
1. P.S. (पोल स ठाणे): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0051 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/05/2017 21:05 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/05/2017 21:05 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
4 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): 02/05/2017 Time (वेळ): 20:28 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:28 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 02/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (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, 4 क.मी.
(b) Address (पता): ड गरवाडी आद वासीवाडी वा शवल ,खालापुर 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सुमन  शंकर   वाघे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1962 (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 ड गरवाडी आद वासीवाडी वा शवल , खालापूर , रसायनी, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ड गरवाडी आद वासीवाडी वा शवल , खालापूर , रसायनी, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

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  वठाबाइ    धमा वाघे 1. ड गरवाडी आद वासीवाडी 
वा शवल ,खालापुर,रसायनी,रायगड,महारा ,भार
त

2 गौर    1. ड गरवाडी आद वासीवाडी 
वा शवल ,खालापुर,रसायनी,रायगड,महारा ,भार
त

3 मंजुळा   1. ड गरवाडी आद वासीवाडी 
वा शवल ,खालापुर,रसायनी,रायगड,महारा ,भार
त

4 भमा   1. ड गरवाडी आद वासीवाडी 
वा शवल ,खालापुर,रसायनी,रायगड,महारा ,भार
त

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)



जबाब ता.2/05/17मी सौ.सुमन शंकर वाघे वय 55 धंदा मोलमजुर  रा.ड गरवाडी आद वासीवाडी वा शवल  ता.खालापूर सम ् ामीण णालय 
चौक येथे आ◌ैषधोपचार चालू असून लहून देते क , मी वर ल ठकाणची राहणार  असून तेथे मी माझे पती शंकर, मुलगा नामदेव, तुकाराम 
,सुन ह रा व नातवंडे असे आ ह  एक  कुटुंबात राहतो आ ह  मोलमजुर  क न कुटुंबाचा उदर नवाह करतो माझी मुलगी सकु संतोष वाघमारे 
रा.वेणगांव कजत येथे दल  होती ती गेले सात मह यापासून ती या नवयाने दुसरे ल न के याने ती माइयाकडेच राहते.गेले सात दवसापूव  
माझी मुलगी सकु ह स आमचे गावातील ड गरवाडी आद वासीवाडी वा शवल  येथील राहणार  वठा धमा वाघमारे ह चा जावइ जा या पुण नाव 
माह त नाह  याचे बरोबर माझी मुलगी सकु ह स याने होनाडवाडी खोपोल  येथे घेवून गेला अस याचे समजले असे वठा वाघमारे ह स माह ती 
झा याने आज तार ख 2/5/17 रोजी दुपार  0200 वा.चे सुमारास मी सावज नक नळावर पाणी आण यासाठ  गेले होते पा याची दुड डो यावर 
घेवनू येत असताना वठाबाइ वाघमारे ह चे घरासमोर आले असताना वठाबाइ व तीची मुलगी गौर  ह ने मला पाहून श वगाळ कर यास 
सुरवात केल  माइया मुल चा नवरा जा या यास तुझी मुलगी सकू घेवून गेल  माझी मुलगी आता काय कर ल असे बोलून मला श वगाळी 
क न वठा वाघमारे ह ने कोय याने माझे अंगावर वार केला मी हात पुढे केला कोयताचा वार माझे डावे हाता या पंजाला लागला .दुसरा वार 
माझे डो याचे पाठ मागील बाजूस लागला . या भांडणाचा आवाज ए◌ेकून वठा वाघमारे ह ची नंनद भमा व वठाची बह ण मंजुळा अशा चौघी 
जणी येवून मला श वगाळी क न हाताबु याने लाथेने मारहाण केल  मला खाल  पाडले शेजार  राहणारे नौशी वाघमारे ह ने भांडण सोडवा 
सोडव केल  . झाले या भांडणात माझी ग यातील डावमणी असलेले गंथन पडून गहाळ झालेले आहे तसेच हांडयाची दुड चेपलेल  आहे . 
यानंतर मी माझे घर  आले घडलेला कार मी माझे सुनेला सां गतला नंतर माझी सून ह ने माझे पती शंकर रामा वाघे यांना बोलावून आणले 
व र ात टाकून मला ामीण णालय चौक येथे आणले असून माझेवर आ◌ैषधोपचार चालू असून मी पुणपणे शु द वर आहे.तर  माझी 
मुलगी सकू संतोष वाघमारे ह  गेले सात दवापासून वठाबाइ ह चा जावइ जा या हा तीस घेवून गेला अस याने या गो ट चा मनात राग 
ध न संगनमत क न आज ता.2/5/17 रोजी दुपार  0200 वाजणेचे सुमारास सावज नक नळावर पा याची दुड भ न घेवून येत असताना मला 
1) वठाबाइ धमा वाघे,2) वठाबाइ ह ची मुलगी गौर  ,3) वठाबाइची बह ण मंजुळा, 4) वठाबाइची ननंद भमा अ या यांनी मला श वगाळ 
व हाताबु याने मारहाण क न वठाबाइ धमा वाघे ह ने कोय याचा वार माझे डावे हाताचे पंजावर व डो याचे पाठ मागील बाजूस मा न 
आपखुशीने दुखापत केल  हणून माझी खबर आहे.

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1937        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): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला  

2 म हला  

3 म हला  

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): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0048 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/05/2017 21:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/05/2017 21:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
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): 02/05/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:19 तास Entry No. (न द .):  027

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

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, 04 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे आ ाव आ ाव भंडारआळी ,अ लबाग

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): रतेश भरत अंबुकर   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1981 (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 आ ाव भंडारआळी, अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

यांतील आरोपीत नं.1हे फयाद  यांचे चुलत काका असून गेले 2 वषापासून फयाद  यांचे नातेवाईकांना चुग या सांगत अस याने यास 
त ारदार हे यां या घर  घेत नाह त या गो ट चा मनात राग ध न वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत यांनी गद  क न फयाद  
व सा ीदार यांना शवागाऴी क न आरोपीत नं.1 याने फयाद चे नाकावर फाईट मा न दुखापत केल  व इतर आरोपीत यांनी हाताबु यांनी 
मारहाण केल  हणून

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8698285175

2 थायी पता आ ाव भंडारआळी, अ लबाग, रेवदंडा, 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 दपक व वनाथ अंबुकर   1. 
ग धऴपाडा,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

2 साद काश भोसले   1. 
वे वी,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

3 अनोळखी 1   
4 अनोळखी 2   
5 अनोळखी 3   
6 अनोळखी 4   

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)): NARAYAN MARUTI 
HINDOLA

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362NMHM8501G        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): 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  

2 पु ष  

3  

4  

5  

6  

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)



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): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0026 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/05/2017 18:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/05/2017 00:00 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 ३०४अ
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
6 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): 02/05/2017 Time (वेळ): 16:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:45 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 02/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:20 तास Time To (वेळेपयत): 14:25 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): पि चम, 4 क.मी.
(b) Address (पता):  मुंबई गोवा हायवे रोडवर, वहुर उगवतवाडी गावचे हा ीत, महाड ,महाड 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): अ ताफ    फजलु ीन  काजी
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1965 (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):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत हा याचे ता यातील िज सी नं MH43.AX 0101 ह  दासगाव बाजुकडुन महाड बाजुकडे 
चाल वत घेवुन येत असताना नमुद ठकाणी आलेवेळी याचे ता यातील िज सी अ तवेगाने, हयगयीने चालवुन इंडीकेटर न देता र यावर थोडी 
उजवे बाजूस घेवून अचानक ेक मा न र याचे डावे बाजुस वळ व याने यांतील मयत याची बुलेट मोटार सायकलची िज सीस पाठ मागील 
बाजुस ठोकर लागुन महाड बाजुकडुन येणाया इट का कार नं MH15/EX/1156 हचेवर आदळुन तो जागीच मयत झाला असुन यांतील िज सी 
वर ल चालक हा अपघाताची खबर न देता पळुन गेला हणुन.वगैरे मजकूराची खबर रिज टर  दाखल क न मा.पो न ी शंदे सो यांचे 
आदेशाने पूढ ल तपास आं ह  वत कर त आहोत

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8805451717

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता देशमुख मोह ला , महाड , महाड शहर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता देशमुख मोह ला , महाड , महाड शहर, 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 इ ान   रफ उ ीन  शर फ 1. वहुर,महाड 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)): Nilesh anant kadam Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1760        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): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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 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 शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0027 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/05/2017 20:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/05/2017 20:24 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 135

2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
5 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(3)

6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
9 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): 02/05/2017 Time (वेळ): 20:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:24 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 02/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:30 तास Time To (वेळेपयत): 15:00 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): पि चम, 4 क.मी.
(b) Address (पता): उगवतीवाडी वहुर ,महाड 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): रि फउ ीन   दाउद  र रफ
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1949 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

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 यांतील फयाद  यांचा मुलगा इ ान रफ उ ीन शर फ हा चाल वत असलेल  िज सी व मोटार सायकल म ये 
अपघात होवुन मो.सायकल वार मयत झा याने या गो ट चा वर ल आरोपीत यांनी मनात राग ध न गैरकाय याची मंडळी जमुन फयाद  
यांचे घरासमोर येवुन घरावर दगडफेक क न घराचे दरवाचे खड या तसेच घरासमोर उ या असले या दोन म चडीस कार.एक फयाट अभात, 
एक ईको, एक िज सी, या गाडयांची तोडफोड क न फयाद  यांचे मुलास श वगाळी क न िजवे ठार मार याची धमक  दल  तसेच मा.िज हा 
अ धकार  सो.रायगड अ लबाग यांचेकडील जमाव बंद  आदेशाचे उ लंघन केले हणून.

(g) Occupation (  यवसाय): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8108008000

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता उगवतीवाडी, वहुर,,  महाड, महाड शहर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता उगवतीवाडी, वहुर,,  महाड, महाड शहर, 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  ईकबाल   शहा 1. पानसार  
मोह ला,महाडरायगड,महारा ,भारत
2. पानसार  मोह ला,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत

2 मु जफर   उकये 1. पानसार  
मोह ला,महाडरायगड,महारा ,भारत

3 ईमाद   काजी 1. पानसार  मोह ला,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत

4 वसीम   फामे 1. पानसार  
मोह ला,महाडरायगड,महारा ,भारत

5 मु तसर   फामे  1. पानसार  मोह ला,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत

6 बलाल   ईसाने 1. वहुर,महाड,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)

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)



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)): Ravindra Pitambar 
Shinde

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): BPMH75186        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): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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 पु ष  

5 पु ष  

6 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

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

FIR No. ( थम खबर .): 0086 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/05/2017 00:59 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/05/2017 00:59 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 17

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 177

3 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

4 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
7 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): 23:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:23 तास Entry No. (न द .):  003

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

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 12:30 तास Time To (वेळेपयत): 13:00 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, 2 क.मी.
(b) Address (पता): सायमाऴ खोपोल ,खालापुर

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): अ य हसमुख शहा   
(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):

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 ता. 01/05/2017मी अ य हसमुख शहा, वय27 वष, धंदानोकार , रा.फा ट फवड कप या या दुकाना या मागे, पी.एम.ट .बंकेसमोर यश 
ा सपोट खोपोल , बाजारपेठ, ता.खालापुर, िज.रायगड. मो.नं. 9370774881 सम  जाखो टया ह पीटल खोपोल  येथे वचारले व न लहुन 
देतो क, मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन घरात मी माझे वडील हसमुख आई जय ी, आजी कोक ला, आजोबा चतुरभाई असे आ ह  एक  
कुटुंबात राहत असून मा या वडीलांचा ा सपोटचा यवसाय असुन मी अंधेर  येथे नोकर  क न यावर आम या कुटुंबाचा उदर नवाह 
चालतो.आज ता.01/05/2017 रोजी मा या ब हणीचे पती यांना लोणावला येथे सोड यासाठ  माझी बुलेट मोटार सायकल 
.एम.एच.46/ए.ए.9856 ह  व न एन.एच.4 हायवे रोडने सकाळी 11.30 वा. या सुमारास गेलो होतो. बह णी या पतीला 12.00 वा. लोणावला 
येथे सोडून मी एकटाच मोटार सायकल घेवुन नघालो होतो. मी एन.एच.4 हायवे ने खोपोल कडे येत असताना शं ोबा मंद राजवळ आलो 
असताना एक बुलेट मोटार सायकल वार वेश बंद र यातुन चुक या बाजुने अ तवेगात मुंबई बाजुकडुन पुणे बाजुकडे येत असताना मा या 
मोटार सायकलला जोरात समो न ठोकर मा न अपघात केला. ती वेळ 12.30 वा. ची होती सदर अपघातात मा या डा या पायाला दुखापत 
झाल  असुन समोर ल बुलेट चालकास देखील दुखापत झालेल  आहे. दो ह  मोटार सायकलचे नुकसान झालेले आहे. अपघात करणाया माटार 
सायकलचा नंबर एम.एच.12/एम.वाय 4674 असा असुन यावर ल चालकास के.एम.सी. णालय खोपोल  येथे नेले अस याचे मला समजले 
आहे. तर  दनांक 01/05/2017 रोजी दुपार  12.30 वा.चे सुमारास मी लोणावळा ते खोपोल  असा एन.एच.04 हावे रोडने माझी बुलेट मोटार 
सायकल मांक एम.एच.46/ए.ए.9856 ह  वतः चाल वत घेवुन जात असताना वेश बंद र यातुन चुक या र याने बुलेट मोटार सायकल 
नंबर एम.एच.12/एम.वाय.4674 वर ल चालक याने आपले ता यातील मोटार सायकल अ तवेगाने, हयगयीने, बेदरकारपणे चालवुन अपधात 
क न अपघातात मा या व वतः या दुखापतीस तसेच दो ह  वाहनांचे नुकसानीस कारणीभुत झाला आहे. हणुन माझी बुलेट मोटार सायकल 
नंबर एम.एच.12/एम.वाय.4674 वर ल चालका व द त ार आहे. माझा वर ल जबाब मी पुणपणे शु द त असताना दला असुन तो मी 
वाचुन पाह ला तो मा या सांग या 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.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता फा ट फवड कप या या दुकाना , खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता फा ट फवड कप या या दुकाना , 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 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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Pankaj Ganpat 
Khandagale

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1234        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): 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  

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 .): 0087 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/05/2017 02:26 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/05/2017 02:26 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटर प रवहन कामगार अ ध नयम, १९६१ 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७

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): 23:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:12 तास Entry No. (न द .):  009

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

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:15 तास Time To (वेळेपयत): 22:30 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, 6 क.मी.
(b) Address (पता): खोपोल  एकझीट जवऴ,खालापुर

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नयन भरत भगत   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (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 अवसरे ,पोमानीवल , कजत, खोपोल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता अवसरे ,पोमानीवल , कजत, 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):

बाब ता..01.05.2017 मी नयन भरत भगत वय25 वष,धंदा यापार,रा.अवसरे,पो.मानीवल ,ता.कजत,िज.रायगड.मो.नं.9075483117 सम  
पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क , व रल ठकाणी मी माझीप नी उ वला,मलगाभागव, आईवडील,भाऊपरेश असे एक  राहतो. मी 
पाणी पुर व याचा यवसाय करतो. द 01.05.2017 रोजी माझे मुलाचे जायवल कर याचे अस याने व आमचे कुलदैवताचे धा मक काय 
अस याने आं ह  दोन गाडया घेवुन सकाळी 07.00 वाजता अवसरे येथुन नघुन सकाळी 11.00 वाजता जेजुर  येथे पोहचलो. व तेथे 
कुलदैवताचे काय केले तसेच मुलगा भागव याचे जायवल केले (केस काढले) व दुपार  जवेण क न देव दशन केले नंतर सं याकाळी 04.00 
वाजता जेजुर  येथुन आं ह  भाडयाने केलेल  इनो हा .एम्.एच्.43ए स 3854 ह  म ये मी प नी उ वला,मुलगा भागव ,बह नभारती 
का शनाथ भाईर,मे हनेका◌ा शनाथ ल मण भोईर,भाचाइ वर का शनाथ भोईर,गावातील मुलगाराहुल उदय गायकर, चुलत बह नमोह नी अ नल 
भगत, सासु कमलाबाई रघुनाथ अ धकार  व ◌ाय हर जानु नामदेव रानमारे असे आं ह  जेजुर  येथुन आमचे अवसरे गावी ये यासाठ  नघालो 
व दुसरे गाडीम ये माझे वडील व इतर 4 लोक आमचे पाठ मागे येत होते. आं ह  पुणेमुंबई ए स स हायवेने येत असताना पुणेमुंबई ए स ेस 
हायवेचे बाजुला असले या खोपोल  ए झीटचे रोडवर येवुन आमची गाडी थांबवुन आमचे पाठ मागे येणारे दुसरे गाडीची इनो हा गाडीम ये बसुन 
वाट बघत थांबलो असता रा ी 10.15 वाज याचे सुमारांस आमचे पाठ मागुन येणारा टे पो .जी.जे.19ए स/1749 याने आमची रोडचे बाजुला 
उभी असलेल  इनो हा कार ह स ठोकर मा न आमचे इनो हा कार म ये बसले या ◌ाय हर जानु नामदेव रान मारे,तसेच मे हने का शनाथ 
ल मण भोईर,भाचा इ वर का शनाथ भोईर,गावातील मुलगा राहुल उदय गायकर,चुलत बह नमोह नी अनंत भगत यांना सदर अपघातात मुका 
मार लागला असुन यांना औषध उपचार कामी नगर पाल का हा पीटल खोपोल  येथे अड मट केले आहे. तर  टे पो . जी.जे.19ए स/1749 
व रल चालक दल पकुमार जगनाथ पाल रा.सोनावा ,पो.माधोगंज,तासदर,िज. तापगड रा यउ तर देश याचे चुक  मुळे अपघात झाला असुन 
सदर अपघाता म ये आमचे कारचा ◌ाय हर जा◌ुन नामदेव रान मारे,तसेच कार म ये बसलेले नातेवाई मे हने का शनाथ ल मण भोईर,भाचा 
इ वर का शनाथ भोईर,गावातील मुलगा राहुल उदय गायकर,चुलत बह नमोह नी अनंत भगत यांना मुका मार लागुन दुखापत झाल  आहे तसेच 
आमचे इनो हा कार . एम्.एच्.43ए स/3854 ह चे नुकसान झाले आहे. तर  सदर टे पो चालक दल पकुमार जगनाथ पाल याचे माझी 
कायदे शर व  त ार आहे. माझा जबाब मी वाचुन पाह ला तो मा या सांग या माणे संगणकावर बरोबर टाईप केला आहे. सम  हे लहुन 
दले सह  ता.01.05.2017 पोल स ठाणे अमंलदार (नयन भरत भगत)खोपोल  पोल स ठाणे.

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 दल पकुमार ज गनाथ पाल 
  

1. सोनावा,माधोगंज 
सदर,SANGIPUR, तापगढ,उ तर देश,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)): Devidas Dinkar Patil Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2067        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): 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  

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): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0038 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/05/2017 00:56 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/05/2017 09:30 वाजता

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

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७

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): 02/05/2017 Time (वेळ): 14:25 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:27 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 02/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:30 तास Time To (वेळेपयत): 09:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 5 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई गोवा हायवे , खारड बी,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): ह   बी. हामुणकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1966 (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.): 91-9890632844

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वडखळ पोल स ठाणे, पेण, वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वडखळ पोल स ठाणे, पेण, वडखळ, 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):

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  संद प    ल मण   मोरे 1. माया अपाटमट म 301,कासारआळी 
भवंडी, भवंडी शहर,ठाणे 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)



मी वसंत भाउराव हामुणकर वय50 वष, यवसायनोकर  पोल स हवालदार ब.नं.884 नेमणुक वडखळ पोल स ठाणे,सरकार तफ खबर लहुन 
देतो क , द.01/05/2017 रोजी वडखळ पोल स ठा यात सकाळी 08.00 ते 2000 वाजे पयत ठाणे अमंलदार हणून डयुट वर हजर असताना 
सचीन रजनीनाथ पुसाळकर वय 40 वष धंदा डय हर रा.बोल  पंचतन ता. ीवधन यांनी दले या खबरे या आधारे वडखळ पोल स ठाणे मोटार 
अपघात रिज. . 15/2017 माणे दाखल कर यात आला होता.. सदर अपघाताची चौकशी आधारे नषकषास येउन पोल स ठा यास आज 
रोजी खबर लहून देतो क , सदर मोटार अपघाताची खबर सचीन रजनीनाथ पुसाळकर वय 40 वष धंदा डय हर रा.बोल  पंचतन ता. ीवधन 
यांनी दलेल  असुन ती खाल ल माणे , दनांक 01/05/2017 रोजी माझे गाडीचे मालक यांचे नातेवाइक व वास वलास तोडणकर, याची 
प नी हषदा व वास तोडणकर, आइ वैशाल  वलास तोडणकर, ब हण तेजल वलास तोडणकर व अ ता वलास तोडणकर, असी माणसे घेवुन 
बोल  पंचतन ते ने ळ असे ऐरट का गाडी नंबर एमएच 06/बीइ 1765 ह  घेवुन मुंबइ गोवा हायवे रोडने जात असतांना वडखळ पोल स 
ठा याचे हदद त खारढोबी गावचे बस टप जवळ 0930 वा.चे सुमारास आले वेळी समो न येणारा टेलर मांक एमएच 46/एच 5665 यास 
कार नं एमएच05/बीयु/0018 ह  ओ हरटेक कर त आ याने मी गाडी माझी साइडला दाबुन लो केल  असता सदर कारने माझे गाडीचे 
टायरजवळ ठोकर मारल  याच वेळी मागून येणार  वी ट कार नं एमएच06/बीइ/5303 हची माझे गाडीस मागुन ठोकर लागल , सदर 
अपघातात माझी गाडी डावे साइडला डी हायडरवर पलट  झाल . तसेच माझे समो न येणार ेलर नं एमएच 46/एच 5665 याने ओ हरटेक 
करणारे कारला साइट दे यासाठ  ेलर डावे साइडला घेत असता तो रोड या खाल  जावुन पलट  झालेला आहे. सदर अपघाताम ये आमचे 
गाडीतील व वास वलास तोडणकर, हषदा व वास तोडणकर, वैशाल  वलास तोडणकर, तेजल वलास तोडणकर तसेच ेलरवर ल चालक यास 
करकोळ मार लागलेला आहे. आ ह  झाले दुखापतीवर गडब येथील ड टर पालवीया यांचे दवाखा यात उपचार घेतले आहेत. अपघाता म ये 
माझे गाडी नंबर एमएच06/बीइ 1765 तसेच इतर गाडी नंबर एमएच05/बीयु/0018 ,गाडी नंबर एमएच06/बीइ 3503 ◌ेलर नंबर एमएच 
46/एच 5665 याचे नुकसान झालेले आहे.वगैरे मजकुरची खबर आहे.सदर अपघाताचे घटना थळाचा दोन पंचासम  पंचनामा कर यात आलेला 
आहे. सदरचे घटना थळ यांतील अपघाताची खबर देणार यांनी सम  हजर राहून दाख वले ते पाहता मौजे मुंबइ गोवा हायवे रोडवर खारढ बी 
गावचे हदद त खारढ बी गावचे बस टप पासुन सुमारे 50 फुट वडखळ बाजुकडे आहे.अपघातातील कार नंबर एमएच 05/बीयु 0018 ह वर ल 
चालक पुढे जाणारा टेलर मांक एमएच 46/एच 5665 यास ओ हरटेक के याने समो न येणार  कार नंबर एमएच06/बीइ 1765 ह स ठोकर 
मार याने याचे चुक मुळे झालेला आहे वगैरे मजकुरचा केलेला पंचनामा कागद प ात सामील केला आहे. सदर अपघाताचे कामी सा ीदार 1) 
व वास वलास तोडणकर वय 32 वष 2) हषदा व वास तोडणकर वय 29 वष 3) वैशाल  वलास तोडणकर वय 55 वष 4) तेजल वलास 
तोडणकर वय 27 वष सव रा.बोल  पंचतन ता. ीवधन 5) अनंता परशुराम वारगुडे वय 35वष रा.दुधणी ताडगांव ता.पाल  यांचेकडे वचारपुस 
केल  असता यांचे सांगणे क , सदरचा अपघात हा कार नं एमएच05/बीयु/0018 ह वर ल चालक याने ेलर नं एम 46/एच/5665 यास 
ओ हरटेक क न रग साइटला आ याने समो न येणार  कार नंबर एमएच 06/बीइ 1765 ह स ठोकर मा न अपघात क न कार मधील वासी 
व ेलर नं एम.एच.46/एच/5665 वर ल चालक यास दुखापती झा या असुन याचे चुक मुळे झालेला आहे. अपघातातील मोटार चालक 1) ी 
संद प ल मण मोरे वय 42 वष रा. भवंडी 270/1 माया अपाटमे ट, म नंबर 301 तसरा मजला शव मा ती गरेज शेजार , को्रबडपाडा 
कासारआल  भवंडी2) सुलतान महमदअल  अ सार  वय 26 वष रा.बस दलापां डे ता.तकपटट  िज हा खुशीनगर उ तर देश 3) अनंता 
परशुराम वारगुडे वय 35वष रा.दुधणी ताडगांव ता.पाल  िज हा रायगड, 4) सचीन रजनीनाथ पुसाळकर वय 40 वष रा.बोल  पंचतन ता. 
ीवधन यांना मो.वा.का.कलम 209 माणे नोटहस दे यात आले या असुन या कागद प ात सामील के या आहेत. एकंदर त मोटार अपघात 
.15/2017 चे चौकशी व न असे न प न झाले आहे क , द.01/05/2017 रोजी सकाळी 09.30 वाज याचे सुमारास खारढ बी गावचे हदद त 
मुंबइ गोवा हायवे रोडवर यांतील कार नं एम.एच.05/बीयु/0018 ह  वर ल चालक संद प ल मण मोरे वय 42 वष रा. भवंडी 270/1 माया 
अपाटमे ट, म नंबर 301 तसरा मजला शव मा ती गरेज शेजार ,को्रबडपाडा कासारआल  भवंडी याने आपले ता यातील कार नं 
एम.एच.05/बीयु/0018 ह  अ वचाराने हयगइने र याचे प र थीतीकडे दुल  क न भरधाव वेगात चालवून पुढे जात असले या ◌ेलर नंबर नं 
एम.एच.46/एच/5665 यास ओ हरटेक क न रग साइटला जावुन समो न येणार  कार नंबर एमएच 06/बीइ 1765 ह स ठोकर मा न यातील 
वासी सा ीदार व ◌ेलर मांक एम.एच.46/एच/5665 वर ल चालक यास करकोल दुखापती होणेस व वाहनांचे नुकसानीस कारणी झाला 
हणून माझी याचे व द भा.दं. व.सं.क.279,337,मो.वा.का.क.184 माणे खबर आहे.

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SHRIDHAR 
SHANTARAM ADHIKARI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH49897        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 )
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): UTTAM DATTATREY SONAVANE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69008

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 1975  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0062 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/05/2017 18:37 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/05/2017 18:13 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०७

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): 02/05/2017 Time (वेळ): 18:13 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:13 तास Entry No. (न द .):  042

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

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:30 तास Time To (वेळेपयत): 09:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 8 क.मी.
(b) Address (पता): बेलवडे,पेण-402107

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

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

(a) Name (नाव): सौ.वैभवी व णु लाडगे   
(b) Wife's Name ( का नाम): व णु लाडगे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9260744823

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बेलवडे, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता बेलवडे, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, भारत
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-)(मु  य 
( . म  ये)

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

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

घटने या वेऴी रा ौ अस याने ये याचे साधन नस याने आज रोजी फयाद द याने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी सौ.वैभवी व णु लाडगे, वय45वष, यवसाय श का, राबेलवडे, पो.आंबेघर, तापेण मो.नं. 9260744823 सम  पेण पो.ठाणेत हजर राहुन 
खबर देते क ,मी वर ल ठकाणची राहणार  असुन तेथे मी ी.मोहन राम पा टल यांचे मालक चे घरात सन 2010 पासुन भाडो ी राहते. घरात 
मी व माझे पती व णु शांताराम लाडगे असे आ ह  दोघे एक  कुंटुंबात राहतो. माझी मुलगी कोमल ह चे ल न झालेले असुन ती तीचे सासर  
रेवदंडा येथे राहते .तसेच माझा मुलगा तेजस हा इंजीनीअ रंग या श णा नमी त पुणे येथे राहतो. मी रा.िज.प. ाथ मक शाऴा बेलवडे बु ुक 
येथे नोकर  कर त असुन माझे पती पेण तालुका कषी अ धकार  कायालय येथे कषी सहा यक या पदावर काम करतात. माझे पतीचे दशना 
दनेश दवेकर रा.कौडांऴतऴे पेण या मह ले सोबत ेम संबंध असुन ते तचेशी नेहमी मोबाईलवर बोलत असतात. सदर ेम संबंधा बाबत मी 
जर माझे पतीला वचारना केल  तर या गो ट चा यानां राग येवुन ते माझेशी भांडने क न मला नेहमी मारहाण कर त असतात. दनांक 
30/04/2017 रोजी रा ी 09.00 वा.चे सुमारास मी दशना दवेकर ह चा भाऊ स चन गायकवाड यास बोलावुन यास दशना हला मा या 
नवयाशी कोणतेह  संबंध ठेवु नको असे समज व यास सां गतले. यानंतर दनांक 01/05/2017 रोजी 11.30 वा.चे सुमारास मी घर  असताना 
व माझे पती कामावर असताना यांनी मला फोन क न तु स चन गायकवाड यास दशना संबंधी का सा गंतलेस मी तुला घर  येवुन बघतो. 
अशी धमक  दल . या धमक ला घाब न मी मा या शेजार  राहणाया रे मा मा ती पा टल व शैला काऴुराम पा टल यांना मा या बचावासाठ  
घर  बोलावुन घेतले. कारण मा या पतीने हयाच कारणाव न मला दनांक 08/03/2017 रोजी झाडुने बेदम मारहाण क न मा या डा या 
हाता या पंजाला दुखापत केल  होती. यानंतर सदर दवशी दनांक 01/05/2017 रोजी रा ी 09.30 वा.चे सुमारास माझे पती कामाव न घर  
आले यावेऴी ते मला हणाले क , माझी व दशनाची बदनामी का करतेस असे बोलुन शवीगाऴी कर यास सुरवात केल . या दर यान मी 
यांना समज व याचा य न केला असता. यांनी रागा या भरात कचन क यावर ल ि टलचा चमटा घेवुन मला बेदम मारहाण कर यास 
सुरवात केल . या नंतर मा या सोबत असले या शेजार न रे मा मा ती पा टल व शैला काऴुराम पा टल यांनी मला माझे पती या मारहानीतुन 
मला वाच वले. नमुद मारहानी म ये मला माझे कपाऴा या उज या बाजुस,डो या या मागील बाजुस व पा ठ या डा या बाजुस दुखापत झालेल  
आहे.रा ौ अस याने व पेण म ये ये याचे कोणतेह  साधन नस याने मी रा ी त ार दे यास आल  नाह .परंतु मी झाले कारा बाबत आज 
रोजी पेण पोल स ठा यात येवुन त ार देत आहे.सदर त ार  पुव मी पोल सा या माफतीने उपिज हा नालय पेण येथे झाले दुखापतीवर 
उपचार घेतले आहेत.तर  दनांक 01/05/2017 रोजी रा ौ 09.30 वा.चे सुमारास मी स चन गायकवाड यास दशना हला समज व यास 
सांगीतले याचा माझे पती व णु शांताराम लाडगे यांनी मनात राग ध न मला थम फोनवर मारहाण कर याची धमक  देवुन घर  आ यानंतर 
शवीगाऴी क न ट ल या चमटयाने मला मारहाण क न दुखापती के या हणुन माझे पती व णु शांताराम लाडगे यांचे व द माझी त ार 
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 व णु शांताराम लाडगे   वडील: शांताराम लाडगे 1. 
बेलवडे,पेण,पेण,रायगड,महारा -402107,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)): SACHIN ANIL  
KAKADE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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(3)

No. ( .): SACKAK198042        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): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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 1966  

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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