
1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0054 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/03/2017 07:15 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 08/03/2017 23:35 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३९४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 09/03/2017 Time (वेळ): 03:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 03:44 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 08/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:35 तास Time To (वेळेपयत): 00:00 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): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): कडाव,कजत

District (State) (िज  हा (रा  य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव): वैभव   संतोष कडव
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1979 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता अंबोल, खेड,, खेड, पुणे ामीण, 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  कँश काउ टर या ग यातील  
रोख र कम 25,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब तार ख 09.03.2017 मी वैभव संतोष कडव वय, धंदाआचार  वंदावन हाँटेल कडाव, जातबौ द, रा.कडाव, ता.कजत, िज.रायगड मुळ 
रा.मु.पो.लोणशी, ता.माणगाव, िज.रायगड मो.नंबर 7447490068 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणचा 
राहणारा असुन सदर वंदावन हाँटेल कडाव येथे मी, माझे सोबत अ केश ाने वर ढोलवाडे यांचेसोबत राहतो. मी माझे मुळ गावी मह यातुन 
एकदादोनदा जात येत असतो. सदर हाँटेलम ये मी कुकचे काम करतो. सदर हाँटेलम ये मी सकाळी 6.00 वा.उठतो व दवसभर हाँटेलचे काम 
क न रा ौ 12.00 वा.चे नंतर झोपतो. तर  दनांक 08.03.02017 रोजी नेहमी माणे मी दवसभर हाँटेलम ये काम केले व काम आटोपुन 
जेवत असताना रा ो 11.15वा.चे सुमारांस एक कार हाँटेलचे बाहेर येवुन थांबल  ते हा कोणी गहाइक आले आहे का हे पाहणेकर ता मी बाहेर 
गेलो असता एका काळया रंगाची इंडीवेअर पजेरो गाडी नं. MH01YA 4799 या कारमधुन चार इसम खाल  उतरले, व हाँटेलम ये आले ते हा 
यांना मी वचारले काय आँडर आहे का ते हा यांचेपैक  एकाने हाँटेलमधील टेबलावर लाथ मारल  व आतम ये आले व यांचेपैक  दोघेजण 
मला हाँटलचे कचनम ये घेवुन गेले व यांचेपैक  एकाने माझे त डावर फाइट मारल  व यांचेपैक  इतर दोघेजण माझे सोबतीला असणारे 
आमचे मालक कशोर बासरे यांचे काँर वर ल कामगार अ केश ाने वर ढोलवाडे यांचेकडे गेले व यास तुझेकडे पैसे आहेत काय असे वचारले 
असता याने माझेकडे पैसे नाह त असे सांगीतले ते हा यास हाताबु याने मारहाण क न यांचेपैक  एकाने अ केश यास पकडुन ठेवले व 
हाँटलचे कश काउ टर या ग यातील असणार  रोख र कम काढून घेवून तेथून नघून गेले. ते हा अ केश याने काउ टर या ग यातील 
र कम तपासल  असता याने तेथे ठेवलेले , पये तेथे न हते. तर  काल ता.08.03.02017 रोजी रा ो 11.15वा.चे दर यान मी व अ केश 
ढोलवाडे असे वदावन हाटेलम ये जेवन कर त असताना एका काळया रंगाची इंडीवेअर पजेरो गाडी नं.MH01YA 4799 या कारमधुन चार इसम 
खाल  उतरले व यांतील एकाने माझे त डावर फाइट मारल  व दुसयाने.माझे सोबतीला असणारे अ केश ाने वर ढोलवाडे यास हाताबु याने 
मारहाण क न हाँटेल या कँश काउ टर या ग यातील 25,000/  रोख र कम जबर ने चो न नेल  हणुन माझी यांचे व द फयाद आहे. 
माझा जबाब मी वाचून पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला असून तो संगणकावर तयार केला असून तो खरा आहे. सम  हे लहून 
दले सह  ता. 09/03/2017पो.ठाणे अंमलदारकजत पो लस ठाणे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7447490068

2 थायी पता कडाव, कजत, कजत, 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   
2 अनोळखी 2   
3 अनोळखी 3   
4 अनोळखी 4   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 25,000.00

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)

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)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rajkumar Ramrao 
Adgale

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): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष पातळ 155-157 गोरा  

2 पु ष पातळ 155-163 ग  हाळ वण  

3 पु ष मजबुत 152-157 गडद तांबुस  

4 पातळ 155-157 काळाभोर  

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

                

                

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

                

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

                

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)



1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0055 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/03/2017 20:36 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/03/2017 20:36 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): 09/03/2017 Time (वेळ): 20:24 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:24 तास Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 01/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 06:30 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, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुगपे पो ट बीड बु ुक ,कजत 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): .जगद श  सदा शव तेलवणे
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087430346

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मुगपे पो ट बीड बु ुक, कजत, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता मुगपे पो ट बीड बु ुक, कजत, कजत, 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):

खबर तार ख 0903.2017मी ी.जगद श सदा शव तेलवणे वय/32वष, यवसायनोकर  रा.मुगपे पो ट बीड बु ुक ता.कजत मो.नं.8087430346 
आधार काड न.779472670919 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन जबाब लहुन देतो क मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे 
वःताचे घर आहे.घरात मी व माझी प नी जानवी जगद श तेलवणे एक मुलगी तसेच आई सर ता सदा शव तेलवणे असे आ ह  एक  
राहतो.मी रे वे मधे खलाशी हणुन नोकर  करतो माझे नावे MH46AY0571 ह  हरो ड कस कंपनीची लाल रंगाची मोटार सायकल असुन ती 
मी रोज वापरत होतो. द.01/03/2017रोजी मी नेहमी माने सकाळी 09.00 वाज याचे सुमारास माझी वर ल मोटार सायकल घेवुन मुंबई 
मांटुगा येथे जा यास नघालो व माझी मोटार सायकल मी पाक गला लावुन नघुन गेलो व रा ौ 8.00वा.चे सुमारास कजत येथे आलो व मी 
माझी गाडी घेवुन मुगपे येथे गेलो ती वेळ रा ौ 9.00 वा.ची होती तेथे मी माझी गाडी नेहमी माणे आमचे अंगणात लक क न घरात गेलो व 
जेवण क न झोपी गेलो दुसया दवशी दनाक.02.03.2017 रोजी सकाळी 06.30 वा.चे सुमारास माझी प नी पाणी भरने साठ  उटल  आसता 
तीला गाडी दसल  नाह  हणुन तीने मला हाक मा न उठवले हणुन मी जाऊन पाह ले आसता मला ह  मोटार सायकल दसल  नाह  हणुन 
आ ह  आजुबाजुला तपास केला पंरतु गाडी दसल  नाह .ती कोणी तर  चो न ने याची आमची खा ी झाल  सदर गाडी ह  कजत येथील संकेत 
मोटार शो म यांचे कडुन न वनच खरेद  के याने मला गाडीचा पेपर मळाले नस याने मी फयाद दे याकर ता आलो नाह  काल.तार ख 
08.03.2017 रोजी मला मा या गाडीचे पेपर मळा याने आज दनाक.09.03.2017 फयाद दे यास आलो आहे.चोर स गेले या गाडीचे वणन 
खाल ल माणे1) 30,000/ .एक हरो कंपनीची एच.एफ. ड कस लाल रंगाची मोटार सायकल तीचा नंबर MH46AY0571, तचा च श व इंिजन 
नं.MBLHA11ATG9M01404/HA11EJG9M031946(न.वा. कं.अं.)30,000/  येणे माणे वर ल वणनाची व क ंमतीची कोणीतर  अ ात ईसमाने 
चोर  क न नेल  आसुन सदर मोटार सायकल मला दाख व यास मी ओळखीनतर  द.01/03/2017रोजी रा ौ 9.00ते द.02.03.2017 रोजी 
सकाळी 06.30वाज याचे दर यान मी आमचे अंगणात पाक क न ठेवलेल  मोटार सायकल नंबर MH46AY0571, कंमत पये 30,000/ ची 
कोणीतर  अ ात चोर याने माझे संमती शवाय लबाडीचे ईरा याने वताचे फाय याक रता चो न नेल  हणुन माझी या अ ात चोर या 
व  त ार आहे. माझा वर ल जबाब मी वाचुन पाह ला.तो माझे सांगणे माणे बरोबर लहला आहे. सम  हे लहुन दले सह  
ता.09/03/2017ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

Ibrahim Mulla (पोल स नर क)/1234  or ( या)       
(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rank (हु ा): 

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

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)



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): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/03/2017 18:04 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/03/2017 18:04 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२५
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 09/03/2017 Time (वेळ): 14:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:39 तास Entry No. (न द .):  020

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

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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): काळीज बौ दवाडी,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): गौतम   भवा  सोणावने
(b) Guardian's Name ( का नाम): गौतम भवा सोणावने
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (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):

फयाद ल आज रोजी वै यक य स ट फकेट ा त झा याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांचे घराजवऴ बांधलेल  संडासची टाक  वरोधक नं. 1 हा काह एक समं द नसताना हे 
बुज वत असताना फयाद  गौतम भवा सोणावने यांनी टाक  बुजवु नकोस तुझी जागा नघा यास मोजुन तु ती मोजुन घे स या टाक  बुजवु 
नकोस असे सां गतले असता या गो ट चा राग वरोधक यांना येवुन वरोधक नं 1 ते 4 यांनी संगममत क न त ारदार यांना हाताबु यांनी 
मारहाण क न शवीगाळी क न वरोधक नं 1 यांने याचे हातातील काठ ने फयाद  याचेडावे हाताचे मनगटावर फटका मा न मोठ  दुखापत 
क न शर रावर इतर ठकाणी मारहाण क न दुखापती के या हणुन सदरचे भांडण सोड व याक रता सा ीदार संतोष सोणावने,अ मता 
सोणावने,व रतेश सोणावने यांना सु दा हाताबु कयाने मारहान क न सा ीदार संतोष सोणावने यास आरोपीत नं.4 बपीन वलास सकपाऴ 
यांनी काठ ने मारहान केल  हणुन

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7208280095

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता काळीज बौ दवाडी , ता महाड िज रायगड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता काळीज बौ दवाडी , ता महाड िज रायगड, एम.आई.डी.सी. , 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 सं दप   केशव  सोनावणे 1. काळीज  बौ दवाडी,ता महाड िज 
रायगड,एमआयडीसी 
महाड,रायगड,महारा ,भारत

2 मोद   वठोबा  मोह ते 1. काळीज  बौ दवाडी,ता महाड िज 
रायगड,एमआयडीसी 
महाड,रायगड,महारा ,भारत

3 अ य उफ स या मोद 
मो हते   

1. काळीज  बौ दवाडी,महाड,एमआयडीसी 
महाड,रायगड,महारा ,भारत

4 बपीन वलास सकपाऴ    
 

1. काळीज  बौ दवाडी,महाड,एमआयडीसी 
महाड,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): VASANT DAMA SHID Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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. ( .): 11301000362VDSM8701C        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): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/03/2017 17:21 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/03/2017 14:51 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २८९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०९

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): 09/03/2017 Time (वेळ): 14:51 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:51 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 09/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:00 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, 17 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे तेलंगे ता महाड,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ.सपना   नरेश  मालगुणकर 
(b) Husband's Name ( का नाम):  नरेश मालगुणकर 
(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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा तेलंगे ता महाड, महाड, महाड तालुका, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत याने याचा पाळीव कुञा यास अपुर  राखण ठेवून न काळजीपणे मोकळा सोड याने सदर 
कु याने फयाद  यांचा मुलगा नयन नरेश मालगुणकर वय4 वष हा अंगणात खेळत असताना याचे वर कु याने झडप घेवून उज या बाजुचे 
गालावर चावा घेवून दुखापत कर यास कारणीभुत होवून याबाबत फयाद  हया आरोपीस सांगणेस व वचार यास याचे घर  गेल  असता तस 
आरोपीने आई झवाडे ,तु नालायक आहेस तु शानी झाल  आहेस काय तुला कोणीह  500 पये दले क ,तु कोणा सोबतह  झोपतेस असे बोलून 
शवीगाळी क न अ ल ल शेरेबाजी क न फयाद  चे मनास ल जा उ प न क न तुला काय करायचे ते क न घे अशी धमक  दल  हणून.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7758884938

2 थायी पता रा तेलंगे ता महाड, महाड, महाड तालुका, 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 मंगेश   जनादन  
तु ळकर

1. रा तेलंगे ता महाड,महाड,महाड 
तालुका,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)): SACHIN SUBHASH 
GURAV

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH52657        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): MARUTI SHAMARAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): DGPMSPM6404

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 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): मु ड

FIR No. ( थम खबर .): 0011 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/03/2017 17:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/03/2017 15:34 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५११

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): 09/03/2017 Time (वेळ): 15:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:34 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 08/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:00 तास Time To (वेळेपयत): 01:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): तलाव  6, फयाद या, कोळंबी संगोपन क प , आगरदांडा येथे,मु ड-402401

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रमेश    नारायण  गद  
(b) Father's Name ( का नाम): नारायण गद  
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1969 (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 राजपुर  कोऴीवाडा , मु ड, मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत
2 थायी पता राजपुर  कोऴीवाडा , 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 इतर समु /नद तील उ पादने

सुमारे 17 क .लो.वजनाची वेनामी 
जातीची सुमारे130 दवसांची वाढ 
झालेल  त क लोचा दर 400 . 
माणे 

6,800.00

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  यांचे मालक चे कोळंबी संगोपन क पातील वर ल वणनाची व कंमतीची कोळंबी ह  दोन 
अनोऴखी इसमांनी फ याद या संमती शवाय लबाडीचे हेतुने वतः या फाय याकर ता तलावातून पकडून बाहेर काढुन घेवुन जात असताना 
फ याद  यांचे सुर ा र कांनी यांचा पाठलाग केला असता सदरची कोऴंबी ह  तेथेच टाकुन पळून गेले तर  सदर अनोऴखी आरोपीत यांनी 
संगनमत क न चोर चा य न केला हणुन

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149058366

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   
2 अनोळखी 2   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 6,800.00

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)): RAHUL 
KRUSHNAKANT THALE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH53355        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): RAMESH GANPAT BHOSALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

2  

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 .): 0043 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/03/2017 20:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/03/2017 20:33 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): 09/03/2017 Time (वेळ): 20:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:22 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 09/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 06:30 तास Time To (वेळेपयत): 16:27 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): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): नेरळ रे वे टेशन या पि चमे, नेरळ ,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अ ण    दुंदा   काऴेकर 9011575208
(b) Father's Name ( का नाम): दुंदा काऴेकर
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1971 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 333706098814
(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9011575208

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 202,, दुसरा मजला, एकता दशन अपाटम ट, ा हणआऴी, नेरऴ, ताकजत,, 

नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 थायी पता 202,, दुसरा मजला, एकता दशन अपाटम ट, ा हणआऴी, नेरऴ, ताकजत,, 

नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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

एक हो डा कंपनीची यु नकन मोटार 
सायकल . MH 06AX4895, 

का या रंगाची, असलेल  मोटार 
सायकल सन 2010 स

25,000.00

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):

मी अ ण दुंदा काऴेकर, वय46 वष, धंदानोकर , जात हंदू आगर , रा. म नं.202, दुसरा मजला,एकता दशन अपाटम ट, ा हणआऴी, नेरऴ 
ता.कजत, िज. रायगड, आधारकाड नं. 333706098814, मो.नं.9011575208, सम  नेरळ पोल स ठाणे येथे हजर राहून खबर देतो क ,मी 
वर ल माणे दले या प यावर राहणारा असून तेथे माझे वतचे घर आहे. घरात मी वतः, माझी आई सताबाई, प नीअ मता, मोठ  
मलगीकर ना, मूलगादशन लहान मुलगीतेजल एक  कुटूंबात राहतो. मी स ल रे वे कुला येथे डजल मक नक हणुन नोकर स आहे. मी रोज 
सकाऴी 06.49 वा. या रे वने कुला येथे जावून 04.27 या रे वेने नेरऴ येथे परत येतो. मी आज द.09/03/2017 रोजी सकाऴी 06.30 वा. 
कामावर जा या कर ता माझी मोटार सायकल . MH 06AX4895 ने नघुन नेरळ रे वे टेशन या पि चमेला उघ या मोक या जागेत ह डल 
लक क न ठेवलेल  व मी सकाऴी 06.49 या रे वने कुला येथे जावून सायंकाऴी 04.27 या रे वेने नेरऴ येथे परत आ यावर मी पाक 
क न ठेवले या ठकाणी माझी मोटार सायकल घे यास गेलो असता ती मऴून आल  नाह . हणुन मी आजूबाजूला शोधाशोध केल .परंतू 
माझी मोटार सायकल मळुन आल  नाह . ती चोर  झा याची माझी खा ी झाल . तचे वणन खाल ल माणे,1)2500/ . कंमतीची एक हो डा 
कंपनीची यु नकन मोटार सायकल . MH 06AX4895, का या रंगाची, असलेल  मोटार सायकल सन 2010 सालाची, चसी 
नं.ME4KC093AA8116708, इंिजन नं.KC09E1118341, जु.वा. कं.अं.25,000/ येणे माणे वर ल वणनाची व कंमतीची माझी मोटार सायकल 
.MH 06AX4895 ह  मी आज द.09/03/2017 रोजी सकाऴी 06.30 वा. ते सायंकाऴी 04.27 वा.चे दर यान नेरळ रे वे टेशन या 
पि चमेला उघ या मोक या जागेत ह डल लक क न ठेवलेल  मोटार सायकल ह  कोणीतर  अनोऴखी इसमाने वतचे फाय याकर ता लबाडीचे 
हेतुने चो न नेल  हणुन माझी या चोर या व द कायदेशीर त ार आहे. माझी घेतलेल  फयाद संगणकावर टंकलेखीत केलेल  असून ती मी 
वाचुन पा हल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर व खर  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 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 25,000.00

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)): Chandrakant 
Ramchandra  Wagh

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46526        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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  

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): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0026 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/03/2017 23:39 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/03/2017 23:39 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 09/03/2017 Time (वेळ): 23:27 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:27 तास Entry No. (न द .):  042

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 21/12/2016 Date To ( दनांक पयत): 21/12/2016

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:15 तास Time To (वेळेपयत): 18:14 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): पि चम, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): लोहप,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अर वद    शरचं   ठाकुर
(b) Father's Name (का नाम): 

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

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7057362099

2 थायी पता रसायनी पोल स  ठाणे  , खालापुर, 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 भगवान   राघु  जाधव 1. 
लोहप,खालापुर,रसायनी,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.)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब ता.10/03/2017मी अर वद शरचं  ठाकुर वय. 47 पोना / 2099 ने, रसायनी पोल स ठाणे वष, मोबा.नं. 7057362099 सम  लहुन 
देतो क ,मी दनांक 08/03/2017 रोजी सकाळी 08.00ते 20.00 वा. पय त ठाणे अंमलदार डयुट स होतो दर यान ी भगवान राघु जाधव 
वय. 49 वष, धंदा. शेती रा.लोहप ता.खालापुर यांनी मोटार अपघाताची खबर दल  यातील मजकुर द.21/12/2016 रोजी सायंकाळी 500 
वा.चे सुमारास मोहोपाडा येथे सामान व भाजीपाला आण यासाठ  गेलो होतो. सामान व भाजीपाला खरेद  क न मी लोहप येथे ये यासाठ  
माझी मोटार सायकल घेवुन नघालो स दे वर  कानर ते लोहप रोडने येत असताना मौजे वा शवल  गावचे ह ीतील व न सुंदर  बयर शापी 
समोर आलो असताना लोहप बाजुकडुन स दे वर  बाजुकडे येणारा मोटार सायकल वार हा अचानक राग साइटला येवुन माझे मोटार 
सायकलचे डावे बाजुला ठोकर मा न अपघात केला . ती वेळ सायंकाळी 6.15 वाज याची होती अपघात झाले नंतर मी मोटार सायकलसह 
रोडवर पडलो तसेच दुसरा मोटार सायकल वार सु दा रोडवर पडला या मोटार सायकलचा नं. MH 46 AN 4039 असा होता. मला 
अपघाताम ये माझे डावे पायाचे नळीला दुखापत होवुन फ चर झाले होते मला उठता येत न हते यावेळी अ◌ामचे लोहप गावातील संतोष 
शेलार, तसेच माझे नातेवाइक गोपीनाथ जाधव हे आले व यांनी मला र ात टाकुन लोधीवल  येथील ध भाइ हा पीटल येथे उपचाराकर ता 
नेले तेथे ाथमीक उपचार क न नंतर मला पनवेल येथे अ धक उपचाराकर ता डा. वाल ंजकर यांचे दवाखा यात मला माझे नातेवाइंकांनी 
उपचारकर ता दाखल केले व यावेळी डा. वाल ंजकर यांनी माझे नातेवाइंकांना पोल स ठाणेस जा यासाठ  अपघाताची माह ती देणेसाठ  च ी 
दलेल  होती. परंतु माझे पायाला गंभीर दुखापत झा याने व धावपळ अस याने पोल स ठाणेस माह ती देता आल  नाह  पंरतु माझे पायाला 
गंभीर दुखापत झाल  अस याने पोल स टेशनला मा हती देता आल  नाह . या मुळे आज रोजी आ◌ैषध एपचार क न पोल स ठाणेत येवुन 
तकार दलेल  आहे. वगैरे मजकुरची मोटार अपघाताची खबर रसायनी पो. ठाणे मो.अ.र.नं. 9/2017 द. 8/03/2017 कडे दाखल केल  .वर ल 
माणे मोटार अपघात दाखल झाले नंतर सदर अपघाताचे ि◌ठकाणचा दोन पंचासम  पंचनामा कर यात आला आहे. यातील मजकुर खाल ल 
 माणे सदरचे मोटार अपघाताचे ि◌ठकाण हे सा ीदार ी. सदा शव शवाजी जगजाप रा. मोहपाडा आळीअं बवल  यांनी दाख वले असुन ते 
पाहता मौजे वा शवळी गावचे हदद त व न सुंदर  बयर शापी समोर आलो असताना लोहप बाजुकडुन स दे वर  रोडवर आहे. सदरचा र ता 
हा 18फुट द चा असुन दो ह  बाजुला साइट पटट  आहे. यांतील सा ीदार हे यांची मोटार सायकलMH 46 AN 4039 ◌ीि◌ लोहप बाजुकडुन 
वा शवळी आजुकडे येत असताना व मोटार सायकल वार भगवान राघु जाधव रा .लोहप बाजुकडुन वा शवळी बाजुकडे येत असताना व मोटार 
सयकल वार भगवान राघु जाधव हे योची मोटार सायकल कमांक MH06 AR3938 ह श्ि◌ दे वर  बाजुकडुन लोहप बाजुकडे वता चाल वत 
घेवुन जात असताना राग साइटला येवुन अपघात के याचे सांगत आहेत मोटार सायकल मांक MH 46 AN 4039 व माटार सायकल मांक 
MH06 AR3938 हया गाडया घटना थळी नाह त मोटार सायकल मांक MH06 AR3938 चे आरसी बुक मुदतीत असुन इ शुर सचे कागदप  
दलेले ना हत वगैरे मजकुरचा पंचनामा कर यात आला आहे.तसेच मो. अपघाताचे तपासकामी खाल ल सा ीदार यां याकडे वचारपुस कर यात 
आल  आहे. 1) संजय शवराम कावडे वय38धंदा नोकर  रा आळीअं बवल  मोहपाडा अ.नं. 1यां याकडे वचारपुस केल  असता यंचे सांगणे क 
दनांक 21/12/2016 रोजी लोहप येथे माझे कामासाठ  गेलो होतो लोहप येथुन काम उरक यानंतर आळीअं बवल  येथे घर  परत जात सताना 
वा शवल  गावचे हदद तील व न सुंदर  बयर शापी जवळ दोन मोटार सायकल एकमेकांना ठोकर मा न अपघात झाला होता अपघातात 
मोटार सायकल मांक MH06 AR3938 वर ल मोटार सायकल वार हा स दे वर बाजुकडुन लोहप बाजुकउे जात होता व मोटार सायकल 
मांक MH 46 AN 4039 वर ल चालक हा लोहप बाजुकडुन सध् बाजुकडे जात होता अपघाताम ये मोटार सायकल मांक MH 46 AN 4039 

वर ल चालक याचे डावे साइटने बरोबर जात असताना मोटार सायकल मांक MH06 AR3938 हा याची र याची डावी बाजु सोडुन 
रागसाइडला र याचे उजवे साइडला येवुन मोटार सायकल मांक MH 46 AN 4039 हला धडकला यामुहे आपघात होवुन दो ह  माटार 
सायकल चालक यांचे डावे पयाला दुखापत झाल  होती मोटार सायकल मांक MH06 AR3938 वर ल चालकाचे नाव भगवान राघु जाधव रा 
लोहप असे समजले यास याचे नातेवाइकांनी लोधीवल  येथील ध भाइ हा पीटल येथे उपचाराकर ता नेले तसेच सद शव शवाजी जगताप 
वर ल चालक नामे सद शव शवाजी जगताप यास आ ह  चांभा ल र् येथील रेगे हा पीटल येथे आ◌ैषधोपचार कर ता नेले वगैरे मजकुरची 
ह कगत सांगत अस याने तसे यांवे जबाब न द व यात आले आहे. तसेच मोटार अपघातातील दुखापती नामे भगवान राघु जाधव रा लोहप 
यांचेवर डा टर वाल ंजकर रा. पनवेल यांचेकडुन वैदय कय माणप  ा त केले. याम ये याचे डावे पायाला फ चर झाले आहे सदर 
वैदय कय माणप  गु हयाचे कामी सामील कर यात आले आहे.एकदर त मोटार अपघाताचे तपासात असे दसुन आले क यांतील आरेपीत 
नामे भगवान राघु जाधव वय. 49 वष, धंदा. शेती रा.लोहप ता.खालापुर द.21/12/2016 रोजी सायंकाळी 6.15 वा.चे सुमारास याची मोटार 
सायकल मांक MH06 AR3938 ह स देशर  ते लोहप अशी चाल वत घेवुन जात असताना वाशीवल  गावचे हदद त व न सुंदर  बयर शापी 
जवळ आलेवेळी यांनी यांचे ता यातील मोटार सायकल अ वचाराने ,हयगइने, भरधाव वेगाने र याचे प रि थतीकडे दुल  क न चालवुन 
लोहप बाजुकडुन स दे वर  बासजुकडुन जाणारे सद शव शवाजी जगताप यांची मोटार सायकल मांक MH 46 AN 4039 हला ठोकर मा न 
अपघात केला व अपघाता म ये यांचे वताचे व सा ीदार सद शव शवाजी जगताप यांचे लहान मोठे दुखापतीस कारणीभुत झाला हणुन 
माझी यांचे व द भा द वसं कलम 279,337,338, व मो.वा. कायदा कलम 184 माणे खबर आहे. 

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): ARVIND 
SHARADCHANDRA THAKUR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2099        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.
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(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 पु ष 1968  

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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