
1. P.S. (पोल स ठाणे): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0006 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 21:19 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 21:19 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:44 तास Entry No. (न द .):  023

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 23/06/2016 Date To ( दनांक पयत): 29/12/2016

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 12:45 तास Time To (वेळेपयत): 00:00 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): उ तर, 21 क.मी.
(b) Address (प  ता): संदेर , हसळा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नल नी दल प बामणे   
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9404792005

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

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 समु /नद तील उ पादने द ड ास वाळूचा साठा 6,367.00

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 आरोपीत याने वर ल क ंमतीची ज त केलेला द ड ास वाळुचा साठा टे पो नं MH06/G/2819 ह  म ये 
भ न फ याद  व महसुळ वभागाचे संमती शवाय लबाडीचे हेतुने वताचे फाय या कर ता चो न नेला 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 मुजीद महमद बु णकर   1. संदेर , हसळा,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भारत
2 फैजल हैदर कडु   1. संदेर , हसळा,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 6,367.00

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)): GANESH   VISHNU   
PAWAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH26640        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): Vikram Sadashiv Jagtap

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 13:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 07:00 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 13:06 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:06 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:00 तास Time To (वेळेपयत): 07:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 20 क.मी.
(b) Address (प  ता): खांदन ,कजत

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

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

(a) Name (नाव):  चं कांत    मनोहर    गुजराती 
(b) Father's Name ( का नाम):  मनोहर गुजराती 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9273524088

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल 110.00

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):

वतहुन

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब दनांक 25/01/2017 मी चं कांत मनोहर गुजराती वय34 पोना/1132नेमणुक कजत पोल स ठाणे मो.नं.9273524088सम  पोल स 
ठा यात हजर राहुन सरकार तफ खबर देतो कमी कजत पोल स ठा याचे नेमणु कस असुन आज द.25/01/2017रोजी गु त बातमीदारामाफत 
बातमी मळाल  क,मौजे.खांदन ता.कजत येथे वसंत देहु केवार  हा आपले घराचे पाठ मागे गावठ  हातभ ीची दा  व चा धंदा करतो.अशी 
खा ीशीर बातमी मळा याने,कशेळे पोल स दुर े  येथुन मी व पोहवा/1731 हा े ो ह शन गु यातील दा  नमुना बाटल त काढुन 
घे याकर ता व छ नमुना बाटल  व पंचांना पंचनामा कर याचे साह या, सले कर याचे साह य बरोबर घेवुन आ ह  खाजगी वाहनाने खांदन 
गावचे टपजवळ आलो.तेथे दोन पंचांना बोलावुन यांना वर ल माणे बातमी समजावुन सांगुन,पंचांनी पंचनामा कायवाह कर ता संमती 
दश व याने पंचासमवेत वर ल बातमी ठकाणी छापा टाकला.तेथे एक इसम घराचे पाठ मागे एक ईसम याचे घराचे पाठ मागे पु यात कँन 
घेवुन बसलेल  दसला आ हाला याचा संशयआ याने यास जावुन कँनसह जागीच पकडले. याचे ताबेक जात यांचे कँनम ये काय आहे 
याची खा ी केल  असता सदर कँनम ये गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल . हणुन पंचासम  नाव गाव वचारले याने 
आपले नाव वसंत देहु केवार  वय/36 रा.खांदन ता.कजत असे सांगीतले.ती वेळ सकाळी 07.00वाज याची होती. याचे ताबे क जात मऴुन 
आले या ो ह शन मालाचे वणन खाल  माणे आहे. 1)11000 एक ला ट कचे सफेद रंगाचे कँन यास फर कचे बुच व धरणेस अंगची कडी 
बुच काढुन पाहता यात 05 लटर गावठ  हातभ ीची दा  कँनसह कंमत अंदाजे..........11000 येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा 
ो ह चा माल यांतील आरोपीत नामे वसंत देहु केवार  वय/36 रा.खांदन ता.कजत याने वताचे ताबेक जात बाऴगले ि थतीत मऴुन आ याने 
सदर कँन मधुन नमु या कर ता एका काचे या व छ बाटल त 180 मल  स.ए.सँ पलसाठ  काढुन घेवुन कँला व नमुना बाटल स व कँनला 
पुववत घ  बुच लावुन यावर आ हा पंचाचे व पोल सांचे स याचे कागद  लेबले लावुन पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच कर यात आले 
आहे.सदर माल ज त क न ता यात घेतला याबाबत स व तर पंचनामा पोहवा/1731 हा े यांनी केला आहे. तर  वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी 
यांतील आरोपीत मजकुर याने वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह  माल वनापरवाना , गैरकायदा वताचे ताबे क जात बाऴगऴे थीतीत 
मऴुन आले हणुन माझी याचे व द मु. ो.का.क. 65 खंड (ई) माणे फयाद आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता.25/01/2017 ठाणे 
अंमलदार 

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 वसंत    देहु   केवार वडील:  देहु केवार 1. खांदन,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 110.00

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)): CHANDRAKANT  
MANOHAR GUJRATI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH53664        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): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1981  

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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0027 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 19:08 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 18:48 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२५
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 18:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:40 तास Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 05 क.मी.
(b) Address (प  ता): पळसदर वाडी,कजत

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

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

(a) Name (नाव): सौ. शेवंती   काऴुराम  जुगरे
(b) Husband's Name ( का नाम):  काऴुराम जुगरे
(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

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):

वतहु

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द.25/01/2017 मी.सौ. शेवंती काऴुराम झुगरे वय/35वष यवसाय/गह णी,जात/ठाकुर रा.पळसदर वाडी, ता.कजत.िज.रायगड 
मो.नं.9527709928 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन जबाब देते क, मी वर ल ठकाणची राहणार  असुन,तेथे माझे राहते घर आहे.घरात 
मी,माझे पती व चार मुले असे एक  राहतो.व मोलमजुर  क न उदर नवाह करतो.गे या दोन मह यांपुव  माझी बह ण बेबी पांडुरंग परकट 
रा.पळसदर  हस आमचे गावातील मुलगा वण ह  होला याने पळवुन नेले होते.व याव न कजत पोल स टेशनला आ ह  गु हा न द केला 
होता. यामुळे ह  होला व याचे घरातील लोक आमचेवर राग ध न होते. आज द.25/01/2017रोजी स.08.00वाज याचे सुमारास मी व 
माझी बह ण सता मनोहर दोरे असे माझे आईचे घराकडुन माझे घर  पायी चालत जात होतो.मला माझे घर  जा यासाठ  ह  होला याचे 
घरासमो न र ता अस याने मी व बह ण असे याचे घरासमो न जात असताना 1) ह  का शनाथ होला 2) वण ह  होला 3)वामन 
का शनाथ होला सव रा.पळसदर  ता.कजत 4)व यांची बह ण नाव माह त नाह .रा.नेरळ यांनी मागील भांडणाचा ऱोष मनात ध न,हातात 
का या घेवुन आम या अंगावर धावुन आले.व वामन होला याने हातातील काठ ने माझे डो यात,उजवे हातावर,पाठ वर उपट  मा न माझा हात 
फ चर क न दुखापती क न शवीगाळी क न जीवे मार याची धमक  दल  आहे.आमचे झाले धुखापतीवर कज सरकार  दवाखा यात उपचार 
कर यात आले आहेत. तर  आज द.25/01/2017रोजी स.08.00वाज याचे सुमारास मी व माझी बह ण सता मनोहर दोरे असे माझे आईचे 
घराकडुन माझे घर  पायी चालत जात होतो.मला माझे घर  जा यासाठ  ह  होला याचे घरासमो न र ता अस याने मी व बह ण असे याचे 
घरासमो न जात असताना 1) ह  का शनाथ होला 2) वण ह  होला 3)वामन का शनाथ होला सव रा.पळसदर  ता.कजत 4)व यांची बह ण 
नाव माह त नाह .रा.नेरळ यांनी मागील भांडणाचा ऱोष मनात ध न,हातात का या घेवुन मला व माझे बह णीस डो यात,उजवे हातावर,पाठ वर 
उपट  मा न माझा हात फ चर क न दुखापती क न शवीगाळी क न जीवे मार याची धमक  दल . हणुन माझी यांचे वर द त ार आहे. 
माझा वर ल जबाब मला वाचुन दाख वला तो माझे सांगण माणे बरोबर लहला असुन,तो संगणकावर तयार केला आहे.सम  हे लहुन दले 
सह  ता.25/01/2017ठाणे अंमलदारकजत पोल स ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9527709928

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पळसदर वाडी, कजत, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पळसदर वाडी, कजत, कजत, 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 ह    का शनाथ   होला 1. 
पळसदर वाडी,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भार
त

2 वण   ह    होला 1. 
पळसदर वाडी,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भार
त

3 वामन   का शनाथ  होला 1. पळसदर ,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
4 नाव माह   व यांची 

बह ण नाव माह त नाह  
1. नेरळ,कजत,कजत,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)



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)): MADGE GOVIND 
RAGHUNATH                            

Rank (हु ा): 

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1977  

2 पु ष 1992  

3 पु ष 1987  

4 म हला 1992  

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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0026 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 17:59 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 17:59 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 16:33 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:33 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 05 क.मी.
(b) Address (प  ता): पळसदर वाडी ,कजत

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

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

(a) Name (नाव): सौ.पा बाई   ह    होला
(b) Husband's Name ( का नाम): ह  होला
(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 पळसदर वाडी , कजत, कजत, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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):

वतहुन

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द.25/01/2017मी.सौ..पा बाई ह  होला वय/35वष यवसाय/गह णी,रा.पळसदर वाडी ता.कजत.िज.रायगड मो.नं.8805745562 सम  
पोल स ठा यात हजर राहुन खबर देते क, मी वर ल ठकाणची राहणार  असुन,तेथे माझे राहते घर आहे.घरात मी,माझा नवरा,तीन मुले, माझा 
दर वामन काशीनाथ होला याची बायको सौ.ल मी , याची दोन मुले असे एक ीत राहतो व मोलमजुर  क न उदर नवाह करतो. गे या दोन 
मह यांपुव  माझा मुलगा वण ह  होला याचे सोबत आमचे वाडीतील पांडु हासु परकट याची मुलगी बेबी हचे सोबत असले या 
ेमसंबंधाव न भांडण होवुन वाद नमाण झाला होता.पपरंतु आम या वाडीतील त ठ त लोकांनी पु हा भांडणे होवु नयेत याकर ता वाडीत 
मट ंग घेवुन आपसात भांडणे क  नये असे ठरले होते. आज द.25/01/2017रोजी स.08.00वाज याचे सुमारास मी घरात असताना आमचे 
वाडीतील पांडु हासु परकट या या मुल  व जावई 1)शेवंता काऴुराम झुगरे 2)लल ता भा कर होला दो ह  रा.पळसदर वाडी 3) सता मनोहर दोरे 
4)मनोहर दोरे असे माझे घरासमोर आले व मागील भांडणाचे कारण उक न काढुन मला व माझे पतीस शवीगाळी क न तु हाला यापुढे ठार 
मार याची धमक  देवु लागले. हणुन मी यांना सांगीतले क ,आप या वाडीतील लोकांनी सदरचे भांडण मटवले असुन आता एकमेकांशी वाद 
करायचा नाह .असे ठरले असता तु ह  पु हा आमचे दारात येवुन,आमचेशी का भांडता असे सांगत असताना यांनी तेथील कुंपना या का या 
काढुन मला व माझे पतीस मारहाण करणेस सु वात केल .सदर वेळी मनोहर दोरे यांनी माझे उजवे हाताचे मनगटावर व माझे पतीचे डो यात 
उपट मा न दुखापत केल .तसेच 1)शेवंता काऴुराम झुगरे 2)लल ता भा कर होला दो ह  रा.पळसदर वाडी 3) सता मनोहर दोरे 4)मनोहर दोरे 
यांनी माझे पाठ त उपट  मार यामुळे मु का मार लागला आहे. तर  आज द.25/01/2017रोजी मी व माझे पती घरात असताना आमचे 
वाडीतील 1)मनोहर दोरे 2) सता मनोहर दोरे दो ह  रा.खैरकाठ  ता.उऱण 3)शेवंता काळुराम झुगरे 4)लल ता भा कर होला दो ह  
रा.पळसदर वाडी ता.कजत.िज.रायगड यांनी मनात रोष ध न आमचे घरासमोर येवुन मला व माझे पतीस शवीगाळी दमदाट  क न हातातील 
का यांनी मला व माझे पतीस डो यात,पाठ त,हातावर उपट  मा न दुखापती के या हणुन माझी यांचे वर द त ार आहे. माझा वर ल 
जबाब मला वाचुन दाख वला तो माझे सांगण माणे बरोबर लहला असुन,तो संगणकावर तयार केला आहे.सम  हे लहुन दले सह  
ता.25/01/2017ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8805745562

2 थायी पता पळसदर वाडी , कजत, कजत, 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 मनोहर    दोरे  1. खैरकाठ ,उऱण रायगड,महारा ,भारत
2 सता    मनोहर   दोरे 1. खैरकाठ ,उऱण,कजत,रायगड,महारा ,भारत
3 शेवंता   काळुराम  जुगरे 1. 

पळसदर वाडी,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भार
त

4 लल ता    भा कर  होला 1. 
पळसदर वाडी,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भार
त

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):
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)



(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)): MADGE GOVIND 
RAGHUNATH                            

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)

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1977  

2 म हला 1992  

3 म हला 1982  

4 म हला 1991  

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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0028 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 26/01/2017 01:43 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 26/01/2017 01:43 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:37 तास Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:40 तास Time To (वेळेपयत): 18:45 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, 03 क.मी.
(b) Address (प  ता): करवल ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रमेश   भागोजी  दोरताले
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कजत पोल स ठाणे, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कजत पोल स ठाणे, 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 25/01/2017 मी रमेश भागोजी दोरताले वय 29 पो श/1368 नेमणुक कजत पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहुन 
सरकार तफ खबर देतो कमी कजत पोल स ठा याचे नेमणु कस असुन आज रोजी कजत पोल स ठाणे येथे हजर आसताना बातमीदारामाफत 
बातमी मऴाल  क मौजे करवल  येथे राहणारा भारत कमलकार रोकडे हा याचे राहते घराचे बाजुचे ग ल त गावठ  दा  व  धंदा करतो 
अशी खा ी शर बातमी मऴा याने सायंकाळी 18.45वाजता न द क न मी, सोबत एस एस राजमाने सहा फौजदार , पोना/1184 सानप असे 
खाजगी वाहनाने मौजे करवल  येथे गेलो तेथे गे यावर तेथे दोन पंचाना बोलावुन यांना वर ल माणे हक गत सांगुन आ ह  व पंच व पोल स 
असे पायी चालत भारत कमलकार रोकडे यांचे घराजवळ गेलो व ो ह शन मालाची पाहणी कर त असताना एक इसम घराचे बाजुला 
ग ल म ये पु यात ल ट कची बणी घेवुन बसलेला दसला आ हाला याचा संशय आ याने मी यास जावुन बरणीसह जागीच पकडले वेळ 
18.45 वाज याची होती याचे ताबेक जात मऴुन आले या कँनम ये काय आहे याची खा ी केल  असता सदर कँनम ये गावठ  हातभ ीची 
तयार दा  अस याची खा ी झा याने यास दोन पंचासम  नाव गाव वचारले याने आपले नाव भारत कमलकार रोकडे वय39 रा. करवल , 
ता.कजत, िज.रायगड असे सां गतले. याचे जवळ मऴुन आले या मालाचे वणन खाल  माणे आहे. 1) 600/ एक ल ट कची सफेद रंगाची 
बरणी तस फरक चे बुच व धरणेस अंगची कडी बुच काढुन पाहता यात 10 लटर गावठ  हातभ ीची तयार दा  बरणीसह कंमत अंदाजे 
600/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह चा माल यांतील आरोपीत नामे भारत कमलकार रोकडे वय39 रा. करवल , ता.कजत, 
िज.रायगड याने वताचे ताबेक जात बाऴगले ि थतीत मऴुन आ याने सदर कँन मधुन नमु या कर ता एका काचे या व छ बाटल त 180 
मल  स.ए.सँ पलसाठ  काढुन घेवुन कँला व नमुना बाटल स व कँनला पुववत घ  बुच लावुन यावर आ हा पंचाचे व पोल सांचे स याचे 
कागद  लेबले लावुन पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच कर यात आले आहे. सदर माल ज त क न ता यात घेतला याबाबत स व तर 
पंचनामा सहा/फौजदार एस.एस.राजमाने यांनी केला आहे. तर  वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर याने वर ल वणनाची व 
कंमतीचा ो ह  माल वनापरवाना , गैरकायदा वताचे ताबे क जात बाऴगऴे थीतीत मऴुन आले हणुन माझी याचे व द मुं. ो.का.क. 
65(ई) माणे फयाद आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता

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 भारत   कमलकार  रोकडे 1. 
रा करवल ,ताकजत,िजरायगडरायगड,महारा ,भ
◌ारत

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)): SANDEEP BALIRAM 
GHARAT

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH52270        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 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 .): 0019 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 20:19 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 20:09 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
2 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): 25/01/2017 Time (वेळ): 20:09 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:09 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 23/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:30 तास Time To (वेळेपयत): 17:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): रामा ि टल कंपनी या गेटसमोर ल, र यावर,  मौजे उंबरे गावचे ह ीत ,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ी नवनाथ परमे वर शंदे   
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9226256352

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

 त ारदार हे यांचे मँनेजर यांचे सोबत चचा क न त ार दे यास आ याने दाखल 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

फयाद दनांक 25/01/2017मी, ी नवनाथ परमे वर शंदे, वय 36 वष, यवसाय चालक, रा. चंचवल , खोपोल , ता. खालापुर, िज. रायगड 
मुळ रा. कडा, ता. आ ट , िज. बड मो नं 9226256352 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी राहणारा 
असुन तेथे माझे कुटुंबासह राहतो. माझा वतः ची क  MH 06 K 8493 हा सन 2008 म ये घेतल  असुन ती स या रामा ट ल कंपनी 
उंबरे तेथे भाडे त वावर चाल वत आहेत. दनांक 23.01.2017 रोजी सं याकाळी 4.00 वा.चे सुमारास मी ता यातील क  MH 06 K 8493 हा 
घेवुन माझे सोबत MH 14 V 4377 वर ल चालक मु तफा शेख यां यासह रामा ट ल कंपनी उंबरे येथे खोपोल  पाल  रोडने ये यास खोपोल  
येथुन नघालो. सं याकाळी 5.30 वा.चे सुमारास रामा ि टल कंपनी या गेटसमोर ल र यावर आ ह  दोघे जण आम या ता यातील क घेवुन 
आ यावेळी संदेश मुसळे, रा. कारगाव हा तेथे आला व याने आमचे ता यतील दो ह  क थांबवुन आड वले व तु ह  तुमचे क मला 
भर यासाठ  राम कंपनीत जावु नये तु ह  जर कंपनीत माल भर यासाठ  गेला तर तुम या गा या बाहेर आ यावर मी फोडुन टाकेन अशी 
धमक  दल  यामुळे आ ह  भय भत होवुन आम या ता यातील गा या राम कंपनीत न नेता परत फर व या व घडलेला कार मी राम 
कंपनीचे मँनेजर मलाब संग यांना व आम या कंपनीचे सपोटर चे अशोक पवार रा. खोपोल  यांना सांगीतले असु याच श चचा व वचार 
व नमय क न आज रोजी त ार दे यास आलो आहे. हणुन माझी संदेश मुसळे रा. कारगाव ता. खालापुर, िज. रायगड यां या व द 
कायदे शर खबर आह. माझा वर ल जबाब संगणकावर मराठ त टंक लखीत कर यात आला असुन तो मला वाचुन दाख वला असुन तो माझे 
सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  जबाब लहुन दला सह . ता. 25/01/2017वावो श पो. दुर े  खालापुर 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 संदेश मुसळे   1. रा कारगाव ता 
खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भार
त

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)): SUBHASH LAXMAN 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH51004        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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  

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 .): 0006 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 11:07 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 11:07 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९

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): 25/01/2017 Time (वेळ): 10:48 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 10:48 तास Entry No. (न द .):  015

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:00 तास Time To (वेळेपयत): 01:00 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, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता): पूणे मूंबई दूतगती मागवर, कमी36500 जवळ,खालापूर-410203

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): िजसान    मु तक न   शेख
(b) Father's Name ( का नाम):  मु तक न शेख
(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): इतर 

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 यु आनंदपाडा, पो डाकघर, यु आनंदपाडा, त लाहावडा, पि चम बंगाल, 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 25/01/2017मी मो.िजसान मु तक न शेख, वय25, धंदा ल नर, रा. यु आनंदपाडा, पो.डाकघर ता.त ला, िज.हावडा पि चम 
बंगाल मो.नं. 7040487511 सम  पोल स ठा यात हजर राहून जबाब देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे घर आहे. 
घरात मी माझे कुटंबीयांसह राहतो. मी छ  आटो लािज ट क या ा सपोट मधील गाडी नंबर डभ् 04 क् 7631 वर गेले एक 
मह यापासुन ल नर हणुन नोकर  कर त आहे. तसेच सदर गाडीवर चालक मो. फरोज अ दुल खुदुस वय44 रा.मद ना हाटेल जवळ कुला 
(प) मुंबई हा आहे. काल दनांक 24/01/2017 रोजी तळेगांव पुणे येथुन जनरल मोअस कंपनीमधुन कार भ न मुंबईकडे जा यासाठ  रा ी 
10.00 वा. चे सुमारास नघालो. रा ी खोपोल  बोरघाटात 01.00 वा. चे सुमारास पुणे मुंबई ुतगती मागाने जात असताना क.मी.नं. 36.500 
जवळ आलेवेळी आम या गाडीचा उज या बाजुचा पाठ मागील टायर पं चर झा याने गाडी साईडप ीवर घेवून टायर खोलुन तोच टायर 
पाठ मागुन येणाया वाहनांना समजावे हणुन गाडी या पाठ मागे थोडया अंतरावर ठेवला होता. मी गाडी या खाल  जावुन जक लावत असताना 
चालक मो. फरोज हा मला मदत करत होता. याच वेळी पुणे बाजुकडुन मुंबईकडे जाणारा क नंबर माह त नाह  या वर ल चालकाने काढुन 
ठेवले या टायरला ठोकर मार याने सदरचा टायर उडुन आमचे चालक मो. फरोज याचे अंगावर आला व याचे ठा◌ातीवर तसेच डो यास 
डा या बाजुस मार लागुन दुखापत झाल  आहे. यास अ युल सने उपचारासाठ  जाखोट या न सग होम खोपोल  येथे दाखल केले आहे. सदर 
झाले या अपघाताम ये चालक मो. फरोज याचे डो यास डा या बाजुस काना या मागे व पाठ मागील बाजुस मार लागुन दुखापती झाले या 
आहेत तसेच छातीवर मुका मार लागला आहे. तसेच मी गाडी या खाल  अस याने मला काह  दुखापत झालेल  नाह . तर  दनांक 
25/01/2017 रोजी रा ी 01.00 वा. चु समारास आमची गाडी पं चर झा याने पं चर झालेला टायर खोलुन दसरा टायर बसवत असताना पुणे 
ते मंबई बाजुकडे जाणारा क नंबर माह त नाह  शवर ल चालकाने काढुन ठेवले या टायरला ठोकर मार योन टायर उडुन चालक मो. फरोज 
यास डो यास दुखापती व छातीस मुका मार लागला हणुन सदर अ ात क चालका व द माझी त ार आहे. माझा वर ल जबाब पोल स 
ठा यातील संगणकावर टंकल खीत कर यात आला असुन तो मराठ तुन वाचुन मला हंद तुन समजावुन सांगीतला तो माझे सांग या माणे 
बरोबर व खरा आहे. सम हे लहून दले सह , ता. 25/01/2017 ठाणे अंमलदारखोपोल  पोल स ठाणे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7040487511

2 थायी पता यु आनंदपाडा, पो डाकघर, यु आनंदपाडा, त लाहावडा, पि चम बंगाल, भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SAWATA MAHADEO 
SHINDE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PCMAH69773        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): 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 .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 15:50 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 15:22 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 15:22 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:22 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 24/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 03:00 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): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): खोपोल  ,खालापूर -410203

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सा हल   इ माईल  शेख
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1991 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता श ती सोसायट  , खोपोल  , खालापूर , 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)

1 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ एक 0.5 मची लेडीज सो याची 
अंगठ  जुनी वापरती कमंत अंदाजे 8,000.00

2 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे करार
साठेकरार द त, तसेच दुकान 
मळकतीचे रिज टर द त व इतर 
कागदप  

.00

3 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 
रोख र कम यात 500 व 100 
दरा या नोटा, 5 व 10 पये दरांचे 
कईन असे

15,000.00

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 तार ख 25/01/2017मी सा हल इ माईल शेख वय.25 वष, धंदाटेलर ंग, स या रा.श ती सोसायट  ब डीग नं.7, म 4, ल मीनगर 
खोपोल  ता.खालापूर िज हा रायगड मोबा नं.9921656573 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहु देतो क ,मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन 
तेथे मी माझी आईअ मता, ब हणनोलोफरव बीना, भाउ नजाम असे एक  कूटंबात राहतो. माझा लट नं.2 अ नपुणा ब डीग 
के.एम.सी.कलेज जवळ पाटणकर वाडा खोपोल  ता.खालापूर येथे आमचा लट असुन तो स या नावावर नाह  पंरतु साठेकरार झालेला 
आहे.नमुद प यावर आ ह  गेले 30 वषा पासुन राहत आहोत पंरतु स या घराचे काम करायचा अस याने आ ह  वर ल स या राहत असले या 
ठकाणी दवसभर राहतो व फ त रा ी झोप याकर ता वर ल प यावर जातो. दनांक 24/01/2017 रोजी दुपार  3.00 वाजता मी मुंबई गेलो 
होतो. यावेळी आ ह  राहत असले या अ नपुणा ब डीग मधील आमचे लटला आईने लक केले व आ ह  भांडयाने राहत असले या 
ल मीनगर येथील घर  गेल . यानंतर रा ो 10.00 वाचे सुमारास अ नपुणा ब डीग लटवर ल आमचे शेजार ल राहणारे ी पुनीत त ना यांचा 
मला फोन आला क , तुमचे इथले लटचा दरवाजा उघडा आहे असे सांगीत याने मी पाह याकर ता गेलो असता मला समजले क  आमचे 
वर ल लटचा दरवाजाची कडी कोयंडा तोडलेला दसला व आत बेड मम ये असले या कपाटातील कपडे बाहेर पडलेले दसले तसेच कपाटाचे 
लाकर तोडलेले दसले व कपाटात ठेवलेले अ नपुणा ब डीग या लटचे साठेकरार द त, तसेच दुकान मळकतीचे रिज टर द त अगर 
कागदप  व रोख र कम पये 15,000/ एक सो याची रग कंमत अंदाजे र कम पये 8,000/ कंमतीचे दा गने व रोख र कम व कागदप  
असे कोणीतर  अ ात चोरटयाने चो न नेलेले आहेत.. चोर स गेले मालाची वणन खाल ल माणे1. 15,000/ रोख र कम यात 500 व 100 
दरा या नोटा, 5 व 10 पये दरांचे कईन असे एकुण 15,000/ पये2. 8,000/ एक 0.5 मची लेडीज सो याची अंगठ  जुनी वापरती कमंत 
अंदाजे3. 00.00/ साठेकरार द त, तसेच दुकान मळकतीचे रिज टर द त व इतर कागदप  23,000/ एकुण कंमततर  दनांक 24/01/2017 
रोजी दुपार  3.00 वा ते रा ो 10.00 वाचे दर यान आ ह  घर  नसताना आमचा लट नं.2 अ नपुणा ब डीग के.एम.सी.कलेज जवळ 
पाटणकर वाडा खोपोल  येथील लटम ये कोणीतर  अ ात चोरटयाने घराचा लक, कडी कोयडा तोडुन घरात वेश क न वर ल वणनाचे व 
कंमतीचे रोख र कम व दा गने व घराचा साठेकरार द त, व इतर कागदप  माझे संमती शवाय लबाडीचे हेतुने चो न नेले हणुन माझी 
अ ात चोरटया व द त ार आहे. माझा वर ल जबाब पोल स ठा यात संगणकावर टंकलेखीत केला असुन तो मी वाचुन पा हला तो माझे 
सांगणे माणे बरोबर व खरा आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह  ठाणे अमंलदारखोपोल  पोल स ठाणे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9921656573

2 थायी पता श ती सोसायट  , खोपोल  , खालापूर , खोपोल , रायगड, महारा -410203, 
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)): 23,000.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

(2)

(3)

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

No. ( .): PNMH41916        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) 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): 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): नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 20:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 20:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 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): 23/01/2017 Time (वेळ): 20:25 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:11 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 23/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:15 तास Time To (वेळेपयत): 20:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे रमाईनगर मुंबई गोवा हायवेव,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): REKHA  PRASHANT MHATER

(b) Husband's Name ( का नाम): PRASHANT

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/01/1980 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नागोठणे , रोहा, नागोठणे, 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.): 91-9028401410

2 थायी पता नागोठणे , रोहा, नागोठणे, 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 वैभव  वामन घोरपडे 1. 
मरानगर,नागोठणे,रोहा,नागोठणे,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर त// मी सौ.रेखा शांत हा े वय32 यवसाय नोकर  (मपोना/84)ने नागोठणे पोल स ठाणे मोनं.9028401410 आधारकाड 
नं.256048899189सरकार तफ खबर ल हुन देते क  . मी सन 2012पासुन नागोठणे पोल स ठाणे येथे नेमणुक स असुन स या मह ला पोल स 
नाईक या पदावर काम क रत आहे.ता.23/1/2016रोजी रा ौ 20.00ते ता.24/1/2017रोजी सकाऴी 08.00वा पय त मला ठाणे अंमलदार युट  
होती . यापमाणे युट वर हजर असताना ी कसन धमा शक रा. रमाईनगर नागोठणे ता.रोहा यांनी दले या खबर चे आधारे नागोठणे 
पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज टर नं.4/2017 माणे दाखल करणेत आला सदर णात चौकशी के यानंतर चौकशीचे आधारे न कषास 
येवुन पोल स ठाणेत आज रोजी हजर राहुन खबर लहुन देते क , सदर मोटार अपघात णात ी कसन धमा शक रा.रमाईनगर नागोठणे 
ता.रोहा यांनी दनाक 23/1/2017 रोजी खबर दल  आहे सदर खबरेतील आशय असा आहे क .यातील खबर देणार हे दनांक 23/1/2017रोजी 
रा ौ 8.15वा चे सुमारास ते लघु वधी क रता रमाई नगर चे र यालगत गेले असता मुंबई गोवा हायवे रोडवर मोटार सायकल व पकअप जीप 
गाडी यांचे म ये अपघात झा याचा यांना आवाज आ याने यांनी लगेच धावत अपघात ठ काणी जावुन पाह ले असता मुंबई बाजुकडुन येणार  
मोटार सायकल नं.MH 06AU 8866ह  व गोवा बाजुकडुन मुंबई बाजुकडे जाणारा पीकअप टे पो नं MH 46 AR 6234 याची ठोकर लागुन 
अपघात झाला होता सदर अपघातात मोटार सायकल र याचे खाल  पड याने मोटार सायल वार वैभव वामन घोरपडे रा. मरानगर नागोठणे हा 
खाल  पड याने याचे डो यास मुका मार लागला होता यास यांनी अ खल शेख रा. मरानगर यांचे गाडीत टाकुन उपचारासाठ  सरकार  
दवाखाना नागोठणे येथे नेवुन याचे ाथ मक उपचार क न यास पुढ ल उपचाराक रता ड टराचे स याने ने रोहा येथील ड टर जाधव 
यांचेकडे नेले आहे अपघातातील पक टे पो चालक याचे नाव संतोष सुरेश माटे रा.पऴ पे ता. पनवेल असे अस याचे समजले आहे हणुन 
माझी झाले अपघाताबाबत खबर आहे अशा आशयाची खबर आहे. सदर णात दोन पंचासम  घटना थऴाचा पंचनामा करणेत आला आहे 
या नुसार घटना थऴ हे मौजे नागोठणे रमाईनगर गावचे ह ीत मुंबई गोवा हायवे रोडलगत र याचे पुव बाजुस असले या रलाय स इं ज 
नावाचे प याचे बोडा पासुन र याचे पि चम कनारप ी या क चे कनारप ीवर सुमारे 11फुट अंतरावर दसत आहे सदरचा र ता 22फुट 
ंद चा असुन द ण उ तर वऴणाचा डांबर  आहे.र यचे पुव बाजुस 3फुट व पि चमेस 3 फुट क ची कनारप ी आहे सदरचे घटना थऴ हे 
पि चम कनारप ीपासुन प शचमेस 3फुट अंतरावर क चे कनारप ीवर आहे.र याचे पि चम बाजुकडील कनारप ीवर पकअप गाडी या ेक 
मार या या टायर या नशा या घटना थऴापासुन द ण बाजुस सुमारे 25फुट अंतरावर दसत आहेत.अपघातातील मोटार सायकल ह  
घटना थऴापा 3सुन उ तर बाजुस 8फुट अंतरावर र याचे क चे कनार ीचे खाल  पडलेल  दसत असुन तीचे नुकसान झा याचे दसत आहे. 
तसेच अपघातातील पीकअप टे पो कमाकMH 46 AR 6038हा घटना थऴा पासुन द ण बाजुस 2फुट अंतरावर उ तरेस त ड क न उभा आहे 
याचे सु दा नुकसान झा याचे दसत आहे अशी प रि थती पंचना याचे वेऴी दसुन आल  आहे. सदर अपघात कामी 1.संतोश सुरेश माटे रा. 
पऴ पे पनवेल (पीकअप ाय हर)2.वसंत नारायण ताबोई रा. नवीन पनवेल ता.पनवेल 3.अ खल शख बीर शेख 4.जयत शक ल सोलकर दो ह  
रा. मरानगर नागोठणे यांचेकडे अपघाताचे अनुशंगाने चौकशी क न जबाब घेणेत आले आहेत. यानुसार सा ीदार नं.1ते 2यांचे सांगणे माणे 
यांतील मोटार सायकल नं.MH 06AU 8866 वर ल चालक वैभव वामन घोरपडे रा. मरानगर नागोणठे हा पनवेल बाजुकडुन रमाईनगर नागोठणे 
बाजुकडे मोटार सायकलने जात असताना याने मोटार सायकलचा इंडीकेटर न देता अचानक वऴुन रंग साईडने मोटार सायकल र याचे 
प रि थतीकडे न पहाता रमाईनगर नागोठणे कडे घेत याने मोटार सायकलची टे पोस ठोकर लागुन अपघात झालेला आहे असे सांगत असुन 
सा ीदार नं.3व4 सांगणे माणे मोटार सायकल वार हा पेण बाजुकडुन रमाईनगर नागोठणे येथे मोटार सायकलने जात असताना याने 
अचानक वऴण घेत याने यात टे पोव मोटार सायकलचा अपघात झालेला आहे अशी माह ती सांगत आहेत.यांतील पकअप गाडी चालक यास 
मो.वा.का.क.209 माणे नोट स देणेत आलेल  असुन मोटार सायकल वार जखमी हा हि पटल म ये उपचार घेत आहे तसेच वै यक य 
अधीकार  नागोठणे यांनी जखमी वैभव वामन घोरपडे रा. मरानगर नागोणठे याचे वै यक य माणप  दलेले आहे. एकंदर त मोटार अपघात 
.4/2017 चौकशीव न असे न प न झाले आहे क  ता.23/1/2017रोजी रा ौ 20.15 वा चे सुमारास मुंबई गोवा रोडने पनवेल बाजुकडुन 
रमाईनगर नागोठणे बाजुकडे यांतील मोटार सायकल नं.MH 06AU 8866 वर ल मोटार सायकल वार वैभव वामन घोरपडे रा. मरानगर 
नागोठणे याने याचे ता यातील मोटार सायकल चाल वत घेवुन जात असताना अ वचाराने हयगयीने र याचे प रि थतीकडे दुल  क न 
न काऴजीपणे चालवुन मोटार सायकलचा इंडीकेटर न देता अचानक पणे र याचे डावे बाजुस वऴुन रंग साईडकडे जात असताना समो न 
महाड बाजुडडुन येणारा पकअप टे पे नं.MH 46 AR 6038 यास ि लनर बाजुकडे ठोकर मा न अपघात क न वताचे लहान मो या दुखापतीस 
तसेच दो ह  वाहनांचे नुकसानीस कराणीभुत झाला हणुन माझी याचे व द भा.द. व.कलम279,337,338व मोटार वाहन का.क.184 माणे 
फयाद आहे. 

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

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

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

(2)

(3)

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

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1998  

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 .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 04:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 04:45 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 ४२७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३

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): 25/01/2017 Time (वेळ): 03:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 03:05 तास Entry No. (न द .):  001

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 24/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:45 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): पूव, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): वडसई,सुधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव):  नतीन   शवराम  वाघमारे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1991 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वडसई पो खवल , सुधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत

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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

2 थायी पता वडसई पो खवल , सुधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 सु धर   चांगु  वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

2 काश   रामचं   वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

3 शोभा   काश  वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

4 र सका   काश  वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

5 चांगु   रामचं   वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

6 वजया   चांगु  वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

7 शंकर   चांगु  वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,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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मी नतीन शवराम वाघमारे वय 26 रा. वडसई पो.खवल  ता.सुधागड सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क ,मो.नं 
8793665904 मी व रल ठ काणी माझे प नी मुलासह व डलोपाज त घरात राहतो घरात माझा भाउ सुभाष शवराम वाघमारे हा याचे पि न 
मुलानसह वेगळा राहतो भाउ दपक शवराम वाघमारे हा आम या घराचे बाजुला घर बांधुन यांचे पि न मुलानसह राहतो मी माझे व डल 
शवराम वाघमारे आई शोभा वाघमारे आसे आ ह  एक  कुटुंबात राहतो मा या व डलोपाज त घराचा पाठ मागील दरवाजा बंद क न सदरची 
जागा ह  माझे व डलांची आस याचे दसुन येत आहे आसे ामपंचायतीने मला लेखी प  दलेले आहे यामुळे मी माझे घराचे बाजुला 
ामपंचायतीची परवानगी न मळा याने मी वय तीक वताचे मालक चे संडासचे बांधकाम चालु केलेले आहे.काल द.24.01.2017 रोजी 
सायंकाळी 07.30 वाज याचे दर यान संडास बांध याचे काम चालु केले या नंतर रा ी 11.45 वाज याचे सुमारास माझा स खा चुलत भाऊ 
सु धर चांगु वाघमारे, काश रामचं  वाघमारे,शोभा काश वाघमारे,र सका काश वाघमारे,चांगु रामचं  वाघमारे, वजया चांगु वाघमारे,शंकर चांगु 
वाघमारे हे लोक मा या ना यातील आसुन हे एक  जमुन मी संडासचे काम कर त आसले या ठ काणी आले व मला हणाले तु संडास बांधु 
नकोस ह  जागा आमची आहे आशे बोल या नंतर मी यांना सांगीतले ह  जागा मा या व डलांची आहे तु हाला जे काय करायचे आहे ते 
कायदेशीर करा या नंतर माझे चुलते काश वाघमारे यांनी आमचे वडसईचे पोल स पाट ल यांना या ठ काणी बोलावुन प रि थती दाखवल  व 
नंतर माझे चुलते काश वाघमारे यांनी आ हा त ह  भावांचे व द पाल  पोल स ठा यात येवुन त ार दल  या नंतर ते लोक पु हा गावात 
आले व यांनी पु हा घर  येवुन सु धर चांगु वाघमारे, काश रामचं  वाघमारे,शोभा काश वाघमारे,र सका काश वाघमारे,चांगु रामचं  
वाघमारे, वजया चांगु वाघमारे,शंकर चांगु वाघमारे यांनी एक  जमुन मा या घराचे बाजुला केलेले संडासचे बांधकाम तोडुन नुकसान केलेले आहे 
तसेच माझी टाटा मँ झीमो गाडी नं MH06BE6303 ह ची समोर ल बाजुची काच फोडलेल  मला दसुन आल  तसेच माझा भाउ दपक शवराम 
वाघमारे तसेच माझे व डल शवराम वाघमारे यास काश वाघमारे,र सका काश वाघमारे,सुधीर चांगु वाघमारे यांनी एक  जमुन क न ध का 
बु क  केलेल  आहे. यात माझे व डल यांचे िजभेला मार लागला आहे तसेच डा या पायाला मार लागलेला आहे.तर  काल द.24.01.2017 रोजी 
सायंकाळी 07.30 वाज याचे दर यान संडास बांध याचे काम चालु केले या नंतर माझा स खा चुलत भाऊ सु धर चांगु वाघमारे, काश 
रामचं  वाघमारे,शोभा काश वाघमारे,र सका काश वाघमारे,चांगु रामचं  वाघमारे, वजया चांगु वाघमारे,शंकर चांगु वाघमारे हे गैर काय याचे 
मंडळी एक  जमुन मी बांधत आसले या संडासचे बांधकाम तोडुन तसेच माझी टाटा मँ झीमो गाडी नं MH06BE6303 ह ची समोर ल बाजुची 
काच फोडुन तसेच माझा भाउ दपक शवराम वाघमारे तसेच माझे व डल शवराम वाघमारे यास काश वाघमारे,र सका काश वाघमारे,सुधीर 
चांगु वाघमारे यांनी एक  जमुन क न ध का बु क  केलेल  आहे. यात माझे व डल यांचे िजभेला मार लागला आहे तसेच डा या पायाला मार 
लागलेला आहे. हणुन यांचे व द माझी कायदेशीर त ार आहे 

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PANBHA196316        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  

2 पु ष  

3 म हला  

4 म हला  

5 पु ष  

6 म हला  

7 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

(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)



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)

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 05:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 05:03 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 ३२३
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 04:21 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:21 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 24/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 23:30 तास Time To (वेळेपयत): 23:45 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): पूव, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): वडसई,सुधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुधीर   चांगु  वाघमारे 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वडसई पो खवल  , सुधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वडसई पो खवल  , सुधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1  शवराम   रामचं   
वाघमारे

1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

2 नतीन   शवराम  
वाघमारे 

1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

3 दपक   शवराम  वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

4 सुभाष   शवराम  वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

5 अपणा  नतीन  वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

6 द या    वाघमारे 1. वडसई पो 
खवल ,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी सुधीर चांगु वाघमारे वय 30 धंदा शेती रा. वडसई पो.खवल  ता.सुधागड सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क  पँन काड 
नं ACHPW7625E ,मो.नं 9221450490मी व रल ठ काणी राहणारा असुन घरात मी माझी प नी शु ा, व डल चांगु वाघमारे,आई वजया 
वाघमारे व माझा पुत या साह ल असे आ ह  एक  कुटुंबात राहतो तसेच माझे चुलते यांचे मुलानसह माझे घराचे शेजार त राहतात माझे 
चुलते व माझे चुलत भाउ आमचेत यांनी शौचालय बांध यासाठ  खोदले या ख या व न यापुव  भांडण झालेले आसुन या बाबत मा.पाल  
कोटात केस चालु आहे.काल द.24.01.2017 रोजी सायंकाळी 07.30 वाज याचे दर यान आमचे येणेजा याचे र यावर माझे चुलते शवराम 
रामचं  वाघमारे व चुलत भाउ नतीन शवराम वाघमारे, दपक शवराम वाघमारे,सुभाष शवराम वाघमारे आशांनी ाम पंचायतीची परवानगी 
नसताना संडास बांध याचे काम चालु केले या वेळी मी यास तु आमचे येणेजा याचे र यात संडास का बांधतोस असे वचार यास गेलो 
आसता यांनी आ हाला शवीगाळी केल  हणुन मी यांना काह एक न बोलता पाल  पोल स ठा यात येवुन यांचे व द 10.55 वाजता 
त ार दल  व आ ह  टे पोत घर  गेलो आमचा टे पो पोल स पाट ल यांचे घरा समोर लावुन आ ह  सव 11.45वाजताचे सुमारास आमचे घर  
जात आसताना आ ह  यांचे व द त ार दल  या गो ठ चा मनात राग ध न माझे चुलते शवराम रामचं  वाघमारे व चुलत भाउ नतीन 
शवराम वाघमारे, दपक शवराम वाघमारे,सुभाष शवराम वाघमारे,अपणा नतीन वाघमारे, द या वाघमारे असे एक  जमुन यांचे पैक  नतीन 
वाघमारे हा मला हणाला तु पोल स टेशनला जावुन आमची काय उखडल स आ ह  पैशा या पाउस पाडला आसे बोलुन तो व याचे भाउ 
यांनी आ हास शवीगाळी व दमदाट  केल  तसेच व रल सवानी मला तसेच माझे काका काश वाघमारे व डल चांगु वाघमारे,आई वजया 
वाघमारे तसेच दुसरे काका यशवंत वाघमारे असे आ हा सवाना शवीगाळी क न ध का बु क  केल  या वेळी माझी पि न शु ा वाघमारे व 
माझे काकाची मुलगी र सका वाघमारे आशा आमचे भांडण सोडव यास आ या आसता यांना अपणा नतीन वाघमारे, द या वाघमारे यांनी 
ध का बु क  केल .तर  काल द.24.01.2017 रोजी सायंकाळी 07.30 वाज याचे दर यान आमचे येणेजा याचे र यावर माझे चुलते शवराम 
रामचं  वाघमारे व चुलत भाउ नतीन शवराम वाघमारे, दपक शवराम वाघमारे,सुभाष शवराम वाघमारे अपणा नतीन वाघमारे, द या वाघमारे 
आसे रा ी 11.45 वाज याचे सुमारास आ ह  आमचे घर  जात असताना गैर काय याची मंडळी एक  जमुन यांचे पैक  नतीन वाघमारे हा 
मला हणाला तु पोल स टेशनला जावुन आमची काय उखडल स आ ह  पैशा या पाउस पाडला आसे बोलुन तो व याचे भाउ यांनी आ हास 
शवीगाळी व दमदाट  केल  तसेच व रल सवानी मला तसेच माझे काका काश वाघमारे व डल चांगु वाघमारे,आई वजया वाघमारे तसेच दुसरे 
काका यशवंत वाघमारे असे आ हा सवाना शवीगाळी क न ध का बु क  केल  या वेळी माझी पि न शु ा वाघमारे व ह  आमचे भांडण 
सोडव यास आल  आसता तीलाह  ध का बु क  केल .तसेच माझे काकाची मुलगी र सका वाघमारे ह  सु दा भांडण सोडव यास आल  आसता 
अपणा नतीन वाघमारे, द या वाघमारे यांनी तीला व माझे पि नला ध का बु क  केल . हणुन यांचे व द माझी कायदेशीर त ार आहे 

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PANBHA196316        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.

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  

5 म हला  

6 म हला  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0009 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 18:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 18:33 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 19/01/2017 Time (वेळ): 07:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:23 तास Entry No. (न द .):  035

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

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:15 तास Time To (वेळेपयत): 07:20 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): पाल  खोपोल  रोड, चवे फाटा पाल ,सूधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): PANDURANG  DHONDU BHALERAO

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 06/01/1963 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी पांडूरंग ध डू भालेराव वय53 वष यवसाय नोकर  पोहवा/1080 भालेराव पाल  पोल स ठाणे येथे हजर राहून मा.पोल स नर क ी पाट ल 
यांचे सम  आदेशाने आ हास पाल  पोल स ठाणे मो.अपघात रिज.नं.02/20174 ता.19.01.2017 हा आ ह  वत दाखल केले या अपघाताची 
चौकशी क न ती कायवाह  करावी असा आदेश झा याने आ ह  मोटार अपघाताची चौकशी क न चोकशी या आधारे न कषास येवून पोल स 
ठआ यात आज रोजी हजर राहून सरकार तफ खबर लहून देतो क , सदर मोटार अपघात करणात हेमंत मधूकर तेलूरे वय30 धंदा चालक 
रा.ठाणे पूव कोपर  काँलनी पीड लूट  चाळ िज.ठाणे ला.नं.MH04 20080022464 मो.नं.9820805028 यांनी ता.19.01.2017 रोजी सकाळी 
06.00 वा.चे सूमारास ठाणे येथून नघून खोपोल  वाकण रोडने मह ं ा ट यू ह  300 गाडी .MH04/HF6693 ह  घेवून मी तळा िज.रायगड येथे 
जात होतो सदर गाडीम ये गाडी मालक सौ.सं गता पाट ल व सोबत तूषार केसरकर.सू नलबनसोडे,अ नल खैरे असे आ ह  खोपोल  वाकण 
र याने जात असताना चवे गावचे ह ीत आलेवेळी पाल  बाजूकडून खोपोल  जाणार  मोटार सायकल .MH06/BQ2704ह  चवे ना यावर 
आलेवेळी मोटार सायकल व माझी ट यू ह  300 गाडी .MH04/HF6693 यां यात ठोकर लागून अपघात झाला यावेळी माझी मह ं ा गाडी ह  
मी वत चाल वत होतो सदर अपघाताम ये मोटार सायकलवर ल दो ह  मोटार सायकल वार 1) अिजत कूमार रघूनाथ संग 2) रामक ण 
भाकर नायर यांचे मोटार सायकलची माझे गाडीला ठोकर लागून अपघात झाला ती वेळ सकाळी 07.22 वा.ची होती सदर अपघातातील मोटार 
सायकल वार हे जखमी अस याने यांस पर पर MGM हाँ पीटल नवी मूंबई येथे उपचारा कर ता पाठ व यात आले आहे.माझे गाडीतील 
कोणीह  ईसमास मार लागलेला नाह  अशी खबर आहे.सदर करणात 1) नतीन शवराम पडवळ वय35 धंदा नोकर  रा.कूंभारआळी पाल  
ता.सूधागड 2) महादू क णा हंबीर वय30 धंदानोकर  रा.शरदवाडी पो.पा चापूर ता.सूधागड या पंचासम  घटना थऴाचा पंचनामा कर यात 
आला आहे यानूसार घटना थऴ मौजे चवे गावचे ह ीत पाल  खोपोल  र यवर ल चवे फाटा लगत रोडचे कनाया पासून सूमारे सात फूट 
अंतरावर पि चम बाजूकडे आहे सदर ठकाणचा र ता प का डांबर  सूमारे 18 फूट दचा,र याचे दो ह  बाजूस सूमारे दोन फूट साईडप ी 
यावर गवत खडी आहे.यांतील खबर देणार हे याचे ता यातील मह ं ा ट यू ह  300 गाडी .MH04/HF6693 ह  खोपोल  बाजूकडून पाल  
बाडूकडे जात असताना सकाळी 07.20वा.चे सूमारास यांची गाडी चवे गावचे ह ीत चवे फा याजवळ आले वेळी समो न पाल  बाजूकडून 
सफेद रंगाची पँशन मोटार सायकल .MH06/BQ2704 ह वर दोन माणसे बसलेल  जोरात आल  व र यावर ल ख डा चूकवताना मोटार 
सायकल र या या व द दशेला यां या गाडी या दशेने आला.खबर देणार यांनी गाडी बाजूला घे याचा य न केला तर  देखील मोटार 
सायकल वार यांनी मोटार सायकल बाजूला घेताना मोटार सायकलची उज या बाजूचे मध या भागाची धडक खबर देणार यांचे गाडीचे पूढ ल 
उजवे बाजूचे टायरचे मडगाडला व टायरला लागून अरघात झाला व मोटार सायकल सह मोटार सायकलवर ल माणसे थो या अंतरावर जावून 
र याचे उजवे बाजूस (पि चमेस) साईड प ीवर व रोडवर अपघात ठकाणापासून 20 फूट अंतरावर मोटार सायकलसह पडले.मोटाक सायकलचे 
धडकेने खबर देणार यांचे गाडीचे टायर फूटून गाडी जागेवर थांबल  थो या वोळात पोल स व अँ बूलंस तेथे आल .मोटार सायकलवर ल 
जखमींना अँ बूलंस मधून पूढ ल उपचारा कर ता MGM हाँ पीटल कामोठे नवी मूंबई येथे नेले असलेबाबत खबर देणार यांनी सम  
सां गतले.अपघात थऴी मोटार सायकलचे टायर माक र यावर गोलाकार व द दशेने उमटलेले दसत आहेत.तसेच मह ं ा गाडीने ेक लावले 
अस याने तचे टायरक माक घटना थऴी र यावर दसत आहे.अपघात ठकाणी काचांचे तूकडे पडलेले आहेत.घटना थऴावर मह ं ा ट यू ह  

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

2 थायी पता पाल  पोल स ठाणे, सूधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 रामक णन   भाकरन  
नायर 

1. 
खडकआळी,नागोठणे,नागोठणे,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

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)



300 गाडी .MH04/HF6693 ह  न या रंगाची अपघात थऴापासून वाहतूक स अडथळा होवू नये हणून र याचे पूव बाजूस थांब वलेल  
दसत असून सदर गाडीचे उजवे बाजूकडील टायर फूटलेला दसत आहे.तसेच टारयचे वरती असलेला ला ट कचा मडगाड तूटलेला असून 
चालक साईडचा दरवाजा चेपलेला व उजवे साईडकडील हेड लाईट,साईडपीन,बंपर, ोककँन फूटलेले व चेपलेले दसत आहे.तसेच अपघात 
थळापासून 20 फूट अंतरावर ल पि चम बाजूकडे साईडप ी व रोडवर पूवकडे त ड व पि चमेकडे पाठ क न अशा ि थतीत पांढया रंगाची पँशन 
मोटार सायकल . MH06/BQ2704 ह  पडलेल  असून तेथे आजूबाजूला मोटार सायकलचे सा ट कडे तूकडे व हातीतल हँड लोज पडलेले 
दसत आहेत.सदर मोटार सायकलची चँसी तूटलेल  व इंजीन डँमेज,गाड पँनेल चेपलेले, ेक पँडल तूटून आत गेलेलेसायलसर क हर तूटलेले असे 
उजवे साईडकडील दसत आहे. या माणे दो ह  वाहनांचे नूकसान झालेले दसत आहे.सदर ठकाण या चतू समा पाहता तवे गावाकडे जाणारा 
प का डांबर  र ता,पि चमेस ीराम यादव यांची मोकळी वरकरस जागा,द णो तर पाल  बाजूकडून खोपोल  बाजूकडे जाणारा प का डांबर  
र ता येणे माणे अपघातातील घटना थळा या चतू समा आहेत असा पंचनामा आहे.सदर अपघाताकामी द श सा ीदार 1) सं गता मा णक 
पाट ल वय45 धंदासमाजकारण 2)सू नल द तू बनसोडे वय40 धंदा नोकर  3) अ नल महादेव खैरे वय45 धंदानोकर  4)तूषार अजून बनसोडे 
वय34 धंदा यवसाय 5) नंबा दामू पाट ल वय38 6) वनोद नामदेव वाणी वय39 यांचेकडे चौकशी करता याने लेखी जबाबा वारे लहून दले 
आहे क ,ता.19.01.2017 रोजी सकाळी 07.20 वा.चे सूमारास मह ं ा ट यू ह  300 गाडी .MH04/HF6693 ह  गाडी चवे गावचे ह ीत चवे 
फा याजवळ आलेवेळी पाल  बाजूकडून सफेज रंगाची पँशन मोटार सायकल . MH06/BQ2704 ह वर दोन माणसे बसलेल  जोरात आल  व 
र यावर ल ख डा चूकवताना मोटार सायकल र या या व द दशेला आम या गाडी या दशेने आल  .मह ं ा ट यू ह  चालक याने गाडी 
बाजूला घे याचा य न केला तर  देखील मोटार सायकल वार यांनी मोटार सायकल बाजूला घेताना मोटार सायकलची उज या बाजूचे मध या 
भागाची धडक मह ं ा ट यू ह  गाडीचे मडगाडला व टायरला लागून अपघात झाला.झालेला अपघात हा मोटार सायकल . MH06/BQ2704 

ह वर ल चालकाचे चूक मूळे झाला असून अपघातास मोटार सायकल चालक जबाबदार आहे.तसेच अपघातातील जखमी अिजतकूमार रघूनाथ 
संग वय35 धंदानोकर  रा.खडकआळी नागोठणे ता.रोहा यास औषधउपचारासाठ  MGM हाँ पीटल कामोठे नवी मूंबई येथे अँड मट केले होते 
या याकडे आ ह  वत सदर अपघाताबाबत चोकशी केल  असता याने लेखी जबाबा वारे लहून दले आहे क ,ता.19.01.2017 रोजी 06.30 
वा.चे सूमारास ते यांचा म  रामक णन नायर यांचे माल कचे व नावे असलेले पँशन मोटार सायकल . MH06/BQ2704 ह  व न आ ह  
दोघेजण नागोठणे येथून खोपोल  येथे कंपनीत नागोठणे वाकण पाल  माग खोपोल  असे जात असताना मोटार सायकल नायर चाल वत होता 
व मी मागे बसलो होतो.सकाळी 07.20 वा.चे सूमारास चवे फा याजवळ आले वेळी र याम ये ख डा आला हणून तो चूक व यासाठ  मोटार 
सायकल नायर याने र याचे व द दशेला ख याला कट मा न घेतल  याचवेळेस समो न मह ं ा ट यू ह  300 गाडी .MH04/HF6693 ह  
गाडी आ याने तो बाचकला व मोटार सायकल बाजूला घेत असताना आमचे मोटार सायकलची उज या बाजूची मध या भागाची धडक मह ं ा 
गाडीचे पूढ ल उज या बाजूचे टायरचे मडगाड जवळ अपघात झाला व आ ह  मोटार सायकलसह र याचे डावे बाजूस थो या अंतरावर र याचे 
साईडप ीवर पडलो झाले अपघातात आ हा दोघां या पायाला गंभीर मार लागला व जखमा झा या.एकंदर त मोटार अपघात रज.नं.02/2017 
या चौकशी व न असे न प न झाले आहे क ,ता.19.01.2017 रोजी सकाळी 07.20 वा.चे सूमारास मौजे चवे गावचे ह ीत खोपोल  पाल  
रोडवर चवे फा याजवळ आले वेळी यांतील पँशन मोटार सायकल .MH06/BQ2704 वर ल चालक रामक णन भाकरन नायर रा.खडकआळी 
नागोठणे ता.रोहा याने आपले ता यातील मोटार सायकल भरधाव वेगाने,अ वचाराने, नषकाळजीपणे चाल वत घेवून येत असताना र याचे 
प र थीतीकडे दूल  क न र याचा अंदाज न घेता र यातील ख डा चूक व यासाठ  मोटार सायकल र या या व द दशेला घेवून समो न 
येणारे मह ं ा ट यू ह  300 गाडी .MH04/HF6693 ह स मोटार सायकल या उज या बाजूची मध या भागाची धडक मह ं ा गाडीचे पूढ ल 
उज या बाजूचे टायरचे मडगाडजवळ लागून अपघात झाला.झाले अपघातात वताचे व मोटार सायकलवर मागे बसलेला अिजतकूमार रघूनाथ 
संग यांस लहान मो या दूखापतीस व दो ह  गा याचे नूकसानीस कारणीभूच झाला हणून माझी सरकार तफ याचे व द भा.द.वं.सं.कलम 
279,337,338 व मोटार वाहन कायदा कलम 184 माणे फयाद आहे.

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PANBHA196316        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.)

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)

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

Name (नाव): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1970  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0009 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 16:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 16:30 वाजता

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

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): 25/01/2017 Time (वेळ): 16:07 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:07 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 18/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/01/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): चखल ,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): गुणाजी    कुशा भोय
(b) Father's Name ( का नाम): कुशा भोय 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1977 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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):

 घरातील नातेवाईक दुखात अस याने आज रोजी फयाद द याने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता.25/01/2016 मी, ी गुणाजी कुशा भोय वय40 यावसायशेती रा. नडी पो.नागोठणे ता.रोहा िज.रायगड मो.नं 8390085205 सम  
पोयनाड पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर आहे. घरात मी माझी प नी 
सौ.छाया, मुलगा परेश, मुलगी पुजा व आई सौ.पो शबाई कुशा भोय असे एक ीक कुटुंबात राहतो. माझी बह ण जयाबाई तुकाराम मढवी ह  
आम याच गावात राहत आहे. तीला आदेश व व वनाथ अशी दोन मुले असुन यांची ल न झालेल  आहेत. दनांक 18/01/2017 रोजी 
सकाळी 10.30 वाज याचे सुमारास मी नागोठ यात गेलो असताना मला माझा भाचा आदेश तुकाराम मढवी याचे नातेवाईकांने सांगीतले क, 
भाचा आदेश व याची प नी सौ. मना ी आदेश मढवी हे अ लबाग येथे यांची लहान मुलगी आद ती ह स सकाळी 09.30 वाज याचे सुमारास 
मोटार सायकल नं एम.एच. 06/ बी. यु 4943 ह ने नागोठणे पेझार  रोडने अ लबाग येथे दवाखा यात घेवुन जात असताना चखल  गावचे 
बस टप जवळ माझा भाचा आदेश याची प नी मना ी ह ची साडी मोटार सायकलचे पाठ मागील चाकात अडकुन सकाळी 10.15 वाजणे या 
सुमारास मोटार सायकल व न खाल  पड याने तीचे डो यास गंभार दुखापत झा याने तीस स ह ल ह पीटल अ लबाग येथे उपचारासाठ  नेले 
आहे. असे सांगीत याने मी लगेच तेथुन अ लबाग येथे जा यासाठ  नघालो असता मला आम या गावातील धमा ठमा भोपी यांनी फोनव न 
सांगीतले क, मना ी ह स अ धक औषधोपचाराकर ता मुंबई येथे ने यास सांगीतले आहे. आ ह  तीस अ धक औषधोपचाराकर ता मुंबई येथे 
नेत आहोत तु ह  वडखळ येथे या असे सांगीतले. या माणे मी वडखळ येथे जावुन या अ बुल स म ये मना ी ह स घेवुन लाईफ लाईन 
ह पीटल पनवेल येथे नेवुन तीस अडमीट केले. लाईफ लाईन ह पीटल पनवेल येथे उपचार चालु असताना द.29/01/2017 रोजी 02.40 
वाज याचे सुमारास ड टरांनी तीस मयत झा याचे घोषीत केले आहे. तर  दनांक 18/01/2017 रोजी माझा भाचा आदेश तुकाराम मढवी हा 
याची प नी मना ी आदेश मढवी वय29 याचेसह मोटार सायकल नं एम.एच. 06/ बी. यु 4943 ने यांची मुलगी आ दती ह स अ लबाग 
येथे दवाखा यात घेवुन जात असताना मोटार सायकल चालवुन चखल  गावचे बस टप जवळ आलेवेळी मना ी ह ची साडी मोटार सायकलचे 
पाठ मागील चाकात अडकुन खाल  पडुन गंभीर दुखापत झा याने दवाखा यात उपचारादर यान दनांक 21/01/2017 रोजी 02.40 वाजता तीस 
मरण आ याचे ड टरांनी घोषीत केल  हणुन माझी त ार आहे. माझा वर ल जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे संगणकावर 
बरोबर टंकल खीत केलेला आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8390085205

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नडी, रोहा, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नडी, रोहा, रोहा, 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 आदेश    तुकाराम मढवी वडील: तुकाराम मढवी 1. नडी,रोहा,रोहा,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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): NANDAJI 
HARIBHAVU BHOIR

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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)

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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

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 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): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 26/01/2017 01:05 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 19:05 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 80

3 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:34 तास Entry No. (न द .):  037

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:05 तास Time To (वेळेपयत): 19:05 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): नकुंज बयरशपी या दुकाना या , पाठ मागील मोक या जागेत, मौजे आमल  ,मु ड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): santosh  narayan pawar

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 19/08/1977 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

1250/ Old Munk XXX असे नाव 
असले या 180 मल  मापा या 10 
बाट या सलबंद येक  कंमत 
.125 नम

1,250.00

2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

750/  Romanov असे नाव असले या 
180 मल  मापा या 05          
         बाट या सलबंद येक  
कंम

750.00

3 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

1200/ WHITE  MISCHIEF असे 
नाव असले या 180 मल  मापा या 
                 08 बाट या 
सलबंद ये

1,200.00

4 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

500/ BAGPIER  असे नाव असले या 
180 मल  मापा या 04 बाट या   
              सलबंद येक  
कंमत 

500.00

5 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

500/ BAGPIER  असे नाव असले या 
90 मल  मापा या 04 बाट या    
            सलबंद येक  
कंमत 

500.00

6 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

240/ McDowells  असे नाव 
असले या 90 मल  मापा या 03   
            बाट या सलबंद 
येक  कंमत र

240.00

7 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

1100/ देशी दा  सं  जी.एम.  असे 
नाव असले या 180 मल  मापा या 
              22 बाट या 
सलबंद प्

1,100.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी ठकाणी यांतील आरोपीत मजकूर याने वर ल वणनाची व कमतीची देशी वदेशी दा  वनापरवाना गैरकायदा आपले 
वतःचे ताबे क यात बाऴगले ि थतीत मऴून आला हणुन

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9272245817

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 नंदकुमार महादेव घाग   1. मठेखार,मु ड,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 5,540.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): 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 / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1981  

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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 01:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 01:11 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ 7

2 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ 12

3 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ १३(१)(ड)
4 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ 132

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): 25/01/2017 Time (वेळ): 00:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:45 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 24/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:50 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. ( 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, 0.1 क.मी.
(b) Address (प  ता): रोहा उपअ ध क,भु म अ भलेख , कायालय रोहा ,रोहा 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): या मीन   शर फ  इनामदार
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता अँ ट  कर शन युरो रायगड अ ल, अ लबाग रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 35,000.00

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 आरोपीत  1) लोकसेवक अर वंद वासुदेव झराडकर उपअ ध क,भु म अ भलेख रोहा ता रोहा िज 
रायगड(वग 2) यांनी यांना शासक य नोकर/लोकसेवक या ना याने मळाले या अ धकाराचा व पदाचा दु पयोग क न वताचा आ थक फायदा 
क न घेणेकर ता त ारदार यांचे मौजे कुडल  गट नं 109,114/3 या जागेतील नवासी रेखांकनाची मोजणी क न अहवाल 
सहा.संचालक,नगररचना कायालय अ लबाग येथे पाठ वणेकर ता त ारदार यां याकडे 35 हजार .लाचे या रकमेची मागणी क न लाचेची 
र कम याचे खाजगी वाहनावर ल चालक गणेश रमेश हा े यांचे माफत र कम ि वका न वताचा आ थक फायदा क न घेतला तसेच 
त ारदार यांचेकडुन आरोपी  2 गणेश रमेश हा े यांनी लाचेची र कम ि वका न आरोपी  1 लोकसेवक अर वंद वासुदेव झराडकर यांना 
सहा य केले हणुन. 

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

2 थायी पता अँ ट  कर शन युरो रायगड अ ल, अ लबाग 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 अर वंद   वासुदेव  
ि◌राडकर

1. झराड आदश नगर,अ लबाग 
रायगड,महारा ,भारत

2 गणेश   रमेश  हा े 1. झराड भोईर आळी,अ लबाग 
रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 35,000.00

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): NISHA 

CHANDRAKANT JADHAV (पोल स नर क)/PSMH86846  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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 1960  

2 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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0011 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 15:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 15:03 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): 25/01/2017 Time (वेळ): 14:25 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:46 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 28/12/2016 Date To ( दनांक पयत): 29/12/2016

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 06:45 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): रोहा
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 2.5 क.मी.
(b) Address (प  ता): वाघे वर नगर ,रोहा 

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

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

(a) Name (नाव): सदनंद  उमाजी  मोरे 
(b) Guardian's Name ( का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087101373

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वाघे वर नगर, वाघे वर नगर रोहा , रोहा , रोहा, रायगड, महारा -402110, 

भारत
2 थायी पता वाघे वर नगर, वाघे वर नगर रोहा , रोहा , रोहा, रायगड, महारा -402110, 

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 साइकल
एक डे नम कंपनीची लाल का या 
रंगाची वर या बाजुला हँडल असलं
◌ेल  

3,000.00

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):

घराच ◌ेआजुबाजुला व पर सरात शोध घेवुन आज रोजा फयाद द यने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी फयाद  यांचे घरासमोर अंगणात लावलेल  फयाद चे माल कची 3000/  कमतीची डे नम या कंपनीची 
सायकल कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद चे संमती शवाय लबाडी या हेतुने वता या फाय याकर ता 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)): 3,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): RAJENDRA  DHAVJI 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46835        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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 22:04 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 22:04 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:57 तास Entry No. (न द .):  063

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:35 तास Time To (वेळेपयत): 19:35 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, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): फयाद  यांचे  घराचे पाठ मागे, धामणसई,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): MINAL  GANESH RAUT

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 14/07/1991 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7888045343

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
 एक पांढ या रंगाचा लँि टकचा 
कँन यात 5 लटर गावठ  हातभ ची 
दा  कँनसह कं अं

110.00

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 हने गावठ  हातभ ची 05 लटर तयार दा  आपले ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन 
आल  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 ीमती सु शला   शुभाष  
शेवडे

1. धामणसई,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 110.00

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)): NISHA 
CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PSMH86846        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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

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)



No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1965  

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): ताला

FIR No. ( थम खबर .): 0004 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 26/01/2017 17:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 21:54 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 21:54 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:54 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:50 तास Time To (वेळेपयत): 20:20 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, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): बोरघऱ हवेल  ,तऴा 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वनायक   कू णा  चांदोरकर 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

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

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल 10 लटर गावठ   दा  कमंत 500 
. 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 यांतील आरोपीत मजकुर शरद कानु ना ते , वय 65 वष, रा.बोरघर हवेल  ता.तळा .याने आप या ता यात 
गैरकायदा गावठ  दा  क.र.500 पयाचा ो. ह  चा माल मौजे बोरघर हवेल  येथे वह राची पाणवाट गवंडाम ये मोक या जागेत रा ौ. 20.50 
वा.चे सुमारास व  कर याचे हेतुने बाळगले ि थतीत मळुन आला हणुन वगैरे मजकूरची फयाद द याने आ ह  वता रिज टर  दाखल 
क न खबर  रपोटची त यायालयात रवाना केल  वर ठांना डेल  रपोटाने व पेशल रपोटाने ह कगत कळवून गु याचा तपास प र.पोसई 
/ ी.पी.एस.धडे कर त आहोत. 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 शरद   कानु  ना ते 1. बोरघर 
हवेल ,तऴा,ताला,रायगड,महारा ,भारत

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

sabale (पोल स नर क)/1234  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): sanjay revappa sabale

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. ( .): 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 1952  

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): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 21:49 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/01/2017 21:49 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 25/01/2017 Time (वेळ): 20:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:10 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:10 तास Time To (वेळेपयत): 19:20 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता): खडकवाडी पो कासु,पेण

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): गंगाराम  अंबाजी  ढुमणे
(b) Father's Name (का नाम): 

(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.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वडखळ पोल स ठाणे , पेण, वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वडखळ पोल स ठाणे , पेण, वडखळ, रायगड, महारा , भारत
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

एक लाि टकचा कँन यात 5 
लटर गावठ  हातभ ीची बनावट ची 
दा  50 पये त लटर माणे 
एकुण 250 

.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर दनांक. 25/01/2017मी गंगाराम अंबाजी ढुमणे पो श/1409 वय28 नेमणुक वडखळ पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहून 
खबर लहून देतो क ,मी गेले 4 वषापासून वडखळ पोल स ठाणेचे नेमणुक स असून आज द.25/01/2017 रोजी वडखळ पोल स ठाणेस हजर 
असताना मा. पोल स नर क सा◌ो ी सोनवणे यांना गु त बातमी दारा माफत बातमी मळाल  क  ह र चं  भवा जांभळे रा.खडकवाडी पो. 
कासू ता. पेण येथे हा गावठ  हातभ ी बनावट ची दा  व चा धंदा करतो अशी खा ी शर बातमी मळा याने मा. पोल स नर क सा◌ो ी 
सोनवणे यांचे मागदशना खाल  मी, प र पोल स उप नर क ी नंबाळकर व पो श/1488 वंजार  असे .आ ह  खडकवाडी पो. कासू ता. पेण 
येथे खाजगी वाहनाने रवाना होउन कासू रे वे टेशन येथे आलेा असता. प र पोल स उप नर क ी नंबाळकर यांनी तेथे दोन पंचांना बोलावून 
यांना वर ल माणे ह कगत सांगुन आ ह  पोल स व पंच असे खडकवाडी येथे खाजगी वाहनाने जाउन 19.10 वाजता ह र चं  भवा जांभळे 
याचे घराचे मागील बाजुस गेलो असता मोकळया जागेत एक इसम आपले पुढयात एक कन घेउन संशयीत र या बसलेला दसून आ याने मी 
यास जागीच पकडले व याचे पुढयात असले या कनम ये काय आहे याची खा ी केल  असता यात गावठ  हातभ ी बनावट ची तयार दा  
अस याने यास याचे नाव गाव वचारले असता याने याचे नाव गाव ह र चं  भवा जांभळे वय55 वष रा.खडकवाडी पो. कासू ता. पेण 
असे सांगीतले. याचे ता यात मळून आले या मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 250.00/ पये एका ला ट क या पवळया रंगा या कनम ये 
एकुण 5 लटर गावठ  हातभ ीची बनावट ची दा  ती लटर 50 माणे. 250.00/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कमतीचा गावठ  हातभ ी 
बनावट चा मु ेमाल आरोपीत ह र चं  भवा जांभळे वय55 वष रा.खडकवाडी पो. कासू ता. पेण याचे ताबे क जात मळून आ याने मळून 
आले या माला पैक  180 मल  गावठ  हात ट ची बनावट ची दा  एका काचे या व छ बाटल त रासायनीक व लेषना कर ता काढून घेउन 
यावर पोल सांचे व पंचांचे सहयांचे कागद  लेबले दोयाने बांधून यावर पोल स बटनाने सलबंद क न ज त कर यात आला असून तसा 
स व तर पंचनामा प र.पोल स उप नर क ी नंबाळकर यांनी दोन पंचांसम  जागीच केलेला आहे. तर  वर ल वणनाचा व कमतीचा गावठ  
हातभ ी बनावट ची दा  आरोपीत ह र चं  भवा जांभळे वय55 वष रा.खडकवाडी पो. कासू ता. पेण याने वतचे ताबेक जात बाळगले ि थतीत 
मळून आ याने माझी याचे व द म. ो.का.क.65 इ माणे सरकार तफ खबर आहे.सोबत मु ेमाल व आरोपी आहे.माझा संगणकावर 
टंक लखीत केलेल  खबर मी वाचून पाह ल  असता ती माझे सांगणे माणे बरोबर लह लेल  आहे.

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 ह र चं   भवा जांभळे 1. खडकवाडी पो 
कासु,पेण,वडखळ,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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): UTTAM DATTATREY 
SONAVANE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): POBN69008        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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(3) 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): UTTAM DATTATREY SONAVANE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69008

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1962  

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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