
1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0104 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 02:20 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 02:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 15/05/2017 Time (वेळ): 02:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:00 तास Entry No. (न द .):  002

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

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): द ण, 7 क.मी.
(b) Address (पता): वाँटर पाक आँरावल या ठकाणी, अँडलँब ईमाँिजका मधील , मौजे मरकुटवाडी गावचे ह त,खालापुर-410202

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नखील तानाजी मसाळ   
(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 रा नंबोडे, ता खालापुर, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा नंबोडे, ता खालापुर, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब दनांक 15/05/2017 मी, नखील तानाजी मसाळ, वय22 वष, यवसाय नोकर , (अँडलँब), रा. नंबोडे, ता. खालापुर मो नं 
7276802474 सम  खालापुर पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी राहत आहे. माझे घरात मी, माझी आई 
सं गता, वडील तानाजी ध डु मसाळ, भाऊ गर ष असे एक  कुटुंबासह राहतो. मी वर ल ठकाणी स युर ट  गाड हणुन नोकर  क न माझे 
कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. दनांक 14/05/2017 रोजी माझी दुपारची पाळी अस याने नेहमी माणे 3.00 वाजता अँडलँब येथे कामावर हजर 
झालो. मी माझे कत य अँडलँब ईमाँिजका मधील वाँटर पाक आँरावल या ठकाणी स युर ट  गाड हणुन कर त होतो. सदर ठकाणी बस 
मधुन वासी आउट कर त असताना सायंकाळी 6.00 वा वाशांची मो या माणावर गद  झाल  होती. यावेळी पयटकांमधील दोन मह लांकडे 
असले या लहान मुलांना गद तुन मोक या हवेत बाजुला घेतले यावेळी यांचे नातेवाईक दोन ते तन लोक माझे जवळ आले व मला आ ह  
रांगेत थांबु शकत नाह , आ ह  नघुन चाललो. असे हणाले यावेळी मी यांना अटकाव केला असता यांचेपैक  एका मह लेने मला ध का 
दला. या ध यामुळे मी खाल  कोसळलो. यानंतर मी वतःला साव न उभा राह लो. माझे सोबत भांडण करणाया मह ला व मुले अस याने 
मी आमची मह ला टाप सपना चौधर  यांना बोलावुन घेतले. या आ यानंतर सदर मह लांनी व यांचे बरोबर असले या पु ष सहकायानी 
सपना हला ध काबु क  केल . यावेळी आम यात बाचाबाची झाल . इत यात यांचे पैक  आठ ते दहा लोक पु हा माझे अंगावर धावत आले. 
यावेळी मी यांना समजावुन सांगत असताना यांनी मला ध काबु क  करत र यावर मारत मारत आणले. यातील कोणीतर  मा या 
ओठावर फाईट मारल . यावेळी माझे सोबत असलेले माझे सहकार  मला सोड व यासाठ  आले असता यांनाह  वर ल सवानी ध काबु क  
केल . व यातील एकाने कमरे या चामडी बे टने जयेश पालांडे याचे डो यावर मारले, माझे अंगावर ल कपडे फाडुन मला हाताबुक यानी खुप 
मारहान केल . सदर वेळी भांडण चालु असताना मला सोड व यासाठ  वण पाट ल, सागर पाट ल, जनादन पाट, शांत कांबळे, अ शष धनवी 
व इतर आले होते. यांना सु दा लाथाबु यांनी मारहान केल  आहे. यानंतर मला व जयेश याला मारणाया इसमाचे नाव समजले ते अरबाज 
खान, रा. ड गर  मुंबई असे आहे.तसेच यांचे बरोबर असले या आठ ते दहा जणांनी आ हाला मार यासाठ  मदत केल  आहे. माझे सहकायाना 
मारहान कर याया लोकांची नाव गाव माह त नाह . परंतु मी यांना य  पाह यास चेहयांने ओळखेन हणुन माझी यांचे व द कायदे शर 
त ार आहे. माझा वर ल जबाब माझे सांगणे माणे बरोबर असुन तो संगणकावर टंक लखीत केला असुन तो मी वाचुन पाह ला असता तो 
बरोबर आहे. सम हे लहुन दले सह / तार ख ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7276802474

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 अरबाज खान   1. मुंबई,मुंबई रे  वे,महारा ,भारत
2 अनोळखी 1   
3 अनोळखी 2   
4 अनोळखी 3   
5 अनोळखी 4   
6 अनोळखी 5   
7 अनोळखी 6   
8 अनोळखी 7   
9 अनोळखी 8   

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)



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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Anant Shivram Jadhav Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

(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)



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)

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0105 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 02:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 02:06 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 15/05/2017 Time (वेळ): 02:06 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:06 तास Entry No. (न द .):  003

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

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): द ण, 7 क.मी.
(b) Address (पता): आँरावल या ठकाणी , अँडलँब ईमाँिजका मधील वाँटर पार, मौजे मरकुटवाडी गावचे ह त ,खालापुर-410202

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  सफ या ई ा हम चोरवडवाला   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  म नं 11 दुसरा मजळा,, 20 झकर या म जीद,मद ना ब डीग, ड गर  मुंबई 

09, , ड गर , बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9867868004

2 थायी पता  म नं 11 दुसरा मजळा,, 20 झकर या म जीद,मद ना ब डीग, ड गर  मुंबई 
09, , ड गर , बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 नखील तानाजी मसाळ   1. रा नंबोडे,ता 
खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भार
त

2 जयेश पालांडे   1. प ता माह त नाह ,रायगड,महारा ,भारत
3 अनोळखी 1   
4 अनोळखी 2   
5 अनोळखी 3   
6 अनोळखी 4   
7 अनोळखी 5   
8 अनोळखी 6   
9 अनोळखी 7   
10 अनोळखी 8   
11 अनोळखी 9   
12 अनोळखी 10   
13 अनोळखी 11   
14 अनोळखी 12   
15 अनोळखी 13   
16 अनोळखी 14   
17 अनोळखी 15   
18 अनोळखी 16   
19 अनोळखी 17   
20 अनोळखी 18   
21 अनोळखी 19   
22 अनोळखी 20   

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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब दनांक 15/05/2017मी, सफ या ई ा हम चोरवडवाला, वय 35 वष, यवसाय युट शयन, रा. 20 झकर या म जीद, मद ना ब डींग 
म नं 11 दुसरा मजळा, ड गर  मुंबई 09, मो नं 9867868004 सम  खालापुर पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देते क , मी वर ल माणे 
राहत असुन तेथे आमचे घर आहे. माझे घरात मी माझे आई मर यम ई ा हम चोरवडवाला, व बह ण त बसुम इमरान खान हचे सोबत तचा 
मुलगा हसनेल असे वर ल ठकाणी एक  राहतो. दनांक 14/05/2017 रोजी सकाळी 08.00 वाजता मी, माझी बह ण शबाना, अरबाज खान, 
अजगर भुमे डया, मु जफर शेख, माझा भाउ हुसेन शेख, सलमान शेख व लहान मुले असे आ ह  मुंबई ड गर  येथुन अँडलँब ईमँिजका येथे 
ये यासाठ  नघुन 11.00 वाजता पोहचलो. ईमँिजका वाँटर पाक म ये राई स क न सायंकाळी 8.00 वाजाता बाहेर ये यासाठ  आँ रयल गेट 
जवळ आलो. तेथे स युर ट  गाड होता. यावेळी मी रांगेतुन बाहेर पडत असताना पयटकांची मोठ  गद  होती. आमची दोन लहान मुले तेथे 
असले या स युर ट  गाड ने बाजुला घेतल  हणुन यास आ ह  वचारणा केल  असता या स युर ट  ने मला ध काबु क  क न खाल  
पाडले. हणुन मला सोड व यासाठ  वर ल सव नातेवाईक आले. यावेळी आम या म ये बाचाबाची झाल . यानंतर तेथे आणखी वस ते 
पंच वस स युर ट  गाड या स युर ट  गाड ने बोला वले. व यांनी आ हाला लाथा बुक यानी मारहान केल , तसेच काह जणांनी चामडी 
बे टने, बांबुंने आ हाला मारहान केल , याम ये मला पह यांदा भांडणे झाले या स युर ट  गाडने डा या हातावर मारले तसेच भाउ अरबाज 
खान याचे डो यात याच स युर ट  गाड ने बे टने मारले.तसेच इतर जणांनी बांबुने मारले. शबाना हला डावे मां डवर मारले आहे. यानंतर 
तेथे ग धळ झाला व तेथील मँनेजर आ यानंतर भांडणे सोड वल . हुसेन याला पाठ वर, सलमान याला पाठ वर व हातावर, अजगर याला 
छातीवर व हातावर मुका मार लागला आहे. ते सव जण गाड या यु नफाम म ये होते. यानंतर मला तेथील मँनेजर कडुन समजले क , 
अरबाज व मला मारणाया स युर ट  गाड चे नाव नखील तानाजी मसाळ, रा. नंबोडे, ता. खालापुर असे आहे. तसेच याचेबरोबर याचे इतर 
वस ते पंच वस सा थदार होते ते याला मदत करत होते. हणुन माझी या सवाचे वरोधात कायदे शर त ार आहे. माझा वर ल जबाब माझे 
सांगणे माणे बरोबर असुन तो संगणकावर टंक लखीत केला असुन मला हंद तुन समजावुन सां गतला असुन तो बरोबर आहे. सम हे लहुन 
दले सह / तार ख ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Anant Shivram Jadhav Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

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

                

                

(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)



                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

6

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 .): 0098 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 23:16 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 23:16 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 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): 15/05/2017 Time (वेळ): 10:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:45 तास Entry No. (न द .):  044

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

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:30 तास Time To (वेळेपयत): 09:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): 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): बीपीन    द ता ेय शंदे
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7757879893

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता क ला ता रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता क ला ता 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 इतर कृ ष उ पादने लाकडी दांडा .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):

नरंक

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यातील फयाद  व यांचेच गावातील राहणारा भगवान जमदाडे यां यात सकाळी झाले या भांडणाचा मनात राग 
ध न भगवान जमदाडे याचा भाउ केशव जमदाडे याने फयाद ला शवीगाळी क न याचे डावे पायावर लाकडी दांड याने मारहाण केल  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 केशव    दामोदर जमदाडे 1. रा क ला ता 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)): 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)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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

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

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0078 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 03:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 03:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १३५
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४१
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
9 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): 15/05/2017 Time (वेळ): 02:03 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:03 तास Entry No. (न द .):  005

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

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:45 तास Time To (वेळेपयत): 20:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 8 क.मी.
(b) Address (पता): कातळपाडा,अ लबाग 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सुभाष     नागु पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1968 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

(g) Occupation (  यवसाय): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8390636783

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कातळपाडा, अ लबाग , पोयनाड , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कातळपाडा, अ लबाग , पोयनाड , 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 काश    नागु पाट ल 1. कातळपाडा,पोयनाड,रायगड,महारा ,भारत
2 मुरल धर    नागु पाट ल 1. 

कातळपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

3 वसंत     नागु पाट ल 1. 
काळपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भार
त

4 हषद    मुरल धर पाट ल 1. 
काळपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भार
त

5 संजीवन    मुरक धर 
पाट ल

1. 
कातळपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

6 वैभव    वसंत पाट ल 1. 
कातळपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

7 धमश    वसंत पाट ल 1. 
कातऴपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

8 पुजा    वसंत पाट ल 1. 
कातळपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

9 कमळा    वसंत पाट ल 1. 
कातळपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

10 मना    मुरल धर पाट ल 1. 
कातळपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

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

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी सुभाष नागु पाट ल वय 49 जात आगर  यवसाय मोलमजुर  रा. कातळपाडा पो.कुसुबंळे ता.अ लबाग िज.रायगड मो.नं. 8390636783 
सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क , मी व रल ठकाणी माझी प नी सौ. भावती, मुलगा रोशन यांचेसह एक  कुटूंबात राहतो 
माझे घरा शेजार  भाऊ वसंत व मुरल घर हे याचे कुटूबांसह राहत असुन मोठा भाऊ काश हा याचे कुटूबांसह का काय मंद रा जवळ वेगळा 
राहतात माझी आई ह  वडीलोपाज त घरात एकट च राहते आ हा भावा म ये वडीलोपाज त राहते घराव न वाद आहे . तार ख.14.05.2017 
रोजी सायंकाळी 07.00 वा बाधंकामासाठ  गवंढ  बघ यासाठ  गेलो होतो तेथुन परत 08.45 वा परत आलो ते हा माझे घराचे समोर ओट वर 
माझा मुलगा रोशन व माझी प नी यास माझे भाऊ 1) काश नागु पाट ल 2) मुरल धर नागु पाट ल 3) वसंत नागु पाट ल 4) हषद मुरल धर 
पाट ल 5) संजीवन मुरल धर पाट ल 6) वैभव वसंत पाट ल 7) धमेश वसंत पाट ल 8) पुजा वसंत पाट ल 9) कमला वसंत पाट ल 10) मना 
मुरल धर पाट ल सव रा. कातळपाडा हे माझे नातेवाईक हे हाताबु यांने मारहाण करताना दसले यावेळी मी भांडण सोड व यासाठ  मी माझी 
प नी ह स घरात घेवुन जात असताना मुरल धर नागु पाट ल, वसंत नागु पाट ल , हषद मुरल धर पाट ल , वैभव वसंत पाट ल , यांनी बांबुचे 
का यानी माझे पायावर व कमरेवर झोडी मार या व दुखापती के या हणुन मी माझा मुलगा व प नी असे पोल स ठा यात ये यास नघालो 
या वेळी यांनी शवीगाळी व मार याची धमक  दल  या वेळी माझा मुलगा रोशन यांनी यांना व रल माझे नातेवाईक लोकांनी अंगणाम ये 
माझे भावांनी कुपंण घातले या गो ट ची वचारणा केल  या गो ट चा मनात राग ध न मारहाण केल  होती. ता.14.05.2017 रोजी 08.45 
वा.चे सुमारास 1) काश नागु पाट ल 2) मुरल धर नागु पाट ल 3) वसंत नागु पाट ल 4) हषद मुरल धर पाट ल 5) संजीवन मुरल धर पाट ल 
6) वैभव वसंत पाट ल 7) धमेश वसंत पाट ल 8) पुजा वसंत पाट ल 9) कमला वसंत पाट ल 10) मना मुरल धर पाट ल सव रा. कातळपाडा 
यांनी माझा मुलगा रोशन यांनी अंगणाम ये कुपंण का घातले या गो ट चा मनात राग ध न माझा मुलगा रोशन व प नी यांना हाताबु कयांनी 
मारहाण केल  व अ.नं. 2,3,4, 6, यांनी बांबुचे काठ ने माझे पायावर व कमरेवर झोडी मा न दुखापती के या आहेत तसेच माझा घरा या 
खडक या जा या उपटून व घरातील आरसे फोडुन व इतर गो ट  तोडून फोडून नुकसान केले आहेत . तर  व रल झाले काराबाबत माझी 
त ार आहे माझा व रल जबाब मुलगा व प नी यांचे सम  घे यात आला असुन तो माझे सांगणे माणे बरोबर लहला आहे.

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)): Kamalakar Rajaram  
Bhaud

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 )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

6 पु ष  

7 पु ष  

8 म हला  

9 म हला  

10 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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

(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)



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)

6

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0055 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 12:57 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 12:57 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ

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): 15/05/2017 Time (वेळ): 12:27 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:27 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 14/11/2014 Date To ( दनांक पयत): 14/11/2014

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 04:40 तास Time To (वेळेपयत): 04:40 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): उ तर, 40 क.मी.
(b) Address (पता): एमजीएम हा पीटल कामोठे, पनवेल,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  नामदेव    कानु डोके
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

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 , रसायनी पोल स ठाणे, खालापुर, रसायनी, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ,रसायनी पोल स ठाणे, खालापुर, रसायनी, रायगड, महारा , भारत
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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 डा. ाची   साद  जोशी 1. सहयोग हा पीटल,मोहपाडा,खालापुर 
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
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खबर तार ख 15/05/2017 मी, नामदेव कानु डोके, वय 46 वश, सहा.फौजदार, रसायनी पोल स ठाणे, रसायनी पोल स ठा यात हजर राहुन, 
सरकार तफ खबर लहुन देतो क , मी, रायगड पोल स दलात सन 1989 पासुन कायरत आहे.गेले दोन वषापासुन रसायनी पोल स ठा यात 
सहा.फौजदार या पदावर नेमणुक स आहे. द.05/05/2016 रोजी मा.पोल स नर क रसायनी पोल स ठाणे यांनी थम तपासीक अंमलदार 
सहा.फौजदार एम्.पी.खरे व या नंतर पोल स उप नर क एस.आय. वामी रसायनी पोल स ठा यातुन इतरत बदल  झा याने. याचेकडे 
तपासावर लं बत असलेल  अ.म.रिज.नं.31/2014 सी.आर.पी.सी.174 ह चा पुढ ल तपास करणेबाबत आदेष जावक मांक 764/2016 अ वये 
आमचेकडे सुपुत केला. सदर अ.म.चे झाले तपासाचे कागदप ाचे आ ह  अवलोकन केले असता. सदर अ.म.मधील मयत सौ. दपाल  दल प 
कालेकर वय 31 रा.लाडीवल , पो◌े.गुळसुंदे, ता.पनवेल या गरोदर असताना याना दनांक 13/11/2014 रोजी 00.30 वाज याचे सुमारास 
मोहोपाडा,येथील सहयोग हा पीटल डा. ाची साद जोषी यांचेकडे दाखल कर यात आल  होती. याचेवर डा टरांनी औशधोपचार चालु क न या 
दनांक 13/11/2014 रोजी सांयकाळी 4.30 वाजता बाळंतीण होवुन तीस मुलगी झाल  होती. सुती नंतर दपाल  याचा र त ाव थांबत 
न हता. हणुन डा. ाची जोषी यांनी पुढ ल औशधोपचारासाठ  तीस रा ौ 9.45 वाज याचे सुमारास दुसया हा पीटल म ये ने यास सांगीतले 
हणुन तीस थम धी भाई अंबानी हा पीटल लोधीवल  येथे नेले असता तीचे झाले औशधोपचाराचे कागदप  व तीची ि थती पाहुन तीस 
औशधोपचारासाठ  दाखल न करता तीस पुढ ल मोठया हा पीटल म ये ने यास सांगीत याने तीस एमजीएम हा पीटल कामोठे येथे 
औशधोपचारासाठ  दाखल केल  असता दनांक 14/11/2014 रोजी पहाटे 04.40 वाज याचे सुमारास मयत झालेल  आहे.तीचे मरणाबाबत 
मयतेचे नातेवाईक 1) दल प भाउ काळेकर वय 40 वश, 2) अनुसया भाऊ काळेकर वय 62 वश, 3) सौ.षम ला चं कांत हामणकर वय 42 
वश, 4) ीमती उम ला द ता ेय हामणकर वय 45 वश, 5) भगवान द ता ेय हामणकर वय 27 वश, 6) ी.स चन मनोहर पाट ल वय 28 
वश 7) आषा जग नाथ पाट ल वय 35 वश यांचेकडे चैकषी कर यात आलेल  असुन यात यानी सुती करणारे डा. ाची साद जोषी यांनी 
यांतील मयत सौ. दपाल  दल प काळेकर ह ची सुती झा यानंतर तीचेवर यो य औशधोपचार केलेले नाह त व तीची यो य ती काळजी न घेता 
हलगज पणा केला यामुळे ती मयत झाल  आहे.असे याचे सांगणे आहे. मयत ह चेवर मा.वै यक य अ धकार  ामीण णालय पनवेल 
डा.बी.एस.लोहारे व डा रहेना मुजावर यांनी पो ट माटम केले असुन, मयतेचा ह सेरा पथोलाजी वभाग जे.जे.हा पीटल मुंबई येथे 
पाठ वणेबाबत सु चत केले होते. या माणे पथोलाजी वभाग जे.जे. हा पीटल येथुन सदर ि हसेरा तपासुन अ भ ाय ा त झाला असुन. यात 
मयत ह स अती र त ाव होवुन तीचे कडणी फेल होवुन मदुला सूज येवुन मयत असा अ भ ाय दलेला आहे. सदरबाबत मा.िज हा 
ष य चक सक रायगड अ लबाग यांचा अ भ ाय मळणेसाठ  इकडील जावक मांक 1682/2015 दनांक 22/06/2015 रोजी अहवाल सादर 
कर यात आलेला होता. सदर अहवालात मा.िज हा ष य चक सक रायगड अ लबाग यांनी याचेकडील जावक मांक 6213/2016 दनांक 
06/04/2016 अ वये सदर मयतीवर उपचार करणाया डा टर कडुन कागदप ाची मागणी केल  होती या माणे सदरचे कागदप  आ ह  
इकडील जावक मांक 1005/2016 दनांक 06/06/2016 रोजी िज हा ष य चक सक समीती यांचेकडे सादर कर यात आलेल  होती. सदर 
कागदप ाचे िज हा ष य चक सक रायगड अ लबाग यांचे अ य ेतेखाल  िज हा तर य वषेश त  समीतीची बैठक घे यात आलेल  असुन. 
यात मयत दपाल  दल प काळेकर वय 31 वश यांचेवर औशधोपचार करणाया डा. ाची साद जोषी सहयोग हा पीटल मोहोपाडा, ता.खालापुर 
यांनी सुती नंतर मयत ह चेकडे वै यक य देखभाल कर यास दुल  केलेले असुन, यानी केले या हलगज  पणामुळे यांतील दपाल  दल प 
काळेकर या मयत झाले या आहेत. असा अहवाल याचेकडील जावक मांक एमएलसी वभाग/डाह/ वषेशत  समीती/7383/ 2017 दनांक 
5/5/2017 व मा.पोल स अधी क सा◌ो.रायगडअ लबाग यांचेकडील जावक मांक आरबी/406/वै यक य अहवाल/20173316 दनांक 
13/05/2017 अ वये प  ा त झालेला आहे. तर  अ.म. रिज.नं. 31/2014 सी.आर.पी.सी.174 चे झाले तपासाअंती व मा.िज हा 
ष य चक सक वषेश त  समीती यांचे अहवालाव न यांतील आरोपीत डा. ाची साद जोषी सहयोग हा पीटल, मोहोपाडा, ता.खालापुर ह ने 
याचेकडे दनांक 13/11/2014 रोजी 00.30 यांतील मयत सौ. दपाल  दल प काळेकर वय 31 वश रा.लाडीवल , पो.गुळसुंदे ता.पनवेल ह स 
सुती कर ता दाखल केल  असता, ती 16.30 वाजता बाळतीण झा यानंतर तीस होणारा र ता ाव थांबत न हता यावेळी आरोपीत ह ने 
मयतेची यो य ती काळजी घेणे व तीचेवर यो य ते औशधोपचार करणे गरजेचे असताना तीने या कडे दुल  क न यो य ती काळजी न घेता 
हलगज पणा केला व तीस दु◌ुसया दवाखा यात पाठ वणस वलंब के याने ती दनांक 14/11/2014 रोजी पहाटे 04.40 वाजता एमजीएम 
हा पीटल कामोठे ता. पनवेल येथे मयत झाल  आहे. वर ल माणे आरोपीत ह ने हलगज पणा के याने सौ दपाल  दल प काळेकर वय 31 
वश, ह चे मरणास कारणीभुत झाल  हणुन माझी आरोपीत डा. ाची साद जोषी ह चे व द भा.द. व.स.कलम 304 (अ) माणे गु हा 
के याची सरकार तफ खबर आहे. माझा संगणाकावर टंक लखीत कर यात आलेल  खबर मी वाचुन पाह ल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर 
टंक लखीत केल  असुन ती खर  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): DATTATREY 

NAMDEO BORATE (पोल स नर क)/POBN69316  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).
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F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 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)  
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1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0036 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 08:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/05/2017 21:15 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

6 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 185

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): 21:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:14 तास Entry No. (न द .):  006

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

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 21:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

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

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): संजय   राम  बहुतुले
(b) Father's Name ( का नाम): राम बहुतुले
(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): 

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 वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत यांचे ता यातील फोड आयकाँन कार नं.एमएच.01/जीए/3460 ह  र या या पर थीती कडे 
दुल  क न हायगयीने अ वचाराने चालवुन महाड येथील ामीण णालय येथे आलेवेळी समो न नवेनगर महाड बाजुकडुन येणाया मोटार 
सायकल नं .एम एच .06.BF/8824 ह स ठोकर मा न मोटारसायकल वर ल चालक व याचे पाठ मागे बसलेले ईसम यांना छो या व गं भर 
व पा या दुखापतीस व दो ह  वाहनां या नुकसानीस कारणीभुत होवुन अपघातची खबर न देता पळुन गेला हणुन.

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नवेनगर मराठाआळी, महाड, महाड शहर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नवेनगर मराठाआळी, 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 महेशकुमार दायगेट   
कशोर ीपात रांगळे अ य 
शंकर लांडगे

1. अंधेर ,नालासोपारा,मुंबई,महाड 
शहर,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): Ravindra 

Pitambar Shinde (पोल स नर क)/BPMH75186  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.)

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): 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  

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0073 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 16:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 16:12 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
3 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134(A)(B)

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): 15/05/2017 Time (वेळ): 15:50 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:50 तास Entry No. (न द .):  026

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

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 12:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (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, 4 क.मी.
(b) Address (पता): दोगाव रोङ महादपोल  फा याजवळ,माणगाव 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): फैरोज   ई ा हम  येलूकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1966 (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.): 91-9923238112

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मोबा, माणगाव , माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता मोबा, माणगाव , माणगांव, 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):

यांतील फयाद  हे याची मो.सा. . MH06 AH 1912 याव न देगाव या दशेने जात असताना यांतील आरोपीत यांने याचे ता यातील र ा 
भरदाव वोगाणे चालवून फयाद  यां या मोटारसायकलला ठोकर मा न फयाद  यांचे दुखापतीस कारणीभुत झाला 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 अ नस    लोखंङे  अ नस 1. मोबा,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)): Sanjay  Shubhsh  Shinde Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1275        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): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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

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)



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)  

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0071 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 14:21 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 14:21 वाजता

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

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): 15/05/2017 Time (वेळ): 14:09 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:09 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 14/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:30 तास Time To (वेळेपयत): 08:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (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, 500 क.मी.
(b) Address (पता): आंबेडकर चौक समो रल , भारतीय पे टस  दुकानात,पेण-402107

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):   उ मेद शंग रावत शंग राठोड   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1985 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 204, चचंपाडा, िजनस आँपाटमटदुसरा माळा,, पेण, पेण, रायगड, 

महारा -402107, भारत
2 थायी पता 204, चचंपाडा, िजनस आँपाटमटदुसरा माळा,, पेण, पेण, रायगड, 

महारा -402107, 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 चलनी नोटा
2000 , 500 , 100 , 50 , 
10 पये दरा या नोटा, अशी एकूण 
र कम.

2,30,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर द.15/05/2017 मी उ मेद शंग रावत शंग राठोड वय32वष धंदा यापार, रा.िजनस आँपाटमट दुसरा माळा, म नं. 204 चचंपाडा 
ता.पेण िज.रायगड मो.नं.9765296988 , सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर देतो क ,मी व रल ठकाणचा रहाणारा असून तेथे माझे 
वताचे लँट आहे. लँट म ये मी माझी प नी सौ. बना राठोड, भाऊ ेम राठोड, भाचा चं पाल संग राठोड, असे आ ह  एक  राहतो. पेण 
बाजार पेठेत आंबेडकर चौकांचे समोर रोडचे उ तरेस भारतीय पे टस नावाचे माझे व पंकज संपतलाला जैन रा.सै यु रयन पाक चचपाडा पेण 
अशां दोघांचे भागीदार  म ये भारतीय पे टस नावाचे दुकान आहे.दुकानाचे भागीदार पंकज जैन हे गेले एक म ह यापुव  या या भावाचे ल ना 
क रता उदयपुर िज.पाल  रा य राज थान येथे गेलेले आहेत. यामुऴे सदरचे दुकान मी वता चालवतो माझे सोबत दुकाना माझा भाऊ ेम 
राठोड, हा काम क रत असतो.आमचे दुकान नेहमी माणे सकाऴी 08.00वा उघडून रा ौ 08.30वा .बंद करतो.आमचे दुकानात एकुण दोन 
सीसीट ह  कँमेरे लावलेले आहेत.काल द.14/5/2017 रोजी सकाऴी 08.00 वा. नेहमी माणे मी व माझा भाऊ ेम राठोड, अशांनी आमचे 
पेण बाजार पेठेतील भारतीय पे टस दोघांनी दुकान उघडून दवस भरात दुकानातील कलर मालाची व  केल . यापुव  दोन दवसाचे व 
द.14/5/2017रोजीचे असे तीन दवसाचे दुकानातील वकले या कलर मालाचे पैसे मोजले असता सदरची एकुण र कम दोनलाख तीस हजार 
पये येवडी होती.सदरची र कम दुकानातील काऊंटर दोन खणाम ये ठेवून खणास लाँक क न चावी एका खणात ठेवल  होती. नंतर आ ह  
दुकानाचे समो रल दुकानाचे प ा या शटरला एका बाजूने बाहे न लाँक लावून रा ौ 08.30वा. दुकान बंद क न मी व माझा भाऊ आमचे घर  
गेलो यानंतर द. 15/5/2017रोजी सकाऴी 08.00 वा.चे सुमारास मी नेहमी माणे माझा व रल दुकान उघड यास आलो असता दुकानाचे 
समो रल शटर वाकून उचकलेले दसले यानंतर थो या वेऴाने तेथे माझा भाऊ ेम राठोड आला यानंतर मी सदरची हक गत पेण पोल स 
ठा यात जावून कळ वले नंतर मी माझे दुकानाचे बाजूस असलेले दुकानदार आंबा संग हमेर संग परमार व आ षश इले ाँ नक दुकानदार 
तुलसीराम यशवंत पाट ल यांना माझे दुकानाचे शटर कोणी तर  वाकवून उचकलेले आहे असे सांगून यांना कोणास पाह ले आहे .का या बाबत 
वचारपुस केल .व मी माझे दुकानाचा शटर उघडून आत जावून पाहाणी केल  असता चोरटयाने दुकानातील कांऊटंरचे खणात ठेवलेल  चावी 
घेवून सदर चावीने कांऊटंरचे दोन खण उघडून या मधील ठेवलेल  रोख र कम चो न ने याचे दसले चोरटयाने दुकानातील चो न नेले या 
रोख र कमेचे वणन खाल ल माणे,1)2,30,000/ पये यात 2000 , 500 , 100 , 50 , 10 पये दरा या नोटा, अशी एकूण र कम. 
2,30,000/तर  मी माझे पेण आंबेडक चौकाचे समो रल बाजार पेठेत असलेले भारतीय पे टस नावाचे दुकानाचे शटरला लाँक लावून बंद क न 
घर  गेलो असता द.14/5/2017रोजी रा ौ.08.30ते द.15/5/2017रोजी सकाऴी 08.00वा चे दर यान कोणी तर  अ ात चोरटयाने माझे 
दुकानाचे शटर उचकून व वाकवून यावाटे दुकानात वेश क न दुकानातील कांऊटरचे खणातील चावी घेवून कांऊटरचे दोन खण उघडून या 
म ये ठेवलेले रोख र कम 2,30,000/ लबाडीचे हेतूने वताचे फायदया क रता घरफोडी क न चो न नेल  हणून माझी सदर बाबत खबर 
आहे. माझा व रल जबाब ह डीओ शुट ंग क न संगणकावर टंक लखीत केला तो जबाब मी वाचून पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9765296988

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)): 2,30,000.00

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

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

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

(1)

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)



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)): Ashok Ananta Jagdale Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): POBN57809        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): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0072 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 03:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 02:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 13/05/2017 Time (वेळ): 23:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:08 तास Entry No. (न द .):  004

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): 23:15 तास Time To (वेळेपयत): 23:30 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, 5 क.मी.
(b) Address (पता): माणगाव पुणे रोड, च हाणवाडी,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): ARUN   RAMBHAU SAYGAOKAR

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 20/01/1965 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता माणगाव पोल स ठाणे, माणगांव, 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):

माणगाव पोल स ठाणे गू हा रिज टर नंबर 71 /2017भा.द. व.सा. 304(अ)279,337,338 मो.वा.का. कलम 184, खबर देणार अ ण रामभाऊ 
सायगावकर पोसई माणगांव पोल स ठाणे मोनं 9922231625आरोपी राहुल महादेव गरड रा.खामगाव ता.दौड िज.पुणे नाह मयत अ नकेत 
सुभाष तेवरे रा.हरवंडी पो.बोरवाडी ता.माणगाव िज. रायगड जखमी योगेश ह र चं  तेवरे रा.हरवंडी पो.बोरवाडी ता.माणगाव िज. 
रायगडघ.ता.वेळ. ठकाण ता.13/05/2017 रोजी 23.30वा.चे दर यान मौजे च हाणवाडी गावचे ह ीत माणगावपुणेरोडवर ि हजीट मा.सपो न ी 
जगताप माणगाव पोल स ठाणेह कगत वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील मयत इसम हे याचे मोटार सायकल नं MH06U696 ह  व न 
माणगाव ते हरवंडी अशी चालवीत घेवुन जात असताना पुणे बाजुकडुन माणगाव बाजुकडे येणारा टे पो न.MH42/M2648 ह वर ल चालकाने 
अपघात ठकाणी आलेवेऴी र याचे पर थीकडे दु  क न हयगयीने अ वचीर ने भरधाव वेगात चालवुन माणगाव बाजुकडुन हरवंडी बाजुकडे 
जाणारे मोटार सायकला ठोकर मा न मोटार सायकल वार योगेश ह र चं  तेवरे याचे दुखापतीस व अ नकेत सुभाश तेवरे याचे मरणास 
कारणीभुत हणुन वैगरेची खबर रिज दाखल क न मा.व र ठांना माह ती दल . पूढ ल तपास पो.स.ई सायगावकर हे कर त आहेत.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9922231625

2 थायी पता माणगाव पोल स ठाणे, माणगांव, 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 राहुल  महादेव  गरड  राहुल 1. खामगाव,दौड,द ड,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

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

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

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

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

(1) 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)): ARUN  RAMBHAU 
SAYGAOKAR

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 )

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): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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 1987 साधारण/म  यम 152-152 ग  हाळ वण  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0072 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 03:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 02:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 13/05/2017 Time (वेळ): 23:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:08 तास Entry No. (न द .):  004

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): 23:15 तास Time To (वेळेपयत): 23:30 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, 5 क.मी.
(b) Address (पता): माणगाव पुणे रोड, च हाणवाडी,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): ARUN   RAMBHAU SAYGAOKAR

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 20/01/1965 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता माणगाव पोल स ठाणे, माणगांव, 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):

माणगाव पोल स ठाणे गू हा रिज टर नंबर 71 /2017भा.द. व.सा. 304(अ)279,337,338 मो.वा.का. कलम 184, खबर देणार अ ण रामभाऊ 
सायगावकर पोसई माणगांव पोल स ठाणे मोनं 9922231625आरोपी राहुल महादेव गरड रा.खामगाव ता.दौड िज.पुणे नाह मयत अ नकेत 
सुभाष तेवरे रा.हरवंडी पो.बोरवाडी ता.माणगाव िज. रायगड जखमी योगेश ह र चं  तेवरे रा.हरवंडी पो.बोरवाडी ता.माणगाव िज. 
रायगडघ.ता.वेळ. ठकाण ता.13/05/2017 रोजी 23.30वा.चे दर यान मौजे च हाणवाडी गावचे ह ीत माणगावपुणेरोडवर ि हजीट मा.सपो न ी 
जगताप माणगाव पोल स ठाणेह कगत वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील मयत इसम हे याचे मोटार सायकल नं MH06U696 ह  व न 
माणगाव ते हरवंडी अशी चालवीत घेवुन जात असताना पुणे बाजुकडुन माणगाव बाजुकडे येणारा टे पो न.MH42/M2648 ह वर ल चालकाने 
अपघात ठकाणी आलेवेऴी र याचे पर थीकडे दु  क न हयगयीने अ वचीर ने भरधाव वेगात चालवुन माणगाव बाजुकडुन हरवंडी बाजुकडे 
जाणारे मोटार सायकला ठोकर मा न मोटार सायकल वार योगेश ह र चं  तेवरे याचे दुखापतीस व अ नकेत सुभाश तेवरे याचे मरणास 
कारणीभुत हणुन वैगरेची खबर रिज दाखल क न मा.व र ठांना माह ती दल . पूढ ल तपास पो.स.ई सायगावकर हे कर त आहेत.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9922231625

2 थायी पता माणगाव पोल स ठाणे, माणगांव, 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 राहुल  महादेव  गरड  राहुल 1. खामगाव,दौड,द ड,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

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

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

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

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

(1) 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)): ARUN  RAMBHAU 
SAYGAOKAR

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 )

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): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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 1987 साधारण/म  यम 152-152 ग  हाळ वण  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0079 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 21:48 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 21:25 वाजता

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

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): 15/05/2017 Time (वेळ): 21:25 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:25 तास Entry No. (न द .):  048

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 14/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/05/2017

Time Period (कालावधी): 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): पि चम, 3 क.मी.
(b) Address (पता): नागझर  ,अ लबाग 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): आरती     व याधर आर लकर
(b) Husband's Name ( का नाम): व याधर
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1974 (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.): 91-9767027017

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार
 एक सो याचा नेकलेस 2 तोळे  
22 कँरेटचा ,एक सो याचा हार,3.5 
तोळे  22 कँरेटचा

1,10,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी,सौ.आरती व याधर आर लकर वय 43 वष यवसाय ग हणी रा. 402 ओम अ न द भूमी, स ट  क पले स जवळ , यु वाय.के.नगर 
,डीमाट म स जवळ , वरार,मुबंई,मो.नं. 9767027017,9920758738 मुळ रा. ताडवागळे ,पो.पोयनाड ता.अ लबाग सम  हजर राहुन खबर 
देते क , मी व रल ठकाणी वरार येथे माझे पती ी व याधर आर लकर मुलगी यंका यां यासह राहते माझे पती नरमन प ट येथे 
नोकर स आहेत. व मुलगी यंका ह  कलेजम ये शकत आहे. माझे माहेर पेण महाडीकवाडी येथे आहे माझा भाऊ राजु देवु महाडीक याचे 
मुल चा ल न द.14.05.2017 रोजी अस याने सदर ल नासाठ  मी व माझे पती असे द.13.05.2017 रोजी पेण येथे आलो होतो या वेळी 
माझे पती व माझे कपडे तसेच दा गने असलेल  बँग कपडे असलेल  बँगा व एक काखेतील बँग अ या बँगा घेवुन आलो होतो पेण येथील 
ल नाचा काय मासाठ  मी माझे बँगेत ठेवलेले दा ग याचे ब स मधील नेकलेस व हार ग यात घातले होते ल न झा याने व आ हास परत 
नागझर  पोयनाड येथे चुलत दर वजय चं कांत आर लकर यांचा मुलगा सु नल यांचे ल न द. 15/5/2017 रोजी अस याने मी ग यात 
घातलेले नेकलेस व हार पु हा ब स म ये ठेवून सदरचा ब स बँगेमधील सा यांचे घडी म ये ठेवून आ ह  पतीप नी असे नागझर  येथे 
ये यासाठ  पेण येथून सायंकाळी 06.30 वा नघालो पेण येथून व म र शाने वडखळ व पोयनाड असे आलो व पोयनाड येथुन छो या 
र ाने नागझर  येथे रा ौ 8 वा.चे सुमारास आलो. आ ह  नागझर  येथे आ यानंतर कप याची बँग यात दा गमे असलेल  व काखेतील बँग 
अशा दो ह  बँगा घेवुन चुलत दर काश चं कांत आर लकर याचे घर  गेलो माझी चुलत सासु आजार  अस याने सदर या बँगा त या 
खटे या जवळच हलम ये ठेवुन सासुकडे वचारपुस केल  थोडा वेळ तेथे बसल  यानंतर माझे आते भावाची मुलगी सं या ह  नागझर  येथे 
राहत अस याने त याकडे मला जा याचे अस याने मी सदर या बँगा दर काश चं कांत आर लकर यां या हलमधुन बेड म म ये ठेव या 
वेळी पुतणी णता ह  माझे सोबत होती तला मी हणाले बँगा बेड मम ये ठेवले या आहेत बँगेम ये दा गमे आहेत असे हणाल  असता 
तेथे 2/3 हळद साठ  आले या बाया हो या . यानंतर मी व माझी पुतणी णाल  असे माझी आतेभावाची मुलगी सं या ह या कडे गेल  तेथुन 
परत आ यानंतर आ ह  हळद ठकाणी जेवण केले या दर याने लाईट गेल  होती हाणुन माझे पती मला हणाले आता आपम काठेवाडी येथे 
आप या घर  जावुया असे हणा याने मी चुलत दरा या घर  ठेवले या बँगा घेवुन आले व आ ह  दोघे पती प नी आमचे काठेवाडी येथील 
घर  रा ौ 12.00 वा चे दर यान गेलो व आम या घर  झोपलो . आज द.15.05.2017 रोजी सकाळी उठले व ल न काय मास जा यासाठ  
व कपडे दा गणे घे यासाठ  बँग उघडल  असता बँगेतील सा यां या घडीम ये ठेवले या दा ग याचा ब स बाहेर काठला व उघडला असता यात 
मी ठेवलेले सो याचे नेकलेस व हार नस याचे माझे नदशनास आले हणुन मी सदरची हक गत माझे पती यांना सां गतले व आ ह  तसेच 
नागझर  येथे जावुन आम या नातेवाईकांना झाला कार सां गतला माझे दा गणे चो रस गे याची पुण खा ी झाल  माझी चोर स गेलेले 
दा ग याचे वणन पुढ ल माणे 1) 40,000 एक सो याचा नेकलेस वजन सुमारे 2 तोळे 22 कँरेटचा जु.वा. कमंत अंदाजे2) 70,000 एक 
सो याचा हार पँ डलसह वजन सुमारे 3.5 तोळे 22 कँरेटचा जु.वा. कमंत अंदाजे कमंत एकुण 1,10,000 / तर  द.14.05.2017 रोजीचे रा ौ 
8 ते 11.30 वा.चे दर याने माझे चुलत दराचे ल न काय ामासाठ  उघडे ठेवलेले घरातील बेड म म ये ठेवले या बँगेतील व रल वणनाचे व 
कमंतीचे एक नेकलेस व हार कोणीतर  चोर याने बँग उघडुन बँगेत ठेवले या ब स मधुन काढुन चो न ने या आहेत तर  माझी अ ात 
चोरटा /चोरटे इसम यांचे व  खबर आहे. आम या घरात ल न अस याने ल न काय म आटोप याने नातेवाईकांकडे वचार पुस क न आता 
खबर दे यास आले आहे . माझे चो रस गेले या नेकलेस व हार मऴुन आ यास मी ओळखेन माझी खबर माझे सांग या माणे संगणकाव न 
टंक लखीत केलेल  असुन ती मी वाचुन पा हल  माझे सांगणे माणे बरोबर व स य आहे . 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,10,000.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): GANESH DINAKAR 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH45786        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): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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

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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0087 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/05/2017 23:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/05/2017 23:47 वाजता

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

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): 15/05/2017 Time (वेळ): 23:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:35 तास Entry No. (न द .):  046

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 12/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:30 तास Time To (वेळेपयत): 17:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (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): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (पता): टेपआऴी नेरऴ,क याण-410101

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): शोभा वामण साळुंके   
(b) Husband's Name ( का नाम): वामण साळुंके
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1971 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209175541

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता टेपआऴी नेरऴ, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 थायी पता टेपआऴी नेरऴ, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याची कणफूले

दोन कानातील सो याचे कणफुले 
यास सो याची साखळी असे  1    
                          
तोळे वजनाचे

27,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याची कणफूले

दोन जोड सो याचे कानातले यातील 
एक जोड बदामा सारखे व         
                     दुसरा 
गोल यां

27,000.00

3 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने

एकुण सो या या 5 अंग या,  
यातील दोन अंग या खडे 
असले या         व एका 
अंगठ तील खडा पडलेला आहे

62,000.00

4 दा गने/आभूषण सो याचे साखळी

 एक सो याची चैन तडूलकर 
डजाईनची 2 तोऴे 5 ँम वजनाची  
                              
    जु.वा.

67,500.00

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

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

त ारदार यांनी आज रोजी शोधाशोध के याने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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)): 1,83,500.00

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर ता.15/05/2017मी सौ. शोभा वामण साळुंके, वय 46वष, धंदागह णी, रा.टेपआऴी नेरऴ ता. कजत, िज. रायगड, मो.नं.9209175541, 
आधारकाड नं. माह त नाह , सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देते क , मी वर ल दले या प यावर राहत असुन,घरात मी व 
माझे पतीवामण, मोठा मुलगानरेश, सुनअचना, लहान मुलेयोगेश व संदेश, असे एक ीत कुंटूबात राहत असुन माझे पती वामण हे नेरळ ते 
माथेरान येथे ट सी यवसाय क न आमचे कुंटूबाचे उदर नवाह कर त असतात.तसेच आम या घर  प ट ंगचे काम द. 09/05/2017 रोजी 
पासून चालू होते. प ट ंगचे काम कर यासाठ  बळी पुण नाव माह त नाह  रा.क याण, हा येत असे. ता.12/05/2017 रोजी सायंकाऴी 04.30 
वा. मी पनवेल येथे माझे भाऊ आ माराम गोजे यांची मुलगीअमता हचे ल न अस याने माझे सो याचे दा ग याचा ि टलचा डबा पलंगाखालून 
काढून यातून माझा हार व अंगठ  मी घाऴ यासाठ  घेतल  व बाक चे सो याचे दा गने याच ड यात ठेवून मी व माझे पती असे ल नाकर ता 
पनवेल येथे गेलो होतो. ते हा घरात माझी तन मुले व सुन असे घर च होते. आम या घर  प ट ंगचे काम कर याकर ता बऴी हा सकाऴी 
10.00 वा येत असे परंतू तो द.12/05/2017 या दवशी कामास आला नाह . मी व माझे पती द.13/05/2017 रोजी सकाऴी 09.30 वा. 
सुमारास पनवेल येथून आमचे घर  आलो. ते हा मी घातलेले दा गने माझे मम ये असले या लोखंडी कपाटात ठेवले. व माझे सुनअचना हने 
सां गतले क , आज ह  प टर बऴी हा कामास आला नाह . हणून आ ह  आमचे घरातील इतर कामे क  लागलो.व रा ौची झोपी गेलो. 
द.14/05/2017 रोजी सकाळी 08.00 वा. प टर बऴी हा कामा कर ता आला व याचे प ट ंगचे काम पुण क न तो रा ी 10.30 वा. 
जा यासाठ  नघाला असता माझा मुलगा संदेश याने यास मोटार सायकल ने नेरऴ रे वे टेशन येथे सोडले.व आ ह  जेवन क न झोपी गेलो. 
आज ता.15/05/2017 रोजी सायंकाऴी 05.00 वा माझी सुन अचना हने हऴद  समारंभासाठ  जा याकर ता तचे सो याचे दा गने मा गतले 
असता मी सो याचे दा ग याचा ि टलचा डबा पलंगाखाल  ठेवलेला होता तो पलंगावरती दसला. हणून तो उघडून पाह ला असता यातील 
सो याचे दा गने दसले नाह . हणून मी माझे मुलांना व सुनेला वचारले मी ट ल या ड यात ठेवलेले दा गने तु ह  कोणी ठेवले आहेत काय 
यावर ते हणाले आ ह  कोणीह  ठेवलेले नाह त. हणून आ ह  घरात पुण शोध घेतला परंतू मी ठेवलेले सो याचे दा गने मऴून आले 
नाह त. हणून माझी दा गने चोर स गे याची खा ी झाल  याचे वणन खाल ल माणे.1)27,000/ . दोन कानातील सो याचे कणफुले यास 
सो याची साखळी असे 1 तोळे वजनाचे जु.वा. कं.अं.2)27,000/ . दोन जोड सो याचे कानातले यातील एक जोड बदामा सारखे व दुसरा 
गोल यांना घुंगरे असलेले 1 तोळा वजनाने जु.वा. कं.अं. 3)62,000/ . एकुण सो या या 5 अंग या, यातील दोन अंग या खडे असले या व 
एका अंगठ तील खडा पडलेला आहे.व दुसया दोन अंग या न ी असले या व एक लेडीज अंगठ  असे 2 तोळे, 3 ँम वजनाचे जु.वा. कं.अं 
4)67,500/ . एक सो याची चैन तडूलकर डजाईनची 2 तोऴे 5 ँम वजनाची जु.वा. कं.अं. 1,83,500/ येणे माणे वर ल वणनाचे व 
कंमतीचे सो याचे दा गने ते ता.12/05/2017 रोजी दुपार  04.30 वा. मी एक हार व अंगठ  काढून घेवून माझे सो याचे दा ग याचा ि टलचा 
डबा पलंगाखाल  ठेवला. व आज ता. 15/05/2017 रोजी सायंकाऴी 05.00 वा. तो डबा पलंगावरती वरती होता तो पाह ला असता यातील 
सो याचे वर ल दा गने कोणीतर  अञात इसमाने वताचे फाय याकर ता, माझे संमती शवाय, लबाडी या इरा याने माझे घराचे प ट गचे काम 
चालू अस याने उघ या दरवा यावाटे घरात वेश क न चोर  केल  हणून . माझी अञात इसमा व द खबर आहे.माझी वर ल खबर माझे 
सांगणे माणे संगणकावर टंक लखीत केलेल  असून ती मी वाचून पाह ल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर व खर  आहे. पुढ ल तपास पर  पोसई 
कदम कर त आहेत. 

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 
DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): PCMAH94325        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): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)
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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)

No. ( .): PCMAH94325

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  

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)
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