
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0042 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/03/2017 19:43 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/03/2017 19:43 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 23/03/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:38 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 21/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:30 तास Time To (वेळेपयत): 07:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): का शनाथ    सुधाकर थळकर 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर कूटर एक हरोह डा लडर कंपणीची 
मोटार सायकल 10,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांची वर ल वणनाची व कमंतीची मोटार सायकल कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद चे 
संमती शवाय लबाडीचे ईरा याने चो न नेल  हणुन . सदरची खबर रिज टर  दाखल क न खबरेची थळ त मा. यायालायस सादर केले 
सदर गु हयाचा पुढ ल तपास मा,पोल स नर क सो,यांचे आदेशा वये पोना/2178 राँ ी ज 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)): 10,000.00

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)): JUSTIN JARWAS 
RODRIGUES

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): JUSROD198011        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): दघी सागर

FIR No. ( थम खबर .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/03/2017 15:51 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/03/2017 14:43 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२५
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 23/03/2017 Time (वेळ): 14:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:43 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 02/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/03/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 0.5 क.मी.
(b) Address (प  ता): 07, गीरे चाळ , बोल  पंचतन, ीवधन

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): आ न   सलमान  मुकादम 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7264836453

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 07 , गीरे चाळ, बोल  पंचतन, ीवधन, दघी सागर , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नं 07 , गीरे चाळ,   बोल  पंचतन, ीवधन, दघी सागर , रायगड, महारा , 

भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

यांतील आरोपी व फयाद  हे ना याने पती प नी असुन वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी आरोपीत याचे मोबाईलवर दनांक 02/03/2017 रोजी 
दुपार या वेळी एका अनोळखी म हलेचा फोन आला असता सदचा फोन हा फयाद ने उचल याने सदर बाबत आरोपीत याचे कडे वचारणा केल  
असता आरोपीत याने फयाद  सोबत वाद घालुन फयाद ला लाथा बु याने मारहाण क न फयाद चे डा या पायाचे मांडीचे हाड मोडुन फँ चर 
केले बाबत यातील फयाद  ह  कपुर णालय अंधेर  मुंबई येथे औषोधोपचार घेत असतांना फयाद  हने दले या जबाव न जुहु पोल स ठाणे 
( मुंबई ) I काँ.गु.र.नं. 00/2017 भा.द. व. कलम 325.504 अ वये कडे दाखल क न सदर गु हयाचे कागद प  पुडील तपास कामी मा. 
पोल स अ ध क सो. रायगड अ लबाग यांचे कडील जा. . RB/406/गु हा वग/ 2017 1863 दनंक 21/03/2017 अ वये आज रोजी ा त 
झा याने मा. वर ठाचे आदेशा माणे खबर रिज टर  दाखल कर यात आलेला असुन सदर गु हयाचा तपास पोहवा/846 मोरे 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 सलमान    मू कादम 1. 07,गीरे चाऴ,बोल पंचतन,ता ीवधन, दघी 
सागर ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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)): Sharad Raghunath More Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 846        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): SANJAY NAGORAO MOGALE

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. ( .): PCNH94424

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0075 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/03/2017 23:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/03/2017 23:35 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४४७
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): 23/03/2017 Time (वेळ): 22:26 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:26 तास Entry No. (न द .):  038

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

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): कुंभीवल  गावचे ह त, अनघा पेशा रट ज ा ल कंपनी,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रामचं    ह रभाऊ  शेलार
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1957 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  नं 403, ब डींग नं 13, आ शयाना ह लेज, खोपोल , खालापुर, खालापूर, 

रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9370822116

2 थायी पता  नं 403, ब डींग नं 13, आ शयाना ह लेज, खोपोल , खालापुर, खालापूर, 
रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अजुन   एकनाथ  
हामुणकर

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

2 संतोष पुण नाव मा हत 
नाह    

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

3 अ ण   पुण नाव मा हत 
नाह  

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

4 वण  पुण नाव मा हत 
नाह  

1. कुंभीवल ,खालापुर,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब ता. 23/03/2017मी, ी रामचं  ह रभाऊ शेलार, वय60 वष, यवसाय नोकर , मँनेजर, अनघा कंपनी कुंभीवल , ता. खालापुर, रा. 
आ शयाना ह लेज, ब डींग नं 13 म नं 403, खोपोल , ता, खालापुर मो नं 9370822116 सम  खालापुर पोल स ठा यात हजर राहुन 
लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर आहे. माझे घरात मी माझी प नी सौ. तम, मुलगा पंकज, व सुन 
सौ. ई शका, असे एक  कुटुंबात राहतो. मी गेले वस वषापासुन ी व म के अ यर यांचे मालक चे अनघा पेशा लट ज, ा. ल.कंपनी 
कुंभीवल , येथे मँनेजर हणुन नोकर  क न माझे कुटुंबाची उपिजवीका चाल वतो. सदर कंपनीचे मालक यांनी वस वषापुव  कुंभीवल  येथे 
राहणारे ी अजुन एकनाथ हामुणकर, यांचे नातेवाईकांकडुन जमीन वकत घेतल  होती. व तेथे सदरची कंपनी चालु केल  होती. सदर 
कंपनीम ये कुंभीवल , खरसुंडी, धामणी गावातील 35 कामगार काम कर त आहेत. सदर कंपनीचे कंपाउंडला लागुन कंपनीचे जागेत ी अर वंद 
एकनाथ हामुणकर यांची चहा ची कँट नची झोपडी होती. आमचे कंपनीला व युत पुर वठा करणारा ा सफामर कंपनीचे मागील बाजुस असुन 
न वन नयमां माणे MSEB पेण यांनी सदरचा ा सफामर कंपनीचे कंपाउंडचे समोर ल बाजुस घे यास सां गत याने आ ह  सदर झोपडी मालक 
ी अजुन एकनाथ हामुणकर, व यांचे भाउ संतोष, अ ण, वण यांना सदरची झोपडी ह  कंपनीचे जागेत अस याने यांना मी व कंपनीचे 
मालक व इतर काह  लोकांनी वनंती केल  क , सदर कँ ट न ह  आमचे जागेत असुन सदरची काँ ट न काढणेस सां गतले असता यांनी 
सदरची झोपडी काढल  नाह . ते हा आ ह  लोकांनी वक लामाफत ी अजुन एकनाथ हामुणकर, यांना दनांक 27/10/2016रोजी नोट स 
बजावल  असता यांनी व याचे वर ल नातेवाईक यांनी कंपनीचे जवळ येवुन मला तसेच कंपनी मालक यांना शवीगाळ केल . तसेच सदरची 
झोपडी आमचे जागेत असुन तु ह  आ हाला कंपनीम ये काँ कचे काम दले तर आ ह  झोपडी काढु नाह तर तुमची कंपनी बंद पाडु अशी 
धमक  देत होते. ते हा आ ह  सुधीर पाट ल रा. माडप व हर लाल यां या मध थीने यांना फे ुवार  2017 म ये सावरोल  खारपाडा रोड या 
व द बाजुस याचे माल कचे जागेत कंपनीचे समोर कंपनी या पैशातुन नवीन कँ ट न बांधुन दल  होती. यावेळी याने परत कंपनीचे 
जागेत झोपडी बांधणार नाह . अशी त डी हमी दल  होती. दनांक 19/03/2017 रोजी 10.00 वाज याचे सुमारास मी कंपनीत युट  कर ता 
आलो असता मी पा हले क, कुंभीवल  गावातील ी. अजुन एकनाथ हामुणकर व याचे भाऊ संतोष, अ ण, वण यांनी कंपनीचे जागेत 
कँट नची झोपडी टाकुन अ त मण के याचे दसले हणुन मी यांना सदरची झोपडी का टाकल  असे वचार यास गेलो असता कंपनीने 
आ हाला कंपनीत काँ टचे काम दले नाह  असे बोलून मला शवीगाळी व दमदाट  केल  हणुन मी सदरची घटना आमचे कंपनी मालक 
यांना फोन वारे सां गतल  असता यांनी सदर बाबत पोल स ठा यात जावून त ार दे यास सां गतले हणुन आज रोजी पोल स ठा यात त ार 
दे यास आलो आहे. तर  ी. अजुन एकनाथ हामुणकर व याचे भाऊ संतोष, अ ण, वण सव रा. कुंभीवल , ता. खालापुर या लोकांनी 
कंपनीत काँ टचे काम देत नाह  या गो ट चा मनात राग ध न कंपनीचे जागेत अनाधीकतपणे कँट नची झोपडी बांधुन अ त मण केले 
हणुन माझी वर ल लोकांचे व द कायदेशीर त ार आहे. सम  हा जबाब लहून दला/सह ठाणे अंमलदार, खालापुर पोल स ठाणे

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SAKHARAM DADA 
PADLKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SDPM8301K        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0048 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/03/2017 23:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/03/2017 23:30 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 23/03/2017 Time (वेळ): 23:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:22 तास Entry No. (न द .):  043

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 23/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:30 तास Time To (वेळेपयत): 16:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

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

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

(a) Name (नाव): बबन लखु मरगले   
(b) Father's Name ( का नाम): लखु मरगले
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9765415001

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता द तवाडी द तुर  सायमाळ, द तवाडी द तुर  सायमाळ, खालापुर, खोपोल , रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता द तवाडी द तुर  सायमाळ, द तवाडी द तुर  सायमाळ, खालापुर, 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)

1 इतर ाणी 4 बकया काळया,पांढया व चकलेट  
रंगा या 20,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द. 23/03/2017मी ी.बबन लखु मरगळे, वयः50 वष, धंदाःमोलमजुर , रा.द तवाडी, टाटा क प 
नं.9,द तुर ःखोपोल ,ता.खालापूर,िज.रायगड मो.नं.9765415001,आधारकाड नं.467971011053 सम  खोपोल  पोल स ठा यात हजर राहून 
लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे मी माझी प नी बारकाबाई,वयः45 वष, मुलगा व ्ल वयः19 वष,मुलगी वंदना वयः17 
वष असे एक कुटुंबात राहतो.माझा गायीः हशी,बकया पाळ याचा यवसाय असुन यापासुन मळणारे दुध वकुन मी माझे कुटुंबाचा उदर नवाह 
करतो.माझा मुलगा व मी असे जंगलात बकया चर व यासाठ  घेउन जातो.आज दनांक 23/03/2017 रोजी मी घरात असतांना मुलगा व ्ल 
हा दुपार  03.30 वाज याचे दर यान बकया चर व यासाठ  जंगलात गेलेला होता. काह वेळाने मुलगा व ्ल याने माझे मोबाईलवर संपक 
साधुन याने मी बकया व हशी चर यासाठ  द तुर या बाजु या जंगलात घेउन जात असताना बकया व हशी रोड या साईडने पुढे जात 
असतांना एक सफेद रंगाची झायलो गाडी तेथे आल  व यामधुन दोन माणसे बाहेर आल  व यांनी आप या 4 बकया उचलुन झायलो 
गाडीम ये भ न ते गाडी घेउन पुणे बाजुकडे नघुन गेलेले आहेत अशी हक गत मला सां गत याने मी देखील या ठकाणी लगेचच गेलो. 
यावेळेस मला मुलाने पु हा वर ल माणे हक गत सांगुन या इसमांनी बकया गाडीत भरत असताना मी जोर जोरात आरडाःओरड केल  परंतु 
ती झायलो गाडीमधील लोक थांबले नाह त असे सां गतले.तसेच या झायलो मधील असणाःया दोन इसमांचे वणन साधारण 30 ते 35 वष 
वयाचे यामधील एकाने हाफ प ट व पवळा टशट पर धान केलेले व दुसःयाने काळा फुल शट व फुल प ट घातलेल  अस याचे देखील मला 
सां गतले. तसेच ती गाडी जोराने पुणे बाजुकडे नघुन गे याने या गाडीचा नंबर पाहता आलेला नाह .आम या मालक या चोर स गेले या 
बकयांचे वणन खाल ल माणे,1)20,000/ पये कमती या 4 बकःया काळया,पांढःया व चकलेट  रंगा या क.अं 20,000/  एकुण कंमत तर  
द.23/03/2017 रोजी 03.30 ते 04.00 वाज याचे सुमारास द तुर  येथील जंगल भागाम ये मुंबईःपुणे ए स ेस रोडजवळ माझे मुला या 
ता यात असले या 4 बकया या सफेद रंगा या झायलो कारमधील दोन अनोळखी इसमांनी झायलो गाडीमधे टाकुन पळवुन चो न नेले या 
आहेत. माझा वर ल जबाब माझे सांगणे माणे बरोबर लहला असून तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह लेला असुन संगणकावर टंक लखीत 
कर यात आलेला आहे.सम , हा जबाब लहून दला, सह .ठाणे अंमलदार, खोपोल , पोल स ठाणे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 20,000.00

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)): RAMESH  GANPAT 
UGHADA

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): RGUM8401Y        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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  

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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0049 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/03/2017 01:25 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/03/2017 01:25 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 122(C)

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): 24/03/2017 Time (वेळ): 00:50 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:50 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 23/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:10 तास Time To (वेळेपयत): 22:10 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 13 क.मी.
(b) Address (प  ता): जांब ंग,खालापुर-410203

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): दनकर भु मुंडे   
(b) Father's Name ( का नाम): भु मुंडे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8380099390

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खोपोल  पोल स ठाणे, खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, भारत
2 थायी पता खोपोल  पोल स ठाणे, खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर तार ख 23/03/2017मी दनकर भु मुंडे, वय 28 वष, पो श/1978, नेमणुक खोपोल  पोल स ठाणे, ता. खालापूर, िज. रायगड, मो.नं. 
8380099390 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन सरकारतफ खबर लहुन देतो क , मी गेले दोन वषापासुन खोपोल  पोल स ठा याचे 
नेमणुक स आहे. द. 23/03/2017 रोजी रा ौ 20.54 वाजता पो.स.ई. ी. बी.एन.धो े, पो.ना/1279 उघडा, होमगाड/3370 जाधव, चा.पोह/234 
गायकवाड असे सरकार  वाहनासह खोपोल  पोल स ठाणे सव ह ीम ये पे ो लंग करत असताना रा ौ 22.10 वाज याचे सुमारास मौजे जांब ग 
येथे एक इसम एका झोपडया या आडोशाला अंधाराम ये संशयीत र या उभा असलेला आ हाला दसला. यास आ ह  याचे नाव गांव वचा न 
एवढया रा ी अंधाराम ये काय करतो याबाबत चैकशी केल  असता तो कोणतेह  समाधानकारक माह ती देत नसुन उडवाउडवीची उ तरे देत 
आहे. सदरचा इसम हा चोर , अगर घरफोडी सारखा गु हा कर या या इरा याने संशयीत र या आपले अ ती व लपवून उभा असलेला मळुन 
आ याने पो.स.ई. ी. बी.एन.धो े यांनी ता काळ दोन पंचांना बोलावून घेवून यांचे सम  पु हा नमुद इसमास व वासात घेवून चैकशी केल  
असता याने आपले नाव नरेश बाबू वाघमारे, वय 35 वष, रा. उंबरे, ता.खालापूर, िज. रायगड असे अडखळत सांगीतले. तर  सदरचा इसम 
नामे नरेश बाबू वाघमारे, वय 35 वष, रा. उंबरे, ता.खालापूर, िज. रायगड हा सुया त ते सुय दयाचे दर यान आपले अ ती व अंधारात लपवून 
चोर  अगर घरफोडी सारखा गु हा कर या या इरा याने संशयीत र या मळुन आलेला अस याने याचे व द महारा  पोल स अ ध नयम 
कलम 122 (क) माणे सरकारतफ खबर आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह  ता. 23/03/2017 ठाणे अंमलदार खोपोल  पोल स ठाणे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 नरेश बाबु वाघमारे   वडील: बाबु वाघमारे 1. 
उंबरे,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा -410203
,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)): BALU NAGU DHOTRE Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PN/MAH42648        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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 1982  

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 .): 0042 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/03/2017 19:02 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/03/2017 18:49 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 23/03/2017 Time (वेळ): 18:49 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:49 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 21/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 21/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:00 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. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे घोटवळ गावचे ह ीत,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SUDHAKAR   GANGARAM  PATIL

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 15/05/1970 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

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):

यांतील आरोपीत मजकूर याने याचे ता यातील वगनर कार नं. MH/05/BL/1902 ह  चपऴून ते बदलापूर अशी वता चालवीत घेवून येत 
असताना सदरची कार ह  अ वचाराने , यगयीने, बेदारकारपणे,चालवून नमूद अपघात घटना थऴी आ यावेऴी र याचे पर ि थतीकडे दुल  
क न सदरची कार राँग साईटला जावून र याचे पूव बाजूस असले या मोर स ठोकर लागून अपघात झाला आहे.अपघातात हँगनर कार मधील 
आरोपीत याची प नी झाला हणून शोभा उफ सुगंधा ीराम लाड वय 62 रा. ी ती पती क ले स बी वींग नाईक नगर आबेडकर चौक 
का प बदलापुर पुव हस लहान मो या गंभीर व पाचे दूखापती होवून तचे मरणास तसेच वताचे लहान मो या गंभीर दूखापतीस व हँगनर 
कारचे नूकसानीस कारणीभूत झाला हणून 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9762948897

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 ीराम   राजाराम  लाड  ीराम 1. बदलापुर पुव,बदलापुरनवी 
मुंबई,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)): SUDHAKAR  
GANGARAM  PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1471        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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 1954  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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): नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0017 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/03/2017 14:06 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/03/2017 14:06 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

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): 23/03/2017 Time (वेळ): 13:38 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:38 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 23/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:15 तास Time To (वेळेपयत): 10:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): शहू,पेण

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): व लभ   जनादन हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शहू  , पेण, नागोठणे, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता शहू  , पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी व लभ जनादन हा े वय30 यवसाय नोकर  रा. शहू ता.पेण मोबा.नं. 7774928522आधार काड नं 229316687116 सम  पोल स 
ठाणेत हजर राहुन आज रोजी खबर देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे आमचे व ङलोपाज त राहते घर आहे. घरात मी,माझी 
प नी भारती व लभ हा े, आई ेमाबाई जनादन हा े व मुलगा द ांत व लभ हा े अशी माणसे एक  राहतो माझा मोठा भाऊ महेश 
जनादन हा े हा शेतावर याचे कुटुंबासह राहतो व तो अधूनमधुन घर  येजा कर त असतो. आमचे शेजार  राहणारा सुभाष रोह दास हा े हा 
या या कुटुंबासह राहतो. याचे व माझी गेले दङ म ह यापूव  भांङण झाले होते याबाबत मी वेलशेत दूर े  येथे त ार दल  आहे. आज द. 
/0/0 रोजी सकाऴी 0. वा चे सुमारास मी आमचे घराचे बाजूस असलेले चं कांत रमन मोकल यांचेकङे रस याने जात असताना आमचे शेजार  
राहणारा सुभाष रोह दास हा े हा याचे मोबाईल वर याचा वताचा से फ  (फोटो) काढत होता. मी आमचे गावचे कुलदैवत मं दरात जावून 
मं दरात देवाचे पाया पङून परत माझे घर  आलो. इत यात सुभाष रोह दास हा े हा मला माझे नावे शवीगाऴ क  लागला हणून मी यास 
घराबाहेर जावून वचारला मला वनाकारण का शवीगाऴ करतोस असे वचारले ते हा याने मला तु मी मोबाईलव न फोटो काढत असताना 
तेथून का गेलास असे बोलून याने मला शवीगाऴ क न बाजूस पङले या बांबूचा दांङका घेवून या दांङ याने माझे ङावे कानाजवऴ बांबूचा 
फटका मारला यामुऴे माझे कानास मार लागलेला असून झटापट त माझा शट सु ा याने फाङला आहे यावेऴी माझी आई झाला कार 
बघून आमची सोङवासोङव करणेकर ता तेथे आल  असता तला सु ा शवीगाळ क न तचे ङो यात बांबू या दां याची उपट मारल  यामुळे 
तचे ङो यास दुखापत होवून यातून र त येवू लागले. इत यात भांङणाचा आवाज ऐकून माझे घरातील व आजूबाजूचे लोक जमा झाले नंतर 
माझा आतेभाऊ मोतीराम वामन पाट ल व माझा स खा भाऊ महेश जनादन हा े असे या ठकाणी आले व या दोघांनी आ हाला यांचे 
मोटारसायकलवर बसून नागोठणे पो.ठाणे येथे आणले व तेथून आ हाला औषध उपचारासाठ  सरकार  णालय नागोठणे येथे पाठ व यात 
आले असून तेथे आमचेवर औषध उपचार कर यात आला आहे. तर  यांतील सुभाष रोह दास हा े रा. शहू याने आज द. /0/0 रोजी 0. वा 
चे सुमारास याचे मोबाईलवर तो से फ  (फोटो) काढत असताना याचे समो न रोङव न मी गेलो याचा मनात रोष ध न तो मला शवीगाऴ 
करत होता हणून मी यास मला वनाकारण शवीगाऴ का करतोस असे वचारले हणून मला तसेच माझे आईस शवीगाऴ क न बांबूचे 
दांङ याची उपट मा न लहान मो या दुखापती के या हणून माझी याचे व  फयाद आहे माझा व रल जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे 
सांगणे माणे बरोबर असुन संगणकावर टंकल खीत केलेला आहे.

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7774928522

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 सुभाष   रोह दास हा े वडील: रोह दास हा े 1. शहू,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): 

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): SANDEP  

BALVANT  PATIL (पोल स उप नर क)/1234  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SANDEP  BALVANT  PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

FIR No. ( थम खबर .): 0028 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/03/2017 03:13 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/03/2017 03:13 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
3 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 177

4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 83

5 ा  यांचा छळ तबंधक अ ध नयम, १९६० 11(1)

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): 23/03/2017 Time (वेळ): 23:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:51 तास Entry No. (न द .):  005

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 23/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:00 तास Time To (वेळेपयत): 22:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 18 क.मी.
(b) Address (प  ता): नानोसे,सुधागड-410205

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नखील   शैलेश शहा 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1981 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर ऑटो क (लोड ऑटो)
3) एक मह ा म झीमो लस 
कंपनीचा लाल रंगाचा छोटा टे पो 
सन 2015 ला घेतलेला

1,00,000.00

2 इतर ाणी 1) एक बैल ताबुस रंगाचा याची 
दो ह  शंगे वाकडी आत वऴलेल 5,000.00

3 इतर ाणी 
2) एक चकलेट  रंगाचा बैल याचा 
डावा शंग आखुड एक शंग सरऴ 
असलेला

5,000.00

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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149636913

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कासारआऴी  पाल , सुधागड, पाल , रायगड, महारा -410205, भारत
2 थायी पता कासारआऴी  पाल , सुधागड, पाल , रायगड, महारा -410205, 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 इरशाद   जाफर  पानसरे 1. पाल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत
2 राम   तानु  शद 1. उ हेरे 

ठाकुरवाडी,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत
3 फरोज    गुलाम   

पानसरे
1. पाल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जांभुळपाडा आ स नं.31/2017 व न दाखल खबर तार ख 24/3/2017 मी नखील शैलेश शहा वय 36 धंदा यापार रा.कासारआऴी 
मु.पो.पाल  ता.सुधागड िज.रायगड नो.नं.8149636913 सम  जाभुऴपाडा पोल स दुर े  येथे हजर राहुन जबाब लहुन देतो क , मी वर ल 
ठकाणचा राहणारा असुन मी गेले 15 वषापासुन व व हंदु पर षद म ये कायकता हणुन काम कर त आहे. तसेच माझे सोबत व व हंदु 
पर षद चे कायकत हणुन पाल  शहरातील उमेश वलास तांबट, आ शष मा ती यादव, असे असुन पाल  शहरात व पर सरात होत असले या 
जनावरावरती अ याचाराबाबत देखरेख कर त असतो. तार ख 23/3/2017रोजी रा ौ 21.30 वाज याचे सुमारास जु या पाल  पोल स ठाणेचे 
समोर MH06BG1832 या म झीमो लस टे पो म ये दोन बैल भ न संशयीत र या परऴी बजुकडे घेवुन जाताना आम यातील सहकार  आ शष 
यादव यास दस याने यांनी आ हाला ताबडतोब फोन क न कऴ वले हणुन आ ह  सदर टे पोचा मोटार सायकलने पाठलाग क न परऴी 
गावचे पुढे नाणोसे गावाजवऴ वर ल टे पो थांब वला व सदर टे पोम ये काय आहे याची खा ी कर ता यात दोन बैल अस याचे दसले. 
हणुन आ ह  वचारले क  तु ह  बैल कोठे घेवुन जात आहेत. यावर यांनी आ हाला उडवाउड वची उ तरे देवुन आ ह  आंवढे येथे जात 
आहोत असे सां गतले. याचा आ हाला संशय आ याने याना आ ह  रा ौ 10.30 वाज याचे सुमारास टे पो चालक 1. इरशाद जाफर पानसरे 
2. राम तानु शद 3. फरोज गुलाम पानसरे तनह  रा.पाल  ता.सुधागड यांचेसह जांभुऴपाडा पोल स दुर े  येथे आणले. यांनी सदरची 
जनावरे सदर टे पोत पुरेशी जागा नसताना यांना दाट वाट ने टे पोत भ न आखुड दोर ने बांधुन पाणी व चारा याची सोय न करता 
वनापरवाना टे पोतुन वाहतुक कर ता असताना मऴुन आले यांचे ता यात मऴुन आले या जनावरांचे वणन खाल ल माणे 1) 5000 / एक 
बैल ताबुस रंगाचा याची दो ह  शंगे वाकडी आत वऴलेल  क.अं.2) 5000/ एक चकलेट  रंगाचा बैल याचा डावा शंग आखुड एक शंग 
सरऴ असलेला क.अं.3) 100000/ एक मह ा म झीमो लस कंपनीचा लाल रंगाचा छोटा टे पो सन 2015 ला घेतलेला जु.वा. क.अं. 
1,10,000/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचे बैल टे पोत पुरेशी जागा नसताना यांना दाट वाट ने टे पोत भ न आखुड दोर ने बांधुन 
पाणी व चायाची सोय न करता वनापरवाना टे पोतुन वाहतुक कर ता असताना वर ल आरोपीत यांनी संगनमत क न संश यत र या लबाडीचे 
इरादयाने वतचे फायदयाकर ता चो न घेवुन जात असताना मऴुन आ याने माझी याचे व द त ार आहे माझा वर ल जबाब माझे 
सांगणे माणे बरोबर लह ला असुन तो संगणकावर टंक लखीत केला असुन तो माझे सांघणे माणे बरोबर लह ला 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)): FAKIRA BABU 
TADAVI

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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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 1982  

2 पु ष 1972  

3 पु ष 1985  

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 .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/03/2017 23:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/03/2017 23:41 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): 23/03/2017 Time (वेळ): 23:25 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:25 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 23/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/03/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 6 क.मी.
(b) Address (प  ता): सावळे ,पनवेल

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संतोष  द तु   वाघमारे 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता सावळे आ दवाशीवाडी, पनवेल, रसायनी, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब दनांक 23/03/2017मी संतोष द तु वाघमारे वय 25 धंदा मोलमजुर  रा. सावळे आ दवाशीवाडी ता. पनवेल सम  पोल स ठा यात हजर 
राहुन लहुन देतो क मी वर ल ठकाणाचा राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर .आहे घरात मी माझी प नी वंदना मुलगी म नषा वय 6वष 
मुलगा म नष वय 4 वष असे सव एक  कुटुंबात राहतो. मी व माझी प नी असे रानात जावुन लाकडी फाट  गोळा करतो व या गावात वकुन 
आमचा उद नवाह करतो. आज दनांक 23/03/2017 रोजी माझा◌ी प नी तचे माहेर  आपटा येथे गेल  होती ती सायंकाळी 6.00वा. माझा 
सासरा व सासु यांचेसह सावळा येथे आले होते.व मी जंगळात 5.00 वा जावुन लाकडाचा भरा घेवुन गावात आलो होतो माझे घर  पाहुणे 
आलेले आहेत हणुन मी भरा वकुन घर  जाणार होतो याचवेळी आम या गावातील राजेश जांभुळकर यांचे घर  भरा टाकला या भराचे मला 
70/  यांनी दले नंतर मी सदरचे पैसे घेवुन घर  नघालो असता सायंकाळी 7.30वा. चे सुमारास राजेश जांभुळकर यांचे शेजार  राहणार  
अमता एकनाथ जांभुळकर हने मला पा हले मी यानाह  कधी कधी भार  वकत असे यापुव  यांना भारा वकला यावेळी मी यांचेकडुन 
30/  जा त घेतले होते. व नंतर देणार होतो परंतु अमता हने मला पाहुन लगेच पैसे मागीतले मी तीस हणालो ि◌क माझे घर  पाहुणे 
आलेले आहेत तुमचे पैसे मी उदया देइन पंरतु ती शवीगाळी क  लागल  याच वेळी क तुभ एकनाथ जांभुळकर व अंकुश एकनाथ जांभुळकर 
हे घराचे बा हेर आले व क तुभ याने माझे उजवे कानाचे वर डो यात शग मा न दुखापत केल  व अमता हने मा झे उजवे पायावर 
गुघंडयावर वट मा न दुखापत केल  आहे तसेच अंकुश यांन मला खाल  पा डले व हाताबु याने मारहाण केलेल  आहे.तर  आज दनांक 
23/03/2017रोजी सायंकाळी 7.30वा . मी लाकडाचा भारा वकुन घर  नघालो असतानाआमचे गावातील राजेश जांभुळकर यांचे घराजवळ 
लाकडाचा भारा वकुन घर  जात असताना माझे अंगावर असले या 30/उदार  दल  नाह  या गो ट चा मनात राग ध न राजेश 1) क तुभ 
एकनाथ जांभुळकर 2) अमता एकनाथ जांभुळकर3) अंकुश एकनाथ जांभुळकर यांनी संगणमत क न क तुभ याने माझे उजवे कानाचे वर 
डो यात शग मा न , अमता उजवे पायावर गुंड यावर वट मा न, अंकुश यांने ग पट  ध न हाताबु याने मारहाण केले हणुन माझी यांचे 
व द त ार आहे. 

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

2 थायी पता सावळे आ दवाशीवाडी, पनवेल, रसायनी, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 क तुभ    एकनाथ 
जांभुळकर

1. सा 
वळे,पनवेल,रसायनी,रायगड,महारा ,भारत

2 अमता    एकनाथ  
जांभुळकर

1. 
सावळे,पनवेल,रसायनी,रायगड,महारा ,भारत

3 अंकुश   एकनाथ  
जांभुळकर

1. 
सावळे,पनवेल,रसायनी,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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) Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): UMAKANT GULAB 
AGAM

No. ( .): 938        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): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 म हला  

3 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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