
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0065 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/04/2017 14:23 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/04/2017 14:23 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/04/2017 Time (वेळ): 14:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:13 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 27/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/04/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 03:45 तास Time To (वेळेपयत): 03:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

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

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): क शोरकूमार  रामचं  पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता गोर नंदन सोसोयट , व यानगर, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नांगरवाडी, रामराज, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इतर पै ो लयम उ पादने 

20,000/  पये  क मतीचे  
इले क ा सफामर(डी.पी) मीधील 
आँईल सूमारे 350 ल टर 
जू.वा.क .अंदाजे

20,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यातील कोणीतर  आ ात चोर याने फ याद  यांचा वर ल वणनाचा व क मतीचा इले क ा सफामर(डी.पी) 
मीधील आँईल फ याद  यांचे संमतीशीवाय लबाडीचे इरा याने व वत चे फाय याकर ता चो न नेला हणुन 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1153        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): PBMAH73006

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0096 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/04/2017 12:38 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/04/2017 12:23 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/04/2017 Time (वेळ): 12:23 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:23 तास Entry No. (न द .):  018

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 13/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:15 तास Time To (वेळेपयत): 18:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 3 क.मी.
(b) Address (पता):   पेण- खालापुर रोडवर, मुंबई पुणे ए स ेस हायवे ,  जजवळील वळणावर ,सावरोल  , ता खालापुर 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): NITIN  YASHWANT GAYAKWAD

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 05/06/1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9272424447

2 थायी पता खालापुर पोल स ठाणे, 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 प टु    उमेश खारवाल 1. पो नंदवा व णुपुरा,ल मीपुर 
महत,कसलाकुशी नगर,उ तर देश,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)



फयाद दनांक 26/04/2017मी, नतीन यशवंत गायकवाड, पो. ना.ब.नं.1475, वय 34 वष, नेमणूक खालापूर पोल स ठाणे, 
मो.नं.9272424447. सम  हजर राहून सरकारतफ खबर लहून देतो क ,मी, खालापुर पोल स ठा या या नेमणुक स आहे. दनांक 
13/04/2017 रोजी मी, दवसपाळी ठाणे अंमलदार हणून कत य बजा वत असताना स तश अशोक वा ं े, वय 22 वष, रा.कळंबोल , 
ता.पनवेन, नवी मुंबई, मुळ रा.ना नज दुमाला, ता.संगमनेर, िज.अहमदनगर लायस स नंबर नं.MH 17 20140005549. यांनी सम  खालापूर 
पोल स ठा यात हजर राहून मोटार अपघाताची खबर दल , यातील मजकुर खाल ल माणे, तो वर ल ठकाणी राहणारा असून तेथे याचे राहते 
घर आहे. तो साईकपा ान सपोट, कळंबोळी चे मालक सोमनाथ सोनेबापू कोटकर, रा. पंपळे , ता.संगमनेर , िज.अहमदनगर यांचे अशोक 
लेलंन्उ ेलर मांक नं. MH46AR3284 यावर गेले 1 वषापासून चालक हणून काम क न कुटूंबाचा उदर नवाह करत असतो. दनांक 
13/04/2017 रोजी सायंकाळी 06.00 वाज याचे सुमारास पाल फाटा येथून पेण खालापूर रोउने कळंबोल , नवी मुंबई असे तो याचे ता यातील 
ेलर चाल वत घेवून जात असताना सावरोल  गावचे हदद त मुंबई पुणे ए स ेस हायवे रोड या जजवळील वळणावर आला असता दोघेजण 
मोटार वार भरधाव वेगात या या ेलरला ओ हरटेक करत असताना यां या ता यातील मोटारसायकल ह  ि लप झा याने यांचा मोटार 
सायकल वर ल ताबा सुटला व ते खाल  पडून मोटार सायकल वर ल एक ईसम हा र याला घासत येवून खबर देणाया या ता यातील ेलर या 
उज या बाजू या पाठ मागील टायरखाल  पडला. सदर घडलेला अपघात ल ात येताच याचे गाडीचा ेक क न गाडी थांबवल  व गाडी खाल  
उत न पा हले असता एक काळया रंगाची बजाज प सर मोटारसायकल मांक MH06 R9770 ह  वर ल एक इसम हा ेलर या डा या साईटला 
पडला होता. सदर दोन इसमांपैक  एक इसमास गंभीर व पा या दुखापती झा याने यास पुढ ल उपचाराकर ता याने व तेथे जमले या 
लोकांनी यास उचलून अँ बुलसम ये बसवून पुढ ल उपचाराकर ता MGM ह पीटल, कामोठे येथे पाठ वले आहे. आ ण खालापूर पोल स ठा यात 
सदर अपघाताची खबर दे यास आला आहे, वगैरे मजकुराची मोटार अपघाताची खबर दल . सदर खबरे माणे मोटार अपघात दाखल केला 
असून याचा मांक 31/2017 असा आहे दनांक 14/04/2017 रोजी पंच 1) वसंत वठठल मोरे, वय 37 वष, यवसाय नोकर  रा. खालापूर, 
ता. खालापूर, िज. रायगड 2) सुभाष वठोबा दळवी 52 वष, यवसाय शेती रा.गोळीवाडी ता.खालापूर, िज.रायगड यांचेसम  मोटार अपघात 
मांक 31/2017 मधील खबर देणार स तश अशोक वा ं े याने सदर मोटार अपघातातील अपघात थळ दाख वले. या माणे सदर 
अपघात थळाचा दस या प रि थती माणे पंचनामा केला. यातील मजकुर खाल ल माणे, आता आमचे सम  हजर असलेले मोटार अपघाताची 
खबर देणार ी.स तश अशोक वा ं े, रा.कळंबाल , ता.पनवेल, नवी मुंबई, मुळ रा.ना नज दुमाजा, ता.संगमनेर, िज.अमहदनगर. हे सम  
हजर राहून घटना थळ दाख वत आहेत ते पहाता घटना थळ पाहता सदरचे घटना थळ हे मौजे सावरोल  गावचे हदद तील पेण खालापूर 
बायपाय रोडवर मुंबई पुणे ए स ेस हायवे पासून पि चमीस सुमारे 35 फुट अंतरावर प याडाबर  रोडवर रोड याम ये पासून उ तरेस दोन फुट 
अंतरावर आहे. सदर ठकाणा पासून पि चमेस 25 फुटावर अपघातातील खबर देणार हे याचे ता यातील ेलर मांक MH 46AR3284 हा 
खालापूर बाजूकडे त डक न साईडपटट वर उभा असून याचे नर ण करता ेलर या उज या बाजूला पाठ मागील टायरचे वरचे बाजूस घासलेले 
दसत आहे. सदर ेलरचे कागदप  पाहता सव कागदप  मुदतीत दसत आहे. तसेच सदरचे अपघातातील मोटार सायकल . MH06R9770 ह 
ेलरचे बाजूल उभी असून तीचे नर ण कर ता मोटार सायकलचे उज या बाजूचे हडेल वाकलेले दसत असून आहे. कक तूटल  दसत असून 
उज या साईटचे टाक  चेपलेल  आहे. सदर मोटार सायकलचे कागदप  उपल ध नस याने याचे पाहाणी कर ता आल  नाह . सदर अपघातातील 
खबर देणार हे या या ता यातील ेलरला आलेला मोटारसायकल वर ल चालक याने ओ हरटेक कर याचे य नात ेलरचे उज या बाजुस 
मोटारसायकलचा हडेल लागून अपघात झाला अपघातात मोटारसायकल वर ल इसम जखमी झा याने यानां एमजीएम ह पीटल येथे 
औषधउपचारासाठ  घेवून गेले आहेत, वगैरे हक गत सम  सांगत आहेत. वगैरे मजकुराचा दस या प रि थतीचा वर ल नमुद पंचांसम  
पंचनामा क न तो कागदप ात सा मल केला. दनांक 21/04/2017 रोजी कामोठे पोल स ठाणे, नवीमंबई यांचेकडील जावक . 2426/2017 
अ वये कागदप  ा त झाले. याम ये मोटार अपघात मांक 31/2017 मधील जखमी सा ीदार रोहन उफ अ वनाश गौ रशंकर नकम, 
वयः21 वष, यवसायःकलर काम, स या रा.खार आंबेडकर रोड, झोपडपटट , अंधेर  वे ट, मुंबई मुळ रा.िजगोरखपुर, गांव शेवई भवापार, 
पोल स ठाणे बेल पार, रा उ तर देश याचे MGM ह पीटल, कामोठे येथे औषधोपचारादर यान न द वलेला जबाब ा त झाला आहे.तसेच दनांक 
25/04/2017 रोजी कामोठे पोल स ठाणे, नवीमंबई यांचेकडील जावक . 2479/2017 अ वये कागदप  ा त झाले. याम ये मोटार अपघात 
मांक 31/2017 मधील जखमी प ट उमेश खारवाल हा MGM ह पीटल, कामोठे येथे औषधोपचारादर यान मयत झाला असून याचे ेतावर 
दोन पंचांसम  मरणो तर पंचनामा भ न ा मण णालय, पनवेल येथे शव व छेदन कर यात आले असून सदर मोटार अपघातातील इतर 
सा ीदार व मयताचे वडील उमेश कवडी खरवार, वयः31 वष, यवसायःनोकर , रा. स या म नं.305 कापरग ल , एस.के.क णा लाझा मुळ 
रा.नया मकान, नेह  नगर, वड नं.05, ता.महाराजगंज, िज. महारागंज रा. उ तर देश यांचा न द वलेला जबाब इ याद  कागदप  इकडे ा त 
झाले आहेत. एकंदर त सदर मोटार अपघाताचे झाले चौकशी व न असे दसुन येते क , यांतील मयत प ट उमेश खारवाल, हा याचे 
ता यातील काळया रंगाची बजाज प सर मोटारसायकल मांक MH 06 R9770 ह  व न यांतील सा ीदार रोहन उफ अ वनाश गौर शंकर नकम 
यास घेवून दनांक 13/04/2017 रोजी पेण बाजूकडून खालापूर बाजूकडे चाल वत घेवून जात असताना 18.15 वाज याचे सुमारास मौजे 
सावरोल  गावचे ह ीत पेणखालापूर रोडवर, मुंबईपुणे ए स ेस हायवे जजवळील वळणावर आलेवेळी समोर जात असले या ेलर मांक 
MH46AR3284 यास हयगयीने, अ तवेगाने, र या या प रि थतीकडे दुल ष क न, ओ हरटेक कर त असताना मयत प टु उमेश खारवाल 
याने याचे ता यातील मोटार सायकलचा अचानक ेक दाबला. यामुळे मोटार सायकल ि लप होवून अपघात झाला. सदर अपघातात सा ीदार 
रोहन उफ अ वनाश गौर शंकर नकम यास मुका मार लागला आ ण वतः ला लहान मो या व पा या होवून वतः चे मरणास आ ण मोटार 
सायकल या नुकसानीस कारणीभुत झाला हणून माझी मयत प टु उमेश खारवाल याचे व द भा.द. व.क.304अ, 279,337,338, 427 सह 
मो. वा. का.कलम. 184 माणे सरकारतफ खबर आहे.सम हे लहून दले. सह . ता. 26.04.2017. ठाणे अंमलदार, खालापूर पोल स ठाणे

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

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

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

13.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): NITIN YASHWANT 
GAYAKWAD

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362NYGM8301Z        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1994  

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)
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1. P.S. (पोल स ठाणे): मु ड

FIR No. ( थम खबर .): 0024 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/04/2017 04:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/04/2017 04:05 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ 132

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/04/2017 Time (वेळ): 03:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:05 तास Entry No. (न द .):  006

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 26/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:45 तास Time To (वेळेपयत): 16:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 10 क.मी.
(b) Address (पता): मंडळ अ धकार  कायालय , नांदगाव ,मु ड-402401

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): या मीन  शर फ ईनामदार   पोल स नर क ACB रायगड 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): पोल स अ धकार

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9527904700

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ACB रायगड अ लबाग, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा -402201, भारत
2 थायी पता ACB रायगड अ लबाग, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा -402201, 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 4 नोटा 8,000.00

2 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 500/  दरा या 4 नोटा 2,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत साहेबराव साबळे मंडळ अ धकार  नांदगाव ता.मु ड व संजय ह रा शंगे नांदगाव वय 43वष 
धंदा तलाठ  सजा नांदगाव ता.मु ड वग 3 यांनी यांना शास कय नोकर /लोकसेवक या ना याने मळाले या अ धकाराचा व पदाचा दु पयोग 
क न वताचा अ थक फायदा क न घेणेकर ता त ारदार यशवंत पाट ल यांचे गट नं.503 े 1..11..30 हे .आर.या शेतज मनीचा सातबारा 
उतारा व न द घेणेसाठ  त ारदार यांचेकडून 25,000/ पये लाचे या र कमेची मागणी क न येक  पाच हजार पये ि वका न वताचा 
अ थक फायदा क न घेतला 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 साहेबराव    व वासराव   
साबळे

प नी: सं गता साहेबराव 
साबळे 

1. 
नारायणआळी,रेवदंडा,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,मह
◌ारा ,भारत

2  संजय   ह रा   शंगे प नी: सर ता संजय शंगे 1. म नं1,मा ती आळी, ाने वर  ब डींग 
तऴमजला,रेवदंडा,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महाराष
◌् ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): 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): अल बाग

District (िज  हा): रायगड

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): RAMESH GANPAT BHOSALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1965 पातळ 157-157 गोरा  

2 पु ष 1974 मजबुत 165-165 गोरा  

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

         

कुबड/पाठ त वाकलेला  होय   
  

केसाचा रंग काळा 
डोळयांचा रंग काळेभोर   बाहेर ल खालचा फुल 

पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा फुल 
बाहयांचा शट

               केसाचा रंग काळा 
डोळयांचा रंग काळेभोर   बाहेर ल खालचा फुल 

पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा फुल 
बाहयांचा शट

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

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

FIR No. ( थम खबर .): 0060 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/04/2017 14:16 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/04/2017 13:08 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 27/04/2017 Time (वेळ): 14:08 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:08 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 26/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:30 तास Time To (वेळेपयत): 05:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 02 क.मी.
(b) Address (पता): आदश नगर आर ट  ओ ऑफ स या मा,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): .संद प कसन बानखेले    
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1979 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता आदश नगर आर ट  ओ ऑफ स या मा, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता आदश नगर आर ट  ओ ऑफ स या मा, पेण, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा

3) 58000/  एकूण दोन हजार 
पये दरा या वीस नोटा, पाचशे 
पये दरा या  बा वीस नोटा, शंभर 
पये     

58,000.00

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):

खबर द.27/04/2017मी ी.संद प कसन बानखेले वय 38 यवसाय दूकान रा.आदश नगर आर ट  ओ ऑफ स या मागे पेण ता पेण मो नं 
9860400600 सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहाणारा असून घरात मी माझी प नी अि वनी संद प 
बानखेले मूलगा द शल,व लहान चूलत भाऊ सागर दल प बानखेले असे एक त राहातो. माझे पेण शवाजी चौक खान पलेस येथे गावडे 
ऑ ट कलस नावाचे च माचे दूकान आहे. गेले 15 वषापासून आहे. काल द 26/04/17 रोजी नेहमी माणे सकाऴी 09.15 वा गावडे 
ऑ ट कलस येथे येऊन रा ौ 09.15 वा पयत च मे व गगलची वक  क न धं याचे पैसे घर  गेऊन गेलो, मी व भाऊ असे धं याचे पैसे 
घरातील देवघरात डावे साईडला असले या लकरम ये नेहमी ठेवत असतो द 26/04/17 रोजीचे याच माणे या दवसाचे दे खल धं याचे पैसे 
याच लकरम ये ठेऊन माझेकडील पकेट सू दा याम ये ठेवले.नंतर रा ौ जेवण खाण क न ट ह  बघून टाईमपास क न रा ौ 11.30 वा 
दर यान मी माझी प नी मूलगा द शल यांचे सोबत घरा या पह या मा यावर बेड म म ये झोपनेस गेलो तसेच लहान भाऊ सू दा पह या 
मा यावर दूसया बेड मम ये झोप यास गेला होता. दर यान मी भाऊ घराचा मेन दरावाजा लाव यास वस न गेलो.मी बेड म म ये गे यावर 
आतून लक क न झोपी गेलो. आज ता 27/04/17 रोजी नेहमी ामाणे सकाऴी 05.30 वा उठलो दूकानात जा याचे अस याने घराचे पह या 
मा याव न खाल  हल म ये आलो हलचा दरवाजा उघडा दसला व देवघरात व तू खाल  पडले या दस या हणून मी खा ी केल  असता 
देवघरात असलेले लकर उघडे दसले यात ठेवलेले पैसे व पक ट दसले नाह  हणून मी भाऊ व तनी यांना सदर हक गत सां गतल  ते हा 
यांनी ह  आजूबाजूला पाहाणी क न देवघराचे पाठ मीगे असले या बेड म ये कपाटातील कप यांची उचलाउचल के याची दसून आल  सदरचा 
कार पाह यावर आमचे ल ात आले क  घरात चोर  झालेल  आहे. घरातील रोख र कम व पकेट म ये असले या ेडीट काड व लाय नस 
यांचे वणन खाल ल माणे 3) 58000/ एकूण दोन हजार पये दरा या वीस नोटा, पाचशे पये दरा या बा वीस नोटा, शंभर पये .दरा या 
स तर नोटा.4) 00.00 एक ाऊन रंगाचा मनी पस यात फोर ह लर लाय नस एक ए सीस, एचडीएपसी,एसबीआय, बँकांचे ेडीट काड , 
एसबीआय, ए सीस बँकेचे डेबीच काड असे एकूण कमंत अंदाजे5) 58000/ येणे माणे वर ल वणनाची रोख र कम, डेबीट काड ेडीट काड 
लाय नस मनी पस सह त व व तू कोणीतर  अ ात चोर याने माझे गराचे उघडे दरवा यावाटे आत वेश क न माझे सम ती शवाय लबाडीच 
हेतूने चो न नेले हणून माझी अ ात चोर या व द त ार आहे तर  द 26/04/17 रोजी रा ौ 23.30 ते द 27/04/17 रोजी 05.30 चे 
दर यान माझे घराचे उघडे दरवा यावाटे आत वेश क न घरातील देवघरा शेजार  असले या लकर मधून 58000/ रोख र कम व मनी पस व 
या म धल लाय नस,डेबीच काड, ेडीट काड, असे मा या सम ती शवाय चो न नेले आहे हणून माझी अ ात चोर या व द त ार आहे 
वर ल जबाब माझे सांगणे माणे ि हडीओ शुट ंग क न संगणाकावर टंक ल खत केला असून याची ंट काढ या नंतर वाचून पाह ले असता 
तो बरोबर आहे सम  हे लहून द सह  ता27/04/2017ठाणे अंमलदार 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 58,000.00

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)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): AMAR ANANT 
PAWAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 811        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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)  
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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