
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/01/2017 17:16 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 17:16 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३

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): 20/01/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:07 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): अल बाग
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 01 क.मी.
(b) Address (प  ता): चढरे ,

District (State) (िज  हा (रा  य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव): नता   सु नल  घरत
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7083254927

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यातील अपहत मुलगी ह  आप या राहते घरातुन मै ीकडे जाते असे सांगुन गेल . ती अ याप पयत परत आल  
नाह  हणुन कोणीतर  अ ात ईसमाने तस कायदे शर पालकां या ता यातुन पळवुन नेले हणुन वगैरे मजकुराचा गु हा दाखल कर यात 
आला असुन सदर गु हयाचा तपास मा.व र ठां या आदेशाने पोना/1197सायगवकर हे कर त आहेत.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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)): VAIBHAV DIPAK 
SAIGAVKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): VAISAI198011        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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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)



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): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0004 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/01/2017 15:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 15:58 वाजता

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

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): 20/01/2017 Time (वेळ): 13:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:32 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:30 तास Time To (वेळेपयत): 08:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 21 क.मी.
(b) Address (प  ता): संदेर , हसळा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुवणा सुखदेव पवार   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1980 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  हया अंगणाची वळई क न झा यानंतर याचे पती गुरे चार यास रानात गेले असता यांचे 
गावात राहणारे वर ल आरोपीत यांनी फयाद स व तची सासू मु ता ह स शवीगाळी कर त असताना फयाद  या यांना तु ह  आ हांला 
शवीगाळी का करता असे वचार यास गेले असता आरोपीत यांनी फयाद  व तची सासू ह स हाताबु यांनी मारहाण केल  व नंतर तेथे 
फयाद चे पती घर  आले असता यांना वर ल आरोपीत यांनी पती यास बांबूनी मारहाण केल  ते हा यांचे उजवे डो याचे खाल  व इतर 
ठकाणी मारहाण केल  हणून.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7588145087

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता संदेर , हसळा, गोरेगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता संदेर , हसळा, गोरेगांव, 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 रंिजत राज  पवार   1. संदेर , हसळा,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भारत
2 भमराव परशुराम पवार   1. संदेर , हसळा,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भारत
3 राज  पवार   1. संदेर , हसळा,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

Sadashiv Jagtap (पोल स नर क)/1234  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Vikram Sadashiv Jagtap

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0005 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/01/2017 16:06 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 16:06 वाजता

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

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): 20/01/2017 Time (वेळ): 13:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:43 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:30 तास Time To (वेळेपयत): 08:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 21 क.मी.
(b) Address (प  ता): संदेर , हसळा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): र शका राज  पवार   
(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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता संदेर , हसळा, गोरेगांव, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांची जमीन आरोपीत सुखदेव पवार यांनी खोदल  हे यांची आई व प नी हस सांगणेकर ता 
फयाद  हया गे या असता आरोपी सुखदेव यांची आई मु ता ह ने फयाद  हचे उजवे हाताचे पंजावर अंग याजवळील बोटास चावल  व यांचे 
कानफाटात मारल  व तथे आरोपी सुखदेव पवार हा तेथे आला व याने मा या नवया या हातातील कोयता हसकावून धावून आला व यांनी 
मला शवीगाळी क न ध काबु क  केल  हणून.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9405189635

2 थायी पता संदेर , हसळा, गोरेगांव, 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 सुखदेव सताराम पवार   1. संदेर , हसळा,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भारत
2 मु ता सताराम पवार   1. संदेर , हसळा,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भारत
3 सुवणा सुखदेव पवार   1. संदेर , हसळा,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

Sadashiv Jagtap (पोल स नर क)/1234  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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): Vikram Sadashiv Jagtap

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 म हला  

3 म हला  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/01/2017 15:31 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 13:55 वाजता

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

6 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 146

7 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 3/181

8 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 192

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): 20/01/2017 Time (वेळ): 13:55 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:55 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 28/12/2016 Date To ( दनांक पयत): 28/12/2016

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): खालापुर ते सावरोल  रोड, पाताळगंगा नद चे पुलाजवळ, सावरोल ,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SAKHARAM  DADA PADLKAR

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/06/1983 (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): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7719004111

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता खालापुर, खालापूर, 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 सुभाष महादु घरत   1. सावरोल ,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब ता. 20.01.2017मी सखाराम दादा पडळकर, वय33 वष, यवसाय नोकर , पो.ना. ब. नं. 1448, रा. खालापुर पोल स ठाणे, 
ता.खालापुर, िज. रायगड. मो. नं. 7719004111. सम  पोल स ठाणेत अपघाताचे चौकशीव न सरकारतफ फयाद लहुन देतो क , मी जुन 
2012 पासुन खालापुर पोल स ठाणेत नेमणुक स असुन मी खालापुर पोल स ठा यात जनरल युट  करतो. दनांक 30.12.2016 रोजी खालापुर 
पोल स ठा यात हजर असताना मपोहवा ब.नं.19 पाट ल एस एन पाट ल यांनी मोटार अपघात रिज टर  दाखल केलेला असुन तो खालापुर 
पोल स ठाणे मोटार अपघात रजी नं. 170/2016 दनांक 30/12/2016 रोजी 11.34 वा. दाखल आहे. मा पोल स नर क सो. खालापुर यांचे 
आदेशा वये सदर अपघाताची चौकशी आम या कडे दल  आ ह  सदर अपघाताची कागदप ांचे अवलोकन केले असता सदर अपघाताची खबर 
ी. व नील सुभाष घरत वय. 25 वष, यवसाय नोकर , रा. सावरोल , गाव घर नं. 11 वरची आळी, ता. खालापुर, िज. रायगड यांनी सुरज 
हाँ पीटल सानपाडा येथे हजर राहून लहून दल  असून यातील मजकुर खाल ल माणे,मी वर ल ठकाणी माझे वडील सुभाष, आई सुभ ा, 
भाऊ व म, यांचेसह एक  राह यास आहे मी सुल केमीकल कंपनी होनाड येथे कामाला आहे. माझे आई वडील घर च असतात.तार ख 
28.12.2016 रोजी मला कामाला सु ी अस याने घर च होतो. माझे वडील सुभाष घरत हे सकाळी 10.00 वाजताचे सुमारास याची मोटार 
सायकल नंबर MH 46 AK 5727 ह  घेवून कजत येथे दवस कायासाठ  गेले होते. ते सायंकाळी 05.00 वाजता घर  आले. सायंकाळी 07.30 
वाजताचे सुमारास वडील परत मोटार सायकल घेऊन बाहेर जातो असे सांगुन नघून गेले. रा ौ 09.15 वाजताचे सुमारास माझे काका शाम 
घरत यांना फोन आला क, वडीलांचा अपघात झाला आहे. यांना ध भाई अंबानी हाँि पटल लोधीवल  येथील दवाखा यात नेले अस याचे 
सां गत याने मी व माझे नातेवाईक धी भाई अंबानी हाँ पीटल येथे गेलो यावेळी समजले क, वडीलांची मोटार सायकल ि लप होऊन 
सावरोल  खालापुर रोडवर नद चे पुलाचे बाजुला अपघात झाला आहे. असे समजले वडील सुभाष घरत यांचे नाकाजवळ पायाला मार लागलेला 
दसला तेथील डाँ टरांनी ाथ मक औषध उपचार क न सट कँन क न पुढ ल औषधउपचारासाठ  सुरज हाँ पीटल सानपाडा कंवा एम.जी.एम. 
हाँ पीटल येथे घेवून जा यास सां गत याने वडीलांना सानपाडा येथील सुरज हाँ पीटल येथे पुढ ल औषधउपचारासाठ  रा ी 10.00 आणले सुरज 
हाँ पीटल सानपाडा येथे औषध उपचार चालू होते.माझे वडील सुभाष घरत यांचे लागले मारावर औषधउपचार चालु असताना आज दनांक 
29.12.2016 रोजी सकाळी 06.30 वाजता मयत झाले अस याचे सां गतले माझे वडीलांची मोटार सायकल ल प होवून अपघात होवून यात 
यांना त डाला, नाकाला, डो याला, पायाला मार लागुन झालेला जखमामुळे मरण आलेले आहे. वगैरे मजकुरची फयाद द याने ती खालापुर 
पोल स ठाणे मोटार अपघात रजी नं. 172/2016 दनांक 30.12.2016 कडे दाखल केल . सदर अपघाताचे गांभीय ल ात घेवून घटना थळी 
जावून दोन पंच 1) ी. साईनाथ सताराम पारठे, वय. 48 वष, यवसाय शेती, रा. वनवे, ता. खालापुर, िज. रायगड, 2) ी. सुभाष वठोबा 
दळवी, वय. 48 वष, रा. गोळेवाडी, ता. खालापुर, िज. रायगड यांना सम  घेवून अपघातातील घटना थळ यातील खबर देणार ी. व नील 
सुभाष घऱत, वय. 25 वष, रा. सावरोल , गाव घर नं. 11 वरची आळी, ता. खालापुर, िज. रायगड यांनी दाख व या माणे स व तर पंचनामा 
केला असून तो मुळ कागदप ात सामील केला आहे.तसेच सदर अपघातातील य दश  सा ीदार नामे ी. मोद शवाजी बैलमारे, वय. 36 
वष, यवसाय धंदा, रा. सावरोल , ता. खालापुर, िज. रायगड मो. नं. 9764938111 यांचे कडे झाले अपघाताबाबत चौकशी केल  असता, यांचे 
सांगणे क, मी वर ल ठकाणी राहणारा असून तेथे माझे राहते घरदार आहे. मी माझे घरात एक  कुटुंबासह राहत असून माझे खालापुर 
टोलनाका येथे च क  व चा यवसाय असून यावर मळणाया मोबद यावर माझे कुटुंबाचे उदर नवाह चालत आहे. दनांक 28.12.2016 
रोजी रा ौ 09.15 वाजताचे सुमारास मी सावरोल  येथील चारफा यावर जेवण क न बसलेलो असताना मला खालापुर पोल स ठा यातून फोन 
आला व यांनी कळ वले क, सावरोल  येथील राहणारा सुभाष घरत याचा मोटारसायकल व न ि लप होवून पाताळगंगा नद चे पुलाजवळ 
अपघात झाला आहे. यानंतर मी ता काळ सावरोल  फाटा येथून नघून घटना थळी गेलो असता तेथे याची सुपर पेलडर मोटार सायकल . 
MH46 AK 5727 ह  ग तरोधक वर ि लप होऊन पड याची दसल  ते हा तेथे हजर असलेले लोकांनी सां गतले क, याची मोटार सायकल 
वेगात आ याने ि लप होवून खाल  पड याने यात याला मार लागलेला आहे. आ ह  तेथील पोल सां या व लोकां या मदतीने यास सरकार  
अँ बुलं स मधून धी भाई अंबानी हाँ पीटल लोधीवल  येथील दवाखा यात घेवून गेलो. ध भाई अंबानी हाँ पीटल येथे गेलो यावेळी बधीतले 
क, सुभाष घरत याचे नाकाजवळ, पायाला, डो याला मार लागलेला दसला तेथील डाँ टारांनी ाथ मक औषध उपचार क न तसेच सीट कँन 
क न पुढ ल औषधउपचासाठ  यास सुरज हाँ पीटल सानपाडा कंवा एम.जी.एम. हाँ पीटल कामोठे येथे घेवून जाणेस सां गत याने सुभाष घरत 
यास अँ बुलं स मधुन सानपाडा येथील सुरज हाँ पीटल येथे पुढ ल औषध उपाचारासाठ  रा ी 10.00 वाजता मी व माझे सोबत संतोष बैलमारे, 
नंदु पाट ल, अ मत बैलमारे, कैलास बैलमारे, याम घरत असे घेवून गेलो होतो. तेथे यांचेवर सुरज ह पीटल सानपाडा येथे औषधोपचार चालु 
होते. औषधोपचार चालु असताना दनांक 29.12.2016 रोजी सकाळी 06.30वा. सुभाष घरत मयत झाले अस याचे मला माह त आहे. सदरचा 
अपघात हा सुभाष घरत यांनी मोटारसायकल अ तवेगात चाल वत असताना वळणावर व ग तरोधक नयं ण न झा याने ग तरोदक वर ि लप 
होवुन झाला असुन यात यांना त डाला, नाकाला, डो याला पायाला मार लागुन झाले या जखमांमुळे मरण आलेले आहे. तसेच दुसरे 
य दश  सा ीदार ी गमेश सताराम मेढेकर वय52 वष्, यावसाय पानटपर  साबाईनगर खालापुर, ता.खालापुर, िज. रायगड यांचेकडे सदर 

अपघातातबाबत चौकशी केल  असता यांनी वर ल माणे मळतीजुळती सां गतले असुन यांचा तसा जबाब न दवुन मुळ कागदप ांत सामील 
कर यात आले आहे.तर  एकंदर त अपघाताचे झआले चौकशीव न असे न प न झाले क  यांतील मयत आरोपीत चालक नामे ी सुभाष महादु 
घरत, वय58 वष, रा. सावरोल  , ता.खालापुर , िज. रायगड यांने या या ता यातील हरो हो डा सुपर लडर मोटारसायकल .MH46AK5727 

ह घेवुन दनांक 28.12.2016 रोजी खालापुर ते सावरोल  असे खालापुर टोलनाका संग रोडने वना लायस स व वना पल सीची चाल वत 
घेवुन जात असताना मौजे सावरोल  गावचे ह त21.15 वाजताचे सुमारास पाताळगंगा नद चे पुलाजवळ आलेवेळी सदरची मोटार सायकल 
हयगईने, बेदरकारपणे, भरधाव वेगात चाल व यानेच गाडी ग तरोधकावर ि लप होवुन खाल  पडुन अपघात झाला असुन सदर अपघातात 
वतःचे त डाला, पायाला व डो याला लहान मो या व पा या गंभीर दुखापती होवुन वतःचे मरणास कारणीभुत झाला हणुन माझी या या 
व द सरकारतफ भा.द. व.सं.कलम. 279,304(अ), 337,338 , मो. वा. का.कलम.184,146/192,3(1) 181 माणे सरकारतफ खबर आहे. 
हा जबाब लहुन दला. सह . ता.20.01.2017. सम  ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 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):
13.
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(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)): SAKHARAM DADA 
PADLKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SDPM8301K        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): 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.
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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 1959  

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/01/2017 21:38 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 20:36 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): 20/01/2017 Time (वेळ): 20:36 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:36 तास Entry No. (न द .):  037

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/01/2017

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. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 13 क.मी.
(b) Address (प  ता): पुणे मुंबई NH-04 हायवे रोड, नतीनदेशमुख यांचे बि डंगम धल, गोडावुनम ये , चौक,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अशोक    डा याभाई पटेल
(b) Wife's Name ( का नाम): सु म ा अशोक पटेल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1967 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): यापार

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9423378679

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कुलकण  क ले सचे मागे, चौक, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कुलकण  क ले सचे मागे, चौक, 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)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान रेकॉड  लेअर 
एक हंक वजन कंपनीचा ड ह आर 
याम ये एक ट .बी. हाड ड स, 
फुटेज रेकड केलेल जुना वापरता क

5,000.00

2 वाहने आ ण इतर कार

 फोड कंपनीची इको पोट 
टायटा नयम मडेलची एम रेड रंगाची 
कार तीचा मांक MH46AL6593., 

इंजीन

8,75,000.00

3 इतर संक ण/ व वध 
एक काटुन याम ये टल पेशल 
फ टर 10. बी. इ. चे 30 ब स, 
एका ब सम ये 50 पकेट, एका

62,702.00

4 इतर संक ण/ व वध 
एक काटुन याम ये गो ड लक 
मयम पेशल फ टर10. बी. इ. 

चे 24 ब स, एका ब सम ये 50 
92,504.00

5 इतर संक ण/ व वध 
कंमतीचे अधा काटुन याम ये 
गो ड लक मयम ि वच10. बी. 
इ. चे 12 ब स, एका ब सम ये

46,252.00

6 इतर संक ण/ व वध 
 अधा काटुन याम ये  ला सक  
माई ड 20 बी. इ. चे  50  ब स, 
एका ब सम ये 10 पकेट, एका प

53,868.00

7 इतर संक ण/ व वध 
अधा काटुन याम ये गो ड लक 
कंग लु 10. बी. इ. चे 50 ब स, 
एका ब सम ये 20 पकेट, एक

60,332.00

8 इतर संक ण/ व वध 
 अधा काटुन याम ये गो ड लक  
लु 10. बी. इ. चे 18 ब स, एका 
ब सम ये 20 पकेट, एका प

36,630.00

9 इतर संक ण/ व वध इन सं या सगारेटचे 7 पकेट, एका 
पकेटम ये 20 सगारे स. 1,820.00

10 इतर संक ण/ व वध 
बी अँ ड एच पेशल सगारेटचे 14 
पकेट एका पकेटम ये 20 
सगारे स.

3,122.00

11 इतर संक ण/ व वध 
 बी अँ ड एच लु सगारेट चे 70 
पकेट एका पकेटम ये 20 
सगारे स.

15,610.00

12 इतर संक ण/ व वध 
 सी. एल रे युलर सगारेटचे 21 
पकेट  एका पकेटम ये 20 
सगारे स.

4,704.00

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):

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



13 इतर संक ण/ व वध 
 सी. एल माई ड सगारेटचे 20. बी. 
इ. चे 140 पकेट  एका पकेटम ये 
20 सगारे स.

31,780.00

14 इतर संक ण/ व वध 
सी. एल माई ड सगारेटचे 10. बी. 
इ. चे 140 पकेट  एका पकेटम ये 
10 सगारे स.

15,890.00

15 इतर संक ण/ व वध 
 सी. एल अ ा सगारेटचे  20. बी. 
इ. चे 21पकेट  एका पकेटम ये 20 
सगारे स.

4,704.00

16 इतर संक ण/ व वध 
सी. एल मे थल सगारेटचे  20. बी. 
इ. चे 7पकेट  एका पकेटम ये 20 
सगारे स.

1,568.00

17 इतर संक ण/ व वध 
सी. एल आईस बस सगारेटचे  20. 
बी. इ. चे 70पकेट  एका पकेटम ये 
20 सगारे स.

15,680.00

18 इतर संक ण/ व वध 
सी. एल आईस बस सगारेटचे  10. 
बी. इ. चे 80पकेट  एका पकेटम ये 
20 सगारे स.

8,960.00

19 इतर संक ण/ व वध 
सी. एल एफ ट  लो मेल सगारेटचे 
 20. बी. इ. चे 40पकेट  एका 
पकेटम ये 20 सगारे स.

8,960.00

20 इतर संक ण/ व वध 
सी. एल टयांगी सगारेटचे  20. बी. 
इ. चे 7पकेट  एका पकेटम ये 20 
सगारे स.

1,568.00

21 इतर संक ण/ व वध 
सी. एल स क सगारेटचे  20. 
बी. इ. चे 7पकेट  एका पकेटम ये 
20 सगारे स

1,568.00

22 इतर संक ण/ व वध 
सी. एल स क सगारेटचे  10. 
बी. इ. चे 7पकेट  एका पकेटम ये 
10 सगारे स.

784.00

23 इतर संक ण/ व वध बव सगारेट10. बी. इ. चे 10 पकेट 
 एका पकेटम ये 10 सगारे स 1,880.00

24 इतर संक ण/ व वध 
गो ड लक कंग रेड  सगारेट10. 
बी. इ. चे 280 पकेट  एका 
पकेटम ये 10 सगारे स.

31,780.00

25 इतर संक ण/ व वध 
 गो ड लक कंग लु  सगारेट10. 
बी. इ. चे 280 पकेट  एका 
पकेटम ये 10 सगारे स.

31,780.00

26 इतर संक ण/ व वध 
 ने ह  कट व स सगारेट10. बी. 
इ. चे 80 पकेट  एका पकेटम ये 
10 सगारे स.

6,560.00

27 इतर संक ण/ व वध 
गो ड लक मीयर  सगारेट10. 
बी. इ. चे 100 पकेट  एका 
पकेटम ये 10 सगारे स.

8,200.00

28 इतर संक ण/ व वध 
 गो ड लक मट सगारेट10. बी. 
इ. चे 50 पकेट  एका पकेटम ये 
10 सगारे स

3,550.00

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 14,32,756.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास): 
3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब 20.01.2016माझे नाव अशोक डा याभाई पटेल, वय50 वष, यवसाय सगारेट व कराणा माल व ., रा. कुलकण  क ले सचे मागे, 
चौक, ता.खालापुर, िज. रायगड. मो. नं. 9423378679.सम  चौक पोल स दुर े  येथे हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी राहणारा 
असुन तेथे मी, माझी प नी सौ. सु म ा, मुलगी नेहा , आई मधुबेन, पुत या शेतुकुमार अशी माणसे एक  राहतो. माझे मालक ची फोड 
कंपनीची इको पोट गाडी नं. MH46AL6593 ह  असुन ती मी माझे खाजगी कामासाठ  वापर त असतो. सदरची गाडी मी माझे गोडावुनसमोर 
लावुन ठेवत असतो. पुणे मुंबई NH04 रोडवर नतीन देशमुख यां या मालक चे गोडावुन इमारतीम ये एक गाळा भाडे त वावर सुमारे 4 
वषापासुन घेतलेला आहे. सदरचा गाळा हा जयगणेश ेडस नावाने रिज टर केलेला आहे. सदर गा यास पुढ ल बाजुस लोखंडी प याचे शटरचा 
दरवाजा आहे. तेते गेले 8 वषापासुन सगारेट, तंबाखु , कराणा माल घाऊक त वावर घेवुन ठेवतो. व खालापुर तालु याम ये ऑडर माणे 
दुकानदारांना पुर वत असतो. सदरचा गोडावुन मी सकाळी 07.30 वाज याचे सुमारास उघडुन सायंकाळी 06.00 वा. चे सुमारास बंद कर त 
असतो. माझे गोडावुनला मी CCTV कमेरे बस वलेले आहेत. याचे रेक डग गोडावुनम धल ऑ फसम ये ठेवले या म शनम ये होते. माझे 
गोडावुनम ये एकुण 7 कामगार कं युटर ऑपरेटरसाठ  एक मुलगी आहे. यांची नावे 1) संभाजी बांदल मामा, 2) जय संग मोरे, 3) दशन 
पवार, 4) आनंद देशमुख, 5 ) ओमकार रसाळ, 6) स तश दघे, 7) सं दप भलारे, 8) मो नका भगत अशी आहेत. तसेच मालपाणी ुपतफ 
गायछाप तंबाखु व कर ता अ नल राठोड हा असुन याचाह  माल तो आम याच गोडावुनम ये असतो सगारेटचा माल आय. ट ,सी. कंपनी 
रांजणगाव , ता.पुणे येथुन पुणा कु रयर या ा सपोट कंपनीकडुन येत असतो. व तंबाखुचा माल पटेल ोड ट , आनंद गुजरात व मालपाणी 
ुप पनवेल यांचेकडुन व कराणा माल येत असतो. सुमारे 15 दवसांपुव  आय. ट ,सी. कंपनीचा सगारेटचा माल आलेला होता. तो 
गोडावुनम ये तसाच श लक होता. तसेच इतरह  कराणा माल श लक होता. गोडावुनम धल सगारेट व इतर कराणा माल पोहोच व यासाठ  
माझेकडे दोन म हं ा पकअप गा या आहेत. या पक अप गा यांवर सं दप व आनंद हे दोन ाय हर आहेत. मीआय. ट ,सी. कंपनीचा 
सगारेट चौक वभागातील व ेता आहे. मा याकडे यापुव  नरेश होला रा. भलवले हा होता तो सुमारे सात आठ म ह यापु व काम सोडुन गेला 
आहे. इको पोट गाडीवर संद प हा ाय हर असतो. इको पोटची एक चावी मी ऑ फसम ये का या बगम ये ठेवतो. दनांक 19.01.2017 
रोजी सकाळी 08.00 वा.चे सुमारास माझे गोडावुनम ये आय. ट ,सी. कंपनीचे सगारेट व कराणा माल पुणा कु रयर कंपनीकडुन कने आले 
यावेळी या कचा नंबर MH12AV3949 असा होता. व यावर क डबा नावाचा ाय हर होता. तो , मी व 1) संभाजी बांदल मामा, 2) 
जय संग मोरे, 3) दशन पवार, 4) आनंद देशमुख, 5 ) ओमकार रसाळ, 6) स तश दघे, 7) सं दप भलारे, नोकरांकडुन नेहमी माणे खाल  
क न घेतले. यानंतर मी गोडावुनम धल मालापैक  सगारेट या ऑडरचा माल बाजुला काढुन बल बनवुन ठेवले होते. यानंतर मी सायंकाळी 
06.00 वा. चे सुमारास माझे गोडावुन नेहमी माणे कुलुप लावुन बंद केले गोडावुनसमोर कराणा माल असलेल  पकअप गाडी कुलुप लावुन 
उभी क न ठेवल  होती व सानपाडा येथे माझी इको पोट गाडी घेवुन ल नास गेलो होतो. यावेळी मी ता पुरता ाय हर हणुन दशन पवार 
रा. चौक न वन वसाहत यास नेले होते. यानंतर ल न समारंभाचा काय मा आव न मी रा ी 10.00 वा.चे सुमारास चौक येथे आलो. 
नेहमी माणे माझी इको पोट गोडावुनसमोर उभी क न लक क न घर  झोप यासाठ  गेलो. आज दनांक 20.01.2017 रोजी सकाळी 07.00 
वाज याचे सुमारास गोडावुनम ये पाणी ठेव यासाठ  गेलो असता मला गोडावुनसमोर माझी इको पोट गाडी दसल  नाह  हणुन मी गोडावुनचे 
शटरजवळ जावुन खा ी केल  असता शटरचे दो ह  लक तुट याचे मला दसले. व एक कडील कुलुप बंद अव थेत तसेच राह ले होते.तसेच 
गोडावुनसमोर उभी केलेल  पकअप . MH06AG5795 ह चे पाठ मागील बडीचे शटरचे कुलुप दे खल तोड याचे मला दसले व एका कडीला 
कुलुप तसेच राह ले होते. याव न माझी खा ी झाल  क , माझी गाडी व गोडावुनम धल माल को णतर  चोर यानी चो न नेले आहे. यानंतर 
मी चौक पोल स टेशनला सदरची माह ती कळ वल  यानंतर पोल स तेथे आले. यानंतर पोल सांनी व मी गोडावुनचे शटर उघडुन आतम ये 
पाह ले असता गोडावुनम धल मालापैक  सगारेटचे काटुन , CCTV चे डि ह आर म शन , इको पेटची चावी हे दसले नाह त. याव न माझी 
सदर मालाची चोर  झा याची खा ी झाल . या मालाचे वणन खालाल माणे1) 2) 62,702.92/ . कंमतीचे एक काटुन याम ये टल 
पेशल फ टर 10. बी. इ. चे 30 ब स, एका ब सम ये 50 पकेट, एका पकेटम ये 10 सगारेट आय. ट . सी. कंपनीचे.3) 92,504.92/  
कंमतीचे एक काटुन याम ये गो ड लक मयम पेशल फ टर10. बी. इ. चे 24 ब स, एका ब सम ये 50 पकेट ,एका पकेटम ये 10 
सगारेट आय. ट . सी. कंपनीचे.4) 46,252.46/  कंमतीचे अधा काटुन याम ये गो ड लक मयम ि वच10. बी. इ. चे 12 ब स, एका 
ब सम ये 50 पकेट, एका पकेटम ये 10, सगारेट आय. ट . सी. कंपनीचे.5) 53,868.71/  कंमतीचे अधा काटुन याम ये ला सक माई ड 
20 बी. इ. चे 50 ब स, एका ब सम ये 10 पकेट, एका पकेटम ये 20 सगारेट आय. ट . सी. कंपनीचे.6) 60,332.96/  कंमतीचे अधा 
काटुन याम ये गो ड लक कंग लु 10. बी. इ. चे 50 ब स, एका ब सम ये 20 पकेट, एका पकेटम ये 10 , सगारेट आय. ट . सी. 
कंपनीचे.7) 36,630.75/  कंमतीचे अधा काटुन याम ये गो ड लक लु 10. बी. इ. चे 18 ब स, एका ब सम ये 20 पकेट, एका 
पकेटम ये 10 सगारेट आय. ट . सी. कंपनीचे.8) 1,820.00/  कंमतीचे इन सं या सगारेटचे 7 पकेट, एका पकेटम ये 20 सगारे स.9) 
3,122.00/ . कंमतीचे बी अँ ड एच पेशल सगारेटचे 14 पकेट एका पकेटम ये 20 सगारे स.10) 15,610.00/ . कंमतीचे बी अँ ड एच 
लु सगारेट चे 70 पकेट एका पकेटम ये 20 सगारे स.11) 4,704.00/ . कंमतीचे सी. एल रे युलर सगारेटचे 21 पकेट एका पकेटम ये 
20 सगारे स.12) 31,780.00/ . कंमतीचे सी. एल माई ड सगारेटचे 20. बी. इ. चे 140 पकेट एका पकेटम ये 20 सगारे स.13) 
15,890.00/ . कंमतीचे सी. एल माई ड सगारेटचे 10. बी. इ. चे 140 पकेट एका पकेटम ये 10 सगारे स.14) 4,704,00/ . कंमतीचे 
सी. एल अ ा सगारेटचे 20. बी. इ. चे 21पकेट एका पकेटम ये 20 सगारे स.15) 1,568.00/ . कंमतीचे सी. एल मे थल सगारेटचे 20. 
बी. इ. चे 7पकेट एका पकेटम ये 20 सगारे स.16) 15,680.00/ . कंमतीचे सी. एल आईस बस सगारेटचे 20. बी. इ. चे 70पकेट एका 
पकेटम ये 20 सगारे स.17) 8,960.00/ . कंमतीचे सी. एल आईस बस सगारेटचे 10. बी. इ. चे 80पकेट एका पकेटम ये 20 
सगारे स.18) 8,960.00/ . कंमतीचे सी. एल एफ ट  लो मेल सगारेटचे 20. बी. इ. चे 40पकेट एका पकेटम ये 20 सगारे स.19) 
1,568.00/ . कंमतीचे सी. एल टयांगी सगारेटचे 20. बी. इ. चे 7पकेट एका पकेटम ये 20 सगारे स.20) 1,568.00/ . कंमतीचे सी. एल 
स क सगारेटचे 20. बी. इ. चे 7पकेट एका पकेटम ये 20 सगारे स.21) 784.00/ . कंमतीचे सी. एल स क सगारेटचे 10. बी. इ. चे 

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

4

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



7पकेट एका पकेटम ये 10 सगारे स.22) 1,880.00/ . कंमतीचे बव सगारेट10. बी. इ. चे 10 पकेट एका पकेटम ये 10 सगारे स.23) 
31,780.00/ . कंमतीचे गो ड लक कंग रेड सगारेट10. बी. इ. चे 280 पकेट एका पकेटम ये 10 सगारे स.24) 31,780.00/ . कंमतीचे 
गो ड लक कंग लु सगारेट10. बी. इ. चे 280 पकेट एका पकेटम ये 10 सगारे स.25) 6,560.00/ . कंमतीचे ने ह  कट व स 
सगारेट10. बी. इ. चे 80 पकेट एका पकेटम ये 10 सगारे स.26) 8,200.00/ . कंमतीचे गो ड लक मीयर सगारेट10. बी. इ. चे 100 
पकेट एका पकेटम ये 10 सगारे स.27) 3,550.00/ . कंमतीचे गो ड लक मट सगारेट10. बी. इ. चे 50 पकेट एका पकेटम ये 10 
सगारे स.28) 5,000.00/ . कंमतीचे एक हंक वजन कंपनीचा ड ह आर याम ये एक ट .बी. हाड ड स, फुटेज रेकड केलेल जुना वापरता 
कंमत अंदाजे.29) 8,75,000.00/ . कंमतीची फोड कंपनीची इको पोट टायटा नयम मडेलची एम रेड रंगाची कार तीचा मांक 

MH46AL6593., इंजीन नं. FD13204, चासी नंबर MAJAXXMRKAFD13204 जुनी वापरती कंमत अंदाज एकुण 14,32,756.00/ पये.तर  
दनांक 19.01.2017 रोजीचे रा ौ 10.00 वाजलेपासुन ते दनांक 20.01.2017 रोजीचे सकाळी 07.00 वा. चे दर यान मौजे चौक , 
ता.खालापुर ये थल पुणे मुंबई NH04 हायवे रोडजवळील नतीन देशमुख यांचे बि डंगम ये गोडावुनमधुन को णतर  अ ात चोर याने 
गोडावुन या बंद शटरचा कुलुप कशानेतर  तोडुन यांतील एकुण 14,32,756.00/ पये. कंमतीचा वर ल वणनाचे सगारेट , ड ह आर व इको 
पोट कार माझे संमती शवाय लबाडी या इरा याने चो न नेले आहे हणुन माझी अ ात चोर या व द कायदे शर त ार आहे. माझा वर ल 
जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे. सम  हे लहुन दले, सह  ता. 20.01.2017 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)): RANGRAO 
PANDURANG PAWAR

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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.
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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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1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0015 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/01/2017 22:42 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 22:28 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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): 20/01/2017 Time (वेळ): 22:28 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:28 तास Entry No. (न द .):  045

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 20/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:45 तास Time To (वेळेपयत): 17:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): चौक कजत फा यावर, हातनोल ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अनंत रघुनाथ ठ बरे   
(b) Wife's Name ( का नाम):  सं गता अनंत ठ बरे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1969 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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):

खबर तार ख 20.01.2017माझे नाव अनंत रघुनाथ ठ बरे, वय. 48 वष, यवसाय शेती, रा. भलवले, ता. खालापुर, िज. रायगड मो. नं. 
9890651592 सम  चौक पोल स दुर े  येथे हजर राहून लहून देतो क, मी वर ल ठकाणी प नी सौ. सं गता, मुलगा धनंजय, आई ीमती 
यमुनाबाई असे एक  कुटुंबात राहतो. मी सन 1993 पासुन भलवले या गावचा पोल स पाट ल हणुन नेमणुक स आहे. तसेच मी शेती करतो. 
आज तार ख 20.01.2017 रोजी सायंकाळी 05.45 वाज याचे सुमारास मी माझे मालक ची ि व ट कार मांक MH46.P.6104 ह  वत 
चाल वत घेऊन चौक ते भलवले असे जात असताना मौजे हातनोल  गावचे ह ीत चौककजत फा यावर मी र ता ाँस कर यासाठ  थांबलो 
होतो. ते हा माझे भाचीचा दर नामे राहुल वसे हे मला पाहून माजे जवळ आले व माझे गाडीम ये बसले. व ते मा याशी घरगुती चचा कर त 
होते. यनंतर मी पुढे जा यासाठ  नघालो असता दल प मा ती ठ बरे , रा. भलवले, याने माझा र ता आडवला व याने याची मँिजक र ा 
मांक MH 46. 9068 आडवी लावून र ातुन काठ  काढल  व तो माझे गाडीजवळ आला. ते हा याने माझे गाडीचा दरवा या उघडून माझे 
मानेला ध न बाहेर काढले. व शवीगाळ, दमदाट  कर त काठ ने माझे मानेवर मारहाण कर यास सु  केल . यावेळी याचे सोबत नलेश वसंत 
ठ बरे, रा. भलवले हा सु दा यास मदत कर त होता. ते हा मी मदतीसाठ  पोल स ठा याला फोन लाव यासाठ  माझा फोन बाहेर काढला 
यावेळी नलेश ठ बरे याने माझे हातातील मोबाईल जबरद तीने हसकावून घेतला व यानंतर दोघे मळून मला काठ ने मारहाण क  लागले. 
यावेळी माझा मोबाईल नलेश या हातातून र यावर खाल  पडला तो मी पाह ला. यानंतर मी माझा मोबाईल उचलून पोल स ठा यात 
मदतीसाठ  फोन केला. यावेळी नलेश व दल प हे मला बोलत होते क, तु कोणालाह  फोन लाव आ ह  तुला मा न टाकणार आहे. 
तु यामुळे भलवले गावातुन रलायं सची गँसलाईन चाललेल  आहे. तर  तुला आता िजवंत सोडतो पु हा सोडणार नाह . यानंतर तेथे पोल स 
आले. यांनी मला याचे हातातून सोड वले. यानंतर मी पोल सां या सोबत चौक पोल स दुर े  येथे त ार दे यासाठ  आलो आहे. सदर 
भांडणाम ये माजे मानेला मु का मार लागलेला आहे. माझा मोबाईल माझे जवळ आहे. तर  दनांक 20.01.2017 रोजी सायंकाळी 05.45 
वाज या या सुमारास मौजे हातनोल  गाव या ह ीत, चौक कजत फा यावर मी माझी वर ल मांकाची गाडी चाल वत घेवून जात असताना 
माझा र ता दल प मा ती ठ बरे व नलेश वसंत ठ बरे , दो ह  रा. भलवले, ता. खालापुर यांनी आडवून, काठ ने मारहाण क न, शवीगाळ, 
व िजवे मार याची धमक  दल  आहे. हणुन माझी वर ल दोघां या व द कायदेशीर त ार आहे. माझा वर ल जबाब मी वाचून पा हला तो 
माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे. सम  सह  ता.20.01.2017. ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9890651592

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता भलवले, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता भलवले, खालापुर, खालापूर, 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 दल प     मा ती ठ बरे 1. भलवले,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत
2 नलेश वसंत ठ बरे   1. भलवले,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): PRASAD MADHUKAR 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1907        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): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0005 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/01/2017 17:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 15:38 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 20/01/2017 Time (वेळ): 15:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:38 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 20/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:45 तास Time To (वेळेपयत): 10:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): काळीज,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संतोष  ीपत  सुतार
(b) Wife's Name ( का नाम): संिजवनी सुतार 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय):  वयंरोजगार

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी गेले 20 वषापासुन बरवाडी येथे व णू धनावडे यांचा भाडे त वावर गाळा घेवून तेथे टायार पं चरचे दुकान टाकले आहेते. माझे दुकानाचे 
बाजूला ु णा बाळू पवार यांचे टेलर ंगचे दुकान आहे. गेले 4 वषापासुन वर ल 1. ु णा बाळू पवार याचा भाऊ 2.भगवान बाळू पवार हे मला 
काह  ना काह  कारणाव न दमदाट  व मान सक ास देत होते. परंतू याबाबत मी कोठेह  त ार दलेल  नाह . यांनंतर दनांक 01/01/2017 
रोजी वर ल 1. ु णा बाळू पवार याचा भाऊ 2.भगवान बाळू पवार हे दोघे माझे दुकानासमोर आले व मला शीवीगाळी व दमदाट  क  लागले. 
यावर यांचेत व माझेम ये बाचाबाची होवून झाटापट झाल  हणुन मी पोल स ठा यात त ार दे यास येणार होतो. परंतू बरवाडीतील 
त ठ त लोक व इतर लोक म य थी पड याने सदरचा कार हा आ ह  तेथेच मट वला होता.हा कार नेहमीच होत अस यामुळे मी गेले 
आठ दवसापुव  बरवाडी येथील दुकान बंद क न सदर दुकान हे मी काळीज येथे वकत घेतले या गाळयाम ये नेले असून तेथे मी माझ  
भाचा सुरज असे टायरचे पं चर काढ याचे काम करत आहे. आज तार ख 20/01/2017 रोजी सकाळी 08.00 वाजताचे सुमारास दुकान उघडून 
मी व माझा भाचा सुरज असे काम करत होतो. यानंतर 09.00 वाजताचे सुमारास मी बरवाडी येथे बाजारात गेलो होतो. यावेळी माझे 
गाळयाचे वरती राहणारे चं कांत ता हणकर यांनी मला फोन क न सां गतले क , तुझा भाचा सुरज यास मारहाण झ ल  आहे, तू दुकानात 
ताबडतोब ये हणुन मी 09.45 वाजताचे सुमारास दुकानात आलो व पा हले असता, तेथे 1 .भगवान बाळू पवार, सुयोग भगवान पवार, म फ 
भगवान पवार तसेच एक अनोळखी य ती नांव गांवा माह त नाह . असे दुकानाजवळ दसले, यावेळी सुयोज पवार याने मला धरले. व 
मागील झाले या भांडणाचा मनात राग ध न वर ल भगवान बाळू पवार याने मला बांबूचे काठ ने माझे डावे हातावर मारहाण केल  व म फ 
भगवान पवार यांनी याचे हातातील हे मेट माझे डो यात मारले व अनोळखी य ती याने हातने व लाथेने मला मारहाण केल  तसेच माझा 
भाचा सुरज यास म फ भगवान पवार यांनी डो यात लोखंडी पाइप मा नप दुखापत क न वकास द ताराम सव, रा.खरवाल  याची बजाज 
प सर मोटार सायकल न.MH/06/B/1285 ह  पं चर काढणेसाठ  दुकानात आल  होती. तचे समोर ल शो टोडून नूकसान केले असून यांनी ठार 
मार याची धमक  देवून नघून गेले आहेत. याबाबत माझी यांचे व द त ार आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7719839630

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता दह वड, महाड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता दह वड, महाड, एम.आई.डी.सी. , 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 भगवान  बाळू पवार 1. 
भवानीनगर,वाळण,महाड,एम.आई.डी.सी.,रायगड
,महारा ,भारत

2 सुयोग  भगवान पवार 1. 
भवानीनगर,वाळण,महाड,एम.आई.डी.सी.,रायगड
,महारा ,भारत

3  म फ  भगवान पवार 1. 
भगवानीनगर,वाळण,महाड,एम.आई.डी.सी.,रायग
ड,महारा ,भारत

4 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): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMAH40208        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/01/2017 14:16 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 09:00 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 20/01/2017 Time (वेळ): 12:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:25 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:30 तास Time To (वेळेपयत): 09:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 200  क.मी.
(b) Address (प  ता):  हसळा नगर पंचायत चे पाठ मागे, हसळा, हसळा- 402105

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): शहाबाज   अकलाक  घराडे
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कुंभारवाडा  , हसळा, हसळा,  हसळा , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कुंभारवाडा  , हसळा, हसळा,  हसळा , 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 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान संगणकाचे सुटे भाग

1) 2500/   एक आयबाँल 
कंपणीचा राउटर क.अं.         2) 
2000/   एक ड लंक कंपणीचा 
राउटर क.अं.  

23,450.00

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):

हसळा पो.ठाणे गु.र.नं.07/2017 भा.द. व.सं कलम 454,457,380 फयाद  शहाबाज अकलाक घराडे वय 31 वष रा.कुंभारवाडा हसळा ता. 
हसळा जात मू ल म मो.नं.9224888178 आधारकाड नं. 749287727825 आरोपी अ ात ईसम गेला माल 1) 2500/  एक आयबाँल 
कंपणीचा राउटर क.अं. 2) 2000/  एक ड लंक कंपणीचा राउटर क.अं. 3) 2000/ एक ट. ह .टयुनर काड कं.अं. 4) 1500/ पाच सकल 
कंपणीचे माउस कं.अं. 5) 1050/ तीन इंटे स कंपणीचे क बोड कं.अं. 6) 3000/ सहा कँन डी क कंपनीचे पेन ाई ह क. अं. 7) 1400/ 
दोन टेक काँम कंपनीचे पाँवर स लायर कं. अं. 8) 6500/ एक डेल कंपनीचा रपेअ रंग कर ता आलेला लँपटाँप कं. अं. 9) 1000/ दोन टँग 
कंपनीचे पीकर कं. अं. 10) 500/ एक टँग कंपनीचा वेब कँमेरा कं. अं. 11) 2000/ एक एल जी कंपनीचा ए सटनल डी ह डी रायडर कं. 
अं. एकूण 23450 / मळाला माल नरंक आ.घ.ता.वेळ ठकाण 19/01/2017 रोजी 19.30 ते दनांक 20/01/2017 रोजी 09.00 वाजता चे 
दर यान मौजे हसळा नगर पंचायत चे पाठ मागे असणारे फयाद  यांचे ब डीग मधील तळ मज यावर असले या संगणक दू तीचे दूकानात 
हक गत वर ल तारखेस वेळी व ठ काणी यांतील फयाद  यांचे बंद संगणक दू तीचे दूकानातून दनांक 19/01/2017 रोजी 19.30 ते दनांक 
20/01/2017 रोजी 09.00 वाजता चे दर यान कोणीतर  अ ात चोर याने दूकानाचे दरवा यास लात मा न दरवा यातून आत वेश क न 
दूकानातील दू ती कर ता व व  कर ता असलेले व रल वणनाचे व कंमती या व तू फयाद चे संमती शवाय लबाडीचे हेतूने वताचे 
फाय या कर ता घरफोडी चोर  क न चो न नेल  हणून 

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9224888187

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)): 23,450.00

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)): SUNIL GOVIND 
KHANDARE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): DGPSGKM8104        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): 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.

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): मु ड

FIR No. ( थम खबर .): 0001 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/01/2017 10:39 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 07:25 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 20/01/2017 Time (वेळ): 07:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 07:25 तास Entry No. (न द .):  007

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 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. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 20 क.मी.
(b) Address (प  ता): भालगाव वनशेत,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नामदेव   कुंड लक  शंदे
(b) Wife's Name ( का नाम): भारती नामदेव शंदे
(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): शेतकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7798282549

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता भालगाव वनशेत, रोहा, रोहा, रायगड, महारा -402109, भारत
2 थायी पता फणसवाडी गोपाऴवट, रोहा, रोहा, रायगड, महारा -402109, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याची कणफूले .दोन सो याचे कानातील झुमके   
येक  आडीच म वजनाचे 13,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ
दोन  हाता या बोटातील सो या या 
अंगठया येक  आडीच म 
वजनाचे 

13,000.00

3 दा गने/आभूषण सो याची नाकातील फरक एक नाकातील सो याचे तारेची नत 
यात पांढरे व लाल म ण असलेले  900.00

4 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 2000, 100, 50, 10 पये दरा या 
नोटा तसेच 10व 5 पयेची नाणी 7,000.00

5 इतर घरगुती व  तु एक प याची पेट  जुनी वापरती .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  याची प नी या एस.ट . मधुन मु ड येथुन पाठवले या रका या दुधा या क ट या 
आण याकर ता घरा या दरवाजाला कुलुप लावुन गे या असता कोणीतर  अ ात चोर याने यांचे घराची खडक  उचकटुन या वाटे आत वेश 
क न घराचे हलचे कपाटात ठेवलेले फयाद  यांचे वर ल वणनाचे व क मतीचे सो याचे दा गने व रोख र कम ठेवलेल  प याची पेट  फ याद या 
संमती शवाय वता 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)): 33,900.00

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)): VISHNU  DAGADU 
BENARE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH40267        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/01/2017 00:38 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/01/2017 00:38 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

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): 19/01/2017 Time (वेळ): 08:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:20 तास Entry No. (न द .):  043

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 06:30 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. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): पान शल  गावचे हदद तील पुणे-मु,पनवेल 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रोहन   च दशेखर   भोइर 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

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 रसायनी , पनवेल , रसायनी, 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.): 91-8793572757

2 वतमान पता पाताळगंगा , रसायनी, रायगड, महारा , भारत
3 थायी पता रसायनी , पनवेल , रसायनी, 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  कैलास   हाद    बव 1. अे4-2-4 गणेश मुती नगर पाट,कपपरेड 
मुंबइ  नं 5बृ नमुंबई शहर,महारा ,भारत

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

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

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 रोहन च दशेखर भोइर , यवसाय नोकर  ,पोहवा/708 नेमणुक रसायनी पोल स ठाणे सरकार तफे खबर लहुन देतो क , मी गेले साडेचार 
वषा पासुन रसायनी पोल स ठाणे येथे नेमणुक स असुन द 19/01/2017 रोजी 08.00 ते 20.00 वाजेपयत ठाणे अमंळदार कत यावर 
असताना एमजीएम हाि पटल कामोठे येथुन फोनदवारे माह ती मळाल  क  मौजे पान शल गावचे हदद तील पुणेमुंबइ ए य ेस हायवेवर 
अपघात झालेला असुन या अपघातातील जखमी याना आ◌ैषधोपचारासाठ  एमजीएम हाि पटल कामोठे येथे आणलेले आहे.एमजीएम हाि पटल 
कामोठे येथे कामोठे पोल स ठाणेचे नेमणुक तील सहा फौजदार घोडे यांनी कार मांक MH 01 AC 1131 वर ल चालक कैलास हाद बरवे रा 
कपपरेड मुंबइ यांनी दलेल  असुन यांतील मजकुर ता 16/01/2017 रोजी वतसची कार मांक MH 01 AC 1131 ह घेवुन गोवा येथे 
फर यासाठ  याचे आ◌ेळखीचे 1) ीमती नलु सु नल ए का 2)रोशन गणेश म झ 3) झबेर या रोशन म झ 4) नेहा सु नल ए का वय 20 
वषे यांना फर यासाठ  गेले होते गोवा येथे गेले होते. द 18/01/2017 रोजी पयत गोवा येथे थांबले सं याकाळी 07.30 वाजता मुंबइ येथे 
ये यासाठ  नघाले पुणेमुंबइ ए स ेस रोडने येत असताना द 19/01/2017 रोजी सकाळी 07.30 वाजता याचे पुढे चालणारे आ ात वाहन 
चालक यांनी याचे वाहनाचा वेग कमी के याने यांनी सदर से टो कारला ेक केला असता याची कार ह  पुणे मुंबइ ए य ेस चे जाणारे व 
येणारे म येभागी असणारे ड हायडर जावुन पामचे झाडावर धडकल  व अपघात झाला . सदर अपघातात याचे त डाला चेहयावर व उजवे 
पायाचे गुट याला दुखापती झाले या असुन मुका मार लागलेला आहे तसेच याचे गाडीत बसल या 1) ीमती नलु सु नल ए का 2)रोशन 
गणेश म झ 3) झबेर या रोशन म झ यांनाह  हातापायाला व चेहयावर जबर दुखपती झाले अस याबाबत सांगत आहेत तशी यांनी दलेल  
मोटार अपघाताची खबर रसायनी पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज नं . 02/2017 कडे दाखल आहे. अपघाताचे घटना थळाचा दोन पंचाचे 
सम  पंचनामा के याचा मजकुर अपघाताचे घटना थळ अपघातील सा ीदार ह ने दाख वले असुन सदर ठकाण हे मौजे पान शल गावचे 
हदद त पुणेमुंबइ ए स ेस हायवे रोडवर कमी नं 14/500 पासुन पुवेस 30 मटर अंतरावर पुणे मुंबइ जाणारे येणारे ए य ेस म ये भागी 
अपघाताचे ठकाण असुन सदर गा्रडन म ये असणारे पामचे झाडाला से टेा कार मांक MH 01 AC 1131 ह  ठोकर मा न पुणे बाजुकडे तोड 
क न उभी आहे. अपघात ठकाणी फायबरचे तुकडे काचेचे तुकडे व कारचेवर असले या क रअर तुटुन बगासह बाजुला पडलेला आहे.अपघात 
ठकाणाचा प का संमेटचा र ता 45 फुट ंद चा सरळ सपाट चा आहे अपघातील कारचे नुकसान पाहता पुढ ल शो ,इंजीनचाभाग , समोर ल 
काच फुटलेल  व डाय हर बाजुकडील दरवाजा चेपलेला आहे येणे माणे नुकसान झालेले आहे येणे माणे अपघात ठकाणची दसती पर ि थती 
आहे. मोटार अपघाताचेकामी खाल ल सा ीदार यांचेकडे वचारपुस कर यात आलेले आहे 1) ीमती नलु सु नल ए का वय 42 वषे 2)रोशन 
गणेश म झ वय 74 वषे 3) झबेर या रोशन म झ वय 70 वषे सव रा .सी 42 आचाय नवास युनेवीनगर कुलबा मुंबइ नं 5 4) संतोष 
गजानन मोरे वय 43 वष्◌े रा .खोपोल  ता.खालापुर 5)बाळाराम सताराम मुकादम वय 40वष्◌े रा.भाताणपाडा ,ता.पनवेल अ.नं.1 यांचे सांगणे 
क , द16/01/2017 रोजी याचे आ◌ेळखीखचे कैलास हाद बव याचे मालक ची से टो कार नं MH 01 AC 1131 ह  घेवुन याचेसह गोवा येथे 
फर यासाठ  गेले होते . द 18/01/2017 रोजी गोवा येथुन मुंबइ येथे ये यासाठ  सायकाळी 07.30 वाजता नघाले सदरची कार ह  कैलास 
हाद बव ह  चाल वत होते.पुणे मुंबइ ए य ेस हायवे रोडने येत असताना मौजे पान शल गावचे हदद त द.19/01/2017 रोजी सकाळी 

07.30 वाजता आलेा असताना पुढे असणारे वाहनाने अचानक वेग के याने याची से टो कार वर ल चालक कैलास हाद बव याने ेक 
के याने वेगातच कार अस याने कार उजवेबाजुस असले या ड हायडर व न पुणे मुंबइ ए य ेसवे या म यभागी असले या गाडन म ये 
असले या पामचे झाडाला जावुन धडकल  आहे सदर अपघात हा याचे कार चालक कैलास हाद बव यांचे चुक मुळे झालेला आहे.तसा जबाब 
कागदप ात आहे. अंनं 2 व 3 सा ीदार 1 माणे हक गत सांगत आहेत याची तसे स व तर जबाबत घे यात आलेले आहेत . अं.नं.4 व 5हे 
आयआरबीचे कमचार  असुन यांना अपघात झाले बाबत माह ती कं टोल म मधुन समज याने ते अपघात ठकाणी गेले से टो कार नं MH 01 

AC 1131 पुणे मुंबइ ए य ेस हायवे म ये भागी असलेले ड हाडर जावुन धडकुन डवायडरचे वर चढुन जावुन गाडन मधील पामचे झाडाला 
ठोक न पुणे बाजुकडे तोड क न उभी होती सदर से टो कार म ये जखमी यंना बाहेर काढले डाय हर सटवर बसलेले इसमास याचे नाव 
वचारले असता कैलास हाद बव रा कपपरेड मुंबइ असे सां गतले अपघातातील जखमीना अ युल स म ये ठेवुन एमजीएम हा◌ुि पटल 
कामोठे नवीमुंबइ येथे पाठ वले तसा स व तर जबाब घे यात अ◌ालेला आहे. सदर अपघातातील मोटार से टो कार नं MH 01 AC 1131 चालक 
कैलास हाद बव रा कपपरेड मुंबइ यांना मो.वा.कायदा कलम 209 माणे नोट स दे यात आलेला आहे. एकंदर त सदर अपघाताचे झाले 
तपासअंती घटना थळाचे पर ि थती व सा ीदार यांचे सांगणे व न यांतील आरेापी ी. कैलास हाद बव वय 50 रा.अे.424 गणेश मुती नगर 
पाट 1 कपपरेड मुंबइ नं 5हा याचे ता यातील से टो कार नं MH 01 AC 1131 ह  गोवा ते मुंबइ पुणे मुंबइ ए य ेसवेने वता चाल वत घेवुन 
येत असताना मौजे पान शल गावचे हदद त आले वेळी र याचे प रि थतीकडे दुल  क न ,अ वचाराने ,हयगइने बेदरकारपणे व भरधाव 
वेगातचालवुन डवायडरवर चढुन म येभागी असले या गा्रडन मधील पामचे झाडाला ठोकर मा न अपघात क न सदर अपघातात वतास 
तसेच कारमधील सा ीदार 1) ीमती नलु सु नल ए का वय 42 वषे 2)रोशन गणेश म झ वय 74 वषे 3) झबेर या रोशन म झ वय 70 
यांना जबर दुखापती होणेस तसेच कारचे नुकसानीस कारणीभुत झा◌ाल हाणुन भा.द. व. सं.कलम.279,337,338, मो वा का कलम 184 
के याने सरकार तफे 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)): PRAMOD SAMBHAJI 
PAWAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1778        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.
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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): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

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

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 1967  

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): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/01/2017 23:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 19:40 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(E)

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): 20/01/2017 Time (वेळ): 20:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:50 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 20/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:40 तास Time To (वेळेपयत): 19:40 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): कलनी गेट समोर ल जंगलभागात, संजयनगर साऴाव,मु ड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुशांत भाकर भोईर   
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9673766230

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रेवदंडा पोल स ठाणे, अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रेवदंडा पोल स ठाणे, अ लबाग, रेवदंडा, 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 औषध/अमल पदाथ इतर कोणतीह  अमल  पदाथ 

 250.00 .एक मऴकट रंगाची 
नायलनची पशवी यात ल ट कचे 
पशवीत भरलेले 40 गावठ  दा चे 
फुगे एकूण स

250.00

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 ठकाणी यांतील आरोपीत मजकूर याने वर ल वणनाची व कमतीची गावठ  हातभ ीची दा  वनापरवाना गैरकायदा आपले 
वतःचे ताबे क यात बाऴगले ि थतीत असताना पोल सांची चाहूल लागताच पळून गेला हणुन

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1  संतोष आंबाजी वाघमारे   1. संजयनगर 
साऴाव,मु ड,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 250.00

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)): Santosh Gajanan 
Gaikwad

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1897        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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