
1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0038 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/05/2017 15:43 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/05/2017 15:43 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): 23/05/2017 Time (वेळ): 13:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:28 तास Entry No. (न द .):  014

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 11/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 12:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

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

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): पराग   सुरेश  हेलेकर
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

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 नवेनगर , महाड, महाड शहर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नवेनगर , महाड, 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 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल ह डा अँ ट हा   एम.एच/06.बीसी 
/9711 25,000.00

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 ह डा अँ ट हा मोटार सायकल नं एम.एच/06.बीसी /9711 ह  यांचे नातेवाईक सुभाष 
गांगण यांनी महाड अबन बँके या बाहेर उभी क न बँकेत गेले असताना कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद चे संमती शवाय वताचे 
फाय याक रता चो न नेल  हणुन

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 25,000.00

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)): DHANAJI  
BHAGAVAN  PINGALE 

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): DHAPIN196316        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  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0031 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/05/2017 15:02 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/05/2017 15:02 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५६
3 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): 23/05/2017 Time (वेळ): 20:55 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:55 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 23/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/04/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:30 तास Time To (वेळेपयत): 03:00 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, 15 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे वीर रे वे टेशन येथे ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  सबा   फैजल  फणसकर 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता स या  अपाटमट म नं 08, एनएल/ 4से टर 11बीनं60, ने ळ पुव नवी मुंबई, 

ने ळ, नवी मुंबई, महारा , भारत
2 थायी पता स या  अपाटमट म नं 08, एनएल/ 4से टर 11बीनं60, ने ळ पुव नवी मुंबई, 

ने ळ, नवी मुंबई, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू
सो याचे तारेम ये गुंफलेले 
पँडलम ये गुंफलेले मंगऴसु  15 ँम 
वजनाचे जुने वापरते

43,500.00

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 द.24/04/2017 गाडी नं 11004 रा यराणी ए स ेस ने बथ 23 व न झोपुन वास कर त असताना वीर रे वे 
टेशन येथे थांबल  असता फलाटा या व द बाजुने कोणीतर  अ ात इसमाने झोपेचा फायदा घेवुन खडक तुन हात घालुन गऴयातील वर ल 
वणनाचे सो याचे मणी मंगऴसु  बलपुवक खेचुन चो न नेले सबब अपराध भा.दं. व.379,356,34 माणे

(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 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 43,500.00

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)): IQBAL ABDULLATIF 
AATAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH49865        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): MARUTI SHAMARAO PATIL

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): DGPMSPM6404

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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 .): 0078 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/05/2017 21:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/05/2017 21:05 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 20/05/2017 Time (वेळ): 07:12 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:06 तास Entry No. (न द .):  034

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): 06:00 तास Time To (वेळेपयत): 06:05 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, 04 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई गोवा हायवे रोडवर, साले गावचे ह ीत ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): Sanjay    Dhondu   Salavi

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 12/07/1974 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

माणगाव पो ठाणेगू हा रिज नंबर78/2017भा.द. व.स.कलम 279, 337 MV act 184, 134खबर देणार संजय ध डु साळवी, पोना/2114 माणगाव 
पोलास ठाणे मो. .9657231660आरोपी दपेश भमसेन वाघमारे, वय 28 वष, रा. मालाड मुंबई (अटक नाह ) जखमी सताराम सखाराम 
बदुगडे, वय45 वष, रा. सुरव तफ तळे ता.माणगावअ.घ.ता.वेळ व ठ काण द.20/05/2017 रोजी 06.05 वा.चे सुमारास मौजे साले गावचे 
ह ीत मुंबई गोवा हायवे रोडवर उ तरेस 04 क.मी. ह कगत वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत हे यांचे ता यातील बस 
.MH04GP2101 ह  गोवा ते मुंबई अशी गोवा मुंबई हायवे रोडने वता चालव त घेवुन जात असताना अपघात ठ काणी आलेवेळी याने याचे 
ता यातील बस ह  अ तवेगाने, हयगयीने, बेदरकारपणे चालवुन समोर मो.सा. .MH06AD5789 ह  व न जात असलेले यांतील जखमी सा ीदार 
यांचे मोटारसायकलला मागुन ठोकर मा न अपघात क न अपघातात सा ीदार याचे दुखापती होवुन दो ह  वाहनांचे नुकसानीस कारणीभुत 
होवुन अपघाताची खबर न देता पळुन गेला हणुन. वगैरे मजकुराची खबर रिज. दाखल क न व र ठांचे आदेशाने पुढ ल तपास पोना/785 
फाटक हे कर त आहेत.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9657231660

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 दपेश   भमसेन  वाघमारे  दपेश 1. मालाड,मुंबई,मालाड,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

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

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

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)): Milind  Madhukar  Fatak Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 785        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

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 1989  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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 .): 0038 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/05/2017 22:16 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/05/2017 21:21 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): 23/05/2017 Time (वेळ): 21:21 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:21 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 22/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:15 तास Time To (वेळेपयत): 08:00 तास 

1

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 22/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:15 तास Time To (वेळेपयत): 08:00 तास 

2

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, 0.2 क.मी.
(b) Address (पता): नांगलवाडी ,महाड

District (State) (िजला (रा य)):  

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): 
  

2. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 15 क.मी.
(b) Address (पता): बारसगाव ,महाड

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नरेश  पांडुरंग तेटगुरे 
(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): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल हरोह डा कंपनीची प सर 
मो.सा.नं.MH06/BB1147

20,000.00

2 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल बजाज प सर 
मो.सा.नं.MH06/BN6353

30,000.00

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 अ ात चोरटयाने वर ल वणना या मोटार सायकल  फयाद  व सा ीदार यांचे संमती शवाय लबाडी या 
हेतूने वतःचे फायदयाकर ता चो न नेल  हणुन 

(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 नांगलवाडी , महाड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता हावे , मांणगाव , 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)): 50,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): sachin suresh mali Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 749        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

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

FIR No. ( थम खबर .): 0059 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/05/2017 22:20 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/05/2017 22:08 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): 23/05/2017 Time (वेळ): 21:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:08 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 23/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:00 तास Time To (वेळेपयत): 06:00 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, 5 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे  महाजने येथे,अ लबाग

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): जानु जाया शद    
(b) Father's Name ( का नाम): जाया शद 
(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.): 91-8408837772

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बेलो श  सागवाडी पो म याण,  अ लबाग , रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता बेलो श  सागवाडी पो म याण,  अ लबाग , रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इतर वन उ पादने अंदाजे 300आंबे 4,050.00

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 आरोपीत नं.1 व याचा साथीदार नाव गाव माह त नाह  यांनी फयाद  यां या मौजे महाजने येथील 
आं या या वाडीतील हापुस जातीचे एकुण अंदाजे 300आंबे फयाद चे समंती शवाय वता या आ थक फाय याकर ता लबाडी या हेतूने वर ल 
वणनाचा व कमतीचा माल चोर  क न नेला हणुन दलेल  खबर रिज टर  दाखल क न जाह र रपोट मा.हुजुर कोटात सादर केला वर ल 
हक गत व र ठांना कळ व यात आल  असून गु याचा तपास व र ठां या आदेशाने पोना/1182 जमदाडे 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 1 महेश सुधीर पगंऴा  2 
व अ ात इसम नाव गाव 
माह त  

1. पाटवाडी पो 
म याण,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 4,050.00

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)): YOGESH  MOHAN 
JAMDADE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362YMJM8601A        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

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

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0045 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/05/2017 16:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/05/2017 16:32 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 ३२३
5 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): 23/05/2017 Time (वेळ): 16:32 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:32 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 21/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 22:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:32 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, 8 क.मी.
(b) Address (पता): शेखाडी, ईवधन

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): तब सुम   शबाब शेकदरे
(b) Husband's Name ( का नाम): शबाब शेकदरे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शेखाडी, ीवधन, ीवधन, 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 तब सुम शबाब शेख वय 35 धंदा गह णी रा.शेखाडी ता. ीवधन िज रायगड सम  पोल स ठा यात हजर राहुन जबाब लहुन देते क ,मी 
वर ल ठकाणी राहणार  असुन तेथे माझे राहते घर आहे.घरात मी माझे पती शबाब अ ल मया शेख वय.40 मुलगा अलहान शेख वय.13,मुलगी 
िजमा शेख वय.12 असे आ ह  राहतो.पती दवेआगार येथे समु क नार  मोलमजुर  क न कुटुंबाचा उदर नवाह भागवतात.आज 
द.23.05.2017 रोजी सकाळी मी झोपेतुन उठले असता मी माझा मुलगा अलहान यास वचारले क ,तु रा ी झोपेम ये का घाबरलास यावर 
तो मला हणाला क ,परवा या दवशी इरफान,सा दक व हसीना उ डे यां यात भांडण झाले होते.ते हा मी तेथे होते यावेळी अयान हा लाकडी 
दांडका हातात घेवुन मला मार यासाठ  माझे पाठ मागे पळाला यावेळी मी तेथुन घाब न पळालो यामुले मी झोपेम ये असताना घाब न 
उठलो होतो. यानंतर आज सकाळी 09.30 वा.अयान उ डे हा माझे घराचे शेजार  असले या बोअरवर पाणी भर याकर ता आला असता मी 
यास वचारले क ,परवा तुमचे भांडण चालु असताना तु मा या पोराचे पाठ मागे दांडका घेवुन का पळालास असे मी यास वचारात असताना 
याची आई ह सना ह  तेथे धावत आल  व ती मला शवागाळी क  लागल  यावेळी तेथे जवळ असलेले तचे मुले 1)अरफान उ डे 2)अदनान 
उ डे हे देखील धावत आले तसेच कपडे धुव याकर ता गेलेल  तची मुलगी सना उ डे ह  देखील तेथे आल  व सवजण मऴुन मला 
शवीगाळ,दमदाट  क न हाताबु याने मारहाण क  लागले. यानंतर मी माझा मुलगा अलहान यास घेवुन ीवधन पोल स ठा यात आले.तर  
दनांक 23.05.2017 रोजी मी सकाळी 09.30 वा.चे दर यान अयान उ डे यास माझे मुलाचे पाठ मागे दांडका घेवुन का पळाला होतास 
याबाबत वचारणा करत असताना याची आई 1)हसीना उ डे 2)फैसल खान 3)अरफान उ डे 4)अदनान उ डे 5)सना उ डे हे तेथे आले व 
यांनी मल  संगणमत क न शवीगाळी क न हाताबु यानी मारहाण केल  आहे. हणुन माझी झाले काराबाबत वर ल लोकां व द त ार 
आहे.माझा संगणकावर टंक लखीत कर यात आलेला जबाब मला वाचुन दाक वला असता तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9049317835

2 थायी पता शेखाडी, ीवधन, ीवधन, 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 हसीना    उ डे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

2 फैसल    खान 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

3 अरफान    उ डे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

4 अदनान    उ डे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

5 सना    उ डे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

6 आयान  रौब उ डे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,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)



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)): ASHOK 
RAMCHANDAR JAYBHAYE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): ARJM8701F        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): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 म हला  

6 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): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0044 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/05/2017 16:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/05/2017 15:50 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 ३२३
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
6 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): 23/05/2017 Time (वेळ): 15:50 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:50 तास Entry No. (न द .):  018

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 21/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 22:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:50 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, 8 क.मी.
(b) Address (पता): शेखाडी, ीवधन

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): हसीना   रौफ उ डे
(b) Husband's Name ( का नाम): रौफ उ डे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7798327980

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शेखाडी, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता शेखाडी, ीवधन, ीवधन, 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 साद क   इ ाह म शेकदरे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

2 तौ फक   जहुर शेकदरे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

3 तौसीक   जहुर शेकदरे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

4 शाह ख   र जाक शेकदरे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

5 सुफ यान    शेकदरे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

6 सैदु    शेकदरे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

7 जहुर    शेकदरे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

8 रयाना   जहुर  शेकदरे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

9 तब सुम   शबाब शेकदरे 1. 
शेखाडी, ीवधन, ीवधन,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
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मी हसीना रौफ उ डे वय 35 धंदा गह णी रा.शेखाडी ता. ीवधन िज रायगड सम  पोल स ठा यात हजर राहुन जबाब लहुन देते क ,मो नं 
7798327980 मी वर ल ठकाणी राहणार  असुन तेथे माझे राहते घर आहे.घरात मी माझे पती फैसल अहमद खान वय 40 मुलगा अरफान 
अ दुल उ डे वय 24 अरमान अ दुल उ डे वय 23 अदमान अ दु उ डे वय 17 अयान अ दुल उ डे वय 16 मुलगी सना अ दुल उ ड वय 19 
असे आ ह  राहतो माझे पती व मुले मोलमजुर  क न कुटुबांचा उदर नवाह चालवतो. दनांक 21/05/2017 रोजी रा ौ 10.00 वा.चे सुमारास 
आ ह  जेवन खान क न आम या घरात झोपलो होतो. यावेळी घराचे बाहेर मोठमो याने भांडणाचा आवाज आला हणुन मी व माझा मुलगा 
अयान ,अदमान असे आ ह  घराबाहेर आलो. यावेळई सा दक इ ा हम शेकदरे आ ण इरफान इ ा हम शेकदरे यांचेत भांडण चालु होते.तसेच 
सा दक याचा मुलगा 1) सु फयान सा दक शेकदरे व सा दक यांचे बह णीची मुले 1) तौ सफ जहुर शेकदरे 2) तौ फक जहर शेकदरे तसेच 
सा दक यांचे काकांचा मुलगा शाह क र जाक शेकदरे हा सु आ तेथे होता. या सवानी आपसातील भांडण थांबवल  व तौ सफ व तौ फक हे 
आ हाला पाहुन शवीगाळई क  लागले यां यामधील सु फयान हा हणाला क ,तुमची मुलगी मला का दल  नाह  व यावेळई तौ फक यांने 
मला खाणेर या श या दे यास सुरवात केल .तसेच सु फयान हणाला क ,मी तु या मुल ला पळवुन नेईल यावेळई मला माझा मुलगा अदनान 
यांचेत भांडण सु  झाले असता वर ल ल कासोबत असलेला सैदु शेकदरे याने माझे मुलाचे नाकावर फाईट मारल  व तौ सफ याने हातात दगड 
घेउन अदनान याचे दशेने फेकलेला सदर दगड अदनान याने चुकवला व तो दगड मो हज अ बास शेकदरे याचे कपाऴाला लागला याचे 
कपाळातुन र त येउ लागले यानंतर ते सवजण आ हाला श या देउन मारहाण क न नघुण गेले बाबत आ ह  दले या त ार व न ीवधन 
पोल स ठा यात अदखलपा  गु हा दाखल कर यात आला होता.आ ह  आपसातील नातेवाईक अस याने आम यात वाद मटला होता. आज 
दनांक 23/05/2017 रोजी सकाळी 09.00 दर याण मी माझे घर  असताना जहुर शेकदरे व याची प नी रयाना शेकदरे असे माझे घरासमोर 
आले,व हणाला क तु या मुलाने माझे नातवाला परवा झाले या भांडणाम ये मारहाण केलेल  आहे. यानंतर याने माझे घरातील अंगणातील 
झाडु उचलुन हातावर व पायावर मार यास सुरवात केल . यावेळी जहुर याची मुलगी तब सुन शबाब शेकदरे हने सु दा मला मारहाण क न 
शवीगाऴी कर यास सुरवात केल . यावेळी माझी मुलगी सना ह  आमचे भांडण सोड व याक रता आल  असता तस देखील जुहुर शेकदरे याने 
मारहाण क न शवीगाऴी केल  आहे. तर  दनांक 21/05/2017 रोजी रा ौ 10.00 वा.चे सुमारास सा दक इ ा हम शेकदरे व इमरान इ ा हम 
शेकदरे यांचेत भांडण चालु असताना आ हाला आवाज आ याने मी व माझा मुलगा अयान असे आ ह  घराचे बाहेर आलो यावेळई यांनी 
यांचेतील भांडण थांबवले आ ण तौ फक व तौ सक हे आ हाला पाहुन शवीगाऴी क  लागले व सु फयान हा हणाला क ,तुमची मुलगी मला 
का दल  नाह  असे बोलुनतो माझे मुल ला पळवुन नेईल असे बोलला तसेच सैदु शेकदरे याने माझा मुलगा उदनान याचे नाकावर फाईट 
मारल  व तौ सफ याने हातात दगड घेउन अदनान याचे दशेने फेकला असता सदर दगड अदनान याने चुकवला व तो दगड मोह ज याचे 
कपाळावर लाग याने याचे कपाळावर लाग याने याचे कपाळावर दुखापत झाल  तसेच दनांक 23/05/2017 रोजी सकाऴी 09.00 वा मी 
माझे घर  असताना जहुर शेकदरे व यांची प नी रयाना शेकदरे हे माझे घराचे समोर अंगणात आले ते हणाले क  तु या मुलाने माझे 
नातवाला परवा या झाले या भांडणआत मारहाण केलेल  आहे असे बोलुन याने अंगणातील झाडु घेउन हातावर व पायावर मार यास क न 
शवीगाऴी कर यास सुरवात केल .सदर भांडण सोड व याक रता आलेल  माझी मुलगी सना हस जहुर शेकदरे याने मारहाण क न शवीगाळी 
केल  आहे.तर  वर ल 1)साद क इ ाह म शेकदरे 2)तौ फक जहुर शेकदरे 3)तौसीक जहुर शेकदरे 4)शाह ख र जाक शेकदरे 5)सुफ यान शेकदरे 
6)सैदु शेकदरे 7)जहुर शेकदरे 8) रयाना जहुर शेकदरे 9)तब सुम शबाब शेकदरे यांनी संगणमत क न आ हाला मारहाण, शवीगाळी क न,दगड 
फेकुन मा न दुखापत केल  अस याने मी आता पोल स ठा यात त ार दे यास आले आहे. माझा संगणकावर टंक लखीत कर यात आलेला 
जबाब मला वाचुन दाक वला असता तो माझे सांगणे माणे बरोबर 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)): Ravindra Dhyandev 
Dhobale

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2135        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

6 पु ष  

7 पु ष  

8 म हला  

9 म हला  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

                

                

                

                

(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)



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)

6

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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