
1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0086 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 13/05/2017 06:29 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 01:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२६
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 13/05/2017 Time (वेळ): 05:59 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 05:59 तास Entry No. (न द .):  013

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 12/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 22:00 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): पूव, 08 क.मी.
(b) Address (पता): अवसरे,कजत

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): स तष ह र चं  कालेकर   मोबाईल नं. 9011727430
(b) Father's Name ( का नाम): हर चं  गणपत कालेकर
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1978 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता आनंदनगर,एमआयडीसी, जांभीवल  गाव , ता अंबरनाथ, शवाजी नगर, ठाणे 

शहर, महारा , भारत
2 थायी पता अवसरे, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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  रोह दास बुधाजी गायकर  
 

1. 
अवसरे,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भ
◌ारत

2 वनायक रोह दास गायकर  
 

1. 
अवसरे,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भ
◌ारत

3 मयुर कैलास गायकर    1. 
अवसरे,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भ
◌ारत

4 अमोल पांडूरंग गायकर   1. 
अवसरे,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भ
◌ारत

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 स तष ह र चं  कालेकर वय 39 वष, धंदा र ाचालक, रा.आनंदनगर,एम.आय.डी.सी.,जांभीवल  गाव ता.अंबरनाथ िज.ठाणे मुऴ रा. अवसरे 
ता.कजत िज.रायगड आधार काड नं.माह ती नाह .पँन काड नं. BKEPK3952L ,मोबाईल नं. 9011727430 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन 
लहून देतो क , मी वर ल ठकाणी राहतो. घराम ये मी तसेच माझी प नी अि वनी,मूलगा राज.मुलगी ाज ता असे एक ीत राहतो. मी सं या 
अंबरनाथ येथे र ा चालवतो. माझे आई तारामती व वडील हर चं  गणपत कालेकर हे अवसरे येथे राहतात,तसेच भाऊ संतोष हा देखील 
यां या कुटूंबासह अवसरे येथे राहतो. आमचे अवसरे गावी राहणारा वशाल परशुराम गायकर याचा दनांक 12/05/2017 रोजी हळद  
समारंभाचा काय म अस याने व यासाठ  मला नमं ण अस यामुऴे मी दनांक 12/05/2017 रोजी रा ौ 10.00 वा.अवसरे येथे आलो व तेथे 
आ यानंतर जेवण झा यानंतर मी तसेच अवसरे गावातील इतर बरेचसे इसम हऴद  समारंभा या काय मात नाचत असताना दनांक 
13/05/2017 रोजी 01.30 वा.चे सुमारास अवसरे गावातील राहणारा रोह दास बुधाजी गायकर याने दा या नशेत वनाकारण माझे डो यात 
तलवार सार या ह याराने उपट मार याने माझे डो यात म यभागी गंभीर व पाची दुखापत झाल  आहे,तेथे भांडण सोड व याकर ता माझा 
चुलत भाऊ र वं  महादेव कालेकर याने म य ती केल  असता वनायक रोह दास गायकर याने या या हातातील लोखंडी सळईने र वं  
कालेकर या या डावे हाताचे मनगटावर उपट मारल . यानंतर मयुर कैलास गायकर याने देखील यां या हातातील लोखंडी सळईने मला व 
र वं  यास मारहाण केल . यावेळी माझा म  पेश धनवटे रा.आड ता.कजत व गणेश एकनाथ कालेकर रा.अवसरे यांनी भांडण सोड व यासाठ  
म य ती केल  असता अमोल पांडूरंग गायकर याने देखील मला तसेच माझा चुलत भाऊ र वं  महादेव कालेकर, तसेच पेश धनवटे व गणेश 
कालेकर यांना हाताबु कयांनी मारहाण केल . आमचे झटापट म ये गणेश एकनाथ कालेकर याचे ग यातील सो या या धातुची चैन तुटून 
नुकसान झालेले आहे.तसेच सदरवेळी भांडण चालू असताना त ार  म ये नमुद असले या आरोपीतांनी आ हांला घाणेर या भाषेत शवीगाऴी 
दमदाट  क न भ व यात पु हा िजवे मार याची धमक  दलेल  आहे. हणुन मी त ार न द कर यासाठ  नेरळ पोल स ठाणे येथे आलो असता 
पोल सांनी मला व माझा चुलत भाऊ र वं  महादेव कालेकर यास औषधोपचारासाठ  पाठ वले. मा यावर ाथ मक औषधोपचार कर यात 
आलेला आहे. तर  मी अवसरे गावी वशाल परशुराम गायकर या या हळद  समारंभाचा काय मात नाचत असताना 1. रोह दास बुधाजी 
गायकर 2. वनायक रोह दास गायकर 3. मयुर कैलास गायकर 4. अमोल पांडूरंग गायकर यांनी संगणमत क न वनाकारण मला तसेच माझा 
चुलत भाऊ र वं  महादेव कालेकर , म  पेश धनवटे व गणेश कालेकर असे आ हांला तलवार सार या ह याराने तसेच लोखंडी सऴईने व 
हाताबु कयांने मारहाण के यामुऴे आ हांला दुखापती झाले या आहेत व झटापट त गणेश एकनाथ कालेकर याचे ग यातील सो या या धातुची 
चैन तुटून नुकसान झाले हणुन माझी 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): RAVINDRA 

DATTATREY PATIL (पोल स उप नर क)/PCMAH94325  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).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0095 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 13/05/2017 18:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 18:53 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
3 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० 66C

4 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० ६६(ड)

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): 13/05/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:40 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 18/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 04/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 14:30 तास Time To (वेळेपयत): 15:00 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, 1 क.मी.
(b) Address (पता): IDBI बँक शाखा, रोहा,रोहा

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): देव    पांडुरंग  जाधव
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1976 (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 सुमन ने ालय ,दमखाडी, रोहा, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता सुमन ने ालय ,दमखाडी, रोहा, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन भारतीय पया रोख र कम चलनी नोटा 68,878.00

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):

फयाद  आज रोजी सम  खबर द याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांनी 2012 साल  रलायं स लाईफ शुरं स या कंप नची पाँ लसी नं 199104001 ह  रोख 
25000 पये भ न काढल  होती ती पुढे ह ते न भर याने लँ स झाल  .ए ल 2017चे प ह या आठव यात अं कत पुण नाव गाव माह त 
नाह .मो नं 8931088315, रोह त पुण नाव गाव माह त नाह  मो नं 7454880946 यांनी नमुद मोबाईलव न फयाद  यांना फोन क न 
तुमची लँ स झालेल  पाँ ल सचे वन टाईम सेटलमट कर याची नवीन प दत पाँ ल सचे पैसे परत मळव यासाठ  सु  झाल  आहे असे सांगुन 
यानुसार लाँक इन परेड लेअर कर यासाठ  दोन ह ते व यावर टँ स अशी र कम भरल  क  एका दवसा या आत तु ह  या A/c वर पैशे 
भरले आहेत या A/c वर पुण र कम जमा होईल व टँ स चे पैशे एका आठव यात जमा होतील असे सांगीतले व सदरचे पैशे जमा 
कर यासाठ  आरोपीत  2 याने रलायं स लाईफ शुरं स को ल.A/c no 881007118414 IFSC code DBSSOIN0811 हा A/c noद ला या माणे 
फयाद  यांना प हला ह ता द 18/04/2017रोजी NEFT ने 25000 पये नमुद A/c म ये भरले यानंतर दोन दवसांनी आरोपीत  3 अ मत 
पुण नाव गाव माह त नाह  मो नं 8826945999. यांनी फयाद ला फोन क न मी disbursement account dept चा आहे व लाँक इन परेड 
काढ यासाठ  अजुन एक ह ता भरावा लागेल असे सां गत याने फयाद  यांनी द 25/04/2017 रोजी दुसरा ह ता हणुन 24920 पये 
फयाद  यां या IDBI बँके या डेबीट काड ने नमुद केले या A/c म ये पैशे भर यासाठ  आरोपीत  3याला फयाद  यांनी यांचा डे बट काड नं 
व यांचे मोबाईल वर आलेला वन टाईम पासवड दला यानुसार याने 24920 पये याचे A/c वर जमा केले पु हा द 04/05/2017 रोजी 
आरोपीत  3 याने तुम या A/c म ये द 05/05/2017रोजी 78000 पये जमा होतील या क रता तु हाला टँ स व इतर चाजस हणुन 
18958 पये भरावे लागतील तसे सांगीतले हणुन फयाद  यांनी यांचा डे बट काड नं व यांचे मोबाईल वर आलेला वन टाईम पासवड दला 
यानुसार याने आँनलाईन 18958 पये काढुन घेतले तर  आज पावेतो फयाद  यांनी आरोपीत  1,2 ,3 यांना फोन क न सु दा यांनी पैशे 
जमा केले नाह त यामुळे फयाद  यांनी रलायं स लाईफ शुरं स या टोल  नं वर चौकशी केल  असता अशा कुठ याह  कारचे 
सेटलम ट कंपनी क रत नाह  व हे तघह  तु हाला फसवत आहेत असे फयाद  यांना सांगीतले तर  आरोपीत  1,2,3 यांनी आ ह  
रलायं स लाईफ शुरं स चे अ धकार  आहोत असे सांगुन फयाद  यांचेकडुन वेळोवेळी फयाद  यांचे A/c मधुन आँनलाईन पैशे काढुन फयाद  
यांची 68878 पयांची फसवणुक केल  हणुन न द. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9422494263

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   
2 अनोळखी 2   
3 अनोळखी 3   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 68,878.00

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)): NISHA 
CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PSMH86846        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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  

2  

3  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0073 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 13/05/2017 01:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 01:03 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

3 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७

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): 12/05/2017 Time (वेळ): 23:50 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:37 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 12/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:00 तास Time To (वेळेपयत): 20:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (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): बामणगाव ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): उदय   आशोक  काठे 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता हटाऴे ता अ लबाग , अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता हटाऴे ता 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)

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):

अ लबाग पोल स ठाणे क.गु.र.नं. 73/2017भा.द. व.सं.क279,337 मो.वा.का.कलम 184,134 फयाद  नाव प ता उदय अशोक काठे वय44 रा. 
हटाऴे ता अ लबाग मो 8806251711आरोपीचे नाव MH 06 AP 9490 मोटारसायकल वर ल चालक नाव गाव माह ती नाह  अ.घ.ता.वेळ ठकाण 
12/5/2017 रोजी 08.00 वा. मौजे.बामणगाव टाँपजवऴ ता अ लबाग जखमीचे नांव फयाद  वता व स चन काठे रा हटाऴे ता अ लबाग 
थोड यात हक गत वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील फयाद  व यांचा मोठा भाउ स चन काठे याची अँ वएटर कूटर माक MH 06 

BL 6189 ह  घेवून मौजे बामणगाव एस.ट . टाँप ये थल अ मत मटण शाँप समोर ल मोक या जागेत याची कूटर पाक कर त असताना वावे 
बाजूकडून येणारा वर ल मोटारसायकल वार हा अ तवेगाने बेदरकारपणे व न काऴजीपणे गाडी चालवून ठोकर मा न फयाद चे कपाऴास डावे 
डो याचेवर,उज या पाया या पोटर ला , डावे पायाचे डोपयास व सा ीदार स चन काठे याचे कमरेस मूका मार लागला असून द ह  गा याचे 
नूकसान झाले हणून सदरचा गू हा रिज. दाखल क न पूढ ल तपास मा. व र ठाचे आदेशा वये पोना/1100 वतक हे कर त आहेत. 

(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)): 

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)): PRASHANT SURESH 
VARTAK

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1100        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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 .): 0094 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 13/05/2017 21:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 10:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 13/05/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:44 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 13/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (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):  शबु चायनीज जवळ, इसांबा फाटा ,खालापुर-410203

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सुर न अनंतसु हम यम पल्   
(b) Father's Name ( का नाम):  अनंतसु हम यम पल्
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1984 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7875762744

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता न ता गाडन काटरंग, खोपोल , खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, 

भारत
2 थायी पता न ता गाडन काटरंग, खोपोल , खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, 

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 द.13/05/2017मी सुर न अनंतसु हम यम प ले वय 33 वष धंदासहायक अ भयंता महारा  रा य वदयुत वतरण कंपनी खोपोल  
ता.खालापूर िज.रायगड रा.स या रा.फलट नं 203, न  गाडन काटरंग खोपोल  ता.खालापूर िज.रायगड मो.नं.7875762744 सम  पोल स 
ठा यात हजर राहुन लहून देतो क,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन घरात मी माझी प नी सुरभी, मुलगा युवराज असे एक  कुटुंबात राहत 
असुन मी महारा  रा य वदयुत वतरण कंपनी खोपोल  ामीण शाखा येथे सहायक अ भयंता हणून गेले 16 म ह यांपासून नोकर स असून 
माइया कुटंबाचा उदर नवाह करतो. द.13/05/2017 रोजी 10.00 वा. एका ाहकाने व र ट तं  वजय कांबळे यांना आँफ सचे फोनवर फोन 
क न कळ वले क , इसांबा फाटा येथे बराच वेळ झाले लाईट नाह  असे कळ व याने आमचे आँफ सम ये काँन ट बेसेस वर काम करणारे 
दपक ीक ण रोकडे हे इसांबा फाटा येथे गेले व यांनी तेथे गे यावर पा हले असता तेथील ा सफाँमरवर ल झाकण काढलेले आहे व 
यामधील काँपर काँईल व आँईल चोर  झालेले आहे असे यांनी मला फोनदवारे कळ वले असता मी लगेच इसांबा फाटा येथे जावून पा हले 
असता तेथील ा सफाँमरवर ल झाकण काढलेले आहे व यामधील काँपर काँईल व आँईल चोर  झालेले आहे याची मला खा ी झाल  तर  चोर  
गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे1 45,000/ टे ला ा सफाँमर ा. ल मटेड या कंपनीचे ा सफाँमर मधील 150 कलो काँपर काँईल व 
याम ये 150 लटर ा सफाँमर आँईल यापैक  अधा ज मनीवर पडलेला कं.अं.45,000 एकुण तर  द.13/05/2017 रोजी 10.00 वा.चे पुव  
न क  वेळ माह त नाह  मौजे इसांबा फाटा येथे वर ल वणनाची व कमतीची काँपर काँईल व आँईल कोणीतर  अ ात चोरटयाने वतः या 
फायदयाकर ता लबाडीचे हेतुने फयाद चे संमती षवाय चो न नेल  आहे. तर  माझी अ ात चोर यां या व द त ार असून कारवाई होणेस 
वनंती आहे.माझी वर ल खबर संगणकावर टंक ल खत केल  असून मी ती वाचून पा हल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर व खर  आहे. सम  हे 
लहून दले सह  ता.13/05/2017 ठाणे अंमलदारखोपोल  पोल स ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

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): 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): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0035 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 13/05/2017 22:26 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 20:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

3 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 13/05/2017 Time (वेळ): 15:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:58 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 13/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:25 तास Time To (वेळेपयत): 14:40 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, 10 क.मी.
(b) Address (पता): महाड,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): चं कांत   सुखदेव  दांगडे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1962 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

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 शरगाव, तामहाड, 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 आरोपीत यांचे ता यातील टोयोटो इनो हा कार नं.एमएच.02/बीजी/8519 ह  र या या पर थीती कडे 
दुल  क न हायगयीने मूंबई बाजुकडुन गोवा बाजुकडे चालवीत नेत असताना मौजे दासगाव गावचे हदद तील खंडीजवऴ आलेवेळी समो न 
येणार  मोटारसायकल वार यांना समो न ठोकर मा न अपघात क न मोटारसायकल व रल ईसम यांचे छो या व गं भर व पा या 
दुखापतीस व दो ह  वाहनां या नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन

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

2 थायी पता शरगाव, तामहाड, महाड, महाड शहर, 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 क णा   शांताराम  जाधव 1. कांदऴगांव खुद 
ता-माणगाव,माणगावरायगड,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)): Ravindra Pitambar 
Shinde

Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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)

Name (नाव): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

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 1982  

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): मांडवा को टल

FIR No. ( थम खबर .): 0024 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 13/05/2017 22:28 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 19:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४९८अ
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): 13/05/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:28 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 12/12/2015 Date To ( दनांक पयत): 13/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:01 तास Time To (वेळेपयत): 20:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (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): मांडवा को टल
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 12 क.मी.
(b) Address (पता): द तपाडा पो सारळ,अ लबाग

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

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

(a) Name (नाव): सौ. णोती    आ शष   पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1994 (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 कावाडे , अ लबाग, मांडवा को टल, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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 फयाद  यांनी फयाद द याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9545983627

2 थायी पता कावाडे , अ लबाग, मांडवा को टल, 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 आ शष केसर नाथ पाट ल  
मंदा केसर नाथ पाट ल 

1. द तपाडा,मांडवा 
को टल,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर ता.13/05/2017 मी सौ. णोती आ शष पाट ल वय23वष,धंदाग हणी,रा.द तपाडा,ता.अ लबाग िज.रायगड मो.नं.9545983627 सम  
मांडवा सागर  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देते क , मी व रल ठकाणी माझे पती आ शष केसर नाथ पाट ल,सासु मंदा केसर नाथ पाट ल 
असे एक क कुटुंबात रहात होतो.परंतु गेले एक वषापासुन माझे पती व सासु यांचेसोबत माझी भांडणे झा यामुळे मला माइया पतीने कावाडे 
येथे माझे माहेर  सोडले आहे.ते हापासुन ते आजपावेतो मी माझे माहेर  आईव डलांसोबत रहात आहे. माझे ,आ शष केसर नाथ पाट ल यांचेशी 
ेमसंबंध अस याने आमचे व आ शष याचे घर यांचे संमंतीने आमचे ल न द.03/12/2015 रोजी आ शष केसर नाथ पाट ल रा. 
द तपाडा,ता.अ लबाग याचे बरोबर हंदु रतीर वाजा माणे सारळ येथे समथ कपा हलम ये झालेले आहे. ते हापासुन मी माझे सासर  माझे पती 
व सासु यांचे सोबत रहात होते. माझे पती हे माणगाव एस.ट .डेपो.येथे लाक हणुन नोकर  क न ते दररोज द तपाडा ते माणगाव असे 
येवुनजावुन कर त होते.दर यान या काळात माझे ल न होवुन आठ दवस होत ना हत तोच यांनी मला घरातील करकोळ कारणाव न तसेच 
माझे पती व सासु हे नेहमी तु माहेर  जावुन पैसे आण.ना हतर मी तुला घर  ठेवणार नाह .असे हणुन माझी सासु माझे मुलाचे मी दुसरे 
ल न कर न.अशी धमक  द याने मी घाब न जावुन मी माझे आईव डलांकडे जावुन दहा हजार, वस हजार असे क न 50,000 पये मी तसेच 
माझे व डल यांनी आणुन दलेले आहेत.त र दे खल माझे पती व माझी सासु मला शवीगाळी व मारहाण क न मान सक व शा रर क ास देत 
होते. क धकधी माझे पती हे दा  पवुन येवुन याचे आईचे सांग याव न मला करकोळ कारणाव न माझे का हएक न ऐकता मला मारझोड 
कर त होते. द.11/01/2016 रोजी रा ौ 03.00 वाजता दुसयांचे शेतावर कामाला जा यासाठ  माझी त येत बर  नसताना दे खल माझी सासु 
व पती हे मला जबरद तीने पाठ वत असताना आमचेम ये भांडण झा याने मी मांडवा सागर  पोल स ठाणे येथे येवुन सासु व नवयाचे व द 
त ार द याने अदखलपा  गु हा.रिज.नं.07/2016 द.12/01/2016 भा.द. व.कलम 323,504,506,34 अ वये दाखल कर यात आलेला आहे. 
यानंतर पु हा द.9/02/2016 रोजी माझे पती व सासु यांनी पु हा तु माहेर  जावुन पैसे घेवुन ये. ना हतर मी तुझे अंगावर रकेल ओतुन तुला 
ठार मा न टाकेन अशी धमक  द याने आम याम ये पु हा भांडणे होवुन मी मांडवा सागर  पोल स ठाणे येथे येवुन त ार द याने 
अदखलपा  गु हा.रिज.नं.36/2016 द.10/02/2016 भा.द. व.कलम 323,504,506,34 अ वये अदखलपा  गु हा दाखल कर यात आलेला 
आहे. यानंतर थोडया दवसांनी ता रख आठवत नाह .कावाडे गावातील पाराजवळ माझे व माझे पती यांचेत जोरदार भांडणे झा याने सदरची 
भांडणे आमचे गावातील राज  राघो पाट ल यांनी सोडवुन माझे पती यांना तु ह  या पुढे अशी भांडणे क  नका असे सां गतले. यानंतर माझे 
व डल व आई यांचे समवेत मी मांडवा सागर  पोल स ठाणे येथे जावुन त ार केल  असता माझे पती व सासु यांना पोल सांनी पोल स ठा यात 
बोलावुन आमचेत समझोता कर याचा य न केला.परंतु माझे पती व सासु हे का हएक ऐक या या प रि थतीत न हते. हणुन मी सतत या 
होणाया भांडणाला कंटाळुन पोल स अ ध क कायालय अ लबाग म हला वभाग येथे माझे पती हे माझेकडे पैशांची मागणी क न मारहाण 
कर त होते व सासु हया वेळोवेळी तुला जेवण बनवता येत नाह .लवकर उठता येत नाह .अशा कौटुं बक करकोळ कारणाव न 
शवीगाळी,मारहाण व दमदाट  करत अस याने यांचे व द त ार  अज दला होता. या त ार या अनुषंगाने मला व माझे पती,सासु यांना 
द.05/04/2016 रोजी चौकशीकामी म हला वभागाम ये बोलावुन आम याम ये समुपदेशन घडवुन माझे पती यांनी मी तुला मारझोड करणार 
नाह  असे सांगुन मी व माझी आई तुला नांदावयास घेवुन जातो असे सां गतले परंतु यांनी मला सासर  न नेता. यानंतर सुमारे अ डच 
म ह यानंतर द.16/07/2016 रोजी मला सासर  घेवुन गेले.थोडे दवस ते माझेशी चांगले गे यानंतर पु हा यांनी माझेशी भांडणे क न पैशाची 
मागणी क  लागले. स टबर म ह यात आम यात भांडणे होवुन यांनी मला माझे माहेर  घर  सोडुन तु आता इकडे आराम कर असे सांगुन 
यांनी मला पु हा सासर  नेले नाह .ते हा पासुन ते आजपोवेतो मी माझे माहेर च रहात आहे.दर यानचे काळात माझे पती हे ऑ टोबंर नंतर 
पु हा मला तु भेट यासाठ  तुइया घरा या पा ठमागील मैदानात ये.असे मला माझे पती यांचा मोबाईल फोन नं.9049945002 या व न माझा 
मो.नं.8805903471 सांगुन तु जर आल  ना हस तर मी तुला खोल  घेवुन नांदावयास घेवुन जाणार नाह .अशी धमक  द याने मी घाब न 
जावुन यास आम या घरा या पा ठमागील मैदानात रा ौ 09.00 वाजणेचे सुमारास बोलावुन तु पैसे घेवुन ये असे सांगुन मी यास नाह  
बोल यानंतर तो माझे जबर तीने हात ध न मला मारझोड कर त होता.असे कार तो नेहमी चार, आठ दवसांनी बोलावुन करत असे. 
द.10/04/2017 रोजी सांयकाळी 07.00 वाजणेचे सुमारात माझे पती आ शष याने मला मारझोड केल .परंतु माझे पती याने पोल स ठाणेत 
जावुन तु त ार दल स तर याद राख अशी धमक  द याने माझी आजी भानुमती मंगल पाट ल हने मांडवा सागर  पोल स ठाणे अदखलपा  
गु हा.रिज.नं.105/2017 द.10/04/2017 भा.द. व.कलम 507 अ वये दाखल कर यात आलेला आहे.माझे पती आ शष हे मला नांद यास घेवुन 
जात ना हत. हणुन माझी आई सौ.द ता दनेश पाट ल हने द.18/03/2017 रोजी मा.पोल स अ ध क सो रायगड अ लबाग म हला वभाग 
येथे त ार  अज दला होता. या त ार चे अनुषंगाने द.09/05/2017 रोजी मला तसेच माझे पती,सासु यांना म हला वभाग येथे बोलावुन 
आम याम ये पु हा समोपदेशन कर यात आले परंतु माझे पती व सासु हे मला नांद व यास तयार ना हत.असे .पोल स अ ध क सो रायगड 
अ लबाग म हला वभाग ये थल म.सपो न/ ीमती बुरांडे,म हला पोल स कमचार  हा े,व भगत मडम यांचे सम  सां गतले आहे. त र ल न 
झा यानंतर आठ दवसांनी द.12/12/2015 रोजी पासुन ते आजपयत माझे पती आ शष केस रनाथ पाट ल व सासु ीमती मंदा केसर नाथ 
पाट ल दो ह  रा.द तपाडा ता.अ लबाग यांनी माझेकडे पैशाची मागणी क न व करकोळ कारणाव न माझे पती व सासु यांनी माझा शा रर क 
व मान सक छळ क न मारहाण, शवीगाळी व िजवे ठार मार याची धमक  दल . हणुन माझी यांचे व द कायदे शर त ार आहे. माझा 
जबाब माझे सांगणे माणे संगणकावर मरा ठत टंक ल खत केलेला असुन तो म हला द ता स मती सद या कु.तनुजा मधुकर पाट ल रा.कावाडे 
ता.अ लबाग यांचे सम  न द व यात आलेला असुन तो मी वाचुन पा हला असता बरोबर आहे. 

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): YASHVANT 
MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): पोल स नर क

13.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

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

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

(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): YASHVANT MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH82806

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0030 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/05/2017 11:43 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 23:22 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 13/05/2017 Time (वेळ): 00:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:22 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 12/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:00 तास Time To (वेळेपयत): 00:01 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, 5 क.मी.
(b) Address (पता): नांगलवाडी - वाऴण रोड, काऴीज ,महाड 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): MANDAR  VIDHYADHAR LAHANE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 07/09/1986 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

द.13/05/2017 रोजी 00.01 वा. या पुव  यांतील आरोपीत हर ष पांडुरंग उतेकर याने आपले ता यातील मोटार सायकल यामा एफ झेड मोटार 
सायकल नं.एम.एच/12 जीडी7774 ह  वर पाठ मागे तेजस ल मण जगताप व पांडुरंग ह र चं  उतेकर यांना पाठ मागे बसवून सदर मोटार 
सायकल नांगलवाडी ते वाऴण अशी महाड एमआयडीसी रोडने चाल वत घेऊन जात असताना याने र याचे व श ट प रि थतीकडे दुल  
क न वाहन हयगयीने,अ तवेगाने व बेदरकारपणे चालवुन मोटारसायकलचा मौजे काऴीज येथे एमआयडीसी लाईटचा पोल नं.ADE/C2/20 येथे 
अपघात क न अपघाताम ये लहानमोठया गंभीर व पा या दुखापती होऊन यात आपले वतःचे तसेच मोटारसायकल या पाठ मागे बसलेले 
यांचे म युस कारणीभुत झाला हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8446007986

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

महारा , भारत
2 थायी पता महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे , महाड , एमआयडीसी महाड , 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 ह रष   पांडुरंग  उतेकर 1. शवाजी वाऴण,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)): Mahadev  Narayan  
Mhaske

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1989  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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