
1. P.S. (पोल स ठाणे): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/01/2017 18:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/01/2017 17:55 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 29/01/2017 Time (वेळ): 17:55 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:55 तास Entry No. (न द .):  018

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 21/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 13:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:00 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, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): गालसुरे काठ , ीवधन-402110

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): शौकत    उमर ईरफानशहा
(b) Father's Name ( का नाम): उमर ईरफानशहा
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1971 (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): डॉ  टर

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 बी,103, हाईट, यमुना नगर,, म लतनगर या समोर, अंधेर  पि चम, मुंबई 58, 

अंधेर  , बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत
2 थायी पता आयार मोह ला, ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान सी ह ट दहा नग सी.सी.ट . ह .कमेरे 
(कंपनीचे नांव माह त नाह ) 12,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान दुरदशन संच एक समसंग कंपनीचा 32 इंच LED  

ट. ह . व याचा र स हर. 14,000.00

3 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान केबल/तार
एक दु बन, एक बटर  चाजर व चार 
सी.सी. ट ह  वायरचे बंडल 
जु.वा. क.अ.

3,000.00

4 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान ब  ब सहा फोकस लाईट, दहा ि टट 
लाईट, जु.वा. क.अ. 5,000.00

5 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान टाटर सहा टाटर, एक वटर पंप टाटर 
पनल बोड. 4,000.00

6 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान पंखा

एक डप जचे ट बलायझर एक 
जचे ट बलायझर, दोन सल ंग 

पंखे व एक डओ मटर       
जु.वा. क.अ. 

3,000.00

7 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे पावती एक बल व पाव या असलेल  फाईल 
जु.वा. क.अ. .00

8 इतर पै ो लयम उ पादने 

दोन नळया रंगाचे 150 लटर 
मापाचे म यात येक  120 
लटर डझेल माणे एकुण 240 
लटर डझेल.

14,400.00

9 इतर घरगुती व  तु दोन लाल रंगाचे एच.पी. सलडर गस, 
जु.वा. क.अ. 3,000.00

10 इतर संक ण/ व वध 
दोन पाग व दोन डोळ (जाळी) व 
चार कडांळ जाळ व सहा र सीचे 
बडल जु.वा. क.अ.

3,000.00

11 इतर यं –उपकरण/उपसाधन  एक ल मशीन, एक वजन काटा, 
एक वुड कटर मशीन जु.वा. क.अ. 4,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9967753922

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)): 65,400.00

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी शौकत उमर ईरफानशहा, वय.46, धंदा. ा टर, रा.बी.103 हाईट, यमुना नगर, म लतनगर या समोर अंधेर  पि चम, मुंबई 58, मुळ रा. 
आयार मोह ला, ीवधन, ता. ीवधन िज.रायगड सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क . मो नं.9967753922 मी व रल 
ठकाणी राहणारा असुन तेथे मी माझे राहते घरदार आहे. तेथे मी माझे कुंटुबासह राहतो. आ ह  चौघे भाऊ असुन आमचा सदर कोळंबी क प 
असले या 45 एकर वडीलोपािजत असले या ज मनीचा वाद असुन सदरचा दावा ीवधन यायालयात चालु आहे. तसेच सदर जागेत माझे 
मालक चा क ळबी क प आहे. नमुद कोळंबी क पाची ज मन ह  माझे आई वडीलाकडुन सन 2004 म ये लजवर घेतल  आहे. गे या सहा 
मह यापुव  सदर कोळंबी क पात मी नुकसानीत गे याने सदरचा क प मी बंद ठेवला होता. यावेळी तेथे दोन बंगाल  कामगार कामास 
होते ते गेले दोन मह यापासुन काम सोडुन याचे गांवी गेलेले आहेत हणुन मी मुंबई येथुन दर आठवडयाला माझा क प असले या 
ठकाणाहुन जात येत असतो. द.21/01/2017 रोजी मी सदर क पाची पाहणी क न दुपार  01.00 वाजता मुंबई येथे गेलो होतो. यावेळी 
सव सामान सुर त होते. द.28/01/2017 रोजी दुपार  03.00 वा.चे दर यान मी नेहमी माणे माझे गालसुरेकाठ  येथील क ळबी क पाचे 
पाहणी कोळंबी क पाचे पाहणी कर यासाठ  आलो असता. सदर क पाची चार खो या तसेच एक गोडावुन असले या चाळीतील सव खो याचे 
व गोडावुनचे खोल चे कडी क यडे तुट याचे मला आढळले हणुन सदर ठकाणी असले या आतील व बाहेर ल सामानाची पाहणी केल  असता 
सदर चाळी या बाहेर भंतीवर लावले या सहा सी.सी.ट . ह . कमेरे तोडुन काढुन ने याचे दसले. हणुन मी प ह या मम ये वेश केला 
असता भंतीवर असलेला ट.ि ह. 32 इंची, ट.ि ह. र स हर, सी.सी.ट . ह .डी. ह .आर., चार सी.सी.ट . ह . (न वापरते) एक दु बण, एक बटर  
चजर, सहा र सीचे बंडल, डीप जर ट मलायझर, दोन पाग, आ ण दोन डोल (जाळी) सी.सी.ट . ह . केबल वायरचे चार नवीन बंडल, तसेच 
या सव व तुची बल व पाव या असलेल  फाईल, तसेच दुसया खोल मधील एक ल मशीन, एक वजन काटा, एक वुड कटर मशीन, एक गस 
सलडर, सहा फोकस लाईट, दहा ि ट लाईट, सहा टाटर, एक जचे ट बलायझर,एक सल ंग पंखा, एक सबळ, एक डओ मटर, नळया 
रंगाचे दोन मम ये असलेले 240 लटर डझेल तसेच तसया खोल मधील एक गस सलेडंर व एक वटर पंप. तसेच चौ या खोल तील एक 
स लंग फन व गोडावुन या बाहेर असणारे वटर पंप टाटर पनल बोड अशा व तु तेथे नस याचे दसले. सदर व तुचे वणन खाल ल 
माणे.1)12,000 पये दहा नग सी.सी.ट . ह .कमेरे (कंपनीचे नांव माह त नाह ) जु.वा. क.अ.2)14,000 पये एक समसंग कंपनीचा 32 इंच 

LED ट. ह . व याचा र स हर.3)14,400 पये दोन नळया रंगाचे 150 लटर मापाचे म यात येक  120 लटर डझेल माणे एकुण 
240 लटर डझेल. (आज दराचे कमंतीचे) 4)3,000 पये दोन लाल रंगाचे एच.पी. सलडर गस, जु.वा. क.अ. 5)3,000 पये दोन पाग व 
दोन डोळ (जाळी) व चार कडांळ जाळ व सहा र सीचे बडल जु.वा. क.अ. 6)3,000 पये कमंतीचा एक दु बन, एक बटर  चाजर व चार 
सी.सी. ट ह  वायरचे बंडल जु.वा. क.अ.7)5,000 पये सहा फोकस लाईट, दहा ि टट लाईट, जु.वा. क.अ. 8)4,000 पये एक ल मशीन, 
एक वजन काटा, एक वुड कटर मशीन जु.वा. क.अ. 9)4,000 पये सहा टाटर, एक वटर पंप टाटर पनल बोड 10)3,000 पये एक डप 
जचे ट बलायझर एक जचे ट बलायझर, दोन सल ंग पंखे व एक डओ मटर जु.वा. क.अ. 11)00.00 पये एक बल व पाव या 

असलेल  फाईल जु.वा. क.अ. असा एकुण 65,400 येणे माणे वर ल वणनाचा माल कोणीतर  माझे संमती शवाय चो न नेला असुन काल 
द.28/01/2017 रोजी मला गालसुरे काठ  गावातील एका इसमाने सां गतले क , दोन दवसा पुव  माझा मोठा मोह मदअल  व याचा मुलगा 
यासर यासोबत तीन इसम चाळी या आसपास क ळबी क पाचे सामान ठेवले होते. तेथे साफसफाई कर त होते.तर  मा या वर ल नमुद व तु 
माझा भाउ मोह मदअल  व याचा मुलगा यासर व यांचे सोबत नेहमी असणारे गालसुरेकाठ  येथील परेश पोलेकर वय.30, णय शंदलकर 
वय.28, यांनी संगतमत क न वर ल नमुद व तु चो न ने या असा यात असा मला संशय वाटतो.वर नमुद खो यामधील पुव पासुन 
अ ता य त पडले या व तुची साफसफाई मा या नोकरामाफत क न आता मी पोल स ठा यात त ार दे यास आलो आहे.

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH43072        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

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): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0009 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/01/2017 15:17 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/01/2017 15:17 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३

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): 29/01/2017 Time (वेळ): 14:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:30 तास Entry No. (न द .):  015

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 28/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 18:30 तास Time To (वेळेपयत): 14:00 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, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): कजळोल  बु ुक,महाड-402301

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव):  हमीद   अि ल मयाँ  सालदुलकर
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9975896241

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कंजळोल  बु ुक, महाड, महाड शहर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कंजळोल  बु ुक, महाड, महाड शहर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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  हमीद अि ल मयाँ सालदुलकर यांची मुलगी कु.अ बना हमीद सालदुलकर वय 15वष ह स द. 
28/1/2017 रोजी सायं. 18.30 वा. सुमारास कोणीतर  अ ात इसमाने फुस लावुन आमीष दाखवुन पळवुन नेले 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)): 

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)): Ravindra Pitambar 
Shinde

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): BPMH75186        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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

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

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): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/01/2017 16:07 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/01/2017 16:07 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): 29/01/2017 Time (वेळ): 15:51 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:51 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 28/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:30 तास Time To (वेळेपयत): 06:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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): क टम आँफ सचे जवऴ , मांडवी मोह ला,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अ ल अजगर   बशीर   स यद
(b) Father's Name ( का नाम): बशीर स यद 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 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.): Mobile (मोबाइल सं.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मांडवी मोह ला  अ लबग,  अ लबग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता मांडवी मोह ला  अ लबग,  अ लबग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल
1)  25.000/ एक यामाहा एफझेड 
मोटार सायकल . MH 06/AU         

                            7818  इज
25,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांची वर ल वणनाची व कमंतीची मोटार सायकल कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद चे 
संमती शवाय लबाडीचे ईरा याने 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)): 25,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): PRASHANT SURESH 
VARTAK

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1100        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/01/2017 13:10 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/01/2017 13:10 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७
2 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): 29/01/2017 Time (वेळ): 10:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:53 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 28/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:00 तास Time To (वेळेपयत): 07:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): दनेश    पांडुरंग देवळेकर
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9272316641

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता भंडारवाडा, अ टमी रोहा, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता भंडारवाडा, अ टमी रोहा, 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 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू
एक सो याचे छोटे मंगळसु  यात 
मधोमध दोन डव या असलेले दड 
तोळा वजनाचे जु.वा. क.अं

28,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याची कणफूले
दोन सो याचे कानातले जोड पैक  
एक रंग असलेले व अक साखळी 
असलेले जु.वा. क.अं

10,000.00

3 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने एक लहान सो याचे ेसलेट 
जु.वा. क.अं 3,000.00

4 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ तीन लहान सो या या अंग या 
जु.वा. क.अं 1,500.00

5 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने दोन लहान सो याची पान 
जु.वा. क.अं 1,000.00

6 नाणे आ ण चलन भारतीय पया रोख र कम 2000  दरा या 15 
नोटा 30,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  हे आपले घर बंद क न गेले असता द. 28/01/2017 रोजीचे 23.00 वा ते द. 29/01/2017 
रोजी 07.00 वा.चे दर यान फयाद  यांचे बंद घराचे कुलूप तोडुन कोणीतर  अ ात इसमाने घरफोडी चोर  क न वर ल वणनाचा माल 
फयाद चे संमती शवाय लबाडीचे हेतुने 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)): 73,500.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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 .): 0015 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/01/2017 17:31 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/01/2017 17:31 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४०६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 29/01/2017 Time (वेळ): 15:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:08 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 22/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:00 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, 23 क.मी.
(b) Address (प  ता): हावे ,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ. अवंती     काश पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता हावे , रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता हावे , 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 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू
एक सो याचे 3 तो याचे प ीचे 
डझाईन चे मंगळसु  यात मोठा 
पान असलेले जु.वा. क.अं

60,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार
एक सो याचा ल मी हार 15 म 
वजनाचा यास वेगवेगळे रंगाचे खडे 
लावलेले जु.वा. क.अं

30,000.00

3 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने 
एक अधा तो याची  सो याची चैन 
यास मासाचे पैडंन असलेले 
जु.वा. क.अं

10,000.00

4 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ

तीन सो या या अंग या यात एक 
जे स अंगठ  3.5 ँम वजनाची व 
2 ले डझ अंग या येक  2 म 
वज

15,000.00

5 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू
दोन सो याचे मंगळसु  यात डाव 
व मणी असलेले येक  अधा तेळा 
वजनाचे जु.वा. क.अं

20,000.00

6 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने कानातील सो या या 2 जाड कु या 
6 म वजना या जु.वा. क.अं 10,000.00

7 दा गने/आभूषण सो याचे नाकातील रंग 
(कडी)

नाकातील सो या या दोन नथ व 
ओम आकाराचं पान जु.वा. क.अं 2,000.00

8 इतर घरगुती व  तु 

एक तां याचा हंडा, पतळेची कळशी 
व अँ यु म नअम ची भांडी यात 
तीन डबे, चार पातेले, एक तपेल  
इ.जुवा

1,000.00

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):

फयाद  हे आरोपीची वाट पाहुन न आ याने आज रोजी त ार दे यास आले हणुन

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  व सा ीदार यांचा वर ल वणनाचा व कंमतीचा, सो याचे दा गने व तां याची, पतळेची व 
अँ यु मनीअम ची भांडी पाँल श क न आणुन देतो असा व वास संपादन क न यांतील अ ात आरोपीत दोन मह ला यांनी घेवुन गेले या 
आजुन पयत परत आले नाह  हणुन यांतील आरोपीत म हला यांनी संगणमत क न फयाद  व सा ीदार यांचा अ यायाने व वासघात क न 
फसवणुक केल  हणुन.

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9225267198

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   
2 अनोळखी 2   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,48,000.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SATISH AZAD 
JAGDHANE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH54372        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

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  

2  

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 .): 0009 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/01/2017 02:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/01/2017 00:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 29/01/2017 Time (वेळ): 00:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:20 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 22/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/01/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 04:00 तास Time To (वेळेपयत): 04:00 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): खोपोल
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 08 क.मी.
(b) Address (प  ता): आडोशी बोग याजवळ पुणे-मुंबई ,खालापुर-410203

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

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

(a) Name (नाव): वकास    हर चं    पाट ल
(b) Father's Name ( का नाम): हर चं  पाट ल
(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): नोकर

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  पोल स ठाणे , खलापुर, 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):

खबर ता.28/1/2017 मी वकास ह र च  पाट ल पो.ना.2150 नेमणूक खोपोल  पोल स ठाणे सम  हजर राहून सरकार तफ फयाद लहून 
देतो क , मी खोपोल  पोल स ठाणे येथे नेमणुक स असुन द.26/01/2017 रोजी पोल स ठाणेत हजर असताना खोपोल  पो.ठाणे मोटार 
अपघातात रिज.नं.2/2017 हा म.पो.ना./161 कांबळे यांनी दनांक 25/01/2017 रोजी दाखल केला याचा पुढ ल तपास करणे बाबत मा.पोल स 
नर क सो. खोपोल  पो.ठाणे यांनी आदेश दला. नमूद मोटार अपघाता या खबरेचे अवलोकन करता मोटार अपघाताची खबर देणार वसंत 
बाळासाहेब महाळुंगकर वय 36, रा. हाडा सोसायट  जवळ आंबेठाण रोड, महाळुंगे, ता.खेड,िज.पुणे मो.नं.9822687734 सम  हजर राहून 
लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे घरदार आहे. घरात मी माझे वडील बाळासाहेब, आई सुलोचना, प नी स वधा, 
मुलगी वै णवी, भाउ िजवन असे एक  कुटूंबात राहतो. माझा चुलत भाउ सोमनाथ द ता य महाळुंगकर वय 36, मुकूंद बाबूराव महाळुंगे,वय 
36, रा. महाळुंगे, ता.खेड, िज.पुणे येथे राहतात. भाउ सोमनाथ याने याची प नी अि वनी महाळुंगकर याचे नावे एक करपीओ गाडी एम.एच. 
14/एफ.ए स.1436 ह  1 डसबर 2016 रोजी घरगुती वापरासाठ  घेतलेल  आहे.माझा भाउ सोमनाथ याची प नी माहेर  भाईदंर मुबंई येथे 
आल  होती यांना आण यासाठ  भाउ सोमनाथ व मुकूंद असे दनांक 22/01/2017 रोजी पहाटे 3.00 वाचे सुमारास महाळुंगे येथून सदर गाडी 
घेवून पुणे मुबंई ए स ेस हायवेने जात असताना पहाटे 4.00 वाचे सुमारास मौजे आडोशी बोगदया जवळ कमी 38 जवळ आले वेळी समोर 
कंटेनरने अचानक ेक लाव याने माझे भावाची गाडीने कंटेनरला धडक दल . यावेळी करपीओ गाडी एम.एच.14/एफ.ए स. 1436 या गाडीचे 
मोठया माणात नुकसान झाले आहे. व सदर अपघातात भाउ सोमनाथ द ता य महाळुंगकर व मुकूंद बाबूराव महाळुंगे हे जखमी झाले व 
तेथील वाहतुक पोल सांनी मदत क न दोघांना उपचारा कर ता ड टर जाखोट या ह पीटल खोपोल  येथे पाठ व यात आले होते यांनतर पुढ ल 
उपचारा कर ता साईनाथ ह पीटल भोसर  पुणे येथे अँडमीट केले आहे.वर ल घडले या अपघाता बाबत माझा भाउ सोमनाथ व मुकूंद यांनी मला 
माह ती द याने घडले या अपघाता बाबत त ार दे या कर ता आलेलो आहे.तर  दनांक 22/01/2017 रोजी पहाटे 4.00 वाचे सुमारास माझे 
भावाची करपीओ नं.एम.एच.14/एफ.ए स. 1436 ह  पुणे मुबंई ए स ेस हायवे ने घेवून जात असताना मौजे आडोशी बोगदया जवळ क मी 
38 जवळ आले वेळी समोर ल अ ात कंटेनरने अचानक ेक लाव याने करपीओ यावर समो न ठोकर लाग याने अपघात झाला आहे. सदर 
अपघातात भाउ सोमनाथ व मुकूंद यांना दुखापत झाल  व करपीओ गाडीचे नुकसान झाले आहे.सदर ठकाणी दोन पंचासम  जावून पंचनामा 
केला असता यातील सां ीदार वसंत बाळासाहेब महाळुंगकर सदर अपघाताची खबर देणार यांनी घटना थळ दाख वले ते पाहता सदरचा र ता 
हा पुव पि चम सरळ असून उताराचा आहे.सदरचा र ता हा तन पदर  असुन र याचे डावे बाजूने वाहन चाल वत जात असताना समोर ल 
कंटेनरने ेक के यामुळे पाठ मागून जाणार  कारपीओ न.एम.एच.14/एफ.ए स. 1436 ह  जावून कंटेनरवर आदळून अपघात झाला असले 
बाबत सा ीदार सांगत आहेत. द ीणेस उंच दगडाची कडा असून उ तरेस मुबंई पुणा जाणारा ए स ेस हायवे रोड व यापल कडे खोल दर  
असून सदर ठकाणी अपघातातील वाहन हजर नसून याचे नुकसान झाले बाबत सा ीदार सांगत असून याची कागदप  दाख वल  असता ती 
पाहता सदरची करपीओ ह  सौ.अि वनी सोमनाथ महाळूंगकर रा.महाळूंगे इंगळे ता.खेड िज.पुणे यांचे नावे असून सव कागदप  मुदतीत 
आहेत. करपीओचे पुढ ल बाजूचे इंिजनचे संपुण नुकसान झाले आहे असे सांगत आहे.वैगरे मजकुराचा स व तर पंचनामा 12.15 वा. सु  क न 
13.15 वा. पुरा कर यात आला आहे. यांतील य दश  सा ीदार 1मुकूंद बाबूराव महाळुंगे,वय 36, रा. महाळुंगे, ता.खेड, िज.पुणे व इतर 
सा ीदार 2.द ता ेय बाबूराव महाळुंगे,वय 33, रा. महाळुंगे, ता.खेड, िज.पुणे,3) दनकर हरामण महाळुंकर,वय 31, रा. महाळुंगे, ता.खेड, 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9763181329

2 थायी पता  खोपोल  पोल स ठाणे , खलापुर, 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 सोमनाथ    द ता य   
महाळुंगकर

1. महाळुंगे,ता खेड,िजपुणे,महाळुंगे,ता 
खेड,िजपुणे,खेड,पुणे ा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)



िज.पुणे,यांचेकडे चैकशी कर यात आलेले असुन सदरचा अपघात हा करपीओ चालकसोमनाथ द ता य महाळुंगकर याने गाडी र याचे 
पर थीती कडे दुल  क न र ता उताराचा असताना देखील समोर चालले या कंटेनर म ये सुर ीत अंतर न ठेव यामुळे याने ेक के यामुळे 
ठोकर मा न अपघात केला आहे सदर अपघातात वताचे व सा ीदार मुकूंद बाबूराव महाळुंगे यांचे लहान मोठया दुखापतीस कारणीभुत झाला 
असे सांगत अस याने तसे यांचे स व तर जबाब न द व यात आलेले असुन सदरचे जबाब कागदप ात सामील कर यात आले आहेत.एकंदर त 
मोटार अपघताचे झाले तपासाव न असे दसून येते क  करपीओ न.एम.एच.14/एफ.ए स. 1436 यावर ल चालक सोमनाथ द ता य 
महाळुंगकर वय 36, रा. महाळुंगे, ता.खेड, िज.पुणे याने आप या ता यातील करपीओ न.एम.एच.14/एफ.ए स. 1436 ह  दनांक 
22/01/2017 रोजी पहाटे 03.00 वाजता महाळुंगे येथून पुणे ते मुबंई ए स ेस रोडने चाल वत घेवून येत असाताना मौजे आडोशी गावचे ह ीत 
पुणे मुबंई रोडवर आडोशी गावचे हदद त ए स ेस वे क मी नं.38 जवळ आलेवेळी र ता उताराचा व वळणाचा आहे हे माह त असून देखील 
गाडी भरधाव वेगात चालवून समोर जाणारे कंटेनरला सुर ीत अतंर ठेवून न चाल वता समोर जाणारे कंटेनरला पाठ मागून ठोकर मा न 
अपघात केला व सदर अपघातात वताचे व सा ीदारमुकूंद बाबूराव महाळुंगे याचे लहान मोठया दुखापतीस व गाडीचे नुकसानीस कारणीभुत 
झाला हणून माझी याचे व द सरकातफ भा.द. व.सं.क279,337,338 मोटार वाहन कायदा कलम 184, माणे खबर आहे खबर 
ता.28/1/2017 मी वकास ह र च  पाट ल पो.ना.2150 नेमणूक खोपोल  पोल स ठाणे सम  हजर राहून सरकार तफ फयाद लहून देतो क , 
मी खोपोल  पोल स ठाणे येथे नेमणुक स असुन द.26/01/2017 रोजी पोल स ठाणेत हजर असताना खोपोल  पो.ठाणे मोटार अपघातात 
रिज.नं.2/2017 हा म.पो.ना./161 कांबळे यांनी दनांक 25/01/2017 रोजी दाखल केला याचा पुढ ल तपास करणे बाबत मा.पोल स नर क 
सो. खोपोल  पो.ठाणे यांनी आदेश दला. नमूद मोटार अपघाता या खबरेचे अवलोकन करता मोटार अपघाताची खबर देणार वसंत बाळासाहेब 
महाळुंगकर वय 36, रा. हाडा सोसायट  जवळ आंबेठाण रोड, महाळुंगे, ता.खेड,िज.पुणे मो.नं.9822687734 सम  हजर राहून लहून देतो 
क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे घरदार आहे. घरात मी माझे वडील बाळासाहेब, आई सुलोचना, प नी स वधा, मुलगी 
वै णवी, भाउ िजवन असे एक  कुटूंबात राहतो. माझा चुलत भाउ सोमनाथ द ता य महाळुंगकर वय 36, मुकूंद बाबूराव महाळुंगे,वय 36, रा. 
महाळुंगे, ता.खेड, िज.पुणे येथे राहतात. भाउ सोमनाथ याने याची प नी अि वनी महाळुंगकर याचे नावे एक करपीओ गाडी एम.एच. 
14/एफ.ए स.1436 ह  1 डसबर 2016 रोजी घरगुती वापरासाठ  घेतलेल  आहे.माझा भाउ सोमनाथ याची प नी माहेर  भाईदंर मुबंई येथे 
आल  होती यांना आण यासाठ  भाउ सोमनाथ व मुकूंद असे दनांक 22/01/2017 रोजी पहाटे 3.00 वाचे सुमारास महाळुंगे येथून सदर गाडी 
घेवून पुणे मुबंई ए स ेस हायवेने जात असताना पहाटे 4.00 वाचे सुमारास मौजे आडोशी बोगदया जवळ कमी 38 जवळ आले वेळी समोर 
कंटेनरने अचानक ेक लाव याने माझे भावाची गाडीने कंटेनरला धडक दल . यावेळी करपीओ गाडी एम.एच.14/एफ.ए स. 1436 या गाडीचे 
मोठया माणात नुकसान झाले आहे. व सदर अपघातात भाउ सोमनाथ द ता य महाळुंगकर व मुकूंद बाबूराव महाळुंगे हे जखमी झाले व 
तेथील वाहतुक पोल सांनी मदत क न दोघांना उपचारा कर ता ड टर जाखोट या ह पीटल खोपोल  येथे पाठ व यात आले होते यांनतर पुढ ल 
उपचारा कर ता साईनाथ ह पीटल भोसर  पुणे येथे अँडमीट केले आहे.वर ल घडले या अपघाता बाबत माझा भाउ सोमनाथ व मुकूंद यांनी मला 
माह ती द याने घडले या अपघाता बाबत त ार दे या कर ता आलेलो आहे.तर  दनांक 22/01/2017 रोजी पहाटे 4.00 वाचे सुमारास माझे 
भावाची करपीओ नं.एम.एच.14/एफ.ए स. 1436 ह  पुणे मुबंई ए स ेस हायवे ने घेवून जात असताना मौजे आडोशी बोगदया जवळ क मी 
38 जवळ आले वेळी समोर ल अ ात कंटेनरने अचानक ेक लाव याने करपीओ यावर समो न ठोकर लाग याने अपघात झाला आहे. सदर 
अपघातात भाउ सोमनाथ व मुकूंद यांना दुखापत झाल  व करपीओ गाडीचे नुकसान झाले आहे.सदर ठकाणी दोन पंचासम  जावून पंचनामा 
केला असता यातील सां ीदार वसंत बाळासाहेब महाळुंगकर सदर अपघाताची खबर देणार यांनी घटना थळ दाख वले ते पाहता सदरचा र ता 
हा पुव पि चम सरळ असून उताराचा आहे.सदरचा र ता हा तन पदर  असुन र याचे डावे बाजूने वाहन चाल वत जात असताना समोर ल 
कंटेनरने ेक के यामुळे पाठ मागून जाणार  कारपीओ न.एम.एच.14/एफ.ए स. 1436 ह  जावून कंटेनरवर आदळून अपघात झाला असले 
बाबत सा ीदार सांगत आहेत. द ीणेस उंच दगडाची कडा असून उ तरेस मुबंई पुणा जाणारा ए स ेस हायवे रोड व यापल कडे खोल दर  
असून सदर ठकाणी अपघातातील वाहन हजर नसून याचे नुकसान झाले बाबत सा ीदार सांगत असून याची कागदप  दाख वल  असता ती 
पाहता सदरची करपीओ ह  सौ.अि वनी सोमनाथ महाळूंगकर रा.महाळूंगे इंगळे ता.खेड िज.पुणे यांचे नावे असून सव कागदप  मुदतीत 
आहेत. करपीओचे पुढ ल बाजूचे इंिजनचे संपुण नुकसान झाले आहे असे सांगत आहे.वैगरे मजकुराचा स व तर पंचनामा 12.15 वा. सु  क न 
13.15 वा. पुरा कर यात आला आहे. यांतील य दश  सा ीदार 1मुकूंद बाबूराव महाळुंगे,व

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)): VIKAS 
HARICHANDRA PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): VIKPAT198011        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).
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F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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.
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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  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

FIR No. ( थम खबर .): 0024 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/01/2017 19:07 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/01/2017 12:19 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २९४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ११४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 33(1)(W)

5 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 110

6 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 112

7 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 117

8 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 131

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): 29/01/2017 Time (वेळ): 12:19 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:19 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 28/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 28/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 21:00 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, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता):  पुनम हाँटेल येथील , लेडीज स ह स बार येथे, मौजे  कलोते ता खालापूर ,खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): पंकज नानाजी शेळके  पो श1171 नेमणूक पोल स मु यालय 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 
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(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8805356800

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  रा मु मु यालय अ लबाग रायगड,, अ लबाग, अल बाग, रायगड, 

महारा -402201, भारत
2 थायी पता  रा मु मु यालय अ लबाग रायगड,, अ लबाग, अल बाग, रायगड, 

महारा -402201, 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 ीमती रा बया खातून   1. रा सुकापुर,ता पनवेल,पनवेल,पनवेल 
शहर,नवी मुंबई,महारा ,भारत

2 ीमती कर मा खातुन   1. रा सुकापुर,ता पनवेल,पनवेल,पनवेल 
शहर,नवी मुंबई,महारा ,भारत

3 ीमती काया गा◌ी   1. रा सुकापुर,ता पनवेल,पनवेल,पनवेल 
शहर,नवी मुंबई,महारा ,भारत

4 क वता मोहमंद सलाम शेख 
  

1. रा साई ओम आपाटमट 
कोपरखैरे,कोपरखैरेने,कोपरखैरणे,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

5 ीमती अंगुर रमजान मंडल 
  

1. रा कोनगाव,ता पनवेल,पनवेल,पनवेल 
शहर,नवी मुंबई,महारा ,भारत

6 ीमती सपना मुखज    1. से टर -1  शरोना ने ळ,नवी 
मुंबई,ने ळ,नवी मुंबई,महारा ,भारत

7 ीमती सो नया ब वास   1. दवाला गाव बेलापुर नवी मुंबई,बेलापुर,सी 
बी डी बेलापूर,नवी मुंबई,महारा ,भारत

8 ीमती अरिजना अ हदुल 
मु ला   

1. रा 2 से टर  कामोठे,कामोठे,कामोठे,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

9 ीमती शबाना बेगम   1. रा सुकापुर पनवेल,पनवेल,पनवेल शहर,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

10 ीमती ताजमा कलाम शेख 
  

1. से टर 19 कोपरखैरणे वाशी,नवी 
मुंबई,वाशी,नवी मुंबई,महारा ,भारत

11 ीमती गता राजु तवार   
 

1. से टर 06 गणेश मंद र जवळ,सरसोळे  
म छ  माकट  ने ळ,ने ळ,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

12 ीमती अनुरा बबी ठाकुर  
  

1. से टर 06 गणेश मंद र जवळ 
सरसोळ,म छ  माकट  ने ळ,ने ळ,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

13 मिजया बबी   1. 6 गणेश मंद र जवळ सरसोळे,म छ  माकट 
 ने ळ,ने ळ,नवी मुंबई,महारा ,भारत

14 ी नजीरा खातुन   1. से टर नं 23 जुई नगर,वाशी,वाशी नवी 
मुंबई,वाशी,नवी मुंबई,महारा ,भारत

15 शबनम ईशादअल    1. रा कोनगाव,पनवेल,पनवेल शहर,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

16 सुमीता च तरंजन बोर   1. रोडपाल  कळंबोल  नवी 
मुंबई,रायगड,महारा ,भारत

17 मता देवी   1. मता देवी,रायगड,महारा ,भारत
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18 सल मा खातुन   1. खांदा काँलनी,मोठा खांदा 
गाव,पनवेलरायगड,महारा ,भारत

19 राणी शेख   1. से टर नं 23 जुई 
नगर,वाशी,रायगड,महारा ,भारत

20 मडवा मंडल   1. से टर 10  कळंबोल   नवी मुंबई,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

21 राजे  कु णा भोसले   1. स ह नं 61/1,गणेश नगर 
पंपळे, नखळ,पुणे,पुणे शहर,महारा ,भारत

22 राजेश चंतामणी येवलेकर  
 

1. ी गजानन को हौ सोसायट , ब/34 जुना 
जकात नाका, डीयन ओ हर सज 
बँकेजवळ, चंचवड,पुणे शहर,महारा ,भारत

23 संतोष ानोबा भुजवळ   1. सव नं 33/3मु पो वाकड,भुजवळ व ती 
पुणे,पुणे शहर,महारा ,भारत

24 शंकर गणपत गायकवाड   1. जांभे,सांगवडे रोड,रानवे व ती,मुळशी िज 
पुणे,रायगड,महारा ,भारत

25 अ नल जा लंदर जांभळे   1. नखाते व ती गणराज काँलनी,सव नं 
38/1/2018 रहाटणी, पंपर  पुणे,पुणे 
शहर,महारा ,भारत

26 योगेश वलास लांडगे   1. 
वडगाव,लांडगा,संगमनेर,अहमदनगर,महारा ,भा
रत

27 अमोल फ करा नाईकनवरे  
 

1. सव नं174 यु द त नगर 
वाकड,को टा लका ब डींग या 
समोर,मुळशी,िज पुणे,पुणे शहर,महारा ,भारत

28 गजानन रामराव रेवसकर   1. भैरवनाथ आपाटमट, लाँट नं 15 गणेश 
पेठ, चंचवड  पुणे,पुणे शहर,महारा ,भारत

29 तुकाराम रामभाउ येवले   1. भैरवनाथ आपाटमट, लाँट नं 15 गणेश 
पेठ, चंचवड  पुणे,पुणे शहर,महारा ,भारत

30  रंगनाथ गो वंद राठोड   1. घर नं 256 भैरवनाथ नगर कुसगाव,पो 
लोणावळा ता मावळ,लोणावळा ामीण,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

31 चं कांत सुदाम बरबटे   1. खरपुडी बु ुक,ता राजगु नगर,खेड 
पुणे,खेड,पुणे ामीण,महारा ,भारत

32  नलेश सुयकांत सुपेकर   1. खरपुडी बु ुक,ता राजगु नगर,खेड 
पुणे,खेड,पुणे ामीण,महारा ,भारत

33 नवनाथ बबन बरबटे   1. खरपुडी बु ुक,ता राजगु नगर,खेड 
पुणे,खेड,पुणे ामीण,महारा ,भारत

34 अवधुत रमेश लगारे उफ 
वक    

1. रा म नं  401 साई चरण ब डीग,से टर 
22 कामोठे नवी मुंबई,कामोठे,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

35 जालंदर बाळु शेलार   1. लाँट नं 95/96 साईचरण ब डी,रा 
कामोठे,से टर 22 लाँट न,कामोठे,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

36 नलेश महादबा शंदे   1. रा स दे वर आळी,तळेगाव,ढमढेरे,ता 
मावळ,िज पुणे,तळेगांव ढमढेरे,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

37 अमोल काळुराम शवरकर  
  

1. रा 222  गावठाण मा ती मंद र,कासार ,ता 
श र,िज पुणेपुणे ामीण,महारा ,भारत
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38  स चन आनंदा देवकर    1. मु शंदे,पो वासोल ,ता खेड,पुणे,खेड,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

39 अतुल नाथा मंडे   1. मु शंदे,पो वासोल ,ता खेड,खेड पुणे,खेड,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

40 गुलाब बबन मंडे   1. मु शंदे,पो वासोल ,ता खेड,खेड,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

41 अभय बाबुराव गायकवाड   1. अ रहंत ह स म नं 210, शळफाटा 
खोपोल  ता 
खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

42 अिजत सुभाष पाट ल   1. शळफाटा खोपोल  ता 
खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

43 अशोक वामनराव आनंदे   1. मु पो का हे,ता मावळ,पुणेपुणे 
ामीण,महारा ,भारत

44 सुधीर कसन हुलावले   1. रा,काला,ता मावळ,िज पुणे,पुणे,लोणावळा 
शहर,पुणे ामीण,महारा ,भारत

45 रमजान शमशु ीन बागवान 
  

1. रा समता हौ सोसायट ,थेरगाव,मुळशी िज 
पुणेपुणे ामीण,महारा ,भारत

46 संद प रावसाहेब पाडाळे   1. मुपो माळुंगे,ता मुळशी,पुणेपुणे 
शहर,महारा ,भारत

47  िजवन जय संग कोळेकर  
 

1. मुपो माळुंगे,ता मुळशी,पुणेपुणे 
ामीण,महारा ,भारत

48 लहु एकनाथ तावडे   1. मु पो माळुंगे,ता मुळशी,पुणेपुणे 
ामीण,महारा ,भारत

49 यशवंत अं बका पासलकर   
 

1. रा सांदो श,महाड,िज 
रायगड,रायगड,महारा ,भारत

50 आ पा भानुदास ओसरे   1. रा सुजगाव,ता मुळशी िज,पुणे,पुणेपुणे 
ामीण,महारा ,भारत

51 गेणुभाउ मा ती द ड   1. रा कैलास नगर ता थेरगाव,पुणेपुणे 
ामीण,महारा ,भारत

52 संजय का शनाथ मु ळक   1. रा हाळुंगे,ता मुळशी,पुणेपुणे 
ामीण,महारा ,भारत

53 गो वंद यंकटराव पाट ल   1. 106 वरसोल ,ता मावळ,पुणेपुणे 
ामीण,महारा ,भारत

54  हशद वनोद वचारे    1. रा कुंभार वाडी,पो 
नेरळ,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

55 सुभाष जानु पारधी   1. रा कुंभार वाडी,पो 
नेरळ,कजतरायगड,महारा ,भारत

56 आनंत रघुनाथ कांबळे   1. रा फणसवाडी,पो 
नेरळ,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

57 उदय ताप म ा   1. नारायण व ल पाट ल यांचे घर , यु 
पोसर ,मोहपाडा,रायगड,महारा ,भारत

58 महेश मोहनलाल जैन   1. लाँट नं 61 पंचवट  काँलनी,तळेगाव 
दाभाडे,ता मावळ,तळेगांव दाभाडे,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

59 पेश अ ण घभाडे   1. लाँट नं 21 एक वरा हौ सोसायट,तळेगाव 
दाभाडे,ता मावळ,तळेगांव दाभाडे,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

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):

60 नखताराम हेमाराम सुतार  
 

1. रा संतोष नगर,पदुसर,ता शेरघ,ता 
शेरघड,िज,जोधपुर,जोधपुर 
ामीण,राज थान,भारत

61 वासुदेव तुकाराम बरबटे    1. खरफुट  बु ुक,ता खेड,पुणे,खेड,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

62  दनेश देवराम गायकवाड  
 

1. रा 180 मालवाडी,कोहकडी 
गावठाण,पारनेर,िज हा 
अहमदनगरअहमदनगर,महारा ,भारत

63 मयुर अ वनाश आंबरे   1. रा अंगण बी आपाटमट, लाँट,नं 11 सव नं 
156 हानुमान, बजल नगर चंचवड पुणेपुणे 
ामीण,महारा ,भारत

64 भुप  सुदाम माळी    1. रा मु 
वावेघर,पोरसायणी,रायगड,महारा ,भारत

65 वनोद र वदास माथुर   1. से टर नं 14,बेलापुर,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

66 मुकेश ी सवा लक यादव  
 

1. कोनगाव,पनवेल,रायगड,महारा ,भारत

67 सुभाष चं ा हु ता   1. कोनगाव,ता पनवेल,रायगड,महारा ,भारत
68 स तश कोर आ पा पुजार    1. कोनगाव,ता पनवेल,रायगड,महारा ,भारत
69 स मलराय ह र राय   1. खांदागाव पनवेल,रायगड,महारा ,भारत
70 संजय ह र सारम   1. कामोठे पनवेल,नवी मुंबई,महारा ,भारत
71 दप उ तम जंजाळकर   1. काळुं े पनवेल,रायगड,महारा ,भारत
72 नरंजण ठाकुर   1. पुनम हाँटेल कलोते,रायगड,महारा ,भारत
73 वजय दनकर   1. खालापुर,रायगड,महारा ,भारत
74 उमेश खाडु शेर गारा   1. पुनम हाँटेल कलोते,ता 

खालापुर,रायगड,महारा ,भारत
75 र वं  ी नवास बंगेरा   1. A/15 नलम पँलेस,अं बका 

नाका,गो ासवाडी,ड बीवल  ई ट ठाणे,ठाणे 
शहर,महारा ,भारत

76 अनंत पांडुरंग भोईर   1. नल आपाटमट, ब डींग,नंबर 2/B म नंबर 
101,जुने पनवेल,ता 
पनवेल,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.)

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



तर  दनांक 28/01/2017 रोजी रा ौ 21.00 वा.चे सुमारास मौजे कलोते, ता. खालापुर येथील हाँटेल पुनम या ठकाणी वर ल वर ल नमूद 
म हला वेटेस या सं गता या तालावर अ ल ल हावभाव आ ण बभ स न य कर त असताना मळुन आ या आ ण या ठकाणी म य ाशन 
कर त असले या वर ल नमूद य ती आ ण वर ल नमूद हटलचे टाफ कमचार  हे यांना अ ल ल न य आ ण बभ स हावभाव कर याकर ता 
ो साह त कर त होते, तसेच यांतील काह  जण सावज नक ठकाणी मोठमो याने आरडाओरडा क न सावज नक शांततेचा भंग कर त होते. 
तसेच हटेल यव थापक उमेश खाडु शेर गारा, आ ण मालक अनंत पांडुरंग भोईर, रा. नल आपाटमट, ब डींग नंबर 2/B म नंबर 101 जुने 
पनवेल, ता. पनवेल हे हाँटेल पुनम साठ  दले या परवा यां या अट  व शथ चे उ लंघन कर त होते हणून. 

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)): RANGRAO 
PANDURANG PAWAR

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला  

2 म हला  

3 म हला  

4 म हला  

5 पु ष  

6 म हला  

7 म हला  

8 म हला  

9 म हला  

10 म हला  

11 म हला  

12 म हला  

13 म हला  

14 म हला  

15 म हला  

16 म हला  

17 म हला  

18 म हला  

19 म हला  

20 म हला  

21 पु ष  

22 पु ष  

23 पु ष  

24 पु ष  

25 पु ष  

26 पु ष  

27 पु ष  

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

29 पु ष  

30 पु ष 1987  

31 पु ष 1986  

32 पु ष 1989  

33 पु ष 1983  

34 पु ष 1992  

35 पु ष 1988  

36 पु ष 1982  

37 पु ष 1987  

38 पु ष 1988  

39 पु ष 1987  

40 पु ष 1981  

41 पु ष 1972  

42 पु ष 1984  

43 पु ष 1975  

44 पु ष 1976  

45 पु ष 1982  

46 पु ष 1981  

47 पु ष 1993  

48 पु ष 1981  

49 पु ष 1984  

50 पु ष 1978  

51 पु ष 1980  

52 पु ष 1968  

53 पु ष 1984  

54 पु ष 1987  

55 पु ष 1989  

56 पु ष 1987  

57 पु ष 1988  

58 पु ष 1972  

59 पु ष 1980  

60 पु ष 1989  

61 पु ष 1982  

8
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62 पु ष 1982  

63 पु ष 1989  

64 पु ष 1977  

65 पु ष  

66 पु ष  

67 पु ष  

68 पु ष  

69 पु ष  

70 पु ष  

71 पु ष  

72 पु ष  

73 पु ष  

74 पु ष  

75 पु ष  

76 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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

9

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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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

12
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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)
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1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0023 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/01/2017 15:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/01/2017 09:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २९४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ११४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 110

5 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 112

6 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 117

7 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 33(1)(W)

8 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 131

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): 29/01/2017 Time (वेळ): 09:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 09:30 तास Entry No. (न द .):  009

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 28/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 28/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 21:00 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, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): वागत हाँटेल येथील , लेडीज स ह स बार येथे, मौजे कलोते ता खालापूर येथील ,खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुरेश   हाद  वाघमारे 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

1
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(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9028277273

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा मु वायशेत, पो नवगांव,, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा -402201, 

भारत
2 थायी पता रा मु वायशेत, पो नवगांव,, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा -402201, 

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 ीमती  त ल मा खातून   
 

1. ब डींग नंबर 9,भ ती पाक म नंबर 
208,रा वडाळा हाडा 
काँलनी,मुंबई,वडाळा,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

2 मोह नी नारायण साद 
नामदेव   

1. से टर नं11गणराज अपाटमकट, म नंबर 
303,कोपरखैरणे वाशी,नवी 
मुंबई,कोपरखैरणे,नवी मुंबई,महारा ,भारत

3 काजल संजय ठाकूर   1. म नंबर 5,महागावकर चाळ,सुकापूर  
नवीन पनवेल,न वन पनवेल,पनवेल शहर,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

4 ीमती नसर म खु ुस खान 
  

1. म नंबर 101,कमलेश नाटेकर चाळ,से टर 
6,नवीन पनवेल,पनवेल शहर,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

5 ीमती सुमन सुदन सरकार 
  

1. रा म नंबर 105 क णकुंज,से टर 19 
कोपरखैरणे वाशी,नवीन पनवेल,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

6 ीमती अंजुरा माणीक 
मंडल    

1. पटेल ऑफ सचे मागे,से टर -6 
ने ळ,सारंग,ने ळ,ने ळ,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

7 . ीमती शामा रामकुमार 
चोडीया    

1. स त ुंगी साईधाम अपाटमट, ब डींग नंबर 
ए/12कोपरखैरणे व,वाशी,कोपरखैरणे,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

8 ीमती अकल  तासीब शेख 
   

1. कळंबोल  पोल स चौक चे बाजूला,लाँक 
ओडोल चाळ कळंबोल ,कळंबोल ,कळंबोल ,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

9 ीमती  रे मा सनी संग   
 

1. रा से टर 2 कोपरखैरणे वाशी,नवी 
मुंबई,कोपरखैरणे,नवी मुंबई,महारा ,भारत

10 ीमती समा नथु संग 
उपचंद   

1. गणेश अपाटमट साईबाबा मं दरस,से टर 
19 कोपरखैरणे वाशी,कोपरखैरणे 
वाशी,कोपरखैरणे,नवी मुंबई,महारा ,भारत

11 ीमती रिजया कबीर शेख  
 

1. म नंबर 203 ए वंग,सुखशांती 
अपाटमट,से टर 12,कोपरखैरणे वाशी  नवी 
मुंबई,कोपरखैरणे,नवी मुंबई,महारा ,भारत

12 ीमती फर दा खातून मंडल 
  

1. रा म नंबर 437 कोपरखैरणे 
वाशी,वाशी,कोपरखैरणे,नवी मुंबई,महारा ,भारत

2
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13 पंकज संग प वी संग यादव 
   

1. डी/16, चंतामणी 
सोसायट , चंचवड,पुणे, चंचवड,पुणे 
शहर,महारा ,भारत

14  ीभगवान ीरतीराम   1. 102 ए/10लट स सोसायट  
तळेगांन,तळेगाव,तळेगांव दाभाडे,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

15  संजय संग माधव संग   1. ब डींग बी/2 लट नंबर 304,लट स 
सोसायट   नुतन महारा ,इंिज नअर ंग कलेज 
जवळ तळेगांव,पुणेपुणे ामीण,महारा ,भारत

16 काश सताराम सुरवसे    1. डम रोड, सताराम पलेस,सोनीवल    
बदलापूर पि चम,बदलापूर पि चम,ठाणे 
शहर,महारा ,भारत

17 जयवंत गो वंद घावट     1. डम रोड, सताराम पलेस,सोनीवल  बदलापूर 
पि चम,बदलापूर पि चम,ठाणे 
शहर,महारा ,भारत

18 मनोज का शनाथ भोपी   1. घर नं 68,डम रोड, सताराम पलेस,साई 
वलवल  गांव बदलापूर पि चम,बदलापूर 
पि चम,ठाणे शहर,महारा ,भारत

19 नशांत ल मण चौटा   1. से टर 13, म नंबर 103,ए टाईप, यु 
पनवेल,पनवेल,रायगड,महारा ,भारत

20 आशीक क णाकर शे ी   1. से टर 13 म नंबर 103,ए टाईप, यु 
पनवेल,पनवेल,रायगड,महारा ,भारत

21 अ भनव वणकुमार शमा  
  

1. बी/304,सले टल सट ,रावेत,पुणे 
शहर,महारा ,भारत

22 सफराज हसन धनसे   1. धनसे 
मोह ला,मोरबा,माणगांव,माणगांव,रायगड,महाराष
◌् ,भारत

23 नलेश सतीश मोहोळ   1. संहगड कलेजचे बाजुला,कुसगांव बु ुक 
लोणावळा,मावळपुणे ामीण,महारा ,भारत

24  शवाजी सखाराम 
गायकवाड   

1. संहगड कलेजचे बाजुला,कुसगांव बु ुक 
लोणावळा,मावळपुणे ामीण,महारा ,भारत

25 अ नल गबळू गुंड   1. संहगड कलेजचे बाजुला,कुसगांव बु ुक 
लोणावळा,मावळपुणे ामीण,महारा ,भारत

26 कुशल दनेश जैन   1. म नं 2,प हला मजला,बोराना 
ब डींग,खोपोल  बाजारपेठ,जैन वेलस जवळ 
खोपोल ,खालापूर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

27 छगनलाल हराचंद 
खंडेलवाल   

1. ब नं8/6,आनंद  पाक,झे नथ 
कनर,खोपोल ,खालापूर,खोपोल ,रायगड,महारा ,
भारत

28  मुकेश हराचंद खंडेलवाल  
 

1. ब डींग नंबर 8/6 आनंद  पाक,झे नथ 
कनर,खोपोल ,खोपोल ,खालापूर,खोपोल ,रायगड,
महारा ,भारत

29 रमेश शेखर शे ी    1. ह र चं  नवास, लट नंबर 7,से टर 
10,खारघर,कोपरा गांव,खारघर,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

30 देवीदास पांडुरंग पाट ल   1. लट नंबर 3 से टर -11,सीबीडीबेलापुर 
नवी मुंबई,सी बी डी बेलापूर,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

3
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

तर  दनांक 28/01/2017 रोजी रा ौ 21.00 वा.चे सुमारास मौजे कलोते, ता. खालापुर येथील हाँटेल वागत या ठकाणी वर ल वर ल नमूद 
म हला वेटेस या सं गता या तालावर अ ल ल हावभाव आ ण बभ स न य कर त असताना मळुन आ या आ ण या ठकाणी म य ाशन 
कर त असले या वर ल नमूद य ती आ ण वर ल नमूद हटलचे टाफ कमचार  हे यांना अ ल ल न य आ ण बभ स हावभाव कर याकर ता 
ो साह त कर त होते, तसेच यांतील काह  जण सावज नक ठकाणी मोठमो याने आरडाओरडा क न सावज नक शांततेचा भंग क न हटेल 
यव थापक शांत जयराम शे ी, रा, म नं 12 रस मोहपाडा, ता. खालापुर आ ण मालक अतुल अनंत भोईर, रा. नल आपाटमट ब डींग 
नंबर 2 B, म नं 104 जुने पनवेल, ता. पनवेल यांनी हटेल वागतसाठ  दले या परवा यां या अट  व शथ चे उ लंघन कर त होते हणून. 

31 दशरथ यादव वय   1. छ छु फतेहर गया,दुगा माता 
मं दराजवळ,तोडीयादव,FATEHPUR,

गया, बहार,भारत
32 चंदन रामभजन राय   1. तमोल  थाना 

बा न,BARUN,औरंगाबाद, बहार,भारत
33 रवी रावसाहेब कांबळे   1. शवाजीनगर,आंबेडकर 

नगर,नांदेड,नांदेड,महारा ,भारत
34 वकास अजन जाधव   1. से टर 19,समु ा हटेल या 

बाजुला,कोपरखैरणे वाशी,कोपरखैरणे,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

35  शांत जयराम शे ी   1. म 12, रस 
मोहपाडा,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भार
त

36  अतुल अनंत भोईर   1. नल आपाटमट, ब डींग नं 2/ बी म नंबर 
104,जुने 
पनवेल,पनवेल,पनवेल,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)): Anant Shivram Jadhav Rank (हु ा): पोल स 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).

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant 

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1989  

2 म हला 1992  

3 म हला 1994  

4 म हला 1982  

5 म हला 1993  

6 म हला 1986  

7 म हला 1987  

8 म हला 1985  

9 म हला 1988  

10 म हला 1987  

11 म हला 1991  

12 म हला 1991  

13 पु ष 1985  

14 पु ष  

15 पु ष  

16 पु ष 1977  

17 पु ष 1979  

18 पु ष 1990  

19 पु ष 1989  

20 पु ष 1991  

21 पु ष 1976  

22 पु ष 1979  

23 पु ष 1987  

24 पु ष 1975  

25 पु ष 1980  

26 पु ष 1994  

27 पु ष  

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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28 पु ष 1992  

29 पु ष 1970  

30 पु ष 1982  

31 पु ष 1982  

32 पु ष 1995  

33 पु ष 1987  

34 पु ष 1988  

35 पु ष 1977  

36 पु ष 1979  

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
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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
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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)
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