
1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0063 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/03/2017 19:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/03/2017 10:00 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 20/03/2017 Time (वेळ): 19:11 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:11 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 18/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 07:30 तास Time To (वेळेपयत): 19:11 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): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 03 क.मी.
(b) Address (प  ता): करवल  ,कजत

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

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

(a) Name (नाव): सुयश    संजय  हंग मरे
(b) Father's Name ( का नाम): संजय हंग मरे
(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)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रे वे गेटजवळ डे कन िजमखाना , कजत, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रे वे गेटजवळ डे कन िजमखाना , 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)

1 इतर घरगुती व  तु 

1) 22800 .00 . कंमतीचे  
डेर म क स क चे 02 ब स 
याची येक ब सची कंमत 
11400 . 2) 77,

2,20,180.00

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):

जबाब द.20/03/2017 मी सुयश संजय हंग मरे वय/30वष, धंदा वतरक , रा. हंग मरे सदन रे वे गेटजवळ डे कन िजमखाना कजत 
िज.रायगड आधारकाड नं.677248658662 मो.नं.9371333111 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणचा 
राहणारा असुन तेथे माझे वताचे घर आहे.घरात मी,माझे आईवडील,माझी प नी,माझा भाऊ व याची फ मल  असे एक  कुटुंबात राहतो.माझे 
गोडावुन करवल  ता.कजत येथे असुन ते मी ी.शेळके रा. करवल  यांचेकडुन भा याने घेतले आहे.सदर गोडावुनम ये पतंजल  व कडबर  
कंपनीचे सामान ठेवुन तो वकुन येणाया पैशातुन मी मा या कुटुंबाचा उदर नवाह चालवतो. मी द.18/03/2017रोजी माझे गोडावुनचे सामान 
यवि थत लावुन माझे कामगारांसह बाहेर पडुन गोडावुनला सायंकाळी 07.30वा.चे सुमारास कुलुप लावुन घर  नघुन गेलो. मा या गोडावुनवर 
सामान वतरण करणे क रता मा याकडे एकुण 07कामगार आहेत. मालक हणुन मी यां यासोबत सामान वतरणाचे काम करतो. 
द.19/03/2017 रोजी र ववारची सु ी अस याने हणुन मी सु ी या दवशी गोडावुनकडे फेर  मारल  नाह . आज द.20/03/2017रोजी सकाळी 
मी आंघोळ व देवपुजा क न, स. 10.00वाज याचे सुमारास मी नेहमी माणे मा या मोटरसायकलव न करवल  येथील गोडावुनवर पोहचलो. 
गोडावुनवर जावुन पाह ले असता, समोर ल दरवाजाचे कुलुप काढुन मी आतम ये वेश केला यावेळी मला समोरच दसले क, कडबर साठ  
केलेले पाटशनची खडक  उघडी दसल .ते हा तेथील दरवाजा उघडुन आत पाहणी केल  असता, सदर खोल स भंतीलगत असलेल  खडक  व 
यावर लावलेले लायवुड व लोखंडी ीलची जाळी दसल  नाह .तसेच या नमधील सामान ज मनीवर अ ता य त पडलेले दसले. सदर 
ठकाणाव न पाहणी केल  असता सदर गोडावुनला असलेल  खडक  ह  उपकुन नखलेल  दसल .तसेच गोडावुनमधील काऊंटर जवळ पाहणी 
केल  असता तेथील सामान व वर अ ता य त पडलेले दसले. यावेळी माझी खा ी झाल  क , आप या गोडावुनम ये कोणीतर  अ ात 
ईसमाने खडक वाटे आत वेश क न गोडावुनम ये ठेवलेले कडबर  कंपनीचे वेगवेग या कारातील व वेगवेग या कंमतीचे चकलेटचे ब स 
तसेच कंडरजय ब स व चोक चोक  कंपनीचे चकलेटचे ब स ,कमेराचा ड ह आर,व ग याम ये ठेवलेल  दहा पयाची नाणी अशी एकुण 
20,000ऱपयाची नाणी चोर स गे याची माझी खा ी झाल  . सदर चोर स गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे1) 22800 .00 . कंमतीचे 
डेर म क स क चे 02 ब स याची येक ब सची कंमत 11400 .2) 77,220 .00 . कंमतीचे डेर म क स क चे 06 ब स याची 
येक ब सची कंमत 12870 . 3) 33,600.00 . कंमतीचे डेर म क चे 05 ब स याची येक ब सची कंमत 6720 . 4) 34,560 

.00 . कंमतीचे कंडरजय चे 06 ब स याची येक ब सची कंमत 5760 . 5) 12,000.00 . कंमतीचे चोक चोक  चे 05 ब स याची 
एका ब सची कंमत 2400 . 6) 20,000.00 . कंमतीचे कमेयाचे DVR जु.वा. कं.अं.7) 20,000.00 . कंमतीचे 10 पयाची नाणी 2,20180 
एकुण . येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल द.18/03/2017रोजी चे सायंकाळी 07.30वा.पासुन ते द.20/03/2017रोजी 
स.10.00वा,चे दर यान मा या गोडावुनम ये कोणीतर  अ ात चोर याने खडक ची लोखंडी ील उपकुन, ील बाहेर काढुन आतील लायवुडची 
ेम तोडुन, आत ढकलुन यावाटे आत वेश क न, माझे संमती शवाय लबाडी या ईरा याने, वता या फाय याक रता वर ल वणनाचा व 
कंमतीचा माल घरफोडी चोर  क न चो न नेला हणुन माझी अ ात चोर या व  कायदे शर त ार आहे.सदर चोर स गेलेला माल मळुन 
आ यास तो मी ओळखेन. माझी फयाद संगणकावर टंक ल खत केलेल  असुन ती मी सां गतले माणे बरोबर टाईप केलेल  आहे. सम  हे 
लहुन दले सह  द.20/03/2017ठाणे अंमलदार कजत पो.ठाणे 

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9371333111

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 2,20,180.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): shivaji ajinath dhawale 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): Ajmuddin Ibrahim Mulla

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0071 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/03/2017 13:29 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/03/2017 13:29 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 20/03/2017 Time (वेळ): 13:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:15 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 20/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/03/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 04:00 तास Time To (वेळेपयत): 04:00 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, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): फयाद  यांचे घरात, सावरोल ,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): करण   काशीनाथ  बैलमारे
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने

2) 25,000/ . एक सो याचा 
मंगळ मणीसर, कानातील झुमके 
जोड, व कानसाखळी असा एकुण 2 
तोळे वजनाचा जु.वा. 

25,000.00

2 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 

1) 20,000 / पये रोख र कम 
याम ये दोन हजार पये दरा या 
एकुण 2 नोटा,  पाचशे पये 
दरा या एकुण

20,000.00

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):

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8600087445

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   
2 अनोळखी 2   
3 अनोळखी 3   
4 अनोळखी 4   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 45,000.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब ता. 20.03.2017. मी करण काशीनाथ बैलमारे, वय33 वष, यवसाय नोकर , रा. सावरोल , ता. खालापुर, िज. रायगड, मो. नं. 
8600087445 . सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी, माझी प नी चा , व दोन लहान मुले असे एक  
कुटुंबात राहत असुन मी धामणी येथे हर युलस कंपनीम ये नोकर  क न मा या कुटुंबाचा उदर नवाह चाल वतो. दनांक 18.03.2017 रोजी 
सकाळी 04.00 वाजता शड  येथे माझे म ांसह गेलो. यानंतर 10.00 वा. चे सुमारास माझे मुलांना घेवुन तीचे माहेर या घर  आम या 
घराचा दरवाजा बंद क न यवि थत कुलुप लावुन गेल  होती. व दोन दवस ती तीचे माहेर  राह ल  होती. आज दनांक 20.03.2017 रोजी 
पहाटे 04.00 वा. चे सुमारास मी शड येथुन घर  परत आलो , यावेळी अंगणात माझी मोटारसायकल उभी कर त असताना मला दोन 
अनोळखी ईसम आम या घरा या पडवीम ये उभे असलेले दसले हणुन मी यांना हरकत घेतल  असता ते मला पाहुन पळाले. यावेळी मला 
आमचे घराचा दरवाजा उघडा दसला हणुन मी आत डोकावुन पाह ले असता आणखी दोन इसम घरात होते व दरवाजासमोर असलेला कपाट 
उघडा दसला हणुन मी चोर चोर ओरडलो असता ते आतील दोन इसम बाहेर आले व पळु लागले , हणुन मी यांचा पाठलाग केला असता 
ते एका दशेने पळुन गेले. यानंतर मी माझे घर  नघुन आलो व घरातील कपाटाची पाहणी केल  असता, याम ये ठेवलेले दा गने व रोख 
र कम मळुन आले नाह त हणुन माझी खा ी झाल  क , सदर अनोळखी चार इसमांनी माझे घराचे दरवाजाचा कुलुप कशाने तर  तोडुन , 
दरवाजा उघडुन आत घरात वेश क न घरातील कपाट फोडुन यातील सो याचे दा गने, व रोख र कम चो न नेल  आहे. चोर स गेले या 
मालाचे वणन खाल ल माणे, 1) 20,000 / पये रोख र कम याम ये दोन हजार पये दरा या एकुण 2 नोटा, पाचशे पये दरा या एकुण 
10 नोटा, शंभर पये दरा या 60 नोटा, प नास पये दरा या एकुण 60 नोटा, वीस पये दरा या एकुण 50 नोटा, व दहा पये दरा या 
100 नोटा2) 25,000/ . एक सो याचा मंगळ मणीसर, कानातील झुमके जोड, व कानसाखळी असा एकुण 2 तोळे वजनाचा जु.वा. कं.अं. 
एकुण 45,000/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल यातील चार अनोळखी इसमांनी रा ी या वेळी माझे घराचे बंद दरवाजास 
लावलेला कुलुप तोडून घराम ये वेश क न घरातील कपाट तोडून यामधील ठेवलेले सो याचे दा गने व रोख र कम वत या फाय याकर ता, 
माझे संमती शवाय, लबाडी या इरा याने घरफोडी क न चो न नेला हणुन माझी या चार अनोळखी इसमां व द कायदेशीर त ार आहे. 
माझा चोर स गेलेला माल मळून आ यास ओळखीन व पावती हजर कर न, माझा वर ल जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे 
बरोबर ल हला आहे. सम  हा जबाब लहून दला सह  पोल स 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)): janardan pandurang 
mhatre

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1344        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

2  

3  

4  

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 .): 0015 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/03/2017 12:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/03/2017 12:33 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४३५
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५११

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): 20/03/2017 Time (वेळ): 09:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:04 तास Entry No. (न द .):  012

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 20/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 01:00 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): पूव, 1.5 क.मी.
(b) Address (प  ता): नांगलवाडी,ता,महाड,िजरायगड  

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): HARSHALI  HARIDAS DAVALE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 04/04/1981 (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.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता देवळी, माणगावरायगड, महारा , भारत
2 थायी पता  महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे     , महाड, एमआयडीसी महाड , रायगड, 

महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर ॅ टर .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):

Iकाँ.गु.र. नं 15/2017 भा.द. व.सं.क 435,511त ारदार काश स ा प नागनुर वय28 धंदा ाय हर ला.नं.के.ए.33 20070001840 मुळ 
रा.मालाहळी,ता.शोरपुर,िज.याद गर रा य कनाटक स या रा.नांगलवाडी,नडगाव,ता,महाड,िज.रायगड मो.नं.8605099470 ( त सम  मळाल ) 
आरोपी अ ात ईसम नाव गाव माह त नाह . अ.घ.ता.वेळ द.20/03/2017 रोजी 01.00 ते 07.00 वा. या सुमारास ठकाण मौजे नांगलवाडी 
येथे लँट नं.पी.ए.पी.56 दल प तांबे यांचे घरासमोर ल मोकळया जागेत ह कगत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील खबर देणार यांचे 
मालक चा ँ टर नं.के.ए.33पी.ए. 2546हा वर ल ठकाणी पाक ग क न ठेवला असता यास कोणीतर  अ ात ईसमाने आग लावुन याम ये 
ँ टरची सट, ँ टरचे गेअर, टेअ रंग, रडींग मटर, डझेल मटर,आँईल मटर,वाय रंग व टाटर तसेच ँ टरचा ला ट कचा हुड जाळुन 
नुकसान केले व राजेश नारायण देशमुख रा.नांगलवाडी यांचे कंपाउंडम धल असलेल  जळावु लाकडे जाळुन नुकसान क न ँ टर या शेजार  
उ या क न ठेवले या इतर गाडया जाळ याचा य न केला हणुन वगैरे मजकुराची खबर रिज टर  दाखल क न जाह र रपोट मा.हुजूर 
कोटास रवाना क न गु हयाचा अहवाल ई मेल वारे मा.व र ठांना सादर क न मा.सपो न सा◌ो.स ते यांचे आदेशाने पुढ ल तपास आ ह  
मपोना/83डवले 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)): 

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)): HARSHALI HARIDAS 
DAVALE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH53386        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/03/2017 11:04 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/03/2017 11:04 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 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 134

5 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 184

6 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 187

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): 20/03/2017 Time (वेळ): 00:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:42 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 19/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:30 तास Time To (वेळेपयत): 01:42 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): महाड तालुका
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 16 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई गोवा हायवे रोडवर, वर रे वे टेशन जवळ ,महाड

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

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

(a) Name (नाव): ललाबाई   रामचं   बागडे.
(b) Husband's Name ( का नाम): रामचं  
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1949 (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  व जखमी व या या गावा शेजार ल 30ते 40माणसे असे ुप ने द 16.03.2017रोजी 
सायंकऴी 06.00वा नागपुर येथुन महाड येथे मा. डाँ आंबेडकर साहेब यांची चवदार तऴा स या ह येथे काय म अस याने या काय मा 
कर ता ुपने वर रे वे टेशन येथे द 19.03.2017रोजी 20.30वा आ यावर वर रे वे टेशन येथुन पायी चालत मुंबई गोवा हायवे या 
पल कडे जात असताना यांतील मुंबई बाजुकडुन गोवा बाजुकडे भरधाव वेगात जाणार  कार ह ने यांतील जखमी अनुसया मुकुंदा चचखेडे ह स 
वाहनाची जोरात ठोकर मा न तेथे न थांबता पऴुन गेला हणुन.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8698551874

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कोहल  ता कमले वर िज नागपुर, कळमे  वर , नागपुर ामीण, महारा , भारत
2 थायी पता कोहल  ता कमले वर िज नागपुर, कळमे  वर , नागपुर ामीण, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Pravin Ambu Rathod Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2149        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): MARUTI SHAMARAO PATIL

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  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/03/2017 18:19 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/03/2017 18:08 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३९२

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): 20/03/2017 Time (वेळ): 18:08 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:08 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 25/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/02/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 03:15 तास Time To (वेळेपयत): 04:14 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, 16 क.मी.
(b) Address (प  ता): कोकण क या ए स ेस  गाडी नं, वर रे वे टेशन,महाड 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ी.महेश   वजय संग  गुजर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1970 (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 203 a/1, मा हम रोड, शांता दुगा कँ पले स, डपाटणकर ि ल नकजवळ रामक ण , 

पालघरठाणे ामीण , महारा , भारत
2 थायी पता 203 a/1, मा हम रोड, शांता दुगा कँ पले स, डपाटणकर ि ल नकजवळ रामक ण , 

पालघरठाणे ा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 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू

सो याचे  मंगलसु  याम ये 
कोणई प डल असलेले          
        याम ये काळे मणी 
असलेले सुमा

45,000.00

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 वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  हे आप या कुंटुंबासह दादर येथून करमाळे/गोवा येथे फर यासाठ  कोकण क या ए स ेस ने 
वास क रत असताना रे वे गाडी संग क रता वर रे वे टेशन येथे थांबल  असताना फयाद  यांची प नी झोपेत असताना कोणीतर  अ ात 
य तीने मु ाम लबाडीचे हेतूने बळजबर ने फयाद  यांचे गळयातील मंगळसु  खेचून चो न नेले व फयाद  हे याला पाह याक रता रे वे 
ड याचे दरवा याजवळ जावून पाह ले असता या या दशेने दगड फेकून मारला हणून. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9423984198

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)): 45,000.00

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)): Rajendra baburao Sukale Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

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  

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): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0024 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/03/2017 14:54 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/03/2017 14:54 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 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 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): 15/03/2017 Time (वेळ): 09:22 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:12 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 15/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/03/2017

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. ( 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, 04 क.मी.
(b) Address (प  ता): केशवनगर  टाँप जवळ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): काश    रघूनाथ    हा े 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1963 (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 पाल  पोल स टेशन, सुधागड पाल , पाल , 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):

खबर ता 19 03 2017 मी काश रघूनाथ हा े वय 54 वष पो ह 2011 पाल  पो लस ठाणे सम  हजर राहून सरकारतफे खबर लहून देतो 
क मी वर ल ठकाणी नेमणू कस असून स या मी जनरल डयूट  करतो रायगङ पो लस दलात 34 वष सेवा झाल  आहे. ता 15/ 03/ 2017 
रोजी सकाळी 08 00 पयत सहा. फौजदार ए. डी. डोलकर ठाणे अमंलदार डयूट स असताना . अशोक बाबू घायाऴ वय 39 वष धंदा नोकर  
एस.ट .महामंङळ पेण ङेपो बँच नं. 22788 ला नं MH 23 19990002093 रा. समथनगर रामवाडी ता. पेण मुळ रा. सवसवाडी ता. श रकासार 
ता. बीड मो. नं. 9158325102 यांनी मोटार अपघाताची खबर द यात मजकूर मी वर ल ठकाणी राहणारा असून सन 2008 पासून रा प 
महामंडळ म ये चालक हणून नोकर स आहे.मी डसबर 2016 पासुन पेण एस ट .डेपो म ये कायरत आहे ता.15/03/2017रोजी सकाळी 
07.15 वाजता पाल  ते वाफेघर अशी डयुट  अस याने एस.ट .बस मांक MH14/BT2048 अशी पाल  ते वाफेघर फेर  घेवुन नघाले माझे 
सोबत वाहक हणुन दपक पाट ल हे होते.एस.ट .म ये दहा वासी होते माझे ता यातील वर ल एस.ट  बस मी वात पाल  ते वाफेघर अशी 
चाल वत घेवुन जात असताना 07.45 वाज याचे सुमारास चखलगावचे ह ीत केशवनगरचे पाठ मागे आलेवेळी वळणावर समो न वाफेघर 
बाजुकडुन पाल  बाजुकडे येणारा मोटार सायकल वार हा याचे ता यातील मोटार सायकल चाल वत घेवुन येत असताना याला गाडी कं ोल न 
झा याने माझे एस.ट .चे ायवंहर साईडला येवुन धडकला व खाल  पडला मी एस.ट .जागेवर थांबवुन मी व वाहक असे खाल  उतरलो.ते हा 
मोटार सायकल वार यास पायाला व डो याला मार लागला होता पाठ मागुन येणारे मोटार सायकल वार यास थांबवुन या मोटार सायकल 
व न याला सरकार  दवाखा यात पाल  येथे आणले तायचे ता यातील मोटार सायकल ह  बजाज ड क हर कंपनीची असुन तीचा मांक 
MH06/BJ7204 असा आहे याच डाँ टरांनी पुढ ल उपचारा कर ता एम.जी.एम हाँ पीटल पनवेल येथे पाठ वले आहे. तर  तार ख 
15/03/2017रोजी सकाळी 07.15 वाजता पाल  ते वाफेघर अशी एस.ट .बस वता चाल वत 07.45 वाज याचे सुमारास चखलगावचे ह ीत 
केशवनगरचे पाठ मागे आलेवेळी वळणावर समो न वाफेघर बाजुकडुन पाल  बाजुकडे येणारा मोटार सायकल वार हा याचे ता यातील मोटार 
सायकल मांक MH06/BJ7204 चाल वत घेवुन येत असताना याला वळणावर याला मोटार सायकल कं ोल न झा याने माझे एस.ट .चे 
ायवंहर साईडला येवुन एस.ट .बसला ठोकर मा न धडकला हणुन माझी याचे व द त ार आहे.वगैरे मचकुरची दलेल  खबर ती पाल  
पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज टर नं. 05/2017 कडे दाखल कर यात आल  असुन सदर आपघातातील एस.ट .बस ाय हर यास 
मो.वा.का.क.209 माणे नोट स दे यात आले आहे.सदर अपघाताचा तपास कर याच आदेश मा.पोल स नर क सो यांनी द याने व रल खबर 
ता यात घेतल . सदर अपघातातील घटना थळी जावुन दोन पंचासम  पेचनामा केला तो सदरचे अपघाताचे ठकाण हे उ हेफाटा ते उ दर 
वाफेघर जाणारे रोडवर केशवनगर बस. टाँपचे पाठ मागे वळणावर असुन तेथे अपघात झा याचे एस.ट .बस चालक अशोक घायाऴ यांनी ठकाण 
दाख वले आहे वगैरे मचकुरचा केलेला पंचनामा मुळ कागदप ात सामील कर यात आला आहे. सदर अपघाताचे कामी 1) क पेश बाबाजी 
आरेकर वय 25 वष धंदा नोकर  रा.चोपडेवाडी ता.सुधागड 2) पेश बाबाजी आरेकर वय 30 वष धंदा नोकर  मुळ रा.चोपडेवाडी ता.सुधागड 
स या रा.एस द प को.आँ.सेसायट  सी1 म नं.3 हाजीमलंग रोड अपोझीट नम कार ढाबा क याण पुव िज हा ठाणे 3) शांत गजानन आरेकर 
वय 27 धंदा श ण रा.चोपडेवाडी ता.सुधागड स या रा. कवेळे 4) बाबाजी बारकु आरेकर वय 65 धंदा शेती रा.चोपडेवाडी ता.सुधागड 5) 
सौ.रोह णी बाबाजी आरेकर वय 56 वष रा.चोपडेवाडी ता.सुधागड सम  महा मा गांधी हाँ पीटल कामोठे नवी मुंबई येथे जखमी नं.1 यांचे 
सांगणे क  , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन घरात मी माझे आई व डल असे एक ात राहतो मी नागेठणे येथील ी जोगे वर  पंतसं था 

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

2 थायी पता पाल  पोल स टेशन, सुधागड पाल , पाल , 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 अशोक    बाबु  घायाऴ 1. समथनगर रामवाडी ता 
पेण,पेणरायगड,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)



येते कामाला आहे.तसेच आमचा दुधाचा यवसाय आहे. तार ख 15/03/2017रोजी सकाळी 07.00 वाजता चोपडे वाडी येथुन दुध दे यासाठ  
पाल  येथे आमची बजाज ड क हर कंपनीची मोटार सायकल मांक MH06/BJ7204 ह  व न मी नघालो तो 07.45 वाज याचे दर याण 
केशवनगर गावचे जवऴ बस टाँपचे पुढे आ यावर पाल  बाजुकडुन वाफेघर बाजुकडे जाणार  एस.ट .बस वेगात राँग साईडला येवुन माझे मोटार 
सायकलला ठोकर मारल  यावेळी गाडीव न खाल  पडलो.सदर अपघातात मला उज या पायाला मार लागला तसेच कपाळावर उजवे साईडला 
मार लागला मला मुका मार लाग याने उपचारासाठ  पाल  येथील सरकार  दवाखा यात नेले नतंर मला खबर ता 19 03 2017 मी काश 
रघूनाथ हा े वय 54 वष पो ह 2011 पाल  पो लस ठाणे सम  हजर राहून सरकारतफे खबर लहून देतो क मी वर ल ठकाणी नेमणू कस 
असून स या मी जनरल डयूट  करतो रायगङ पो लस दलात 34 वष सेवा झाल  आहे. ता 15/ 03/ 2017 रोजी सकाळी 08 00 पयत सहा. 
फौजदार ए. डी. डोलकर ठाणे अमंलदार डयूट स असताना . अशोक बाबू घायाऴ वय 39 वष धंदा नोकर  एस.ट .महामंङळ पेण ङेपो बँच नं. 
22788 ला नं MH 23 19990002093 रा. समथनगर रामवाडी ता. पेण मुळ रा. सवसवाडी ता. श रकासार ता. बीड मो. नं. 9158325102 
यांनी मोटार अपघाताची खबर द यात मजकूर मी वर ल ठकाणी राहणारा असून सन 2008 पासून रा प महामंडळ म ये चालक हणून 
नोकर स आहे.मी डसबर 2016 पासुन पेण एस ट .डेपो म ये कायरत आहे ता.15/03/2017रोजी सकाळी 07.15 वाजता पाल  ते वाफेघर अशी 
डयुट  अस याने एस.ट .बस मांक MH14/BT2048 अशी पाल  ते वाफेघर फेर  घेवुन नघाले माझे सोबत वाहक हणुन दपक पाट ल हे 
होते.एस.ट .म ये दहा वासी होते माझे ता यातील वर ल एस.ट  बस मी वात पाल  ते वाफेघर अशी चाल वत घेवुन जात असताना 07.45 
वाज याचे सुमारास चखलगावचे ह ीत केशवनगरचे पाठ मागे आलेवेळी वळणावर समो न वाफेघर बाजुकडुन पाल  बाजुकडे येणारा मोटार 
सायकल वार हा याचे ता यातील मोटार सायकल चाल वत घेवुन येत असताना याला गाडी कं ोल न झा याने माझे एस.ट .चे ायवंहर 
साईडला येवुन धडकला व खाल  पडला मी एस.ट .जागेवर थांबवुन मी व वाहक असे खाल  उतरलो.ते हा मोटार सायकल वार यास पायाला व 
डो याला मार लागला होता पाठ मागुन येणारे मोटार सायकल वार यास थांबवुन या मोटार सायकल व न याला सरकार  दवाखा यात पाल  
येथे आणले तायचे ता यातील मोटार सायकल ह  बजाज ड क हर कंपनीची असुन तीचा मांक MH06/BJ7204 असा आहे याच डाँ टरांनी 
पुढ ल उपचारा कर ता एम.जी.एम हाँ पीटल पनवेल येथे पाठ वले आहे. तर  तार ख 15/03/2017रोजी सकाळी 07.15 वाजता पाल  ते वाफेघर 
अशी एस.ट .बस वता चाल वत 07.45 वाज याचे सुमारास चखलगावचे ह ीत केशवनगरचे पाठ मागे आलेवेळी वळणावर समो न वाफेघर 
बाजुकडुन पाल  बाजुकडे येणारा मोटार सायकल वार हा याचे ता यातील मोटार सायकल मांक MH06/BJ7204 चाल वत घेवुन येत 
असताना याला वळणावर याला मोटार सायकल कं ोल न झा याने माझे एस.ट .चे ायवंहर साईडला येवुन एस.ट .बसला ठोकर मा न 
धडकला हणुन माझी याचे व द त ार आहे.वगैरे मचकुरची दलेल  खबर ती पाल  पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज टर नं. 05/2017 
कडे दाखल कर यात आल  असुन सदर आपघातातील एस.ट .बस ाय हर यास मो.वा.का.क.209 माणे नोट स दे यात आले आहे.सदर 
अपघाताचा तपास कर याच आदेश मा.पोल स नर डाँ टरांनी अ लबाग येथे नेण स सांगीतले पंरतु माझे नातेवाईकांनी मला 
एम.जी,एम.हाँ पाटल कामोठे नवी मुंबई येथे उपचारासाठ  आणले तेथे मला डाँ टरांनी तपासुन अँड मट क न घेतले सदर अपघातात माझा 
उजवा पाय नडगी जवळ चर (मोडलेला) आहे.तसेच माझेवर औषधोपचार चालु आहेत सदर अपघात हा एस.ट .बस व रल चालक याचे 
चुक मुऴेच झालेला आहे आता मला सदर एस.ट  बसचा मांक MH14 /BT2048 असा अस याचे समजले मी पुणपणे शु द त असुन मी 
बोल या या प रि थतीत आहे.वगैरे मचकुचा जबाब घे यात आला आहे. तो मुळ कागदप ात सामील कर यात आला आहे.तसेच यास 
मो.वा.का.कलम 209 माणे न ट स दे यात आल  आहे.तसेच यांतील सा ीदार नं.2ते 5 हे सा ीदार नंबर 1 माणे मळती जुलती ह कगत 
सांगत असुन तसा याचे घेतलेले जबाब मुळ कागदप ात सा मल कर यात आले आहेत. एकंदर त झाले चौकशीत व घठना थळ 
पंचना याव न यांतील आरोपीत नामे अशोक बाबु घायाळ वय 39 वष रा.समथनगर रामवाडी ता. पेण मुळ रा. सवसवाडी ता. श रकासार ता. 
बीड यांने याचे ता यातील एस.ट .बस मांक MH14/BT2048ह  पाल  ते वाफेघर अशी घेवुन जात असताना केशवनगर बस टाँपचे पाठ मागे 
आलेवेळी याने र याचे प रि थती कडे दुल  क न वाहन अ तवेगाने, हयगईने बेदरकारपणे चालवुन वाफेघर बाजुकडु पाल  बाजुकडे येणारा 
मोटार सायकस वार यांचे मोटार सायकल नं.MH06/BJ7204ह चे राँग साईडला जावुन ठोकर मा न अपघात के याने यांतील मोटार सायकल 
वार क पेश बाबाजी आरेकर वय 25 वष धंदा नोकर  रा.चोपडेवाडी ता.सुधागड यांचे उजवे पाय व डो यास लहान मो या व पा या दुखापती 
क न याचा उजवा पाय चर क न तसेच दो ह  वाहनाचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन माझी अशोक बाबु घायाल यांचे व द 
भा.द. व.स.क.279,337,338 मो.वा.का.क 184 माणे सरकार तफ 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): LAXMAN 

VAMAN MHATRE (पोल स उप नर क)/PCMH42245  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).

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): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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 1978  

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): पोलादपूर

FIR No. ( थम खबर .): 0004 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/03/2017 21:08 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/03/2017 21:08 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): 19/03/2017 Time (वेळ): 23:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:50 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 19/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:45 तास Time To (वेळेपयत): 22:50 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, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): धामणदेवी गावचे हदद त ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संद प अंनत शरगांवकर पोना753   
(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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  पोलादपुर पोल स ठाणे , पोलादपूर, 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 आरोपीत यांनी याचे ता यातील वी ट डझायर गाडी  .mh02/bj/3506 ह  अ तवेगाने हयगयीने 
बेदरकारपणे पोलादपुर ते खेड अशी वत चाल वत घेवुन जात असताना वर ल ठकाणी आलेवेऴी खेड बाजुकडुन मुंबइ बाजुकडे जाणारा क 
नं.mh12/hd/5142 याचे चालक बाजुकडील मागील टायरला ठोकर मा न वताचे व सा ीदार यांचे लहान मो या व पा या दुखापतीस तसेच 
दो ह  वाहना या नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन सदर गु हयाचा पुढ ल तपास पोना/753 शरगांवकर हे क रत आहेत 

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

2 थायी पता  पोलादपुर पोल स ठाणे , पोलादपूर, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 संजय शांताराम दवाऴे   1. रा मरले  ताखेड 
िजर ना गर ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SANDIP ANANT 
SHIRGAVKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 113010003620SASM8501C        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): jitendra dnyanesh jagadale

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  

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 .): 0033 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/03/2017 00:42 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/03/2017 00:42 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 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 20/03/2017 Time (वेळ): 23:31 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:31 तास Entry No. (न द .):  046

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 18/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 18:00 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): द ण, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): नागोठणे पेझार  रोड, शवधार  व णु मंद राजवळ, कुडूस,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): काश   भाऊसाहेब  काळोखे
(b) Father's Name ( का नाम): भाऊसाहेब काळोखे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1968 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9762611653

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

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 हेमंत  ह र चं  हा े वडील: ह र चं  हा े 1. राजंणपाडा,अ लबाग,मांडवा 
सागर ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर ता.20/03/2016मी काश भाऊसाहेब काळोखे वय49 पोहवा/1653 रा.पोयनाड पोल स ठाणे मो.नं.9762611653 सम  पोल स ठाणेत 
खबर लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन पोयनाड पोल स ठाणे येथे कायरत आहे.ता.18/03/2016 रोजी 08.00 ते 20.00 
पयत पोल स ठाणे अंमलदार हणुन डयुट स असले या मपोना/146 चवरकर यांनी ी अनंता सोमा पाट ल वय45 वष रा.कोपर  पो.कुडुस 
ता.अ लबाग िज.रायगड यांनी दलेल  मोटार अपघाताची खबर रिज.नं.05/2017 कडे दाखल क न सदर मोटार अपघाताचा पुढ ल तपास 
मा.सहा.पोल स नर क आर.एन.राजे पोयनाड पोल स ठाणे यांचे आदेशाने आम याकडे दल  सदर खबरेचे अवलोकन केले यातील मजकुर 
खाल ल माणेता.18/03/2017 रोजी सायंकाळी 06.00 वा.चे सुमारास घर  असताना समजले क  नागोठणे पेझार  रोडवर कुडुस गावचे ह ीत 
कारचा अपघात झाला असुन याम ये लोक जखमी झाले आहेत असे समज याने मी ता काळ अपघात झाले ठकाणी आलो. व लोकां या 
मदतीने कार नं.MH.01/AC9997 या अपघाती कारम ये अडकले या 5 जखमी पेशंट यांना बाहेर काढुन अ युल सम ये बसवुन उपचारासाठ  
दवाखा यात पाठवुन दले.व अपघाताबाबत पोयनाड पोल स टेशनला कळ वले आहे. सदर अपघातातील कार ह  कोणाची आहे याबाबत 
समजले नाह . हणुन माझी सदर अपघाताबाबत खबर आहे वगैरे मजकुरची खबर रिज टर  दाखल आहे. सदर मोटार अपघातातील कार 
चालक याची माह ती घेतल  असता याचे नाव हेमंत ह र चं  हा े वय21 यवसायनोकर  रा.राजंणपाडा ता.अ लबाग मो.नं.9552942399 
असे अस याचे समजले यांचेकडे दुर वनीव न संपक साधुन अपघातातील जखमीची माह ती घेतल  असता यांनी सदर अपघातात 1)हेमांगी 
सुिजत पाट ल वय26 रा.पारगाव ता.पनवेल 2) हेमलता ह र चं  हा े वय20 रा.राजंणपाडा ता.अ लबाग 3) हषला ह र चं  हा े वय50 
रा.राजंणपाडा ता.अ लबाग 4) शुभांगी शरद कवळे रा.राजंणपाडा ता.अ लबाग यांना दुखापती झा या असुन पैक  हषला ह र चं  हा े या सुरज 
ह पीटल सानपाडा मुंबई येथे उपचार घेत अस याचे सां गतले. सदर मोटार अपघाताची चौकशी सु  अस याने अपघाती ि व ट कार नं. 
MH.01/AC9997 ह  वर ल चालक हेमंत ह र चं  हा े रा.राजंणपाडा ता.अ लबाग यांना मोटार वाहन कायदा कलम 209 माणे नोट स दे यात 
आल  आहे. याची थळ त कागदप ात समा व ट आहे.सदर मोटार अपघाताचे ठकाणी जाऊन पंच 1) ी मल ंद ल मण घरत वय48 धंदा 
नोकर  रा.राजंणपाडा ता.अ लबाग िज.रायगड 2) ी क पेश पंढर नाथ राणे वय33 यवसायशेती रा.राजंणपाडा पो.आवास ता.अ लबाग यांचे 
सम  घटना थळाचा पंचनामा सकाळी 08.30 ते 09.30 या दर यान केला असुन सदर मोटार अपघाताचे ठकाण हे मोटार अपघाताची खबर 
देणार अनंता सोमा पाट ल र .कोपर  ता.अ लबाग यांनी दाख वले ते पाहता सदरचे ठकाण हे मौजे कुडूस गावचे ह ीत ी े  शवधार  व णु 
मंद राकडे जाणारे रोडजवळ नागोठणे ते पेझार  रोडवर आहे. सदर ठकाणी र ता नागोठणे बाजूकडुन पेझार  बाजुकडे चढावाचा प का डांबर  
रोड 18 फुट ंद चा द ण उ तर जाणारा आहे. सदर रोडचे दो ह  बाजुस 3 बाय 3 फुट ंद या क या साईडप या आहेत. सदर रोडचे 
पि चम साईडप यावर मोटार अपघातातील कार कार नं. MH.01/AC9997 ह जमीनीम ये असले या दगडाला ठोकर मा न सदर दगड 
ख यातुन बाहेर नघुन सुमारे 15 फुट अंतरावर पुढे गे याचे दसुन येत आहे. व या ठकाणी ख डा पडला या ख याचा यास सुमारे 2 
फुट ंद चा व ख डा दड फुट खोल चा असा आहे.सदर ठकाणाहुन कार पल या खात रोड या साईडला असले या खडाकाजवळ दगडावर 
पाठ मागील भाग राहुन गाडीची चारह  चाके वर झालेल  व टपावर पडलेल  दसत असुन ती द णेकडील त ड क न आहे. सदर ठ काणापासुन 
रोडचे साईटला पि चम बाजुस सुमारे 25 फुटावर ईले क पोल असुन कार पासुन ी े  शवधार  व णु मंद राकडे जाणारा रोड मु य 
रोडपासुन पुव बाजुस गेला असुन तो 150 फुट अंतरावर आहे. सदर ठकाणी रोडचे पि चम साईड प ीवर व बाजुला काचेचे व फारबरचे तुकडे 
अ ताव त पडलेले दसत आहे. सदर कारची प र थीती पाहता कार या समोर ल शो चेपला असुन रेडीएटर व इंिजन ची तुटफुट झालेल  दसत 
आहे. तसेच चसी ब ड झाले असुन समोर ल बंपर ,हेडलाईट,टेललाईट.समोर ल काच व दो ह  साईड कढ लदरवाजांचे काचा फुटुन दरवाजा ब ड 
झालेले दसत आहेत. सदर ठकाणी गाडीचे कागदप  गाडीत उपल ध नस याने पाहता आले नाह  वगैरे स व तर पंचनामा कर यात आलेला 
आहे.सदर मोटार अपघाताचेकामी सा ीदार 1)हेमांगी सुिजत पाट ल वय26 रा.पारगाव ता.पनवेल 2) हेमलता ह र चं  हा े वय20 
रा.राजंणपाडा ता.अ लबाग 3) शुभांगी शरद कवळे रा.राजंणपाडा ता.अ लबाग याचेकडे वचारपुस केल  असता यांचे सांगणे क , 
ता.18/03/2017 रोजी यां या मालक ची कार नं. MH.01/AC9997 ह  घेवुन पाल  येथे गणपती दशनासाठ  दुपार  02.30 वा. या सुमारास 
नघालो. पाल  येथे दशन क न परत गावी राजंणपाडा येथे ये यासाठ  परत पाल  येथुन सायंकाळी 05.15 वा.चे सुमारास नघुन नागोठणे 
कुडूस माग येत असताना कुडूस गावचे ह ीत ी े  शवधार  व णु मंद राजवळ आले वेळी कार वेगात अस यामुळे कारचा ाय हर 
साईडकडील टायर फुट याने गाडी रोडचे डावे साईडला जावुन दगडाला ठोकर मा न पलट  झाल  सदर अपघातात आ हाला तसेच हेमंत 
ह र चं  हा े रा.राजंणपाडा तसेच सौ.हषला ह र चं  हा े वय50 रा.राजंणपाडा यांना लहान मो या व पा या दुखापती झा या असुन 
आ हास झाले या दुखापतीवर स ह ल ह पीटल येथे उपचार झाले असुन पैका सौ.हषला ह र चं  हा े हचेवर सुरज ह पीटल सानपाडा मुंबई 
येथे उपचार चालु आहेत. वगैरे हक गत सांगत असुन यांचे तसे जबाब न द व यात आले.एकंदर त झाले तपासाव न व घटना थळा या 
प र थीतीव न यांतील कार चालक हेमंत ह र चं  हा े रा.राजंणपाडा लायस स नं.MH06201600066689 यांनी याचे ता यातील कार 
नं.MH.01/AC9997 ह  पाल  ते राजंणपाडा अशी नागोठणे पेझार  रोडने ता.18/03/2017 रोजी चाल वत घेवुन जात असताना मौजे कुडुस गावचे 
ह ीत सायंकाळी 18.00 वा. या सुमारास आलेवेळी याने सदर ठकाणी र ता चढावाचा व यानंतर पुढे सरळ असताना र याचे प र थीतीकडे 
व वाहतुक नयमांकडे दुल  क न कार अ वचाराने हयगयीने व बेदरकारपणे चालवुन अपघात क न अपघातात सा ीदार यांना लहान मो या 
व पा या दुखापती होणेस व तसेच वतःचे कारचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन माझी सरकारतफ कार चालक हेमंत ह र चं  हा े 
रा.राजंणपाडा ता.अ लबाग याचे व द भा.द. व.स.कलम 279,337,338,427 मो.वा.का.कलम 184 माणे सरकारतफ 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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): NANDAJI 
HARIBHAVU BHOIR

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

13.
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(3)

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)

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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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 पु ष 1996  

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): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0028 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/03/2017 22:40 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/03/2017 22:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४९८अ

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): 20/03/2017 Time (वेळ): 22:18 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:18 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 08/01/2003 Date To ( दनांक पयत): 05/03/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): मातो ी संकुल , चाभाल  ,खालापुर 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): शला   रमेश  पगारे 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1957 (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.): 91-9421288559

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता येतीनगर संगमे वर , मालेगाव ना शक ामीण, महारा , भारत
2 थायी पता येतीनगर संगमे वर , मालेगाव ना शक ामीण, महारा , भारत
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 वनोद   रमेश  बावी कर 1. मातो ी 
संकुल,चांभाल ,खालापुर,रसायनी,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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जबाब ता. 20/03/2017मी शला रमेश पगारे वय 60 धंदा गुह णी रा. योतीनगर संगमे वर ता. मालेगाव , िज. ना शक मो नं 
9421288559 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन खबर लहुन देते क, मी वर ल माणे राहणार  असुन वर नमुद प यावर माझे पती नामे 
रमेश पगारे , लहान मुलगा योगेश पगारे, माझी सुन नामे पुनम पगारे दोन नातवंडे यांचेसह राहत आहे. माझी लहान मुलगी नामे वजया वय 
37 हचे ल न दनांक20/05/2001रोजी वनोद रमेश बा व कर मातो ी संकुल ,चांभाल  ता.खालापुर िज.रायगड यांचे सोबत ह दु रती रवाजा 
माणे आमचे मज ने झालेले होते. ल न ठरते वेळी मानपाण हणून 15 हजार पये रोख व अंगठ  आणी ल नाचा सव खच आ ह  केलेला 
होता. ल न झा यानंतर वजया हला मुलगा स देश वय 14,लहान मुलगा नामे पाथ् वय 8 अशी दोन मुलगे झाल . माझी मुलगी नामे 
वजया ह स सन 2003 म ये प हला मुलगा झा यानंतर जे हा माहेर  माझेकडे येत असे यावेळी ती तचा पती वनोद बावी कर याचे ब ल 
माझेकडे त ार कर त असे व हणत असे क , वनोद यास दा  प याचे यसण आहे व तो दा  पवून आ यानंतर मला मारहाण क न 
श वगाळी कर त असतो असे सांगत असे. आ ह  यावेळी घरातील सवानी मुल ची समजुत घालून पु हा तला त या नवयाकडे पाठवीत होतो. 
माझी मुलगी वजया हचे मुलांचे श णाकर ता शाळेची फ भर याकर ता तचा नवरा वनोद हा तीला मारहाण क न सांगत असे ,तु तुझे 
आइवडीलांकडुन पैसे घेवुन ये असे सां गत यानंतर मुलगी घाब न आमचे घर  येवुन आमचेकडुन वेळोवेळी पैसे घेवुन जात असे. मुल ला ास 
नको हणुन आ ह  तला संसाराम ये नेहमी मदत करत होतो. वनोद याचे वतनात सुधारणा होईल हणुन आ ह  मुल चे त ार कडे दुल  
कर त होतोगेले दोन वषा पुव  मुलगी वजया हला वनोद याने घ न पैसे आणले नाह  हणुन या रागाने तला काठ ने मारहाण केल  होती 
यावेळी त या डो याला दुखापत झालेल  होती याबाबतची ह कगत माझे मुल ने मला फोन व न सां गतले होते हणुन आ ह  तचे चांभाल  
येथे आलो होतो व तला पा ह यानंतर त या डो याला दुखापत झा या हो या व अंगावर सु दा मारहाणी या खुना दसत हो या यावेळी 
आ ह  मुलगी वजया हस काय झाले होते याबाबत वचारणा केल  असता तने सांगीतले होते क पती वनोद याने पैशां या कारणाव न 
माझेशी वाद घलुन मला मारहाण क न शवीगाळी दमदाट  केल  या मारहाणीत माझे डो याला दुखापत झाल  आहे अशी ह कगत याने 
आ हांस सांगीतल  होती यावेळी आ ह  जावई वनोद यांना समजव याचा य न केला व असे पु हा क  नका मुल ल  ास देवु नका अशी 
समज दलेल  होती वनोद याची आई नमलाबाई यांना सु दा याबाबत क पना दलेल  होती. दनांक 05/03/2017रोजी सायंकाळी 
07.00वातजा माझा मोठा मुलगा नामे नतीन रमेश पगारे याचे मोबाईल मांकावर मनेश बावी कर यांनी फोन केला व यांनी सां गतले क , 
व हणी भाजले आहेत तु लवकर बन हि पटल, ए◌ेरोल , नवी मुंबई येथे ये असे कळवी यानंतर मुलगा नतीन हा ता काळ बन हि पटल, ए
◌ेरोल  येथे गेला व यानंतर याने मला रा ी 09.00 वाजता फोन क न सदरची हा कगत सां गतल  यानंतर मी माझे नातेवाईक असे 
लागल च मालेगाव मधुन ए◌ेरोल ला जा याकर ता नघालो व द.06/03/2017 रोजी पहाटे 04.00 वाजता आ ह  बन हि पटल ए◌ेरोल  येथे 
पोहोचलो यावेळी माझी मुलगीवर तेथील ड टर उपचार कर त होते माझी मुलगी ह  बन वाड म ये उपचार घेत होती यावेळी तचेवर 
इंफेकशन होवु नये हणुन तेथील ड टर आ हाला आत सोडत न हते आ ह  तीन चार दवसांनी मुल ला भेटलो ते हा माझी मुलगी वजया 
ह चा चेहरा, छाती, पोटाचा भाग, दो ह  हात असे शर र भाजले होते व यावर ड टर औषधोपचार कर त होते मुलगी वजया मला पाहताच रडु 
लागल  व मला हणाल  क , आई माझा नवरा वनोद याने मला गे या चार पाच दवसापासुन रोज मारहाण कर त होता तसेच मला नमला 
माताजी यांचे सहजोग क , चांभाल  येथील रल म ये जावयाचे होते याबाबत मी नवरा वनोद याचेकडे सदर रल ला जा याकर ता वचारले 
असता यांनी रल म ये न पाठवता घर च राह यास सां गतले होते व या कारणाव न मला यांनी मारहाण केल  व द.05/03/2017 रोजी 
दुपार या वेळी हाताबु याने मारहाण क न माण सक छळजाच केला व मला जाळुन घेवुन मर जा असे बोलला हणुन मी नेहमी या ासाला 
कंटाळुन अंगावर रकेल ओतुन मी जाळुन घेतलेले आहे माझे बरेवाईट झाले तर तु माझे मुलांना सांभाळ असे मला रडुन सां गतले होते हणुन 
मी माझे मुल ला धीर दे याचा य न केला व नंतर हा सदरचा कार मी माझे पती माझे मुलांना व माझे नातेवाईकांना मुल चे ासाब ल  
हा कगत सां गतल  द.19/03/2017 रोजी मी माझा मुलगा नतीन याचे क याण येथील घर  असताना माझा मुलगा नतीन याने मला 
सां गतले क , वजया ह  दवाखा यात औषधोपचार घेत असताना दुपार या दर यान मयत झाल  आहे आप याला तकडे जायचे आहे असे 
सां गतले हणुन आ ह  सवजन बन हि पटल ए◌ेरोल , नवी मुंबई येथे जावुन पा हले असता मुलगी ह  मरण पावल  होती यानंतर मुल चे 
ेतावर आज द.20/03/2017 रोजी पो ट मटम होवुन तचे ेतावर अं य वधीकर ता वजया ह चे दर मनेश यांचे ता यात दले मुलगी 
वजया हचे ेतावर आ ह  हंदु रती रवाजा माणे अंतीम सं कार केलेले आहेत. तर  माझी मुलगी वजया हला तीचा पती वनोद बावी कर 
याने सन 2003 पासुन ते द.05/03/2017 रोजीचे दर यान पैशा या कारणाव न व इतर कारणाव न नेहमी मारहाण क न शा रर क व 
मान सक ास द यामुळे या जाचाला कंटाळुन तने वताचे अंगावर रकेल ओतुन जाळुन घेतलेले आहे. व याम ये ती मरण पावलेल  आहे 
माझी मुलगी वजया हचे मरणास तीचा नवरा वनोद बावी कर हा जबाबदार आहे हणुन माझी वजया हचा पती वनेद रमेश बावी कर 
याचे वरोधात त ार आहे. माझा जबाब मराठ त संगणकावर टंक लखीत केला असुन तो मी वाचुन पा हला तो मी सां गत या माणे बरोबर व 
खरा आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह  ठाणे अंमलदार रसायनी 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)): SANDEEP MAHADEV 
MADHALE

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) District (िज  हा): 

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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 1974  

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 .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/03/2017 14:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/03/2017 14:00 वाजता

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

(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 
3(1)

6 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

3(2)

7 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

6

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): 20/03/2017 Time (वेळ): 14:32 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:32 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 19/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 09:00 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. ( 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, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): नवघर पो रामराज,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रामनाथ आऴसु नाईक   
(b) Father's Name (का नाम): 

(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): 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):

वर ल तारखेस वेळी ठकाणी यांतील आरोपीत हे फयाद  यांचे शेजार  राहणारे अ भजीत सुहास वाक कर यांना तुला रेवदंडा पोल स ठाणे येथे 
बोल वले आहे असा नरोप देवुनह  ते गेले नाह त हणुन ते बडबड कर त असताना यांची बडबड ऐकुन यांतील फयाद  अ भजीत वाक कर 
यां या घर  गेले व यांतील आरोपीत यांना हणाले क ,तु ह  आता रटायड झालेला आहात,तु ह  काह  दमदाट  देवु नका असे बोल यावर 
आरोपीत यांना राग येवुन यांनी रागा या भरात शवीगाऴी क न फयाद  यांना जातीव न तु ह  कातकर  कधी सुधारणार नाह त.तु ह  
कातकर  कातकर च राहाल असे जातीवाचक बोलुन फयाद  यांना हाताबु याने मारहाण कर यास सु वात केल .तसेच आरोपीत नं 1यांने फोन 
क न आरोपी नं .2यास बोलावुन घेवुन तो तेथे आ यानंतर यानेह  यांतील फयाद  यांना हा याचे राहते घराचे ओट वर बसुन दा  पऊन 
दा चे नशेत यांतील फयाद ला हाताबु याने मारहाण क न तेथे पडलेल  वट फयाद  यांचे डो यात डावे बाजुस मा न दुखापत केल  हणुन

(g) Occupation (  यवसाय): 

(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 नवघर पो रामराज, अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नवघर पो रामराज, अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 सताराम महा डक   1. नवघर पो 
रामराज,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

2 गणेश सताराम महा डक   1. नवघर पो 
रामराज,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rajendra Vasantrao 
Dandale

Rank (हु ा): पोल स उप-अधी 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 
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): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

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): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0022 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/03/2017 21:28 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/03/2017 21:15 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 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): 20/03/2017 Time (वेळ): 21:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:15 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:30 तास Time To (वेळेपयत): 15:30 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): पि चम, 06 क.मी.
(b) Address (प  ता): मराठ  शाळेसमोर रोडवर, वाळवट , ीवधन-402110

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): र वं   ानदेव ढोबळे ASI 

(b) Father's Name ( का नाम): ानदेव ढोबळे
(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): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ीवधन पोल स ठाणे, ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, 

भारत

1
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087434931

2 थायी पता ीवधन पोल स ठाणे, ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, 
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 देव    दल प भुसाने वडील: दल प भुसाने 1. 
नवीपेठ, ीवधन, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा
र-402110,भारत

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

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

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

2
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मी र वं  ानदेव ढोबळे वय.40वष सहा.फौजदार नेमणुक ीवधन पोल स ठाणे सम  हजर राहुन सरकार तफ खबर लहुन देतो क , मी 
ीवधन पोल सठाणे येथे नेमणुक स असुन द.17/03/2017 रोजी 08.00 ते 20.00 वाजे पयत पोल स ठा यात ठाणे अंमलदार हणुन डयुट स 
असताना एजाज शमसुदद न माणीकवारे रा.मोगल मोह ला ीवधन ता. ीवधन यांनी पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन दल  क , मी 
एजाज शमशुदद न वय.33 वष रा.मोगल मोह ला ीवधन सम  हजर राहुन खबर लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी माझी प नी व 
मुलांसोबत एक ीत कुटुबांत रहातो. माझे वतःचे मालक ची मनी डोअर र ा मांक एम.एच.06.एस.3733 ह  असुन ती मी वतः ीवधन 
ते बोल  अशी भा याने चाल वतो.आज ता.17/03/2017 रोजी 02.15 वा. मी माझी मनीडोअर र ाम ये वासी भ न बोल कडे जात असताना 
वाळवट  गावचे हदद त मराठ  शाळेजवळ आ यावेळी माझे मनीडोअरचे समो न बोल  बाजुकडुन एक मोटार सायकल वार वेगाने येवुन याने 
माझे मनीडोअरला उजवे बाजुला ठोकर मा न अपघात झाला आहे. अपघात झाले नंतर मी खाल  उत न मोटारसायकलचा नंबर पाह ला 
असता एम.एच.06बी.एन.5567 असा होता. अपघाताम ये मोटार सायकल वार याचे डो यास व उजवे हातास मार लागुन दुखापती झा या 
आहेत. अपघात झाला ती वेळ 03.30 वाज याची होती. तर  माझी वर ल अपघाता बाबत खबर आहे. वगैरे मजकुरची खबर द याने ती 
ीवधन पो.ठाणे मोटार अपघात रिज.नंबर 04/2017 कडे आ ह  वतः दाखल केल  आहे. सदर अपघाताचा तपास मा.पोल स नर क सो.यांचे 
आदेशाने आ ह  वतः केला असुन मोटार अपघाताचा तपासकामी आ ह  अपघाताचे ठकाणी जावुन दोन पंचाना बोलावुन अपघाताचे ठकाणचा 
पंचनामा केला. अपघाताचे ठकाण वाळवट  बोल  जाणारे प का डांबर  रोडवर असुन वाळवट  गावाचे हदद त मराठ  शाळे समोर आहे. सदर 
ठकाणी र ता सुमारे 15 फुट ंद चा आहे. व मराठ  शाळा सुमारे 50 मीटर पुवकडे आहे. घटना थळी मनीडोअर व मोटार सायकलचे काचांचे 
तुकडे पडलेले दसत आहेत.तसेच बोल बाजुकडे जाताना रोडचे कनारपटट  पासुन सुमारे 06 फुट अंतरावर रोडवर र ताचे डाग पडलेले दसत 
आहेत. अपघात ठकाणी दो ह  वहाने असुन ती वहातुक स अडथला होउ नये हणुन बाजुला क न ठेव यात आलेल  आहेत. अपघाती 
मनीडोअरची समोर ल काच व उजवी हेडलाईट फुटलेल  असुन उजवे बाजुचा प ा चेपलेला दसत आहे. तसेच मोटार सायकल नंबर 
एम.एच.06.बी.एन.5567 हची हेडलाईट फुटलेल  व बंपर चेपलेला दसत आहे. वगैरे मजकुरचा स व तर पंचनामा क न तो कागदप ांत 
सामील कर यात आला आहे. अपघातातील सा ीदार ीमती मालती वासुदेव पाट ल वय.40 वष रा.खालचा िजवना कोळीवाडा ता. ीवधन 
ह चेकडे वचारपुस केल  आसता तचे सांगने क , या ता.17/03/2017 रोजी दुपार  14.00 वा. घरातुन नघुन याचे नातेवाईकाकडे ल नाचा 
काय म अस याने पार नाका येथे मनीडोअर र ाम ये बसुन भरडखोल येथे जा यासाठ  नघाले. र ात यामागील शीटवर बसले या हो या. 
र ा सुमारे 15.30 वा.चे सुमारास मराठ  शाळे जवळुन जात असताना याचे समो न एक मोटार सायकल नंबर एम.एच.06.बी.एन.5567 ह  
वर ल मोटार सायकल वार वेगाने अचानक राँग साईटला आला व याने मनीडोअरचे उजवे बाजुला हेडलाईट जवळ ठोकर मारल  व यामुळे 
मनीडोअर र ाची समोर ल काच फुटुन ती माझे हाताला लागुन माझे डावे हाताचे मनगटाला दुखापत झाल . सदरचा अपघात हा मोटार 
सायकल वार याचे चुक मुळे झाला आहे अ या मजकुराची हक गत सांगीत याने तचा तसा जबाब न दवुन तो मोटार अपघाताचे कागदप ात 
सामील केला. अपघाती म नडोअर नंबर एम.एच.06.एस.3733 यास मो.वा.कायदा कलम 209 माणे नोट स दे यात आल  आहे. तसेच मोटार 
सायकल वार देव  दल प भुसाने यास मोटार आपघातात झाले दुखापतीचे माणप  डाँ टरानकडुन ात केले. यात यास आपघातामुळे 
दुखापती झा याचे डाँ टरानी नमुद केले आहे. एकंदर त मोटार आपघाताचे झाले चौकशीत असे दसुन येते क , यांतील मोटार सायकल वार 
देव  दल प भुसाने वय.28 वष रा.नवीपेठ, ीवधन याने आपले ता यातील मोटारसायकल नंबर एम.एच.06.बी.एन.5567 ह  बोल  ते वाळवट  
जाणारे रोडने चाल वत घेवुन जात असताना वाळवट  गावचे हदद त मराठ  शाळेसमोर रोडवर आ यावेळी र याचे पर थीतीकडे दुल  क न 
आपले ता यातील मोटारसायकल वेगाने हयगयीने चालवुन समो न येणारे मनीडोअर र ा नंबर एम.एच.06.एस.3733 हस उजवे बाजुस 
ठोकर मा न दो ह  वाहनांचे नुकसानीस तसेच वतःचे तसेच मनीडोअरमधील वाशी मह ला नामे मालती परशुराम पाट ल हचे करकोळ 
दुखापतीस कारणीभुत झाला हणुन माझी याचे व द सरकार तफ भा.द. व.सं.क.279,337,मोटार वाहन कायदा कलम 184 माणे 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)): AMOL AMBADAS 
KANDARE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): AAKM8501W        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.)
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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): Parshuram Narayan Kamble

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 पु ष 1989  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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