल  येथील टाँपवथ शाळेत अँड मशन 
घे यासाठ  मी आमचे गावीतल माझा म  सूमीत सूरेश नमूतकर असे दोघेजण ता.20.06.2017 रोजी आमचे गावातून मो.सा.वर दूपार  
12.00 वा.चे सूमारास नघालो.पाल खोपोल  रोडने आ ह  पाल  बाजूकडे येत असताना दूपार  12.15 वा.चे सूमारास घो याचा डोह येथे आ यावर 
आमचे पूढे एक मो.सा. वार याचे बाजूनेच पाल  बाजूकडे सावकाश चालला होता याचवेळी पाल  बाजूकडून एक एसट  बस तचे पूढे खोपोल  
बाजूकडे जात असले या एका फोर ह लर गाडीला ओ हरटेक करत राँग साईडला आल  व या एसट  बस आमचे पूढे जात असले या 
मो.सा. वारास उजवे बाजूस घासत गे याने मो.सा. वार मो.सा.सह खाल  ज मनीवर पडला एसट  बसचा चालक याने सू दा पूढे थो या इंतरावर 
जावून असट  बस थांब वल  .आ ह सू दा आमची मो.सा.थांबवून सदर मो.सा. वरा या जवळ गेलो यावेळी या मो.सा. वाराचे उजवे हाताचे 
दंडात असट  बसची अँ यू मनीयम प ी घूसून मोठ  दूखापत होवून यातून र त येत अस याचे व याचे उजवे पायास मोठ  दूखापत होवून 
यामधून र त येत अस याचे आ ह  पाह ले. याचवेळी आमचे पाठ मागून आमचे गावचे सरपंच वजय जाधव हे तेथे आले तेथे लोकांची गद  
जमल  आ ह  जमले या लोकांनी जखमी मो.सा. वार यास र यातून येणाया र ाम ये घातले माजी सरपंच वजय जाधव हे जखमी 
मो.सा. वार यास उपचारासाठ  पाल  येते घेवून गेले यावेळी मी अपघात झाले या मो.सा.चा नंबर MH06/AP7757 अस याचे व एसट  बसचा 
नंबर MH06/S8481 असा अस याचे मी पाह ले सदरचा अपघात हा एसट  चालकाने एसट  बस ओ हरटेक करताना राँग साईडला चाल व यानेच 
झालेला आहे सदर अपघात हा एसट  बसचालक याचे चूक मूळेच झालेला आहे अशी ह कगत सांगत आहेत तसे याचे स व तर जबाब 
न द व यात आले आहे याच माणे सा ीदार नं.1.सू नल गो वंद परदेशी वय52 रा.गूंडगे ता.कजत 2. वजय शांताराम जाधव वय41 रा,खूरावले 
ता.सूधागड 3. आचल अमीर जाधव वय30 रा.दमखाडी रोहा यांचेकडे वचारपूस करता ते सू दा वर ल माणे ह कगत सांगत असून तसे यांचे 
वेगवेगळे जबाब न द व यात आले आहे.एकंद रत मो.अघाताचे झाले तपासात व चौकशीत असे न प न झाले क ,यांतील एसट  बस चालक 
द ता बलभीम सूयवंशी याने आपले ता यातील एसट  बस नं. MH06/S8481 ह  पाल  बाजूकडून वतः चाल वत घेवून जात असताना अपघात 
ठकाणी आलेवेळी र ता रहदार चा व चढउताराचा आहे हे माह त असताना सू दा र याचे प र थीतीकडे दूल  क न न काळजीपणे आपले 
ता यातील एसट  बस खोपोल  बाजूकडे जात असले या एका फोर ह लर गाडीला अ तवेगात ओ हरटेक करती राँग साईडला चालवून खोपोल  
बाजूकडून पाल  बाजूकडे येणाया मो.सा.नं. MH06/AP7757 ह स उज या बाजूला घासून ठोकर मा न अपघात क न मो.सा. वार सूनील 
गोपीचंद परदेसी यांचे लहान मो या गंभीर व पा या दूखापती व दो ह  गा यांचे नूकसानीस कारणीभूत झाला हणून माझी एसट  बस 
चालक याचे व द भा.द. व.क.279,337,338 मो.वा.का.क.184 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):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): MANOHAR NAMDEV 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PN769        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): Dashrath Shivaji Patil

Rank (हु ा): I (Inspector)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

No. ( .): 1234

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)  

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): पोलादपूर

FIR No. ( थम खबर .): 0023 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 18:59 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 18:59 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 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): 22/06/2017 Time (वेळ): 10:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:53 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 22/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:15 तास Time To (वेळेपयत): 08:20 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 6 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे पोलादपुर ते महाबऴे वर रो,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): रमेश हर  मोरे   हर  मोरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1961 (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 पोलादपुर पोल स ठाणे, पोलादपूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पोलादपुर पोल स ठाणे, पोलादपूर, 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 फयाद  हे याचे ता यातील गाडी अ टो कार नं mh14/am/2527 ह  वता चाल वत घेवुन जात 
असताना मौजे कापडे गावचे हदद त आले वेऴी महाबऴे वर बाजुकडुन येणारा क नं mh09/cu/9044 याने वऴणावर वऴण घेत असताना यानी 
गाडी अ तवेनाने बेदरकारपणे हयगयीने चालवुन याचा गाडीवर ल ताबा सुटुन गाडी राँग साइडला जावुन समो न येणार  अ टो कार हस 
समोरासमोर ठोकर मा न अपघात क न अ टो कारचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन सदर अपघाताबाबत पुढ ल तपास आ ह  सहा 
फौजदार मोरे हे क रत 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 सकदर बशीर मकदुर   1. मालेवाडी ता वाऴवा िज 
सांगल ,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)): MORE RAMESH  
HARI                                 

Rank (हु ा): 

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

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

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): Anil Tukharam andhare

Rank (हु ा): SI (Sub-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)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0071 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 16:49 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 15:57 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४१९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६८

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): 22/06/2017 Time (वेळ): 15:57 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:57 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 01/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/06/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:57 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): रेवदंडा
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 2 क.मी.
(b) Address (पता): साळाव,मु ड  

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

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

(a) Name (नाव): सुरेश रामचं  हा े    
(b) Father's Name ( का नाम): रामचं  हा े 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1959 (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.): 91-9270915801

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

1 इतर कृ ष उ पादने

कोकोपीट (कोकनट ह क) एकूण 
23320 क. वजनाचे  तसेच 
ा सपोट चे बल अशी  एकूण 
1,77,882 कं.अं.

1,77,882.00

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत याने फयाद  यांचे कंपनीतून कोकपीट (कोकनट ह क) मालाची मागणी के या माणे 
यां यावर फयाद  यांनी व वास ठेवून फयाद  .यांनी एकूण 23320 कलो वजनाचे एकूण 1,39,882  कंमतीचा माल आरोपीत याची 
कंपनी सवश इंड ज का होर गाव बदलापूर वे ट येथे क . एम.एच 04 एफ जे 6586 व क . एम.एच 06 बीडी 898 याम ये 
वेगवेग या रोजी माल भ न पोच केला असता यातील आरोपीत याने क एकूण 38,000 भाडे तसेच कोकोनट पट एकूण 1,39,882  व 
क भाडयाचे र मे बाबात मागणी केल  असता यांतील आरोपीत याने इंटरनेट बँक ंग वारे ऑनलाईन बल पाठवून देतो असे सांगून 
ह सअप  8486197458वर खो या अकाऊंट ची र सीट पाठवून मालाची तसेच ा सपोट या बलाची र कम दे यास टाळाटाळ क न 
आरोपीत याने फयाद  यांची तसेच ा सपोटचे मालक यांची फसवणूक 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 नामदेव सावंत   1. का होर गाव,बदलापूर वे ट,कुळगांव,ठाणे 
ामीण,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,77,882.00

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)): DYNESHWAR 
MARUTI JAVSEN

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): PNMH40117        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): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0116 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 07:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 06:18 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): 22/06/2017 Time (वेळ): 05:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 06:18 तास Entry No. (न द .):  005

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 22/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/06/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:00 तास Time To (वेळेपयत): 03:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 2 क.मी.
(b) Address (पता): रोहा एसट ट ड समोर ल रोडवर,रोहा

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सोमीनाथ राजाभाऊ तांदळे   
(b) Father'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.): 91-9130008140

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

 मकडल कंपनीचे तसेच सं  जीएम 
नूव ल छापील कागद  लेबल 
असले या देशी वदेशी दा या 
बाट या व वाहन

42,020.00

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):

जबाब ता.22/06/2017मी सोमीनाथ राजाभाऊ तांदळे वय 30 वष , यवसाय नोकर  (पोल स शपाई बं नं 315) नेमणूक रोहा पोल स ठाणे 
मो.नं.9130008140 सम  पोल स ठाणेत हजर राहून खबर लहून देतो क,मी सन 2012 पासून रायगड पोल स दलाचे आ थापनेत नोकर स 
असून सन 2016 पासून रोहा पोल स ठाणेकडे नेमणुक स आहे. रोहा पोल स ठाणे कडील बट माशल ग ती पथकात स या मी कायरत असून 
मा.पो. न.सो.रोहा यांनी नयोिजत केलेले ग ती आराख यानूसार मी माझे इतर सहकार  पोल स कमचार  यांचेसह पोल स ठाणेकडील बट 
माशल वाहन  MH/06/AA/0250 ह व न रोहा पोल स ठाणे ह ीत फ न ग त कर त असतो.काल ता.21/06/2017 रोजी सायं 2300 वा ते 
आज ता.22/06/2017 रोजी पहाटे 0500 वा पयत चे दर यान मला तसेच माझे सोबत पोहवा 1780 प.एस.पाट ल व पोना 2159 ए.ए.कवळे, 
पो. श 930 सालावकर यांना रा ग त यूट  नेमलेल  अस याने आ ह  रा ग ती कर ता रोहा बाजारपेठेत रा ग त कर त असताना आज 
ता.22/06/2017 रोजी पहाटे 0230 वा चे सूमारास आ हास आमचे बातमीदारा माफत बातमी मीळाल  क , ऍ ट हा मोटार सायकल नं 
MH/06/BR/9918 ह  व न एक इसम देशी व वदेशी बनावट ची दा  बेकायदे शरपणे आपले ताबेक जात बाळगून नागोठणे बाजू कडून रोहा 
शहर बाजूकडे येत आहे अशी बातमी मळा याने आ ह  दोन पंचाना रोहा एस.ट . ट ड समोर ल रोडवर बोलावून घेवून तेथे यांचेसम  
नाकाबंद  दर यान येणार  जाणार  वाहने व संशयीत इसम तपासणी कर त थांबून राह लो. यानंतर पहाटे 0300 वा चे सूमारास नागोठणे 
बाजूकडून येणार  एक ऍ ट हा मोटार सायकल नाकाबंद  दर यान थांबवून तपासणी केल  असता तचा वाहन  MH/06/BR/9918 असा दसून 
आ याने आ हास मळालेले बातमी माणे खा ी करणे कर ता आ ह  सदर मोटार सायकल वर ल चालक इसमाची व वाहनाची तपासणी केल  
असता सदर मोटार सायकल चालकाचे पाठ वर असलेले एका काळे रंगाचे सकबग म ये देशी व वदेशी बनावट या सलबंद बाट या मळून 
आ या. याबाबत इसमाकडे याचे नाव गाव वचारता याने याचे नाव मनोज चं कांत भालेकर वय 27 रा.मढाल  पो. पंगळसई ता.रोहा 
िज.रायगड असे अस याचे सांगीतले. याचेकडे याचे ता यात मळून आलेले मालाचे वणन खाल ल माणे.1)40,000 पये एक हरोह डा 
कंपनीची ऍ ट हा मोटार सायकल नंबर MH/06/BR/9918 जू.वा.क ं.अं2) 1760 पये मकडल कंपनीचे छापील कागद  लेबल असले या वदेशी 
दा या काचे या 11 सलबंद बाट या. येक  नग 160 पये क ंमतीची 180 ML माणे3) 260 पये सं  जीएम नूवर ज लमीटेट असे 
छापील कागद  लेबल असले या देशी दा या ला ट क या 5 सलबंद बाट या. येक  नग 52 पये क ंमतीची 180 ML माणे 42020/ 
पये येणे माणे वर ल वणनाचा व क ंमतीचा माल मनोज चं कांत भालेकर वय 27 रा.मढाल  पो. पंगळसई ता.रोहा िज.रायगड यांचे ता यात 
मळून आ याने पंचासम  सदर देशी वदेशी दा या सलबंद बाट यांचे पैक  येक  एक नग मा.केमीकल अनालायझर यांचे प र णाकर ता 
काढून घेवून यावर पंचाचे व आ हा पोल सांचे स यांची कागद  लेबले चकटवून यावर दोरा बांधून पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच क न 
सदरचा माल पंचा सम  ज त कर यात आला असून तसा पोह 1780 पाट ल यांनी स व तर पंचनामा न द वलेला आहे. तर  आज 
ता.22/06/2017 रोजी पहाटे 0300 वा चे सूमारास आ हास मळालेले बातमी माणे पोहवा 1780 प.एस.पाट ल व पोना 2159 ए.ए.कवळे, 
पो श 930 सालावकर यांचेसह मी रोहा एस.ट . ट ड समोर ल रोडवर नाकाबंद  क न वाहन तपासणी कर त असताना मनोज चं कांत भालेकर 
वय 27 रा.मढाल  पो. पंगळसई ता.रोहा िज.रायगड हा वर ल वणनाचा व क ंमतीचा माल ( देशी वदेशी बनावट ची दा ) वना परवाना, 
गैरकायदा आपले ताबेक जात बाळगले थीतीत मळून आला हणून माझी याचे व  सरकारतफ मू. ो ह .कायदा कलम 65 खंड ई माणे 
त ार आहे. सोबत पंचना या माणे ज त मू ेमाल 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 मनोज चं कांत भालेकर   1. मढाल   पो पंगळसई   ता 
रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 42,020.00

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)



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)): KASHINATHA  
KAMAL MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH43086        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

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 1990 साधारण/म  यम 122-152 ग  हाळ वण  

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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0117 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 22:27 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 17:30 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): 22/06/2017 Time (वेळ): 22:02 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:02 तास Entry No. (न द .):  042

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 22/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/06/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 4 क.मी.
(b) Address (पता):  मौजे बारसोल  आद वासीवाडी ,रोहा

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): ramkishan  nagorav gaykwad

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 27/11/1987 (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.): 91-8177955331

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 इतर रसायने 

एक ला ट कचा कँन  यात       
                     5ल टर 
गावठ  हातभ ीची दा  कँनसह 
कमंत अं

200.00

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):

मा राम कशन नागोराव गायकवाड पो श/2420नेमणुक रोहा पोल स ठाणे स या उप वभागीय पोल स अ धकार  सो रोहा यांचेकडील भरार  पथक 
म नं8177975331 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देतो क , आज ता.22/6/2017रोजी पोल स टेशन येथे हजर असताना मौजे 
बारसोला आद वासी वाडी येथे राहणारा क णा नारायण जाधव हा मौजे धाटाव गावचे ह ीत कालवा रोडचे बाजुला झाडी झुडपात अवैध गावठ  
हातभ ीची दा  व चा धंदा क रत आहे अशी खा ीशीर बातमी मऴा याने पोसई आर.ए.घाडगे ,पोह/651एम.एन.पाट ल यांना बातमी 
मऴा याने तसे उप वभागीय पोल स अ धकार  यांना कऴुन असे खाजगी वाहनाने मौजे धाटाव गावात आलो तेथे आ यावर दोन पंचाना 
बोलावुन यांना वर ल बातमी माणे हक गत समजावुन सांगुन ो ह शन छा या वषयी माह ती देवुन यांचेसह आं ह  पोल स व पंच पायी 
चालत जात असताना धाटाव गावचे ह ीत कालवा रोडचे बाजुला झाडी झुडपात एक इसम आप या पु यात एक ला ट कचा सफेद रंगाचा कँन 
घेवुन बसलेला दसला ती वेऴ 17.30वा ची होती याचा आं हाला संशय आ याने यास मी पकड यासाठ  पुढे गोलो असता यास आं हा 
पोल सांची चाहुल लाग याने याने याचे ता यातील कँन तेथेच टाकुन पऴुन गोला मी याचे मागे धावुन यास ओऴखुन क णा नारायण 
जाधव तु पऴु नको मी तुला ओऴखले आहे. असे जोर जोराने ओरडुन सु दा तो काल या या बाजु या रोडने झाडीझुडपात जंगला या दशेने 
पऴुन गोला याने टाकुन दले या कँनम ये काय आहे याची खा ी झाल  या ो ह  मालाचे वणन खाल ल माणे1)200.00 एक ला ट कचा 
कँन यास फर कचे बुच ते काढुन पहाता यात 5ल टर गावठ  हातभ ीची दा  कँनसह कमंत अंदाजे200.00 येणे माणे वर ल वणानाचा व 
कमतीचा माल मऴा याने सदर मालापैक  नमु याक रता 180मी.ल  द  कँनमधुन काढुन घेवुन कँन व बाटल स पुववत बुचे लावुन यावर 
पंचाचे स यांचे कागद  लेबले लावुन पोल स बटनाचे लाखेचे सल क न सव ो ह  माल ज त कर यात आलेला आहे. तसा स व तर पंचनामा 
पोसई आर.अे घाडगे यांनी पंचासम  जागीच केलेला आहे. तर  यांतील आरोपीत क णा नारायण जाधव याने गैरकायदा वनापरवाना गावठ  
हातभ ीची दा  बाऴगले ि थतीत मऴुन आला व पोल साना पाहुन पऴुन गेला हणुन माझी याचे व द महा. ो ह बशन अँ ट कलम 
65खंड ई मामे सरकार तफ खबर आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 क णा   नारायण  जाधव 1. बारसोल  
आद वासीवाडी,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 200.00

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)): RAJENDRA  DHAVJI 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46835        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): Anil tarachand meshram

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल भाषा)
  Place  of (चे ठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

(कोड)
Mole (( तळ) Scar ( ण) Tattoo (गोदण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)









1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0097 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 13:36 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 13:36 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १७१

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): 22/06/2017 Time (वेळ): 13:25 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:25 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 22/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:45 तास Time To (वेळेपयत): 08:45 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, 08 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे  RCFकंपनी थळ काटा गेट येथ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): वनायक   शंकर  गायकवाड
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1957 (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 CISF युनीट RCF थऴ ताअ लब, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता  रा CISF युनीट RCF थऴ ताअ लब, 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 आरोपीत हस क य औ यो गक बलामधुन काढुन टाकलेले असताना देखील ती मु ामहुन कपट  
उ ेशाने क य औ यो गक सुर ा बलाचा च ह असलेला ेस पर धान क न RCFकंपनीचे काटा गेटवर आल  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 पना   रमेश  ढोणे 1. रा RCFकलनी कु ऴ,ता 
अल बाग,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)): ANIL AMBAJI SANAP Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMAH51034        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

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

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)



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  

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0137 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 15:07 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 14:40 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): 22/06/2017 Time (वेळ): 14:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:40 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 22/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/06/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 04:00 तास Time To (वेळेपयत): 04:00 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, 4 क.मी.
(b) Address (पता): हाळ बु ुक,खालपुर

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): इ ाह म  दाउद जळगावकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1967 (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): राजप त शासक य अ धकार

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9422694543

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता हाळ बु ुक, खालपुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता हाळ बु ुक, खालपुर, खालापूर, 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

1) 10,000/ पये कमंतीची 
स हर रंगाची यावर केसर  रंगाचे 
पटटे असलेल                    
    हर

10,000.00

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):

जबाब तार ख 22/06/2017मी इ ाह म दाउद जळगावकर वय 50 यवसाय, र ा चाल वणे रा हाळ बु ुक ता खालपुर िज रायगड मो नं 
9422694543 सम  हजर राहुन लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर आहे. घरात मी प नी सुलताना, आइ 
ह वाबी, मुलगा आफान असे एक  राहतो. मी र ा चालवुन आमचे कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. मी सन 2011 सालात हरो हो डा लेझर 
मोटार कुट  नं एम.एच.46 आर 9237 ह  घेतल  असुन सदर मोटार कुट  मी व माझे सासरे का शम इ माइल जळगावकर रा हाळ बु ुक 
असे आ ह  दै नक कामकाजा कर ता वापरत असतो. दनांक 21/06/2017 रोजी रा ीचे जेवण खावण झा या नंतर आ ह  रा ौ 11.00 
वाज या या सुमारास झोप यास गेलो असता ते हा सदरची हरो हो डा लेझर कुट  नं एम.एच.46 आर 9237 ह  माझे सासरे का शम 
इ माइल जळगावकर यां या घरासमोर अंगणात ठेवलेल  होती. दनांक 22/06/2017 रोजी पहाटे 04.00 वाज या या सुमारास रोजा सण चालु 
अस याने उठलो असता माझे सासरे का शम इ माइल जळगावकर हे माझे घर  येवुन हणाले क  जावइ माझे घरासमोर लावलेल  लेझर 
कुट  दसत नाह  तु ह  आणल  आहे का असे हणाले मी यांना नाह  आणल  असे सां गतले यानंतर आ ह  सदरची लेझर कुट चा 
गावात,आजुबाजुला व इत  शोध घेतला असता सदरची लेझर कुट  मळुन आलेल  नाह  यानंतर आमची खा ी झाल  क  सदरची कुट  
कोणीतर  अ ात चोरटयाने चो न नेल  आहे तीचे वणन खाल ल माणे,1) 10,000/ पये कमंतीची स हर रंगाची यावर केसर  रंगाचे पटटे 
असलेल  हरो हो डा कंपनीची लेझर कुट  मांक एम एच 46 आर 9237 चसी नं MBLJF16EDBGE11851 इंिजन नं JF16EBBGE11997 

अशी असलेल  जुनी वापरती क अं 10,000/ वर ल वणनाची व कंमतीची लेझर कुट  ह  कोणीतर  अ ात चोरटयाने माझे संमती शवाय 
वता या फायदयाकर ता लबाडी या हेतुन चो न नेल  आहे हणुन माझी या अ ात इसमा व द कायदेशीर त ार आहे माझा वर ल जबाब 
मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर ल हला आहे सम  हे लहुन दले सह  ता 

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)): 10,000.00

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)): Sujit Bhagawan Thakur 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): jamil ahmad shekh

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0044 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 16:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 15:30 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): 22/06/2017 Time (वेळ): 15:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:30 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 26/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:00 तास Time To (वेळेपयत): 01:30 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, 16 क.मी.
(b) Address (पता): वर रे वे टेशन येथे तुतार  ,महाड

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  म नषा   ाने वर  मोह ते
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1952 (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.): 91-9619146851

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रासी 431 से टर नं20, ऐरोल  नवी मुंबई नवी मुंबई, महारा , भारत
2 थायी पता रासी 431 से टर नं20, ऐरोल  नवी मुंबई नवी मुंबई, 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 दा गने/आभूषण सो याची ग यातील साखळी
एक गोफ डीझाईनची म ये अंडाकती 
मनी व सफेद मोतीवजन अंदाजे 
17.50 ँम 

35,000.00

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  हया नमुद माणे झोपुन वास कर त असताना सदरची गाडी वीर रे वे टेशन येथे थांबल  
यावेळी यां या ता यातील नमुद वणनाची सो याची चैन कोणीतर  अ ात चोर याने खडक तुन हात घालुन यां या नकळत खेचून चो न 
नेले हणून. सदरचा गु हा हा ठाणे रे वे पोल स टेशन जा. .2829/2017 द.01/06/2017 अ वये 00/2017 ने महाड तालुका पोल स ठाणे 
येथे आ. .560/2017 द.19/06/2017 अ वये ा त झाला असुन सदर या गु हयाबाबत चौकशी क न आज रोजी गु हा न द कर त आहोत 
हणुन न द.

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)): 35,000.00

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)): SANGRAM JALABA 
BAMANE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SJBM8201V        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

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)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): DGPMSPM6404

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): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0043 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 15:59 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 15:25 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५६
2 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): 22/06/2017 Time (वेळ): 15:25 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:25 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 30/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:00 तास Time To (वेळेपयत): 01:00 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): द ण, 16 क.मी.
(b) Address (पता): रे वे टेशन येथे कोचीवल  एक्,महाड

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): वे लंटा   बनड  गोसांलवीस
(b) Father's Name (का नाम): 

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

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8451093025

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा212 सी वींग शांतीगंगा, भा दर रे वे टेशन समोर पुबृ नमुंबई शहर, महारा , 

भारत
2 थायी पता रा212 सी वींग शांतीगंगा, भा दर रे वे टेशन समोर पुबृ नमुंबई शहर, 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 दा गने/आभूषण सो याची ग यातील साखळी लालम या व पौला डझाईन वजन 7 ँम150 मल ँम 20,660.00

Particulars of properties of interest (संबंधीत मालम  तेचा तपशील):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (त ारदार/मा हती देणा-याकडून त ार कर  यातील वलंबाची कारणे):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  हया नमुद माणे झोपुन वास कर त असताना सदरची गाडी वीर रे वे टेशन येथे थांबल  
यावेळी यां या ता यातील नमुद वणनाची सो याची चैन कोणीतर  अ ात चोर याने खडक तुन हात घालुन यां या नकळत खेचून चो न 
नेले हणून. सदरचा गु हा हा ठाणे रे वे पोल स टेशन जा. .2858/2017 द.02/06/2017 अ वये 00/2017 ने महाड तालुका पोल स ठाणे 
येथे आ. .559/2017 द.19/06/2017 अ वये ा त झाला असुन सदर या गु हयाबाबत चौकशी क न आज रोजी गु हा न द कर त आहोत 
हणुन न द.

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)): 20,660.00

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)): SANGRAM JALABA 
BAMANE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SJBM8201V        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

/informant, free of cost. ( थम खबर त ारदाराला/खबर ला वाचून दाख वल , बरोबर न द वल  अस  याचे  याने मा  य केले आ ण 
त ारदाराला/खबर ला खबर ची त मोफत दल )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

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)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
No. ( .): DGPMSPM6404

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):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0035 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/06/2017 19:54 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/06/2017 17:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १५३अ
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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): 18/06/2017 Time (वेळ): 22:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:15 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 18/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 21:45 तास Time To (वेळेपयत): 21:50 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, 02 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे हसळा गौळवाडी बायपास रोड, हसळा, हसळा-402105

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  शामराव    जय संग   कराडे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 12/01/1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8805096900

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता हसळा पोल स ठाणे , हसळा , हसळा ,  हसळा , रायगड, महारा - 402105, 

भारत
2 थायी पता हसळा पोल स ठाणे , हसळा , हसळा ,  हसळा , रायगड, महारा - 402105, 

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 यांनी दनांक 18/06/2017 रोजी 21.45 वाज याचे सूमारास भारत पाक थान केट मँच म ये भारत देश पराभूत झा याने 
या गो ट चा ज लोष क न हसळा शहरातील व वध समाजातील दोन गटांम ये तेढ नमाण हावी या ईरा याने संगनमत क न मौजे 
हसळा गौळवाडी बायपास रोड येथे फटाके वाज व याने हसळा शहरातील एको यास बाधा ये याची व सावजनीक शांतता बीघडव याची 
संभवता आहे हणून यांतील खबर देणार यांनी सरकार तफ खबर

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 बदर   अ दूल  हलदे 1. 
हसळा, हसळा, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

2 सैफू ला   फैरोज  
हवालदार

1. 
हसळा, हसळा, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

3  यूसूफ   स लम  हूजूक 1. 
हसळा, हसळा, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

4 अजहर   कफायत  डावरे 1. 
हसळा, हसळा, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,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)): SUDARSHAN 
BALKRUSHNA GAIKWAD

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).

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): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1998  

2 पु ष 1989  

3 पु ष 1992  

4 पु ष 1994  

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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