
1. P.S. (पोल स ठाणे): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/03/2017 11:16 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/03/2017 11:16 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १८६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५३
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
7 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): 05/03/2017 Time (वेळ): 09:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:06 तास Entry No. (न द .):  011

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 05/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/03/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 03:05 तास Time To (वेळेपयत): 03:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई गोवा हायवे रोडवर, लोणेरे फाटा व ढालघर फाटा,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): र वं  सखाराम उभारे   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1971 (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)

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  हे अवैध वाळू वाहतुक स आळा घाल यासाठ  यांचे पथकासह लोणेरे फाटा येथे कत यावर 
हजर असताना यातील आरोपीत नं.1 अनोळखी आयवा डंपर चालक हा यांचे ता यातील आयवा डंपर नं.MH04/PG2877 हा महाड बाजूकडून 
माणगाव बाजूकडे घेवून येत असताना याम ये काय आहे हे पाह यासाठ  फयाद  व पथकाने डंपर चालक यास थांब याचा इशारा केला असता 
आयवा चालकाने गाडी न थांब वता फयाद  व यां या पथकातील कमचायां या अंगावर िजवे ठार मार या या उ ेशाने गाडी अंगावर मा न 
तेथून माणगाव बाजूकडे पळून गेला हणून याचा फयाद  व या या पथकाने पाठलाग कर त असताना दर यान आरोपी नं.2 ते 5 हे यांचे 
मोटार सायकल व न पुढे येवून फयाद  व सा ीदार हे डंपर आड व यासाठ  य न कर त असताना डंपर आडवू नये हणून यांना यांचे 
सरकार  कामात अडथळा नमाण क न आय झवाडयानो काय गाडी आडवताय तु हाला गाडी खाल  चरडून टाकू अशी िजवेठार मार याची 
धमक  दल  व आयवा डंपर मधून चो न आणलेल  ख नज उ प न, वाळू डंपर सह घेवून गेले हणून. वगैरे मजकूरची खबर माणगाव 
पो.ठाणे कडील जा. .781/2017 अ वये 00/2017 नंबरने आज रोजी ा त झा याने सदरची खबर रिज टर  दाखल क न व र ठां या 
आदेशाने पुढ ल तपास पोसई ल ढे हे कर त आहेत.

Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9272801231

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कलानगर, इंदापूर, माणगाव, गोरेगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कलानगर, इंदापूर, माणगाव, गोरेगांव, 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 सागर मो हते   1. 
माणगाव,माणगाव,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भार
त

2 स यद   1. 
माणगाव,माणगाव,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भार
त

3 अनोळखी 1   
4 अनोळखी 2   
5 अनोळखी 3   

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.)
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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)): parag shankar londhe Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 1234        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

(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): Vikram Sadashiv Jagtap

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  

4  

5  

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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1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0059 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/03/2017 03:08 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/03/2017 02:11 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४८
5 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०७
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
9 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
10 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): 05/03/2017 Time (वेळ): 02:11 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:11 तास Entry No. (न द .):  006

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 04/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 04/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:15 तास Time To (वेळेपयत): 16:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई-पुणे एनएच04 हायवे रोड, माधवबाग  येथे जाणा-या रोडवर , कलोते गावचे ह ीत,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): तारामती   ह र चं   पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1959 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): गृ हणी

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9765860599

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कलोते मोकाशी, कलोते मोकाशी, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कलोते मोकाशी, कलोते मोकाशी, 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 संद प   द ता ेय  जाधव 1. कलोते मोकाशी,कलोते 
मोकाशी,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

2 ीकांत   द ता ेय  जाधव 1. कलोते मोकाशी,कलोते 
मोकाशी,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

3 अनोळखी 1   
4 अनोळखी 2   
5 अनोळखी 3   
6 अनोळखी 4   
7 अनोळखी 5   
8 अनोळखी 6   
9 अनोळखी 7   

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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वद  जबाब द. 04.03.2017मी, सौ. तारामती ह र चं  पाट ल, वय58 वष, श ण 4 थी, यवसाय गह णी, रा.कलोते मोकाशी, ता.खालापुर, 
िज.रायगड मो.नं.9765860599 (मुलगा कु.रोशन ह र चं  पाट ल यांचे ) सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देते क ,मी वर ल ठकाणी 
नवरा ी.ह र चं  क डीराम पाट ल, वय 62 वष, यवसायशेती, मुलगा (1) नतेश, वय32 वष, यवसाय र ा चालक, सुन सौ.पुनम नतेश 
पाट ल, वय28 वष, यवसाय गह णी, (2) कु. नलेश, वय 29 वष, यवसाय नोकर , (3) कु. योगेश, वय27 वष, यवसाय नोकर , (4) कु. 
रोशन, यवसाय नोकर  असे एक  राहतो.आमची मौजे कलोते मोकाशी येथे वडीलोपािजत शेती होती. यापैक  अडीच एकर शेती सन2015 
म ये आ ह  ी.वळंबे पाट ल, रा. वलेपाल, मुंबई यांना वकल  होती. शेती मालक ी.वळंबे पाट ल यांनी सदर शेतज मनीस वलकंपाउड 
कर याचे ठर वले. सदरचे वलकंपाउडचे काम यांनी आ हालाच अंदाजे द ड लाख पायाला दले होते. यावेळी आम या गावातील राहणारे 
संद प द ता ेय जाधव यांनी शेती मालक ी. वळंबे पाट ल यांचेशी संपक साधुन वलकंपाउडचे काम यांनाच दे यासाठ  दबाव आणला. परंतु 
ी.वळंबे पाट ल यांनी सदरचे काम आ हालाच दले होते. याचा राग सं दप जाधव याने मनात धरला होता. यामुळेच तो माझे नवरा व 
मुलां याकडे नेहमी रागाने वाक या नजरेने बघत होता, व मुलांना िजवे मारतो, असे हणत असे. याबाबत मला माझे मुलांकडुन समजले 
होते. परंतु आ ह  याकडे दुल  कर त होतो. व मुलांना मी समज वत असे. तसेच ीकांत द ता ेय जाधव हा सु दा माझे मुलांकडे रागाने 
पाहत असे. दनांक 04.03.2017 रोजी सांयकाळी 4.00 वाज याचे सुमारास माझी त येत बर  नस याने उपचारा कर ता माझा मुलगा नतेश 
याचेसह आमचे मिजक टे पो मधुन खालापुर येथील सरकार  दवाखा यात घेवुन नघालो होतो. साधारण 4.15 वाज याचे सुमारास आ ह  
मुंबईपुणे जु या हायवेवर ल माधवबागकडे जाणाया रोडवर ल उतारावर आलो असता आम या पाठ मागुन अचानक दोन गा या येवुन आम या 
गाडी या पुढे थांब या. यामुळे माझा मुलगा नतेश यानेसु दा आमची गाडी थांबवल . आम या समोर थांबले या दोन पांढया रंगा या 
गा यापैक  एका गाडीची नंबर लेट तरं या या रंगाम ये व यावर 1010 असा नंबर लह ला होता. या दो ह  गा यांमधुन आमचे गावातील 
संद प जाधव व याचा लहान भाऊ ीकांत जाधव आ ण यांचे बरोबर 7 ते 8 अनोळखी इसम एक  खाल  उतरले. यापैक  संद प जाधव 
या या हातात लोखंडी सळई, याचा लहान भाऊ ीकांत जाधव या या हातात फाव याचा दांडका आ ण इतर इसमां या हातात ला या का या 
हो या. सदरचे सव लोक आम या गाडीकडे आले. यां यापैक  सं दप जाधव हा माझे मुल या कडे बघुन अि लल श या देवुन बोलला क , 
आज याला िजवंत सोडायचा नाह , िजवे ठार मारायचा, हा मोठा क टर झालाय , असे हणुन सं दप जाधव याने माझा मुलगा नतेश याला 
गाडीतुन खाल  खेचुन या या हातातील लोखंडी सळई नतेश यां या डो यात मारल . आ ण ीकांत जाधव याने या या हातातील फाव याचा 
दांडका नतेश या या हातावर व पायावर मारला आ ण याला जखमी केले. यानंतर यां या बरोबर असले या लोकांनी सु दा, आज याला 
िजवंत सोडायचे नाह , असे हणुन नतेश यास र यावर पाडुन यां या हातातील ला याका यांनी उपट टाकल . यावेळी मी घाब न गाडीचे 
खाल  उतरले . मी यांची भांडणे सोडवत होते. ते हा सं दप जाधव याने माझे ग याला ध न मला र यावर ढकलल . यावेळी ीकांत याने 
या या हातातील दांड याने माझे डा या पायावर उपट टाकल . याम ये मला जखम झाल  आहे. या म ये मा या ग यातील द ड तो याचा 
सो याचा सर पडला आहे.तसेच आम या गाडीवर सु दा या लोकांनी यां या हातातील ला याका यांनी उपट  मा न आम या गाडीचे 
पाठ मागील बाजुचे नुकसान केले. यानंतर मी आ ण नतेश असे मदतीकर ता आराडाओरड करायला लागलो, ते हा ते सव यां या दो ह  
गा यांम ये बसुन खालापुर बाजुकडे नघुन गेले. यानंतर मी माधवबाग म ये गेले आ ण तेथे कामास असलेला माझा मुलगा योगेश यास 
घडलेला सव कार सां गतला. याने माझा नवरा ी. ह र चं  पाट ल यास फोन केला आ ण आ ह  दोघे आम या गाडीकडे आलो. काह  
वेळातच तथे नवरा ह र चं  पाट ल हे सु दा आले. या दोघांनी आ हाला आम याच गाडीतुन खालापुर पोल स ठाणे येथे आणले. व तेथुन 
उपचारा कर ता खालापुर येथील सरकार  दवाखा यात नेले. यावेळी नतेश हा बेशु द झाला होता. तेथे आमचेवर उपचार केले. नतेश यांस 
डो यास मोठ  दुखापत झा याने व तो बेशु द अस याने ड टरांनी यास कामोठे येथील एम.जी.एम ह पीटल येथे ने यास सांगीतले. या माणे 
नतेश यांस कामोठे येथील एम.जी.एम ह पीटल म ये नेले आहे. स या तो बेशु द अव थेत अस याचे मला समजले आहे. या अनोळखी 
इसमांना व गा यांना मी पु हा पाह यास ओळखीन हणुन माझी 1 ) संद प द ता ेय जाधव 2) ीकांत द ता ेय जाधव दो ह  राहणार 
कलोते मोकाशी ता.खालापुर आ ण यां या बरोबर असलेले 7 ते 8 अनोळखी इसम यांचे व द कायदेशीर त ार आहे. माझा वर ल जबाब 
मला वाचुन दाख वला तो बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे

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)): AMBIKA ASHOK 
ANDHARE

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 15101000402AAAF8901U        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 )

3

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): 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.

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4  

5 पु ष  

6 पु ष  

7 पु ष  

8 पु ष  

9 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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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)

6

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0060 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/03/2017 17:38 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/03/2017 16:18 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
4 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): 05/03/2017 Time (वेळ): 16:18 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:18 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 05/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:30 तास Time To (वेळेपयत): 08:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): पुणे-मुंबईएन एच04 हायवे रोडवर , पुणे मुंबई लेनवर, मौजे चौक फाटा येथे ,खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): परेश स तश देशमुख   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1985 (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 हातनोल , ता खालापुर, , 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 05/03/2017मी, परेश स तश देशमुख, वय32 वष, धंदा जाह रात यवसाय, रा. हातनोल , ता.खालापुर, िज.रायगड मो.नं. 
9823916171 सम  चौक पोल स दुर े  येथे हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन तेथे मी माझे कुटुंबासह राहतो. 
माझा वरा य अँड हरटायझींग नावाचा जाह रातीचा यवसाय आहे. माझे चौक पर सरात एन एच 04 हायवे रोडचे बाजुल लोखंडी बाड आहेत. 
व यावरती कंपनीचे जाह रातीचे बोड लावलेले असतात माझा चौक फाटा येथे 3030 लांबी ंद चे लोखंडी जाह रातीचे बोड आहे. व स या या 
बोडावर हरानंदानी फो युन सट  नावाची जाह रात आहे. माझे वराज बयर शाँपी नावाचे दुकान चौक फाटा येथे आहे. आज दनांक 
05/03/2017 रोजी सकाळी 08.30 वाज याचे सुमारास चौक फाटा येथे दुकानासमोर मी व चं सेन अशोक देशमुख असे हजर असताना पुणे 
मुंबई एन एच 04 रोडने खोपोल  बाजुकडुन मुंबई बाजुकडे जा यासाठ  एक कंटेनर भरधाव वेगात चौक फा यावर आला परंतु तो अचानक 
र ता सोडुन र याचे डावे बाजुस शरला व डायरे ट आ ह  उभारले या हरानंदानी फाँरचुन सट  नावाचे जाह रात बोडाला ठोक न पलट  
होवुन अपघात झालेला आहे. यावेळी मी कंटेनरवर ल चालकास लोकांचे मद तने बाहेर काढले, व यास याचे नाव गाव वचारता याने याचे 
नाव मुकेश कुमार सहदेव साव, वय 29 वष, रा. मु. नयािजपुर पो. कुजापी, ता. चंदौती, िज. गया रा य बहार असे अस याचे याचेकडुन 
समजले व यास अपघाताम ये अंगावर करकोळ मार लागलेला होता. यानंतर यास मी औषधोपचारासाठ  चौक ा मण णालय येथे 
पाठ वले आहे. यावेळी कंटेनरचा नंबर पाह ला तो MH 48 T 2046 असा आहे. तर  कंटेनर MH 48 T 2046 या वर ल चालक केश कुमार सहदेव 
साव, वय 29 वष, रा. मु. नयािजपुर पो. कुजापी, ता. चंदौती, िज. गया रा य बहार यांनी यांची गाडी न काळिजपणे चाल व याने याचे 
चुक मुळे सदरचा अपघात झाला आहे. व अपघाताम ये आम या माल क या जागेत असले या आम या माल क या जाह रात बोडाचे नुकसान 
झाले आहे. हणुन माझी वर नमुद कंटेनर वर ल चालका व द त ार आहे. माझा जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर 
लह ला आहे. सम हे लहुन दले सह  तार ख (एम.पी.खरे)सफौ. खालापुर पोल स ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9823916171

2 थायी पता रा हातनोल , ता खालापुर, , 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 मुकेश कुमार सहदेव साव  
 

1. मु नयािजपुर पो कुजापी,ता चंदौती,िज 
गया रा य- बहारगया, बहार,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)): Madan Purshottam 
Khare

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): 1234        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) 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): 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 1988  

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 .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/03/2017 15:24 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/03/2017 15:24 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/03/2017 Time (वेळ): 14:42 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:42 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 05/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:30 तास Time To (वेळेपयत): 07:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): तक   नतीन   आंबुल
(b) Father's Name ( का नाम):  नतीन आंबुल
(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.): 91-8149733675

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बाजारपेठ मु ड ,  मु ड, मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत
2 थायी पता बाजारपेठ मु ड ,  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 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान सेल/बॅटर
अँ न कंपनी या 12 हो ट या 
येक  2बँटया माणे एकूण 

6बँटया 
30,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील फयाद  यां या व डलां या मालक चे वर ल वणनाचे व नंबरचे डंपर हे तेलवडे येथील मोक या जागेत 
उभे केले असता सदर तीन डंपर या सहा बँटया या कोणीतर  अ ात चोर याने फ याद या संमती शवाय वता या फाय याकर ता लबाडी या 
हेतून चो न नेले हणून

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 30,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNM46931        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): RAMESH GANPAT BHOSALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): 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  

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): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0024 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/03/2017 02:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/03/2017 02:52 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 पयावरण (संर ण) अ ध नयम १९८६ 15

2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/03/2017 Time (वेळ): 00:17 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:17 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 04/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 04/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 09:00 तास Time To (वेळेपयत): 09:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): धरमतरखाडी, काचळी, पटक र ,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): स यवान     रामचं  कांबऴे
(b) Father's Name ( का नाम): रामचं  कांबऴे
(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): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पंतनगर, अ लबाग, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा -402108, भारत
2 थायी पता पंतनगर, अ लबाग, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा -402108, 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 जहाज 1) 6,00000/       पये क.चा 
लोखंडी सं शनपंप  6,00,000.00

2 वाहने आ ण इतर जहाज

2) 13,56,000/    पये क.चा 2) 
 यां ीक बाज यात              
          सुमारे 16 ास वाळु 
सह

13,56,000.00

3 वाहने आ ण इतर जहाज
3) 5,00000/      पये क.चा3) 
लोखंडी                        
   सं शनपंप जु.वा. क.अं

5,00,000.00

4 वाहने आ ण इतर जहाज
4) 12,56,000/       पये क.चा 
4) यां ीक बाज यात सुमारे 16 
ास वाळु सह बाज कंमत अंदाजे.

12,56,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9922388190

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 रामचंदर  वासुदेव  मी ी वडील: वासुदेव मी ी 1. 
जमतारा,डुमर ,DUMRI, ग रडीह,झारखंड़,भारत

2 गणेश    देवी साहु वडील: देवी साहु 1. 
जमतारा,डुमर ,DUMRI, ग रडीह,झारखंड़,भारत

3 ई तीयाक   शेख 1. मान संह,समरपुरसाहेब गंज,झारखंड़,भारत
4 दाऊद   आलम 1. मान संह,समरपुरसाहेब गंज,झारखंड़,भारत
5 महमद  िजयाउल रहमान वडील: िजयाउल रहमान 1. मान संह,लखमीपुरसाहेब गंज,झारखंड़,भारत
6 मनोज ल   शेख 1. नौरनपुर,मजरटोलासाहेब गंज,झारखंड़,भारत
7 नाजीर   शेख 1. मान संह,लखमीपुरसाहेब गंज,झारखंड़,भारत
8 अ तश   पाट ल 1. चंचपाडा,पेण,पेण,रायगड,महारा ,भारत
9 मुरल धर   कालकर 1. डोलवी,पेण,पेण,रायगड,महारा ,भारत
10 उमेश   ठाकुर 1. 

अ लबाग,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भा
रत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 37,12,000.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर तार ख 05/03/2017 मी. ी स यवान रामचं  कांबऴे वय 55 वष यवसाय नोकर  (मंडळ अ धकर  पोयनाड) रा.पतंगनर अ लबाग 
िज.रायगड मो.नं.9922388190 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन माझे वताचे राहते 
घर आहे. घरात मी माझे कुटुंबासह एक  राहतो. मी महसुल वभागात मंडळ अ धकार  हणुन कायरत असुन गेले अडीच वषापासुन पोयनाड 
येथे कायरत आहे. आज दनांक 04/03/2017 रोजी धरमतरखाडीम ये काचळी पटक र या पुवकडील बाजुस सकाळी 09.00 वाजता या 
सुमारास काचळी खाडीची जोळे मंडळी यांनी अवैध रेती उ खनन करणारे दोन सं शन पंप व दोन बाज वाऴुसह पकडुन आ हास फोन वारे 
माह ती द याने मी वता तलाठ  सजा कुसुंबळे सौ. न लनी हर चं  पाट ल , तलाठ  सजा रावेत , ी संजय व याधर भगत यांचे समवेत 
सदर ठकाणी गेलो. परंतु या ठ काणी काचळी गावातील जोळे मंडळी व सं शनपंप व बाज वर ल कामगार यांची सं या जा त अस याने 
आ ह  संयु तीक कारवाई कर ता आ ह  पोयनाड पोल स ठाणे येथे फोन क न वर ल हक गत कळवील . हणुन पोयनाड पोल स ठा याकडील 
टाफ व आ ह  सदर ठकाणी जावुन खा ी केल  असता सदरची वाळु उ खनन कर याची परवाणगी मा.िज हाअ धकार  सो.रायगड अ लबाग 
यां या आदेशाने ी.संदेश क णा धोपावकर यांनाच डुबी मा न हातपाट ने रेती उ खनन कर याचा परवाणा दे यात आला आहे. परंतु सदर या 
ठकाणची वाळु दोन सं शनपंप वारे उ खनन क न व लागल च दोन बाजम ये भरले या थीतीत आढळुन आल . या सं शन पंपावर काम 
करणायांनी सदर सं शनपंप व बाज अ तश पाट ल, रा. चंचपाडा पेण, व मुरल धर कालकर, रा.डोलवी, ता.पेण यांचे अस याचे सांगीतले. वर ल 
पैक  अ तश पाट ल, रा. चंचपाडा पेण, मो.नं 9960981670 यांचे सं शनपंप व बाजवर काम करणारे कामगार 1) रामचंदर वासुदेव म ी वय 
35 2) गणेश देवी साहु वय39 ,दो्ह  रा. जमतारा ता.डुमर  िज हा गर डोह रा य झारखंड असे सागीतले. यानंतर मुरल धर कालकर, 
रा.डोलवी ता.पेण मो.नं 9822656677 यांचे बाज व सं शन पंपावर काम करणारे कामगार 1) ई तीयाक शेख वय 36 2) दाउद आलम 
वय22 दो ह  रा. मान संह ता. समरपुर िज हा साहेबगंज रा य झारखंड 3) महमद िजयाउल रहमान वय 26 रा.मान संह ता.लखमीपुर िज हा 
साहेबगंज रा य झारखंड 4) मनोज ल शेख वय 22 रा.नौरनपुर ता.मजरटोला िज हा साहेबगंज रा य झारखंड 5) नाझीर शेख वय 43 रा. 
मान संह ता. समरपुर िज हा साहेबगंज रा य झारखंड अशी नावे अस याचे सांगीतले. वर ल कामगार यांचेकडे संयु तीक वचारपुस करता 
यांनी सांगीतले क, अ तश पाट ल रा. चंचपाडा पेण, व मुरल धर कालकर, रा.डोलवी ता.पेण हे ी उमेश ठाकुर, रा. अ लबाग यां या 
ठे याखाल  काम कर त अस याचे आ हाला आम या मालकांनी सांगीत याची माह ती दल . यानंतर आ ह  वर ल कामगार लोकांकडे वाळु 
उ खननाचा परवाणा बाबत वचारणा केल  असता यांनी आम याकडे कोणताह  परवाणा नस याचे सांगीतले. यामुळे सदर सं शन पंपा दारे 
उ खनन कर त असलेल  वाळु ह  अवै यर या उ खनन क न तीचा साठा कर त अस याची खा ी झाल . हणुन सदर कामगार यांचे ताबे 
क जात सापडलेले दोन सं शनपंप व दोन वाळुन भरलेले यां ीक बाज यांचे वणन खाल ल माणे1) 6,00000/ पये क.चा अ तश पाट ल, 
रा. चंचपाडा पेण यांचा लोखंडी सं शनपंप जु.वा. क.अं.2) 13,56,000/ पये क.चा अ तश पाट ल, रा. चंचपाडा पेण यांचा यां ीक बाज यात 
सुमारे 16 ास वाळु सह बाज कंमत अंदाजे.3) 5,00000/ पये क.चा मुरल धर कालकर, रा.डोलवी ता.पेण यांचा लोखंडी सं शनपंप 
जु.वा. क.अं4) 12,56,000/ पये क.चा मुरल धर कालकर, रा.डोलवी ता.पेण यांचा यां ीक बाज 37,12,000/  यात सुमारे 16 ास वाळु 
सह बाज कंमत अंदाजे. येणे माणे वर ल वणानाचा व कमतीचा अवैध वाळु उ शनना कर ता वापर यात आलेल  साधने यां ीक बाज व 
सं शनपंप व वाळु मळुन आ याने पंचांसम  स व तर पंचनामा आ ह  वता क न मळुन आलेला मु ेमाल सुर ीतते कर ता पोल स पाट ल 
काचळी, पोल स पाट ल खातवीरा व पोल स पाट ल पटक र  यांचे ता यात दे यात आला आहे. तर  वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील 
आरोपीत मजकुर यानी वताकडे कोण याह  कारचा अ धकत वाळु उ शनन कर याचा परवाना नसताना देखील बेकायदेशीर, अवै यर या 
सं शनपंपा व बाज दारे वाळु उ खनन व चोर  कर त असताना मळुन आले व यांनी पयावरण कायदा 1986 चे कलम 15,19 व महारा  
जमीन कायदा कलम 48 (7) (8) चा भंग क न पयावरणाचा हास केला हणुन माझी यांचे व द सरकारतफ फयाद आहे. तसा पंचांसम  
संयु तीक पंचनामा केला असुन या सोबत सादर केला आहे. माझी वर ल खबर मी सांगीतले माणे संगणकावर मराठ त टंकल खीत केल  
असुन ंट काढ यावर वाचुन पाह ल  असुन बरोबर 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)): Kamalakar Rajaram  
Bhaud

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 1234        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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.)

3

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): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1982  

2 पु ष 1978  

3 पु ष 1981  

4 पु ष 1995  

5 पु ष 1991  

6 पु ष 1995  

7 पु ष 1974  

8 पु ष  

9 पु ष  

10 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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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)

6

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0024 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/03/2017 01:49 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/03/2017 23:45 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): 05/03/2017 Time (वेळ): 23:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:45 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 04/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 04/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 06:05 तास Time To (वेळेपयत): 06:05 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): चांभाल  ता खालापुर,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Rohan  Chandrashekhar Bhoir

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 23/02/1985 (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):

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

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

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 तार ख 5/03/2017 चांभाल  ता खालापुरमी आर सी भोइर पोहवा/708 नेमणुक रसायनी पोल स ठाणे सरकार तफ खबर लहुन देतो 
क ,मी रसायनी पोल स ठा याचे गेले पाच वषापासुन नेमणुक स आहे द 04/03/2017 रोजी ी संद प कसन पाट ल वय 34 रा अलक नक 
कालनी मोहोपाडा ता खालापूर यांनी मोटार अपघाताची खबर दल  ती पोहवा/1778 पवार यांनी रसायनी पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज 
नंबर 07/2017 कडे दाखल क न पुढ ल तपास आमचे कडे दला या खबरचे मजकुर खाल ल माणे मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे 
मी माझे कुटुंबासह एक  राहतो मी अक नक के मकल कंपनीत गेले 8 वषापासुन काम कर त आहे आज द 04/03/2017 रोजी सकाळी 
06.05 वाजता मी घर  असताना माझा म  ववेक नवास पाट ल याने मला फोन व ◌ारे कळ वले क  मी माझे प नीला दांडफाटा येथुन 
मोहोपाडा येथे दांडफाटा आपटा रोडने माझी अ ट वा मोटार सायकल नंबर MH 10 BD 5890 ह  व न येत होतो मी चांभाल  येथे अपुवा हाटेल 
नागे वर ला ी समोर सकाळी 05.45 वाज याचे दर यान आ यावर आमचे पाठ मागुन दांडफाटा बाजुकडुन येणार टकर नंबर MH 46 F 5278 

या गाडीने आम या अ टवा मोटार सायकलला ठोकर मा न अपघात केला यात माझे डावे हाताला व डा या साइटचे गाळाला घरचटले आहे व 
माझी प नी दपाल  ववेक पाट ल हस दो ह  हाताला व दो ह  पायाला मार लागलेला आहे आ हाला तेथे जमले या लोकांनी र ात टाकुन 
रस ये थल नरामय हा पीटल येथे आनलेले आहे ते हा मी तेथे जावुन पाह ले असता याना जा त मार लागलेला अस याने ते थल डा टराने 
आ हाला पुढ ल आ◌ैषध उपचारा कर ता घेवुन जा आसे सां गतले हणुन आ ह  यांना घेवुन पनवेल ये थल पुरोह त हा पीटल येथे नेले तेथे 
डा टरांनी तपासुन सां गतले हणुन आ ह  यांना घेवुन पनवेल ये थल पुरोह त हा पीटल येथे नेले तेथे मी यांना तेथे नेवुन अड मट केले व 
तेथे थमोपचार क न नंतर याचे नातेवाइक आ यावर यांनी अ धक उपचारा कर ता एम जी एम हा पीटल वाशी न व मुंबइ येथे नेवुन 
अड मट केले आहे तेथे याचेवर आ◌ैषध उपचार चालु आहेत हणुन मी आता सदर मोटार अपघाताची त ार दे यास आलो आहे वैगरे दलेल  
खबर गु हयाची कामी सामील केल  आहे सदर ठकाणी जावुन दोन पंचाचे सम  घटना थळाचा पंचनामा आ ह  वतहा केला असुन सदर 
ठकाण हे मौजे चांभाल  गावचे हदद त दांडफाटा ते आपटा रोडवर अपुवा हाटेल चे जवळ नागे वर ला ीचे समोर रोडचे डावे साइटला आहे 
सदर अपघाताचे ठकाण हे नागे वर ला ी पासुन द णेस 25 फुट अंतरावर रोडचे डावे साइटला आहे सदर अपघाता ठकाणी रोड हा 
साधारण चढावाचा आहे सदर अपघाती ठकाणी 18 फुट ंद चा प का डाबर  रोड असुन दो ह  बाजुस 4 फुटाची साइट पटट  आहे सदर 
अपघाताचे ठकाणा पासुन 5 फुट अंतरावर रोडचे डावे साइटला अपघातातील अ ट हा कुट  MH 10/BD/5890 ह  डावेकुशीवर पडलेल  असुन 
अपघाता मुळे तचे मागील गाड चेपलेला असुन मागील टेल ल प फुटलेल  अ◌ाहे तसेच डावे साइट कडील गाड चेपलेले दसत आहे हेड लाइट 
डावे साइटचा आरसा फुटलेला दसत आहे वगैरे मजकुरचा स व तर पंचनामा कर यात आलेला आहे सदर अपघाताकामी 1. ववेक नवास 
पाट ल वय 27 वष रा अल कला अमाइ स केमीकल ल हौ संग कालनी मोहोपाडा ता खालापूर मुळ रा कुमठे ता तासगाव िज सांगल  2. 
व विजत नवास पाट ल वय 26 वष रा कुमठे ता तासगाव िज सांगल  3. सुभाष राजाराम पाट ल वय 62 रा कामेर  ता वाळवा िज सांगल  
4. र नाकर मुरल धर पगारे वय 52 वष रा मोहोपाडा यांचे कडे वचारपुस केल  असता अ नं यांचे सांगणे क  द 04/03/2017 रोजी मी माझी 
प नी दपाल  ववेक पाट ल हस दांडफाटा येथुन माझे अ ट हा कुट  नं MH 10/BD/5890 ह  व न मोहोपाडा येथे घेवुन येत असताना 
सकाळी 06.00 वाज याचे सुमारा चांभाल  गावचे हदद त अपुवा हाटेलचे जवळ आले वेळी माझे कुट ला टकर नं MH 46 AF 5278 याने मागुन 
ठोकर मार याने मी व माझी प नी दपाल  असे कुट सह रोडवर पडलो यात माझे डावे हाताला फ चर झाले असुन कपाळावर डावे साइटला 
दुखापत झाल  असुन प नी दपाल  हचे डो याला त डाला तसेच उजवे पाय व डावे हाताला फ चर होवुन तला गंभीर दुखापती झाले या 
आहेत अपघातानंतर अपघाता ठकाणाव न टकर हा नघुन गेला आहे आ हाला तेथे जमले या लोकांनी र ातुन रस येथील नरामय 
हा पीटल म ये नेले असता ते थल डा टरांनी तपासुन एम जी एम हा पीटल येथे ने यास सां गत याने माझे कंपनीतील कामगार संद प 
सु नल पाट ल यांनी येवुन थम एम जी एम हा पीटल कामोठे येथे नेवुन दाखल केले यानंतर तेथुन वाशी एम जी एम हा पीटल वाशी येथे 
अड मट केले आहे माझेवर व माझी प नी दपाल  हचेवर आ◌ैषधउपचार चालु आहेत तर  दनांक 04/03/2017 रोजी माझे प नीसह माझी 
अ ट वा कुट  नंबर एम एच 10 बी डी 5890 ह  व न दांडफाटा ते मोहोपाडा असे दांडफाटा ते आपटा रोडने येत असताना चांभाल  गावचे 
हदद त नागे वर ला डर्◌ीचे समोर आले वेळी 06.00 वाज याचे सुमारास माझे मागुन येणारे टकर नंबर एम एच 46 अे एफ 5278 वर ल 
अ ात चालकाने टकर अ तवेगाने चालवुन कुट ला मागुन ठोकर मा न अपघात क न मला व माझे प नीला गंभीर दुखापत क न नघुन 
गेला आहे सदरचा अपघात हा याचे चुक मुळे झालेला आहे वैगरे हक गत सांगत असुन यांचे स व तर जबाब न द व यात आलेले आहेत 
तसेच अ नं 2 ते 4 यं◌ाचेकडे वचारपुस केलेल  असुन ते अ नं 1 यांचे माणे ह कगत सांगत अस याने तसे यं◌ाचे स व तर जबाब 
न द व यात आलेले आहेत एकंदर त मोटार अपघाताचे झाले चौकशी व न यांतील टकर नंबर MH 46 AF 5278 वर ल अ ात चालक याने टकर 
हा दांडफाटा ते आपटा रोडने मोहोपाडा बाजुकडे चाल वत नेत असताना टकर अ वचाराने हायगइने अ तवेगाने बेदारकारपणे र याचे 
प रि थतीकडे दुल  क न चालवुन व नमुद अपघात ठकाणी आले वेळी समोर चालु ि थतीत असणारे अ ट वा कुट  नंबर MH 10 BD 5890 

हस मागुन ठोकर मा न अपघात क न अपघाता अ ट वा कुट वर ल चालक ववेक नवास पाट ल व मागे बसलेल  दपाल  ववेक पाट ल 
यांना लहान मोठया व पाचे दुखापती होणेस व अ ट वा कुट चे नुकसा नस कारणीभुत होवुन अपघाताची खबर न देता पळुन गेला हणुन 
माझी याचे व द सरकार तफ भा द व कलम 279,337,338 मो वा कायदा कलम 184,134 माणे खबर आहे सम  हे लहुन दलेपो 
ठाणे अमलदार रसायनी पोल स ठाणे 

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)): SUDHIR MADHUKAR 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1764        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.
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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): 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.
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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  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0047 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/03/2017 03:25 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/03/2017 03:25 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 131

2 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 33(1)(W)

3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/03/2017 Time (वेळ): 02:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 03:06 तास Entry No. (न द .):  008

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 04/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 04/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 21:45 तास Time To (वेळेपयत): 21:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): डा संकुल, धाटाव,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुदेश    द ता ेय मारकंडे HC1767

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1974 (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):

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 मजकुर यांनी धाटाव येथे िज हा तर य कब डीचे सामने शासनाची कोणतीह  कायदेशीर 
परवानगी न घेता व सुर तते बाबत कोणतीह  उपाय योजना न करता कब डीचे सामने आयोिजत क न े कांचे व खेळाडुंचे िजवीतास धोका 
नमाण केला व े कांन कर ता तयार केलेले टेज तुटून याम ये 28 जणांचे दुखापतीस कारणीभुत झाले हणुन.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9922927832

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

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 तुळशीराम  तुकाराम रटाटे. 
अ य

1. धाटाव,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

2 धमराज    गोपाळ माने. 
अ य

 सोनार स द डा 
मंडळ धाटाव

1. धाटाव,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Anil tarachand meshram Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): 1234        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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  

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 .): 0018 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/03/2017 15:29 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/03/2017 14:51 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): 05/03/2017 Time (वेळ): 14:51 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:51 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 05/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:10 तास Time To (वेळेपयत): 14:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई गोवा हायवे रोडचे लगत कोल,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): GANGARAM  AMBAJI DHUMANE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/03/1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9011812279

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वडखऴ पोठाणे, वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वडखऴ पोठाणे, 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)

1 इतर रसायने .00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर तार ख 05/03/2017 मी गंगाराम अंबाजी ढुमणे पो श 1409 नेमण्◌ु◌ाक वडखळ पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहून 
सरकार तफ खबर लहून देतो क , आज दनांक 05/03/2017 रोजी बट माशल पे ोल ग कर त असताना बातमी दारामाफत बातमी मळाल  
क , दोन इसम मोटार सायकल नंबर एमएच 06/बीजी/7021 ह व न गावठ  हातभ ीची दा  घेवून कोलेट वाडी रानपखारे आ मशाळा फाटा 
येथुन कोलेट वाडी येथे येणार अस याची खा ीशीर बातमी मळा याने सदरची बातमी मा.पोल स नर क सोनवणे साहेब याना कळवुन यांचे 
आदेशाने पोल स उप नर क मोरे, पोना/2041 अ धकार , पोना/2050 नाइक असे कोलेट वाडी ह ीत मळाले या व वस नय खबर व न 
टेशन डायर म ये न द क न सरकार  वाहनास रवाना झालो. आ ह  कोलेट वाडी गावाजवळ हायवे रोडवर आलो. तेथे दोन पंचांना बोलावून 
यांना ो ह .गु हयाचा उ ेश सांगून पंच हणून हजर राहून दसते प र थीतीचा पंचनामा लहून दया असे कळ वले. पंचांनी तशी संमती 
दश वलयाने यांचेसह कोलेट वाडी गावाचे ह ीत कोलेट वाडी फाटा येथे भेडीचे झाडाचे आडोशाला दबा ध न बसलो असता एक मोटार सायकल 
मुंबइ गोवा हायवे रोडने कोलेट वाडी फाटा येथुन कोलेट  गावात जात असताना यां याकडे मोठया बगा अस याने मला यांचा संशय आलयाने 
मी मोटार सायकल वारास 13.10 वाजता जागीच थांबवीले .मोटार सायकल नबंर एमएच 06/बीजी/7021 वर ल बगाम ये पाहणी केल  असता 
यात गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची आमची व सोबत असले या पंचाची खा ी झाल . आ ह  थांब वले या मोटार सायकलवर ल 
इसमाचे पंचासम  नाव गाव वचारता याने आपल  नावे पांडुरग ताया शद वय 22 वष रा.हेदवल  ( वा ण आद वाशीवाडी )पो.ऐनघर ता.रोहा 
तसेच याचे पाठ मागे बसले या इसमाचे नाव गाव वचारता याने आपले नाव मनोज यादव शद वय 25 वष रा. हेदवल  ( वा ण 
आद वाशीवाडी )पो.ऐनघर ता.रोहा अस याचे सांगीतले. याचे ता यात मळून आले या ो ह .मालाचे वणन खाल ल माणे1)1250/ एक रबर  
काळया रंगाची टयुब यात सुमारे 25 लटर गावठ  हातभ ीची दा  क.अ.◌ं2)1500/ एक रबर  काळया रंगाची टयुब यात सुमारे 30 लटर 
गावठ  हातभ ीची दा  कं.अ.3) 20,000एक हरो ह डा सुपर पलेडंर कंपनीची मोटार सायकल, काळया रंगाची, यावर लाल रंगाचा प ा 
असलेल , तचा रिज.नं.नंबर एमएच 06 बीसी 7021, जुनी वापरती कंमत अंदाजे22,750 / येणे माणे वर ल वणनांचा व कंमतीचा ो ह . 
गु हयातील माल वर ल आरोपीत 1)पांडुरग ताया शद वय 22 वष रा.हेदवल  ( वा ण आद वाशीवाडी )पो.ऐनघर ता.रोहा 2) मनोज यादव शद 
वय 25 वष रा. हेदवल  ( वा ण आद वाशीवाडी )पो.ऐनघर ता.रोहा यां◌ंचे ता यात मळून आ याने सदर दो ह  टयुबमधुन नमु याकर ता 180 
म. लटर गावठ  दा  एका ल ट क या व छ बाटल त काढून घेवून नमुना बाटल चे बुच व दो ह  रबर  टयुबला पुववत त डास बांधुन पंचाचे 
व पोल सांचे सह ची कागद  लेबले लावून, यावर दोरा गुंडाळुन दोया या गाठ वर पोल स बटनाचे लाखेची सल जागीच क न सदरचा माल व 
आरोपीत याचे ता यात मळुन आलेल  मोटारसायकल नंबर नंबर एमएच 06 बीसी 7021 ह  ज त क न ता यात घे यात आल  आहे तर  
दनांक 05/03/2017 रोजी 14.30 वाज याचे सुमारास आरोपीत पांडुरग ताया शद वय 22 वष रा.हेदवल  ( वा ण आद वाशीवाडी )पो.ऐनघर 
ता.रोहा व मनोज यादव शद वय 25 वष रा. हेदवल  ( वा ण आद वाशीवाडी )पो.ऐनघर ता.रोहा यानी ो ह शन गु हयातील माल गैरकायदा 
गावठ  हातभ ीची तयार दा  55 लटर वताचे ताबे क जात बाळगले या थीतीत मोटार सायकल नंबर एमएच 06 बीसी 7021 ह व न 
वाहतुक कर त असताना मळुन आले हणून माझी यांचे व द महारा  ो.अ.क.65 इ माणे सरकार तफ खबर आहे.सोबत पंचनामा, 
ज त मुददेमाल,मोटारसायकल व 2 आरोपीत 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 पांडूरंग ताया शद    1. रा हेदवल  वा ण 
आद वासीवाडी,वडखळ,रायगड,महारा ,भारत

2 मनोज यादव शद    1. रा हेदवल  वा ण 
आद वासीवाडी,नागोठणे,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): 

13.

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

(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): 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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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 01/06/1973 काटकुळा  ग  हाळ वण  

2 पु ष 1992  

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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