
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0070 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 20:42 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 20:42 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): 10/05/2017 Time (वेळ): 20:16 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:16 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 07/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:30 तास Time To (वेळेपयत): 14:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 02 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे चढरे                   ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सुधीर   भानुदास  पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1973 (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 रा शवनगर ,ग धळपाडा,  3     ,  ता अल बाग, अल बाग, रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता रा शवनगर ,ग धळपाडा,  3     ,  ता अल बाग, अल बाग, रायगड, महारा , 

भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

एक लाल रंगाची ह डा कंपनीची 
ऍ ट वा मोटारसायकल गाडी नं    
5.         MH06 BC 0139  चासी 
नMंE4JC448

30,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

थोड यात हक गत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी वर ल वणनाचे व कंमतीची नमुद मोटारसायकल ह  फयाद  यांनी मौजे पंपळभाट गाय ी 
ब डींगचे खाल  रोडवर पाक क न चावी मोटारसायकलला लावुन ठेवलेल  असताना कोणतर  अ ात चोरटयाने फयाद चे संमती शवाय,लबाडीचे 
हेतुने,चो न नेल  आहे हणुन सदरचा गु हा रिज टर  दाखल क न खबरेची थळ त मा. यायालयात सादर क रत असुन गु याबाबत मा 
व र टांना माह ती कळ वल  व मा.पो न सो यांचे आदेशा वये सदर गु याचा पुढ ल तपास पोह/1773 रामदास 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)): 30,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rajesh vijaykumar 
Ramdas

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1773        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 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  

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 .): 0113 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 02:28 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 02:28 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 122C

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): 10/05/2017 Time (वेळ): 02:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:13 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 10/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:00 तास Time To (वेळेपयत): 01:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 0.5 क.मी.
(b) Address (पता): कजत बाजारपेठ,कजत

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): रमेश   भागुजी  दोरताले 
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9552159916

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नेमणुक कजत पोल स ठाणे, नेमणुक कजत पोल स ठाणे, कजत, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता नेमणुक कजत पोल स ठाणे, नेमणुक कजत पोल स ठाणे, 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):

जबाब ता.10.05.2017 मी रमेश भागुजी दोरताले पो श/1368 वय29नेमणुक कजत पोल स ठाणे सरकारतफ खबर लहुन देतो क , मी कजत 
पोल स ठाणे नेमणुक स असुन ता.9.5.2017 रोजी 23.00 वा पासुन ते द.10.05. 2017 रोजी 5.00 वा पयत मी सोबत पो न/ तानवडे मडम 
,सहा.फौजदार मुसळे असे कजत बाजरपेठ हदद त पे ो लंग करत असतांना रा ौ 1.00 वा चे सुमारास मौजे कजत डा अ◌ा◌ंबेडकर चौक येथील 
क पत  जोलस चे बाजुला अंधारत आपल अ ती व लपवुन बसलेला दसला याचा आं हाला सं य आ याने यास आ ह  हटकुन सदर 
ठकाणी थंब याचे कारण वचारले असता तो पुणपणे ग दळुन गेला हणुन बाजारपेठेतुन दोन पंचास बोलावुन यांना सदरची हगीगत 
समजावुन सांगीतल  सदर इसम यांस डा अं◌ाबेडकर चौक येथे आनुन लाइटचे उजेडात यास याचे नाव गाव वचारता तो उडवाउडवीची उ तरे 
देवु लागला हणुन यास अ धक व वासात घेवुन नाव गाव वचारता याने आपले नाव बरजु ीगणेश यादव वय32 रा.दुगनाका 5 दुगापाडा 
मोद चाळ उ लासनगर ता अंबरनाथ िज ठाणे मुळ रा तुरतीपा ता बेलथरा रोड िज बल य रा य उ तर देश असे सांगीतले याची पंचासम  
अंगझाडती घेतल  असता कोन याह  कार या मारहाणी या नश या नाह त तसा स व तर पंचनामा पोना/728 तेलंगे यांनी केलेला आहे.सदर 
इसमास इत या रा ी या ठकाणी उभा राहा याचे कारण वचारता तो कोनतेह  समाधाकारक उ तर देत नाह . तर  ता.10.05.2017 रोजी 
1.00वा चे सुमारास यांतील आरोपी बरजु ीगणेश यादव वय32 रा.दुगनाका 5 दुगापाडा मोद चाळ उ लासनगर ता अंबरनाथ िज ठाणे मुळ 
रा तुरतीपा ता बेलथरा रोड िज बल य रा य उ तर देश हा अंधारात आपले अ ती व लपवुन सुय त ते सुयउदय दर यान चोर  आगर घरफोडी 
कर या या उददेशने अंधारात अंधारात संशयतर या मळुन आला हणुन माझी याचे व द महा पोल स कायदा कलम 122 (क) माणे 
सरकारतफ फयाद आहे. माझा वर ल जबाब संगणकावर मराठ त टंकल खीत केला तो मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला 
आहे. सम  हे लहून दले सह  तार ख10/05/2017 ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1  बरजु   ीगणेश  यादव 1. उ लासनगर ता अंबरनाथ,उ लासनगर ता 
अंबरनाथ,उ हासनगर,ठाणे शहर,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

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

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

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): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0114 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 18:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 16:10 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): 10/05/2017 Time (वेळ): 16:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:10 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 07/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 07:00 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. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 3 क.मी.
(b) Address (पता): हता अपाटमे ट ताकजत,कजत

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

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

(a) Name (नाव):  उ तम    सोगमल  सोलं क
(b) Father's Name ( का नाम): सोगमल सोलं क
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9226313797

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता हता अपाटमे ट ताकजत, कजत, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता हता अपाटमे ट ताकजत, 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)

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

)10.000/ .एक हरोहो डा कंपनीची 
ल डर प स  माँडेलची मोटार 

सायकल नं. MH06 AE 5479 स हर 
ब

10,000.00

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):

वताहुन

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी उ तम सोगमल सोलं क वय/45वष,धंदा यापार रा.हता अपाटमे ट ता.कजत िज.रायगड मो.नं. 9226313797 सम  पोल स ठाणेत हजर 
राहुन जबाब लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणी राहत असुन,तेथे आमचे राहते घर आहे..घरात मी,माझी आई तसेच प नी व मुले असे आ ह  
एक  राहतो.व भात खेरद  व चा यवसाय करतो.तसेच माझेजवळ हरोहो डा कंपनीची ल डर माँडेलची मोटार सायकल नं. MH06 AE 

5479 असी असून ती आ ह  5भांवडे जाणेयेणे कर ता वापर त असतो. द.07/05/2017रोजी मी सायंकाळी 0.00वाज याचे दर यान मी माझी 
मोटार सायकल हा मी राहत असले या हता अपाटमे टचे समोर रोडवर पाक ग क न ठेवल  होती. द.08/05/2017 रोजी सकाळी 08.00 
वाज याचे दर यान मी आमचे घरातील मंडळी असे आमचे नातेवाईकांचे ल न कायासाठ  लोणावला येथे नघून गेलो होतो. ल नसंमारंभ 
आटोपून आ ह  रा ो 09.00वाज याचे सुमारास आलो. यावेळी मला माझी मोटार सायकल पाग कचे ठकाणी दसल  नाह . यावेळी कजत 
पो.ठाणेत येवुन द.08/05/2017 रोजी रा ी 10.00 वा.चे सुमारास सदरबाबत कऴ वले होते.तसा बनतार  संदेश पो.ठाणेतून केला होता. यावेळी 
मला सदर मोठार सायकल चोर बाबत त ार देणेस सां गतले असता मी माझी मोटार सायकल आमचे भावंडे वापरतो. याचेकडे वचारपुस 
क न मोटार सायकल बाबत मी कजत पो.ठाणेत त ार देईन हणून या दवशी त ार दल  नाह . यानंतर मला कजत पो.ठाणेतून दनांक 
09.5.2017रोजी फोन आला क, तुमची मोटार सायकल ह  पेण पोल स ठाणे ह ीत मऴुन आल तीची खा ी कर यासाठ  मला पेण पो.ठाणेत 
बोलावले आहे. मी पेण पो.ठोणेत जावून खा ी केल  असता ती माझीच मोटार सायकल अस याची खा ी झाल . पेण पोल स ठाणे पोल सां 
कडून समजले क, सदर माझे मोटार सायकलचा अपघात होवुन यावर ल दोन मु ले मयत झालेचे मला समजले आहे. काल द.09/05/2017 
रोजी मी पेण पो.ठाणेतून रा ी 22.30.वा.चे सुमारास कजत येथे परत आ याने मी कजत पो लस ठाणेस त ार देणेस आलो नाह . तर  आज 
रोजी माझी मोटार सायकल ह  आमचे राहते अपा.समो न दनांक 07/05/2017रोजी सायं 07.00 ते दनांक 08.5.2017 रोजी 
09.00वाज याचे दर यान चोर स गेलेबाबत त ार देणेस आलो आहे. तीचे वणन खाल ल माणे...1)10.000/  एक हरोहो डा कंपनीची 
ल डर प स माँडेलची मोटार सायकल नं. MH06 AE 5479 स हर यु रंगाची ह चा चे स नंबर 06A16F34984तसेच इिजन 

नंबर06A16E34735 असा असलेल  जु.वा. क.अ. 10.000  येणे माणे वर ल वणनाची व कंमतीची फयाद ची वर ल मोटार सायकल ह  राहते 
हता अपाटमे टचे समोर ल रोडव न वर ल तारखेस. वेळी व ठकांणी कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद चे संमती शवाय लबाडीचे हेतुन चो न 
नेल  हणुन माझी याचे व द कायदे शर त ार आहे . माझा जबाब वाचुन पाह ला तो माझे सांग या माणे बरोबर लह ला असुन तो 
संगनकावर टाईप केला असुन तो खरा आहे . सम  हे लहुन दले स ह ता.10/05/2017 ठाणे अंमलदारकजत पोल स ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): DINKAR NAMDEV 
GAIKWAD

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): PNMH54359        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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 .): 0115 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 21:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 21:46 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): 10/05/2017 Time (वेळ): 20:43 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:43 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 06/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 06/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 07:00 तास Time To (वेळेपयत): 21:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 2 क.मी.
(b) Address (पता): रे वे पाक ग या मागे रे व,कजत

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): मु ताक   खाजा  शेख
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9921893743

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता हुबळी, कनाटकहुबळी-धारवाड शहर, कनाटक, भारत
2 थायी पता देशमुख चाळ, संजयनगर दह वल , 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)

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल
10,000/        पये कंमतीची 
बजाज ड क हर कंपनीची मोटार 
सायकल नं. MH.06 AN 9481           
    

10,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द.10/05/2017 मी मु ताक खाजा शेख वय/35वष,जातमु ल म,धंदा ाय हर मुळ रा.हुबळी रा यकनाटक,स या रा.देशमुख 
चाळ,संजयनगर दह वल  ता.कजत िज.रायगड मो.नं.9921893743 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन जबाब लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणी 
राहत असुन,तेथे मी भा याचे घरात राहतो.घरात मी,माझी प नी ताहेरा,मुलगा सोहेब,मुलगा सा नया असे आ ह  एक त राहतो. मी अनाथ 
आ म चबुर येथे गाडीवर ल ाय हर हणुन काम करतो. व याची एक शाखा वंजारवाडी येथे आहे.व मी चबुर येथे कामा कर ता सकाळी 
07.00वा.चे रे वेने जातो व रा ी जशी युट  संपेल या वेळेत मी घर  परत येतो.व माझे जवळ माझी बजाज ड क हर मोटारसायकल का या 
रंगाची नं.MH.06 AN9481 ह  मी सन2005साल  ी मल ंद चौधर  रा.साईनगर दह वल  ता.कजत यांचेकडुन पये 15000/ला वकत घेतल  
होती.सदर गाडीचे कागदप  ी मल ंद चौधर  यांचे कडेच आहेत . सदरची मोटार सायकल ह  मी माझे नावावर क न घेतलेले नाह . सदरची 
मोटार सायकल ह  ये जा कर याकर ता वापरत असे. द.06/05/2017रोजी सकाळी 07.00वाज याचे दर यान मी माझे घरातुन कजत रे वे 
टेशन पयत माझे मोटारसायकल व न गेलो.व मोटारसायकल ह  रे वे पाक ग या मागे रे वे कलनीजवळ पाक ग क न मी रे वेने मुंबई येथे 
नघुन गेलो. यानंतर मी द.07/05/2017रोजी रा ौ 21.00वाज याचे दर यान कजत रे वे टेशन रे वे पाक ग या मागे रे वे कलनीजवळ 
पाक ग येथे परत आलो.ते हा मी माझी पाक ग क न ठेवलेल  मोटारसायकल पाह ल  असता ती दसुन आल  नाह . तचा मी कजत पाक ग व 
रे वे पर सरात शोध घेतला असता मोटारसायकल मळुन न आ याने घर  नघुन गेलो. यानंतर द.08/05/2017रोजी सकाळी लवकर कामावर 
मुंबई येथे जायचे अस याने मी त ार न न दवता कामावर नघुन गेलो.कामा व न रा ौ 21.30वाज याचे माझी प नी सौ.ताहेरा शेख हचेसह 
कजत पोल स ठाणेत येवुन माह ती दल  यांनी सदर मोटार सायकल बाबत त ार देणेस सां गतले होते.तसेच सदर मोटार सायकल बाबत 
बनतार  संदेश केला आहे हे मला माह त आहे. परंतू मी पो लसांना सां गतले क, मी माझे गाडीचा ईतर ठकाणी शोधून परत येतो असे 
सांगुन नघून गेलो. यानंतर मला कामाचे न म ताने मुबंई येथे जावे लाग याने मला पो.ठाणेत त ार देता आल  नाह  तर  मी आज रोजी 
माझी वर ल नमुद मोटारसायकल ह  मळुन न आ याने माझी मोटार सायकल ह  चोर स गेल  आहे याबाबत माझी खा ी झालेल  आहे.तर  
चोर स गेले या मोटारसायकलचे वणन खाल ल माणे.......1)10,000/ पये कंमतीची बजाज ड क हर कंपनीची मोटार सायकल नं. MH.06 

AN 9481 का या रंगाची तीचे कागदप े नाह .अशी जु.वा. क.अ. 10,000/ येणे माणे वर ल वणनाची व कंमतीची फयाद ची रे वे पाक ग या 
मागे रे वे कलनीजवळ पाक ग केलेल  वर ल तारखेस वर ल मोटार सायकल ह  वेळी व ठकांणी कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद चे संमती 
शवाय लबाडीचे हेतुन चो न नेल  हणुन माझी याचे व द कायदे शर त ार आहे . माझा जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे 
संगनकावर बरोबर टाईप केला असुन तो खरा आहे . सम  हे लहुन दले स ह ता.10/05/2017

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)): 10,000.00

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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): LAXMAN NIVRUTTI 
GHULE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): 11301000362LNGM8501W        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0091 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 03:50 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 03:50 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७

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): 10/05/2017 Time (वेळ): 01:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 03:04 तास Entry No. (न द .):  006

Day ( दवस): Date from ( दनांक पासून): Date To ( दनांक पयत): 

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): Time To (वेळेपयत): 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा):  
(b) Address (पता): 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): साद    माधव   देशपांडे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1967 (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  लक नं201,202, ल मीनगर, खोपोल , खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता  लक नं201,202, ल मीनगर, खोपोल , खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा , 

भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ एक जे स सो याची अंगठ  7 म 
वजनाची 17,500.00

2 दा गने/आभूषण चांद ची आंगठ एक लेडीज सो याची अंगठ  6 म 15,500.00

3 दा गने/आभूषण सो याची ग यातील साखळी एक सो याची चैन 10 म 25,000.00

4 दा गने/आभूषण सो याचे नाकातील रंग 
(कडी)

एक कानातले सो याचे रंग जोड 4 
म 10,000.00

5 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा  5,03500/ . रोख र कम 5,03,500.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता. 10/05/2017मी साद माधव देशपांडे, वयः50 वष धंदाःको चंग लासेच रा.अ रहंत गाडन समथ सोसायट  लक नं.201,202, 
ल मीनगर, खोपोल  ता. खालापुर, िज. रायगड मो.नं. 9850794561, आधार काड नंबरः 965239544763 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन 
त ार लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन तेथे मी माझे कुटुंबासह एक त राहतो. माझे ल मीनगर, खोपोल  येथे माझे देशपांडे 
लासेस असून सदर लासेसम ये मी इय ता 11 वी व 12 वी चे को चंग लास घेवुन यातुन येणाया पैसातुन माझे मी उद नवाह 
करतो.ता.09/05/2017 रोजी सकाळी 09.30 वा. चे सुमारास नेहमी माणे माझी प नी को चंग लास घे यासाठ  गेल  होती. यावेळी मी व 
माझी मुलगी घर च होतो.ते हा दुपार  12.00 वा. चे सुमारास माझी प नी को चंग लास संपवुन घर  आ यावर आ ह  जेवण खावण क न 
दुपार  02.15 वाज याचे सुमारास मी व माझी प नी सौ. दपा, व मुलगी मु धा असे आ ह  पुणे येथे जा यासाठ  दरवाजाला लक क न 
संहगड डे टल काँलेज पुणे येथे माझे मुल चे अँड मशन घे यासाठ  नघुन गेलो. तेथे आ ह  सायंकाळी 04.00 वाजले या सुमारास पोचलो व 
अँड मशन झा यावर सायंकाळी 05.30 वा.सुमारस पुणे येथून नघुन खोपोल  येथे माझे घर  अ रहंत ब डींग येथे रा ौ 07.50 वाज याचे 
सुमारास पोहचलो यावेळी माझे घराचा पुढ ल दरवाजा पाह ला असता तो अधवट उघडा दसला व दरवाजाचा कडीः क डा पाह ला असता तो 
उपकलेला दसला. ते हा मी व माझे प नीने घरात जावुन लाईट लावुन पाह ले असता समोर असले या माझे आई या मम ये सामान व 
कपडे अ थाः य थ पडलेले दसले. हणुन आ ह  जावुन पाह ले असता दो ह  बेड म मधील लाकडी कपाट उघडे दसले. ते हा आ ह  आईचे 
पैसे व दा गने पाह ले असता तेथे नस याचे दसत असुन दा गने ठेवलेला ट लचा ड बा पुढचे पलंगावर पडलेला दसला. तसेच आ ह  
आम या बेड मम ये गेलो असता तेथे सु दा आमचे दो ह  लाकडी कपाटे उघडे दसले व कपडे व कपाटामधील सामान इकडे तकडे 
अ ताः य थ पडलेले दसले यामधील ठेवलेले पैसे व दा गने पाह ले असता दसले नाह  हणुन आमची खा ी झाल  क , माझे आईचे 
कपाटातले व मी कपाटात ठेवलेले पैसे व दा गने पाह ले असता ते दसले नाह . ते हा माझी खा ी झाल  क , माझे कपाटातुन व आईचे 
कपाटातुन कोणीतर  आमची रोख र कम व सो याचे दा गणे चोरलेले आहे. चोर स गेले या मालाचे वणन पुढ ल माणे1 503500/ . रोख 
र कम 2 17,500/ . एक जे स सो याची अंगठ  7 म वजनाची जु.वा.क ं.अं.3 15,500/ . एक लेडीज सो याची अंगठ  6 म वजनाची 
जु.वा.क ं.अं.4 25,000/ . एक सो याची चैन 10 म वजनाची जु.वा.क ं.अं.5 10,000/ . एक कानातले सो याचे रंग जोड 4 म वजनाचे 
जु.वा.क ं.अं. 5,71,500/ . एकुणतर  ता09/05/2017 रोजी दुपार  02.15 वा. ते रा ौ 07.50 वा. या दर यान माझे वर ल वणनाची रोख 
र कम व सो याचे दा गने माझे राहते घरामधुन कोणीतर  अ ात चोरटयाने चो न घेवुन गेला आहे. तर  सदर अ ात चोरटया वरोधात माझी 
त ार असुन याचे व द कारवाई हो यास वंनती आहे.माझा वर ल जबाब माझे सांगणे माणे खोपोल  पोल स ठा याचे संगणकावर 
टंक लखीत केला असुन तो मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा आहे सम हा जबाब लहुन दला,ता 10/05/2017

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 5,71,500.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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)): SAWATA MAHADEO 
SHINDE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PCMAH69773        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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 18:01 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 17:34 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
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): 10/05/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:34 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 10/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 8 क.मी.
(b) Address (पता): ठाकरवाडी , शेल ,महाड 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): योती   मोतीराम  गायकवाड 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1965 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): गृ हणी

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 ठाकरवाडी , शेल , महाड , एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ठाकरवाडी , शेल , महाड , एम.आई.डी.सी. , 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 फर्◌ाद  हया घर  असताना वर ल आरोपीत यांनी एक  गैरकाय याची मंडऴी जमुन येवुन मागील 
भांडणाचा राग मनात ध न यांनी फर्◌ाद ला हाताबु कयाने मारहाण क न व शवीगाळ क न फयाद स खाल  पाडुन तचे डोके ज मनीवर 
पाडुन आपटुन फयाद चे हाताला व पायाला खरचटलेले आहे. हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7219146094

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 श पा  संद प  गायकवाड 1. शेल,महाड रायगड,महारा ,भारत
2 वषाल    शैलेश  गायकवाड 1. ठाकरवाडी,शेल,महाड रायगड,महारा ,भारत
3 काश   सुभाष  सावंत 1. ठाकरवाडी,शेल,महाड,एमआयडीसी 

महाड,रायगड,महारा ,भारत
4 मंगेश   ीरंग  पवार 1. ठाकरवाडी,शेल,महाड,एमआयडीसी 

महाड,रायगड,महारा ,भारत
5 गणेश  व णु  पवार 1. 

ठाकरवाडी,शेल,महाड,एम.आई.डी.सी.,रायगड,मह
◌ारा ,भारत

6 संगीता   ीरंग  पवार 1. 
ठाकरवाडी,शेल,महाड,एम.आई.डी.सी.,रायगड,मह
◌ारा ,भारत

7 व नता   गणेश  पवार 1. ठाकरवाडी,शेल,महाड,एमआयडीसी 
महाड,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Balasaheb Sahebrav 
dhabade

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2120        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला  

2 म हला  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

6 म हला  

7 म हला  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

(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)



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)

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0033 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 20:40 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 20:40 वाजता

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

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): 10/05/2017 Time (वेळ): 14:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:10 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 10/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:50 तास Time To (वेळेपयत): 14:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 3 क.मी.
(b) Address (पता): गांधारपाले,महाड

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  पांडूरंग   नामदेव  पोटसुरे  
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1964 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता   महो े, महाड, महाड शहर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता   महो े, 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 फरयाद  हे गांधारपाले लेणी येथे वाँचमन हणून डयुट  कर त असताना यांतील आरोपीत हा या या 
मै ीणीसह गांधारपाले येथील बौ द लेणी पाह यासाठ  येऊन लेणी येथील उतरणाया पाययांवर खुपवेळ बसून रा ह याने यांतील फयाद  यांनी 
आरोपीत यास हणाले क , येथे तु ह  जा त वेळ बसू नका, तु ह  खाल  जा. असे हणताच आरोपीत यांनी तु हांला आं हाला बोलायचा 
अ धकार काय.असे बोलून अंगावर येऊन फयाद चे हातातील काठ  हसकावून घेऊन या काठ ने आरोपीत याने फयाद चे कपाळावर व डावे 
पायावर मा न दुखापती के या 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  सागर   सुभाष  पवार 1. रानाते,पवार 
आळी,महाडरायगड,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)): Sanjay vaman Thavai Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1150        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)

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. ( .): BPMH75186

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1988  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0066 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 14:42 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 14:42 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५२
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
7 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 135

8 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): 10/05/2017 Time (वेळ): 14:28 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:28 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 09/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 2 क.मी.
(b) Address (पता): समथ नगर रामवाडी तापेण,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): वठोबा रामा मोकल   
(b) Father's Name ( का नाम): रामा
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1948 (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): 

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):

(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 समथ नगर रामवाडी तापेण, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता काऴे ी ता पेण, पेण, 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 नंदकुमार गणपत पाट ल   1. समथ नगर 
रामवाडी,पेण,रायगड,महारा ,भारत

2 संगीता नंदकुमार पाट ल   1. समथ नगर 
रामवाडी,पेण,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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 10/05/2017 मी वठोबा रामा मोकल वय69वष, यवसाय सेवा नव त पोल स,आधार काड नं 241552669804,रा.समथ नगर 
रामवाडी ता.पेण, मूऴ रा. काऴे ी ता पेण मो.नं 8600583723सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर लहून देते क , मी वर ल ठकाणचा 
राहाणारा असून घरात मी व माझी प नी ल मी मोकल असे कुटुंबासह आ ह  एक  राहतो. तसेच आम या समथ नगर रामवाडी येथे हनुमान 
मं दर असुन या मं दराचा मी गेले 10 वष सं थापक हणुन काम करत असुन उपा य  हणुन आम या आऴीतील राहणारे नंदकुमार 
गणपत पाट ल हे काम क रत आहेत. आमचे हनुमान मं दराचे गेले 10 वषापुव  बांधकाम झाले असुन या बांधकामाचा झालेला खचाचा हशोब 
गेले आठ वषापासुन मा गतला परंतु तो यांनी दलेला नाह , याव नच आमची अधुनमधुन बोलचाल  झालेल  आहे. दनांक 09/05/2017 रोजी 
रा ौ 21.45 वाचे सुमारास मी घरात असताना वर ल गो ट चा मनात राग ध न नंदकुमार गणपत पाट ल,संगीता नंदकुमार पाट ल व याचा 
नंदकुमारचा भाउ,भावजय व एक नातेवाईक,एक अनोऴखी इसम नांव गाव मा हत नाह  यांनी मा या घरासमोर येवुन वर ल सवानी अि लल 
शवीगाऴी क न नंदकुमार गणपत पाट ल,संगीता नंदकुमार पाट ल यांनी पु हा हशोबाचा वषय काढलास तर आ ह  तुला ठार मा  असे 
बोलत आम या कंपाउ डचे गेट उघडुन आम या अंगणात आले व अंगणातुन दरवाजा उघड याबाबत जोरजोरात ओरडु लागले. यावेऴी माझा 
मुलगा योगे वर वठोबा मोकल हा घरात असताना यांना हणाला तु ह  कोण आहात यावेऴी यांनी तु दरवाजा उघड नाह तर तोडुन टाकु 
ते हा माझा मुलगा योगे वर याने दरवाजा उघड याबरोबर नंदकुमार गणपत पाट ल व तांबडी ट शट घातलेला अनोऴखी इसम यां या हातात 
का या हो या व आम या घराम ये अन धकत वेश क न मला सव  शोधत होते. परंतु मी बाजु या खोल त अस याने यांना मऴुन आलो 
नाह  व सदर या य तीना मी मा या घरातील खडक तुन पा हले असता आमचे घरात नंदकुमार गणपत पाट ल,संगीता नंदकुमार पाट ल व 
याचा नंदकुमारचा भाउ,भावजय व एक नातेवाईक,एक अनोऴखी इसम नांव गाव मा हत नाह  असे लोक येवुन यांनी माझा शोधाशोध क न 
ते लोक थो या वेऴाने शवीगाऴी क न व धमक  देवुन नघुन गेले. सदर कार घड यामुऴे माझा कती बघड याने आज रोजी पोल स 
ठा यात त ार दे यास आलो.वर ल जबाब माझे सांगणे माणे ि हडीओ शुट ंग क न संगणाकावर टंक ल खत केला असून याची ंट काढ या 
नंतर वाचून पाह ले असता तो बरोबर आहे सम  हे लहून दले सह  द.10/05/2017ठाणे अंमलदार पेण पो 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)): parakash kachru vadhave Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): hc1927        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): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 म हला  

3  

4  

5  

6  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0075 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 16:59 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 16:59 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): 10/05/2017 Time (वेळ): 12:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:05 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 08/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:00 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. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 7 क.मी.
(b) Address (पता): अ लबाग पेम रोडवर, गारवा फामहाऊस, काल खंड,अ लबाग-402109

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): NARESH  SHANKAR PATIL

(b) Father's Name ( का नाम): शंकर  पाट ल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 16/05/1973 (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 पोयनाड पोल स ठाणे, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत
2 थायी पता पोयनाड पोल स ठाणे, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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.): 91-9923500145

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 मह    भा कर  सकपाळ वडील: भा कर सकपाळ 1. 
थर डा,अ लबाग,अल बाग,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)



मी नरेश शंकर पाट ल पोह/939 पाट ल नेमणुक पोयनाड पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क , मी पोयनाड पोल स 
ठा याचे नेमणुक त गेले वषभरापासुन असुन तेथे मी जनरल युट चे काम करतो.ता.8/5/2017 रोजी 12.23 वा. दारा संग जहा या पावरा 
वय46 यवसाय नोकर  सहा.फौजदार पोयनाड पोल स ठाणे यांनी दलेल  मोटार अपघाताची खबर ठाणे अंमलदार म.पो.ना./146 चवरकर यांनी 
दाखल क न मोटार अपघाताचे घटना थळाचे पंचनामा व इतर कागदप ासंह व र टांचे आदेशाने आमचेकडे पुढ ल तपासास दल  यांतील खबर 
पहाता मी वर ल माणे असुन गेले 4 वषापासुन पोयनाड पोल स ठामे येथे कायरत आहे.आज ता.08/5/2017 रोजी सकाळी 08.15 
वा.चे.सुमारास पोल स ठामेत हजर असताना ठाणे अंमलदार डयुट स असले या म.पो.ना.146 चवरकर यांना अ लबाग पेण रोडवर काल खंड या 
ठकाणी गारवा फामहाउस जवळ दोन वाहनांम ये अपघात झाला अस याची फोन वारे माह ती मला याने यांनी सदर अपघात ठकाणी 
जावुन खा ी कर याबाबत आदेश के याने आ ह  पोयनाड पोल स ठा यातुन सरकार  वाहनाने पोहवा/1388 हा े, पोहवा/849 पाट ल ,चालक 
व मी असे अपघात ठकाणी गेलो. अपघात ठकाणी गेलो असता अ लबाग पेण रोडवर काल खंड या ठकाणी गारावा फामहाउसजवळ पेण 
बाजूकडुन अ लबाग बाजूकडे जाणारा पकअप गाडी .MH06 BG/4839 व अ लबाग बाजूकडुन पेण बाजुकडे येणार  CRV हो डा कार .MH04 

BQ9412ह  गारवा हटेलजवळ आलेवेळी दो ह  वाहनांची र याचे मधोमध ठोकर होवुन अपघातात दो ह  वाहनांचे नुकसान झा याचे दसले. 
सदरचा अपघात हा सकाळी 08.00 वा.झा याचे सांगुन अपघातात वाहनांमधील एकुण 7 लोक जखमी झा याने यांना पुढ ल उपचाराकर ता 
खाजगी वाहनाने स ह ल ह पीटल अ लबाग येथे ने याचे गारवा फाम हाऊसचे मालक ी दल प परशुराम हा े यांनी माह ती दल .सदरचे 
अपघाताम ये दो ह  वाहनांचे नुकसान होवुन वाहनांमधील इसम जखमी झा याने यांना स ह ल ह पीटल येथे दाखल केले आहे. हणुन सदर 
अपघाताबाबत माझी त ार आहे वगैरे माझी खबर आहे.सदर मोटार अपघाताचे घटना थळी जावुन मपोना/146 चवरकर यांनी दोन पंचासम  
पंचनामा के यात मजकुरसदरचे मोटार अपघाताचे घटना थळ हे मोटार अपघातेच फयाद  सहा.फौजदार पावरा यंनी दाख वले ते पाहता पेण 
अ लबाग रोडवर ल काल खंडीतील गारवा फामहाउस या पि चमेस रोडवर आहे. अपघात थळी र ता हा प का डांबर  22 फुट ंद चा असुन 
पेण अ लबाग असा जाणारा आहे. र याचे दो ह  बाजूस 5 फुट ंद चा क या साईडप ्या आहेत. अपघातातील पकअप िजप . MH06 

BG/4839 र यात अ लबाग बाजुकडे त ड क न उभी असुन सदर बोलेरो ि लनर साईटचा पाठ मागील टायर हा द ण बाजूचे साईडप ीकडील 
डांबर  र यापासुन सुमारे 7 फुट अंतरावर डांबर  र यावर आहे.ि लनर सा◌ीडचा पुढ ल टायर हा द ण बाजूचे साईडप ीकडील डांबर  
र यापासुन सुमारे 11 फुट अंतरावर डांबर  रोडवर आहे. बोलेरो पकअपचा ाय हर साईडकडील टायर हा र याचे दुभाजकाचे सुमारे 1 फुट 
बाहेर असुन उ तरेकडील साईडप ी या डांबर  रोडपासुन द णेस सुमारे 7 फुट अंतरावर आहे. बोलेरो पकअपचे पाठ मागे सुमारे 12 फुट 
अंतरापयत टायरमाक व खरचट या या नशा या दसत आहेत.सदरचे टायरमाक व खरचट या या नशा या या र या या दुभाजकाचे 
सुमारास 1 फुट बाहेर आहेत. अपघातातील दुसरे वाहन CRV हो डा कार नं.MH04 BQ9412ह  पाठ मागे सुमारे 30 फुट अंतरावर असुन 
उ तरेकडील साईडप ी या खाल  जावुन जयभवानी फामहाउस या कंपाऊंडला पाठ मागचा भाग लागुन दो ह  चालकांना उपचारासाठ  िज हा 
नालयांत दाकल कर यात आ याने कागदर ांची पाहणी करता आल  नाह  वगैरे मजकुरचा पंचनामा अपघाताचे चौकशीचे कागदप ांत आहे. 

मोटार अपघाताचे कामी 1) समीर सदा शव पाट ल वय40 यवसाय स ह ल इंिजनीयर रा. पेझार ता.अ लबाग 2) गणेश दनकर हा े 
पोहवा./1388 पोयनाड पोल स ठाणे 3) अशोक का शनाथ पाट ल पोहवा./849 पोयनाड पोल स ठाणे 4)आबा दल प गड पो श/1535 वाहतुक 
शाखा 5) दल प परशुराम पाट ल वय57 रा.गारवा फाम हाऊस यांचेकडे सदर अपघाताबात चौकशीकर ता सदरचा अपघात हा पकअप िजप . 
MH06 BG/4839 वर ल चालक मह  भा कर सकपाळ वय34 रा.कुणे उसर स या रा.थेर डा याने याचे ता यातील वाहन अ तवेगाने,हयगयीने 
चाल व याने र याचे प र थीतीकडे दुल  क न अ लबाग बाजुकडुन येणार  CRV हो डा कार .MH04 BQ9412 ह स पल कडे जावुन ठोकर 
मार याने झा याचे सांगत अस याने तसे याचे स व तर जबाब घेवुन मोटार अपघाताचे चौकशीचे कागदप ात सामील कर यात आले 
आहेत.सदर मोटार अपघातातील पकअप गाडी  MH06 BG/4839 वर ल 1)चालक मह  भा कर सकपाळ वय34 रा.कुणे उसर स या 
रा.थेर डा 2) द प क णा गु ता वय30 रा.थेर डा यांना उपचाराकर ता थम िज हा नालय अ लबाग व यानंतर जे.जे. नालय मुंबई येथे 
ने यात आले असुन CRV हो डा कार नं..MH04 BQ9412 वर ल चालक1)शंतनु दनेश मारवाडकर वय36 2) ती नारायण गो वामी वय18 
3)आ शष भूप संग कुमार वय24 4)संजीवकुमार वय36 5)छ वकुमार के यादव यांना थम िज हा नालय नंतर ाचीन नालय पनवेल 
येथे उपचाराकर ता ने यात आले आहे. सदर मोटार अपघाताचे चौकशीचे कामी 1) पकअप गाडी  MH06 BG/4839 वर ल चालक मह  भा कर 
सकपाळ वय34 रा.कुणे उसर स या रा.थेर डा 2) CRV हो डा कार नं..MH04 BQ9412 वर ल चालक शंतनु दनेश मारवाडकर वय36 रा. लक 
नं.303 सन सट  ब डीग खारघर से टर नं.3 यांना मोटार वाहन कायदा कलम 209 नुसार नोट स दे यात आल  असुन यां या थळ ती 
मोटार अपघाताचे कागदप ात सामील कर यात आले या आहेत. एंकदर त सदर मोटार अपघाताचे चौकशीव न व मोटार अपघाताचे 
घटना थळाचे प र थीतीव न तार ख 8/5/2017 रोजी 08.00 वाज याचे सुमारास यांतील पकअप गाडी  MH06 BG/4839 चा चालक मह  
भा कर सकपाळ वय34 रा.कुणे उसर स या रा.थेर डा यांने याचे ता यातील कार अ तवेगाने हयगयीने बेदारकारपणे र याचे प र थीतीकडे 
दुल  क न पेण ते अ लबाग अशी घेवुन जात असताना र ता दुभाजकाचे प लकडे जावुन अ लबाग बाजुकडून येणार  RV हो डा कार 
नं..MH04 BQ9412 हस ठोकर मा न केले या अपघातात पकअप गाडीतील सह वासी 1) द प क णा गु ता वय30 रा.थेर डा हो डा CRV 

कारमधील 2)शंतनु दनेश मारवाडकर वय36 3) ती नारायण गो वामी वय18 4)आ शष भूप संग कुमार वय24 5)संजीवकुमार वय36 
6)छ वकुमार के यादव यांना व वतःस लहान मो या गंभीर दुखापती हो यास व दो ह  गा यांचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन माझी 
यांचे व द भा.द. व.स.कलम 279,337,338,मो.वा.का.कलम184 माणे सरकार तफ खबर आहे.

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): RADHA NARSAPPA 
BUDGU

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): PNMAH54357        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): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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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 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)  
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1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0076 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 11/05/2017 00:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 11/05/2017 00:03 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 श   अ ध नयम, १९५९ 25

2 श   अ ध नयम, १९५९ 3(I)

3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
8 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 

(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 
3(1)(10)

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): 10/05/2017 Time (वेळ): 22:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:22 तास Entry No. (न द .):  037

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 19/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (पता): शहाबाज धरमतर नवीन पुलाखाल ,अ लबाग -402108

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नलेश     दशरथ वाघमारे
(b) Father's Name ( का नाम): दशरथ वाघमारे 
(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): 

1
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

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

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

आज रोजी त ार द याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9168037123

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 452 दशनंद नवास ठक ऴ नाका, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, 

महारा -402108, भारत
2 थायी पता 452 दशनंद नवास ठक ऴ नाका, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, 

महारा -402108, भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 मंगेश   एकनाथ  ठाकुर 1. उरण,उरणरायगड,महारा ,भारत
2 चेतन पाट ल  पुण नाव 

माह त नाह  
1. द तपाडा हा ोल ,अ लबाग,मांडवा 
सागर ,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 तार ख 10/05/2017मी नलेश दशरथ वाघमारे वय30 वष, यवसायमोलमजुर , जातबौ द महार, श ण12 वी पास, रा452 दशनंद 
नवास ठक ऴ नाका अ लबाग िजरायगड मो.नं.9168037123 सम  हजर राहुन खबर लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी माझे वडील 
दशरथ नथुराम वाघमारे, आई सौ.नंदा, भाउ गौरव यांचेसह राहतो. माझे श ण 12 वी पयत झालेले आहे परंतु मला नोकर  मऴत नस याने 
मी अ लबाग येथील ी संदेश क णा धोपावकर रा अ लबाग कोऴीवाडा यां या धरमतर येथील रेती या हातपाट या यवसाया या ठकाणी 
सुपरवायझर हणुन काम करतो. व मला दर दवशी सदर कामासाठ  200/ पये रोख मोबादला मऴतो. ी संदेश क णा धोपावकर यांनी 
सदर हातपाट  रेती उ खनना कर ता िज हा धकार  सो रायगड यांचेकडून परवानगी घेतल  होती व यांनी यां या उ खनना या मुदतीत जी 
रेती उ खनन क न ठेवल  होती या रेतीवर मी सुपरवायझर हणुन ल  ठेवत असतो. मा या शेठ या लट म ये उरण येथील मंगेश 
एकनाथ ठाकुर व यांचे सहकार  चेतन पाट ल राद तपाडा हा ोऴी हे देखील आम याकडे रेती ने यासाठ  येत असत यामुऴे यांची व माझी 
ओऴख झाल  होती. ते मला नावाने ओऴखत होते. माझे बरोबर मंगेश ठाकुर व चेतन पाट  नेहमी चे टा म कर  कर त असत. एके दवशी 
मंगेश ठाकुर यांनी मला वचारले नलेश तुझे ल न झाले आहे का मी यांना हणालो नाह  ते हा ते मला हणाले आ ह  तुला मुलगी बघु का 
तु कुठ या समाजाचा आहेस असे वचारले असता मी यांना बौ द महार या समाजाचा अस याचे सांगीतले होते. त्◌ामुऴे यांना माझी जात 
बौ द महार अस याचे माह त आहे. दनांक19.04.2017 रोजी सायंकाऴी 06.00 ते 06.30 वा. या सुमारास मी धरमतर ज या जवऴ 
शहाबाज ह म ये आम या मालका या बोट चे काम नघा यामुऴे मी तेथे उभा असताना माझे सोबत स चन बंडु पाट ल राआवास ताअ लबाग 
रेती स लायस तसेच राकेश चं कांत हा े राकाऴे ी पेण हे देखील हजर होते यावेऴी अचानक उरण येथील मंगेश एकनाथ ठाकुर व चेतन 
पाट ल रा हा ोऴी द तपाडा व यांचे इतर चार सहकार  तेथे आले व मंगेश ठाकुर मला हणाले मी तु याकडे रेतीची गाडी भर यास पाठ वल  
असता तु उधार वर माल दला नाह स माझी गाडी रकामी परत पाठ वल स असे रागारागात बोलुन माझे अंगावर धावुन आले व यांनी माझी 
कलर पकडुन मला ढकलले ते हा मी खाल  पडलो असता मंगेश एकनाथ ठाकुर याने मला कायरे हार या माजलास का, तुला आता खपवुन 
टाकतो असे हणुन याने या याकडील शटाचे आतील कमरेस असलेला र ह वर काढले व माझे कपाळास लावले व हणाला तुला माज 
आलाय का तु हा हारडयांचा रेतीचा यवसाय कर याची लायक  आहे का तुमची उक र यावरची घाण साफ करायची लायक  आहे असे बोलून 
जर यापुढे मला माल दला नाह स तर सव या सव र हाँलवर मधील गो या तुझे खोपडीत घाल न अशी धमक  दल . व या या बरोबर 
असणारे चेतन पाट ल व 4 सहकायांने मला लाथाबु याने मारहाण क न या हार याला ठार मा न टाकु अशी धमक  दल  व पोल सांत 
त ार केल स तर तु या सग या खानदानाची होऴी क न टाकु कारण पोल स माझा काह ह  वाकड क  शकत नाह  माझी खुप वर पयत पोच 
आहे तुला पेझार  ना या या पुढे पाउल ठेवु देणार नाह  यामुऴे तु घर  नघुन जा परत येथे पाय ठेवु नकोस असे हणाले यावेऴी स चन 
बंडु पाट ल व राकेश चं कांत हा े यांनी मला कसेबसे यां या तावडीतुन सोड वले. नंतर मी खुप घाबर याने व मा या कडे मालकास संपक 
कर यासाठ  काह ह  साधन नस यामुऴे मी घाब न माझे घर  नघुन गेलो व यामुऴे मला ता काऴ त ार देता आल  नाह . यानंतर मी दुसरे 
दवशी माझे मालक यांना संपक साध याचा य न केला परंतु यां या घर  काह  काय अस याने संपक होउ शकला नाह . दनांक23.04.2017 
रोजी मालकां या बरोबर संपक साधुन झालेला कार मालकांना सांगीतला व झाले घटने या अनुषंगाने याच दवशी मंगेश ठाकुर व यांचे 
साथीदार यांचे व द त ार अज पोयनाड पोल स ठा यात दला होता या अ रजाचे अनुषंगाने दनांक24.04.2017 रोजी पोल स ठा यात 
बोला वले. मंगेश ठाकुर व आम यात चचा होउन दोन तीन दवसात सव करण मटवुन घेउ असे सांगीतले होते. परंतु आम यात काह  चचा 
झालेल  नाह . दनांक09.05.2017 रोजी सायंकाऴी 04.00 वा. या सुमारास धरमतर ज या ठकाणी मंगेश ठाकुर, चेतन पाट ल, व इतर 4 
इसम यातील दोन इसम रंगाने काऴे सावऴे व अंगाने मजबुत तसेच इतर 2 इसम रंगाने काऴे सावऴे व म यम बां याचे होते यांना मी 
चेहयाने ओऴखतो. ते माझे जवऴ आले व यां यापैक  मंगेश ठाकुर हा मला हणाला हार यांनो तुमचे रेतीचे धंदे कसे चाल वता तो पाहतो 
तुमचे रेतीचे धंदे पुणपणे बंद करतो अशी धमक  देउन ते नघुन गेले यानंतर मी माझे घर  नघुन गेलो.मंगेश ठाकुर, चेतन पाट ल व याचे 
साथीदारांने माझे वषयी असा दोन वेऴा कार केला असुन या या पासुन पु हा अशा कार या कार घडुन माझे िजवीतास भती अस याने 
मी सव गो ट ंचा वचार क न आज रोजी मंगेश ठाकुर, चेतन पाट ल व यांचे 4 साथीदारां व द त ार दे यास आलो आहे. तर  मी मंगेश 
ठाकुर, चेतन पाट ल यांना उधार ने माल दला नाह  या गो ट चा राग ध न मंगेश एकनाथ ठाकुर यांनी मला जातीवाचक शवीगाऴी क न 
माझे कपाऴास र हाँलवर लावुन र हाँलवरमधील सव गो या तु या खोपडीत घाल न अशी धमक  दल  व या या बरोबर असणारे चेतन 
पाट ल व 4 सहकायांनी मला लाथाबु यांनी मारहाण क न या हार याला ठार मा न टाकु अशी धमक  दल  हणुन माझी मंगेश एकनाथ 
ठाकुर राउरण व चेतन पाट ल रा हा ोऴी द पाडा व यांचे इतर 4 सहकार  यां या व द खबर आहे. माझी खबर माझे सांगणे माणे 
संगणकावर टंक लखीत केलेल  असुन ती मी वाचुन पाह ल  ती माझे सांगणे माणे स य व बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  तार ख 
10/05/2017इं.पो.ठाणे अंमलदारपोयनाड 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)): RAJMUHAMMAD 
NURMUHAMMAD RAJE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PCMH79865        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): 
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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

4
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Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0090 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 06:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 06:14 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 10/05/2017 Time (वेळ): 03:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 05:48 तास Entry No. (न द .):  005

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 10/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:30 तास Time To (वेळेपयत): 01:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 0.1 क.मी.
(b) Address (पता): रोहा मु ड रोडवर, रोहा तहसील कायालया समोर रोहा,रोहा 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): र वं    ह र  बाईत
(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):

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 जड क

एक आयशर कंपनीचा पव या 
रंगाचा डंपर .MH06AM 1168 

याम ये अंदाजे तीन ास वाळुसह 
क.अं

7,64,000.00

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):

फयाद  र वं  ह र बाईत वय 40 तळाठ  सजा रोहा रा.402 नमाण अजय अपाटमट धनगर आळी ता.रोहा मो नं. 9423380679आरोपी 1) 
साल म अजगर मयाँ 2)र मज र जाक डांगे 3)र जाक शेख मह मद डांगे सव रा.खालचा मोह ला ता रोहा िज.रायगड गु .घ .ता .वेळ ठकाण 
द 10/05/2017 रोजी 01.30वा मौजे रोहा तहसील कायालयासमोर रोहा मु ड रोडवर, ता रोहा ह कगतवर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील 
आरोपीत  1.याने याचे ता यातील डंपर .MH05/AM1168 म ये शासनाची कोणतीह  परवानगी न घेता तसेच कोणताह  महसुल न भरता 
वतचे फायदयाक रता लबाडीचे हेतुने वाऴुची चोर  क न वाहतुक क रत असताना मळुन आला हणुन तसेच आरोपीत .2 व3 याने महसुल 
अ धकार  व कमचार  याचे शास कय काम क रत असताना अडथला नमाण क न शवीगाळी क न दमदाट  केल  हणुन .

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9423380679

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 402, नमाण अजय अपाटमट, घनगर आळी रोहा , रोहा , रोहा, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता 402, नमाण अजय अपाटमट, घनगर आळी रोहा , रोहा , रोहा, रायगड, 

महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 साल म   अजगर  मयाँ 1. खालचा मोह ला 
रोहा,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

2 र मज   र जाक  डांगे 1. खालचा मोह ला 
रोहा,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

3 र जाक   शेख मह मद  
डांगे

1. खालचा मोह ला 
रोहा,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 7,64,000.00

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)): KASHINATHA  
KAMAL MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH43086        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)
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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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0091 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 19:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 19:11 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): 10/05/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:02 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 10/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:45 तास Time To (वेळेपयत): 14:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 03 क.मी.
(b) Address (पता): नडी फाटा, रोहा,रोहा

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ.रेखा   महेश  डोलकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): गृ हणी

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9272489301

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रामराज, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रामराज, अ लबाग, अल बाग, 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 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने 

1 सो याची गंथन सुमारे 
2.5तो याची प ्यांचे डझाईनची 
काळे मणी असलेल  तीचे मधे 2 
डाव या जुवा कअ

50,000.00

2 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 500  दराची एक नोट 500.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

व रल तारखेस वेळी व ठकाणी कोणीतर  अ ात मह ला आरोपीत हने फयाद  या एस .ट  बस मधुन खाल  उतरत असताना यांचे मागेमाग 
येवुन यांचे शो डर पस ची चैन उघडुन यात ठेवलेल  व रल वणनाची व कंमतीची सो याची गंथन व रोख र कम फयाद चे संमती शवाय 
,लबाडीचे हेतुने वतचे फाय या क रता चो न नेल  हणुन 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 50,500.00

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)): SACHIN PRAMOD 
KARABHARI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): SPKM8101P        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0039 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 21:31 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 21:21 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५११

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 10/05/2017 Time (वेळ): 21:21 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:21 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 07/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 07:00 तास Time To (वेळेपयत): 03:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 02 क.मी.
(b) Address (पता): ओझांळे पाखाडी, ीवधन, ीवधन-402110

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): दपक   महादेव माने
(b) Father's Name ( का नाम): महादेव माने
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1959 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

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 ओझांळे पाखाडी, ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, भारत
2 थायी पता ओझांळे पाखाडी, ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, 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 चांद चे इतर दा गने एक चांद चा पेला 22.600 म 
वजनाचा क.अ. 1,209.00

2 दा गने/आभूषण चांद चे इतर दा गने एक चांद चे नंदाद प 37.500 म 
वजनाचा क.अ. 2,006.00

3 दा गने/आभूषण चांद चे इतर दा गने एक अ नपुणा देवीची चांद चे मुत  
37 म वजनाचा क.अ. 2,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी दपक महादेव माने, वय.58 यवसाय.नोकर , रा.ओझांळे पाखाडी, ीवधन, ता. ीवधन, िज.रायगड मो.नं.9260083091, आधारकाड नंबर 
382326704778 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क , मी व रल ठकाणी राहणारा असुन मी ीवधन एस.ट .डेपो येथे 
मेक नक हणुन नोकर स आहे. घरात मी व माझी प नी मना असे राहतो. आमचे नातेवाईकाचे पुणे येथे ल न काय म अस याने आ ह  
सव कुंटुब द.07/05/2017 रोजी 07.00 वाजता ीवधन येथुन नघुन पुणे येथे गेलो. ल न काय म आटोपुन आज द.10/05/2017 रोजी 
पहाटे 03.00 वाज याचे सुमारास परत ीवधन येथे घर  आलो असता आमचे घराचे कडी क यडा तुटलेला दसला व घराचा दरवाजा आतील 
बाजुने बंद होता हणुन मी जोरात दरवाजा ढकलला असता आतील लावलेल  कडी उघडल . नंतर आ ह  घरात गेलो. हल या बाजु या 
मम ये जावुन ब घतले असता तेथे ठेवलेले लाकडी कपाट उघडलेले दसले व कपाटातील सामान व कपडे अ ता य त पडलेले दसले. 
यांनतर मी कपाटात ठेवले या चांद या व तु पाह या असता या तेथे दसुन आ या नाह त हणुन माझी घरात चोर  झा याची खा ी 
झाल . सदर कपाटातुन चोर स गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे. 1)1209/ पये एक चांद चा पेला 22.600 म वजनाचा क.अ. 
2)2006/ पये एक चांद चे नंदाद प 37.500 म वजनाचा क.अ. 3)2000/ पये एक अ नपुणा देवीची चांद चे मुत  37 म वजनाचा 
क.अ. एकुण 5215/ पये येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल द.07/05/2017 रोजी सकाळी 07.00 ते द.10/05/2017 रोजी 
पहाटे 03.00 वा.चे दर यान कोणीतर  अ ात चोरटयाने आमचे बंद घराचा दरवाजास असलेला कडी क यडा तोडुन यावाटे आत वेश क न 
वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल घरफोडी चोर  क न चो न नेला आहे. सदरचा माल मळुन आ यास मी ओळखीन. मी पोल स टेशनला 
झाले काराची त ार दे यास आलो असता माझे ओळखीचे व जवळ राहणारे नारायण पाखाडी, ीवधन येथील अ ण झे याभाऊ सांवत याचे 
सु दा घराचे कडी क यडा तोडुन चोर चा य न झा याचे मला ी.अ ण झे याभाऊ सांवत याचेकडुन समजले आहे. मी माझे घरात इतर 
ठकाणी ठेवले या व तुची पाहणी क न या सुर त अस याची खा ी झा यानंतर त ार दे यास आलो आहे. तर  माझी अ ात चोरटया 
व द त ार आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9260083091

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)): 5,215.00

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Parshuram Narayan 
Kamble

Rank (हु ा): पोल स नर क

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0042 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 10/05/2017 23:51 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 10/05/2017 23:51 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४४८

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): 10/05/2017 Time (वेळ): 23:06 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:06 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 02/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 14:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 8 क.मी.
(b) Address (पता): दव   तापेण,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): वठोबा   महादेव  हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1955 (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  दव पो वाशी , तापेण , वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता र न दप नवास देवआऴी नअर स,  तापेण, वडखळ, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी वठोबा महादेव हा े वय.62वष, यवसाय सेवा नव त श क, रा.र नद प नवास देवआळी नअर सतामाइ ह पीटल,पेण मुळ रा. दव, 
पो.वाशी, ता.पेण मोबा.नं.9921327242 ,आधारकाड नं. 334419277397 सम  हजर राहून लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा 
असून घरात मी व माझी प नी वदया व दोन मुले एक थमेश, तेजस असे एक  कुटुंबात राहतो. माझे व डलोपािजत घराम ये एक खोल  
माझे ह याची असून याम ये लोखंडी कपाट, लोखंडी कट, ट लची भांडी तसेच अ यु मनीअमची भांडी, वयंपाक टेबल, टो ह, घर 
बांध यासाठ ची चराउ तसेच शेतीचे सा ह य लाकडे अशा व तू असून मी व माझे घरातील माणसे सणावाराला व इतर काय मासाठ  माझे 
खोल म ये जावून आ ह  ता पुरते जावून राहतो. दनांक 02/05/2017 रोजी मी माझे द व येथील खोल ला दुपार  02.00 वाजता लक लावून 
पेण येथे माझे राहते घर  नघून गेलो.आज दनाक 10/05/2017 रोजी मी घर  असतांना माझे फोनवर फोन नंबर 9921087794 व न फोन 
आला क  तुमचे खोल चे लक फोडलेले असून खोल तील सामान खोल या बाहेर काढलेले आहे. यानंतर पेण येथून मी व माझा मुलगा थमेश 
व प नी वदया असे द व येथे सकाळी 11.00 वाज याचे सुमारास गेलो असता मी पाह ले क  माझे खोल चे कुलुप तोडून फेकून दलेले होते व 
सामान अ ता य त खोल  बाहेर पडलेले दसले. सदर खोल व न माझा पुत या द प अनंत हा े रा.द व ता.पेण याचेशी वाद झालेला होता 
याव नच याने माझे खोल चे लक तोडून खोल तील साह य बाहेर फेकलेले आहे तर  द प अनंत हा े याने माझे खोल चे लक तोडून 
खोल तील सा ह य खोल बाहेर फेकलेले अस याने याचे व द माझी त ार आहे.माझा वर ल जबाब संगणकावर टंक लखीत केला असून तो मी 
वाचून पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर टंक लखीत केलेला आहे सम  हे लहून दले सह  ठाणे अंमलदारवडखळ पोल स ठाणे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1  दप   अनंत  हा े 1. दव,ता पेण,वडखळ,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)): YOGESHA  
MADHUKAR TEMKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PSMAH26630        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 )

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)



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): Pradip Balaso Suryawanshi

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  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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