
1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0077 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 00:31 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 00:17 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/03/2017 Time (वेळ): 00:17 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:17 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 26/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:30 तास Time To (वेळेपयत): 10:30 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, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): आद वासी वाडीत, नंदनपाडा आद वसा वाडी,,वावो श ता खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ. यमुना राम जाधव   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (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 नंदनपाडा आद वसा वाडी, आजीवल , खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब दनांक 27/03/2017मी, सौ. यमुना राम जाधव, वय45 वष, यवसाय मोलमजुर , रा. नंदनपाडा आद वसा वाडी, आजीवल , पो. 
वावो श, ता. खालापुर, िज. रायगड मो नं 8793757141 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देते क , मी वर ल ठकाणी राहणार  असुन 
तेथे मी, माझे पती व एक मुलगी असे एक  राहतो. आ ह  मोलमजुर  क न आम या कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. मा या बह णीची मुलगी 
नमला मधु पवार ह  आमचे शेजार  नवरा सोडुन आ यामुळे राहते. व तचे आमचे घर  येणे जाणे असते. माझी भाची नमला ह  नवरा सोडुन 
आमचे वाडीत राहते. यांचा आमचे वाडीतील आमचे शेजार  राहणारे बना काशीनाथ जाधव व याचा भाउ व ल काशीनाथ जाधव हे नेहमी 
तचेवर राग ध न असतात. व तला तचे सासर  सोडुन या असे वारंवार बोलत असतात दनांक 26/03/2017 रोजी रा ौ 10.30 वाजता 
माझा भाउ माझा भाउ ल मण अजुन जाधव यांचा मुलगा अजुन ल मण जाधव याचे व याची बायको वंदना यांचे आपसांत घरघुती भांडण 
झाले. ते सोड व या कर ता मी तसेच माझे पती, राम तसेच माझी भाची नमला मधु पवार हे सोड व यास गेलो. यावेळी तेथे आमचे 
वाडीतील बना का शनाथ जाधव व याचा भाउ व ल काशीनाथ जाधव हे देखील भांडण सोड व यास आले होते. यावेळी सोड व यास आलेले 
बना का शनाथ जाधव व याचा भाउ व ल काशीनाथ जाधव हे माझी भाची नमला ह स तु आम या म ये कशाला पडतेस तु तु या सासर  
नघुन जा तुझा इथे काय संबंध असे बोलु लागले यावेळी मी यांस तु दा  पलेला आहेस तु इथुन नघुन जा असे बोल याने या गो ट चा 
राग येवुन दोघा भावांनी मला व माझी भाची नमला हस शवीगाळ क न मारहाण कर यास सुरवात केल , व व ल काशीनाथ जाधव यांने 
रागा या भरात घरातुन लोखंडी पहार आणुन माझे डावे पायाचे गुड यावर व डो यास डावे बाजुस उपट टाकुन दुखापत केल . हणुन माझी 
याचे व द कायदे शर त ार आहे. माझा जबाब संगणकावर टंक लखीत केला असुन तो मला वाचुन समजावुन सां गतला तो माझे 
सांगणे माणे बरोबर आहे. सम हे लहुन दले सह / तार ख ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8793757141

2 थायी पता नंदनपाडा आद वसा वाडी, आजीवल , खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 बना काशीनाथ जाधव   1. रा नंदनपाडा आद वसा 
वाडी,आजीवल,वावो श 
ता,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

2 व ल काशीनाथ जाधव   1. रा  नंदनपाडा आद वसा वाडी,वावो श ता 
खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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)): janardan pandurang 
mhatre

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0050 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 13:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 13:03 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 श   अ ध नयम, १९५९ २५(४)
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३९९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४०२

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): 27/03/2017 Time (वेळ): 11:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:01 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 27/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/03/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:00 तास Time To (वेळेपयत): 02:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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): मह ं ा स नयो ाल कंपनी खोप,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): salim  ajim chavhan

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 06/09/1982 (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 खोपोल , खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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 आरोपींनी संगनमत क न रा ी या वेळी घातक श ासह दरोडा टाक या या तयार त मळुन आले 
तसेच सा ीदार नामे वण पाट ल यास धारदार सुर ने डावे हातावर व अ मत गजानन मांडे यांस देखील आरोपी यांनी आपखुशीने जखमी 
केले व दरोडा टाक या या तयार नीशी वर नमुद साह यासह मळुन आले हणुन

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8856888786

2 थायी पता खोपोल , खालापुर, खोपोल , 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 राज    बबन  काळे वडील: बबन काळे 1. वाकडी,ता 
कळंब,कळंब,उ मानाबाद,महारा ,भारत

2 सुरेश भाउ शंदे   1. 
वाकडी,कळंब,कळंब,उ मानाबाद,महारा ,भारत

3 बलभीम   उमराव   शंदे 1. 
वाकडी,कळंब,कळंब,उ मानाबाद,महारा ,भारत

4 बळीराम    छगण  काळे 1. 
वाकडी,कळंब,कळंब,उ मानाबाद,महारा ,भारत

5 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): SAWATA 

MAHADEO SHINDE (पोल स नर क)/PCMAH69773  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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1982  

2 पु ष 1977  

3 पु ष 1973  

4 पु ष 1985  

5  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0016 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 18:05 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 18:05 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६३
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६५
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६८
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६९
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७०
9 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७१
10 न दणी अ ध नयम, १९०८ 82

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): 27/03/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:21 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 25/07/2002 Date To ( दनांक पयत): 19/04/2011

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:00 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): पि चम, 24 क.मी.
(b) Address (प  ता): कोकरे तफ गोवेले गावचे ह ी, सव न4ं7 हनं3 या िजमीनीत,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ी. वकास   गो वंद सावंत सावंत
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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):

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): शेतकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9921187942

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा रगींचा क ड पो दाभोऴ, महाड, महाड तालुका, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा रगींचा क ड पो दाभोऴ, महाड, महाड तालुका, 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 सदानंद   बापुजी  वचारे 1. घोणेसे,ता हसऴा,िज रायगड,िज 
रायगडरायगड,महारा ,भारत

2 सराज    उ मान  सावंत 1. 05 /सीमु तफा अपाटमट,मुंबई-पुणे 
रोड,कौसा मुं ा,िजठाणे,612 बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

3  इथेल  के.डी मेलो 1. टबेनाका,ठाणेठाणे ामीण,महारा ,भारत
4 सुमन  सुर   आकरे 1. रेणुका अ य सोसायट ,कुऴ गाव बदलापुर 

पुव,ताअंबरनात िजठाणेठाणे 
ामीण,महारा ,भारत

5 .सु मा   दनेश  समेऴ 1. रेणुका अ य सोसायट ,कुऴ गाव बदलापुर 
पुव,ताअंबरनात िजठाणेठाणे 
ामीण,महारा ,भारत

6 कमला   उ ीन   दफेदार 1. रा संदेर  ता हसळा,िजरायगड 
रायगड,महारा ,भारत

7 अ.रहेमान    अहमद   
काजी

1. रा हरकोऴ,ता माणगाव,िज  
रायगडरायगड,महारा ,भारत

8 अ.समद   अबुबकर 
सरखाते

1. रा वीर,ता 
महाड,िजरायगड,रायगड,महारा ,भारत

9 अ दुल  लतीफ  शेख 1. रा कौसा,मुं ा,आँल नसीन काँलनी ठाणेठाणे 
ामीण,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)



ह कगत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत नं1 व3 यांनी फयाद  यां या वडीलांचे नावे मौजे कोकरे तफ गोवेले ता. महाड येथे 
असलेले सव नं 47 ह सा नं,03 े 0210 व 0100 अशी एकूण 31 गुंठे ज मन फयाद  यांचे वडील मयत अस याचे माह त असुन देखील 
सदर जमीनीचे खोटे अ यार प  आरोपीत नं 1व 2 यांनी तयार क न आरोपीत नं 2व 4 यांनी अ यार प ावर सा ीदार हणुन खो या 
स या के या तसेच आरोपीत नं 4व 5 हे सदरचे आख यार प  खोटे आहे हे माह त असुन देखील सदर जमीनीची शहानीशा न करता यांनी 
सदरची जमीन फयाद चे वडीलांचे नावे असताना ती जमीन आरोपीत यांनी वतः चे नावे क न घेतल , तसेच आरोपी नं 6 व 7 यांना सदर 
आख यार प  खोटे आहे हे माह त असुन देखील खरेद खतास सा ीदार हणुन हजर राह ले. तसेच आरोपीत नं 8व 9 यांना सदरचे आख यार 
प  खोटे आहे हे माह त असुन ह  देखील वःताचे ओऴखप  वाप न वतः खरेद खतास हजर राह ले व सदर वर ल आरोपीत यांनी 
संगनमताने फयाद ची जाणीव पुवक फसवणुक केल  हणुन .मा. थम वग यायदंडा धकार  सो. यांचेकडुन crpc 156 (3) माणे रे.के नं 
06/2017ची फयाद  ा त झा याने गु हा रिज टर  दाखल क न सदर गु हयाचा पुढ ल तपास सहा. फौ. सुकाऴे हे कर त आहेत हणुन 
न द. 

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rajendra baburao Sukale Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): DGPMSPM6404

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1945  

2 पु ष 1967  

3 म हला  

4 म हला  

5 म हला  

6 म हला  

7 पु ष  

8 पु ष  

9 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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

(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)



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)

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0044 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 04:23 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 04:07 वाजता

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

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): 27/03/2017 Time (वेळ): 04:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:07 तास Entry No. (न द .):  005

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 27/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/03/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 00:15 तास Time To (वेळेपयत): 00:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 30 क.मी.
(b) Address (प  ता): सणसवाडी ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ramesh  eknath bodke

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 02/04/1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8888830085

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरेपीत हा कोणतेतर  गु हयाचे क य कर या कर ता वतचे अ ती व लपवीत असताना मळुन आला 
तसेच यास नमुद ठकाणी लपुन बस याचे कारण वचारले असता, याने कोणतेह  समाधानकारक उ तर दले नाह  हणुन.वैगेरे मजकुरची 
दलेल  फयाद रिज टर  दाखल क न स व तर अहवान वर टांना इमेल वारे रवाना केला. तसेच सदर गु हयाचा पुढ ल तपास मा.पोल स 
नर क सो, यांचे आदेशाने पो.ना.906 वडते हे कर त आहेत.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अ नल   सुदाम  जाधव  अ नल 1. 
वरावडे,आ दवाडी, परंगुट,मुळशी,माणगांव,रायगड
,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): APPASAHEB BABA 
LENGARE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PBMH72003        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): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
No. ( .): PBMH72003

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1993  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0045 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 04:42 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 04:15 वाजता

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

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): 27/03/2017 Time (वेळ): 04:09 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:09 तास Entry No. (न द .):  006

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 27/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/03/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:55 तास Time To (वेळेपयत): 03:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 30 क.मी.
(b) Address (प  ता): सणसवाडी,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): APPASAHEB  BABA LENGARE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/06/1966 (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.): 91-2140-263005 Mobile (मोबाइल सं.): 91-8805656100

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

फयाद  अ णासाहेब मोहन वडते पो.ना.906 माणगांव पोल स ठाणे.आरोपी सं दप द ता य घारे वय 32 रा.जळगांव केमसेवाडी, ता.मुळशी, 
िज.पुणे.अ.घ.ता.वेळ ठकाण द.27/03/2017 रोजी 0300 वा.चे सुमारास, सणसवाडी गावचे ह ीत, ता हाणी घाटात रोडलगत 
आडोशाला. मळाला माल एक अँ ट वा मोटार सायकल सफेद रंगाची जु.वा. कं.अं. 30,000/ पये.ह कगत,वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी 
यांतील आरेपीत हा कोणतेतर  गु हयाचे क य कर या कर ता वतचे अ ती व लपवीत असताना मळुन आला तसेच यास नमुद ठकाणी 
लपुन बस याचे कारण वचारले असता, याने कोणतेह  समाधानकारक उ तर दले नाह  हणुन.वैगेरे मजकुरची दलेल  फयाद रिज टर  
दाखल क न स व तर अहवान वर टांना इमेल वारे रवाना केला. तसेच सदर गु हयाचा पुढ ल तपास मा.पोल स नर क सो, यांचे आदेशाने 
पो.ना.906 वडते हे कर त आहेत.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 सं दप   द ता य  घारे  सं दप 1. जळगांव,केमसेवाडी,मुळशीपुणे 
शहर,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): APPASAHEB BABA 
LENGARE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PBMH72003        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0046 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 14:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 14:14 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

6 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): 27/03/2017 Time (वेळ): 14:03 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:03 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 26/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/03/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:30 तास Time To (वेळेपयत): 03:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे  घोटवळ गावचे ह ीत मूंबई,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SUDHAKAR   GANGARAM  PATIL

(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर तार ख27/03/2017मी सुधाकर गंगाराम पाट ल पोहेक/1478 नेमणुक माणगांव पोल स ठाणे सम  हजर राहुन सरकार तफ खबर लहुन 
देतो क , मो.नं.9762948897 मी माणगांव पोल स ठाणे येथे सन 2015 पासुन नेमणुक स असुन माणगांव पोल स ठाणे अंतग्◌ात इंदापुर 
पोल स दुर े येथे पोल  हवालदार या पदावर कायरत आहे. दनांक 26/03/2017 रोजी माणगांव पोल स ठाणे येथे ी.रोशन बळीराम सावंत 
वय32 रा.घोटवळ ता.माणगांव िज.रायगड यांनी फेटल मोटार अपघाताची खबर दल  ती ठाणे अंमलदार पोना/1196 शरसाठ यांनी रिज.दाखल 
क न मा.पोल स नर क सा◌ो.माणगांव यांचे आदेशा अ वये चौकशीकामी आमचेकडे द याने सदर मोटार अपघातातील खबरची मजकुर 
खाल ल माणे.आज दनांक 26/03/2017 रोजी मी आमचे गावचे ना यावर सु  असलेले केटचे सामने पाहत असताना मला आमचे गावाचे 
फाटया लगत असणाया मुंबइगोवा हायवे रोडवर आमचे गावाकडे वळण घेणाया फाटयावर अपघात झाला अस याचे समजले. हणुन मी व 
इतर लोक सदर अपघात ठकाणी जाउन पाह ले असता तेथे मला आमचे गावातील मोरे वर लबांजी गजमल वय42 रा.घोटवळ ता.माणगांव 
िज.रायगड व वसंत गुणाजी बाइत वय48 रा.घोटवळ ता.माणगांव हे दो ह  जखमी अव थेत र यावर पडलेले दसले. तसेच सदर ठकाणी 
यांची अ ट हा मोटार सायकल नं.एम.एच.06/बी.एन/5969 याचा अपघात झालेला मनी बस मांक एम.एच.08/इ/9288 ह  दो ह  वाहणे 
अपघात त अव थेत दसल . आमचे गावातील मोरे वर गजमल व वसंत बाइत यांना झाले या अपघा◌ात ते दो ह ह  जखमी झालेले होते. 
व यांचे पैक  वसंत बाइत हे बेशु द अव थेत होते. या नंतर मी तेथे जमलेले इतर आमचे गावातील लोकांचे मदतीने मोरे वर गजमल व 
वसंत बाइत या दोघांना माणगांव येथे सरकार  दवाखा यात औषधउपचारा कर ता घेउन गेलो. व सदर अपघाताची माह ती ता काळ पोल सांनी 
कळवल .मोरे वर गजमल व वसंत बाइत या दोघांना माणगांव सरकार  दवाखा यात उपचारा कर ता दाखल के यानंतर तेथील ड टरांनी दोघांना 
तपासुन याचे पैक  वसंत गुणाजी बाइत हा यास झाले या अपघाता म ये झाले या गंभीर दुखापती मुळे मयत झा याचे घोषीत केले. सदर 
अपघात बाबत आ ह  मोरे वर लबांजी गजमल याचेकडे वचारपुस केल  असता याने मला सां गतले क , मी व वसंत बाइत असे दोघेजन 
आपले गावाचे ना यावर ल केटचे सामने पाहुन रा◌ौ 0300 वा.चे सुमारास आमचेकडील अ ट हा मोटार सायकल व न पु हा आमचे घर  
जात असताना मुंबइगोवा हायवे रोड व न घोटवळ गावचे फाटयाकडे वळण घेत असताना मुंबइ बाजुकडुन माणगांव बाजुकडे जाणार  मनीबस 
मांक एम.एच.08/इ/9288 ह  भरधाव वेगात आ याने सदर बसची अ ट हा मोटार सायकलला ठोकर लागुन अपघात झालेला आहे. यांनतर 
ड टरांनी मोरे वर यांना तपासुन अ धक उपचारा कर ता मुंबइ येथे पाठवुन दले आहे.तर  आज दनांक 26/03/2017 रोजी आमचे गावातील 
मोरे वर लबांजी गजमल वय42 ता.माणगांव व वसंत गुणाजी बाइत वय48 रा.घोटवळ ता.माणगांव हे दोघे आमचे गावातील ना या वर ल 
केट सामाने पाहुन यांचेकडील अ ट हा मोटार सायकल व न मुंबइगोवा हायवे रोडने घोटवळ गावात जा याकर ता गावाचे फाटयावर वळण 

घेत असताना मुंबइ बाजुकडुन येणार  मनीबस मांक एम.एच.08/इ/9288 हची यांना ठोकर लागुन झाले अपघातात आमचे गावातील वसंत 
गुणाजी बाइत हा मयत झालेला असुन मोरे वर लबांजी गजमल यास गंभीर दुखापती झाला अस याने माझी सदर अपघात बाबत खबर आहे. 
वग्◌ौरे मजकुरची अपघाताची खबर माणगांव पोल स ठाणे फेटल अपघात रिज.नं.22/2017 कडे दाखल कर यात आलेला आहे. सदर 
घटना थळ यांतील अपघाताची खबर देणार ी.रोशन बळीराम सावंत वय32 रा.घोटवळ ता.माणगांव िज.रायगड यांनी दाख वले असुन दोन 
पंचासम  घटना थळाचा पंचनामा कर यात आलेले असुन सदरचे अपघात घटना थळ हे मौज्◌ो घोटवळ गावचे ह ीत पुव बाजुस असलेलया 

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

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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)



घोटवळ फाटया पासुन पि चमेस 8 फुट अंतरावर मुंबइगोवा हायवे रोडवर झालेला दसत आहे. सदर ठकाणी मु◌ु◌ंबइगोवा हायवे रोड हा 
पुवपि चम असा 22 फुट ंद चा असुन उ तरद ण असा लांबीचा दसत आहे. र याचे म यभागी दशा दशन हणुन सफेत रंगाचे दुभाजक 
प े मारलेले दसत असुन सदर र याचे दुभाजक प ी पासुन पुवस 7 फुट अंतरावर अपघात घटना थळ दसत आहे. अपघात घटना थळावर 
वाहणाचा टायर माक या नशा या व काचा पडले या दसत आहे. अपघात घटना थळावर अपघात त वाहणाची ि थती पाहता मनी बस 
मांक एम.एच.08/इ/9288 ह  मुंबइगोवा हायवे रोडचे पुव बाजुस 50 फुट अंतरावर उभी असुन ती पुण पणे जळाले या ि थतीत दसत आहे. 
तसेच अपघात त अ ट हा मोटार सायकल मांक.एम.एच.06/बी.एन/5969 ह  मनीबस चे पुढे पडलेल  दसत असुन ती ह  पुणपणे 
जळालेल  दसत आहे. वग्◌ौरे मजकुराचे घटना थळ दसत आहे. तसेच फयाद  हे असे सांगत आहे क , अपघात झाला यावेळी दो ह  वाहणे 
अपघात ि थतीत होती.नंतर मी सकाळी जे हा मयत याचे ेत घेउन घोटवळ येथे जात असताना सदर दो ह  वाहणे कोणीतर  अ ात इसमाने 
जाळल  होती. अपघात घटना थळाचे नर णा व न मनीबर मांक एम.एच.08/इ/9288 वर ल चालकाची कसुर  दसुन येत आहे. यांतील 
मयत नामे वसंत गुणाजी बाइत वय48 याचे ेतावर उपिज हा णालय माणगांव येथे पोसइ ी.वारे माणगांव पोल स ठाणे यांनी इं कवे ट 
पंचनामा भरलेला असुन मा.वै यक य अ धकार  सा◌ो.माणगांव यांनी यांतील मयत यास अपघाता म ये मार लागुन गंभीर व पा या दुखापती 
होउन मयत असे अड हास सट . दलेले आहे.सदर अपघातातील य द ्◌ा◌ी सा ीदार 1) दपक ीराम जाधव वय38 रा.घोटवळ ता.माणगांव 
2) हरे वर नामदेव गजमल वय32 रा.घोटवळ ता.माणगांव यांचेकडे चौकशी केल  असता यांचे सांगणे क , आमचे गावातील केट सामने 
संप यानंतर आमचे ता यातील फर युनर कार मांक एम.एच.06/बी.एस/9020 ह  म ये मुंबइगोवा हायवे ने घोटवळ फाटयाकडे जात असताना 
रा◌ौ 0300 वा.चे सुमारास आमचे समोर मुंबइ बाजुकडे जाणाया मनी बसची याचे समोर घोटवळ फाटयाकडे जात असताना अ ट हा मोटार 
सायकलला ठोकर लागुन अपघात होउन अ ट हा मोटार सायकल वर ल दोन इसम र यावर पडलेले दसले. हणुन आ ह  आमची फर युनर 
कार र याचे बाजुला लागुन गाडीतुन उत न पाह ले असता अ ट हा वर ल दोघे जखमी आमचे गावातील 1) मोरे वर लबांजी गजमल 2) 
वसंत गुणाजी बाइत असे होते. यांना अपघाता मार लाग याने आ ह  गावकयाचे मदतीने आमचे फर युनर कार म ये घेउन औषधउपचारा 
कर ता माणगांव सरकार  दवाखा यात घेउन आलो. तेथे यांचेवर औषधउपचार होउन यांचे पैक  वसंत गुणाजी बाइत यास ड टरांनी तपासुन 
मयत घोषीत केले आहे. यानंतर आ ह  अपघाता मधील मोरे वर लबांजी गजमल याचेकडे वचारपुस केल  असता याने सां गतले क , मी व 
वसंत गुणाजी बाइत असे दोघेजन आपले गावाचे ना यावर ल केटचे सामने पाहुन रा◌ौ 0300 वा.चे सुमारास आमचेकडील अ ट हा मोटार 
सायकल व न पु हा आमचे घर  जात असताना मुंबइगोवा हायवे रोड व न घोटवळ गावचे फाटयाकडे वळण घेत असताना मुंबइ बाजुकडुन 
माणगांव बाजुकडे जाणार  मनीबस मांक एम.एच.08/इ/9288 ह  भरधाव वेगात आ याने सदर बसची अ ट हा मोटार सायकलला ठोकर 
लागुन अपघात झालेला आहे. सदर वेळी वसंत गुणाजी बाइत हा अ ट हा मोटार सायकल चालवीत होता असे सां गतले सदरचा अपघात 
आमचे समोर घडलेला असुन सदर अ ट हा मौटार सायकलचा नं.एम.एच.06/बी.एन/5969 व मनी बसचा मांक एम.एच.08/इ/9288 असा 
अस याचा आ ह  य  पाह ला असुन मनी बस वर ल चालकाचे चुक मुळे अपघात झाला असुन अपघाताची खबर न देता पळुन गेला आहे. 
वगैरे मजकुरची हाक गत सांगत असुन तसे याचे स व तर जबाब घेउन कागदपात सामील कर यात आलेले आहे. एकंदर त फेटल मोटार 
अपघात रिज टर नं.22/2017 चे चौकशीअंती असे न पण झाले आहे क , दनांक 26/03/2017 रोजी रा◌ौ 0300 वा.चे सुमारास यांतील 
मनीबस मांक एम.एच.08/इ/9288 वर ल चालक नाव गाव माह त नाह  याने याचे ता यातील मनीबस ह  मुंबइ बाजुकडुन गोवा बाजुकडे 
वत चालवीत घेउन येत असताना सदरची मनीबस ह  अ वचारने, हयगयीने, बेदारकारपणे चालवुन नमुद अपघात घटना थळी आ यावेळी 
र याचे प र थीतीकडे दुल  क न याचे समोर हायवे रोड व न पुव बाजुस घोटवळ गावचे फाटयाकडे जात असले या अ ट हा मोटार 
सायकल मांक एम.एच.06/बी.एन/5969 हस ठोकर लागुन अपघात झाला आहे. अपघातात अ ट हा मोटार सायकल वर ल चालक वसंत 
गुणाजी बाइत वय48 रा.घोटवळ ता.माणगांव यास अपघातात मार लागुन लहान मोठया गंभीर व पाचे दुखापती होउन याचे मरणास व 
जखमी सा ीदार मोरे वर लबांजी गजमल वय42 रा.घोटवळ ता.माणगांव याचे लहान मोठया गंभीर व पाचे दुखापतीस व दो ह  वाहणाचे 
नुकसानीस कारणीभुत होउन अपघाताची खबर न देता पळुन गेला आहे हणुन माझी मनी बस मांक एम.एच.08/इ/9288 ह  वर ल चालका 
व द भादवी स.कलम 304(अ)279,337,338 सह मोवाका कलम 184, 134 माणे सरकार तफ खबर आहे. सम  हे लहुन दले 
सह .ता.27/03/2017 इ.ठाणे अंमलदार माणगांव पोल स ठाणे 

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): NARAYAN NAMDEV 
WARE

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): PNMAH40215        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 )

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0050 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 23:05 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 23:05 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 १४८
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
9 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 37

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): 27/03/2017 Time (वेळ): 22:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:22 तास Entry No. (न द .):  032

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 27/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 18:30 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, 18 क.मी.
(b) Address (प  ता): ग डपाडा पोकळंब कजत,,-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ल मण जैतू रसाळ   
(b) Father's Name ( का नाम): जैतू रसाळ
(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): Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(g) Occupation (  यवसाय): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209338891

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ग डपाडा पोकळंब, नेरळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ग डपाडा पोकळंब, नेरळ, 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 भा कर हर  बदे   वडील: हर  बदे 1. ग डपाडा 
पोकळंब,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

2 मंगल गो वंद बदे   वडील: गो वंद बदे 1. ग डपाडा पोकळंब 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

3 र वं  शांताराम बदे   वडील: शांताराम बदे 1. ग डपाडा पोकळंब 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

4 समीर शांताराम बदे   वडील:  शांताराम बदे 1. ग डपाडा 
पोकळंब,कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

5 िजत  भरत बदे   वडील: भरत बदे 1. राग डपाडा पोकळंब 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

6 शरद हर  बदे    वडील: हर  बदे 1. ग डपाडा पोकळंब 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

7 जयेश भरत बदे   वडील: भरत बदे 1. ग डपाडा पोकळंब 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

8 तकद र मंगल बदे   वडील: मंगल बदे 1. ग डपाडा पोकळंब 
कजत,नेरळ,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 ल मण जैतू रसाळ ,वय35 वष, धंदाशेती/पटर, जात हंदू आगर , रा.ग डपाडा पो.कळंब कजत, िज. रायगड, आधारकाड नं. माह त नाह  
मो.नं.9209338891 सम  नेरळ पोल स ठाणे येथे हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल माणे दले या प यावर माझी प नील ला, वडील 
जैतू,आई मंजूळा असे आ ह  एक  कुटूंबात राहतो. ता.27/03/2017 रोजी सायंकाळी 18.30 वा. चे दर यान मी नेरळ येथे पट ंगचे काम क न 
मी माझे मोटार सायकलने नेरळ येथून घर  ग डपाडा येथे आलो असता मागील कब डी साम यांव न भांडणे होवून याचा मनात राग ध न 
आमचे गावातील 1)भा कर हर  बदे 2)मंगल गो वंद बदे 3)र वं  शांताराम बदे 4)समीर शांताराम बदे 5) िजत  भरत बदे 6)शरद हर  बदे 7) 
जयेश भरत बदे 8)तकद र मंगल बदे सव रा. .ग डपाडा पो.कळंब कजत, िज. रायगड यांनी संगणमत क न हातात का या, केबल अशांनी 
मला ल मण रसाळ,जैतू रसाळ,जनादन रसाळ,गणेश ठमके,ल ला रसाळ,उमा रसाळ,पुजा ठमके यांना शवीगाळी क न हाताबु कयांनी का यांनी 
मा न आ हाला जखमी केले आहे. यापैक  मला भा कर हर  बदे याने केबलने व मंगल गो वंद बदे काठ ने मारले आहे. तसेच मंगल याने 
माझे वडील जैतू रसाळ यांना काठ ने मारले आहे.तर  आज ता.27/03/2017 रोजी सायंकाळी 18.30 वा.चे दर यान मी माझे घर  असताना 
मागील कब डी या साम याव न वाद झाला होता. याचा मनात राग ध न आमचे गावातील 1)भा कर हर  बदे 2)मंगल गो वंद बदे 3)र वं  
शांताराम बदे 4)समीर शांताराम बदे 5) िजत  भरत बदे 6)शरद हर  बदे 7) जयेश भरत बदे 8)तकद र मंगल बदे सव रा. .ग डपाडा 
पो.कळंब कजत, िज. रायगड यांनी संगणमत क न हातात का या व केबल घेवून मसाला उधळवून मला व मा या नातेवाईकांना मारहाण 
क न दुखापत केल  हणुन. माझी यां या व द त ार आहे. माझी घेतलेल  फयाद संगणकावर टंकलेखीत केलेल  असून ती मी वाचुन 
पा हल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर व खर  आहे. सदर गु हयाचा पुढ ल तपास पोसई सांगळे हे कर त आहेत.

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)): KETAN  NAMDEV  
SANGALE

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMAH49880        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

6 पु ष  

7 पु ष  

8 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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0051 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 23:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 23:47 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
9 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(3)

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/03/2017 Time (वेळ): 23:22 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:22 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 27/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 18:30 तास Time To (वेळेपयत): 16:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 18 क.मी.
(b) Address (प  ता): ग डपाडा पोकळंब ता कजत ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): मंगल गो वंद बदे   
(b) Father's Name ( का नाम): गो वंद बदे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1958 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(g) Occupation (  यवसाय): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ग डपाडा पोकळंब ता कजत, नेरळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ग डपाडा पोकळंब ता कजत, नेरळ, 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 ल मण रसाळ   1. ग डपाडा पोकळंब ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

2 जनादन रसाळ   1. ग डपाडा पोकळंब ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

3 साईनाथ रसाळ   1. ग डपाडा पोकळंब ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

4 जैतू रसाळ   1. ग डपाडा पोकळंब ता 
कजत,रायगड,महारा ,भारत

5 लला रसाळ   1. ग डपाडा पोकळंब ता 
कजत,रायगड,महारा ,भारत

6 मंजूळा रसाळ   1. ग डपाडा पोकळंब ता 
कजत,रायगड,महारा ,भारत

7 उमा उमेश रसाळ   पती: उमेश रसाळ 1. ग डपाडा पोकळंब ता 
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)



मी ी मंगल गो वंद बदे वय 59 वष, यवसाय शेती रा. ग डपाडा पो.कळंब ता. कजत िज. रायगड आधारकाड नं. मा हत नाह  
मो.नं.8149439913 सम  कळंब पोल स दुर े  येथे हजर राहुन खबर लहून देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे आमचे राहते 
घर असुन यात मी माझे पर वारासह एक ात राहतो व शेती यवसाय क न यावर आमचा उदर नवाह कर त असतो. आज दनांक 
27.03.2017 रोजी मी नेहमी माणे उठुन आमचे गावातील योतात दवसभर काम केले व सायंकाळी 6.30 वा. कळंब येथे उदया गुढ पाडवा 
सण अस याने मी कराणा माल खरेद  कर यासाठ  पायी चालत गेलो खरेद  क न मी पायी चालत आमचे ग डपाडा गावात जात असतांना 
गणेश ठमके याने मला शवीगाळी केल  व शट पकडुन हाताबु याने मारहाण केल  व शट फाडला यावेळी भांडण नको हणुन माझे राहते घर  
ग डपाडा येथे गेलो घर  गे या नंतर माझे अंगावर ल शट फाटलेला दस याने माझे घरातील माणसांनी मला वचारले शट कसा फाटला ते हा 
मी सां गतले क  माझी व गणेश ठमके यां याशी मागील दोन म ह यापुव  झाले या भांडणाचा मनात रागध न मला मारहाण केल  असे 
सां गतले हणुन माझी प नी सौ. मंदा मंगल बदे तसेच माझे भावाची प नी सौ. जय ी भा कर बदे असे गणेश यास वचारणा कर या कर ता 
सायंकाळी 7.00 वा.गेले असता माझी प नी सौ.मंदा बदे हस ल मण रसाळ याने लोखंडी रडने डो यात मा न दुखापत केल  व भावाची प नी 
जय ी हस लाकडी दांड याने डावे हातावर मनगटाचे वरती मा न दुखापत केल  यावेळी मी व भाउ भा कर, जयश शरद, र व ं, स मर असे 
यांची भांडण सोड व या गेलो असता ल मण यांने भाउ भा कर यास लोखंडी चैनने डो यात व उज या खांदयावर मारहाण केल  व गणेश 
याने लाकडी दांड याने भाउ जयश यास लाकडी दां याने पा ठवर मारहाण केल  व हाताने ठोसा मारला व जनादन रसाळ यांने हातात 
मरचीचा मसाला घेवुन आमचे अंगावर टाकला व इतर साईनाथ रसाळ जैतू रसाळ, सौ. लला सराळ, व मंजूळा रसाळ, उमा उमेश रसाळ 
यांनीह  माझी प नी व व हनी जय ी या दोघीना लाकडी दांड याने मारहाण क न दुखापत क न दगड फेकुण मारहाण क न धमक  दल  
आहे.आमचे झाले दुखापतीवर ाथ मक आरो य क  कळंब येथे औषधोपचार केलेला आहे. तर  आज दनांक 27.03.2017 रोजी 07.00 
वाजता आमचे गावातील गणेश ठमके यां याशी मागील दोन म ह यापुव  झाले या भांडणाचा मनात रागध न मला मारहाण केल  हणुन 
माझी प नी सौ. मंदा मंगल बदे तसेच माझे भावाची प नी सौ. जय ी भा कर बदे असे गणेश यास वचारणा कर यास.गेले असता माझी 
प नी सौ.मंदा बदे हस ल मण रसाळ याने लोखंडी रडने डो यात मा न दुखापत केल  व भावाची प नी जय ी हस लाकडी दांड याने डावे 
हातावर मनगटाचे वरती मा न दुखापत केल  यावेळी मी व भाउ भा कर, जयश शरद, र व ं, स मर असे यांची भांडण सोड व या गेलो 
असता ल मण यांने भाउ भा कर यास लोखंडी चैनने डो यात व उज या खांदयावर मारहाण केल  व गणेश याने लाकडी दांड याने भाउ जयेश 
यास लाकडी दां याने पा ठवर मारहाण केल  व हाताने फायट  मार या व जनादन रसाळ यांने हातात मरचीचा मसाला घेवुन आमचे अंगावर 
टाकला व इतर साईनाथ रसाळ जैतू रसाळ, सौ. लला सराळ, व मंजुळा रसाळ, उमा उमेश रसाळ यांनीह  माझी प नी व व हनी जय ी या 
दोघीना लाकडी दांड याने मारहाण क न दुखापत क न मार याची धमक  दल  हणून माझी खबर आहे. सदर गु हयाचा पुढ ल तपास 
पोह/1574 वाघमारे कर त आहेत

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)): KRISHNA JANU 
WAGHMARE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46801        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 म हला  

6 म हला  

7 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

(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)



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

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

6

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 01:32 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 01:32 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४८
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/03/2017 Time (वेळ): 00:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:11 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 26/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): मा ती   देहू  डूमणा 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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 पेढारमाऴ, पेढारमाऴ, सूधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पेढारमाऴ, पेढारमाऴ, 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 दुरगेश   जानु  डूमणा 1. 
पेढारमाऴ,पेढारमाऴ,सूधागड,पाल ,रायगड,महाराष
◌् ,भारत

2 बाळी   दुरगेश  डूमणा 1. पेढारमाऴ,पेढारमाऴ,ता 
सूधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

3 दामी   दुरगेश  डूमणा 1. पेढारमाऴ,पेढारमाऴ,ता 
सूधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

4 बबी   जानु  डूमणा 1. पेढारमाऴ,पेढारमाऴ,ता 
सूधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

5 सागर   दुरगेश    डूमणा 1. पेढारमाऴ,पेढारमाऴ,ता 
सूधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

6 सुरेश   दुरगेश  डूमणा 1. पेढारमाऴ,पेढारमाऴ,ता 
सूधागड,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)



खबर ता 26.03.2017 मी मा ती देहू डूमणा वय 25 धंदा शेती रा पेढारमाऴ ता सूधागड िज रायगड मो नं 7798967085 सम  जांभुऴपाडा 
पोल स दुर े  येथे राहुन लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणार असुन तेथे माझे राहते घर आहे घरात मी माझे प नी मयुर  व मुलगी 
सा नका मुलगा मराज व यश असे एक  राहतो व मी शेती क न माझे कुटूबाचा उदर नवाह करतो माझा भाऊ प या देहु डूमणा याचा म ह  
कंपनीचे टर  MH 06 AL 6424 असा असुन या यावर मी आधुमधून ाि हंग करतो माझे घराचे पेढारमाऴ येथे काम चालु असुन तेथे मी 
घरासांठ  लागणारे साह य वाहतुक कर त आहे. आज ता 26.03.2017 रोजी सायकाळी 04.00 वा सुमारास सदर टर  MH 06 AL 6424 हे 
मी घोटावडे येथुन पेढरमाळ येथे आमचे सामाईक शेतीमधून पा याची टाक  धेवुन जात असताना दगादास जानू डबमणा हा तेथे आला व मला 
हणाला क  तु आमची शेच ज मनी मधून टर घेवुन जावु नको असो बोलला व मला शवीगाळी कर यास सुरवात केल  व मला हणाला 
क  तु टर थांबव असे बोलला असता मी सदर टर थां बवले असता तो मला बोलला क  तु टर या खाल  उतर असे हणाला व खाल  
उतर या या आधीच याने मला टर व न खेचुन खाल  पाडले व मला हाताबु यांनी मारहान केल  नंतर दुलबा धमा चौधर  यांनी तेथे येवुन 
आमचे भांडण सोडवले व यानंतर 1 ) दुरगेश जानु डूमणा 2) बाळी दुरगेश डूमणा 3 ) दामी दुरगेश डूमणा 4) बबी जानु डूमणा 5) सागर 
दुरगेश डूमणा 6) सुरेश दुरगेश डूमणा संव रा. पेढारमाऴ ता सूधागड यांनी सु ा मला हाताबु यांनी मारहाण केल  नंतर दुरगेश जानु डुमणा 
यांनी रागाने माझे टरचे आरसा , हेडलाईट मडगाड याचे काठ ने झोड मा न नुकसान केले आहे .तर  आज ता 26.03.2017 रोजी 
सायकाळी 04.00 वा सुमारास सदर टर  MH 06 AL 6424 हे मी घोटावडे येथुन पेढरमाळ येथे आमचे सामाईक शेतीमधून पा याची टाक  
धेवुन जात असताना दगादास जानू डबमणा हा तेथे आला व मला हणाला क  तु आमची शेच ज मनी मधून टर घेवुन जावु नको असो 
बोलला व मला शवीगाळी कर यास सुरवात केल  व मला हणाला क  तु टर थांबव असे बोलला असता मी सदर टर थां बवले असता 
तो मला बोलला क  तु टर या खाल  उतर असे हणाला व खाल  उतर या या आधीच याने मला टर व न खेचुन खाल  पाडले व मला 
हाताबु यांनी मारहान केल  नंतर दुलबा धमा चौधर  यांनी तेथे येवुन आमचे भांडण सोडवले व यानंतर 1 ) दुरगेश जानु डूमणा 2) बाळी 
दुरगेश डूमणा 3 ) दामी दुरगेश डूमणा 4) बबी जानु डूमणा 5) सागर दुरगेश डूमणा 6) सुरेश दुरगेश डूमणा संव रा. पेढारमाऴ ता सूधागड 
यांनी सू दा मला हाताबु यांनी मारहान व शवीगाळी केल  हणुन माझी वर ल इसमा व द कायदे शर त ार आहे.माझा वर ल जबाब मी 
वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे संगणकावर बरोबर टंक लखीत केला आहे.सम  हे लहुन दले सह  ता. 26.03.2017 

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): FAKIRA BABU 
TADAVI

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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

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 1980  

2 म हला 1983  

3 म हला  

4 म हला  

5 पु ष  

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 .): 0030 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 01:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 01:46 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४८
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/03/2017 Time (वेळ): 01:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:13 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 26/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 18 क.मी.
(b) Address (प  ता): पेढारमाऴ, पेढारमाऴ त,◌ा सूधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): दुगादास   जानु  डुमना 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

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 पेढारमाऴ, पेढारमाऴ,  ता सूधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पेढारमाऴ, पेढारमाऴ,  ता 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 पांडुरंग उफ प या   देहु  
डूमणा

1. पेढारमाऴ,पेढारमाऴ,ता 
सूधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

2 गोटुराम   कानु   डूमणा 1. पेढारमाऴ,पेढारमाऴ,ता सूधागड 
रायगड,महारा ,भारत

3 आंबाजी   कानु   डूमणा 1. पेढारमाऴ,ता सूधागड,ता सूधागड 
रायगड,महारा ,भारत

4 देहू   कानु  डूमणा  1. पेढारमाऴ,पेढारमाऴ,ता सूधागड 
रायगड,महारा ,भारत

5 मा ती   देहू  डूमणा 1. पेढारमाऴ,पेढारमाऴ,ता 
सूधागड,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)



खबर ता 26.03.2017 मी दुगादास जानु डुमना वय 37 धंदा शेती रा पेढारमाऴ ता सूधागड िज रायगड मो नं 7030257886 सम  
जांभुऴपाडा पोल स दुर े  येथे राहुन लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणी राहणार असुन तेथे माझे राहते घर आहे घरात मी माझी बाबी जानु 
डुमाणा प नी बाळी आ ण दामीनी मुलगी स वता मुलगा सागर सुरज असे एक  राहतो व शेती शेती क न माझे कुटुबाचे उद नवाह करतो 
गानामं ये माझी शेतज मन आहे तेथे मी भात शेती क न मा या कुटुबाचा उद नवाह करतो .आज ता 26.03.2017 रोजी सायकाळी 04.00 
वा सुमारास आमचे गावातील प या देहू डूमणा याचे म ह  कंपनीचे टर  MH 06 AL 6424 या व न मा ती देहू डूमणा हा पा याची टागी 
घेवुन माझे जागेमधून जात असताना मी टर वर ल ा हर मा ती देहू डूमणा याला सदर टर थाबव यास सांगीतले ह  जागा माझी आहे 
यामधून टर नेवु नको असे सांगीतले परंतू तो टर न थांब वता तसाच टर माझे जागेतून घेवुन जावु लागला हणुन मी धावत जावु 
यास टर सह त थां बवले व आम या दोघामं ये शवीगाळी व बाचाबाची झाल  व आ ह  दोघांनी एकमेकांना हाताबु यांनी मारहान केल  व 
तो टर या खाल  उतरला व याने शेता या मैदानाव न एक दाडका उचलुन आणला व याने माझे उज या हातावर जोरात फटका मारला 
नंतर मला सोडव या कर ता माझी प नी व गावातील दुलबा धमा चौधर  या दोघांनी सोडवासोडव केल  नंतर मी माझे घर  गेलो व घरातच 
असताना 1) पांडुरंग उफ प या देहु डूमणा 2)गोटुराम कानु डूमणा 3 ) आंबाजी कानु डूमणा 4 ) देहू कानु डूमणा संव रा पेढारमाऴ ता 
सूधागड यांनी मी याचा भाऊ मा ती यास याने माझे शेतातुन टर घात याने याचे बरोबर माझी बाचाबाची व शवीगाऴी झाल  यास मी 
मारहान केल  या गो ट चा मनात राग ध न वर ल इसम माझे घरासमोर आले व यांनी माझे घरासमोर व घरावर दगडफेक केल  हणुन 
आज ता 26.03.2017 रोजी सायकाळी 04.00 वा सुमारास आमचे गावातील प या देहू डूमणा याचे म ह  कंपनीचे टर  MH 06 AL 

6424 या व न मा ती देहू डूमणा हा पा याची टागी घेवुन माझे जागेमधून जात असताना मी टर वर ल ा हर मा ती देहू डूमणा याला 
सदर टर थाबव यास सांगीतले ह  जागा माझी आहे यामधून टर नेवु नको असे सांगीतले परंतू तो टर न थांब वता तसाच टर 
माझे जागेतून घेवुन जावु लागला हणुन मी धावत जावु यास टर सह त थां बवले व आम या दोघामं ये शवीगाळी व बाचाबाची झाल  व 
आ ह  दोघांनी एकमेकांना हाताबु यांनी मारहान केल  व तो टर या खाल  उतरला व याने शेता या मैदानाव न एक दाडका उचलुन 
आणला व याने माझे उज या हातावर जोरात फटका मारला नंतर मला सोडव या कर ता माझी प नी व गावातील दुलबा धमा चौधर  या 
दोघांनी सोडवासोडव केल  नंतर मी माझे घर  गेलो व घरातच असताना 1) पांडुरंग उफ प या देहु डूमणा 2)गोटुराम कानु डूमणा 3 ) आंबाजी 
कानु डूमणा 4 ) देहू कानु डूमणा संव रा पेढारमाऴ ता सूधागड यांनी माझे घरासमोर आले व यांनी माझे घरासमोर व घरावर दगडफेक केल  
हणुन माझी वर ल इसमा व द कायदे शरक त ार आहे.माझा वर ल जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे संगणकावर बरोबर 
टंक लखीत केला आहे.सम  हे लहुन दले सह  ता. 26.03.2017 

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): FAKIRA BABU 
TADAVI

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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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 1984  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

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 .): 0032 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 22:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 22:22 वाजता

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

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): 27/03/2017 Time (वेळ): 22:22 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:22 तास Entry No. (न द .):  048

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 26/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 तास Time To (वेळेपयत): 19:00 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, 04 क.मी.
(b) Address (प  ता): स ह नं 56 ह सा नं 2ब, मौजे चेहेर ये थल,मु ड 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): हरेश लखमा गो रवले   
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8605870895

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता चेहेर, पो वळके, , मु ड, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता चेहेर, पो वळके, , मु ड, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्
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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 इतर कृ ष उ पादने

एक गुरांचा वापरता बेडा यास 
चारपाक  कौला  छ पर,छपरास     
 असलेल  लाकडे व कौले  फुटून व 
बे यात 

25,000.00

2 इतर कृ ष उ पादने आं या या झाडांची चार कलमे यास 
आंबे आलेले कं.अं. 10,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यां या मालक या गुरां या बे याला कोणीतर  अ ात इसमाने फयाद  यांचे आ थक नुकसान 
हावे या उ ेशाने आग लावून नुकसान केले असुन यांतील फयाद  व संश यत इसम नं. 1 नक ता नरेश पाट ल यां यात मौजे चेहेर ये थल 
स ह नं. 56 ह सा नं. 2(ब) एकूण े  0.93.2 गुंठे या मलकती व न वाद असुन संश यत इसम नं. 1 हने सदर मळकती मधुन ह सा 
मळावा हणून दवाणी कोट येथे दावा दाखल केला होता सदर दा याचा नकाल संश यत इसम नं. 1 हचे बाजूने लागला असुन या नकाला 
व द फयाद  यांनी िज हा यायालयात अ पल दाखल केलेले आहे सदर मळकती व न असले या वादा व न फयाद  यांचे आ थक 
नुकसान हावे या उ ेशाने यांतील संश यत इसम यांनी फयाद  यां या गुरां या बे यात आग लावून यांचे आ थक नुकसान केले असा यांचा 
संशय आहे. हणून

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)): 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):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Santosh Gajanan 
Gaikwad

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1897        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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  

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 .): 0061 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/03/2017 19:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/03/2017 14:50 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/03/2017 Time (वेळ): 17:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:08 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 27/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:00 तास Time To (वेळेपयत): 14:50 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): पूव, 01 क.मी.
(b) Address (प  ता): मयुरा वेलस दुकान, रोहा,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): र ना  राज  हशेलकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1993 (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.): 91-8793153158

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शेतकर  भवनजवळ, अ लबाग, अ लबाग, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता जामगाव, 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 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 2000 .दरा या 50 नोटा व 500 
. दरा या 200 नोटा 2,00,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

तार ख 27/03/2017 रोजी 14.00 वा.चे सुमारास यातील फयाद  र ना राज  हशेलकर वय 24 रा. जामगाव ता. रोहा िज.रायगड या रोहा 
शहरातील मयुरा वेलसचे दुकानात सोने खरेद  कर यास आ या हो या. यांनी सोने खरेद साठ  आणलेले 2 लाख पये यांचे बगम ये ठेवले 
होते. सदर बगेमधुन दोन अ ात म हला व दोन अ ात लहान मुल  यांनी संगनमत क न फयाद  यांचे बगेतील पैसे दुपार  14.50 वा.चे 
सुमारास फयाद चे संमती शवाय लबाडीचे हेतुने वताचे फायदयाकर ता चो न नेले 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)): 2,00,000.00

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)): ranjit yashvant jadhav Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / 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)
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