
1. P.S. (पोल स ठाणे): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/03/2017 14:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/03/2017 14:12 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): 06/03/2017 Time (वेळ): 13:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:51 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 04/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:30 तास Time To (वेळेपयत): 10:00 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): उ तर 
(b) Address (प  ता): व णु दशन ब डींग गोरेगाव ,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): आकाश   वलास  लाड 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1997 (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.): 91-7387745372

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता व णु दशन ब डींग, गोरेगाव, माणगाव, गोरेगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता व णु दशन ब डींग, गोरेगाव, माणगाव, गोरेगांव, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

यमाहा कंपनीचा मोटार सायकल 
नंबरMH43AM0584 . चेसी 
नंबरME11CK036C2003061 व 
इंिजन नंबर1CK3003078.अ

50,000.00

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):

त ारदार यानी चोर स गेले्या मोटार सायकलचा शोध आपसो या ह ीत घेतला असता ती मळुन न आ याने आज रोजी खबर दला

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

हक कत वर ल तार खेस वेळी व ठकाणी वर ल वणनाची मोटार सायकल फयाद  यांचे सहमती शवाय लबाडी या हेतूने कोणीतर  अ ात 
चोर याने चो न नेल  हणुन.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 50,000.00

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)): GANESH   VISHNU   
PAWAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH26640        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): Vikram Sadashiv Jagtap

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0061 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/03/2017 05:44 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/03/2017 05:44 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
3 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 130

4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 177

6 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 181

7 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

8 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 185

9 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 3

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): 06/03/2017 Time (वेळ): 04:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:10 तास Entry No. (न द .):  002

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

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 23:40 तास Time To (वेळेपयत): 23:40 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, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): अशोक लेलँड क ट म स समोर, मुंबई-पुणे NH-4 हायवे रोडवर, वणेगाव गावचे ह ीत,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ीराम   हर भाऊ  राठोड
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1983 (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):

(g) Occupation (  यवसाय): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9637533011

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खालापुर पोल स ठाणे, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता खालापुर पोल स ठाणे, 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 वैभव   अ नल  पगारे 1. रे वे टेशन,घाट 
बंगला,कजत,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): 

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)



फयाद तार ख 06/03/2017माझे नाव ीराम हर भाऊ राठोड, वय. 34 वष, यवसाय नोकर , पोल स हवालदार, ब कल नंबर 983, नेमणुक 
खालापुर पोल स ठाणे, िज. रायगड, मो.नं. 9637533011 सम  खालापुर पोल स ठाणे येथे हजर राहून खबर लहून देतो क, मी वर ल 
ठकाणी जुन 2016 रोजी पासून नेमणुक स आहे. स या मी चौक ए.डी.एम वाहन मांक MH06 K 9965 यावर चालक हणुन नोकर  कर त 
आहे. सदरची ए.डी.एम. ह  जु या मुंबईपुणे हायवेने रा ौ ग तीकर ता पे ोल ंग कर त असते. दनांक 05/03/2017 रोजी मला व माझे सोबत 
सं दप वनायक च हाण, पोल स शपाई ब कल नंबर 1144 यांना जु या मुंबईपुणे हायवेला रा ौ ग त वर ल मांका या गाडीत होती. सदरची 
गाडी खालापुर पोल स ठाणे येथून दनांक 05/03/2017 रोजी 23.00 वाज याचे सुमारास मुंबईपुणे NH4 हायवे रोडवर पे ोल ंग कर ता रवाना 
झालो. यावेळी मी गाडी चाल वत होतो. यानंतर आ ह  पे ोल ंग कर त जात असताना मौजे वणेगाव गावचे ह ीत, पुणेमुंबई लेनने, मुंबई 
बाजुकडे जात असताना, अशोक लेलड क ट म स या समोर आलेवेळी 23.40 वाज याचे सुमारास आम या गाडी या पाठ मागे कोण यातर  
वाहनाने भरधाव वेगात ◌ेवून ठोक यामुळे माझे ता यातील वर नमुद गाडीला जोरदार ध का बसला व गाडी रोड या खाल  डा याबाजुला गेल . 
यानंतर मी कशीतर  गाडी साव न गाडी र यावर घेतल . व ठोकलेल  गाडी पळून जात अस याचे माझे ल ात आले. सदर गाडीवर ल 
चालकास मी थांब व यास सां गतले असता याने गाडी न थांब वता तो गाडी घेवून मुंबई या बाजुने पळून गेला. यावेळी मी या गाडीचा नंबर 
पा हला असता MH02 AQ 9555 असा असून सदरची गाडी शेवरोलेट कंपनीची एँ ववो का या रंगाची आहे. यानंतर मी सदर ठोकले या गाडीचा 
पाठलाग केला असता सदरची गाडी मला मौजे वांवढळ गावामधुन भलवले गावाकडे जाताना दसल . हणुन मी या दशेने गाडी घेवून गेलो. 
परंतु ते मला बघून परत मुंबईपुणे हायवेकडे जाताना दसले. हणुन मी, बट माशल, पीटर मोबाईल यांना फोनव न वर ल ह कगत सांगुन 
परत यां या पाठ मागे गेलो. यानंतर ठोकलेल  गाडी मला चौक कजत फा याव न कजत बाजुकडे जाताना दसल . हणुन मी सदर गाडीचा 
पाठलाग केला. सदरची गाडी मला मोरबे गावात जाताना दसल  हणुन परत तेथे गेलो असता सदर गाडीला पुढे जा यासाठ  र ता नस याने 
सदरची गाडी मोरबे गावात थांबल . यानंतर मी गाडीजवळ गेलो असता सदर या गाडीत दोन इसम होते. यावेळी मी चालक बाजुकडील 
इसमास याचे नाव गाव वचारले असता याने याचे नाव वैभव अ नल पगारे, वय 26 वष, रा. रे वे टेशन, घाट बंगला, ता. कजत, िज. 
रायगड असे सां गतले. तसेच याचे बाजुला बसले या इसमास याचे नाव गाव वचारले असता याने याचे नाव मंगेश द ता ेय देशमुख, वय. 
31 वष, रा. मि छमाकट, धापाई मं दर जवळ, कजत असे सां गतले. सदर दो ह  इसमां या त डातुन दा चा वास येत होता. यानंतर मी 
यांना लायस स व गाडी या कागदप ांची मागणी केल  असता ते यांचे जवळ न हते. यानंतर मी यांना चौक पोल स दुर े  येथे आणले. 
यानंतर यांची वै य कय तपासणी केल  आहे. सदर अपघाताम ये कोणासह  कोण याह  कारची दुखापत झालेल  नाह . तर  दनांक 
05/03/2017 रोजी 23.40 वाज या या सुमारास चौक ए.डी.एम. वाहन मांक MH06 K 9965 ने मौजे वणेगाव गावचे ह ीत, पुणेमुंबई लेनने 
पे ोल ंग कर त जात असताना, अशोक लेलँड क ट म स या समोर आलेवेळी, शेवरोलेट कंपनीची एँ ववो का या रंगाची कार मांक MH02 

AQ 9555 यावर ल चालक नामे वैभव अ नल पगारे, वय 26 वष, रा. रे वे टेशन, घाट बंगला, ता. कजत, िज. रायगड याने याचे ता यातील 
कार वना परवाना, हयगयीने, बेदरकारपणे, र याचे प र थीकडे दुल  क न दा या नशेत अती वेगात चालवून अपघात क न अपघाताम ये 
दो ह  वाहनां या नुकसानीस कारणीभुत होवून, अपघाताची खबर न देता पळून गेला हणुन माझी याचे व द भारतीय दंड वधान सं हता 
कलम 279,427 मोटार वाहन कायदा कलम 184,185,134, 3(1)/181,130/177 माणे कायदेशीर खबर आहे.माझा वर ल जबाब मी वाचून 
पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर ल हला आहे. सम  हे लहून 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)): PRASAD MADHUKAR 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1907        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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 1991  

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): मांडवा को टल

FIR No. ( थम खबर .): 0009 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/03/2017 23:04 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/03/2017 23:04 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई जुगार तबंधक अ ध नयम, १८८७ 12A

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): 06/03/2017 Time (वेळ): 22:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:15 तास Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 06/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 06/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 19:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 11 क.मी.
(b) Address (प  ता): रेवसनाका, अ लबाग,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ी मा ती    द ता  पांढरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8380064020

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पोल स  , मु यालय ,  अ लबाग ,  अ लबाग , मांडवा को टल, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता पोल स  , मु यालय ,  अ लबाग ,  अ लबाग , मांडवा को टल, 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 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 

4355/ पये याम ये रोख 
र कम, न या रंगा या पेनने 
इं जीम ये आकडेमोड केलेल  
कागदांचा बंच व नळ

4,355.00

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):

व रल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत हा मौजे रेवसनाका ये थल माकट या ग ल म ये असले या सं दप चाय नजचे बाजुला बसुन 
लोकांकडुन पैसे ि वका न कागदावर आकडेमोड लहुन क याण व मेन नावा या मट याचा गैरकायदे शर र या वतःचे फायदयाकर ता चाल वत 
असताना मळुन आला.तसेच तो सदरचे काम हे क णाशेठ व सं दप पाट ल रा.कावाडे यांचेसाठ  कर त आहे हणुन. 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 दप    राजाराम  हा े 1. कावाडे,अ लबाग,मांडवा 
को टल,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 4,355.00

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)): YASHVANT 
MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PCMH82806        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): YASHVANT MAHIPAT SOLASE

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH82806

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 1965 0-157  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

               साधारण दात 
केसाचा कार  सवसाधारण 
राखाडी

बाहेर ल खालचा फुल 
पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा हाफ 
बाहयांचा शट

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0037 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/03/2017 16:44 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/03/2017 16:44 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 06/03/2017 Time (वेळ): 16:06 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:06 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 16/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:00 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. ( 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):  ोल  गावचे ह ीत ,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SUDHAKAR   GANGARAM  PATIL

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 15/05/1970 (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)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता माणगाव पोल स ठाणे , माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता माणगाव पोल स ठाणे , माणगांव, 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 मजकूर याने याचे ता यातील टाटा मेगा टे पो नं.MH06/BG9705 ह  गोवा बाजूकडून मूंबई बाजूकडे अशी चाल वत घेवून 
जात असताना सदरचा टे पो अ वचाराने, ययगईने, भरधाव वेगात चालवून याचे समो न मूंबई बाजूकडून माणगाव बाजूकडे जाणार  ि व ट 
कार नं.MH 46/x6013 ह स ठोकर मा न अपघात केला असून अपघातात ि व ट कार मधील सा ीदार तसेच टे पो मधील राजे  गजानान 
पाट ल ◌ाचे करकोऴ व पा या दूखापतीस व दो ह  वाहनाचे नूकसानीस कारणीभूत झाला हणून

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9272721462

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 नबील   नैनू ीन  हलवे  नबील 1. शेखाचेगाव,अ लबागरायगड,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)): SEEMA SANTOSH 
SAWANT

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46963        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

No. ( .): PBMH72003

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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0042 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/03/2017 18:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/03/2017 18:40 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 06/03/2017 Time (वेळ): 18:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:40 तास Entry No. (न द .):  023

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:00 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): द ण, 14 क.मी.
(b) Address (प  ता): कळंब  बोरगाव र यावर, कळंब , कळंब ,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुरेश ल मण पाट ल   
(b) Father's Name ( का नाम): ल मण पाट ल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1963 (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.): 91-8600484488

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोहा   पंचायत स मती जवळ, रोहा  , रोहा  , रोहा, रायगड, महारा -402112, 

भारत
2 थायी पता रोहा   पंचायत स मती जवळ, रोहा  , रोहा  , रोहा, रायगड, महारा -402112, 

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 हलके क (टे पो) लहान डंपर 15,000.00

2 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   1 BRASS रेती 4,225.00

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):

त ारदार आजरोजी त ार दे यास आ याने.

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी, ी. सुरेश ल मण पाट ल, वय 54 वष, धंदा नोकर  (तहसील कायालय कजत ) रा. रोहा ( पंचायत स मती जवळ) , ता. रोहा, िज. 
रायगड, मो. नं. 8600484488, आधारकाड नं. माह त नाह . पन काड नं. BZAPP5346Q सम  पोल स ठा यात हजर राहुन त ार लहुन देतो 
क , मी वर ल माणे राहणारा असुन कजत तहसील कायालयात गेले सात मह यापासून अ वल कारकुन या पदावर काम पाहतो, मी तह सल 
कायालयामधील शासन, ज मनबाब, ह क न द या संकलनाकडील पयवे णाचे काम करतो, माझेकडे मंडळ अ धकार  कळंब हा चाज गेले पाच 
मह यापासुन दे यात आला होता. दनांक 25/01/2017 रोजी मी, तसेच मा. तह सलदार ी. अ वनाश को ट  , ी. दनकर मोडक नवडणुक 
नायब तह सलदार, ी रामदास वामन पाट ल, कोतवाल कळंब असे चारह  जण कळंब ये थल महसुल दावा अजाची थळ पाहणी तसेच 
नवडणुक मतदान क े पाहणी कर यासाठ  सरकार  वाहनाने गेलो होतो. सायंकाळी 4.00 वाजता, कळंब बोरगाव र यावर असताना, एक 
लहान डंपर ं. MH 46 F 0094 हा बोरगाव बाजुकडुन आला असता, आ ह  यास थांबवुन यावर ल चालकाचे नाव गाव वचारले असता, याने 
याचे नाव राज संतोष कडव , रा. हसा असे सां गतले, सदर डंपरची खा ी केल  असता याम ये एक ास वाळु अस याचे आ ह  पाह ले, ह  
वाळु कोठुन आणल  अशी चौकशी केल  असता, सदरची वाळु याने बोरगाव नद तुन चो न आणल  अस याचे वाहन चालकाने सां गतले. 
यामुळे आ ह  यास कळंब दुर े  पोल स चौक  येथे कायदेशीर बाबींची पुतता करणेसाठ  डंपरसह घेऊन येत असताना, सदर डंपर चालक हा 
याचे ता यातील वाहन घेऊन पळुन गेला. हणुन आमची खा ी झाल  क , डंपर चालक राज संतोष कडव , रा. हसा डंपर ं. MH 46 F 0094 

हा अना धकतपणे वाळु वाहतुक करताना कळंब बोरगाव र यावर मळुन आला, हणुन माझी सदर चोर या व द त ार आहे . िज हापर षद 
व पंचायत स मती नवडुक या कामकाजा नमी त माझेकडील मंडळ अ धकार , कळंब या पदाचा कायभार द. 25/01/2017 रोजी रा ोपासुन 
कमी के याने तसेच सदर मंडळ अ धकार  पदाचा कायभार ी. ह . एल. सुतार यां याकडे द याने व नवडणुक या कामकाजाम ये य त 
अस यामुळे त ार दे यास ऊ शर झाला आहे.तर  दनांक 25/01/2017 रोजी सायंकाळी 4.00 वाजता आ ह  कळंब ये थल महसुल दावा 
अजाची थळपाहणी तसेच नवडणुक मतदान क े पाहणी कर यासाठ  सरकार  वाहनाने गेलो असता. , कळंब बोरगाव र याव न जात 
असताना, राज संतोष कडव , रा. हसा , याचे ता यातील एक लहान डंपर ं. MH 46 F 0094 हा बोरगाव बाजुकडुन जात असताना व 
डंपरम ये एक ास वाळु बोरगाव नद तुन चो न बेकायदेशीर अना धकतर या वाहुन नेत असताना मळुन आला व नंतर सदर डंपर चालक हा 
याचे ता यातील वाहन घेऊन पळुन गेला. हणुन माझी सदर चोर या व द 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 राज संतोष कडव   वडील:  संतोष कडव 1. हसा,मुरबाडठाणे ामीण,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 19,225.00

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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SAMIR DATTATREY 
BHOIR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): SDBM8701W        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): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0026 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/03/2017 22:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/03/2017 22:46 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
3 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 06/03/2017 Time (वेळ): 21:54 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:54 तास Entry No. (न द .):  043

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 19/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:15 तास Time To (वेळेपयत): 14:15 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, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): धामणी गावचे ह ीत पेण-खोपोल  ,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अशोक    नव ती घोलप
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1964 (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)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  पेण पोल स ठाणे, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता  पेण पोल स ठाणे, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, 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):

खबर ता 06/03/2017 मी अशोक नव ती घोलप वय 53, पोल स हवालदार 1702 नेमणुक पेण पोल स ठाणे मोबाईल नंबर 9209901535 
सम  सरकारतफ खबर लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणी गेले 05 वषापासून नेमणूक स असून तेथे जनरल यूट चे कामकाज पाहतो. आज 
दनांक 06/3/2017 रोजी सकाऴी 08.00 ते 20.00 वा पयत ठाणे अंमलदार यूट स असताना कामोठे पालस ठाणे जावक  1504/2017 
दनांक 1/3/2017 अ वये कागदप  ा त झालेल  असून याची अवलोकन केल  असता नमूद कागदप ा म ये 1) खबर 2) MLC अहवाल 3) 
इ वे ट पंचनामा 4) शव च क सा फाँम 5)आदेश 6)वारस पावती 7) अँड हानस सट फकेट 8) वै याक य अ धकार  यांना दलेला रपोट 
असे कागदप े आहेत वर नमूद कागद प ामधील खबरची अवलोकन केले असता नमूद खबर ह  ओमकार रमेश कोरडे वय वष 
यवसाय यापार रा.चौक ता खालापूर िज. रायगड यांनी दलेल  असून खबर द यात मजकूर दनांक 19/02/2017 रोजी ते व यांची आई 
वंदना रमेश कोरडे वय 54 वष असे यांची मोटार सायकल  MH 46 M 6208 ह  व न पेण येथे जात असताना आंबेघर गावचे पूढे व धामणी 
गावचे अ लकडे र यावर ल ग तरोधक व न मोटार सायकल ि लप ङोवून मोटर सायकलसह रोडवर पडून अपघात होवून अपघाताम ये मोटार 
सायकलचे मागे बसले या यां या आई या डो यास मार लागला हणून तस उपचाराक रता MGMहाँि पटल कामोठे येथे नेवून अँड मट 
केले.तेथे त यावर उपचार सू  असताना थील डाँ टरांनी तस दनांक 01/03/2017 रोजी सकाऴी 04.50 वा मयत घो षत केले आहे.सदर 
बाबत खबर आहे.वगैरे मजकूरची खबर कागदप ात समा व ट कर यात आलेल  आहे.तसेच नमूद मयत वंदना रमेश कोरडे वय 54 वष तचे 
ेतावर भर यात आलेला इ वे ट पंचनामा अवलोकन क रता सदरची ेत MGMहाँि पटल कामोठे येथील शव गहात लोखंडी ेचर वर पूवस 
डोके, व पि चमेस पाय असे उघडेउताने अव थेत ठेवलेले असून ेताचे बारकाईन नर ण करता डो स गंभीर दूखापत होवुन अ तर त ाव 
झा याने मयत झालेले अस याचे नमूद आहे.नमूद इ वे ट पंचनामा कागदप ात सामील कर यात आला आहे.एकंदर त कामोठे पोल स ठाणे 
जावक  1504/2017 दनांक 1/3/2017 अ वये वर नमूद ा ता कागदप ाचे अवलोकनाव न यांतील ओमकार रमेश कोरडे वय वष 
यवसाय यापार रा.चौक ता खालापूर िज. रायगड याने याचे ता यातील मोटार सायकल  MH 46 M 6208 ह  वत चाल वत पेण खोपोल  
रोडने पेण बाजूकडे येत असातना मौजे धामणी गावचे अ लकडे ग तरोधक जवऴ आले वेऴी मोटार सायकल हयगयीने अ वचाराने र याचे 
प रि थतीकडे दुल  क न अ तवेगात चाल व याने मोटार सायकल ि लप होवून रोडवर पडून याम ये पा ठमागे बसले या वंदना रमेश कोरडे 
ह चे डो यास गंभीर दूखापत होवून तचे मरणास कारणीभूत झाला हणून माझी ओमकार रमेश कोरडे वय वष यवसाय यापार रा.चौक ता 
खालापूर िज. रायगड याचे व  भा द व कलम 304 अ,279, मो वा.का कलम 184 माणे सरकार तफ खबर आहे. सम  हा जबाब दला 
सह  ता. 06/03/2017पोल स ठामे अंमलदार पेण पोल स ठाणे 

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209901535

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 ओमकार   रमेश कोरडे वडील: रमेश 1. चौक ता खालापूर िज 
रायगड,खालापूर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): RAGHUNATH 
KAKURAM DAGADE

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): 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): 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.

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 1989 168-168  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

               साधारण दात 
केसांची लांबी साधारण 
केसाचा कार  सवसाधारण 
राखाडी
केसांचा सरळपणा सरळ
वगचा वापर नाह

अंध नाह  
मच मचणारे साधारण
भुवयांचा आकार साधारण
भुवयांची जाडी साधारण 
डोळयांचा रंग काळेभोर   
डोळयांचा कार साधारण
च   याचा कार च  मा नाह  

तरळा नाह  
च   याचा वापर नाह  

आतील खालचा 
अंडर वयर 
आतील वरचा ब नयन
बाहेर ल खालचा फुल 
पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा ट -शट

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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