
1. P.S. (पोल स ठाणे): मु ड

FIR No. ( थम खबर .): 0031 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 17:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 17:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०
2 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): 16/05/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:18 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 22:00 तास Time To (वेळेपयत): 07:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 3 क.मी.
(b) Address (पता): फयाद  यांचे राहते घरात , पैल मोह ला, वहुर,,मु ड-402401

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): अक ल   याकुब  दामाद
(b) Wife's Name ( का नाम): कौसर  अक ल दामाद
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1945 (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): क  टकर  

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9226714378

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पैल मोह ला,, वहुर, , मु ड, मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत
2 थायी पता पैल मोह ला,, वहुर, , मु ड, मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान लॅपटॉप .एक काँ पँ ट कंपनीचा लँपटाँप 
चाजरसह जु.वा. कं.अं. 8,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 
एक SANSUI कंपनीचा R4माँडेलचा 
मोबाईल यात वोडाफोन कंपनीचा 
सम काड नं.9168578129 असा

1,000.00

3 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 
एक LYF FLAME कंपनीचा LS4006 

माँडेलचा मोब यात जीओ कं.चा 
सम नं.8668722472जु.वा.

3,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील फयाद  हे यांचे कुटुंबीयांसह घरात झोपले असताना कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद  यांचे घराची 
कौले काढुन यावाटे आत वेश क न फयाद  यांचे मालक चा वर ल वणनाचे व क ंमतीचा लँपटाँप व मोबाईल फयाद चे संमती शवाय 
वाता या फाय याकर ता लबाडी या हेतून चो न नेले हणून 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 12,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): RAHUL 
KRUSHNAKANT THALE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH53355        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): RAMESH GANPAT BHOSALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0088 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 05:31 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 05:31 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 १४८
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
8 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): 16/05/2017 Time (वेळ): 04:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 05:10 तास Entry No. (न द .):  007

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

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 23:00 तास Time To (वेळेपयत): 23:00 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, 25 क.मी.
(b) Address (पता): भोपऴेवाडी पो बोरगाव,कजत-410101

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): मधूकर का शनाथ पारधी    
(b) Father's Name ( का नाम): का शनाथ पारधी 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1977 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर कार

फोरि हलर गाडी 
नं.एम.एच.12,डी.एम.9551, ाय हर 
साईडचे काचेवर उपट मा न 
नुकसान केले आहे.

.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):

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7038969311

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 नारायण दुंधा ठ बरे    वडील:  दुंधा ठ बरे 1. भोपऴेवाडी  ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत

2 भरत दुंधा ठ बरे   वडील:  दुंधा ठ बरे 1. भोपऴेवाडी  ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत

3 महादु का शनाथ पारधी   वडील: का शनाथ पारधी 1. राभोपऴेवाडी  ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत

4 गणपत दुंधा ठ बरे    वडील:  दुंधा ठ बरे 1. राभोपऴेवाडी  ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत

5 बबन का शनाथ पारधी   वडील:  का शनाथ पारधी 1. राभोपऴेवाडी  ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत

6 लता बबन पारधी   पती:  बबन पारधी 1. भोपऴेवाडी  ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत

7 कांता नारायण ठ बरे   पती: नारायण ठ बरे 1. राभोपऴेवाडी  ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत

8 लता भरत ठ बरे   पती:  भरत ठ बरे 1. राभोपऴेवाडी  ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर तार ख 16/05/2017 मी मधूकर का शनाथ पारधी वय 40 वष धंदा शेती रा.भोपऴेवाडी ता. कजत िज. रायगड आधार काड नं.माह त 
नाह . मो.नं.7038969311 सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे वतचे राहते घर 
आहे. घरात मी, माझी प नी मला मधुकर पारधी, मूलगा काश मधुकर पारधी वय 17 वष असे आ ह  एक  कुटूंबात राहतो.माझा भाऊ 
महादु का शनाथ पारधी व बबन का शनाथ पारधी हे यांचे कुटूंबासह वेगऴे घर बांधून राहत आहेत. काल तार ख 15/05/2017 रोजी सायंकाऴी 
07.00 वा.चे सुमारास माझा भाऊ महादु का शनाथ पारधी हा मी राहत असले या घरामधील भ ती या वटा मागत होता. यास मी हणालो 
दोन दवस थांब, घराचेम ये मी मेड टाकतो,नंतर तुला वटा देतो. यावर तो काह एक न बोल याने मी याचा मूलगा लहु महादू पारधी यास 
हणालो,आता तु ह  वटा काढून या,परंतु यांनी वटा काढून घेतले या नाह त,माझा भाऊ महादु का शनाथ पारधी हा दा  पऊन येऊन 
माझी प नी सौ. मला मधुकर पारधी ह स अंगामासाव न शवीगाळी क  लागला, हणुन मी यांना हणालो,तु ह  वटा का काढून ने या 
नाह त,असे बोललो असता या गो ट चा मनात राग ध न 1.महादु का शनाथ पारधी 2. बबन का शनाथ पारधी 3.लता बबन पारधी असे मळुन 
माझे प नीस पु हा शवीगाऴी केल . यामुऴे माझी प नी घरातुन कोठेतर  नघुन गेल , हणुन मी तचा शोध घेतला,परंतु ती मऴुन आल  
नाह . हणुन मी माझी मेहुणी सौ. हरा हनुमान झुगरे रा.मोहाचीवाडी ता.कजत यांना मी फोन क न सां गतले क , माझे भाऊबंध व माझी प नी 
यां यात भांडणे होऊन ती रागाने कोठेतर  नघुन गेल  आहे.असे कऴ व याने माझे प नीस शोध याकर ता माझा मेहुणा 1.नरेश क णा हंदोळे 
2.सौ. हरा हनुमान झुगरे 3.योगेश मधुकर पारधी व यांची मुले असे भोपऴेवाडी येथे रा ौ 11.00 वा. आले होते. ते हा माझी मेहुणी हरा 
हनुमान झुगरे हने माझे भावांना वचारणा केल  क ,मा या बह णीस तु ह  का शवीगाळी करतात,असे वचारले असताना या गो ट चा यांनी 
मनात राग ध न 1)नारायण दुंधा ठ बरे 2)भरत दुंधा ठ बरे, 3)महादु का शनाथ पारधी, 4)गणपत दुंधा ठ बरे, 5)बबन का शनाथ पारधी, 
6)लता बबन पारधी, 7)कांता नारायण ठ बरे, 8)लता भरत ठ बरे, असे एक  जमून लोखंडी पाईप व लाकडी दांडके घेवून येवून 1)नारायण दुंधा 
ठ बरे याने या या हातातील पाईपने मला उपट मार त असताना तो पाईप मी हाताने पकडला,2)भरत दुंधा ठ बरे,याने माझा मुलगा योगेश 
मधूकर पारधी यास याने याचे हातातील लोखंडी पाईपने डावे दंडावर उपट मा न दुखापत केल  आहे. तसेच बबन का शनाथ पारधी,याने 
याचे हातात लाकडी दांडका घेवून माझा मेहुणा नरेश याचे फोरि हलर गाडी नं.एम.एच.12,डी.एम.9551, ाय हर साईडचे काचेवर उपट मा न 
नुकसान केले आहे. तसेच याचे डावे हाताचे दंडावर उपट म न मुका मार दला आहे. तसेच इतरांनी शवीगाऴी क न माझे मेहुणी हरा व 
तचा भाऊ नरेश यास ध काबु क  क न शवीगाऴी केल  हणून.माझी या या व द कायदेशीर त ार आहे. माझी वर ल खबर माझे 
सांगणे माणे संगणकावर टंक लखीत केलेल  असून ती मला वाचून दाख वल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर व 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):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMAH49880        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

6 म हला  

7 म हला  

8 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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0089 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 15:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 14:35 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 १४८
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
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): 16/05/2017 Time (वेळ): 14:35 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:35 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:00 तास Time To (वेळेपयत): 00:30 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): नेरळ
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 27 क.मी.
(b) Address (पता): भोपळेवाडी,कजत-410101

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

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

(a) Name (नाव): लता बबन पारधी   
(b) Husband's Name ( का नाम): बबन पारधी
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(g) Occupation (  यवसाय): शेतकर

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8805133677

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 नंदु हंदोळा    1. 
मोहाचीवाडी,नेरळ,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -
410101,भारत

2 योगेश पारधी    1. 
मोहाचीवाडी,नेरळ,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -
410101,भारत

3 हराबाई ◌ुगरे    1. 
मोहाचीवाडी,नेरळ,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -
410101,भारत

4 चऊ ◌ुगरे   1. 
मोहाचीवाडी,नेरळ,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -
410101,भारत

5 वैशाल  नंदु हंदोळा   1. 
मोहाचीवाडी,नेरळ,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -
410101,भारत

6 संद प हंदोळा   1. 
मोहाचीवाडी,नेरळ,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -
410101,भारत

7 मधुकर का शनाथ पारधी   
 

1. 
भोपळेवाडी,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -41010
1,भारत

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

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी लता बबन पारधी, वय 28 वष, धंदा शेती ,रा.भोपऴेवाडी ता.कजत िज. रायगड आधार काड नं 734372769662,. मो.नं.8805133677 
सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देते क , मी वर ल ठकाणची राहणार  असुन तेथे माझे वतचे राहते घर आहे. या घरात मी, माझे 
पती बबन का शनाथ पारधी व माझी तीन मुले असे आ ह  एक  कुटूंबात राहतो. माझी जाऊ सौ. मला मधुकर पारधी या यांचे कुटूंबासह 
वेगऴे घर बांधून राहत आहेत. काल तार ख 15/05/2017 रोजी सायंकाऴी 07.00 वा.चे सुमारास माझी जाऊ सौ. मला मधुकर पारधी यांचे 
अंगणात आमचा कु ा गेला हणुन तीने मला शवीगाळी केल . हणुन मी तीला तु मला श या देऊ नकोस काय आहे ते नीट बोल असे 
हणाले. यानंतर आम यात बाचाबाची झाल , ती माझी जाव अस याने मी ती याकडे ल  दले नाह . यानंतर मी माझे माहेर  शेती या 
कामाक रता ब डेशेत येथे गेल . तेथील काम आटपुन रा ी 08.00 वा. माझे भोपळेवाडी येथील घर  परत आल , मी घरात जात असताना माझी 
जाऊ मला ह  मला पाहुन पु हा शवीगाळी क  लागल  व मला हणाल  क , तुला दुस याने पोरं काढुन दल , मला तीचा राग आ याने मी 
देखील तीला शवीगाळी केल . यानंतर माझी जाऊ मला हणाल  थांब मी नेरळ व न माझे ब हणीचे नव याला फोन क न बोलावुन घेते. 
आता काय होईल ते बघ, अशी धमक  दल . मी तचे बोल याकडे ल  दले नाह . यानंतर आ ह  झोपी गेलो. द. 16/05/2017 रोजी रा ौ 
00.30 वा चे दर यान घराबाहेर एक फोरि हलर गाडीचा आवाज आला व गाडी रोडवर थांबल . लगेच बाहे न मोठमो याने मला व माझे पती 
असे आमचे दोघांचे नाव घेवुन शवीगाळी कर याचा आवाज आला. ते हा आ ह  बाहेर येवुन पा हले असता. नेरळ मोहाचीवाडी येथील राहणारे 
नंदु हंदोळा ,योगेश पारधी , हराबाई झुगरे , चऊ झुगरे , वैशाल  नंदु हंदोळा, संद प हंदोळा पुण नावे माह त नाह  सव रा. मोहाचीवाडी, 
नेरळ, ता.कजत , मधुकर का शनाथ पारधी, रा. भोपळेवाडी, ता. कजत, िज. रायगड ह  सव लोक एक  जमुन येऊन मला व माझे पती यांना 
शवीगाळी कर त होते. ते हा मी व माझे पती असे आ ह  यांना वचारणा केल  क , तु ह  शवीगाळी कोणाला करता. ते हा हराबाई झुगरे व 
चऊ झुगरे यांनी तु ह  मा या ब हणीला मारहाण क न कुठेतर  गायब केल  आहे. असे आ हाला समज याने आ ह  आलो आहोत. जर माझी 
बह ण नाह  मळाल  तर तु हास जीवे ठार मा , अशी धमक  दल . व आमचे शेजार  राहणारा भरत दुंदा ठ बरे यांचे घरासमोर जावुन यां या 
घरा या उघ या दरवा यावर नंदु हंदोळा व योगेश पारधी याने वट मा न लाथा मार यास सु वात केल  व घराबाहेर ये तुला बघुन घेतो असे 
हणाले, यावेळेस भरत हा बाहेर आलेवेळी नंदु हंदोळा व योगेश पारधी यांनी लोखंडी सळई व लाकडी दांडके घेवुन यास मार यास सु वात 
केल . यावेळेस यांचा मोठा भाऊ गणपत दुंदा ठ बरे व यांचा लहान भाऊ नारायण दुंदा ठ बरे हे तेथे आले व यांना वचारपुस केल  क , 
तु ह  मा या भावाला का मारहाण करता. असे वचार याने गणपत यास नंदु हंदोळा व वैशाल  नंदु हंदोळा यांनी तु म ये पडु नकोस, तु 
काय कुठेह  आ हाला मळुन येशील, असे बोलुन ध काबु क  क न, ठार मार याची धमक  दल . व नारायण ठ बरे यांनीसु दा समजव याचा 
य न केला. ते हा नंदु हंदोळा याने नारायण याचे पाठ वरती काठ ने उपट मारल  व कानफट त चापट मारल . नंतर हातात लोखंडी पाईप 
घेवून नारायण याला मारत असते वेळेस नारायण याचा सासरा मंगल धमा पाद र याने यास पकडले, यावेळेस मोठ  बाचाबाची होवुन नंदु 
हंदोळा याने नारायण याचा मोठा सासरा भाऊ धमा पाद र यास खाल  पाडून लाथाबु याने मारहाण केल . यावेळेस नारायण याची प नी ह  
सोड व याकर ता गेल  असता तला नंदू हंदोळा याने ध काबु क  केल . तसेच भरत याची प नी लता भरत ठ बरे ह ला ध काबु क  केल . 
नारायण याची प नी कांता नारायण ठ बरे हला सु दा ध काबु क  केल . या दर यान अंधाराम ये योगेश पारधी याने मा या डो यात दगड 
फेकुन मारला. याम ये मा या डो यास दुखापत झा याने मला पुढे काह एक समजले नाह . नंतर मला आमचे गावातील लोकांनी कजत 
येथील सरकार  दवाखा यात उपचाराक रता दाखल केले व आमचे झाले दुखापतीवर औषधोपचार क न आज रोजी त ार दे यास आलो आहे. 
माझी वर ल खबर माझे सांगणे माणे संगणकावर टंक लखीत केलेल  असून ती मला वाचून दाख वल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर व 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):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Jagnnath Gopal Gabhale Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH49727        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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

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 म हला  

4 म हला  

5 म हला  

6 म हला  

7 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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0072 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 01:21 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 01:21 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 16/05/2017 Time (वेळ): 01:04 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:04 तास Entry No. (न द .):  003

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

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:30 तास Time To (वेळेपयत): 19:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 2 क.मी.
(b) Address (पता): हाडा काँलनी, पेण नगरपा लका ह ीत सव नं ,पेण-402107

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): साद रमाकांत कालेकर    
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता आमराई हाडा काँलनी जवऴ तापेण, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता आमराई हाडा काँलनी जवऴ तापेण, पेण, 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 इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

1) एक लोखंडी पोल चार फुट  
लांबीचा जू.वा क.अं 200.00

2 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

2)  एक लोखंडी अँ नल दोन फुट  
लांबीचा जू.वा क.अं 50.00

3 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

3) एक लोखंडी पोल तीन फुट  
लांबीचा जू.वा क.अं 150.00

4 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

4) एक लोखंडी तारेचे ब डल दोन 
कलो वजनाचे उघ या पडवीत 
ठेवलेले जू.वा क.अं

300.00

5 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

5) दहा लोखंडी अँ नल चार फुट 
लांबीचे उघ या पडवीत म ये ठेवलेले 
जू.वा क.अं

1,000.00

6 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

6) पंधरा समटचे पोल चार लांबीचे 
उघ या पडवीत म ये ठेवलेले जू.वा 
क.अं

1,500.00

7 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

7) एक लोखंडी फावडा उघ या 
पडवीत म ये ठेवलेले जू.वा क.अं 100.00

8 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

8) एक कुदऴ उघ या पडवीत म ये 
ठेवलेले जू.वा क.अं 100.00

9 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

9) तीन घमेल  लोखंडी गोलाकार 
आकाराचे उघ या पडवीत म ये 
ठेवलेले जू.वा क.अं

300.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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)): 3,700.00

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 द.16/05/2017 मी साद रमाकांत कालेकर वय46वष यवसायनोकर ,रा.आमराई हाडा काँलनी जवऴ ता.पेण िज.रायगड 
मो.नं.8275269818 सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझी बह ण क पना रमाकांत 
कालेकर यांचे घरात मी माझी प नी प लवी कालेकर वय 41वष, मुलगी केतक  वय 20 वष, मुलगा पाथ वय 14 वष असे आ ह  एक  
राहतो. मी उप वभागीय कायालय पेण येथे मंडऴ अ धकार  या पदावर गेले दोन म ह यापासुन कायरत आहे. द.12/05/2017रोजी रा ौ 
09.00 वा चे सुमारास माझी ब हणीचा ि व ट कार घेवुन मी पेण येथुन महाबऴे वर येथे जावुन मु काम केला व दनांक 13/05/2017 ते 
14/05/2017 रोजी माझा साडु अ वनाश कारंजकर रा.मेढा ता.जावऴी यांचेकडे दोन दवस मु काम केला व दनांक 14/05/2017 रोजी 
सायंकाऴी 04.45 वा चे दर यान माझे शेजार  राहणारा योगेश लके ी याने माझे मोबाईलवरती फोन क न सां गतले क , तुमचे पेण 
नगरपा लका ह ीत सव नं 266 ह सा 1 अ बनशेती लँट नं 32 स  203.95 चौरस मीटर आमराई हाडा काँलनी येथील पि चमेकडील 
लोखंडी अँ नल व समटचे पोल असलेले तारेचे कंपाउ ड पुणपणे तोडलेले दसत आहे असे मला कऴ वले. यानंतर मी महाबऴे वर येथुन पेण 
पोल स टेशनला सायंकाऴी 04.49 वा फोन क न झालेला कार सां गतला. मी बाहेर गावी अस याने दनांक 15/05/2017 रोजी सकाऴी 
06.00 वा माझे ि व ट कारने नघुन पेण येथे येवुन कामाक रता माझे कायालयात गेलो. यानंतर कायालयातील कामकाज आटपुन दनांक 
15/05/2017 रोजी रा ौ 07.30 वा मी घटना थऴी जावुन खा ी केल  असता पेण नगरपा लका ह ीत सव नं 266 ह सा 1 अ बनशेती लँट 
नं 32 स  203.95 चौरस मीटर आमराई हाडा काँलनी येथील पि चमेकडील लोखंडी अँ नल व समटचे पोल असलेले तारेचे कंपाउ ड हे ी 
एन आर पाट ल रा. मु ताई नगर यांनी तोडले असावे असा माझा याचेवर दाट संशय आहे. तेथे मी ठेवले या व तु कोणीतर  अ ात इसमाने 
फयाद चे समंती शवाय लबाडीचे हेतुने चो न नेले आहे या चोर स गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे 1) 200/ एक लोखंडी पोल चार फुट  
लांबीचा जू.वा क.अं2) 50/ एक लोखंडी अँ नल दोन फुट  लांबीचा जू.वा क.अं3) 150/ एक लोखंडी पोल तीन फुट  लांबीचा जू.वा क.अं4) 
300/ एक लोखंडी तारेचे ब डल दोन कलो वजनाचे उघ या पडवीत ठेवलेले जू.वा क.अं5) 1000/ दहा लोखंडी अँ नल चार फुट लांबीचे 
उघ या पडवीत म ये ठेवलेले जू.वा क.अं6) 1500/ पंधरा समटचे पोल चार लांबीचे उघ या पडवीत म ये ठेवलेले जू.वा क.अं7) 100/ एक 
लोखंडी फावडा उघ या पडवीत म ये ठेवलेले जू.वा क.अं8) 100/ एक कुदऴ उघ या पडवीत म ये ठेवलेले जू.वा क.अं9) 300/ तीन घमेल  
लोखंडी गोलाकार आकाराचे उघ या पडवीत म ये ठेवलेले जू.वा क.अं 3700/ येणे माणे वर ल वणनाची व कमंतीचा माल माझे 
समंती शवाय लबाडीचे हेतुने कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेला हणून आज रोजी खा ी के यानंतर माझी या अ ात चोर या व दध 
त ार आहे. वर ल जबाब माझे सांगणे माणे ि हडीओ शुट ंग क न संगणाकावर टंक ल खत केला असून याची ंट काढ या नंतर वाचून 
पाह ले असता तो बरोबर आहे सम  हे लहून द सह  ता 16/05/2017 ठाणे अंमलदार 

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): Ashok Ananta 

Jagdale (पोल स नर क)/POBN57809  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0073 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 02:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 02:46 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 16/05/2017 Time (वेळ): 02:39 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:39 तास Entry No. (न द .):  004

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

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 2 क.मी.
(b) Address (पता): हाडा काँलनी, पेण नगरपा लका ह ीत सव नं ,पेण

District (State) (िजला (रा य)):  

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

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

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1954 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मु ताई नगर तापेण, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता मु ताई नगर तापेण, पेण, 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 इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

1) बारा लोखंडी पाँल 200 पये 
माणे पाच फुट  लांबीचे जू.वा 
क.अं

2,400.00

2 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

2) चार एल ट  समट बँगी 320 
पये माणे जू.वा क.अं 1,280.00

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.16/05/2017 मी नामदेव रामचं  पाट ल वय63वष यवसायसेवा नव त रा. मु ताई नगर ता.पेण िज.रायगड मो.नं.9421968598 
सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे वतःचे राहते घर आहे. घरात मी ,माझी 
प नी सौ. नीता पाट ल वय 61वष, , मुलगा नतेश पाट ल वय 32वष, सुन सौ.सु चता वय 28 वष असे एक  कुंटुंबात राहतो. 
द.12/05/2017रोजी सायंकाऴी 04.00 वा चे दर यान पेण नगरपा लका ह ीत सव नं 266 ह सा 1 अ बनशेती लँट नं 31 स  203.95 
चौरस मीटर आमराई हाडा काँलनी येथे माझे जागेत साफसफाई कर याक रता मी व माझी सुन सु चता असे गेले असता माझे मोक या 
जागेत कंपाउ ड क रता आणलेले जुने लोखंडी पाँल,चार एलट  समट असे ठेव या हो या माझे शेजार  असलेले लँट धारक साद रमाकांत 
कालेकर हे तेथे येत जात असतात.माझे जागेत असलेले जुने लोखंडी पाँल व चार एल ट  समट बँगी हे यांनीच नेले असावे असा माझा 
यां यावर संशय आहे. सदर चो न नेले या व तु या कोणी नेले या असा या हे मी पा हले नसुन या व तु कोणीतर  अ ात इसमाने 
फयाद चे समंती शवाय लबाडीचे हेतुने चो न नेले आहे या चोर स गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे 1) 2400/ बारा लोखंडी पाँल 
200 पये माणे पाच फुट  लांबीचे जू.वा क.अं2) 1280/ चार एल ट  समट बँगी 320 पये माणे जू.वा क.अं 3680 / येणे माणे वर ल 
वणनाची व कमंतीचा माल माझे समंती शवाय लबाडीचे हेतुने कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेला हणून माझी या अ ात 
चोर या व दध त ार आहे. वर ल जबाब माझे सांगणे माणे ि हडीओ शुट ंग क न संगणाकावर टंक ल खत केला असून याची ंट काढ या 
नंतर वाचून पाह ले असता तो बरोबर आहे सम  हे लहून द सह  ता 16/05/2017ठाणे अंमलदार 

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)): 3,680.00

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

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

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

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

Jagdale (पोल स नर क)/POBN57809  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0074 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 13:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 13:35 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 16/05/2017 Time (वेळ): 13:14 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:14 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 16/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/05/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 04:09 तास Time To (वेळेपयत): 04:09 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (पता): श क सोसायट  रोड या कनार , MSEBकायालया समोर, पेण,पेण-402107

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  मनोज मोहन िजभकाटे   
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7875765524

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता चं कांत हा े यांचे घर,, झराळ आऴी,, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, 

भारत
2 थायी पता 2, बायपास चौक, रेवतकर ले आऊट गरडरोड, उंमरेड, , िजनागपूर, उमरेड, 

नागपुर ामीण, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर कार

एक सफेद रंगाची तचे मागील व  
पुढ ल काचे या व रल भागावर 
महारा  शासन असे           
लालरंगा या र

50,000.00

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.16/5/2017.मी मनोज मोहन िजभकाटे वय34वष यवसायनोकर , स या रा.चं कांत हा े यांचे घर, झराळ आऴी, ता.पेण मुळ 
रा. लाँट नं.2, बायपास चौक, रेवतकर ले आऊट, गरडरोड ता.उंमरेड, िज.नागपूर मो.नं.7875765524, सम  पोल स ठा यात हजर राहून 
खबर देतो क ,मी व रल ठकाणचा राहणारा असून तेथे भाडो ी घरात राहत असून घरात मी माझी प नी सौ. ती व मुलगी कु.जानवी असे 
आ ह  एक  कुटूंबात राहतो. मी कायकार  अ भयंता चाचणी वभाग महारा  रा य व युत वतरण कंपनी शाखा पेण येथे सहा यक अ भयंता 
हणून गेले पाच वष नऊ म ह या पासून काम करतो. आम या नमूद कायालयाचे कामकाजा क रता म ह ां माशल िजप नं.MH/14/9973 व 
म ह ां पकअप िजप नं. MH/14/F/ 9281 अशी दोन शासक य वाहने आहेत. माशल िजप वर सु नल दामोदर नकम व पकअप िजपवर राजेश 
मनोहर मोरे असे चालक हणून नेमलेले आहेत. आम या कायालया म ये चार वाँचमन नेमलेले आहेत. आज द.16/05/2017रोजी सकाऴी 
07.30 वा.चे सुमारास मी माझे राहते घर  हजर असतांना माझे कायालयातील वाँचमन श शकांत नामदेव हा े यांनी फोन दारे कऴ वले क  
आपले कायालयातील शासक य म ह ां पकअप िजप नं. MH/14/F/ 9281 ह  कायालया या गेट या बाहेर श क सोसायट  रोड या कनार  
पाक ग क न ठेवल  होती ती आज द.16/05/2017रोजी 04.09वा.चे सुमारास एका अ ात चोर याने चो न नेलेल  आस याचे मी पाह लेले 
आहे असे कऴ व याने मी ता काऴ आमचे कायालयात जावून चौकशी व पाहणी क न तसेच चोर स गेलेल  िजपची खारपाडा, रसायनी, 
खोपोल  व पेण शहराम ये शोध घेवून ती कुठेह  मऴून न आ याने सदर चोर  बाबत त ार दे या क रता मी पेण पोल स ठा यात आलेलो 
आहे. आमचे कायालतील चोर स गेलेले मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 50,000.00एक सफेद रंगाची तचे मागील व पुढ ल काचे या व रल 
भागावर महारा  शासन असे लालरंगा या रेडीयम म ये लह लेल  म ह ां पकअप िजप रिज. नं. MH /14 /F / 9281 तसेच इंिजन व चे सस 
नं.DX71036 असे असलेल  जु.वा. क.अं. 50,000.00येणे माणे व रल वणनाची व कमंतीची आमचे कायालयाची शासक य म ह ां पकअप 
िजप नं. MH /14 /F / 9281 ह  कोणीतर  अ ात चोरटयाने द.16/05/2017रोजी 04.09वा.चे सुमारास आमचे कायालयाचे बाहेर ल गेट या 
रोडव न आमचे संमती शवाय चो न नेल  हणून माझी सदर चोर  बाबत त ार आहे. सदर चोर  करणाया इसमांस वाँचमन श शकांत 
नामदेव हा े हे पाहून ओळखू शकतात.वर ल जबाब माझे सांगणे माणे ि हडीओ शुट ंग क न संगणकावर टंक ल खत केला असून याची 
ंट काढ या नंतर वाचून पाह ले असता तो बरोबर 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)): 50,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): kamlu padu pawar Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

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)



(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): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0080 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 02:10 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 02:10 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई जुगार तबंधक अ ध नयम, १८८७ 4

2 मुंबई जुगार तबंधक अ ध नयम, १८८७ 5

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): 16/05/2017 Time (वेळ): 01:04 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:04 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:00 तास Time To (वेळेपयत): 01:04 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 1 क.मी.
(b) Address (पता): पोयनाड ,अ लबाग-402108

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): वशाल  बापू आवऴे
(b) Father's Name ( का नाम): बापू आवऴे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8600700162

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पोयनाड पोल स ठाणे, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत
2 थायी पता पोयनाड पोल स ठाणे, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा

4) 2000/दराची एक चलनी नोट, 
500/ .दरा या               
चलनी 8 नोटा, 100/ .दरा या 31 
चलनी नोटा

10,060.00

2 इतर इतर प रवहन 1) एक ल ट कचा टेबल 
जु.वा. क.अं. 1,000.00

3 इतर इतर प रवहन 2) सहा ल ट क या खु या येक  
खुच ची कंमत 200 . माने 1,200.00

4 इतर इतर प रवहन 3) प याचे काड एकून 106 
जु.वा. क.अं. .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):

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   वैगेरे 5  ल मण 
 वैगेरे 5 धूमाऴ    वैगेरे 
5

1. 
पेझार ,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -4021
08,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 12,260.00

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)



मी वशाल बापू आवऴे वय30 नेमणूक पोयनाड पोल स ठाणे मो.नं.8600700162 सम  हजर राहून सरकार तफए खबर देतो क,मी पोयनाड 
पोल स ठा यात सन 2013 पासून नेमणूक स असून जनरल यूट  अंमलदार हणुन काम पाहत आहे.आज द.15.05.2017 राजी पोल स 
ठा यात हजर असताना मा.उप वभागीय पोल स अ धकार  पेण ी पांढरप े सो. तसेच उप वभागीय पोल स अ धकार  यां या कायालयातील 
टेफ असे सरकार  वाहणाने पोयनाड पोल स ठाणे येथे येऊन कऴ वले क  पोयनाड गावाम ये साई लब म ये अन धकत र या प यावरती 
पैशांनी जूगार खेऴला जातो अशी बातमी अस याने सदर ठकाणी छापा टाक याचा आहे असे कऴ व याने सदर ठकाणा छापा टाक यासाठ  
मा.उप वभागीय पोल स अ धकार  पेण यां या समवेत पोसई भोईर पोसई भउड ,पोह/732 जाधव, उप वभागीय पोल स अ धकार  यां या 
कायालयाकडील टाफ पोह/1714 बी.ए.पाट ल, पोह/1923 जे. ह . हा े, पोना/2128 आर.पी.पाट ल व मी असे पोयनाड पोल स ठाणे येथून 
चालत पोयनाड बाजारपेठेत आलो बाजापेठेतील राधा हर  संकूल येथे दोन पंचाना बोलाऊन घेउन यांना वर ल ठकाण या छा याची हक कत 
सामगून पंच हणुन कामगीर ची वनंती क न पंचांचे समवेत आ ह  पोयनाड नाका येथील तऴबंद येथे असले या ओम साई लब जवऴ 
आलो सदर लब म ये पंचांचे समवेत वेश केला असता सायंकाऴी 20.00 वा.चे सुमारास सदर लब या एका म म ये एका टेबला या 
सभोवताल  सहा ईसम खूच त बसून तीन प यावरती पैसे लावून टेबलावर जूगार खेऴत अस याने आढऴून आ याने सदर ठकाणी 
मा.िज हाधीकार  सो.रायगड अ लबाग यांचा सदरचा सोशल लब परवाना असताना सदर ठकाणी सदरचे अन धकत पणे तीन प ता जुगार 
खेऴत असताना मऴून आ याने सदर ईसमांना ता यात घेऊन यांची नावे वचारल  असता यांनी याची नावे 1) काश ल मण धूमाऴ 
वय63 रा.पेझार  ता.अल बाग 2) रमाकांत भाऊ पाट ल वय52 रा.कोपर ता.अ लबाग 3)चं कांत हराजी पाट ल वय62 रा.पोयनाड ता.अ लबाग 
4) महेश गणपत नाईक वय49 काल पो.खंडाऴे ता.अ लबाग 5) बाऴाराम चंतामन पाट ल वय59 रा.पऴी ता.अ लबाग 6) रामदास भूडाजी 
पाट ल वय56 रा.हा शवरे ता.अ लबाग असे अस याचे सांगीतले सदर ठकाणी व ईसमां या ता यात मऴून आलेल  जूगाराची साधनांचे वणन 
खाल ल माने1) 1000/ एक ल ट कचा टेबल जु.वा. क.अं.2) 1200/ सहा ल ट क या खु या येक  खुच ची कंमत 200 . माने3) 
00.00/ प याचे काड एकून 106 जु.वा. क.अं.4) 10060/ रोख र कम यात 2000/दराची एक चलनी नोट, 500/ .दरा या चलनी 8 नोटा, 
100/ .दरा या 31 चलनी नोटा, 50/ .दरा या 8 चलनी नोटा, 20/ .दरा या 15 चलनी नोटा, 10/ दरा या 24 जलनी नोटा तसेच 
10/ .दराचे 2 चलनी नाणी एकून 12260/येणे माने वर ल वणनाची व कंमतीची जूगाराची साधने 1) काश ल मण धूमाऴ वय63 रा.पेझार  
ता.अल बाग 2) रमाकांत भाऊ पाट ल वय52 रा.कोपर ता.अ लबाग 3)चं कांत हराजी पाट ल वय62 रा.पोयनाड ता.अ लबाग 4) महेश गणपत 
नाईक वय49 काल पो.खंडाऴे ता.अ लबाग 5) बाऴाराम चंतामन पाट ल वय59 रा.पऴी ता.अ लबाग 6) रामदास भूडाजी पाट ल वय56 
रा.हा शवरे ता.अ लबाग यांनी वताचे ताबेक जात बाऴगून द.15.05.2017 रोजी सायंकाऴी 20.00 वा.चे.सुमारास सदर साधना वारे ओम साई 
नावा या सोशल लब या नावाखाल  याम ये अनधीकत र या तीन प यावरती पैशाने जुगार खेऴत असताना मऴून आले हणून सदर 
ईसमां या ता यात मऴून आलेल  जुगाराची साधने पंचा या सम  ज त क न सदरचा मू ेमाल व सदर ईसम यांना यात घेतले सदर 
बाबतचा पंचनामा पोसई भोईर यांनी पंचा या सम  केला आहे सदरचा मु ेमाल व आरोपी ईसम यांना ता यात घेऊन पोयनाड पोल स ठाणे 
येथे आणले आहे हणुन माझी सदर ईसमाचे व द सरकार तफ महारा  जुगार कायदा कलम 4, 5 माने खबर आहे.

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): VASANT VYANKAT 
JADHAV

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH54365        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)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): PCMH79865

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1954  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0044 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 13:29 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 13:05 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 ३३८
4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 16/05/2017 Time (वेळ): 13:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:05 तास Entry No. (न द .):  017

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

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:45 तास Time To (वेळेपयत): 07:45 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, 14 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई गोवा हायवे रोडवर, कोलेट वाडी ,पेण

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): जुईल  िजत  हा े  मपोना66 
(b) Father's Name (का नाम): 

(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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वडखळ पोल स ठाणे, पेण , वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वडखळ पोल स ठाणे, पेण , वडखळ, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 नतीश यशवंत मादगे    1. म नं 623, शवकपा सेवा मंडळ,जीपीबी 
गेट नं 4,वडाळा मुंबई,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.)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी जुईल  िजत  हा े वय.42, यवसायनोकर , मपोना/66 वडखळ पोल स ठाणे सरकार तफ खबर लहुन देतेा क , दनांक 15/05/2017 रोजी 
08.00 ते 20.00 वाजेपयत वडखळ पोल स ठा यात ठाणे अमंलदार हणुन डयुट स असताना सु मत शांताराम केळ कर वय 23 वष यवसाय 
श ण, रा. म नं 245, शवकपा सेवामंडळ बीपीट  लाइन गेट नं4 वडाळा इ ट मुंबइ नं.400037 मुळ रा. वेळवी ता.दापोल  िज. र ना गर  
मो.नं.7021352294 यांनी फेटल मोटार अपघाताची खबर दल  ती खाल ल माणे,मी वर ल ठकाणी राहणार असुन मी माझे चुलत भावाचे 
ल न काय मासाठ  व हेरे महाड येथे माझे भावाचे म  नतीश मादगे, अ नकेत महाडीक संकेत तुपे व माझा भाउ अ मत असे दनांक 
12/05/2017 रोजी आमचे मोटार सायकलवर महाड येथे गेलो दनांक 14/05/2017 रोजी ल न आटोपुन आ ह  दनांक 15/05/2017 रोजी 
महाड व हेरे येथुन सकाळी 05.30 वाजता मी माझे मोटारसायकलवर माझे भावाला डबल सट घेवुन नघालो व माझे भावाचा म  अ नकेत 
व संकेत असे यांचे मोटार सायकलवर व नतीश मादगे याचे ता यातील मोटार सायकल नं.एम.एच.01 सी.के.7508 ह  वत चाल वत घेवुन 
आ ह  सवजण मुंबइ गोवा महामागाने वडाळा मुंबइ येथे जा यासाठ  नघालो सकाळी 07.45 वाज याचे सुमारास मौजे कोलेट वाडी गावचे 
ह ीत आले वेळी माझे ता यातील मोटार सायकल मी चाल वत घेवुन जात असताना माझे पाठ मागुन येणाया वाहनांचा अपघात झा याचा मला 
आवाज आ याने मी माझी मोटार सायकल बाजुला घेवुन सदर ठकाणी पाठ मागे जावुन पाह ले असता माझे भावाचा म  नतीश यशवंत 
मादगे याचा अपघात झा याचे दसले सदर ठकाणी वडखळ बाजुकडुन नागोठणे बाजुकडे आयशर टे पो नं.एम.एच.08 एच.1928 हा जात 
असताना महाड बाजुकडुन वडखळ बाजुकडे नतीश मादगे हा याचे ता यातील मोटार सायकल ह  एम.एच.01 सी.के. 7508 ह  ओ हरटेक 
क न उजवे साइडला येवुन आयशर टे पोला समो न ठोकर मा न अपघात होवुन वतचे दुखापती होवुन याला उपचारासाठ  पेण सरकार  
दवाखा यात आणले असता डा टरांनी यास तपासले असता यास मयत घोषीत केले हणुन माझी याबाबत खबर आहे. सदरची खबर ह  
वडखळ पोल स ठाणे फेटल मोटार अपघात रिज टर नं.17/2017 कडे दाखल कर यात आलेल  आहे.आ ह  अपघाताचे घटना थळाचा दोन 
पंचासम  पंचनामा के याचा मजकुर अपघाताचे घटना थळ अपघातातील खबर देणार सु मत शांताराम केळ कर यांनी दाख वले ते पाहता ते 
मुंबइ गोवा महामाग मांक 66 कोलेट वाडी गावचे ह ीत जांभोशी फाटा येथे असुन सदर ठकाण र ता हा प का डांबर  22 फुट ंद चा असुन 
कडेला 3 X 3 क या साइड पटटया आहेत. र याचे दो ह  साइडला ंद  करणाचे काम चालु◌ु आहे व र ता खोदलेला आहे. सदर ठकाणी 
घटना थळाव न जांभोशी गावात जाणारा फाटा असुन घटना थळ हे पुव बाजुसुन 9 फुटावर असुन पि चम बाजुपासुन 13 फुटावर आहे. सदर 
ठकाण मयताचे र त व अ◌ाइल व काचांचे तुकडे पडलेले दसत आहेत. सदर अपघातातील मयत नतीश यशवंत मादगे यास उपिज हा 
णालय पेण येथे दाखल केले असता ड टरांनी यास तपासून मयत झा याचे घो षत केले. याचे डो यास मोठ  जखम व चेपलेले यातून 

र त बाहेर पडलेले तसेच उजवा पाय व हात मोडलेला तसेच पोटावर छातीवर खरचटले या खुणा दसत आहेत सपो न ी सुयवंशी यांनी 
पंचांसम  मयताचा स व तर मरणो तर पंचनामा केला. वैदय कय अ धकार  ी.खोलवडीकर यांनी पो ट मटम केलेले असून अड हा स 
सट फकेटम ये Due to Cardio Vascular Failure Due to Severe loss of Blood in Multiple Inguries over the body in RTA Accident असे मरणाचे 
कारण लह लेले आहे .सदर अपघाताचे कामी सा ीदार 1) अ मत शांताराम केळ कर, वय19 वष, यवसाय श ण, रा. म नं 245, 
शवकपा सेवामंडळ बीपीट  लाइन गेट नं4 वडाळा इ ट मुंबइ नं.400037 मुळ रा. वेळवी ता.दापोल  िज. र ना गर , 2) आबासाहेब सुभाष 
जायभाय वय33 वष, यवसायडय हर, रा.जायभायवाडी, पो.तेलंगशी, ता.जामखेड, िज.अहमदनगर, यांचेकडे वचारपुस करता ते सु दा फेटल 
मोटार अपघाताची खबर देणारे सु मत शांताराम केळ कर यांचेच माणे मळतीजुळती ह कगत सांगत आहेत. सदर अपघाताचे कामी टपो 
चालक आबासाहेब सुभाष जायभाय वय33 वष, यवसायडय हर, रा.जायभायवाडी, पो.तेलंगशी, ता.जामखेड, िज.अहमदनगर, यास मोटार वाहन 
कायदा कलम 209 माणे नोट स दे यात आलेल  आहे.एकंदर त सदर अपघाताचे झाले तपासाअंती अपघाताचे घटना थळाचे पर ि थती व न 
व सा ीदार यांचे सांगणे व न यांतील मयत आरोपीत नतीश यशवंत मादगे, वय19 वष, म नं.623, शवकपा सेवामंडळ बीपीट  लाइन गेट 
नं4 वडाळा इ ट मुंबइ नं.400037 यांने ता यातील मोटार सायकल नं.एम.एच.01 सी.के.7508 ह  वत मुंबइ गोवा हायवे रोडव न नागोठणे 
बाजुकडुन वडखळ बाजुकडे चाल वत घेवुन जात असताना याचे ता यातील मोटार सायकल ह  र याचे प र थीतीकडे दुल  क न अ वचाराने 
हयगइने बेदरकारपणे व अ तवेगाने चालवुन राग साइडला जावुन समो न वडखळ बाजुकडुन महाड बाजुकडे जाणारा आयशर टे पो 
नं.एम.एच.08 एच.1928 याचे समोर जावुन यास ठोकर मा न यात वतचे गंभीर दुखापती होवुन वतचे मरणास व दो ह  वाहनांचे 
नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन माझी मयत नतीश यशवंत मादगे याचे व द भा.दं. व.सं.कलम.304 (अ),279,338सह मो.वा.का.कलम 
184 माणे सरकारतफ खबर आहे. माझा संगणकावर टंक लखीत केलेला जबाब माझे सांगणे माणे बरोबर आ

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)): kishor Anant Patil 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).

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Pradip Balaso Suryawanshi

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

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 1998  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)











1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0118 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 17:34 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 17:24 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

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): 16/05/2017 Time (वेळ): 17:24 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:24 तास Entry No. (न द .):  022

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

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 09:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

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

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ. दपाल    चं शेखर  भावसार
(b) Husband's Name ( का नाम): चं शेखर भावसार
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1981 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9763147238

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 56, भे डेलेआऊट,, वावलंबी नगर, नागपुर, नागपुरनागपुर शहर, महारा , भारत
2 थायी पता पह ला माळा ,मनाजीराव ब डींग, कदमवाडा, कजत,  कजत, कजत, रायगड, 

महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

आज रोजा खबर द याने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता.16/5/2017 मी सौ. दपाल  चं शेखर भावसार वय36 धंदागह णी जात हंदु भावसार, रा.पह ला माळा ,मनाजीराव ब डींग, कदमवाडा, 
कजत ता.कजत िज.रायगड मुळ रा.56, भे डेलेआऊट, वावलंबी नगर, नागपुर ता.िज.नागपुर आधारकाड नं.964645801677 
मो.नं.9763147238 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देते क , मी वर ल ठकाणची राहणार  असुन तेथे मी गेले दोन वषापासुन 
भाडयाचे म म ये राहते घरात मी व माझा मुलगा अथव वय9 वष असे दोघेच राहतो व माझे पती गोवा येथे नोकर स असुन ते पंधरा 
दवसातुन एकदा घर  येत असतात यांचे नोकर वर आमचे कुंटुबांचा उदर नवाह चालतो. काल द.15/5/2017 रोजी सकाळी 09.00 वा.मी व 
माझा मुलगा अथव असे दोघेह  क याण येथे माझे नातेवाईकांकडे गेलो होतो सं याकाळी 04.00 वा.चे दर यान आमचे शेजार  राहणार  
व नाल  हसकर हने मला माझे मोबाईलवर फोन क न कळ वले काक  तु ह  कुठे आहात तुम या घराला लाँक लावला आहे का, यावेळी मी 
तस हटले क ,मी माझे घराला लाँक क न आले आहे व चावी माझेकडे आहे यावर ती हणाल  क ,तुमचे घराची दरवाजाची कडी उपकलेल  
दसत आहे व कुलुपह  दसत नाह  तु ह  लवकर घर  या यावेळी मी ता काळ तेथुन नघुन सायंकाळी 05.30 वा.घर  पोचले यावेळी पाह ले 
असता घराचे दरवाजाची कडी उपकलेल  दसत होती व कुलुपह  न हते मी तसाच दरवाजा उघडुन आत वेश केला असता घरातील सामान 
अ ता य त पडलेले होते व घरातील कपाटाचा दरवाजा उघडाच होता यावेळी माझी खा ी झाल  क  कोणीतर  घराम ये चोर  केलेल  आहे मी 
घरातील सामान पाह ले असता माझे कपाटातुन खाल ल व तु कोणीतर  अ ात चोरटयाने चो न ने या हो या या खाल ल माणे.1)10,000/00 
. कंमतीचे पाच ँम वजनाचे मणी मंगळसु  जु.वा. क.अं.2)08,000/00 . कंमतीचे चार ँम वजनाचे कानातील बाँ स टाईप रंगा जु.वा. 
कं.अं.3) 032,00/00 . कंमतीचे सुमारे 40 ँम वजनाची चांद ची भांडी याम ये छोट  समई, दवा, वाट ,कुंकवाचा करंडा, एक चांद चे नाणे 
जु.वा. कं.अं.4) 00.00/00 . कंमतीचे कपाटा या व घरातील अ य चा याचा बंच जु.वा. कं.अं.5)00.00/00 . कंमतीचे SBI, अँ सीस बँकेचे 
ATM व बजाज फायना स चे काड जु.वा. कं.अं. 21,200/00 . येणे माणे वर ल वणना या व कंमती या व तु माझे संमती शवाय, माझे 
बंद घराची कडी उपकुन ,आत वेश क न, कोणीतर  अ ात चोरटयाने, लबाडीचे इरादयाने, वताचे फायदयाक रता चोर  क न चो न ने या 
हो या यानंतर मी थम माझे पती नोकर न म त गोवा येथे अस याने यांना फोन वारे कळ वले व यांचे सांगणेनुसार थम बँकेम ये 
जावुन माझे बँकेचे चोर स गेलेले ATM काड बंद केले व रा ी उ शर झा यामुळे मी पोल स ठा यात त ार दे यास आले नाह  व आज माझे 
पती गो याव न आलेनंतर आ ह  दोघे मळुन कजत पोल स ठा यात येवुन मा या वर ल वणना या व कंमती या व तु माझे संमती शवाय 
माझे बंद घराची कडी उपकुन आत वेश क न कोणीतर  अ ात चोरटयाने लबाडीचे इरादयाने, वताचे फायदयाक रता द.15/5/2017 रोजीचे 
सकाळी 09.00 वा.ते सायंकाळी 04.00 वा.चे दर यान चोर  क न चो न ने या हणुन या अ ात चोरटया व द माझी कायदे शर त ार 
आहे. माझा वर ल जबाब संगणकावर टंक ल खत केला.तो मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा लहला आहे. सम  हे 
लहुन दले सह  ता.16/05/2017 ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SUJATA GOPAL TANAVADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0106 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 14:20 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 13:56 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 16/05/2017 Time (वेळ): 13:56 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:56 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 24/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 तास Time To (वेळेपयत): 18:30 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, 2 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई पुणे NH- 04 वर,  हरा पे ोलपंपासमोर, घोडीवल ,खालापुर

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): NITIN  YASHWANT GAYAKWAD

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 05/06/1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9272424447

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  अमोल    काश 
गायकवाड

1. 
खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भार
त

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर ता. 16/05/2017मी नतीन यशवंत गायकवाड, पोना/ ब. नं. 1475, वय 34 वष, धंदानोकर , रा.खालापुर पोल स ठाणे , मो. नं. 
9272424447. सम  पोल स ठा यात हजर राहुन सरकारतफ फयाद देतो क ,मी खालापुर पोल स ठा यात गेले 6 वषापासुन नेमणुक त आहे. 
स या मी जनरल डयुट  कर त आहे. दनांक 26/04/2017 रोजी मी पोल स ठा यात हजर असताना ठाणे अंमलदार पोना/ 2154 जाधव यांनी 
वजय पांडुरंग कदम, वय 54 वष, धंदा कराणा मालाचे दुकान, श ण 12 वी, रा.वांवढळ, ता.खालापुर, िज.रायगड यांनी दले या त ार व न 
खालापुर पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज नं. 36/2017 दाखल केला व सदर मोटार अपघाताची चौकशी मा.पोल स न र क सो. खालापुर 
पोल स ठाणे यांचे आदेशाने आमचेकडे दे यात आल . यातील मजकुर पाहता खाल ल माणे, तार ख 24/04/2017 रोजी त ारदार यांचा भाउ 
मंगेश हा मनीडोअर र ा मांक एम.एच. 06 /जे. / 2242 हम ये पसजर घेवुन चैक येथुन खोपोल  येथे सोड यास जात असताना मुंबई 
पुणे हायवे मांक 04 वर ल मौजे घोडीवल  फाटा माउल  ढाबा येथे सुमारे सायंकाळी 18.30 वाज याचे दर यान आलेवेळी समो न येणार  
लाल रंगाची मह ं ा म झीमो टे पो नंबर एम.एच. 02 सी.ई.2609 हची समोरासमोर धडक होवुन अपघात झाला. सदर अपघातात त ारदार 
यांचा भाउ मंगेश पांडुरंग कदम यास पायास दुखापत झाल  अस याने यास हा े ह पीटल पनवेल येथे उपचार चालु अस याने त ारदार 
यांनी आज रोजी खालापुर पोल स ठा यात हजर राहुन त ार दल  आहे. वगैरे मजकुराचे त ार व न वर ल माणे मोटार अपघात दाखल 
कर यात आला आहे. दनांक 27/04/2017 रोजी आ ह  व दोन पंच 1) ी.नंदेश पांडुरंग कदम, वय 48 वष, धंदामोलमजुर , रा.वांवढळ, 
ता.खालापुर, िज.रायगड, 2) ी.रमेश ध डु मोरे, वय 45 वष, धंदा र ा चालक, रा. तुपगाव, ता.खालापुर, िज.रायगड यांचे सम  मोटार 
अपघात रिज.नं.36/2017 मधील सा ीदार दलचंद ललाचंद ओसवाल वय 61 वष, रा. प ल वी क पले स, को हापुर पेठ चौक, ता.खालापुर, 
िज.रायगड यांनी सदर मोटार अपघाताचे घटन थळ दाख वले. या माणे सदर मोटार अपघाताचे घटना थळाचा दस या प रि थती माणे 
पंचनामा केला यातील मजकुर खाल ल माणे,सदर मोटार अपघाताचे घटना थळ मौजे घोडीवल  गावचे हदद त हरा पे ोलपंपासमोर मुंबईपुणे 
एन.एच. 04 हायवेवर असुन यातील सा ीदार हे दनांक 24/04/2017 रोजी मनीडोअर र ा . एम.एच. 06 जे. 2242 हम ये बसुन चैक 
येथुन खोपोल  येथे जात असताना घटना थळी आलेवेळी खोपोल  बाजुकडुन येणारा टे पो . एम.एच. 06 सी.ई. 2609 हा राँग साईडला येवुन 
मनीडोअर र ाला समो न धडक द याने सदरचा अपघात झालेला आहे. सदर अपघातात मनीडोअर चालक यांस दुखापत झाल  आहे. सदर 
मोटार अपघाताचे घटना थळ हे मौजे घोडीवल  गावचे हदद त हरा पे ोलपंपासमोर मुंबईपुणे एन.एच. 04 हायवेवर खोपोल कडे जाणाया लेनवर 
असुन अपघात थळ साईडपटट पासुन 2 फुट अंतरावर आहे. सदर एन.एच. 4 हायवे 22 फुट आहे. सदरचे घटना थळावर वाहनांचे काचांचे 
तुकडे पडलेले दसत आहेत. सदरची दो ह  वाहने वाहतुक स अडथळा होवु नये हणुन रोडचे बाजुला उभी केलेल  आहेत. वगैरे मजकुराचा 
स व तर पंचनामा कागदप ात सा मल आहे.सदर मोटार अपघाताची घटना पाहणारे य दश  सा ीदार दलचंद ललाचंद ओसवाल वय 61 
वष, रा. प ल वी क पले स को हापुर पेठ चौक, ता.खालापुर, िज.रायगड यांचेकडे वचारपुस केल  असता यांचे सांगणे क ,ते वर ल ठकाणी 
राहत असून तेथे यांचे राहते घर आहे. तेथे ते एकटेच राहतात. दनांक 24/04/2017 रोजी सं याकाळी 05.45 वा.चे सुमारास यांचे खोपोल  
येथे काम अस याने ते चौक येथून मनीडोअर र ा मांक एम.एच.06/जे.2242 ह याम ये बसुन खोपोल कडे नघाले. र ावाला हा पसजर 
भरत व सोडत खोपोल  बाजुकडे जात असतांना मौजे घोडीवल  गांवचे ह ीत हरा पे ोलपंपाचे समोर सायंकाळी 06.30 वाज या या सुमारास 
आलेवेळी समो न येणारा लाल रंगाचा छोटा टे पो याने ते बसले या मनीडोअर र ाला समोर धडक मार याने म नडोअर र ा र याचे डावे 
साईडला खडयाम ये गेल  र ाम ये चार पसजर होते. याना कोणास ह  काह एक दुखापत झाले नाह . व ते हा ते सव र ातुन उतरले ते हा 
म नडोअर चालक हा र ाचा समोर ल भाग चेप याने तो र ात अडक याने तो ओरडत होता ते हा आजुबाजु या लोकांनी व यांनी 
र ाचालक याला र ातुन बाहेर काढले ते हा र ा चालक याचे पायाला मार लागला होता. ते हा यांनी सदर टे पोचा नंबर पाह ला असता 
याचा मांक एम.एच.02/सी.ई.2609 असा होता. यानंतर यांचे मह चाचे काम अस याने ते खोपोल  बाजुकडे दुसया गाडीने नघुन गेले. 
वगैरे मजकुराची हक गत सांगत अस याने यांचा जबाब न द व यात आला आहे तो कागदप ांत सा मल आहे. एकंदर त सदर मोटार 
अपघाताचे झाले चौकशीत असे न प न होते क , दनांक 24/04/2017 रोजी यांतील टे पो मांक एम.एच.02/सी.ई.2609 ह वर ल चालक 
अमोल काश गायकवाड रा.खालापुर, ता.खालापुर, िज.रायगड हा सदरचा टे पो घेवुन खोपोल  बाजुकडुन पनवेल बाजुकडे एन.एच.04 हायवे 
रोडने जात असताना 18.30 वाज याचे सुमारास मौजे घोडीवल  गावचे हदद त हरा पे ोल पंपासमोर आलेवेळी याने सदरचा टे पो अ वचाराने, 
भरधाव वेगात, हयगयीने, र याचे प रि थतीकडे दुल  क न चालवुन रोडचे राँग साईडला येवुन समो न पनवेल बाजुकडुन येणाया मनीडोअर 
र ा . एम.एच.06/जे.2242 हस ठोकर मा न अपघात केला. सदर अपघातात मनीडोअर चालक मंगेश पांडुरंग कदम वय 45 वष, 
रा.वावंढळ, ता.खालापुर, िज.रायगड यांचे दुखापतीस व दो ह  वाहनांचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन माझी टे पो चालक अमोल काश 
गायकवाड याचे व द भा.द. व.कलम 279,337,338, मो.वा.का.कलम 184 माणे सरकारतफ खबर आहे. हे लहुन दले सह  
ता.16.05.2017. सम  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)): CHANDRAKANT 
KASHINATH KALAMKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH41980        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): 

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1988  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0027 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 19:24 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 09:38 वाजता

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

5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 34

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): 16/05/2017 Time (वेळ): 19:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:40 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 16/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:15 तास Time To (वेळेपयत): 09:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 20 क.मी.
(b) Address (पता): दाभोळ खलाट , महाड ,महाड 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): तेजस   वलास  पा टे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (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 दाभोळ खलाट   , महाड, महाड तालुका, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील वर ल जखमी पादचार  मह ला या यांचे शेतावर ल वाङयाची साफसफाई क न आंबेत ते टोऴ रोङने 
र याचे ङावे बाजूने आपले घर  येत असताना यातील वर ल टे पो चालक आरोपीत याने आपले ता यातील ए.सी.ई .टे पो न. .MH 43, बी.बी 
7090 हा आंबेत बाजूकङून टोऴ बाजूकङे अतीवेगात चाल वत घेवून र या या पर ि थकडे दुल  क न र याचे ङावे बाजूने चालणार  वर ल 
पादचार  मह ला हस पाठ मागून ठोकर मा न करकोऴ व गंभीर व पा या दूखापती क न अपघाताची फयाद न देता पऴून गेला हणून .

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

2 थायी पता दाभोळ खलाट   , महाड, महाड तालुका, 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 शंकर   यामराव  सांऴूखे 1. ब तीस 
सराळा, नगङ ,सांगल ,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ravindra rama Gujar Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1143        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): DGPMSPM6404

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 1984 साधारण/म  यम 165-170 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

                

बाहेर ल खालचा फुल 
पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा ट -शट

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/05/2017 20:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/05/2017 18:00 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 16/05/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:36 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:30 तास Time To (वेळेपयत): 07:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 01 क.मी.
(b) Address (पता): नवानगर एस बी आय बँक  शेजर , हसळा, हसळा-402105

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): अ दूल सलाम   अ दूल स तार  पंडे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1973 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8983370050

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नवानगर एस बी आय बँक  शेजार  , हसळा, हसळा,  हसळा , रायगड, 

महारा -402105, भारत
2 थायी पता नवानगर एस बी आय बँक  शेजार  , हसळा, हसळा,  हसळा , रायगड, 

महारा -402105, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

एक सफेद रंगाची हो डा कंप नची 
कर मा मोटार सायकल नं. MH 06 

BH 9211 तचा इंजीन नं. MC 

38EDGC01262 चँस

45,000.00

2 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

एक का या न या रंगाची बजाज 
प सर 220 DTSI कंपनीची मोटार 
सायकल नं. MH 06          BB 9888 

तचा जी

40,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

फयाद चे नाव व प ता अ दूल सलाम अ दूल स तार पंडे वय 44 वष , यवसाय ईले कल दूकान रा. हसळा नवानगर एस बी आय बँक 
हसळा शेजार  ता. हसळा िज. रायगड मो.नं.8983370050 अ. दाखल दनांक वेऴ 16/05/2017 20.36 वाजता आरोपीचे नाव/प ता अ ात 
चोरटा नाव गाव माह त नाह . गु.घ.ता.वेळ व ठ काण दनांक 15/05/2017 रोजी 23.30 ते दनांक 16/05/2017 रोजी 07.30 वा . चे 
दर यान फयाद  हे राहत असले या घराचे अंगणातून गेला माल 1) 45,000 / एक सफेद रंगाची हो डा कंप नची कर मा मोटार सायकल 
नं.MH 06 BH 9211 तचा इंजीन नं. MC 38EDGC01262 चँसीस नं. MBLMC38EFDGC01175 अशी जू न वापरती क गं. अं. 2) 40,000 / 
एक का या न या रंगाची बजाज प सर 220 DTSI कंपनीची मोटार सायकल नं. MH 06 BB 9888 तचा जीन नं. 53762 चँसीस नं. 
39369 अशी जू न वापरती कं. अं. मळाला माल नरंक हक गत वर ल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील फ याद  यांनी यांचे मालक ची हो डा 
कंपनीची कर मा R मोटार सायकल नं. MH 06 BH 9211 व सा ीदार फैज अ दू ला शेख यांचे नावे असलेल  बजाज प सर 220 DTSI 

कंपनीची मोटार सायकल नं. MH 06 BB 9888 ह  घराचे बाहेर उघ या जागेवर उभी क न ठेवल  असताना ती फयाद  व सा ीदार यांचे संमती 
शीवाय लबाडीचे हेतूने वताचे फाय या कर ता उघ या व न चो न नेल  हणून वगैरे मजकूरची खबर रिज टर  दाखल केल  सदर बाबत 
वर ठांना डेल  रपोट ने माह ती कळ वल  सदर गू याचा पूढ ल तपास भार  अधीकार  सपोनी ी गायकवाड सो यांचे आदेशाने आ ह  
पोह/1799 जाधव कर त आहोत 

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)): 85,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

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): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
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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): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

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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