
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0045 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/03/2017 00:25 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/03/2017 00:25 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०७
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 30/03/2017 Time (वेळ): 00:09 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:09 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

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): उ तर, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): आरोपीचे घरासमोर, वरसोल  आद वाशीवाडी, वरसोल  ,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वकास   र व  वाघमारे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1997 (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 वरसोल  आद वाशीवाडी , वरसोल , अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वरसोल  आद वाशीवाडी , वरसोल , 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)

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):

र ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांचे घराशेजार  रहणारे वर ल आरोपीत यांनी फयाद या शेठकडे चुगल  केल  होती हणुन 
फयाद  हे आरोपीत यांना वचार यास गेले क  तु ह  शेठकडे माझी चुगल  का केल  असे वचारले असता या गो ट चा आरोपीत यांना राग 
येवुन या दोघांनी फयाद स शवीगाऴ केल  व यापैक  आरोपी नं. याने याचेजवळील चाकुने फयाद चे पोटावर डावे बाजुस ठार मार याचे 
उ ेशाने वार क न गंभीर दुखापत केल  हणुन

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 काश   यशवंत  पवार 1. वरसोल  
आद वाशीवाडी,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

2 व णु   वठोबा  पवार 1. वरसोल  
आद वाशीवाडी,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

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

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

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)): Sunil Shamu Shembde Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0070 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/03/2017 21:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/03/2017 21:09 वाजता

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

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): 30/03/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:52 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/05/2010 Date To ( दनांक पयत): 30/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 18:00 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, 05 क.मी.
(b) Address (प  ता): मोह ल , कजत

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अर वंद भाकर ने रकर   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1956 (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.): 91-9821317182

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 02, व या अपावीर सावरकर मार्, माह म पि चम मुंबइ , मा हम, बृ नमुंबई 

शहर, महारा , भारत
2 थायी पता 02, व या अपावीर सावरकर मार्, माह म पि चम मुंबइ , मा हम, बृ नमुंबई 

शहर, 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 आरोपीत मजकुर याने यांतील फयाद  यांना मोह ल  मडाँस रसाँट येथे टु बीएच के (1001 चौ फुट ) 
लँट देतो असे सांगुन फयाद कडुन पैसे घेवुन यांमोबद यात फयाद स वन बीएचके (850880चौ फुट ) दला करारा माणे आरोपीत याने 
काम केले नाह  तसेच फयाद स याने काम केले या पैशा या मोबद यात जोडबंगला दे याचा करार केला असताना आजपावेतो आरोपीत 
वेळोवेळी फयाद कडुन पैसे वीका न बंगला बांधुन दला नाह  व फयाद चे आरोपीत याचेकडे श लक राह लेले 29लाख पये न देता 
फयाद ची फसवणुक केल  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 1सौ क वता आनंद कदम  
 

1. एफ -37 प हला माळा हवारे 
फ टा,वाशी,नवी मुंबई,महारा ,भारत

2 2 आनंद उ तमराव कदम  
 

1. एफ -37 प हला माळा हवारे 
फ टा,वाशी,नवी मुंबई,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)): shivaji ajinath dhawale 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.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0080 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/03/2017 18:59 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/03/2017 18:59 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 30/03/2017 Time (वेळ): 18:34 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:34 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 25/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 तास Time To (वेळेपयत): 18:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 6 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई-पुणे NH-4 पुणे लेनवर, कलोते गावचे ह ीत,, बापदेव मं दरा या जवळ ,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): CHANDRAKANT  GUNAJI ASAWLE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/07/1974 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खालापुर पोल स ठाणे, खालापुर, 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.): 91-8329804782

2 थायी पता खालापुर पोल स ठाणे, खालापुर, 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 गो वंद   ल मण  ठाकरे 1. मेठ ,मुलाक  
उमगा,अहमदपुर,लातूर,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)



फयाद तार ख 30/03/2017 मी चं कांत गुणाजी आसवले, वय. 42 वष, यवसायनोकर , पोल स हवालदार, ब.नं. 2094, नेमणुक खालापुर 
पोल स ठाणे, रा. खालापुर, ता. खालापुर, िज. रायगड मो.नं. 8329804782 सम  मोटार अपघाताचे चौकशी व न सरकार तफ फयाद लहून 
देतो क, मी गेले 4 वषापासून खालापुर पोल स ठाणे येथे नेमणुक स आहे. द. 25/03/2017 रोजी मी दवसा ठाणे अंमलदार हणून 
कत यावर असताना मोटार अपघातातील खबर देणार सं दप तानाजी काठे, वय. 27 वष, यवसाय चालक, रा. माहोळ, ता. माहोळ, िज. 
सोलापुर यांनी सम  पोल स ठा यात हजर राहून मोटार अपघाताची खबर दल  यातील मजकुर खाल ल माणे,मी वर ल ठकाणी राहणारा 
असून घरात मी मा या कुटुंबासह राहतो. मी गेले वषापासून बालाजी ा सपोट पुणे येथे प पु गायकवाड यांचे क वर ाय हर हणुन काम 
करता या कचा नं. MH12 LT 1549 असा आहे. दनांक 25/03/2017 रोजी दुपार  03.00 वाज याचे सुमारास माझे ताबेतील क नं. MH12 

LT 1549 हा खाल  क माल भर यासाठ  पुणे खडक  येथून तळोजा येथे नघालो माझे ता यातील वर ल नमुद क हा मी वत चाल वत पुणे 
मुंबई NH4 रोडने घेऊन जात असताना सायंकाळी 06.30 वाज याचे सुमारास बापदेव मं दरा या अ लकडे आले वेळी एक मुंबई बाजुकडून पुणे 
बाजुकडे जा यासाठ  क येत होता. बापदेव मं दरा या जवळ आलेवेळी व र याव न मढरांचा कळप जात अस याने याने म यांना 
वाच व यासाठ  गाडीचा ेक केला असता याची गाडी पुणे लेनव न मुंबई लेनवर जावून र या या खाल  जावून पलट  होवून अपघात झाला 
आहे. यानंतर मी माझी गाडी साईटला लावून अपघात ठकाणी जावून पा हले असता कचा ाय हर केबीन म ये जखमी होवून अडकला होता 
तसेच र यावर 15 ते 20 म या जखमी मयत अव थेत पड या हो या यानंतर तेथे जमले या लोकांनी व पोल स तसेच आय.आर.बी या 
लोकांनी जखमी क चालक यास बाहेर काढून उपचारा कर ता MGM हाँ पीटल कामोठे येथे पाठ वले व या कचा नंबर MH 14 BJ 7464 असा 
होता. हणुन माझी सदर अपघाताबाबत खबर आहे. वगैरे मजकुरची खबर द याने सदरची खबर खालापुर पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज नं 
23/2017 दनांक 25/03/2017 कडे दाखल केला आहे.तसेच घटनेचे गांभीय ल ात घेवून आ ह  वतः घटना थळी जावुन दोन पंचासम  व 
सा ीदार यांनी दाख व या माणे व सां गत या माणे स व तर पंचनामा केला असुन तो मुळ कागदप ात सा मल केला आहे.सदर मोटार 
अपघातातील सम  सा ीदार 1) राजु बबन मोटे, वय. 30 वष, यवसायमढपाळ, स या रा. कलोते, ता. खालापुर, मुळ रा. मुरठ , मोडवे, ता. 
बारामती, िज. पुणे, मो. नं. 9766517268 यांचेकडे सदर मोटार अपघाताबाबत चौकशी केल  असता यांचे सांगणे क, मी वर ल ठकाणी 
राहणारा असून माझा मढपाळीचा यवसाय आहे. यवसाय न म त मी कुंटुंबासोबत म यांना घेऊन मी गावोगावी फरत असतो व या यावर 
माझा व मा या कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. दनांक 25/03/2017 रोजी सायंकाळी 18.30 वाज याचे सुमारास मुंबईपुणे NH4 हायवे रोडवर पुणे 
बाजुस आम या ता यातील 500 म या घेऊन जात असताना कलोते गाव या ह ीत पुणेमुंबई लेनवर बापदेव मं दरा या अ लकडे आलेवेळी 
आम या म या रोड ाँस कर त असताना मुंबई बाजुकडून येणारा क नंबर MH 14 BJ 7464 हा पुणे बाजुस येत असताना दसला, क 
ाय हरचे आम या म यांकडे ल  गेले असता याने म या वाच व याकर ता अचानक ेक दाब याने सदर क पुणे लेनव न मुंबई लेनवर 
येऊन खाल  पलट  झाला व सदर अपघातात ाय हर जखमी झाला आहे. व कखाल  आम या काह  म या जखमी तसेच मयत झा या 
आहेत. वगैरे मजकुरचा स व तर जबाब न दवून कागदप ात सामील केले आहे. तसेच सा ीदार नं. 2 नकुशा राजु मोटे, वय. 25 वष, 
यवसायमढपाळ, स या रा. कलोते, ता. खालापुर, मुळ रा. मुरठ , मोडवे, ता. बारामती, िज. पुणे यां या कडे सदर मोटार अपघाताबाबब 
चौकशी केल  असता ते सु दा सा ीदार नं. 1 यां या माणे ह कगत सांगत अस याने यांचे सु दा स व तर जबाब न दवून कागदप ात सामील 
केले आहे.तर  एकंदर त अपघाताचे झाले चौकशी व न असे न प न झाले आहे क, यातील क मांक MH 14 BJ 7464 वर ल आरोपीत 
चालक नामे गो वंद ल मण ठाकरे, वय. 30 वष, यवसाय ाय हर, रा. मेठ , पो. मुलाक  (उमगा) ता. अहमदपुर, िज. लातुर, याने याचे 
ता यातील क हा मुंबईपुणे NH4 हायवे रोडव न मुंबई ते पुणे असा चाल वत घेवून जात असताना दनांक 25/03/2017 रोजी 18.30 
वाज याचे सुमारास मौजे कलोते गाव या ह ीतील बापदेव मं दरा या अ लकडे आले वेळी र याचे प रि थतीकडे दुल  क न, हयगईने, 
बेदरकारपणे, न काळजीपणे, भरधाव वेगाने याचे ता यातील क चालवुन र ता ओलांडत असणाया पाळीव म या यांना ठोकर मा न याचा 
क वर ल ताबा सुट याने याचे ता यातील क हा पुणे लेन व न मुंबई लेनवर जाऊन र या या खाल  जावून पलट  होऊन वत या 
लहान, करकोळ व पा या दुखापती होणेस तसेच सा ीदार यां या म यांचे नुकसानीस व क या नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन माझी 
आरोपीत क चालक नामे गो वंद ल मण ठाकरे, वय. 30 वष, यवसाय ाय हर, रा. मेठ , पो. मुलाक  (उमगा) ता. अहमदपुर, िज. लातुर 
याचे व द भा.द. व.सं.क. 279, 337,427 मो.वा.का.क.184 माणे सरकार तफ फयाद आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह / ठाणे 
अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH49889        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).

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

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 20/06/1987  

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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0051 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/03/2017 08:56 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/03/2017 08:44 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 134

4 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 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): 30/03/2017 Time (वेळ): 07:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 08:44 तास Entry No. (न द .):  008

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 30/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/03/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 04:30 तास Time To (वेळेपयत): 04:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): शळफाटा येथील इं दरा चौक,खोपोल,खालापुर-410203

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): बालाजी शवाजी जरंडकर   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (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 खरसुंडी, आटपाडीसांगल , महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द 30/03/2017 मी बालाजी शवाजी जरंडकर, वय 42 वष, धंदानोकर श क. रा.साईनाथनगर,पाथड ,िज.अहमदनगर मुळ रा खरसुंडी 
ता आटपाडी िज.सांगल .मो.नं.9881361352 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे मी 
माझे कुटुंबासह राहत आहे. ता. 30/03/2017 रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे होणाःया गुरव समाजा या यां या व वध माग यांक रता मोचा 
आयोिजत केला होता. याक रता आमचे अहमदनगर िज हयातील सव समाज बांधवांना व वध गाडयांमधून एक क न नघालो.ता. 
29/03/2017 रोजी रा ौ 09.30 वा.चे सुमारास आ ह  व दे वर, ता. पाथड , िज.अहमदनगर येथून ुझर जीपने नघून मुंबईक रता पुणे मुंबई 
जुना हायवेने मौजे शळफाटा येथील इं दरा चौक,खोपोल  येथे ता. 30/03/2017 रोजी सुमारे 04.30 वाजता या सुमारास आलेवेळी आमचे 
समो न जाणारे काँ पयो गाडी नं. एम.एच.23 ए.डी. 2274 हस डावे बाजूस पेण बाजुकडुन येणाया एका कने जोरात धडक देवुन पलट  
क न तसाच पुढे खोपोल  बाजूकडे नघुन गे याचे दसले. यानंतर आमचे गाडीतील तसेच आम या पाठ मागुन आले या ँ ह समधील व 
इतर लोकां या मदतीने काँ पयो मधील जखमींना ता काळ खोपोल  नगरपा लका हाँ पीटल येथे उपचाराक रता आणले.सदर जखमींवर 
ाथमीक औषधोपचार क न अ धक उपचाराक रता यापैक  1)गोर  रामराव पाट ल वय 47 वष,रा पनवेल, 2)सागर जालंधर झांजे 
वय.26वष,रा घाटा पंपर ,ता आ ट .िज.बीड, 3)सौरव सु नल गुरव वय.26 वष,ता.िज.अहमदनगर, 4)दादासाहेब उ तम चोथे वय 35 वष रा 
घाट सरस ता पाथड ,िज.अहमदनगर, यांना एम.जी.एम.हाँि पटल येथे पाठव यात आले व इतर 4 करकोळ जखमींवर नगरपा लका हाँ पीटल 
येथे उपचार सु  आहेत. सदर अपघात केले या कचा नं.एम.एच.12 एच.डी.4343 हा असून तीचेवर ल चालकाचे नाव बाळासाहेब हाद दंडे, 
रा. फनसड गर , पोल स लाईन या बाजुला, ता पेण िज.रायगड असे अस याचे पोल सांकडून समजले तसेच याचेसोबत ि लनर हणुन नागेश 
व म दंडे वय.19वष रा.फनसड गर  पोल स लाईन या बाजुला ता पेण असे आहे. सदर अपघात हा वर ल कवर ल चालकाचे 
न काळीपणामुळे झाला आहे. द.30/03/2017 रोजी पहाटे 04.30 वाजता या सुमारास मौजे शळफाटा,खोपोल  येथील इं दरा चैकात आले वेळी 
पेण बाजूकडून येणाया क नं.एम.एच.12 एच.डी.4343 हचेवर ल चालक बाळासाहेब हाद दंडे, रा. फनसड गर , पोल स लाईन या बाजुला, 
ता पेण िज.रायगड याने याचे ता यातील क अ तवेगाने,हयगयीने, र याचे प रि थतीकडे दुल  क न चाल वत घेवुन जात असताना 
आम या समोर ल का पओ नं. एम.एच.23 ए.डी. 2274 ह स डावे बाजूस ठोकर मा न अपघात क न का पओ मधील वर ल नमुद लोकांना 
लहानःमोठया व पाचे दुखापतीस कारणीभुत झाला तसेच का पओ या नुकसानीस कारणीभूत होउन अपघाताची खबर न देता पळून गेला 
हणुन माझी याचे व द त ार आहे. सम  हा जबाब लहून दला सह  ता. 30/03/2017 ठाणे अंमलदारखोपोल  पोल स टेशन

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9881361352

2 थायी पता साईनाथनगर,पाथड , पाथड , पाथड , अहमदनगर, 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 बाळासाहेब हाद दंडे   1. फनसड गर ,पोल स लाईन या 
बाजुल,पेण,पेण,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

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

Rank (हु ा): पोल स नर क

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): PCMAH69773        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1995  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0017 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/03/2017 17:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/03/2017 16:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 30/03/2017 Time (वेळ): 15:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:34 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 30/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:00 तास Time To (वेळेपयत): 08:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): बौ दवाडी, नडगाव,महाड

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

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

(a) Name (नाव): सुमन  क णा  सकपाळ
(b) Guardian's Name ( का नाम): सुधीर क णा सकपाळ
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1960 (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 बौ दवाडी, नडगांव, महाड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी, ीमती सुमन क णा सकापाळ, वय57, धंदागह णी, रा.नडगांव बौ दवाडी, ता.महाड, िज.रायगड, मो.नं.9702166050 सम  पोल स 
ठा यात हजर राहून जबाब लहुन देते क , आज दनांक 30/03/2017 रोजी सकाळी 08.00 वाजताचे सुमारास मी माझी मुलगी वाती हस 
पा याचे पाइप लाइन बाबत फोन क न तु या नवयाने आमचे पा याची पाइप लाइन का तोडल  असे वचारले या गो ट चा माझा जावइ 
संतोष पांडुरंग हाटे यांनी मनात राग ध न ते माझे घराजवळ येवून मला अंगामासाव न शवीगाळी क  लागले हणून मी घरा या बाहेर आले 
असता, यावेळी जावइ संतोष हाटे यांनी सोबत आणले या लोखंडी शग घेवून मा या अंगावर धावून येवून यांनी माझे उजवे हाताचे 
मणगटावर जोरात मा न मला दुखापत क न ध काबु क  क न तु हाला बघून घेतो तु ह  येथे कसे राहता असे दमदाट  केल  यावेळी माझा 
मोठा मुलगा सुधीर हा सोड व यास आलाअ सता, यालाह  शीवीगाळ क न या या पाठ वर काठ चे फटके मा न दुखापत केलेल  आहे. 
यावेळी येथे अर वंद साळवी व गावातील इतर लोक जमा झाले यांनी आमची भांडणे सोडवल  यावेळी तेथून जावइ संतोष हाटे हे तेथून 
पळून गेलेले आहेत.तर  आज दनांक 30/03/2017 रोजी 08.00 वाजताचे सुमारास मी घर  असताना, जावइ संतोष हाटे यांनी पा याचे पाइप 
लाइन व न मनात राग ध न माल शीवीगाळी क न, लोखंडी शीग माझे उजवे हाताचे मनगटावर मा न दुखापत क न माझे मोठा मुलास 
काठ ने मा न दुखापती क न दमदाट  केल  हणून, माझी यांचे व द कायदेशीर त ार आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9702166050

2 थायी पता बौ दवाडी, नडगांव, महाड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 संतोष   पांडुरंग हाटे 1. 
बौ दवाडी,नडगांव,महाड,एम.आई.डी.सी.,रायगड,
महारा -402309,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)): sachin suresh mali Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0018 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 31/03/2017 00:10 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/03/2017 22:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८१

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): 30/03/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:06 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 30/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:00 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, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): बरवाडी,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): भाउसाहेब  कसन महाडीक
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1985 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9421328561

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कोपड , कजतअहमदनगर, महारा , भारत
2 थायी पता बरवाडी, महाड, एम.आई.डी.सी. , 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   2000 पये कंमती या  एकुण 
14नोटा 28,000.00

2 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 500 पये कंमती या एकुण 50 
नोटा 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):

दनांक 30/03/2017 रोजी दुपार  01.00 वाजताचे सुमारास मी कोलाड येथे दुध डेअर चे वसुल कर ता गेलो असताना मला राहुल सुतार याने 
फोनक न सां गतले क , आज आ ह  अ लबाग, कोलाड, पेण येथून कले शन केले या र कमेपैक  53000 पये हे सापडत नाह त असे फोन 
क न सां गत याने मी बरवाडी येथे आलो व मी मंगेश भोसले यास वचाले असता, याने सां गतले क , आज आ ह  1,13,000/  
कले शन क न आ ह  तघांनी मोजून माझे घर  आणून ठेवले होते. यांनतर या पैशांपैक  53000/ पये हे आमचेकडील बगेतून गहाळ 
झाले आहेत. असे सां गतले. यावेळी मी यांना घेवून आमचे गाडीत व इतर ठकाणी पैसे पडले असतील असे वाट याने शोधाशोध केल  परंतु 
पैसे मळून आले नाह त. यावेळी मी वचार केल  क , 1,13,000/ पयापैक  फ त 53000/ पये गेलेत बाक  पैसे जसे यातसे आहेत हणून 
माझी खा ी झाल  क , सदरचे पैसे हे माझेकडे कामास असले या वर ल तघांनी चोरले आहेत याची आता माझी खा ी झालेल  आहे. सदर 
चोर स गेले नोटांचे वणन खाल  माणे 28000  2000 पये कंमती या एकुण 14नोटा 25000  500 पये कंमती या एकुण 50 नोटा 
येणे माणे वर ल वणना या व कंमती या दोन हजर व पाचशे पाया या नोटा हया माझेकडे कामास असलेल मंगेश भोसले, रा हत शंदे व 
राहुन सुतार यांनी आज दनांक 30/03/2017 रोजी 01.00 वाजताचे पुव  वतःचे फायदयाकर ता संगणमाताने माझे संमती शवाय चा न 
नेले या आहेत. हणून माझी यां या व द त ार आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 मंगेश    भोसले 1. बरवाडी,महाडरायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 53,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0048 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/03/2017 19:44 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/03/2017 19:44 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 30/03/2017 Time (वेळ): 19:36 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:36 तास Entry No. (न द .):  024

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

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:00 तास Time To (वेळेपयत): 08:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता):  रे वे टेशन समोर मूंबई गोवा,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Suresh    Bhiva   More

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 20/04/1977 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 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 माणगाव पोल स ठाणे , माणगावरायगड, 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):

यांतील आरोपीत मजकूर याने याचे ता यातील वाल स गाडी मांक एम.एच.06/ए. ह ./306ह  माणगाव बाजुकडुन मूंबई बाजुकडे वत 
चालवीत घेउन येत असताना सदरची वाल स गाडी ह  अ वचारने, हयगयीने, बेदारकारपणे चालवुन नमुद अपघात घटना थळी आ यावेळी 
र याचे प र थीतीकडे दुल  क न याचे समोर हायवे रोडने येणारा क .एम.एच.04/बी.यु.7238 हस मागील चाकास ठोकर मा न क चे 
मागुन येणार  मो.सायकल .एम.एच.06/ए.एच. 8897 हस ठोकर लागुन अपघात झाला आहे . अपघातात वाल स गाडी मांक 
एम.एच.06/ए. ह ./306 ह वर ल चालक रामदास यशवंत शक वय/56 रा.खार, मुंबई व मो.सायकल .एम.एच.06/ए.एच. 8897 चालक संकेत 
संजय मे ी वय/25रा.को हण ता. माणगाव िज.रायगड ,अशोक सहदेव मंचेकर वय.22 रा, को हान ता.माणगाव यास अपघातात मार लागुन 
लहान मोठया गंभीर व पाचे दुखापती होउन व त ह  वाहणाचे नुकसानीस कारणीभुत झाला आहे हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9011739308

2 थायी पता माणगाव पोल स ठाणे , माणगावरायगड, 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 रामदास   यशवंत  शक  रामदास 1. खार,मुंबई,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)): Suresh   Bhiva   More Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 947        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1961  

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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0055 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/03/2017 15:10 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/03/2017 14:43 वाजता

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

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): 30/03/2017 Time (वेळ): 12:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:43 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 24/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:35 तास Time To (वेळेपयत): 10:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): जी ह एस इं डया काप रेशन कंप, शेलू ,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): फु ल    जयवंत  मोरे
(b) Father's Name ( का नाम):   जयवंतमोरे
(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): यापार

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 131, डोणे रोड, मोरेवाडी, वांगणी , अंबरनाथठाणे शहर, महारा , भारत
2 थायी पता 131, डोणे रोड, मोरेवाडी, वांगणी , अंबरनाथठाणे शहर, 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 मी व वर नमुद लोकांकडून घेतलेल  
रोख र कम 6,96,100.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता.30/03/2017 मी. फु ल जयवंत मोरे वय35 वष, धंदा यसाय ,रा.वागंणी ता.अंबरनाथ िज.ठाणे मो.नं.9167929294 आधारकाड 
884031972907 सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर देतो क , मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन घरात मी,माझी प नी अमता ,मुलगा 
पाथ असे एक  कुटूंबात राहतो. माझे वांगणी या ठकाणी वाँटर फलाय एज सीचे आँफ स अस यांने मी रोडने जात असतांना र याला 
ठक ठकाणी जी ह एस इं डया काप रेशन या कंपनी या नावाने लोन मऴेल अशी जाह रात लावल  होती.ती जाह रात वर शेलू ता. कजत 
िज.रायगड असा प ता अस यांने तो वाचून तसेच मला लोनची आव यकता अस यांने मी शेलू येथे आँफ स अस यांने या ठकाणी लोनची 
खा ी कर यासाठ  द 24/2/2017 रोजी सांयकाळी 4.35 वाचे दर यान शेलु येथील जी ह एस इं डया कारपोसे न या नावा या कंपनी या 
बनवले या ऑ फस म ये हजर असले या 1) पाल  पेश चतारे 2) हेमलता पुण नाव माह त नाह  3) मंगला खान वलकर 4)द ता गायकवाड, 
असा टाप वर ल आँफ सम ये हजर होता. यापैक  पाल  मँडम यांनी पसनल लोन संबधीत माह ती दल . ते हा यांनी मला सां गतले क , 
तु ह  दोन ह याम ये 27000/ . ोसेसींग फ  भर यास तु हाला दोन दवसात 5 लाख पये लोन आमचे कंपनीकडून मऴेल.असे आ हाला 
आ वासन द याने मी यां यावर व वास ठेवून मी लोन संबधीत लागणारे कागदप  घेवून मागीतले या माणे मी आव यक ती कागदप  
पाल  मँडम यांना आणुन दले . यांनतर 10 दवसांनी मला पाल  मँडम हने तीचा मो.नं. 8600233226या व न माझे मो.नं 
9167929294 या वर फोन क न कऴ वले क , तुमचे लोन पास झाले आहे तु ह  ,जी ह एस इं डया कारपोरेसे न आँफ स शेलू येथे येवुन 
मला य  भेटा असे सांगीत यांने मी सदर कंपनी या आँफ स शेलू येथे गेलो. माझे बरोबर असणारे लोक मऴुन आ ह  आँफ सला जावुन 
भेटलो. पाल  मँडम हने येक पसनल लोनवर र कम ह  वेगवेगऴी यावी लागेल.असे सांगी यावर ठर या माणे आ ह  र कम दे यास 
तयार झालो. दनांक 26/2/2017 रोजी दुपार  1.30 वा. र कमेचा प हला ह ता पाल  मँडम यां याकडे रोख र कम 7100/ पये दले होते. 
यांनतर दुसरा ह ता 28/2/2017 रोजी 1.00वा. रोख र कम 13,000/ पये तसेच 7000/ पयेचा ठाणे िज हा म यवत  बँक शाखा वांगणी 
याचा चेक दले असे एकुण र कम 27,000/ पये दले ते हा पाल  मँडम हने रोख पैसे घेवुन मला जी ह एस इं डया काप रेशन या 
कंपनी या नावाने कँश चेक पावती बनवुन दल  आहे. ते हा याचवेऴी ठाणे िज हा म यवत  बँक शाखा वांगणी या नावाचे 5,00000/ लाख 
पयाचे चेक व पात दला तो चेक नं. 400524048 असा असुन रेणुका म ट मडीया प ल केशन कंपनीचे नावाने दला तो चेक मी ठाणे 
िज हा म यवत  बँक शाखा वांगणी म ये टाकला असता सदर चेक बाउं स झाला हणुन मी पाल  मँडम यास वचार या कर ता शेलू 
आँफ स या ठकाणी जावुन वचारले असता यांनी मला सांगीतले पैसे टाकणार आहोत असे सांगुन आ ह  चचा कर त असतांना या ठकाणी 
अजून काह  लोकांना माझे माणे चेक दले होते यांचेह  चेक बाऊं स झा यांने तेह  आँफ स शेलू येथे आलेवेऴी पाल  मँडम व खान वलकर 
मँडम रा. वांगणी ह तुमचे पैसे बँकेत टाकणार आहे.असे सांगुन उडवाउडवीचे उ तरे देवु लाग यांने हणुन यावेऴी खान वलकर मँडम यांना 

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9167929294

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 पाल    पेश   चतारे पती: पेश  चतारे 1. वांगणी,कजतठाणे शहर,महारा ,भारत
2 हेमलता पुण नाव माह त 

नाह    
1. माह त नाह ,ठाणे शहर,महारा ,भारत

3 मंगला खान वलकर   1. 
वांगणी,अंबरनाथ,नेरळ,रायगड,महारा -41010
1,भारत

4 द ता गायकवाड   1. वांगणी,अंबरनाथठाणे शहर,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 6,96,100.00

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)



वचारले ते हा मँडम ह ने सांगीतले मी या कंपनीचे पाटनर आहे शेलू ,वांगणी येथे आमचे आँफ स आहे तु ह  घाब  नका माझे वर ल साहेब 
कंपनीचे मँनेजर अतुल कुमार अ नल चतुवद  यांनी माझे खा यावर पैसे टाकले क , तुम या खा यात जमा होतील .असे सांगीतले पंरतु मला व 
इतर ल कानी लोन केले होते यांनाह  पाल  मँडम,खान वलकर मँडम ,अतुल कुमार अ नल चतुवद  यांनी एकमेकाचे नावे सांगुन टाऴाटाऴ 
क  लांग यांने मला व माझे सोबत असले या इतर लोकांची माझे माणे लोनचे पैसे न देता लोन क न देतो असे सांगुन लोन न करता 
यांनी आमचे कडील लोन संबधीत काह  लोकांनी रोख र कम तसेच चेक व पात असे कागदप  घेवुन फसवणुक केल  आहे हणुन .माझी 
तसेच इतर लोकांची फसवणुक केल  यांचे नावे खाल ल माणे 1) सर ता शांताराम कदम रा. वांगणी िज ठाणे यांचे कडून 18,000 रोख 
र कम 2) दप पांडूरंग तांबोऴी रा.बदलापुर यांचे कडून 21,600 रोख र कम 3) नलेश व णु चोपडे रा. बदलापुर यांचे कडून 9,100 रोख 
र कम 4) करण अ ण पाट ल रा. बदलापुर 9,100 रोख र क म घेतले 5) वलास मा ती जाधव रा. वांगणी यांचे कडून 13,600 रोख 
र कम6) नागनाथ दामु माने रा.वांगणी यांचे कडून 27,000 / रोख र कम 7) मु ताफा बादशहा खान यांचे कडून न 9,100 रोख र क म 
घेतले 8) साईनाथ गणपत मसणे रा.शेलू यांचे कडून 10,000 रोख र कम 9) नंदलाल दशरथ धुसीया यांचे कडून4,550 रोख र कम10) मीना 
रामभजन मोरे रा.वांगणी 5000 / रोख र क म घेतले 11) शांतनू दप मगो रा. वांगणी यांचे कडून 4,500 / रोख र कम 12) महे ं 
पांडूरंग पवार रा. वांगणी यांचे कडून 49,600 / रोख र कम 13) नाझीम तनीर उबारे रा. वांगणी यांचे कडून 4,500 / रोख र कम 14) 
शबनुमर नाझीम उबारे रा. वांगणी यांचे कडून 13,600 / रोख र कम 15) शौकन समसु ीन उबारे रा. वांगणी यांचे कडून 13,600 / रोख 
र कम 16) नथुराम जयवंते शेलार रा. घनसोल  यांचे कडून 5,100 / रोख र कम 17) नक ता नरे ं घरत रा. वांगणी यांचे कडून 4,500 / 
रोख र कम 18) अ ण कदम रा. वांगणी यांचे कडून 4,500 / रोख र कम 19) जय ी संपत घरत रा,.वांगणी 13,600 / रोख र कम 20) 
ल ी गरनाम रा.वांगणी यांचे कडून 27,100 / रोख र कम 21) मनीषा ओवऴ रा, वांगणी यांचे कडून 27,100 / रोख रक् म 22) उमा रमेश 
पवार रा. वांगणी यांचे कडून 20,000 / रोख र कम 23) मंदा नामदेव जाधव रा.वांगणी 21,000 / रोख र कम 24) करण ल मण खडे 
रा.वांगणी 14,100 / रोख र कम 25) द ता ेय हर शच ं ऎनकर रा.खांडस 13,000 / रोख र कन 26) नयाज नाझीर शेख रा. वांगणी 
20,000 / रोख र कम27) द ता पदपक गायकवाड वांगणी 4,500 / रोख र कम 28) महादेव यादववराव रा.वांगणी 5,000 / रोख र कम 
29) अंकुश बबन गायकवाड रा. वांगणी यांचे कडून 9,100 / रोख र कम 30) तेश परशुराम पारके रा.वांगणी यांचे कडून 9,100 / रोख 
र कम 31) दशन थोरवे रा. भवपुर  यांचे कडून 20,000 / रोख र कम 32) हना अ ण सुयवंशी रा. वांगणी यांचे कडून 10,000/ रोख 
र कम 33) अजय नारायण ऎनकर रा. खांडस यांचे कडून 3,600 / रोख र कम 34) सेजल स चन दामले रा.वांगणी यांचे कडून 27,500 / 
रोख र कम 35) संजय अंनत चंचवले रा. वांगणी यांचे कडून 10,000 / रोख र कम 36) पुनम जाधव रा. वांगणी यांचे कडून 13,600 / 
रोख र कम 37) राजाराम यशवंत ऎनकर रा. खांडस यांचे कडून 13,600 / रोख र कम 38) खंडेराव नागनाथ माने रा.वांगणी यांचे कडून 
10,000 / रोख र कम 39) वण पगारे रा. वागणी यांचे कडून15,000 / रोख र कम 40) अचना पगारे रा.वांगणी यांचे कडून 25,000 / 
रोख र कम41) संजय पगारे रा. वांगणी यांचे कडून 15,000 / रोख र कम42) योगेश मोरे रा. शेलू यांचे कडून 13,600 / रोख र कम43) 
इ बाल नवाब शेख रा. खोपोल  यांचे कडून 13,600 / रोख र कम 44) रवी हर शचं  जाधव रा. वांगणी यांचे कडून 4,550 / रोख र कम 
45) अशोक दशरथ मोह ते यांचे कडून 13,600 / रोख र कम46) जया संजय शंदे रा.वांगणी यांचे कडून 18,100 / रोख र कम 47) सतीष 
पवार रा. तुभ यांचे कडून 22,600 / रोख र कम 48) मनोज राठोड रा. बदलापुर यांचे कडून 13,600 / रोख र कम 49) अ नता र व ं पवार 
रा.तुभ यांचे कडून 22,600 / रोख र कम 6,96100 / तर  दनांक 24/3/2017 ते दनांक 30/3/2017 रोजी पयत जी ह एस इं डया काप रेशन 
या बनावट कंपनी या नावाने पसनल लोन क न देतो असे वर ल आरोपीत  1) पाल  मँडम, 2) खान वलकर मँडम , 3) अतुल कुमार 
अ नल चतुवद  यांनी सगनमताने सांगुन वेऴोवेऴी माझी व सा ीदार यांचेकडून लोन साठ  लागणारे कागदप  व आमचे कडून आगावू रोख 
र क ि वका न या बद यात आ हाला आ वासन द या मामे तु हाला लोनची र कम देतो. असे सांगुन माझी व तसेच वर नमुद लोकांची 
फसवणुक केल  हणुन.माझी वर ल इसमा व द त ार आहे.

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

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

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

(2)

(3)

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

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

FIR No. ( थम खबर .): 0031 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/03/2017 22:23 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/03/2017 22:23 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४(ब)
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५२
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 30/03/2017 Time (वेळ): 19:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:06 तास Entry No. (न द .):  042

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 27/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 09:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 08 क.मी.
(b) Address (प  ता): गौळमाळ धनगवाडा पायवाटेवर,सूधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ. माई   महादेव  बरतड 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता गौळमाळ ठाकूरवाडी, सूधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता गौळमाळ ठाकूरवाडी, सूधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 हहेमंत   हंबीर 1. गौळमाळ 
ठाकूरवाडी,सूधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

2 व णू    हंबीर 1. गौळमाळ 
ठाकूरवाडी,सूधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

3 नरा  व णू  हंबीर 1. गौलमाळ 
ठाकूरवाडी,सूधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी सौ माई महादेव बरतड वय28 धंदामोलमजूर  रा.गौळमाळ ठाकूरवाडी ता.सूधागड िज.रायगड मो.नं.8087142308 सम  पाल  पोल स 
ठा यात हजर राहून लहून देते क ,मी वर ल ठकाणची राहणार  असून तेथे आमचे राहते घर आहे घरात माझे पती महादेव बरतड,मूलगा 
ओमकार असे एक त कूटूंबात राहतो.मूलगा रोशन हा नाडसूर येथे बोड गम ये राहून ळकत आहे.सू ी या दवशी घर  येतो माझे पती व मी 
मोलमजूर  क न कूटूंबाचा उदर नवाह करतो.माझा लहान मूलगा ओमकार वय7 याला अंगावर कांज या अस याने याचेसाठ  दूध 
आणणेकर ता ता.27.03.2017 रोजी सं याकाळी 06.30 वा.चे सूमारास मी माझे राहते घरातून एकट च आमचेच गावातील धनगरवाडीत 
पायवाटेने जात असताना खांडणी या ओहळाजवळ आलो असताना आमचेच गावातील राहणारा हेमंत हंबीर पूण नाव माह त नाह  हा हातात 
कोयता घेवून माझे जवळ आला व एका हाताने माझे छातीला ध न कोयता उगा न माझे सोबत चल नाह तर बघ असे बोलून माझे मनास 
ल जा वाटेल असे माझेसोबत वागला तर सू दा मी माझे नवयाचे नाव घेवून जोरजोरात हाका मार या हणून यांनी मला सोडल  तेथून मी 
धनगरवा यात जावून राया पूण नाव माह त नाह  याचेकडून दूध घेवून माझे घर  परत आल  व झालेला कार मी माझे नवयाला सां गतला 
ताबडतोब माझे नवयाने आमचे गावातील लोकांना सांगून रा ी 08.00 वा.चे सूमारास गावक  जमवल  यावेळी गावातील मूकूंद हंबीर,का शनाथ 
हंबीर,चं कांत हंबीर, लंबाजी वारगूडे,का शनाथ नरगूडा,शांताराम वारगूडे व ईतर ाम थ हजर होते.गावक त मला व माझे नवयाला तसेच हेमंत 
हंबीर याला बोला वले यावेळी गावक त यांनी सां गतले क .माझेकडून चूक  झाल  परत माझे कडून चूक  होणार नाह  व यांनी माझी माफ  
मा गतल  हणून मी या दवशी पोल स टेशनला त ार दे यास आल  आहे.आज ता.30.03.2017 रोजी सकाळी 08.00 वा.चे सूमारास 
मोलमजूर  कामासाठ  घरातून नघून गेला यानंतर सकाळी 09.00 वा.चे सूमारास मी नळावर पाल  भरत असताना हेमंत हंबीर याची काकू 
नरा व णू हंबीर ह  मला हणाल  मट ंग झाल  या दवशी मी असते तर घर  जावून तूला मळला असता यावर मी तला हमाल  का तूी 
मला मळला असता यावर ती मला मला बोलल  आमचे हेमंतनी तूला पकडल  हे तूला तूझे नवयाला काय सांगायची गरज होती काय माझा 
नवरा आहे मग मी माझे नवयाला बोलणार असे बोलून मी माझे ङरात नघून गेला यानंतर आज सं याकाळी 05.30 वा.चे सूमारास माझा 
नवरा कामाव न घर  अला यावेळी हेमंत हंबीर याची काकू नरा व णू हंबीर व तचा नवरा व णू हबीर हे दोघेजण आमचे घरासमोर आले 
व हणाले तू ह  घराचे बाहेर या तू हाला बघतो तू ह  आमची गावात ई जत घालवता का पण आ ह  घराचे बाहेर गेलो नाह  हमून ती 
दोघेजण आमचे घरात आले व णू हंबीर यांने माझे नवयाला मारहाण कर यास सू वात केल  हणून मी याला सोड व यास गेल  असता 
यांनी व नरा ह नेसू दा मला मारहाण केल  व तू ह  कसे गावात राहता ते बघतो अशी दमदाट  क न शवीगाळी केल  हणून मी व माझा 
मूलगा ओमकार याला घेवून यांचे व द पाल  पोल स ठा यात त ारदे यासाठ  आल  आहे.तर  ता.27.03.2017 रोजी सं याकाळी 06.30 
वा.चे सूमारास मी माझे राहते घरातून एकट च आमचेच गावातील धनरवाडीत पायवाटेने दूध आण यासाठ  जात असताना खांडणी या 
ओहळाजवळ आलो असताना आमचेच गावातील राहणारा हेमंत हंबीर पूण नाव माह त नाह  हा हातात कोयता घेवून माझे जवळ आला व एक 
हाताने माझे छातीला ध न कोयता उगा न ओरडू नकोस गूपचूप माझे सोबत चल नाह तर बघ असे बोलून माझे मनास लाज वाटेल असे 
माझेसोबत वागला मी ओरड याने मला सोडून दले हणून व झालेला कार मी माझे नवयाला तसेच गावक त सां गतला हणून या 
गो ट चा राग मनात ध न आज ता.30.03.2017 रोजी सायं.05.30 वा.चे सूमारास हेमंत हंबीर याचे काका व णू हंबीर व काक  नरा हंबीर 
यांनी आमचे घरात घूसून मला व माझे नवयाला हताबू याने मारहाण क न तू ह  कसे गावात राहता ते बघतो अशी दमदाट  क न शवीगाळी 
केल  हमून माझी हेमंत हंबीर पूण नाव माह त नाह ,काका व णू हंबीर पूण नाव माह त नाह ,काकू नरा व णू हंबीर व रा.गोऴमाळ 
ठाकूरवाडी ता.सूधागड यांचे व द माझी त ार आहे.

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH41282        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): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 म हला  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0043 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/03/2017 20:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/03/2017 20:30 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): 30/03/2017 Time (वेळ): 20:22 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:22 तास Entry No. (न द .):  043

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 10:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): रामवाडी आंनदनगर येथील व नहर ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): चेतन    कशोर   शंदे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1993 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  महा डकवाडी व लवाडी रखुमाई , पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता  महा डकवाडी व लवाडी रखुमाई , पेण, 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 इतर घरगुती व  तु 90 लोखंडी यावर ट लचे आवरण 13,500.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर 30/03/2017मी चेतन कशोर शंदे वय 24 वष यवसायनोकर  रा. महा डकवाडी व लवाडी रखुमाई मं दरासमोर पेण ता.पेण िज. 
रायगड मो नं 8087394561 सम  पोल स ठा यात हजर राहून जबाब लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे वतःचे 
राहते घर आहे. घरात मी माझे व डल कशोर शंदे ,आई सौ क णा व भाउ नकेत असे सवजण एक  राहतो. मी डो बंवल  मूंबई येथील ी 
महेश सूदाम पाट ल यांचे रामवाडी आंनद नगर येथील न वन व नहर सूदामा या बांधकामाचे बि डंगवर सूपर हायझर हणून गेले वषापासून 
नोकर स आहे. सदर बि डंगवर नोकर साठ  मी दररोज सकाऴी 09.00 वा जातो. व सायंकाऴी 06.00 वा घर  परत येते. मी सदर बि डंगवर 
सूपर हाझर हणून अस याने सदर बि डंगची देखभाल व तचेवर नगराणी ठेव याचे कामाची जबाबदार  माझे मालक ी महेश सूदाम पाट ल 
यांनी माझेवर सोप वलेल  आहे. इमारती या बांधकामासाठ  लागणारे सा ह य इमारती या खाल  मोक याजोगेत ठेवलेले असते. सदर इमारतीचे 
काम पूण झाले असून खडकया व दरवाजे ऴ बस व याचे काम झालेले नाह . सदर कामाक रता लागणाया व तू , नऴ गोणीम ये भ न 
बि डंगचे आवारात मोक या जागेत ठेवले या आहेत.सदर इमारती या सभोवताल  वाँल कंपाउडचे काम अधवट झालेले असून ते काम ी 
अ नल राठोड रा. मूंबई यांनी घेतले असून स या वाँल कंपाउडचे काम बंद आहे.काल दनांक मी 29/03/2017 रोजी नेहमी माणे बि डंगवर 
गेलो होतो व सायकांऴी 06.00 वा पत घर  गेलोआज दनांक 30/03/2017 रोजी नेहमी माणे सकाऴी 10.00 वा रामवाडी येथील बि डंगचे 
साईटवर गेलो.व नेहमी माणे इमारती या सभोवताल  फरत असतना मला नऴ भ न ठेवेलेल  गोण दसल  नाह  हणून मी ी अ नल 
राठोड यांना फोन क न ल खडी नऴ दूसया जागेत उचलून ठेवल  आहे काय याबाबत वचारणा केल . परंतू यांनी सदरचे नऴ भ न ठेवेले या 
गोण बाबत मा हत नस याचे सां गतले हणून मी नऴ ठेवले या गोणीचा शोध इमारती या प रसरात घेतला, परंतू नऴ भरलेल  गोण मऴून 
आल  नाह . याव न सदरची गोण कोणीतर  अ ात इसमाने चो न ने याची माझी खा ी झाल .चोर स गेले या नऴांचे वणन खाल ल 
माणे...1) 13,500/ पये कमंतीचे एकूण 90 लोखंडी यावर ट लचे आवरण असलेले कं अं वर ल वणानाचे व कंमतीचे लोखंडी नऴ 
कोणीतर  अ ात इसमाने तार ख 29/03/2017 रोजीचे सायंकाऴी 06.00 वा चे ते तार ख 30/03/2017 रोजीचे सकाऴी 10.00 वा चे दर यान 
आमची रामवाडी येथील बि डंग या साईट व न माझे समंती शवाय लबाडीचे हेतुने चो न नेले हणून माझी सदर बाबत त ार आहे माझा 
वर ल जबाब संगणकावर न द व यात आला असून याची ंट काढ यानंतर मी वाचून पा हला तो माझे सांग या माणे बरोबर आहे. सम  हे 
लहून दले सह  ठाणे अंमलदार पेण पो टे

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)): 13,500.00

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)): kaliandr akabar tadavi Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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