
1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0108 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/05/2017 01:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 23:35 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४२
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
6 बालकांचे लैगींक अपराधांपासून संर ण 

अ ध नयम, २०१२
12

7 बालकांचे लैगींक अपराधांपासून संर ण 
अ ध नयम, २०१२

8

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): 20/05/2017 Time (वेळ): 23:35 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:35 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 21:30 तास Time To (वेळेपयत): 02:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 10 क.मी.
(b) Address (पता): गु कुल इंटरनशनल कुल येथे, मौजे आसरे गावचे ह ीत,ताखालापूर 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ.शरयु     शांत     डोळस
(b) Husband's Name ( का नाम): शांत    डोळस
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1979 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

 फयाद   यांनी झाले या काराबाबत कुल या यव थपकांशी संपक साधला असता यांनी समाधानकारक उ तर न द याने  फयाद  यांनी आज 
रोजी खालापूर पोल स ठा यात खबर  द याने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9664539260

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रापी अँ ट ट  कलनी  ब डींग, टाईप लट नं14 चौथा माला, टळकनगर चबुर 

मुंबई नगर 89, चे बूर, बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत
2 थायी पता रापी अँ ट ट  कलनी  ब डींग, टाईप लट नं14 चौथा माला, टळकनगर चबुर 

मुंबई नगर 89, चे बूर, बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 द शत      भुत 1. गु कुल इंटरनशनल कुल,आसरे गावचे 
ह ीत,खालापूर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

2  यश       वराणी 1. गु कुल इंटरनशनल कुल,रा आसरे गावचे 
ह ीत,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर ता.20/01/2017मी सौ.शरयु शांत डोळस वय 38 वष, यवसाय गह णी, रा.पी अँ ट ट  कलनी ब डींग टाईप लट नं.14 चौथा माला 
टळकनगर च बुर मुंबई नगर 89 मोबा.नं.9664539260 सम  हजर राहून लहुन देते क  ,मी वर ल ठकाणी माझा मुलगा देवांश असे एक  
कुटुंबात राहतो. माझे पती शांत व याधर डोळस हे बडर स युर ट  फोसम ये हेड क टेबल हणुन नोकर स असून ते स या बंगाल येथे 
समानगर येथे कत या बजा वत आहेत.माझा मुलगा देवांश शांत डोळस हा ी. वामी नारायण गु कुल इंटरनशनल कुल येथे दनांक 
26/6/2016 पासुन इय ता 7 वी म ये श ण घेत असून याच ठकाणी ह टेलम ये राह यास आहे. यांची सन 2017 म ये वा षक प र ा 
झा यानंतर शाळेला सु ी पड याने दनांक 8/4/2017 रोजी मी माझे मुलाला ी. वामी नारायण गु कुल इंटरनशनल कुल येथून घर  घेऊन 
जाणेकर ता आले व याच दवशी यास घर  घेऊन गेले. यानंतर दनांक 15/4/2017 रोजी यांचा वाष क प र ेचा नकाल अस याने याच 
दवशी नकाल घेऊन जाणेसाठ  मी तसेच माझा मुलगा यास घेऊन ी. वामी नारायण गु कुल इंटरनशनल कुल येथे आलो व मुलाचा 
वा षक प र ेचा नकाल घेऊन घर  गेलो. माझा मुलगा या वेळी मी दनांक 8/4/2017 रोजी घर  घेऊन गेले यावेळी याची त बेत 
अश तपणाची दसत होती. तसेच शांत व ग प ग प व जा त वेळ पडून राहायचा. परंतु यास झोप येत न हती हणून मी याला पु हा 
पु हा तुझी त बेत बर  नाह  का तु जेवण खावण का बरोबर कर त नाह स याबाबत वचारणा कर त होते. तर  तो काह  सांगत न हता. तो 
छातीत दुखत अस याचे सांगत अस याने दनांक 21/4/2017 रोजी मी मुलगा देवांश याची के.ई.एम.हि पटल परेल मुंबई येथे जावुन शार र क 
तपासणी करन औषधोपचार केला. तर  याची त बेत बर  वाटत नस याने याची मी दनांक 5/5/2017 रोजी मान सक तपासणी 
के.ई.एम.हि पटल परेल मुंबई येथे केल . या औषधोपचारा या कालावधीत मला पुढ ल माणे याचे बाबत झाले या घटना कळा या . यानंतर 
माझा मुलगा कु.देवांश शांत डोळस याने याला व याचा म  कु. युवराज पवार याला दनांक 29/3/2017 रोजी गु कुल मधील मी टडी 
मम ये अ यास कर त असताना दश त भुत हा इय ता 6 वी या वगात घेऊन गेला व दरवा या बंद क न दश त भुत व यश वराणी यांनी 
मला हाताने कानाखाल  व पाठ त मारहाण केल  व या दोघांनी मला तु म ती का कर त होतास असे वचारले असता यावेळी माझा मुलगा 
यांना मी खेळत होतो असे बोलला. यावेळी या दोघांनी तु या व डलांना कळ वतो असे हणाले. यावेळी माझा मुलगा या दोघांनाह  माझी 
काय चुक आहे माझे व डलांना कळ व यासारखी काय गो ट आहे असे सांगत होता. यानंतर या दोघांनी माझे मुलाला हाताचे चापट ने 
कानाखाल  मारले. यानंतर मी यांचेकडे पाणी मा गतले असता यांनी मला पाणी देखील दले नाह . यानंतर मी वाश मम ये जा यासाठ  
यांना वचारणा केल  यांनी मला वश मम ये सु दा जावुन दले नाह . यानंतर यांनी माझे मुलाकडून पु हा चुक करणार नाह  असे लहुन 
घेतले व यानंतर लास मम ये सव मुलांसमोर परत म ती करणार नाह  असे सम  बोल यास सां गतले. या माणे माझे मुलाने 
सां गतले. यानंतर सव मुलांना नेहमी माणे झोप यासाठ  सोडुन दले. या माणे मी माझे मम ये झोप यासाठ  गेलो. यानंतर मी झोपले या 
मम ये रा ौ 12.30 वा. या सुमारास द शत आला व याने मला झोपेतुन उठवून वामीने बोल वले आहे असे सां गतले हणून मी माझे 
वापरते ट  शट घातले व पु हा झोपी गेलो. यानंतर पाच मनीटांना युवराज हा माझे मम ये आला व याने मला व युवराजला वामीने 
बोल वले असे सां गतले. यानंतर माझा मुलगा व युवराज असे मह र मनेजींग डायरे टर यांचे ऑफ सम ये घेवून गेला. तेथे गे यानंतर 
यांनी आ हांला आ ह  म ती कर त असलेले ि हडीओ दाखवून द शत व यश यांनी मला व युवराजला हाताचे थापटाने व मची ि टक 
युवराजचे डो यावर व माझे डावे दंडावर मारले. यानंतर आ हांला लाथेने मा न आ हां दोघांनाह  मह र सरांचे मम ये घेवून गेले व तेथे 
गे यानंतर आ हां दोघांनाह  यांनी झाडूने मारहाण केल . यानंतर गु कुलम ये काम करणारा हाद क यांनी द शत व यश यांना आता दो ह  
मुलांना काय क  नका काय करायचे आहे ते उ या करा असे सां गतले.त्◌ानंतर ते दोघेह  मला व युवराजला सदर गु कुल या टेरेसवर घेवून 
गेले तेथे आ हाला ला ट कचे पाईपने मारहाण क न हमने बोहोत जनो क गांड मार  हे आज दखाता हुँ कैसे होता है गांड मारना अशी 
श वगाळी केल . यानंतर आ हा दोघांना वेगवेगऴे घेवुन गेले . मला द शत घेवुन गेला व युवराजला यश घेवुन गेला. तकडे मला द शत याने 
नेवुन नागडे हायला सां गतले. ते हा मी ओरडायला आ ण रडायला लागलो ते हा मला हणाला क, मी तुला व न फेकुन देईन अशी धमक  
दल . यानंतर मी रडायला लागलो असता त्◌ाने माझे सव कपडे काढले व मला हाताने क न माझे ायवेट पाटवर चमटे घेतले. यानंतर 
मला कपडे घालायला सां गतले व आ ह  खाल  आलो. ते हा रा ीचे दोन वाजले होते व खाल  आ यावर आमचे हल तक ट यश व द शत 
यांनी मागुन घेतले व सकाळी वामीना दले. यानंतर वामीनी माझे मुलाला व युवराजला सकाळी मेन ऑफ सम ये बोलावुन घेतले व यांना 
वचारले क, तु ह  काय खेळत होते व तु ह  काय म ती केल  याबाबत वचारणा केल  असता यांनी ते मजा कर त होते व खेळत होतो असे 
सां गतले. यानंतर वामींनी यांना तु हांला यांनी जा त मारले का असे वचारले असता यांनी यांना खुप मारलेबाबत वामींना सां गतले. 
यावेळी वामी यांनी यांना रात गयी बात गयी असे बोलुन तु ह  प र ेवर ल  या आ ण टशन घेवु नका आ ण तु हांला जर कोणी 
तु हांला काय मार लागला आहे याबाबत वचारले तर बाथ मम ये पडलो असे सांगा. असे सांगुन यांनी माझा मुलगा कु.देवांश व याचा म  
कु.युवराज यांना हल तक ट देवुन पाठवुन दले. यानंतर मी झाले काराबाबत ी. वामी नारायण गु कुल इंटरनशनल कुल या मनेजमट 
यांना वचारणा केल  असता आ हांला कोण याह  कारचे सहकाय केले नाह . व सदर काराबाबत तु ह  पोल स ठा यात जावु नका आमचे 
शाळेचे नाव बदनाम होईल असे सां गतले.तर  दनांक 29/03/2017 रोजी रा ौ 09.30 वाजता ते दनांक 30/3/2017 रोजी रा ौ 02.00 
वाजताचे दर यान माझा मुलगा कु.देवांश शांत डोळस वय 13 वष यास तो लहान आहे हे माह त असुन सु दा सदर गु कुलम ये काम 
करणारे द शत व यश यांनी माझे मुलाला हाताबुक याने, म या ि टकने,पाईप व झाडुने मारहाण क न याचे गु त अंगाला हाताचे बोटाने 
चमटे काढून याचा ल गक छळ केला हणून माझी द शत भुत व यश वराणी यांचे वरोधात माझी कायदेशीर त ार आहे. सम  हा जबाब 
लहुन दला सह  ता.20/05/2017 ठाणे अंमलदार खालापूर 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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): RANGRAO 
PANDURANG PAWAR

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

13.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(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): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

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)  

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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0090 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/05/2017 18:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 18:14 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 (कर) अ ध नयम, १९५८ 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): 20/05/2017 Time (वेळ): 17:51 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:51 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 19/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:30 तास Time To (वेळेपयत): 11:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 7 क.मी.
(b) Address (पता):  मौजे माणगांव,ता कजत 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): SAMIR  DATTATREY BHOIR

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 18/11/1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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.): 91-9767982404

3 वतमान पता  नेरळ , ता कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
4 थायी पता बदलापूर कजत हायवे रोड, पोल स लाईन , नेरळ , ता कजत, नेरळ, रायगड, 

महारा -410101, भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी ी समीर द ा ेय भोईर वय 42 वष, यवसाय नोकर , पो.ना./1272 नेरळ पोल स ठाणे ता. कजत िज. रायगड आधार काड 
नं.727458282028 म .न 9767982404 सम  नेरळ पोल स ठाणेत सरकारतफ खबर लहून देतो क , मी गेले एक वषा पासुन नेरळ पोल स 
ठाणेचे नेमणुक स असून. दनांक 19.05.2017 रोजी मला नेरळ पोल स ठाणेत ठाणे अमंलदार हणून सकाळी 08.00 ते 20.00 वा. पयत 
डयुट स असतांना ी वशवनाथ मा ती ीखंडे यांनी मोटार अपघाताची खबर दल  ती नेरळ पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज टर 09/2017 
कडे दाखल आहे. यातील मजकुर खाल ल  माणे. मी व वनाथ मा ती ीखंडे वय40 वष, यवसायशेती, रा.आषाणे ता.कजत, मो. 
नं.8698275476, सम  हजर राहून लहून देतो क , मी वर ल माणे राहणारा असून माझे कुटूंबात माझे आई वडील प नी जो व तीन मुले 
असे एक  कुटूंबात राहतो. तसेच माझे दोन भाऊ गोपीनाथ व गोरखनाथ हे देखील आमचे सोबतच यांचे कुटूंबासह राहतात. आज 
ता.19/05/217 रोजी माझा लहान भाऊ गोरखनाथ मा ती ीखंडे हा घरातून 11.00 वा. नेरऴ येथे वैय तीक कामाकर ता आमची मोटार 
सायकल नं.MH 46 Q 8427 हने घरातून गेले नंतर मला माझा भाऊ गोरखनाथ याचा 11.30 वा. फोन आला क , याचा माणंगाव येथे 
अपघात झालेला आहे. याला उपचाराकर ता रायगड ह पीटल जडकसल येथे घेवून जत आहेत. हणून यानंतर मी रायगड ह पीटल डकसल 
येथे गेलो व तेथे जावून पाह ले असता माझे भावा या कमरेला दुखापत झालेल  होती. माझे भावास सु नल बारांडे याने उचलून रायगड 
ह पीटल डकसल येथे दाखल केले आहे. माझा भाऊ गोरखनाथ याने मला सां गतले क , तो मौजे माणगाव या ह ीतून मोटार सायकलने जात 
असताना पाठ मागून येणार  वगनर गाडी नं.MH 05 CH 3579 वर ल चालकाने भरधाव वेगाने येवून पाठ मागून ठोकर द याने याला दुखापत 
झालेल  आहे. तर  आज ता.19/05/217 रोजी 11.30 वा.चे सुमारास माझा भाऊ गोरखनाथ हा मोटार सायकलने मौजे माणगाव गावाचे ह ीतून 
जात असताना पाठ मागून भरधाव वेगाने येणार  वँगनर वर ल चालकाने याला पाठ मागून ठोकर द याने माझे भावा या कमरेस दुखापत 
झालेल  आहे. तर  सदर अपघाताबाबत माझी खबर आहे. सदर मोटार आपघाता या घटना थळी जावुन पाहणी केल  असता सदरचे मोटार 
आपघाताचे घटना थळ हे मौजे माणगांव गावचे ह ीत द ण उ तर असा जाणारा रा य माग असुन या ठकाणी प का डांबर  र ता आहे. 
या ठकाणी 20/20 फुट दुभाजक र ता आहे. सदर आपघाता या ठकाणी पुवस 3 फुट अंतरावर सदर आपघाताचे घटना थळ वँगनार कार 
वर ल चालक हा जोरात चालुन घेवुन आले व मोटार आपघातातील खबर देणार यांचे भावाची मोटार सायकल नं MH46 Q 8427ह स ठोकर 
मा न यात खबर देणार यांचे भाऊ यांचे दुखापतीस व मोटार सायकलचे नुकसानीस कारणेभूत झाला . वँगनार कार वर ल चालक ह चे गाडीचे 
नुकसान झाले असुन सदर आपघाता बाबत आ ह  सा ीदार असलेले सु नल पुडं लक बारांडे रा एकसळ 2) गोरखनाथ मा ती ीखंडे 
(जखमी)यां या मोटार आपघाताची अ धक चौकशी केल  असता सदर वँगनार कार नं MH05CH 3579 वर ल चालकाने जोरात ठोकर मा न 
आपघात क न खबर देणार यांचे भावास दुखापत झाल  आहे. असे सांगत असुन तसे याचे स व तर जबाब न द व यात आले असुन तसा 
स व तर पंचनामा कर यात आला आहे. एकदर त झाले मोटार आपघात रिज टर नं 09/2017 चे झाले चौकशी आशुतोष अशोक संसारे यांने 
याचे ता यातील वँगनार कार नं MH05CH 3579 ह  अ तवेगाने भरदाव वेगाने चालत घेवून जात असताना समो न जात असलेल  मोटार 
सायकल नं नं MH46 Q 8427वर ल चालक यास सुर ीत अंतर न ठेवता मागून ठोकर मा न मोटारसायकल वार यास दुखापती क न दो ह  
वाहनाचे नुकसानीस करणेभूत झाले हणुन माझी सरकार तफ कार वर ल चालक आशुतोष अशोक संसारे यांचे व द भा.द. व.सं. कलम, 
279,337,338,मो.वा.का.कलम 184 माणे सरकारतफ खबर आहे. माझी वर ल खबर माझे सांगणे माणे संगणकावर टंक लखीत केलेल  असून 
ती मी वाचून पाह ल  ती माझे सांगणे मामे बरोबर व खर  आहे. 

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ganesh Suryakant Giri 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.)

14.

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
No. ( .): PCMAH94325

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

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  

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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0097 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/05/2017 20:04 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 08:20 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
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): 20/05/2017 Time (वेळ): 08:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:42 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 20/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:20 तास Time To (वेळेपयत): 08:20 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 5 क.मी.
(b) Address (पता): खोपोल  ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): वजय   अशोक  गुरव 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1979 (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 खोपोल  , खालापूर , खोपोल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता खोपोल  , खालापूर , खोपोल , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता.20/05/2017 मी वजय अशोक गुरव वय 38 वष धंदा नोकर ,पोना/1066 नेमणुक बोरघाट वाहतुक मदत के .रा.खोपोल  
ता.खालापूर िज.रायगड सम  पोल स ठा यात हजर राहून मो नं 9850698393. मी वर ल ठकाणी रहातो तेथे माझे वतःचे रहाते घर असून 
घरात मी माझे कुटुंबासह रहातो. मी पोल स खा यात सुमारे 14 वषापासुन कायरत असून सुमारे साडेतीन वषापासुन बोरघाट वाहतुक मदत 
के  येथे नेमणुक स आहे. आज ता.20/05/2017 रोजी सकाऴी ता.19/05/2017 रोजी सकाऴी 10.00 ते 20/05/2017 रोजी सकाऴी रोजी 
10.00 वाजेपयत बोरघाटात द तुर  येथे फक नयं ण कर याकर ता युट  होती माझेसोबत दशन दोडकुलकर वतः PSI फराटे , पोहवा/711 
तारऴकर,पोना/740 भोसले असे युट वर हजर असताना सकाऴी 08.20वा.चे सुमारास मुंबई पुणे रोडवर मुंबई बाजूकडून दोन टकर नं WB 

23/B9909 व टकर नं WB23/C8336 असा मुंबई बाजूकडून पुणे बाजूकडे ऑईलने भरलेले टकरचे वर ल झाकण यवि थत न लावता हयगयीने 
व जोरात टकर चाल व याने सदर टकरमधील ऑईल खाल  पडून सदर रोडवर गा या ल प झा या व अपघात प रि थती नमाण झाल  सदर 
टकर वर ल ाय हर याचे नाव गाव वचारले असता टँकर नं WB 23/B9909 वर ल ाय हर इं िजत बी संग वय 35 वष धंदा ाय हर 
रा.P.V.D.वे ट बंगाल तसेच गाडी नं WV23/C8 WB या गाडीवर ल ाय हर आरोपीत शाम बहादूर राय वय 29 वष रा.43 A यलदा रोड बजबज 
परघना वे ट बंगाल असे सां गतले. तर  आज ता.20/05/2017 रोजी बोरघाटात फक युट क रता हजर असताना टँकर नं WB 23/B9909 

वर ल आरोपीत व टँकर नं WB23/C8336 वर ल ाय हर याने आपले ता यातील टँकर अ तवेगाने बेदरकारपणे, र याचे प रि थतीकडे दुल  
क न चालवून टँकरमधील ऑईल र यावर सांडून मानवी िजवीतास कंवा इतरांची सुर तता धो यात येईल तसेच बेदरकारपणे वाहन 
चाल वताना मऴून आला हणून.माझी यांचे व  कायदेशीर त ार आहे.माझा जबाब माझे सांग या माणे बरोबर लह ला असून तो खोपोल  
पोल स ठा याचे कं यूटरवर टाइप केला असून तो बरोबर व खरा आहे. सम  हे लहून दले सह  ता.20/05/2017 ठाणे अंमलदार खोपोल  
पोल स ठाणे

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 इं िजत बी संग    1. PVD,वे ट बंगाल,वे ट बंगाल24 परगना 
उ तर,पि चम बंगाल,भारत

2 शाम   बहादूर  राय 1. यलदा रोड,बजबज,24 परगना 
उ तर,पि चम बंगाल,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): ARUN BABU PATIL Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH41916        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): 

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)



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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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 1988  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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 .): 0034 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/05/2017 07:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 00:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 134

5 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 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): 18/05/2017 Time (वेळ): 16:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:04 तास Entry No. (न द .):  032

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 18/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:00 तास Time To (वेळेपयत): 14:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 15 क.मी.
(b) Address (पता): बरवाडी वारंगी  रोडवर  , वाळण  गांव,ता महाड

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): राज    ानदेव  फाळके 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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 अ ात आरोपीत राखाडी रंगाची फोर ि हलर कार वर ल चालक नाव, गांव, नंबर माह त नाह  हे आपल  
कार वारंगी बरवाडी रोडने बरवाडी बाजूकडे चाल वत घेवून येत असताना मौजे वाळण गावचे ह ीत आलेवेळी एका मोटारसायकलला ओ हरटेक 
क न फोर ि हलर कार र याचे प र थीतीकडे दुल  क न, हयगयीने, बेदरकारपणे, अ तवेगाने चालवून समो न बरवाडी बाजूकडून येणार  
मोटार सायकल नं.MH06/BS 1288 ह स ठोकर मा न अपघात क न अपघातात मोटार सायकल वार व पाठ मागे बसले या सा ीदार यांना 
लहान मो या गंभीर व पा या दुखापती क न मोटार सायकलचे नुकसानीस कारणीभुत होवून अपघाताची खबर न देता बरवाडी बाजूकडे 
पळून गेला हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7744814303

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

भारत
2 वतमान पता महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे, एमआयडीसी महाड , रायगड, महारा , भारत
3 वतमान पता महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे, महाड एमआयडीसी, महाड, ता महाड, 

एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत
4 थायी पता महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे, महाड एमआयडीसी, महाड, ता महाड, 

एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 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)): Rajendra dhyndev fhalke Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1891        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0077 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/05/2017 03:24 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 02:19 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ 13

2 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ 132

3 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ १३(१)(ड)
4 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ 7

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): 20/05/2017 Time (वेळ): 02:19 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:19 तास Entry No. (न द .):  007

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 19/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 18:20 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (पता): उप वभागीय कायालय माणगाव ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): या मीन   शर फ इनामदार 
(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): पोल स अ धकार

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 अँ ट  कर शन युरो  अ लबाग , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता अँ ट  कर शन युरो  अ लबाग , 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 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 45000 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 वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपी लोकसेवक युवराज पाडुरंग कोदे वय50 अ वल कारकुन उप वभागीय कायालय माणगाव यानी 
याना शासक य नोकर /लोकसेवक या ना याने मऴाले या आ धकाराचा व पदाचा दुरपयोग क न वताचा आ थक फायदा क न घे याकर ता 
त ार दार याची आई व मावशी याचे नावे असले या ज मनीचा मोबदला देणेयासाठ  त ारदार या याकडे 50000 हजार पये लाचेची मागणी 
क न 45000हजार लाचेची र कम ि वका न वताचा आ थक फायदा क न घेतला हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9960564700

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 युवराज   पाडुरंग  कोदे  युवराज 1. उप वभागीय कायालय 
माणगाव,माणगाव,माणगावरायगड,महारा ,भार
त

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): Sandip 

Bhangwanrao Ghuge (पोल स अधी क)/00  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1967  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0056 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/05/2017 20:24 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 20:24 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

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): 20/05/2017 Time (वेळ): 19:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:45 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 20/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:35 तास Time To (वेळेपयत): 19:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 3 क.मी.
(b) Address (पता): क टकर नगर येथे,पनवेल

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नल मा   पेश  पाट ल म.पो. श.197
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9273669363

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

एक ल ट कचा कन यास फरक चे 
बुच ते काढुन पहाता यांत सुमारे   
        20 लटर गावठ  हात 
भ ीच

850.00

2 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 

रोख र कम यात 100 पये 
दरा या तीन नोटा, 50 पये दराची 
एक नोट,           व 20 पये 
दराची एक नोट

370.00

3 इतर घरगुती व  तु पाच ल ट कचे ओलसर दा चे 
वासाची लास कं.अ. 50.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 सु नता   भाउ  पाट ल 1. 
क टकर नगर,तापनवेल,रसायनी,रायगड,महारा
र,भारत

2 न लनी   नागेश  पाट ल 1. 
क टकर नगर,तापनवेल,रसायनी,रायगड,महारा
र,भारत

3 बार या   रघुनाथ  पाट ल 1. देसाईगाव,क याणफाटा,िजठाणेठाणे 
ामीण,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,270.00

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)



खबर ता.20/05/2017मी नल मा पेश पाट ल म.पो.ना.197 नेमणुक रसायनी पोल स ठाणे सम  हजर राहुन सरकार तफ लहुन देते क,मी 
रसायनी पोल स ठा याचे नेमणुक स असुन आज द.20/05/2017 रोजी पोल स ठा यात हजर असताना ी.एस.एम.मधाळे पोल स उप नर क 
यांना बातमी मळाल  क, मौजे क टकर नगर येथे रहाणार  ीमती सु नता पाट ल व सौ.न लनी पाट ल हया यांचे रहाते घराचे बाजुला 
कुंपणाचे आडोशाला गावठ  हात भ ीची दा  व चा धंदा करतात अशी खा ी शर बातमी मळा याने मी वत पोल स उप नर क 
ी.एस.एम.मधाळे, पोहवा/922 हा े, पोहवा/1937 पाट ल, पोहवा/1373 बहाडकर, पोना/1220 हा े असे दोन पंचासह खाजगी गाडीने 
क टकर नगर येथे जावुन मळाले या बातमी ठकाणी सायंकाळी 16.35 वाजता ो ह  छापा टाकला असता दोन मह ला कुंपणाचे आडोशाला 
आपले पुढयांत एक लि टकचा मोठे साईजचा कन घेवुन बसले या दस या यांचा आ हाला संशय आ याने आ ह  यांना पकडणेस जात 
असता यांना आं हा पोल सांची चाहुल लागताच या मह लांपैक  एक मह ला आ हाला पाहुन पळुन जावू लागल  हणुन मी सदर मह लेला 
ओळखुन न लनी पाट ल थांब तु पळू नकोस तुला मी ओळखले आहे असे दोन तन वेळा तला आवाज देवुन थांबणेस सांगीतले असुन ती न 
थांबता गावचे ग ल  बोळातुन पळुन गेल  व दुसर  मह ला ह ला जागीच कनसह पकडले तीचे जवळील कन म ये काय माल आहे याची दोन 
पंचा सम  खा ी केल  असता यात गावठ  हात भ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल  हणुन तीस तीचे नाव गाव वचारता तीने आपले 
नाव सु नता भाउ पाट ल वय 56 वष रा.क टकर नगर ता.पनवेल असे सांगीतले व पळुन गेलेल  मह ला ह चे नावा गावाची खा ी केल  असता 
तने तीचे नाव न लनी नागेश पाट ल रा.क टकर नगर असे सांगीतले, ते हा तची अंग झडती घेतल  असता तीचे जवळ रोख र कम पये 
370/ पये ता यांत मळुन आले ते पैसे तने दा  व  क न मळा याचे सांगीतले तसचे तीला सदरची दा  ह  कोणाकडुन घेतल स असे 
वचारले असता तने याचे नांव बार या रघुनाथ पाट ल रा.देसाईगांव, क याण फाटा िज.ठाणे असे सांगुन यांने आणुन द याचे सांगीतले, 
या दोघींचे ता यांत मळुन आले या ो ह . मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 850.00 . एक ल ट कचा कन यास फरक चे बुच ते काढुन 
पहाता यांत सुमारे 20 लटर गावठ  हात भ ीची तयार दा  कन सह क.अ.2) 50.00 .पाच ल ट कचे ओलसर दा चे वासाची लास 
कं.अ.3)370.00 .रोख र कम यात 100 पये दरा या तीन नोटा, 50 पये दराची एक नोट, व 20 पये दराची एक नोट अशी रोख 
र कम 1270.00 पयेयेणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह .चा माल वर ल आरोपीत बार या रघुनाथ पाट ल याने आणुन देवुन 
सु नता भाउ पाट ल व न लनी नागेश पाट ल हया दोघी व  कर यासाठ  आपले ता यांत बाळगले या ि थतीत मळुन आ या. यांचे ता यांत 
मळुन आले या कन मधील दा  पैक  180 म.ल .दा  एका व छ काचे या बाटल त काढुन घेवुन बाटल  व तीवर पंचाचे सहयांचे कागद  
लेबल लावुन यावर दोयाने बाधुन वर पोल स बटनाचे लाखेचे शल जागीच कर यांत आलेले असुन आरोपीत सु नता भाउ पाट ल हचे अंग 
झडतीत मळुन आलेल  रोख र कम ह एका खाक  कागदात दोयाने बांधुन वर पंचाचे सहयांचे कागद  लेबल लावुन वर पोल स बटनाचे लाखेचे 
शल जागीच कर यांत आलेले आहे. तसेच कन मधील बाक  दा  जागीच ओतुन कन व ल ट कचे लास जागीच तोडुन फोडुन नाश कर यांत 
आलेले आहेत. व नमुना दा ची बाटल  व रोख र कम पंचाचे सम  ज त क न ता यात घे यात आलेल  आहे. तसा स व तर पंचनामा 
एस.एम.मधाळे पोल स उप नर क यांनी सम  केलेला आहे.तर  वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह .चा माल गावठ  हात भ ीची तयार दा  
आरोपीत 1)सु नता भाउ पाट ल वय 56 वष 2)न लनी नागेश पाट ल दो ह  रा.क टकर नगर ता.पनवेल या आपले ताबे क जात बाळगले 
ि थतीत मळुन आ या व याचे ता यांतील दा  ह  बार या रघुनाथ पाट ल रा.देसाईगाव, क याणफाटा, िज.ठाणे याने आणुन दल  हणुन 
माझी यांचे व द महारा ट ो ह .अ ट65(खंड),ई माणे सरकार तफ फयाद 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)): NAMDEV KANU 
DOKE

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): 1556        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): DATTATREY NAMDEO BORATE

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 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 म हला 1961  

2 म हला  

3 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/05/2017 22:20 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 22:20 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 20/05/2017 Time (वेळ): 21:48 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:48 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 19/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:30 तास Time To (वेळेपयत): 20:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 18 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे ओवळे गावचे हद त सा व ी ,महाङ

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): काश   अनंत  पवार 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9028266621

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता स त आसरा नगर पेण, पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रातांबड आळी , तामहाड , महाड शहर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

2,000/ उपरो त होडीम ये सा व ी 
नद मधुन उ ख न केलेल  एक ते 
दड ास                       
    

2,000.00

2 इतर समु /नद तील उ पादने 1,00,000/ एक लाकडी होडी जुनी 
वापरती क.अं 1,00,000.00

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 वर ल कमंतीची व वणनाची नमुद बेवारस होडी व या वर ल चालक यांनी सा व ी नद पा ातील एकुण 
1 ते द ड ास वाऴु शासनाची कोणतीह  परवानगी न घेता शासनाचा महसुल बुडवुन वतःचे अ थक फायदयाकर ता,उपसाक न वाहतुक क न 
शासना या मालक चे गौण ख नज वाऴु मुददाम लबाडीने चोर  करताना मळुण आले हणुन....सदर गु हा रिज टर  दाखल क न तसा रपोट 
व र ठांना सादर केला असून सदर गु हाचा पुढ ल तपास सहा.फौजदार गुजर हे कर त आहेत. 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,02,000.00

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)): Ravindra rama Gujar Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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 मजबुत 152-152 ग  हाळ वण  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

               केसाचा रंग काळा
केसांची लांबी साधारण 
केसाचा कार  सवसाधारण 
राखाडी

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0085 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/05/2017 01:02 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/05/2017 01:02 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

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): 20/05/2017 Time (वेळ): 23:53 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:53 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 17/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:00 तास Time To (वेळेपयत): 14:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 2 क.मी.
(b) Address (पता): चर ,अ लबाग-402108

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  हर चं       व वनाथ पाट ल
(b) Father's Name ( का नाम): व वनाथ पाट ल 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1962 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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 ता.20/05/2017 मी हर चं  व वनाथ पाट ल वय 55 यावसाय नोकर  रा. मु.न वन देहेन पो.पोयनाड ता.अ लबाग मो.नं 
7798749088 सम  स ह ल ह पीटल अ लबाग येथे मेल सज कल वड येथे अडमीट असुन लहुन देतो क, वर ल ठकाणी मी माझी प नी 
च ा द दोन मुले वशाल व शांत असे एक  कुटुंबात राहत असुन मी जे.एस.ड यु येथे हाउस कपींग म ये नोकर स असुन येणाया 
उ प नावर आमचे कुटुंबाचा उदर नवाह चालतो. माझे मुळ गाव मौजे चर  असुन तेथे आमचे वडीलोपाज त घर व शेत आहे दनांक 
17/05/2017 रोजी 11.30 वा.चे सुमारास माझा मुलगा वशाल याने माझा मी  राज  पाट ल यांचे मुल चे ल नासाठ  मौजे चर  येथे सोडले व 
तो याचे कामासाठ  नघुन गेला. यानंतर ल नसोहळा झालेनंतर 02.00 वा.चे सुमारास जेवण क न मी लघवीसाठ  माझे भावाचे घराचे 
बाजुने आमचे वडीलोपाज त घराचे मागे जात असताना माझी पुतणी योगीता पाट ल ह ने मला वचारले क, इकडे कुठे जाताय यावर मी 
तला हणालो लघवीसाठ  घराचे मागे जात आहे. यावर तीला राग आला. व तीने व कोमल पाट ल यांनी मला शवागीळी व ध काबु क  
करायला सुरवात केल . त हा तेथे माझा चुलत भाउ राज  पाट ल व माझी आई मंजुळाबाई पाट ल ह  आल  व यांनी म य थी क न आमचे 
भांडण मटवले. यानंतर मी परत जात असताना क णकांत पाट ल यांनी माझे मागुन येवुन लाकडाचे दांड याने माझे डो याम ये उपट  
टाक या व कुणाल पाट ल याने हाताबु कयांनी मारहाण केल . यामुळे मला च कर येवुन मी खाल  पडलो. मला सोडवी यासाठ  आलेल  माझी 
आई मंजुळाबाई यांना देखील यांनी ध क बु क  केल . यानंतर मला औषधोपचाराकर ता 02.45 वा.चे सुमारास काल खंड येथील यास 
ह पीटलम ये अडमीट केले. यानंतर मला अ धक औषधोपचाराकर ता 07.00 वा.चे सुमारास अ लबाग येथे ड. शंदे यांचे ह पीटल येथे अडमीट 
केले. दनांक 18/05/2017 रोजी सं याकाळी 07.00 वा.चे सुमारास अ धक उपचाराक रता मला स ह ल ह पीटल अ लबाग येथे अडमीट केले. 
हणुन मला झाले या मारहाणी ब ल माझी योगीता पाट ल, कोमल पाट ल, क णकांत पाट ल, व कुणाल पाट ल यांचे व द त ार आहे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7798749088

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 योगीता    पाट ल 1. 
चर ,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -402108
,भारत

2 कोमल    पाट ल 1. 
चर ,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -402108
,भारत

3 क णकांत    पाट ल 1. 
चर ,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -402108
,भारत

4 कुणाल     पाट ल 1. 
चर ,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -402108
,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)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH42688        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.

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 म हला  

2 म हला  

3 पु ष  

4 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0028 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/05/2017 20:43 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 16:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १९०
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५८
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
9 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 135

10 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 37(3)

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): 20/05/2017 Time (वेळ): 17:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:52 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 17/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:45 तास Time To (वेळेपयत): 09:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 12 क.मी.
(b) Address (पता): मोरवणे, मोरवणे, हसऴा -402105

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

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

(a) Name (नाव): रमेश   ह रशचं   रकामे
(b) Father's Name ( का नाम): ह रशचं  रकामे
(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  .): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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.): 91-9022976948

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मोरवणे, मोरवणे, हसऴा ,  हसळा , रायगड, महारा , भारत
2 वतमान पता मोरवणे, , मोरवणे, , हसऴा ,  हसळा , रायगड, महारा - 402105, भारत
3 थायी पता मोरवणे, मोरवणे, हसऴा ,  हसळा , रायगड, महारा - 402105, 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 मंगेश   तुकाराम  दवेकर वडील:  तुकाराम दवेकर 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

2 मनोहर   काशीराम  वाजे वडील:  काशीराम वाजे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

3 जगद श   ल मण  खरपुडे वडील: ल मण खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

4 दपक   तुकाराम  दवेकर वडील: तुकाराम दवेकर 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

5 अ मत   तुकाराम  खरपुडे वडील: तुकाराम खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

6 भरत   बाऴू  लाड वडील: बाऴू लाड 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

7 गो वंद   गणपत  खरपुडे वडील: गणपत खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

8 व वनाथ   महादेव  
महाडीक

वडील: महादेव महाडीक 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

9 वजय   गंगाराम  खरपुडे वडील: गंगाराम खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

10 वशाल   व ाम  रकामे वडील: व ाम रकामे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

11 सुधीर   गो वंद  दवेकर वडील: गो वंद दवेकर 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

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 शांताराम   पांडुरंग  खरपुडे वडील: पांडुरंग खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

13 वनायक   शांताराम  
खरपुडे

वडील:  शांताराम खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

14 अ ण   शांताराम  खरपुडे वडील: शांताराम खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

15 वजय   महादेव  खरपुडे वडील: महादेव खरपुडे 1. 
मोरव,मोरव, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा -
402105,भारत

16 अंक त   शांताराम  खरपुडे वडील: शांताराम खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

17 नरेश   वठोबा  खरपुडे वडील: वठोबा खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

18 सुशांत   मनोहर  वाजे वडील: मनोहर वाजे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

19 मनल   मंगेश  दवेकर पती: मंगेश दवेकर 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

20 दपाल    दपक  दवेकर पती:  दपक दवेकर 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

21 शुभांगी उफ शानू   
चं कांत  खर

पती: चं कांत खर 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

22 पठ बाई   वठोबा  खरपुडे पती: वठोबा खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

23 वाती   अ मत  खरपुडे पती: अ मत खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

24 सुंजना   व वनाथ  
महाडीक 

पती:  व वनाथ महाडीक 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

हसळा पोल स ठाणे I CR NO.28/2017 भा.द. व.कलम 143,147,149,190,358,323,504,506 म.पो.अ ध.कलम 37(1)(3)/135 फयाद चे नाव 
व प तारमेश ह रशचं  रकामे वय 40 वष , यवसाय नोकर  रा. मोरवणे, पो ट गोवेले, ता. हसळा िज. रायगड 
मो.नं.9022976948आरोपीचे नाव/प ता 1)मंगेश तुकाराम दवेकर 2)मनोहर काशीराम वाजे 3)जगद श ल मण खरपुडे4) दपक तुकाराम 
दवेकर5)अ मत तुकाराम खरपुडे 6)भरत बाऴू लाड 7)गो वंद गणपत खरपुडे8) व वनाथ महादेव महाडीक9) वजय गंगाराम खरपुडे10) वशाल 
व ाम रकामे 11)सुधीर गो वंद दवेकर 12)शांताराम पांडुरंग खरपुडे13) वनायक शांताराम खरपुडे14)अ ण शांताराम खरपुडे 15) वजय महादेव 
खरपुडे16)अंक त शांताराम खरपुडे17)नरेश वठोबा खरपुडे,18)सुशांत मनोहर वाजे 19) मनल मंगेश दवेकर 20) दपाल  दपक दवेकर 
21)शुभांगी उफ शानू चं कांत खरपुडे 22) पठ बाई वठोबा खरपुडे, 23) वाती अ मत खरपुडे 24)सुंजना व वनाथ खरपुडे सव रा.मोरवणे, 
पो.गोवेले, ता. हसळा िज.रायगड.गु.घ.ता.वेळ व ठ काण मौजे मोरवणे गांवी फयाद  यांचे घरासमोर दनांक 17/05/2017 रोजी सकाऴी 
08.45 वा. चे दर यान गेला माल नरंक मळाला माल नरंकहक गत यांतील फयाद  हे मुंबई क मट चे से ेटर  आहेत. ते दनांक 
13/05/2017 रोजी मोरवणे येथे आपले गांवी आलेले आहेत. गांवी 10 ते 15 घरांना नऴाचे पाणी मऴत न हते हणून दनांक 17/05/2017 
रोजी सकाऴी गांवातील नऴपाणी क मट चे सभासदांना व वासात घेवून चचा केल  या नंतर सा ीदारांसह सदरचा पाणी पुरवठा पुववत सु  
केला या गो ट चा राग आरोपीत यांनी मनांत ध न वर ल तारखेस वेऴी व जागी यांतील आरोपीत मजकूर यांनी गैरकाय याचा जमाव क न 
फयाद  यांचे घरांसमोर येऊन मोठ मो याने आरडा ओरडा क न व शवीगाऴी क  लागले यामुऴे फयाद  हे घरांतून बाहेर येऊन मला 
शवीगाऴी का करता असे वचारले असता आरोपी मंगेश दवेकर मनोहर वाजे, जगद श खरपुडे, दपक दवेकर, अ मत दवेकर हे फयाद  
यांना तू मुंबई क मट चा से ेटर  आहेस, तु गावांचे कामात लुडबूड का करतोस असे हणाले यावर फयाद  यांनी गांवातील 10 ते 15 घरांना 
नऴाचे पाणी मऴत नस याने नवपाणी कमेट ला वचा न सदर घरांना पाणी पुर वले आहे. असे बोलले या रागाने सव आरोपीत फयाद  याचे 
अंगावर धावून येवून हाताबु यांनी ध काबु क  केल  व आरोपी मंगेश दवेकर व दपक दवेकर यांनी तू या बाबत पोल स टेशनला कांह  
सां गतलेस तर तुला आ ह  कोय याने कापून टाकू अशी धमक  दल  तसेच आरोपीत म हला आरोपी यांनी शवीगाऴी केल  तसेच 
मा.िज हा धकार  रायगड यांचा महारा  पोल स अ ध नयम 1951 चे कलम 37(1)(3) माणे लागू असले या मनाई आदेशाचा भंग के याने 
म.पो.अ ध.कलम 135 माणे गु हा केला

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)): Surykant Krushnraj 
Bhosale

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1985  

2 पु ष 1957  

3 पु ष 1982  

4 पु ष 1980  

5 पु ष 1992  

6 पु ष 1990  

7 पु ष 1982  

8 पु ष 1987  

9 पु ष 1983  

10 पु ष 1992  

11 पु ष 1981  

12 पु ष 1972  

13 पु ष 1985  

14 पु ष 1981  

15 पु ष 1984  

16 पु ष 1985  

17 पु ष 1977  

18 पु ष 1987  

19 म हला 1988  

20 म हला 1989  

21 म हला 1989  

22 म हला 1962  

23 म हला 1990  

24 म हला 1991  

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

6

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

7

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

8

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 शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0037 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/05/2017 01:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 01:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५३

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): 19/05/2017 Time (वेळ): 22:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:55 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 19/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 21:30 तास Time To (वेळेपयत): 21:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 2 क.मी.
(b) Address (पता): महाड एसट  टँड,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): आ शष   रमेश च हाण च हाण
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता गोवंडी , मुंबई , गोवंडी, बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत
2 थायी पता गोवंडी , मुंबई , गोवंडी, बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

हक गत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील खबर देणार हे यांचे कत य बजावत असताना कोणतेह  स म कारण नसताना वर ल 
आरोपीत यांनी यांना लाताबु यानी मारहाण क न कायदा व सु यव था बघडून वाशी यांना अडचण होईल असे क य क न सरकार  कामात 
अडथळा आणला हणून त ार न द.

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 सतीश   दादाराव  
गायकवाड 

1. मुपोसुपा ता गंगाखेड,परभणी,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ravindra Pitambar 
Shinde

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): BPMH75186        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1987  

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 .): 0084 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/05/2017 16:34 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 16:34 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४९८अ
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 20/05/2017 Time (वेळ): 15:46 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:46 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/08/2015 Date To ( दनांक पयत): 20/12/2016

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 22:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 6 क.मी.
(b) Address (पता): फयाद चे सासर ,अ लबाग-402108

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

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

(a) Name (नाव): स म ा   लोकेश  कोठेकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1991 (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 कुसुंबळे , अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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.): 91-8446509685

2 थायी पता कुसुंबळे , अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 लोकेश   भाकर  कोठेकर वडील: भाकर कोठेकर 1. 
कुसुंबळे,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -402
108,भारत

2 भाकर   हराजी कोठेकर  
कोठेकर

1. 
कुसुंबळे,ताअ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -40
2108,भारत

3 नता   भाकर  कोठेकर पती: भाकर कोठेकर 1. 
कुसुंबळे,ताअ लबाग,नागोठणे,रायगड,महारा -4
02108,भारत

4  सोनल  मुकुंद  समथ पती: मुकुंद समथ 1. चंचपाडा,पेण,पेण,रायगड,महारा ,भारत
5 अनंत    हा े 1. रामवाडी,पेण,पेण,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)



मी स म ा लोकेश कोठेकर वय26 यवसाय ग हणी स या रा. हा शवरे ता.अ लबाग िज.रायगड मुळ रा. कुसुंबळे ता.अ लबाग िज.रायगड 
मो.नं.8446509685 सम  मी वर ल णाणे राहणार  असून स या मी माझे वडीलांचे घर  राहत आहे.माझे व ी लोकेश कोठेकर यांचेशी 
ल न द20/04/2015 रोजी हंदू धमशा नतीनुसार मैजे हा शवरे ता. अ लबाग येथे पार पडले असून माझे सासर  माझे सासरे भाकर 
कोठेकर,सासू नता कोठेकर हे राहत असून माझी नणंद वजया उफ सोनल समथ ह  चंचपाडा येथे राहत असून माझे मोठे दर अतुल हे 
यांची प नी ने ा हचे सह वेगळे पनवेल येथे राहत आहेत. ल ना नंतर माहे ऑग ट 2016 पासून माझे पती लोकेश,सासू नता,सासरे 
भाकर हे घरातील करकोळ कारणाव न मला मानसीक ास देऊ लागले, मला जेवण करता येत नाह ,कपडे धुता येत नाह त,झाडू मारता येत 
नाह ,फरशी पुसता येत नाह ,गावढळ कामचोर बाई आहेस असे हनवून अपमाना पद वागणूक देवू लागले तसेच घरातील वजेचे बील जा त 
आले क ,तु बल भरायला तु या माहेराहून पैसे का आणत नाह स .माझी नणंद सोनल समथ ह  वारंवार घर  येवून माझे सासूला भडकव याचे 
काम क न मला तू गावंढळ,कामचोर बाई आहेस तू नवीन कपडे कशाला घेतेस बापाकडून पैसे आणले आहेस का तसेच सासूला या न या 
कारणाव न मला आपमाना पद वागणूक दे यासाठ  भडकवत असे परंतु मी माझे पती बरोबर संसार कर याचा अस याने सग या गो ट कडे 
दुल  क न ास सहन करत होते. परंतु माझे सासू सासरे पती यांचे वाग यात बदल होत न हता घरातील व तू वापर याव न सु दा माझे 
सासू सासरे व नणंद माझेशी वाद घालू लागले.मला होत असले या ासा ब ल मी माझे पतीला सांगत असे परंतु तो याकडे दुल  क न 
तु या चुक मुळेच आई तुला बोलते असे तो हणत असे मला ास दे या या वारंवार घटना घडू लाग याने मी ए ल 2016म ये मी माझे 
आई वडीलांकडे हा शवरे येथे नघून गेल  मी एकुलती एक मुलगी अस याने माझे वडीलांनी मला समजवून पु हा दोन दवसाने नांद यासाठ  
परत कुसुंबळे येथे आणले. यावेळी सासू नता व सासरे भाकर यांनी तुमचा जावई इंिज नअर अस याने जावयाला लाँक घेवून या व 
तुम या मुल ला व जावयाला वेगळे राहू या यावर माझी लक घे याची आयपत नाह  असे माझे वडीलांनी सांगीतले असता सासू सासयांनी 
आ हा दोघांना भा याची खोल  घेवून वेगळे राहू या अण खोल  मळे पयत तु ह  तुम या मुल ल  तुम याकडे ठेवा हणून मी पु हा माझे 
वडीलांसह माहेर  आले यानंतर ऐका म ह याने आगरसुरे येथे माझे पतीने भा याने खोल  घेत यानंतर मला तेथे राह यास बोलावले तेथे 
राह यास गे यानंतर माझे पती थोडे दवस माझेशी चांगले वागळे व पु हा तु या बापाकडून लक कर ता पैसे घेवून ये असे बोलून 
अपमाना पद वागणूक देवू लागले ते मला कधी कधी ऐकट लाच ठेवून दोन दोन तीन तीन दवस कुसुंबळे येथे राहत असत तेथून घर  
आ यानंतर माझे बरोबर शु लक कारणाव न भांडन कर त असे ते रा ी अपरा ी दा  पवून येत असत यामुळे मी यांना वचारणा केला 
असता मला शवीगाळी क न मारहाण कर त व तु तु या बापाकडे चालती हो नाह तर लककर ता पैसे घेवून ये असे हणत सदर झाले 
काराबाबत मी मांडवा पोल स ठाणे त ार दल  होती. यामुळे माझे नवयाचे मामा अनंत हा े यांनी माझे वडीलांना तु हाला बघून घेतो 
आ ह  पेणची आ ी आहोत तु हाला चांगला धडा शकवतो अशी धमक  दल  होती.व यानंतर ते वारंवार माझे नवयाला पेणला बोलवून माझे 
ब ल भडकव याचे काम कर त असत यामुळे माझा नवरा मामाचे सांग याव न मला शु लक गो ट व न भांडून मारहाण करायचा माझे पती 
MSEB येथे इंजी नअर हणून कामाला असून याना र कम  50,000/एवढा पगार असताना देखील यांनी ल न झालेपासून मला कधीच 
खचासाठ  पैसे दले नाह त मला काह  हवे नको ते पाह ले नाह  डसबर 2016 म ये माझेशी वनाकारण भांडण क न मला मारहाण क न 
उपाशी ठेवत असत व वता बाहे न जेवून येत असत यामुळे मला अश त पणा येवू लागला एक दवशी माझे वडील आगरसुरे येथे मला 
भेट यासाठ  आले असता माझी पर ि थती पाहून लोकेश कडे सदरबाबत वचारणा केल  असता मला तुझे मुल शी काह  देणघेण नाह  तुम या 
मुल ला तु ह  घेवून जा.असे सांगीतले असता माझे वडीलांनी याला समजावून सांग याचा य न केला परंतु ते ऐक या या प रि थत न हता 
यामुळे माझे वडील मला घेवून हा शवरे येथे आले यानंतर देखील माझे वडीलांनी माझे पती,सासू सासरे यांचेशी संपक साधून यांना संपक 
कर याचा,समजाव याचा पय न केला परंतु ते काह  एक ऐकुन घे याचे मनि थतीत न हते. माझे वडीलांनी यांचे म  ज.गो पाट ल सर, 
बी.एस,पाट ल आद ंना घेवून माझे सासर या मंडळींना समव यासाठ  गेले होते यावेळी देखील आ हाला ती सुन नको असे सांगून 
अपमाना पद वागणुक देवून याना परत पाठ वले होते यानंतर मी अ लबाग येथील म हला वभागाकडे अज क न मला नांदव यासाठ  सासू 
सारयांकडे वनंती केल  होती परंतु अज चौकशी नंतर देखील यांनी मला झराड येथे भा या या घरात ठेवू परंतु कुसुंबळे येथे नेणार नाह  असे 
सांगीत याने पतीकडून तसेच यांचे घरचे सासूसासरे यांचेकडून मला चांगल  वागणून मळणार नाह  याची खा ी झा याने मी त ार दे यासाठ  
आल  आहे. तर  माझे पती लोकेश, सासू नता, सासरे भाकर, नणंद वजया उफ सोनल समथ व पतीचे मामा अनंत हा े यांनी लक 
कर ता पैशाची मागणी क न ती मागणी पुण न के याने माहे ऑग ट 2015 ते ता.14/12/2016 पयत वेळोवेळी शार र क मारहाण क न 
मानसीक ास दलेला आहे.तर  माझी वर ल सवा व द त ार 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)): NARESH SHANKAR 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH49644        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).
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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): 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 1986  

2 पु ष  

3 म हला साधारण/म  यम  

4 म हला  

5 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

               

केसाचा कार  सवसाधारण 
राखाडी

डोळयांचा कार साधारण
दा  पणारा

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

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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1. P.S. (पोल स ठाणे): पोलादपूर

FIR No. ( थम खबर .): 0015 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 20/05/2017 19:17 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/05/2017 19:17 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 ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 20/05/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:57 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 20/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:30 तास Time To (वेळेपयत): 12:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 4 क.मी.
(b) Address (पता): सङवल  ,पोलादपुर 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सुयकांत   रघुनाथ  जाधव 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1967 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

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 ङे कन िजमखाना ,  हावेल   , डे कन, पुणे शहर, महारा , भारत
2 थायी पता रासङवल   , तापोलादपुर , पोलादपूर, रायगड, महारा , 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):

ह कगत वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील फयाद  व आरोपी हे एकमेकाचे शेजार  आहेत वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील फयाद  
हे यांचे घराचे बाजुचे जागेत ओटा बांध याचे काम कर त असताना यांतील आरोपीत हा याचे जवऴ येवुन फयाद  यास तु या जागेत ओटा 
बांधु नकोस ह  जागा आमची आहे ते हा फयाद  हे आरोपीत यास ह  जागा आमची आसले बाबत गावातील पंचांनी नणय दला असुन तु 
ईथुन नघ असे बोलले असता आरोपीत यांस राग येवुन याने फयाद  याचे अंगावर धावत जावुन हाता बु याने मारहाण क न शवीगाऴ व 
दमदाट  केल  नंतर थो या वेऴाने फयाद  हे गावातील पंचाना घेवुन याचे घरा जवऴ आले असता आरोपीत याने याचे हातातील लोखंङ  
सऴई फयाद  याचे ङो यात मा न दुखापत केल  हणुन

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1  आ मत   रामचं   जाधव 1. रासङवल ,तापोलादपुर 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)): santosh gopal sawant Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1963        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): jitendra dnyanesh jagadale

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 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 1993  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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