
1. P.S. (पोल स ठाणे): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0031 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/05/2017 18:07 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/05/2017 17:54 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 ३३७
4 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): 14/05/2017 Time (वेळ): 17:54 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:54 तास Entry No. (न द .):  025

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

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:30 तास Time To (वेळेपयत): 19:30 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, 15 क.मी.
(b) Address (पता): पंढरपुर - महाड रोड , बारसगाव ,महाड 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): DATTATRYA   DAGADU  JADHAV

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 13/10/1960 (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 महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे , महाड , एमआयडीसी महाड , 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 वेऴी व ठकाणी यातील आरोपीत मजुकर हे आपल  मोटार सायकल नं.MH12/MS9535ह  चाल वत पंढरपुर महाड रोडने महाड 
बाजुकडे येत असताना मौजे बारसगाव गावचे ह ीत आलेवेऴी र याचे प रि थतीकडे दुल  क न आप या ता यातील मोटारसायकल ह  
हयगयीने , बेदरकारपणे व अ तवेगाने वाहन चाल व याने मोटारसायकल ल प होउन अपघाताम ये वतःस लहान मो या व गंभीर 
व पा या जखमा होऊन गाडीचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850583973

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 अ ण   तुकाराम  गोठेकर 1. गोठेकरवाडी,नात डी,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)): DATTATRYA  
DAGADU  JADHAV

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMAH40208        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): 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 1983  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0032 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/05/2017 20:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/05/2017 20:18 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 ३२४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
6 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): 14/05/2017 Time (वेळ): 20:18 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:18 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 14/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:30 तास Time To (वेळेपयत): 14:30 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, 1 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई - गोवा हायवे , काऴभेरव मं दर समोर , नडगाव ,महाड 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): र वं    गणेश  पवार 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1984 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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 वेऴी व ठकाणी यातील फयाद  हे यांचे ता यातील क नं.MH06/AQ7777 हा मुंबईगोवा हायवे रोडने महाड ते पोलादपुर अशी 
चाल वत घेऊन जात असताना नडगाव गावचे ह ीत काऴभैरव मंद रासमोर आले असता तवेरा गाडी नं.MH04/GD2594 ह  डावे साईडला पुढे 
येऊन फयाद चे गाडीसमोर गाडी लावुन फयाद ची गाडी अडवुन यांस हाताबु कयाने मा न तसेच तवेरा गाडीचा जँक व टाँमी डो यात मा न 
दुखापत क न शवागाऴी क न ठार मार याची धमक  दल  हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9923437829

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता गोकुऴनगर , ,जाकमाता नगर  पोलादपुर , पोलादपुर , पोलादपूर, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता गोकुऴनगर , ,जाकमाता नगर  पोलादपुर , पोलादपुर , पोलादपूर, रायगड, 

महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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)): brijesh delip bhayde Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1024        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): 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  

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): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0053 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/05/2017 10:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/05/2017 09:20 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९
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): 14/05/2017 Time (वेळ): 09:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 09:20 तास Entry No. (न द .):  005

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 15/05/2015 Date To ( दनांक पयत): 15/05/2015

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (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): पालव ,अ लबाग

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): क णा धमा हा े    
(b) Father's Name ( का नाम): धमा हा े 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1942 (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 इतर घरगुती व  तु एक लोखंडी गेट जु.वा. 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):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत याने आपआपसात संगणमत क न फयाद स शवागाऴी ,दमदाट  व हाताबु याने मारहाण 
क न यां या घरासमोर ल लोखंडी गेट तोडुन नुकसान क न, दगडफेक क न फयाद चे मालक चे गेट उपटुन फयाद या संमती शवाय 
लबाडी या हेतुन चो न नेले हणुन वगैरे मजकुराची खबर रिज टर  दाखल क न वर ल हक गत व र ठांना कळ व यात आल  असून पुढ ल 
तपास मा.व र ठां या आदेशाने पोह/1046 हा े यां याकडे दे यात आलेला आहे.

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पालव पो चौल , अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पालव पो चौल , अ लबाग, रेवदंडा, 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 सुरेश ह र चं  नाईक   वडील: ह र चं  नाईक 1. पालव पो 
चौल,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

2 समीर सुरेश नाईक   वडील: सुरेश नाईक 1. पालव 
पोचौल,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

3 सौ. मीता संतोष घरत   प नी: संतोष घरत 1. पालव 
पोचौल,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 2,000.00

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)): GAJANAN 
PANDURANG MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH43868        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): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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 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

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 .): 0096 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/05/2017 00:51 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 22:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 13/05/2017 Time (वेळ): 23:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:33 तास Entry No. (न द .):  002

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

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:00 तास Time To (वेळेपयत): 22:00 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, 6 क.मी.
(b) Address (पता): क ला,रोहा

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): भावेश  भगवान जमदाडे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1995 (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 क ला, 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)

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):

तार ख 13/05/2017 रोजी 22.00 वा. चे सुमारास यातील त ारदार भावेश भगवान जमदाडे वय 22 रा. क ला, ता. रोहा हे यांची मोटार 
सायकल नं. mh06/bk 1776 ह  घेऊन क ला गावाम ये काय माचे ठकाणी जात असताना क ला गावातील व ल रखुमाई मं दराजवळ 
आलेवेळी यातील आरोपीत गजानन द ता य शंदे रा. क ला ता. रोहा याने र यात यांची गाडी अडवुन याचे हातातील दगड फयाद चे 
डो यात मा न दुखापत केल . तसेच आरोपीत बपीन द ता य शंदे व द ता य शंदे दो ह  रा. क ला ता. रोहा यांनी फयाद स शवागाळी 
क न हाताबु याने मारहाण केल  हणुन.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9503870380

2 थायी पता क ला, 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 गजानन  द ता य शंदे 1. क ला,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत
2 बपीन  द ता य  शंदे 1. क ला,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत
3 द ता य    शंदे 1. क ला,रोहा,रोहा,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)): RAJENDRA  DHAVJI 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46835        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): 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 .): 0097 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/05/2017 03:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 23:00 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): 13/05/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:51 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 12/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/02/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 02:30 तास Time To (वेळेपयत): 06:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (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, 1 क.मी.
(b) Address (पता): मगलोर ए स ेस म ये, रोहा रे वे टेशन,रोहा

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सु वधा  सुबोध सावंत
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1969 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9969626581

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता B/103, से टर 09, साईमाऊल , ऐरोल , नवी मुंबई, रबाळे , ठाणे शहर, महारा , 

भारत
2 थायी पता B/103, से टर 09, साईमाऊल , ऐरोल , नवी मुंबई, रबाळे , ठाणे शहर, महारा , 

भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू
एक सो याचे पँडल असलेले 28 इंच 
लांबीचे मणी मंगलसु  वजन 45 
ँम जु.वा.

1,26,000.00

2 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने एक सो याची कानातील रंगा वजन 
4 ँम जु.वा. 11,200.00

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

एक सो याची नथ वजन 1 ँम 
जु.वा. 2,800.00

4 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 100 पये दरा या 12 व 10  
पये दरा या 10 नोटा 1,300.00

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):

तार ख 12/02/2017 रोजी 02.30 ते 06.30 वा. चे दर यान यातील त ारदार सु वधा सुबोध सावंत वय 48 रा. साईमाऊल , बी/103, से टर 
09, ऐरोल , नवी मुंबई या यांचे पती सुबोध सावंत यांचेसह अप मगलोर ए स ेस गाडीचे पाठ मागुन दुसया जनरल ड यातुन वास कर त 
असताना यांनी यांचे शो डर पसम ये ठेवलेले 1,41,300/ पयांचे सो याचे दा गने व रोख र केम कोणीतर  अ ात चोरटयाने फयाद चे 
संमती शवाय लबाडीचे हेतुने चो न नेले 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)): 1,41,300.00

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)): ranjit yashvant jadhav Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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): 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  

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 .): 0117 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/05/2017 14:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/05/2017 14:12 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 135

2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४८
5 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
6 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(3)

7 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
9 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
10 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): 14/05/2017 Time (वेळ): 12:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:56 तास Entry No. (न द .):  017

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): 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, 28 क.मी.
(b) Address (पता): जाम ख,कजत

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नतीन   ल मण फुलावारे
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

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):

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 बड बुदक, कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता बड बुदक, कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 संदेश   नाना  सांवत 1. 
कामतपाडा,जाम ख,कजत,कजत,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

2 संजय   मा ती  बबवे 1. जाम ख,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
3 वजय   मा ती  बबवे 1. जाम ख,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
4 गणेश   काशीनाथ  मोकड 1. सावळे,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
5 भानुदास  भागा   धुळे 1. सावेळे,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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.14.05.2017मी नतीन ल मण फुलवारे वय 30 वष धंदा नोकर  रा. बड बु क ता.कजत िज.रायगड मो.नं.8149444555 सम  
हजर राहुन लहुन देतो क ,मी वर ल ठ णी राहणारा असुन तेथे मी माझी प नी नक ता,मुले साई व गुजंन,समधी,आई सु मत,वडील ल मण 
असे एक ीत राहत असुन मी सोमजाई इं टर ायजेश या कंपनीम ये मदपनीस हणुन नोकर  करतो व माझे नोकर या उ प नावर कुटुंबाचा 
उदर नवाह चालतो.मी वर ल सोमजाई इं टर ायजेश या कंपनीम ये मागील एक मह यापासुन काम कर त आहे.सदर कंपनीचे मालक सुधाकर 
घारे हे असुन याची जाम ख ता.कजत येथे वजय भुमी इंटरनशनल कुल या इमारतीचे बांधकाम कर याचे काम ऑनलाईन घेतले आहे व 
सदर काम मागील एक म ह यापासुन सु  झाले आहे.सदरचे काम सुधाकर घारे यांनी घेत यामुळे तेथील था नक लोकांना देखील काह  
लोकानी वरोध दशवला होता.ते हा सुधाकर घारे यांनी याना समजावुन सांगुन थीन लोकांना काम ह  दले होते.परंतु सदर या साईट वर 
1)संदेश नाना सांवत रा.कामतपाडा,जाम ख2)संजय मा ती बबवे रा.जाम ख3) वजय मा ती बबवे रा.जाम ख4)गणेश काशीनाथ मोकड 
रा.सावळे यांनी द.12.05.2017 रोजी सुधाकर घारे यांचे कामाला वरोध दशवुन था नक लोकांना काम मळाले पाह जे असे असे सांगुन 
आ हा कामगारांना दमदाट  केल  होती व काम बंद कर यास सां गतले होते.आ ह  याना समजावुन सांगुन तु ह  सुधाकर घारे यांना भेटा असे 
सां गतले होते. यानंतर काल द.13.05.2017 रोजी दुपार  2.30 वा.चे दर याण अचानकपणे 1)संदेश नाना सांवत 
रा.कामतपाडा,जाम ख2)संजय मा ती बबवे रा.जाम ख3) वजय मा ती बबवे रा.जाम ख4)गणेश काशीनाथ मोकड रा.सावळे 5)भानुदास भागा 
धुळे रा.सावेळे हे आमचे साईडवर आले व यांना आ हाला काम बंद कर यास सांगुन तु ह  काम चालुच का केले असे वचारले व आ हाला 
याचे हातातील लाकडी दांड याने मारहाण चालु केल  आमचे पैक  अतुल बुरसे यांना संदेश नाना सांवत यांने हाताबु कयानी व लाकडी 
दांड याने मारहाण केल ,तारंक मंडल यांना गणेश मोडक यांने याचे प ठभागावर, यांचे मांडीवर,डा या हाताचे मनगटावर लाकडी काठ णे 
मारहाण केल .व मला वजय बबवे याने चापट मारल  व संजय बबवे,भानुदास धुळे यांनी आमचे साईट वर ल खुचा व टेबल यांची मोड तोड 
क न नुकसाम केल  व आ हाला जाताना धमक  दल  क ,आता थोडे मारले आहे.जर परत काम चालु केले तर अजुन भरपुर मार न अशी 
धमक  दल . यानंतर आ ह  सदरची झालेल  घटना आमचे मालक सुधाकर घारे यांना सांगुन सरकार  ह पीटल कजत येथे उपचार क न 
आमच् सोबत कंपनीचे क ँ टर ी.तारक मंडल यांचे हाताला जा त लाग याने यांना अ लबाग िज हा सरकार  णालया येथे उपचाराकर ता 
तेथील ड टरांनी पाठवुन दले व आता आ ह  सदरची त ार दे यासाठ  पोल स ठा यात आलो आहे.तर  काल द.13.05.2017रोजी दुपार  
2.30 वा.चे दर याण अचानकपणे 1)संदेश नाना सांवत रा.कामतपाडा,जाम ख2)संजय मा ती बबवे रा.जाम ख3) वजय मा ती बबवे 
रा.जाम ख4)गणेश काशीनाथ मोकड रा.सावळे 5)भानुदास भागा धुळे रा.सावेळे हे आमचे साईडवर येवुन था नक लोकांना काम मळत नाह  
असे बोलुन आ हाला काम बंद कर यास सांगुन तु ह  काम चालुच का केले असे वचा न आमचे पैक  अतुल बुरसे यांना संदेश नाना बबवे 
यांने हाताबु कयानी व लाकडी दांड याने मारहाण केल ,तारंक मंडल यांना गणेश मोडक यांने याचे प ठभागावर, यांचे मांडीवर,डा या हाताचे 
मनगटावर लाकडी काठ णे मारहाण केल .व मला वजय बबवे याने चापट मारल  व संजय बबवे,भानुदास धुळे यांनी आमचे साईट वर ल खुचा 
व टेबल यांची मोड तोड क न नुकसाम केल  व आ हाला जाताना धमक  दल  क ,आता थोडे मारले आहे.जर परत काम चालु केले तर अजुन 
भरपुर मार न अशी धमक  दल  व मा.िज हा धकार  सो रायगड अ लबाग यांचे कडील जमावबंद  आदेश असताना सु दा यांचे आदेशाचे 
उ लघंन केले हणुन माझी यांचे व द फयाद आहे.माझा सदरचा जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे संगणकावर टाईप केला 
आसुन तो खरा व बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता. 14.05.2017 ठाणे अंमलदार कजत 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)): CHANDRAKANT  
MANOHAR GUJRATI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH53664        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): SUJATA GOPAL TANAVADE
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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

2 पु ष 1987  

3 पु ष 1992  

4 पु ष 1987  

5 पु ष 1991  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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