






1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0048 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 14:10 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 14:10 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): 10/03/2017 Time (वेळ): 12:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:48 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 30/12/2016 Date To ( दनांक पयत): 30/12/2016

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 05:30 तास Time To (वेळेपयत): 08:00 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, 25 क.मी.
(b) Address (प  ता): पनवेल ते राहा, रोहा,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ीमती सु नता   एकदास
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 102, दुसरा ाँस आदश नगर, हल ह व भु अपाटमट, हुबळी , 

हुबळीहुबळी-धारवाड शहर, कनाटक, भारत
2 थायी पता 102, दुसरा ाँस आदश नगर, हल ह व भु अपाटमट, हुबळी , 

हुबळीहुबळी-धारवाड शहर, कनाटक, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन सँमसंग अ फा गँल सी 36,000.00

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):

वर ठ कायालयातुन आज रोजी कागदप  आ याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  या द. 30/12/2016 रोजी वशेष रे वे नं. 01041 कोच नं A1, PNR8754251697 ने मुंबई 
बाजुकडुन कनाटक बाजुकडे वास कर त असताना पनवेल ते रोहा या दर यान कोणीतर  अ ात चोर याने यांचे जवळील सँमसंग अ फा 
गँल सी कंपनीचे मोबाईल फोन लबाडीचे इरा याने चो न नेला 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)): 36,000.00

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)): GANESHA  SHANKAR 
RAUT

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH44978        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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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)



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):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 16:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 15:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९
2 खान एवं ख नज ( वकास का व नयमन) 

अ ध नयम 1957
21

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): 10/03/2017 Time (वेळ): 15:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:46 तास Entry No. (न द .):  022

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

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:20 तास Time To (वेळेपयत): 15:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 16 क.मी.
(b) Address (प  ता): बंडवाडी, हसळा, हसळा- 402105

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): गजानन   अशोक  गी-हे 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता चोचे ब डींग तांबट आळी हसळा,  हसळा,  हसळा,  हसळा , रायगड, 

महारा -402105, भारत
2 थायी पता वाघी खूद , रसोड, रसोड, रसोड , वा शम, महारा -444504, 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)
एक पीकअप ट पो मांक MH 

06/BG3809 पांढया रंगाचा जूना 
वापरता 

80,000.00

2 इतर समु /नद तील उ पादने पावून ास गौण खनीज वाळू 
समू ाचे खाडीतून काढलेल     3,183.00

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 आरोपीत मजकूर याने आपले ता यातील पकअप ट पो मांक MH 06/BG3809 पांढया रंगाचा जूना 
वापरता या म ये शासनाने तीबंधीत केलेले समू ाचे खाडी कनाराव न वताचे फाय या कर ता लबाडीचे हेतूने शासनाची परवानगी न घेता 
गौण ख नज (वाळू) ह  चो न आपले पीकअप टे पो म ये भ न नेत असताना मऴून आला हणून 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9637660976

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 वसंत   शंकर  वाघमारे 1. 
गालसूरे,गालसूरे, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 83,183.00

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)): PRAMOD  
NARSINGRAO  KADAM

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH47971        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): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

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 1985  

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):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 16:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 15:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९
2 खान एवं ख नज ( वकास का व नयमन) 

अ ध नयम 1957
21

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): 10/03/2017 Time (वेळ): 15:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:46 तास Entry No. (न द .):  022

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

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:20 तास Time To (वेळेपयत): 15:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 16 क.मी.
(b) Address (प  ता): बंडवाडी, हसळा, हसळा- 402105

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): गजानन   अशोक  गी-हे 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता चोचे ब डींग तांबट आळी हसळा,  हसळा,  हसळा,  हसळा , रायगड, 

महारा -402105, भारत
2 थायी पता वाघी खूद , रसोड, रसोड, रसोड , वा शम, महारा -444504, 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)
एक पीकअप ट पो मांक MH 

06/BG3809 पांढया रंगाचा जूना 
वापरता 

80,000.00

2 इतर समु /नद तील उ पादने पावून ास गौण खनीज वाळू 
समू ाचे खाडीतून काढलेल     3,183.00

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 आरोपीत मजकूर याने आपले ता यातील पकअप ट पो मांक MH 06/BG3809 पांढया रंगाचा जूना 
वापरता या म ये शासनाने तीबंधीत केलेले समू ाचे खाडी कनाराव न वताचे फाय या कर ता लबाडीचे हेतूने शासनाची परवानगी न घेता 
गौण ख नज (वाळू) ह  चो न आपले पीकअप टे पो म ये भ न नेत असताना मऴून आला हणून 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9637660976

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 वसंत   शंकर  वाघमारे 1. 
गालसूरे,गालसूरे, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 83,183.00

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)): PRAMOD  
NARSINGRAO  KADAM

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH47971        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): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

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 1985  

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): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0034 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 17:37 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 17:37 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

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): 10/03/2017 Time (वेळ): 15:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:28 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 10/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:00 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, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे अल बाग  ते थेर डा वास,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ. यांका   पेश  सुडकु
(b) Husband's Name ( का नाम): पेश 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9270996183

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता न तन कंपनीजवळ,संभाजीनगर, ठाणे, ठाणे शहर, महारा , भारत
2 थायी पता न तन कंपनीजवळ,संभाजीनगर, ठाणे, ठाणे शहर, 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 दा गने/आभूषण सो याची ग यातील साखळी

एक सो याची चैन याला बदामाचे 
लहान पान असलेल  सुमारे सात 
ँम                          
वजनाची क.अ

15,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू

एक सो याचे मंगऴसु  यास 
म यभागी सो याचे न ीचे पान 
असलेले                        
            

60,000.00

3 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार एक सो याचा हार वजन सुमारे 
स वा तीन तोळे क.अं. 70,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यातील फयाद  हे अ लबाग थेर डा असा म नडोअर MH 06 J 223 ने वास कर त असताना वर ल वणना या 
व तु असलेल  बँग फयाद  बसले या समोर ल शटचे खाल  ठेवल  असता सदर म नडोअर म ये बसले या दोन अनोळखी चोर यांनी सदर 
बँगेतील ला ट कचे ड यातील वर ल वणनाचे सो याचे दा गणे लबाडीचे हेतुने वताचे फाय याकर ता चो न नेले हणुन सदर गु हा 
रिज.दाखल क न वर ठां या आदेशाने पुढ ल तपास PSI कापडेकर हे कर त आहेत

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)): 1,45,000.00

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)): pandurang sakharam 
kapadekar

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

13.

(4) 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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0017 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 11/03/2017 11:31 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 23:41 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): 10/03/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:41 तास Entry No. (न द .):  046

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 10/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): आंबेत कोकरा फाटा,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): कैलास   नामदेव पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8308871922

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता व ल आऴी, ीवधन , गोरेगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता व ल आऴी, ीवधन , ीवधन, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इतर क चा माल
(1)4,00,000/एक डंपर नं.एम.एच 
06/ यु 1180 (2) 17,780/चार 
ास ओलसर रेती 

4,17,780.00

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):

नमूद तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील आरोपीत मजकूर याने शासनाचे वै य परवाना शवाय बेकायदे शरर या वाऴू वाहतूक कर तअसताना 
मऴून आला हणून.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 संजय  सुरेश जुमारे 1. 
उणेगाव,माणगाव,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 4,17,780.00

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)): SHIVAJI   SIDAM 
CHAVAN 

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SSCM8601F        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 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 शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0017 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 11/03/2017 00:07 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 00:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३

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): 10/03/2017 Time (वेळ): 20:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:53 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 10/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:45 तास Time To (वेळेपयत): 17:15 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): उ तर, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): उभा मा ती ,काकरतळे महाड 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ.रेवती   ीकांत जोशी
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता उभा मा ती रोड, काकरतळे , महाड , महाड शहर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता उभा मा ती रोड, काकरतळे , महाड , महाड शहर, 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 फयाद  यांची पडीत मुलगी ह लासला जाते असे सांगुन लासला न जाता ती आजीकडे गेल  
यामुले ती फयाद  यांनी खोट  बोलल  असे कळ याने फयाद  यांनी पडीत मुलगी ह ला बडबडल  असता ती रागाचे भरात घरातुन बाहेर 
नघुन गेल  असता तला कोणीतर  अ ात य तीने फुस लावुन पळवुन नेले हणून. वैगेरे मजकुरची खबर रिज टर  दाखल क न जाह र 
रपाट व र ठांना कळवुन यांचे आदेशाने सदर गु हाचा तपास पोसई मोरे कर त आहेत.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ravindra Pitambar 
Shinde

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): BPMH75186        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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)



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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0057 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 21:02 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 17:41 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 10/03/2017 Time (वेळ): 17:41 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:41 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 10/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:41 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): ल खत

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): बारणे ता कजत,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुनीता  ह रभाउ मुने
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (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 बारणे, ता 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):

मी सुनीता ह रभाउ मुने वय-35 वष यावसाय गृह णी जात-आगर  रा.बारणे ता कजत मो नंबर नाह  सम  उपिज हा गालय कजत येथे 
उपचार घेत असतांना जबाब लहुण देते क .मो नं.91195222316 मी वर ल ठकाणची राहाणर  असुन तेथे माझे राहाते घर आहे घरात मी 
माझे पती दोन मुले आकाश व पंकज असे एक ीत राहातो व शेती क न उदर नवाह करतो.गे या आठ वषापुव  आमचे आ थक अडचनीमुळे 
आमची भावक ची सामुह क जमीन सव नंबर ३४ े  आडीच एकर या मळकती पैक  एक एकर जमीन साळोख येथील दपक कोतेकर यास 
आमचे गावातील गणेश गो वंद दळवी यांचे म या तीने वकल  होती यावेळी ह क सोडप  तयार करतांना म य थी गणेश गो वंद दळवी याने 
आमचे उरवर त जमीणीची खातेफोड क न वेगवेगळी उतारे क न व माझे पतीचे बह णीचे ह कसोड प  होवुन उतारा कोरा क न देतो असे 
सांगीतले होते परंतु माझे पतीचे नावे असले या उता-यावर माझे मोठे दर परशुराम गणपत मुने यांचे व आनखीन दोन लाहान दरांचे नावे 
तशीच ठेवल  असुन यामुळे सदर जागेची खातेफोड करतांना अडचन होत अस याने माझे पती गणेश यास वारंवार उता-यावर ल नावे कमी 
क न दे असे सांगत होते. आज ता10.03.2017 राजी सकाळी 10.00 वा चे सुमारास मी माझे मावशीचे घर  जात असतांना गणेश दळवी हा 
मवशीचे घराशेजार  याचे घराचे दारात उभा होता हणुन मी पु हा आमचे शेतीचे कामा बाबत वचारले याचा यास राग येवुन याने मला 
शवीगाळी कर यास सुरवात केल  ते ए◌ेकुन याची आइ ठकुबाइ प नी संगीता भाउ काश यांनी तेथे येवुन संगनमत क न गणेश याने 
हातात काठ  घेवुन माझे डावे हाताचे कोपरावर पाठ वर उपट  मा न तसेच याचे आइ प नी भाउ यांनी हाताबु याने मारहाण क न मु का 
मार दला तसेच शवीगाळी क न ठार मार याची धमक  दल  तसेच झटापट त माझे मंगळसु  तुटुन नुकसान केले हणुन माझी यांचे 
व द फयाद आहे. माझा वर ल जबाब मी पुणपणे शु द त असतांन लहुन दलेला आहे तो माझे सांग या माणे बरोबर लह लेला आहे. 
सम  हे लहुन दले सह  ता १०.०३.२०१७ ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे 

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

2 थायी पता बारणे, ता 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 गणेश  गो वंद दळवी 1. बारणे,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
2 ठकुबाइ  गो वंद दळवी 1. बारणे,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
3 काश  गो वंद दळवी 1. बारणे,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
4 संगीता  गणेश दळवी 1. बारणे,कजत,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): 

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)): govind raghunaath 
madage

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): asi        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)



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): 

Rank (हु ा): 

No. ( .): 

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 1979  

2 म हला 1962  

3 पु ष 1985  

4 म हला 1983  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0022 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 14:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 14:45 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० 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): 10/03/2017 Time (वेळ): 12:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:36 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 10/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:30 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): उ तर, 0.5 क.मी.
(b) Address (प  ता): पाल  एसट ट ड, पाल  एसट ट ड,सुधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रघुनाथ   चंतामण   च हाण
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पाल  एसट ट ड समोर, पाल  एसट ट ड समोर, सुधागड, पाल , 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 10/03/2017 मी रघुनाथ चंतामण च हाण वय धंदा लोहारकाम रा.पाल  एस.ट . ट ड समोर ता.सुधागड िज.रायगड 
मो.नं.8149762817 सम  ाथ मक आरो य क  पाल  येथे हजर राहुन लहुन देतो क . मी वर ल ठकाणी माझी प नी वमल मुलगा 
रामदास मुलगा रोह दास व याचे प रवारासह राहतो. व लोहार काम क न माझे प रवाराचे उदर नवाह करतो. दनांक 10/03/2017 रोजी 
सकाळी 10.30 वाजता मी माझी घर झोपडीत लोहार काम क रत असताना माझे शेजार ल झोपडीत राहणारा माझा पुत या गणेश शंकर 
च हाण यांनी माझेकडील आलेले गीराईकांना हु कावुन लावले हणुन मी यास वचार यास गेलो असता याचा राग मनात ध न माझे 
पुत याने माझेशी बाचाबाची व शवीगाळी केल  तसेच शेजार  असले या काठ ची झोड माझे डो यात मा न मला दुखापत केल  असुन माझा 
मुलगा रोह दास यास सु दा ध का बु क  केल  आहे. तर  आज तार ख 10/03/2017 रोजी माझा पुत या गणेश शंकर च हाण हा मी राहत 
असले या झोपडी समोर येवुन माझे गीराईकांना हु कावुन लावले हणुन मी यास वचार यास गेलो असता याचा राग मनात ध न 
शवीगाळ क न माझे डो यावर काठ ची उपट मा न माझे डो यास दुखापत केल  तसेच मा या मुलास ध काबु क  केल  हणुन माझी याचे 
व द त ार आहे. माझा व रल जबाब मल  वाचुन दाख वला तो माझे सांगणे माणे बरोबर असुन तो मी पुण पणे सुधीत राहुन दला आहे.

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

2 थायी पता पाल  एसट ट ड समोर, पाल  एसट ट ड समोर, सुधागड, पाल , 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 गणेश   शंकर  च हाण 1. पाल  एसट ट ड समोर,पाल  एसट ट ड 
समोर,सुधागड,पाल ,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)): MAHESH VAMAN 
LANGI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH56009        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): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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  

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 .): 0066 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 21:27 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 21:12 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
4 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(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): 10/03/2017 Time (वेळ): 21:12 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:12 तास Entry No. (न द .):  047

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 10/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:00 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, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता):  शुभसे स पे ोलपंप येथे, खालापुर ,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): परेश    र तलाल होरा
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1971 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  N-701, ,नव नत नगर , देसलेपाडा, ड बवल  पुव, ड बवल , ठाणे शहर, 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.): 91-9167791576

2 थायी पता  N-701, ,नव नत नगर , देसलेपाडा, ड बवल  पुव, ड बवल , ठाणे शहर, 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 सौरभ भोसले   1. खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत
2 शैलेश भोसले   1. खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत
3 नतीन पाट ल   1. खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत
4 उमेश पडावकर   1. खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत
5 शव लंग  वाघमारे   1. खालापुर,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): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब ता. 10.03.2017 मी परेश र तलाल होरा, वय46 वष, यवसाय नोकर , रा. N701,नव नत नगर , देसलेपाडा, ड बवल  (पुव), िज. 
ठाणे, मो. नं. 9167791576. सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन मी गेले 3 माच 2017 
पासुन खालापुर सावरोल  रोडवर ल शुभसे स पे ोलपंप येथे काम करतो . पे ोलपंप चालु झा यापासुन मी पे ोल पंपातच राहतो व 
आठव यातुन एकदा र ववार  सु ी या दवशी माझे राहते घर  जातो. तसेच मी काम करत असले या पे ोलपंपाचे मालक ी समीर देढ या हे 
असुन ते मुंबईला राहतात व आटव यातुन दोन तीन वेळा पे ोलपंपावर येत असतात. मी काम करत असलेला पे ोलपंप चालु झा यापासुन 
आजपयत खालापुर गावातील राहणारे 1) सौरभ भोसले , 2) शैलेश भोसले, 3) नतीन पाट ल, 4) उमेश पडावकर, 5 ) शव लंग वाघमारे ( 
सवाची पुण नावे माह त नाह ) सव रा. खालापुर. हे तीन चार वेळा आमचे पे ोलपंपावर येत असत व आम या पंपावर ल कामगारांना तसेच 
मला तु ह  येथे काम करायचे नाह  , येथे आमचीच लोके काम करतील, नाह तर तुम या पंपात तोडफोड क न टाकु आ ह  आता जातो पण, 
तुझा शेठ आ यावर आमचे मोबाईल नंबर घे व आम याशी बोल यास सांग असे धम या देत मा याकडे मो. नं. 7276482445, व मो.नं. 
9689848890. असे मोबाईल नंबर दले होते. माझे मालक जागेवर नस याने मी त ार यायला आलो नाह . आज दनांक 10.03.2017 
रोजी माझे पंपाचे मालक सकाळपासुन पंपावर आले होते. सायंकाळी 05.00 वा.चे सुमारास मी पंपावर काम कर त असताना तसेच माझे 
मालक कायालयात असताना 1) सौरभ भोसले , 2) शैलेश भोसले, 3) नतीन पाट ल, 4) उमेश पडावकर, 5 ) शव लंग वाघमारे असे व इतर 
तीन चार इसम नाव गाव माह त नाह  हे पे ोलपंपात आले. यावेळी सौरभ भोसले व शैलेश भोसले हे तांब या रंगा या ड टर गाडी नं. 
MH46B8683 ह मधुन व इतर पाच/सहा इसम मोटार सायकल नंबर 1) MHKHM1305, 2) MH46V8683, 3) MH46AV 2302, 4) 

MH46AT5872, 5) MH46Z3538 ह  घेवुन आले होते. यांनी मला बोलावुन दम देवुन शेठला बोल व यास सां गतले . या माणे मी शेठला 
बाहेर बोलावुन घेतले . यावेळी मला व माझे शेठला यांनी धमकावुन सां गतले क , पे ोलपंपाचे काम आ हाला या नाह तर पे ोलपंपाचे काम 
बंद करा नाह तर पे ोलपंप फोडुन टाकु असे बोलुन वर ल सवजण हे माझे व माझे मालकाचे अंगावर धावुन आले. तसेच आमचे पंपावर काम 
करणाया कामगारांना शवीगाळ करत हणाले तु ह  येथुन काम सोडुन नघुन जा, नाह तर तु हाला ध न फटकवुन काढु अशा धम या व 
शवीगाळी क न पंपावर काम करणाया कामगारांना हाकलुन देवुन नघुन गेले. आमचा पे ोलपंपात वलन शल पदाथ अस याने व काह  कार 
घड यास मो या माणात आ थक व िजवीत हानी होईल हणुन आ ह  कोणासह  वरोध केला नाह . व खालापुर पोल स ठा यात माझे 
मालकास त ार दे यास घेवुन आलो.तर  मी काम कर त असले या शुभसे स पे ोलपंपावर 1) सौरभ भोसले , 2) शैलेश भोसले, 3) नतीन 
पाट ल, 4) उमेश पडावकर, 5 ) शव लंग वाघमारे असे व इतर तीन चार इसम नाव गाव माह त नाह  यांनी येवुन गद  क न मला , आमचे 
कामगारांना तसेच माझे मालकास शवीगाळी क न पंपावर ल कामगारांना तेथुन हाकलुन दले हणुन माझी यांचे व द कायदे शर त ार 
आहे. माझा वर ल जबाब मी वाचुन पाह ला तो संगणकावर टंक ल खत केला असुन तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे.सम हा जबाब लहु 
दला. सह . ता. 10.03.2017. पो. 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)): Anant Shivram Jadhav Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 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)  

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0067 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 22:38 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 22:38 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): 10/03/2017 Time (वेळ): 22:18 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:18 तास Entry No. (न द .):  053

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

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:30 तास Time To (वेळेपयत): 12:00 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): पि चम, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): बी मल कंपनी म ये, मौजे धामणी गावचे ह त, खालापुर,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SAKHARAM  DADA PADLKAR

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/06/1983 (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  खालापुर पोल स ठाणे, खालापूर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी सखाराम दादा पडळकर, वय33 वष, यवसायनोकर , पो.ना.ब.नं.1448, नेमणुकखालापुर पोल स ठाणे, िज.रायगड, मो.नं.7719004111 
सम  पोल स ठाणेत मोटार अपघाताचे चौकशी व न सरकारतफ फयाद लहुन देतो क,मी जुन सन 2012 रोजी खालापुर पोल स ठाणे येथे 
हजर असताना ठाणे अंमलदार एस.एल.पाट ल, पो.ना.ब.नं.2101 यांनी कामोठे पोल स ठाणे जावक मांक 928/2917 दनांक 02/01/2017 
अ वये ा त कागदप ा वये खालापुर पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज टर नंबर 19/2017 दनांक 27/02/2017 रोजी 22◌ः59 वाजता 
दाखल क न मा.पोल स नर क सो. खालापुर पोल स ठाणे यांचे आदेशा वये सदर अपघाताची चौकशी आमचेकडे दे यात आल . सदर 
अपघाताचे कागदप ांचे अवलोकन करता सदर अपघाताची खबर ी.पंकज काळुराम बोरले, वय32 वष, यवसायनोकर , रा.ठाणे हावे, 
पो.साजगाव, ता.खालापुर, स या राहणारधामणी, ता.खालापुर, मो.नं.9975589138 यांनी एम.जी.एम. हि पटल कामोठे येथे उपचारादर यान 
लहुन दल  यातील मजकुर खाल ल माणे. मी ी. पंकज काळुराम बोरले, वय32 वष, यवसायनोकर , रा.ठाणे हावे, पो.साजगाव, 
ता.खालापुर, स या राहणारधामणी, ता.खालापुर, मो.नं.9975589138 एम.जी.एम. हि पटल कामोठे येथे दवाउपचार घेत असताना जबाब लहुन 
देतो क, आज दनांक 01/02/2017 रोजी सकाळी 08◌ः30 वाजताचे दर यान कामावर नमुद कंपनीम ये गेलो होतो. दुपार  11◌ः30 वाजताचे 
दर यान कंपनी या पा कग म ये क यावर बसलो होतो. तेथे कंपनीची कार मांक एम.एच.06/ए.ड लु.9504 ह पाक क न कंपनीम ये 
कारची चावी न घेवुन जाता गेलेले होता. सदर कारम ये कोणीतर  कंपनीचा इसम बसुन याने हान न वाजवता कोणतीह  क पना न देता 
याचे ताबेतील वर ल नमुद कार पाठ मागे घेत याने मी बसले या कठ यावर आदळुन दुपार  12◌ः00 वाजताचे सुमारास अपघात झाला. 
अपघातात मला माझे दो ह  पायास मांडीस गंभीर दुखापत झाल . यामुळे मला ास होवुन र त येवु लाग याने लागल च याच कारमधुन 
दवाउपचाराकर ता खोपोल  येथील ड गरे हि पटल येथे ाथ मक उपचार क न पुढ ल उपचाराकर ता एम.जी.एम. हि पटल कामोठे येथे दाखल 
केले आहे. तेथे माझेवर दवाउपचार चालु आहेत. तर  माझी ि व ट कार मांक एम.एच.06/ए.ड लु.9504 यावर ल चालकाचे व  कायदे शर 
त ार आहे. वगैरे मजकुराची खबर द याने ती खालापुर पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज टर नंबर 19/2017, दनांक 27/02/2017 कडे 
दाखल आहे. सदर अपघाताचे गांभीय ल ात घेवुन घटना थळी जावुन पंच 1) ी.खंडु बबन कदम, वय55 वष, यवसायमोलमजुर , रा.सांगडे, 
पो.साजगाव, ता.खालापुर व पंच 2) ी. ानेर नारायण जगताप, वय40 वष, यवसायशेती, रा.खालापुर, ता.खालापुर यांना सम  घेवुन यांतील 
खबर देणार ी.पंकज काळुराम बोरले, वय32 वष, राहणारधामणी, ता.खालापुर यांनी दाख वले या घटना थळाचा स व तर पंचनामा कर यात 
आला असुन तो मुळ कागदप ात सा मल कर यात आला आहे. सदर अपघातातील खबर देणार ी.पंकज काळुराम बोरले, वय32 वष, 
यवसायनोकर , रा.ठाणे हावे, पो.साजगाव, ता.खालापुर, स या राहणारधामणी, ता.खालापुर यांचेकडे अपघाताबाबत चौकशी केल  असता यांचे 
सांगणे क, दनांक 01/02/2017 रोजी सकाळी 08◌ः30 वाजता मी नेहमी माणे बी मल कंपनी धामणी येथे नोकर स गेलो होतो. मी तेथे 
काम कर त असताना सकाळी 11◌ः30 वाजताचे सुमारास बी मल कंपनी मधील कामगार मची साफसफाई क न मचे पाययांचे क यावर 
बसलो असताना कंपनीची कार मांक एम.एच.06/ए.ड लु.9504 यावर ल चालकाने मला समो न ठोकर मा न अपघात केला. सदर 
अपघाताम ये माझे दो ह  पायाला दुखापती झा याने मला उपचाराकर ता खोपोल  येथील ड.ड गरे यांचे हि पटल म ये घेवुन गेले. तेथे उपचार 
घेतलेनंतर पुढ ल उपचाराकर ता एम.जी.एम. हि पटल कामोठे येथे घेवुन गेले. तेथे मी उपचार घेतले असुन आता मला ड चाज दे यात आला 
आहे. मी उपचारादर यान एम.जी.एम. हि पटल कामोठे येथे मला कंपनीची कार मांक कार मांक एम.एच.06/ए.ड लु.9504 हने पाठ मागे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7719004111

2 थायी पता  खालापुर पोल स ठाणे, 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 वजय   राजकुमार  पांडे 1. आंबेवाडी,अंधेर ,मुंबई,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



येवुन ठोकर मा न अपघात केलेबाबतचा जबाब पोल सांना दला होता. परंतु यावेळी मला दुखापती झालेमुळे व गडबडुन गे यामुळे मी तसा 
जबाब दला होता. सदरचा अपघात हा मा ती ि व ट डजायर कार मांक एम.एच.06/ए.ड लु.9504 हवर ल चालकाने मला समो न ठोकर 
मा न केलेला असुन सदर कारचे चालकाचे वजय राजकुमार पांडे, वय34 वष, रा, आंबेवाडी, अंधेर , मुंबई असे अस याबाबत मला समजले 
आहे. वगैरे मजकुराची ह ककत सांगत अस यामुळे यांचा तसा पुरवणी जबाब न दवुन सदर अपघाताचे चौकशीकामी मुळ कागदप ात सा मल 
कर यात आला आहे. सदर अपघातातील य दश  सा ीदार नंबर 1) ी.मंगेश सुभाष लोते, वय33 वष, श ण6 वी, यवसायनोकर , 
रा.धामणी, ता.खालापुर, मो.नं.9272729515 यांचेकडे अपघाताबाबत चौकशी करता यांचे सांगणे क, मी व रल ठकाणी राहणारा असुन तेथे 
माझे राहते घरदार आहे. माझे घरात मी माझे कुटुंबासह राहतो. मी गेले 15 वषापासुन बी मल कंपनी धामणी येथे लो म म शींग 
वभागाम ये काम कर त असतो. दनांक 01/02/2017 रोजी सकाळी 11◌ः30 वाजताचे सुमारास मी बी मल कंपनी धामणी येथे लो म 
म शींगचे काम कर त असताना आमचे वभागाचे शेड समोर ल कामगार म जवळ आरडा ओरडा के याचा आवाज आला हणुन मी व 
िजत  हाडप असे आ ह  धावत जावुन पा हले कामगार मचे पाययाजवळ मा ती ि व ट डजायर कार मांक एम.एच.06/ए.ड लु.9504 
यावर ल चालकाने पंकज बोरले याला समो न ठोकर मारल  होती व तो म या पायया जवळ गाडीचे बाजुला पडलेला होता व याचे दो ह  
पायाला दुखापती झाले या दसत हो या. यावेळी गाडीचा चालक व एक इसम हे याला कार म ये बस वत होते. यावेळी मी व िजत  हाडप 
असे आ ह  यांना पंकज बोरले याला कारम ये बस व यासाठ  मदत केल . यानंतर ते लोक मा ती ि व ट डजायर कार मांक 
एम.एच.06/ए.ड लु.9504 कारमधुन खोपोल  येथील ड.ड गरे यांचेकडे उपचाराकर ता घेवुन गेले. तेथे याचेवर थमोपचार क न पुढ ल 
उपचाराकर ता एम.जी.एम. हि पटल कामोठे येथे घेवुन गेले. तेथे याचेवर उपचार केलेनंतर आता याची त येत बर  आहे. सदरचा अपघात हा 
मा ती ि व ट डजायर कार मांक एम.एच.06/ए.ड लु.9504 हा यावर ल चालकाचे चु कमुळे झालेला आहे. तसेच सा ीदार नंबर 2) ी.िजत  
भरत हाडप, वय31 वष, श ण10 वी, यवसायनोकर , रा.नावंढे, ता.खालापुर, मो.नं.9225961485, सा ीदार नंबर 3) ी.सशांक कु णा 
नायर, वय63 वष, श णबी.ए., यवसायनोकर , मनेजर बी मल कंपनी धामणी, रा.32 ए.डी. वंग, कर मा सोसायट , अज मरा, 
पंपर 411019 यांचेकडे चौकशी करता ते सा ीदार नंबर 1 यांचे सांगणे माणे मळतीजुळती ह ककत सांगत अस यामुळे यांचे तसे स व तर 
जबाब न दवुन सदर अपघाताचे चौकशीकामी मुळ कागदप ात सा मल कर यात आले आहेत. एकंदर त अपघाताचे झाले चौकशीव न असे 
न प न झाले क, यांतील आरोपीत चालक नामे वजय राजकुमार पांडे, वय34 वष, रा, आंबेवाडी, अंधेर , मुंबई याने याचे ताबेतील मा ती 
ि व ट डजायर कार मांक एम.एच.06/ए.ड लु.9504 बी मल कंपनी धामणी चे ऑ फस ते कंपनीतील कामगार म अशी बी मल 
कंपनीमधील अंतगत र याने चाल वत घेवुन जात असताना दनांक 01/02/2017 रोजी सकाळी 11◌ः30 वाजताचे सुमारास अपघात ठकाणी 
आलेवेळी याने याचे ताबेतील वर नमुद कार हयगईने, बेदरकारपणे, धोकादायक र या, र याचे परि थतीकडे दुल  क न चालवुन कामगार 
मचे पाययांचे कठ यावर बसले या ी.पंकज काळुराम बोरले, वय32 वष, यवसायनोकर , राहणारधामणी, ता.खालापुर यास समो न ठोकर 
मा न अपघात क न याचे दो ह  पायाला लहान मो या गंभीर व पा या दुखापती होणेस कारणीभुत झाला हणुन माझी वजय राजकुमार 
पांडे, वय34 वष, रा, आंबेवाडी, अंधेर , मुंबई याचे व द भा.द. व.सं.कलम 279,337,338 सह मो.वा.का.कलम 184 माणे सरकारतफ 
फयाद आहे. सम  हा जबाब लहुन दला/सह ता.10/03/2017 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)): SAKHARAM DADA 
PADLKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SDPM8301K        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

Rank (हु ा): I (Inspector)

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)

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  

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0039 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 21:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 21:28 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३९२

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): 10/03/2017 Time (वेळ): 17:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:28 तास Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 06/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:30 तास Time To (वेळेपयत): 20:35 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, 02 क.मी.
(b) Address (प  ता): माणगाव रे वे टेशन, माणगाव ,माणगाव 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): द ती   दशरथ मोरे
(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): श क 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9421139906

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वामी समथ मंद रा समोर, ल मी नवास पह ला मजला म न, खेड, र नागीर , 

खेड, र ना गर , महारा , भारत
2 थायी पता वामी समथ मंद रा समोर, ल मी नवास पह ला मजला म न, खेड, र नागीर , 

खेड, र ना गर , 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 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू

एक सो याचे मंगळसु  4 तोळे 6 
ँम 600 म.ल . वजनाची पाच 
पदर  मंगळसु  सो याचे तारेत 
ओवळेले या

1,05,000.00

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):

माणगांव पोल स ठाणे गु हा रिज.नं. 39/2017 भा.द. व.सं.क. 392खबर देणार सौ. द ती दशरथ मोरे, वय 47 वष, यवसायनोकर , जात हंदु 
मराठा रा.ल मी नवास पह ला मजला म नं.03 वामी समथ मंद रा समोर ता.खेड, िज.र नागीर  मुळ रा.मु.पो.कोरेगाव ता.खेड िज.र नागीर  
आधारकाड नं.281976197666 मो.नं. 9421139906आरोपीत अ ात इसम नाव गाव माह त नाह चोर स गेलेल  मालम ता 1)1,05,000/ एक 
सो याचे मंगळसु  4 तोळे 6 ँम 600 म.ल . वजनाची पाच पदर  मंगळसु  सो याचे तारेत ओवळेले यास काळे मनी व सो याचे मनी असे 
दोन डवल  व दोन मोठे मनी असे असलेल  जुने वापरते कं.सु. एकुण 1,05,000/ पये मळाला माल नरंकगु.घ.ता.वेळ ठ काण06/03/2017 
रोजी सायेकाळी 20.30वा.चे सुमारास मौजे माणंगाव गावचे ह ीत माणगाव रे वे टेशन येथे उ तरेस 02 क.मी.हक गत वर ल तारखेस वेऴी 
व ठकाणी यांतील फयाद  या यांचे नातेवाईकांसह दादरर नागीर  पँसजर या रे वे गाडीतील सीट नं.48 बोगी नं.D02 या वंडो सटवर बसुन 
वास क रत असताना रे वे माणगाव रे वे टेशनला आलेवेळी रे वे सींग लाग याने रे वे बराच वेळ थांबल  यानंतर रे वे र नागीर  येथे 
जा यासाठ  नघाल  असता, रे वे थानकापासुन काह  अंतर पुढे गे यावर सदर ड यात दरवा याजवळ उभा राहुन वास करणाया अनोळखी 
इसमाने फयाद  यांचे ग यातील वर ल वणनाचे व कंमतीचे सो याचे मंगळसु  हाताने जबर ने खेचुन चो न नेले हणुन गु हा वगैरे 
मजकुराची ह कगत रिज टर  दाखल क न व र ठांना डेल  रपोटने माह ती दल . व र ठांचे आदेशाने पुढ ल तपास पोसई/ वारे हे कर त आहेत 
.

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)): 1,05,000.00

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)): NARAYAN NAMDEV 
WARE

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): PNMAH40215        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): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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 साधारण/म  यम ग  हाळ वण  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

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

अ ात इसम नाव गाव माह त 
नाह

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 .): 0057 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 21:02 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 17:41 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 10/03/2017 Time (वेळ): 17:41 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:41 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 10/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:41 तास 

1

4. Type of Information (मा हतीचा कार): ल खत

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): बारणे ता कजत,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुनीता  ह रभाउ मुने
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (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 बारणे, ता 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):

मी सुनीता ह रभाउ मुने वय-35 वष यावसाय गृह णी जात-आगर  रा.बारणे ता कजत मो नंबर नाह  सम  उपिज हा गालय कजत येथे 
उपचार घेत असतांना जबाब लहुण देते क .मो नं.91195222316 मी वर ल ठकाणची राहाणर  असुन तेथे माझे राहाते घर आहे घरात मी 
माझे पती दोन मुले आकाश व पंकज असे एक ीत राहातो व शेती क न उदर नवाह करतो.गे या आठ वषापुव  आमचे आ थक अडचनीमुळे 
आमची भावक ची सामुह क जमीन सव नंबर ३४ े  आडीच एकर या मळकती पैक  एक एकर जमीन साळोख येथील दपक कोतेकर यास 
आमचे गावातील गणेश गो वंद दळवी यांचे म या तीने वकल  होती यावेळी ह क सोडप  तयार करतांना म य थी गणेश गो वंद दळवी याने 
आमचे उरवर त जमीणीची खातेफोड क न वेगवेगळी उतारे क न व माझे पतीचे बह णीचे ह कसोड प  होवुन उतारा कोरा क न देतो असे 
सांगीतले होते परंतु माझे पतीचे नावे असले या उता-यावर माझे मोठे दर परशुराम गणपत मुने यांचे व आनखीन दोन लाहान दरांचे नावे 
तशीच ठेवल  असुन यामुळे सदर जागेची खातेफोड करतांना अडचन होत अस याने माझे पती गणेश यास वारंवार उता-यावर ल नावे कमी 
क न दे असे सांगत होते. आज ता10.03.2017 राजी सकाळी 10.00 वा चे सुमारास मी माझे मावशीचे घर  जात असतांना गणेश दळवी हा 
मवशीचे घराशेजार  याचे घराचे दारात उभा होता हणुन मी पु हा आमचे शेतीचे कामा बाबत वचारले याचा यास राग येवुन याने मला 
शवीगाळी कर यास सुरवात केल  ते ए◌ेकुन याची आइ ठकुबाइ प नी संगीता भाउ काश यांनी तेथे येवुन संगनमत क न गणेश याने 
हातात काठ  घेवुन माझे डावे हाताचे कोपरावर पाठ वर उपट  मा न तसेच याचे आइ प नी भाउ यांनी हाताबु याने मारहाण क न मु का 
मार दला तसेच शवीगाळी क न ठार मार याची धमक  दल  तसेच झटापट त माझे मंगळसु  तुटुन नुकसान केले हणुन माझी यांचे 
व द फयाद आहे. माझा वर ल जबाब मी पुणपणे शु द त असतांन लहुन दलेला आहे तो माझे सांग या माणे बरोबर लह लेला आहे. 
सम  हे लहुन दले सह  ता १०.०३.२०१७ ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे 

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

2 थायी पता बारणे, ता 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 गणेश  गो वंद दळवी 1. बारणे,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
2 ठकुबाइ  गो वंद दळवी 1. बारणे,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
3 काश  गो वंद दळवी 1. बारणे,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
4 संगीता  गणेश दळवी 1. बारणे,कजत,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): 

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)): govind raghunaath 
madage

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): asi        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)



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): 

Rank (हु ा): 

No. ( .): 

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 1979  

2 म हला 1962  

3 पु ष 1985  

4 म हला 1983  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0063 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 03:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 03:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६६(अ)
3 बालकांचे लैगींक अपराधांपासून संर ण 

अ ध नयम, २०१२
8

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): 10/03/2017 Time (वेळ): 01:34 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:34 तास Entry No. (न द .):  006

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

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 6 क.मी.
(b) Address (प  ता): फयाद  यांचे घरातून, वासोटे वडवळ, ता खालापुर,,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नमल   संतोष  टेमकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1984 (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 वासोटे, वडवळ, खालापुर, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वासोटे, वडवळ, खालापुर, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता. 09/03/2017मी सौ. नमल संतोष टेमकर, वय. 33 वष, यवसाय ग हणी, रा. वासोटे वडवळ, ता. खालापुर, िज. रायगड, मो.नं. 
7875762975 सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर लहून देते क,मी वर ल माणे राहत असून तेथे माझे राहते घर आहे. घरात माझे 
पती संतोष जनादन टेमकर, वय. 42 वष, मुलगीजागती, वय. 15वष, द ती वय. 13 वष, जय ी वय.11 वष, मुलगा तेजस वय. 8 वष, व 
मुलगा शवतेज 2 वष, तसेच सासु ललाबाई वय. 80वष, अशी माणसे एक  राहतात. माझे पती फोटा ाफर असून मुले श ण घेत आहेत. 
यापैक  मुलगी जागती ह  इय ता 10वी म ये श ण घेत असून तीची पर ा चालु आहे.आज दनांक 09/03/2017 रोजी मुलगी जागती हचे 
दहावीचा हंद  वषयाचा पेपर अस याने ती सकाळी 09.00 वाजता वावोशी येथे पर ा क ावर पेपर दे याकर ता गेल  होती. ती सायंकाळी 
04.00 वाजे पयत घर  आले नाह . हणुन आ ह  तीचा प रसरात व आजुबाजु या गावातील नातेवाईकांकडे शोध घेतला. परंतु ती मळून 
आल  नाह . यानंतर सायंकाळी 05.00 वाजणेचे सुमारास माझे पती संतोष जनादन टेमकर यांचे मोबाईल . 9049298129 याचेवर मोबाईल 
. 8007173977 चा काँल आला तो मी उचलला असता यातुन मी एकनाथ मुकुंद सकपाळ बोलतोय तुमची मुलगी जागती व माझा भाऊ 
तुकाराम अंकुश सकपाळ हे दोघे पु याला पळून गेल  आहेत असे कळ वले. यानंतर आ ह  मुल चा शोध घेतला परंतु ती मळून आल  नाह  
याव न आमची मुलगी जागती वय. 15 वष, ह  अ पवयीन आहे असे माह त असताना देखील तला तुकाराम अंकुश सकपाळ, रा. वासोटे, ता. 
खालापुर याने ल न कर याचे अ मष दाखवून वाईट हेतुसाठ  आम या कायदेशीर रखवाल तुन आमचे सहमती शवाय पळवून नेले आहे. हणुन 
माझी याचे व द कायदेशीर खबर आहे. मा या पळवून नेले या मुल चे वणन खाल ल माणे,मुल चे नाव जागती संतोष टेमकर, वय. 15 
वष, रंग गोरा, उंची 4 फुट, 6 इंच, केस तांबुस, दोन वे या ठेवले या, चेहरा गोल, मोठा कपाळ, अंगात नेसूस शाळेचा गणवेष, न या रंगाची 
सलवार, सफेद रंगाचा कुता व न या रंगाची ओढणी, पायात लाल प ्याची सँ डल.मी दलेल  खबर माझे सांगणे माणे संगणकावर 
टंक लखीत केल  असून वाचुन पा हल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर व खर  आहे. सम  हे लहून दले सह  ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स 
ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9049298129

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 तुकाराम   अंकुश  
सकपाळ

1. 
वासोटे,खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महाराष्
,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)): AMBIKA ASHOK 
ANDHARE

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 15101000402AAAF8901U        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) District (िज  हा): 

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0064 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 03:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 03:33 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५३
3 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): 10/03/2017 Time (वेळ): 01:42 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:42 तास Entry No. (न द .):  007

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

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:00 तास Time To (वेळेपयत): 20:00 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, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): MSEDCL कायालय खालापुर म ये, खालापुर,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ाने वर   जानु  माळी
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1981 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता लोधीवल , खालापुर, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता लोधीवल , खालापुर, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7875762975

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 पेश   रमेश  गायकवाड 1. 
साबाईनगर,खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,म
हारा ,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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जबाब ता. 09/03/2017 मी ाने वर जानु माळी , वय 36 वष, धंदा नोकर  ( वायरमँन ), रा. लोधीवल , ता. खालापुर, िज. रायगड, मो.नं. 
7875762975 सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देते क, मी वर ल ठकाणी राहणारा असून सन 2010 पासून महारा  रा य 
व युत वतरण कंपनी खालापुर येथे वायरमन हणुन कामास आहे. माझेकडे खालापुर, शरवल  वाडी, वनवे, नंबोडे दांडवाडी या गावांचे बट 
आहे. माझे सदर बीटाम ये जाणेयेणे असते. यामुळे तेथील राहणाया लोकांना मी नावा नशी ओळखतो.आम या वतरण कंपनीचा या 
ाहकाचे एक म ह याचे लाईट बील थकलेले असले यांचा व युत पुरवठा 7 दवसांचे आत खंडीत कर याचा नयम आहे. यानंतर पुढ ल 
सात दवसात जर या ाहकाने लाईट बीलाची र कम भरल  नाह . तर या ाहकाचा लाईट मीटर कट कर या/तोड याबाबतचा नयम 
आहे. दनांक 08/03/2017 रोजी आमचे वर ल कायालयात ी. संजय पाट ल, अँ डशनल इंिज नअर, पनवेल ा मण यांनी आमचे कायालयाचे 
ी. मानकर, सहा. अ भयंता यांचेसम  बैठक घेतल  यावेळी 2 कंवा 2 म ह यापे ा जा त या लोकांचे लाईट बीलाची र कम थकलेल  
आहे. या लोकांचे लाईटचे मीटर कट कर या/तोड याबाबत ठरले. या माणे आमचे कायालयाचे ी. मानकर सहा. अ भयंता यांनी माझे 
बीटातील 2 कंवा 2 म ह यापे ा जा त या लोकांचे लाईट बीलाची र कम थकलेल  आहे. या लोकांचे लाईट मीटर कट कर या/तोड याबाबत 
मला लेखी आदेश दला होता.सदर आदेशा माणे दनांक 09/03/2017 रोजी सायंकाळी 04.00 वाज याचे सुमारास मी आ ण ी. फु ल दप 
नालमवार (तं ) असे माझे बीटातील खालापुर साबाईनगरामधील राहणारे ी. पेश रमेश गायकवाड याचे राहते घर  गेलो. तेथे यां या प नी 
आ ण वडील हजर होते. यांना मी तेथे ये याचे कारण सांगुन यांनी यांचे थक त लाईट बील भरले आहे काय याबाबत चौकशी केल . 
यावेळी यांनी यांचे थक त लाईटबील भरले नस याचे सां गतले. यावेळी यांना तुमचा व युत पुरवठा गे या म ह यातच खंडीत केलेला 
असून तु ह  आजपावेतो तुमचे थक त लाईट बील भरले नस याने तुमचा लाईट मीटर कट कर या/तोड याबाबत मला व र ठांनी आदेश दलेले 
अस याने मी यांचा लाईट मीटर, कट कर त/तोडत अस याचे यांना सांगुन नयमा माणे यां या घरातील यांचे सम  लाईट मीटर कट 
क न, काढून घेवून, कायालयात येवून तशी संबंधीत रिज टरम ये न द घेतल . यानंतर रा ी 08.00 वाज याचे सुमारास मला नाईट युट  
अस याने माझे सरकार  गणवेशात आमचे कायालयात हजर होतो. यावेळी माझे सोबत ी. संतोष गोर  कोलते (तं ) आ ण यांचा म  
ी. राहूल वसंतराव यामजले असे हजर होते. यावेळी ी. पेश रमेश गायकवाड हे आमचे कायालयात आले. आ ण यांनी यांचे राहते घराचा 
लाईट मीटर का काढलात, याबाबत मोठमो याने आवा च भाषेत शवीगाळ क न वचारणा केल . मी आ ण माझेसोबत असलेले ी. संतोष 
गोर  कोलते (तं ) आ ण यांचा म  ी. राहूल वसंतराव यामजले असे यांना शांत राहून केले या कारवाईची मा हती दे याचा य न 
केला. परंतु यांनी आमचे काह ह  न ऐकता शवीगाळ कर याचे चालूच ठेवले. यानंतर यांनी माझे दशेने रागात येवून माझे सरकार  
गणवेशाचा शटाची गचांडी पकडून मला हाताबु याने पाठ त मारले. यावेळी माझे सोबत असलेले ी. संतोष गोर  कोलते (तं ) आ ण 
यांचा म  ी. राहूल वसंतराव यामजले यांनी सोड व याचा य न केला असता ी. पेश रमेश गायकवाड याने माझे सरकार  गणवेशाचा 
शट हातात पकडून जोराचा हसका दला. याम ये माझा सदरचा शट फाटला. यानंतर ी. पेश रमेश गायकवाड हा मला व माझे सोबत 
असणारे वर ल सहकार  यांना सु दा शवीगाळ कर त तेथून नघून गेला. सदरची घडलेल  वर ल सव ह कगत मी माझे व र ठ ी. मानकर 
यांना फोनव न कळ वल . आ ण यांचे संमतीनेच मी सदरची त ार दे यास पोल स ठा यात आलो आहे. तर  दनांक 09/03/2017 रोजी 
04.00 ते 08.00 वाज याचे सुमारास मला व र ठांनी दले या आदेशा माणे माझे सरकार  कत यावर हजर असताना ी. पेश रमेश 
गायकवाड, रा. साबाईनगर, खालापुर हा आमचे कायालयात आला आ ण याने याचा घरगुती वापराचे 2 म ह यांचे लाईट बील थक वले. 
यामुळे याचा लाईट मीटर काढला, याचा राग मनात ध न माझे सहकार  ी. संतोष गोर  कोलते (तं ) आ ण यांचा म  ी. राहूल 
वसंतराव यामजले यांचेसम  मला शवीगाळ केल . माझे सरकार  गणवेशाचे शटाची गचांडी पकडून मला हाताबु याने पाठ त मारले. तसेच 
गणवेशाचा शट हातात पकडून जोरात हसका देवून तो फाडून नुकसान केले. यानंतर ी. पेश रमेश गायकवाड याने मला तसेच माझे सोबत 
असणारे वर ल सहकार  यांना सु दा शवीगाळ केल  आ ण मला माझे नेमलेले सरकार  कत य पार पाड यापासून दहशतीने पराव त कर याचा 
य न क न, माझे शास कय कत य बजा व यास आडकाठ  केल . हणुन माझी ी. पेश रमेश गायकवाड, रा. साबाईनगर, खालापुर 
याचे व द कायदेशीर त ार आहे. माजा वर ल जबाब मला वाचून दाख वला तो बरोबर आहे. सम  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)): NITIN YASHWANT 
GAYAKWAD

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0065 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/03/2017 07:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/03/2017 07:41 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): 10/03/2017 Time (वेळ): 07:13 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 07:13 तास Entry No. (न द .):  014

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 10/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/03/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:00 तास Time To (वेळेपयत): 02:00 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, 20 क.मी.
(b) Address (प  ता): पाल -खोपोल  रोडवर, दुरशेत गावचे ह ीत, दुरशेत बस टाँप जवळ,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): आ शष   दल प  कराळे
(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)

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर तार ख 10/03/2017मी आ शष दल प कराळे, वय. 28 वष, वसाय नोकर , पोल स शपाई, ब. नं. 2413, नेमणुक पोल स मु यालय, 
रायगडअ लबाग मो.नं. 9552577201 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहून देतो क,मी वर ल माणे नेमणुक स असून पोल स 
मु यालय अ लबाग येथे राहत आहे. मी पोल स दलात 5 वषापासून नोकर  कर त असून स या पोल स मु यालय अ लबाग येथे नेमणुक स 
असून स या रायगड िज हा PCR4 युट  कर ता वाहन मांक MH06 2345 ह  वर युट  कर ता गेले 15 दवसापासुन नेमणुक केलेल  आहे. 
मा या सोबत पोल स शपाई/ 2281 चौधर , चालक मपो श/331 दवणे असे आहेत. दनांक 09/03/2017 रोजी रा ौ 20.00 ते दनांक 
10/03/2017 रोजी सकाळी 08.00 वाजेपयत या युट  कर ता हजर झालो. आ ह  वर ल वाहनाने रा ौग त कर त असताना आज दनांक 
10/03/2017 रोजी 02.30 वाज याचे सुमारास खालापुर पोल स ठाणे कडील ठाणे अंमलदार पोना/2101 पाट ल यांनी आ ह  कळ वले क, 
मौजे दुरशेत गावचे ह ीत एका इसमास वाहनाची ठोकर लागुन अपघात झालेला असून अपघातातील इसम हा जखमी अव थेत र यावर 
पडलेला आहे. तर  तु ह  तेथे जावून खा ी करा, असे आदेश के याने आ ह  आमची PCR4 मोबाईल घेवून दुरशेत येथे गेलो. तेथे जावून 
पा हले असता एक इसम खोपोल  पाल  रोडवर दुरशेत गावचे ह ीत एका इसमाचा अपघात होवून जखमी अव थेत र यावर पडलेला होता. 
याची हालचाल बंद झालेल  होती. याव न तो मयत झालेला होता. या या खशात असले या कागदप ांची पाहणी केल  असता खशात 
असले या पँनकाड वर रामचं  ल मण गायकवाड, असे नाव अस याचे खा ी झाल . पँनकाड वर ल फोटो व मयत इसम एकच अस याने 
माझी खा ी झाल  क, सदर इसम हा रामचं  ल मण गायकवाड, रा. क याण कोळसेवाडी हाच आहे. याचा मोटार अपघात होवून या या 
डो यास व श ररा या इतर भागास व दो ह  पायास लहान मो या गंभीर व पा या दुखापतीमुळे र त ाव होवून मयत झाला होता. तसेच 
काह  अंतरावर एक टोयोटो कंपनीची इनो हा कार . MH43N4575 अशी र याचे बाजुला खालापुरखोपोल  बाजुकडे त ड क न उभी होती. 
तचा समोर ल बोनेट, इंजीन व समोर ल काचेची मोडतोड झालेल  दसल . अपघात ठकाणी पडलेले गाडीचे अवशेष व रंगा या खप या या 
उ या असले या गाडी या रंगाशी व अवशेषाशी मळते जुळते अस याने याच इनो हा कार . MH43N4575 ह ने र यावर पडले या इसमास 
ठोकर लागुन अपघात झाला अस याची खा ी झाल  आहे. सदर इनो हा कार . MH43N4575 ह  चाल वत असले या इसमास पोल स ठा यात 
आणुन याचे नाव गाव वचारले असता याने याचे नाव द ताराम मि छं  शेवाळे असे अस याचे सां गतले व अपघात मा याकडून झाला 
अस याचे कबुल केले आहे. तर  यांतील इनो हा कार . MH43N4575 वर ल चालक द ताराम मि छं  शेवाळे याने आपले ता यातील वाहन 
पाल खोपोल  रोडने चाल वत घेऊन खोपोल  बाजुकडे येत असताना मौजे दुरशेत गावचे ह ीत आलेवेळी आपले ता यातील चाल वत असलेले 
वाहन इनो हा कार . MH43N4575 ह  अ वचाराने, हयगयीने, भरधाव वेगात चालवून, र या या प रि थतीकडे दुल  क न पायी चालणारा 
भ ुक रामचं  ल मण गायकवाड, रा. क याण यास वाहनाची ठोकर मा न याचे लहान मो या गंभीर व पा या दुखापतीस व या या 
मरणास तसेच इनो हा कार या नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन माझी याचे व द भा.द. व.सं.क. 304(अ), 279, मो.वा.का.क. 184 
माणे कायदेशीर फयाद आहे. सम  हे लहून दले सह  ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9552577201

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 द ताराम   मि छं   
शेवाळे

1. TK-30/C, पसवल  गावा जवळ,टाटा पावर 
काँलनी,क याण सलफाटा रोड,क याण पु,ठाणे 
ामीण,महारा ,भारत

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

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

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

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

(1)

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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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)): janardan pandurang 
mhatre

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1344        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): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

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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