






1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0099 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 01/05/2017 14:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 01/05/2017 13:55 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

3 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 01/05/2017 Time (वेळ): 13:55 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:55 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 01/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 01/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 00:45 तास Time To (वेळेपयत): 00:45 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, 13 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई पुणे NH-4 हायवेरोडवर, डंगोरकर पे ोलपंपा या समोर, चौक,खालापुर 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  महेश    मधुकर चौधर
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वावल, खालापुर , 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)

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 दनांक 1/05/2017 मी महेश मधुकर चौधर  , वय23 वष, यवसाय नोकर  , रा. वावल , ता. खालापुर िज . रायगड , मो. नं. 
9158630100. सम  खालापुर पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी माझे कुटुंबासह एक  राहत असुन माझे कुटुंबात 
मी, माझे वडील मधुकर परशुराम चौधर  व आई आशा मधुकर चौधर  असे एक  राहतो. मी स या दशमेश वजन काटा येथे नोकर स असतो . 
दनांक 1/05/2017 रोजी मी दशमेश वजन काटा येथे रा ी 19.00 ते सकाळी 7.00 असा नोकर स असताना रा ी चाहा प यासाठ  चौक 
ये थल डंगोरकर पे ल पंप या बाजुला असले या टपर  वर अलो असता रा ी 00.45 वाज या या सुमारास मुंबई बाजु कडून एक मोटार 
सायकल वार येत होता या या मागुन भर धाव वेगाने एक स ोकार वाला येथून मोटार सायकला मागुन जोरात ठोकर मा न अपघात केला 
असता मोटारसायकल ह  र याचे उज या बाजुस पडुन मोटारसायकल वर ल चालक पडलेला पाह ले. व स ो कार येथुन यु टन मा न पु हा 
मुंबई बाजुकडे पऴून गेला या नंतर या टपर वर इतर लोकांनी तसेच पंपावर ल यादव नावां या इसमानी या स ोकार पाठलाग केला व मी 
व इतर लोकांनी मोटार सायकल वार यास लहान मोठया दुखापती झा याने यांस अँबुल स मागुन उपचारा कर ता ध भाई अंबानी ह पीटल 
लोधीवल  येथे पाठवले. या वेळी मी मोटार सायकलचा नंबर पाह ला असता. तो MH 43 AG 646 असा अस याचा मी पाह ले तसेच कारचा 
पाठलाग करत गेलेले काह  लोकांनी कार व कार चालकास चौक ह ीतच पकडून पोल सा या ता यांत दले या वेळी मला समजले क  स ो 
कार नंबर MH 19 AX 4715 असा असुन या वर ल चालक यांचे नाव राज दप माधवराव पाट ल वय. 34 वष, रा. पुणे असा अस याचे मला 
समजले . तर  दनांक 1/05/2017 रोजी 00.45 वाज या या सुमारास मुंबई पुणे माहामाग मांक 04 वर मुंबई पुणे लेनवर यांतील स ोकार 
मांक MH 19 AX 4715 असा असुन या वर ल चालक यांचे नाव राज दप माधवराव पाट ल रा. पुणे वय. 34 वष याने अप या या यातील 
कार भरधाव वेगात चालवुन या या पुढे चालणारा मोटार सायकल मांक MH 43 AG 646 ह स ठोकर मा न मोटारसायलवर ल चालकांचे 
लहान मो या दुखापतीस तसेच दो ह  वाहना या नुकसाणीस कारणी भुत झाला हणुन माझी स ोकार मांक MH 19 AX 4715 असा असुन 
या वर ल चालक यांचे नाव राज दप माधवराव पाट ल रा. पुणे वय. 34 वष यांचे व द कायदेशीर त ार आहे. माझा वर ल जबाब मी 
वाचुन पाह ला, तो संगणकावर मराठ त टंक ल खत केला असुन तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले. सह . ता. 
01/05/2017 ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9158630100

2 थायी पता वावल, खालापुर , खालापूर, 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  राज दप     माधवराव 
पाट ल

1. पुणे,पुणे ामीण,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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): NITIN YASHWANT 
GAYAKWAD

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362NYGM8301Z        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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)



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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):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 1983  

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 .): 0082 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 01/05/2017 02:19 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 01/05/2017 02:19 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
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): 01/05/2017 Time (वेळ): 00:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:59 तास Entry No. (न द .):  005

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 30/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:15 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): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (पता): ांतीनगर खोपोल ,खालापुर

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): अ नसा आ लम शेख   
(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 ांतीनगर, खोपोल ,, खालापुर, खोपोल , 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):

जबाब ता. 01/05/2017 मी अ नसा आ लम शेख, वय 30 वष, यवसाय ग हणी, रा. ांतीनगर, खोपोल , ता.खालापूर, िज.रायगड, 
मो.नं.9158791863 सम  पोल स ठा यात हजर राहून जबाब देते क  मी वर ल ठकाणी राहणार  असून मी माझे कुटूं बयांसह एक ीत राहते. 
माझे पती आ लम रसूल शेख हे ी. स युअल यांचे गाडीवर ाय हर हणून नोकर स आहेत. ता.30/04/2017 रोजी रा ौ 10.15 वा.चे 
सुमारास ांतीनगर येथे माझे सासरे रसूल महंमद नुर शेख यांना डायबेट सचा आजार अस याने यांचे पायाचे बोटांचे ऑपरेशन झाले आहे 
यामुळे यांना पाह याकर ता माझे पती गेले होते. मागील वष  मा या पतीचे व माझे सासःयांचे शेजार  राहणारे माझे द र अशरफ अहमद 
शेख व यांचा भाउ हसमत शेख यांचा यांचे णरावरचे छतावरचे पावसाचे पाणी आमचे णरावर पड याचे कारणाव न भांडण झाले होते. याच 
कारणाचा राग मनात ध न अधून मधून वाद ववाद होत असतात. मा या दरांची ब हण र तूलबी हने माझे पतीस बेवडा आला असे हणाल  
व माझे दर यांनी एक जमून माझे पतीस अंगणात बोला वले व अशरफ अहमद शेख याने माझे नवःयाचे नाकात डावर बु यानी मार याने 
र त येत होते तसेच अमीन कालू शेख, हसमत अहमद शेख यांनी माझे पतीचे डो यावर हाताबु यांनी मारहाण क न शवीगाळी केल  आहे. 
सदर भांडणाम ये माझे पतीचे नाकात डावर व डो यावर मारहाण के यामुळे मी आमचे शेजार  राहणारे ीकांत कांबळे व संजय जाधव यांनी 
मळून र ात बसवून औषधउपचार करणेकामी नगरपा लका दवाखा यात नेले. यानंतर तेथील ड टरांनी ाथ मक उपचार क न पुढ ल 
औषधउपचार करणेकर ता एम.जी.एम.हि पटल, कामोठे येथे अँ यल सने पाठ व यात आले आहे.तर  ता30/04/2017 रोजी रा ौ 10.15 वा.चे 
सुमारास माझे पतींना माझे दरांनी मळून माझे पतीस मागील भांडणा या कारणाव न हाथाबु यांनी मारहाण केल  यामुळे माझे पतीचे 
नाकात डास व डो यास मार लागला आहे व र तूलबी ह ने दमदाट  क न शवीगाळी केल  हणून माझी यांचे व द त ार आहेमाझा व रल 
जबाब खोपोल  पोल स ठाणे या संगणकावर टंक लखीत केला असुन तो मी वाचून पा हला असून माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा आहे. 
सम  हे लहुन दले सह , ता.01/05/2017 ठाणे अंमलदार खोपोल  पोल स ठाणे

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

2 थायी पता ांतीनगर, खोपोल ,, खालापुर, खोपोल , 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 अशरफ अहमद शेख   1. ांतीनगर 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

2 अमीन कालू शेख   1. ांतीनगर 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

3 हसमत अहमद शेख   1. ांतीनगर 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

4 र तूलबी   1. ांतीनगर 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,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)   
    

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)



(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Virendra Bhupal Vader Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0083 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 01/05/2017 03:21 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 01/05/2017 03:21 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
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): 01/05/2017 Time (वेळ): 00:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 03:04 तास Entry No. (न द .):  006

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 30/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:15 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): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (पता): ांतीनगर खोपोल ,खालापुर

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): आर तुलबी रहेमान  शेख   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1977 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ांतीनगर  खोपोल , खालापुर, खोपोल , 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):

जबाब 01/05/2016मी आर तुलबी रहेमान शेख वय 40 वष धंदणा गह णी ांतीनगर खोपोल  ता खालापूर मो.न.8888440853 सम  हजर 
राहुन लहून देते क , मी वर ल ठकाणी माझे कुटुबांसोबत राहत असुन माझे घरात माझा भाउ अ यरफ रह मद शेख, समीनाबी शेख, असे 
एकञ कुटुबांत राहतो. माझा भाउ अशरफ हा म ञी काम क न आमचे कुटंबाचा उद नवाह करतो. काल दनांक 30/04/2017 रोजी माझा 
भाउ अशरफ शेख सकाळी 09.00 वा दर यान म ञी काम कर यासाठ  खोपोल  शहरात गेला होता. तो काम आटपुन सायकांळी 07.30 वा 
दर यान कामाव न घर  आला नंतर आ ह  जेवण क न घरात बसलो होतो. मागील वष  घराचे पञावर पावसांचे पाणी पडले या कारणाव न 
माझे आ याचा मुलगा अल म रसूल शेख याचेशी आमचे भांडण झाले होते. राञौ 10.15 वा दर यान याने माझी भावजय समीना हला आमचे 
मागील वष या भांडणा व न शवगीळी करत असताना माझा भाउ घराचे बाहेर आला. तु का शवीगाळी करतोस असे वचारले असता याला 
या गो ट चा राग आ याने याने याचे हातात असले या ल खंडी सळईने माझा भाउ अशरफ रहमत शेख यास मार यास सुरवात केल  यावेळी 
मी व माझी भावजय समीना असे सोडव यास गेलो असता याचा भाउ सल म रसुल शेख व आशपाक रसूल शेख हे तेथे आले व यांनी एकञ 
मळुन आ हाला पण हा ताबु कांने मारहाण केल . सदर भांडणात माझे भावा या डावे हाताचे करंगळीला व उजवे पायाचे नडगीवर मार लागुन 
करकोळ दुखापत झाल  आहे. तर  काल राञौ दनांक 10.15 वा मी व माझा भाउ व भावजय समीना घरात असताना मागील वष या 
भांडणाव न माझी भावजय समीना हला माझे आ येचा मुलगा अल म रसूल शेख हा शवीगाळी करत होता यावेळी माझा भाउ अशरफ 
रहमत शेख व हे यास वचार यास गेले असताना याने याचे हातातील लोखंडी सळईने माझे भावाचे डावे हातास व उजवे पायास माराहण 
क न दुखापत केल  यावेळी याचा भाउ सल म रसुल शेख व आशपाक रसूल शेख हे तेथे आले व एकञ मळून मला व माझे भावजला 
हा ताबु कांनी मारहाण क न शवीगाळी केल  हणुन माझी यांचे व द त ार आहे.माझा वर ल मला जबाब हंद तुन समजावुन सां गतला 
असता तो बरोबर व खरा आहे. सम  हा जबाब लहुन दला ता.01/05/2017 ठाणे अंमलदारखोपोल  पोल स ठाणे

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

2 थायी पता ांतीनगर  खोपोल , खालापुर, खोपोल , 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 सल म रसुल शेख   1. ांतीनगर  
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

2 आशपाक रसूल शेख   1. ांतीनगर  
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

3 अल म रसूल शेख   1. ांतीनगर  
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): sanjay  baburao ambre Rank (हु ा): पोल स नर क

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)



(3)

No. ( .): mhpf23518        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0084 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 01/05/2017 18:13 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 01/05/2017 18:13 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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): 01/05/2017 Time (वेळ): 14:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:53 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 01/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 01/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 03:00 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): पूव, 6 क.मी.
(b) Address (पता): अं डा पाँइ ट, द तुर ,खालापुर

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): काशीराम   नारायण साद   शमा 
(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):

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):

खबर तार ख 01/05/2017मी काशीराम नारायण साद शमा, वय50, धंदाचालक, ाय ह ंग लायस स नंबर एम.एच.02 19870016465 
रा.अमर यांती सोसा.सींपोल  रोड, बोर वल  (प) मो.नं.8454965303 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर देतो क ,मी वर ल ठकाणचा 
राहणारा असुन तेथे मी एकटाच राहतो. माझे कुटुंबीय हे मा या मुळ गावी, छोट  गल , लाँट नं. सी.16, वाराणशी, रा य उ तर देश येथे 
असतात. मी सु म ट ह स या कंपनी या वाशी बस नंबर एम.एच.04/जी.पी 1361 या बसवर गेले 1 मह यापासुन चालकाची नोकर  कर त 
आहे. सदर बस ह  बोर वल महाबळे वर अशी चालते. काल तार ख 30/04/2017 रोजी मी नेहमी माणे रा ी 09.00 वा.चे सुमारास आम या 
बसम ये 35 वाशी घेवुन बोर वल  ते महाबळे वर असा जा यासाठ  नघालो. वासादर यान खोपोल  बोरघाटात तार ख 01/05/2017 रोजी 
पहाटे 03.00 वा.चे सुमारास अंडापाँईट येथे आ यावेळी मी माझी बस पह या लेनव न चाल वत घेवुन जात असताना मा या बस या 
पाठ मागुन एक आय20 कार नंबर एम.एच.12/एम.ड लु.2010 ह  अ तशय वेगाने आल  व मा या बसला ओ हरटेक क  लागल  याचेवेळी 
समोर एक क जात अस याने यास ओ हरटेक करता न आ याने या कारचालकाचा कार वर ल ताबा सुट याने याने आपल  कार मा या 
बस या डा या बाजु या पुढ या टायरजवळ ठोकर लागुन अपघात झाला सदर अपघाताम ये हुंदाई आय20 कारचे उज या बाजुस खरचट याने 
रंग घासुन नघाला आहे. याकारणाव न कारमधील चालक पराग सुहास शंदे राज सुंदर नकाळजे, व सुर  ल मीनारायण ओझा सव रा.पुणे, 
यांनी माझी बस र यावर अडवुन यांनी मला शवीगाळी केल . हणुन मी यांना माझी काह  चुक नसताना तु ह च तुमची कार मा या 
बसला घासुन अपघात केला व मलाच श या का देता असे बोललो या गो ट चा मनात राग ध न कार चालक व याचे दोन साथीदार यांनी 
माझी बस र यात अडवुन दगडाने मा या बस या समोर ल मोठ  काच, दो ह  बाजुचे आरसे, दो ह  हेडलाईट, उज या बाजु या चालका या 
दरवाजाची काच फोडुन नुकसान केले आहे. तर  आज तार ख 01/05/2017 रोजी पहाटे 03.00 वा.चे सुमारास अंडापाईट येथे आ यावेळी मी 
माझी बस पह या लेनव न चाल वत घेवुन जात असताना मा या बस या पाठ मागुन एक आय20 कार नंबर एम.एच.12/एम.ड लु. 2010 ह  
अ तशय वेगाने आल  व मा या बसला ओ हरटेक कर त असताना कारचा ध का मा या बसला लागुन अपघात झा याने कार चालक पराग 
सुहास शंदे, राज सुंदर नकाळजे, व सुर  ल मीनारायण ओझा सव रा.पुणे, यांनी माझी बस र यात अडवुन मला शवीगाळी क न मा या 
बस या काचा व हेडलाईट दगडाने फोडुन नुकसान केले हणुन माझी कार चालक पराग सुहास शंदे राज सुंदर नकाळजे, व सुर  
ल मीनारायण ओझा सव रा.पुणे, यांचे व द त ार आहे. माझी वर ल खबर मला मराठ तुन वाचुन हंद तुन समजावुन सांगीतल  ती मा या 
सांग या माणे बरोबर व खर  आहे. सम  ह  खबर दल  सह , ता.01/05/2017 ठाणे अंमलदार,खोपोल  पोल स ठाणे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8454965303

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता अमर यांती सोसासींपोल  रोड,, बोर वल , बोर वल , खोपोल , रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता अमर यांती सोसासींपोल  रोड,, बोर वल , बोर वल , खोपोल , 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 पराग   सुहास  शंदे 1. राहनार पुणे,पुणेरायगड,महारा ,भारत
2 राज   सुंदर   नकाळजे 1. पुणे,पुणेपुणे शहर,महारा ,भारत
3 सुर    ल मीनारायण  

ओा
1. पुणे,पुणेपुणे शहर,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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)): PRAMOD 
RAGHUNATH PATIL 

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 892        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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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  

2 पु ष 1986  

3 पु ष 1974  

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 .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 01/05/2017 21:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 01/05/2017 21:45 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४४७
4 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): 01/05/2017 Time (वेळ): 16:34 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:43 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 30/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/04/2017

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): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 17 क.मी.
(b) Address (पता): सापे तफ गोवेले  ता महाड िज ,ता महाड िज रायगड 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): चं कांत   गौ   सावंत
(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): शेतकर

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 रा सापे तफ गोवेले  ,  महाड , महाड तालुका, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा सापे तफ गोवेले  ,  महाड , महाड तालुका, 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 आरोपीत यांनी संगणमत क न से शन पंपा वारे वाऴु उपसाचा परवाना नसताना गैर कायदेशीरपने 
से शन पंपा वारे मजुरां या मदतीने वाऴु उपसा करताना फर्◌ाद  व सा ीदार या या शेत जमीनीत अ त मण क न जमीनीचे नुकसान/ न ट 
केल  तसेच याबाबत वचारणा के याने चडुन फया दस व सा ीदारास दमदाट  केल  हणुन..

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9220880540

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 सलाम     अनवारे. 1. रा दासगाव  ता महाड िज रायगड,ता महाड 
िज रायगड,महाड शहर,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)): IQBAL ABDULLATIF 
AATAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH49865        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 पु ष 1982 मजबुत 152-152 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

               साधारण दात केसाचा रंग काळा
केसांचा कटसाधारण 
केसांचा डाय नाह
केसांची लांबी साधारण 
केशरचना इतर 
केसाचा कार  सवसाधारण 
राखाडी
केसांचा सरळपणा सरळ
वगचा वापर नाह

अंध दो  ह  डोळे कृ ीम 
मच मचणारे साधारण
भुवयांचा आकार सरळ 
भुवयांची जाडी पातळ 
डोळयांचा रंग काळेभोर   
डोळयांचा कार साधारण
च   याचा कार साधारण 
काच (च  मा) 
तरळा नाह  
च   याचा वापर होय

तंबाखू खाणारा

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 .): 0062 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/05/2017 02:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 01/05/2017 23:47 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७

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): 01/05/2017 Time (वेळ): 23:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:47 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 01/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 01/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:40 तास Time To (वेळेपयत): 20:45 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, 3 क.मी.
(b) Address (पता): ह ीत मूंबई गोवा हायवेरोडवर, पे ोल पंपाचे जवळ, मौजे तलोरे गावचे ह ीत,माणगाव 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): अ नल शामराव घाडगे    
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1979 (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 रा घाडगेवाडी पो-चंचळी , ता कोरेगोव िजसातारा, कोरेगांव, सातारा, महारा , 

भारत
2 थायी पता रा घाडगेवाडी पो-चंचळी , ता कोरेगोव िजसातारा, कोरेगांव, सातारा, 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 बस एसट  बस ची समोर ल काच फोडून 
नूकसान .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):

मी अ नल शामराव घाडगे वय 38 वष, यवसाय नोकर  ( ाय हर बच नं.9046) रा.घाडगेवाडी पोचंचळी ता.कोरेगोव िज.सातारा ाय ह ंग 
लायस स नं MH/01/19980018026 आधार नं 2194 8137 9388 मो.नं. 9657646137 सम  माणगांव पोल स ठाणे येथे हजर राहून लहून 
देतो क, मी वर ल ठ काणचा राहणार असून तेथे माझे कूटूंबासह एक  राहतो. मी सन 2014 पासून महारा  रा य पर वहन मंडळात चालक 
पदावर बच नं.9046 माणे नोकर त असून स या ठाणे2 डेपोकडे नेमणूक स आहे. आज ता.01/05/2017रोजी मला अचानक एस. ट.क ोलर 
ी.बोराडे यांनी ठाणे ते कोतवाल असे ST.बस नं MH/20/BL/0466 ह  घेवून जा यास सांगीतले या माणे मी माझे सोबत वाहक समाधान 
मा ती कांबळे वय 34 वष वाहक बच नं.70486 यांना घेवून सायं 0400 वा ठाणे येथून वासी घेवून सदर S.T बस वताः चाल वत मूंबई 
गोवा हायवेरोडने ठाणे ते कोतवाल असे वासी घेवून नघालो. आमची एस.ट .बस मौजे तलोरे गावचे ह ीत मूंबई गोवा हायवेरोडनजीक 
असणारे पे ोल पंपाचे अ लकडे आ यावेळी एस ट  बसचे समो न माणगांव बाजूकडून मूंबई बाजूकडे जाणारे एका अ ात मोटार सायकल व न 
वास करणारे दोन अ ात इसमांचे पैक  मोटार सायकल चालकाचे मागे बसलेला एका इसमाने अचानक याचे हाता तल दगड एस. ट.बसचे 
काचेवर फेकून मार याने एस. ट.बसची काच फूटून काचेचे नूकसान झालेले आहे. सदर घटनेची वेळ सूमारे रा ौ.0840 वा ची होती. सदर 
अ ात इसमाने फेकून मारलेले दगडामूळे फूटलेले काचेचे बार क तूकडे एस. ट.बसमधे ाय हर केबीनचे मागे उभे राहून वास करणारे एका 
त णांचे डो यात जावून तसेच दोघा त णांचे हाताला काचा लागून सदर 3 त ण करकोळ दूखापती झाले आहेत. सदर त णांची नावे 1)महेश 
गो वंद मोरे वय 19 वष, 2)आ शष गो वंद मोरे वय 21 वष, 3)आकाश गो वंद मोरे वय 18 वष सव रा. रामनगर डगा शंकर मंद राजवळ 
दूसरा गेट ठाणे मूळ रा. कामते ता.पोलादपूर िज.रायगड असे अस याचे मला समजले आहे. सदर दूखापती त णांना मी लागल च माणगांव 
सरकार  दवाखा यात घेवून गे यानंतर तेथे यांचे दूखापतींवर औषधोपचार कर यात आले आहे. तर  आज ता.01/05/2017रोजी सायं 0400 
वा चे सूमारास मी मला नेमलेले यूट  माणे माझे ता यातील एस.ट .बस नं. MH/20/BL/0466 ह  म ये वासी घेवून सदर बस वताः 
चाल वत घेवून मूंबई गोवा हायवेरोडने ठाणे ते कोतवाल असा वास कर त असताना सूमारे रा ौ. 0840 वा मौजे तलोरे गावचे ह ीत पे ोल 
पंपाजवळ आ यावेळी माणगाव बाजूकडून मूंबई बाजूकडे जाणारे एका अ ात मोटार सायकल वर ल दोन अ ात इसमांचे पैक  मोटार 
सायकल वाराचे मागे बसून वास करणारे एका इसमाने हातातील दगड एस.ट .बसचे काचेवर फेकून मा न बसचे काचेचे नूकसान क न बस 
मधील वासी सा ीदार यांना दूखापती केले हणून माझी सदर मोटार सायकल वर ल अ ात इसमाचे व द त ार आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9657646137

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)): Sanjay   Dhondu   Salavi Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2114        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): 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.

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): मु ड

FIR No. ( थम खबर .): 0026 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 01/05/2017 22:42 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 01/05/2017 22:03 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): 01/05/2017 Time (वेळ): 21:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:03 तास Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 01/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 01/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 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): मु ड
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 18 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे पारगाण धनगरवाडी कडे, जाणा-या रोड लगत , करंवद या झुडपा या मागे,मु ड-402401

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

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

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8237219231

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मु ड पोल स लाईन , मु ड, मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत
2 थायी पता मु ड पोल स लाईन , मु ड, मु ड, रायगड, महारा -402401, 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

एक सफेद मळकट रंगाचा 
लँि टकचा10 ल.चा कँन याम ये 
सुमारे 10 ल.हातभ ीची गावठ  
तयार दा  कँनसह

400.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकूर याने वना परवाना गैर कायदा गावठ  हातभ ीची तयार दा  आपले वताचे ताबे 
क जात बाळगुन व  क रत असताना पोल सांची चाहूल लागताच जंगल भागात पऴून गेले 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  केशव    ल मण हरवे 1. पारगाण 
धनगरवाडी,मु ड,मु ड,रायगड,महारा -40240
1,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 400.00

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)): NILESH RAMESH 
GIRI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PSMH26648        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): RAMESH GANPAT BHOSALE

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. ( .): 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): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0038 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 01/05/2017 01:19 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 01/05/2017 01:05 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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): 01/05/2017 Time (वेळ): 01:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:05 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 30/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 01/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 21:30 तास Time To (वेळेपयत): 01:05 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, 18 क.मी.
(b) Address (पता): हरेहरे वर, ीवधन

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): मयुर  नरेश मयेकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1996 (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 हरेहरे वर, ीवधन, ीवधन, 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.मयुर नरेश मयेकर, वय 21 धंदाच डी येथे वकशप म ये काम क रत आहे,राहरेहरे वर ीवधन िज रायगड मो नं 7875705046 सम  
हजर राहुन खबर लहुन देते क , मी व रल ठ काणचा राहणारा असुन , घरात माझे वडील नरेश,आई न मता,ब हण मयुर  असे एक  कुटुबांत 
राहतो मी कामासाठ  अ लबाग च ढ  येथे असतो,मी कामासाठ  अ लबाग च ढ  येथे असतो दोन दवसापुव  सु ी टाकुन गावी आलो होतो.माझे 
काकांचे हरेहरे वर येथे शवाई नावाचे हटेल असुन श नवार र ववार हटेल म ये गद  अस याने यांना मदत करणे क रता मी घर  गेलो होतो. 
आज रोजी रा ौ 09.30 वा.चे सुमारास मी काका सुजन मयेकर यांचे हटेल म ये काम करत होतो.हटेल म ये जेवणा क रता 4 पु ष व 3 
म हला व यांची लहाण मुले अशी एक फ मल  बसल  होती. यांनी जेवणाची ऑडर दल  होती.पंरतु हटेल म ये गद  अस याने यांचे ऑडर 
पुण करणेस थोडा वेळ लागला या फ मल  पैक  एका मुलाने इतका वेळ झाला तर  अजुन जेवण का आले नाह  असे हणुन कांक ना (म नषा) 
यांना बडबड क  लागला यांनी काह  न ऐकता शवीगाळ करणेस सुरवात केल  यावेळी मी व माझा भाउ अिजं य मयेकर असे आ ह  
आमचे बरोबर वाद घालुन मला हाताबु याने मारहाण क  लागलेमाझा भाउ अिजं य भांडणे साड व यास आले असता या फ मल  मधील 3 
पु षांनी हटेल या बाहेर बांधले या क या व रल वटा घेउन या पैक  एकाने माझे डो यात वट मारल  यामुळे माझे डो यास मार लागुन 
यतुन र त येउ लागले या इसमा पैक  दुसया इसमाने माझा भाउ अिजं य याचे कपाळावर वट फेकुन मारल  यामुळे याचे कपाऴास 
जखम होउन र त येउ लागले. यानंतर आरडाओरडा ऐकुन गावातील शेजार  लोक मदतीस आले यांनी दोन इसमांना पकडले व हरेहरे वर 
येथील पोल स चौक  म ये येउन गेले तेथे पोल सांनी यांना यांची नावे व गाव वचारले असता यांनी याची नावे 1) सु नल तुकाराम खुटवड 
रा वटावा गजानन नगर मोरे वर अपाटमट म नं 104 प हला मजला िज ठाणे 2) संजय तुकाराम खुटवड रा व न लोक अपाटमट 
क ले स ता भोर िज पुणे असे सां गतले या इसमा पैक  भाडंण करणारा 3 रा इसम तेथुन नघुण गेला असुन यांचे नाव श शकांत हाद 
खाटपे असे अस याचे सु नल तुकाराम खुटवळ यांनी पोल सांना सां गतले.व रल इसमांनी आ हाला मारहाण के या नंतर मी व माझा भाउ 
अिजं य असे आ ह  सरकार  दवाखा यात गेले तेथे आमचे झाले दुखापतीवर उपचार झाले नंतर आ ह  पोल स ठा यात झाले कारा बाबत 
त ार दे यास आलो आहे. तर  आज ता रख 30/04/2017 रोजी रा ौ 09.30 वाजता मी माझे काकांचे हटेल म ये काम करत असताना 
जेवणाक रता आलेले फ मल  पैक  3 इसमांनी जेवण दे यास उ शर झाला हणुन शवीगाऴी क न हाताबु याने मारहाण क न वट डो यात 
व भाउ अिजं य याचे कपाळावर मा न दुखापत केल  हणुन माझी यांचे व  त ार आहे. माझी खबर माझे सांगने माणे संगणकावर 
टंक ल खत केल  असुन याची ंट काढुन मी वाचुन पाह ल  असता ती बरोबर आहे. सम  हा जबाब लहुन दले ता.01/05/2017ठाणे 
अंमलदार, ीवधन पोल स ठाणे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7875705046

2 थायी पता हरेहरे वर, ीवधन, ीवधन, 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 सु नल   तुकाराम खुटवड वडील: तुकाराम खुटवड 1. वटावा गजानन नगर मोरे वर 
अपार,ठाणे,रायगड,महारा ,भारत

2 संजय   तुकाराम खुटवड वडील: तुकाराम खुटवड 1. व न लोक अपाटमट क ले,भोर,पुणेपुणे 
ामीण,महारा ,भारत

3 श शकांत   हाद खाटपे वडील: हाद खाटपे 1. गाव माह त नाह ,पुणे 
ामीण,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)



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)): TUKARAM  
SAKHARAM  MAHADIK

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH49673        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): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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  

2 पु ष  

3 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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