
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0048 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 15:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 15:14 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 11:42 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:41 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:05 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): अ लबाग रेवदंडा नाका, भंडारआऴी, चढरे,अ लबाग

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

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

(a) Name (नाव): सं दप    सु ीव मोराळे
(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): नोकर

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 अ लबाग पोल स ठाणे, अ लबाग, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता अ लबाग पोल स ठाणे, अ लबाग, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

एक कापडी पशवी याम ये देशी 
दा  सं  या नावा या180 मल  या 
23काचे या सलबंद बाट या तेक 
बा

1,150.00

2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

एक कापडी पशवी याम ये एक 
पु याचा बाँ स म ये देशी दा  सं  
या नावा या180 मल  या 
24काचे या

1,200.00

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):

अ लबाग पोल स ठाणे cr no 48/2017 महारा  ो ह .अँ ट कलम 65 खंड(ई) माणे फयाद  नाव प ता सं दप सु ीव मोराळे 
पो श/1238नेमणुक अ लबाग पोल स ठाणे आरोपीचे नाव प ता वलास वामन भगत रा भंडारआळी चढरे ता अल बाग िज.रायगड घटना.ता.वेळ 
व ठकाण द.02/04/2017 रोजी 13.05वा चे सुमारास मौजे भंडारआळी चढरे ता अल बाग मळाला माल 1)1200/  एक कापडी पशवी 
याम ये एक पु याचा बाँ स म ये देशी दा  सं  या नावा या180 मल  या 24काचे या सलबंद बाट या तेक बाटल ची कमंत 50  माणे 
क  2)1150/  एक कापडी पशवी याम ये देशी दा  सं  या नावा या180 मल  या 23काचे या सलबंद बाट या तेक बाटल ची कमंत 
50  माणे क  एकुण 2350/  हक गत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत याने व रल वणनाची व कमतीची देशी सं  दा  
गैरकायदा वनापरवाना आपले ताबेक जात व  क रता बाळगले ि थतीत मळुन आला हणुन सदर गु हा रिज. दाखल क न वर ठाचे 
आदेशाने पुढ ल तपास पोना/1223 पंगऴे हे कर त आहेत.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 वलास   वामन भगत 1. 
भंडारआऴी,चढरे,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महार
◌ा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 2,350.00

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)): RAJARAM 
KASHINATH  PINGALE 

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): RAJPIN198475        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): 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 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): दादर कोअ ॅ टल 

FIR No. ( थम खबर .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 22:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 22:09 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 21:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:30 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

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, 11 क.मी.
(b) Address (प  ता): समथनगर, खारपाडा,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ाने वर  नर संह सुयवंशी
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता दादर सागर  पोल स ठाणे , पेण, दादर कोअ ॅ टल , रायगड, महारा -402107, 

भारत
2 थायी पता दादर सागर  पोल स ठाणे , पेण, दादर कोअ ॅ टल , रायगड, महारा -402107, 

भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल 1035 , कं.चा गावट  हात ीची 
दा 1,035.00

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):

मी ाने वर नर संग सुयवंशी वय 25 पो श.ब.नं.2174 नेमणूक दादर सागर  पोल स ठाणे सा  पोल स ठा यात हजर राहून सरकार तफ खबर 
लहून देतो क ,मी दादर सागर  पोल स ठाणेत सन 2014पासून नेमणूक स असून आज रोजी बातमीदारांमाफत बातमी मऴाल  क , मौजे 
खारपाडा समथनगर येथे गावठ  दा  व चा धंदा चालतो अशी खा ीशीर बातमी मऴा याने भार  अ धकार  सपो न. ी.बारवे साहेब यांचे 
मागदशन व सुचनां माणे मी वत पोल स उप नर क ी.जी.जी.सकपाऴ, पोहवा.1884सोनकर, पोना.1243रसाऴ असे पोल स ठा यात 17.50 
वाजता न द क न खाजगी मोटार सायकल व न मौजे खारपाडा गावाचे ना याजवळ आलो. तेथे पोसई. ी.सकपाळ यांनी दोन पंचाना बोलावून 
मऴाले या बातमीची ह कगत कऴवून यांचेसह पायी चालत बातमी ठकाणी मौजे खारपाडा समथनगर या ठकाणी आलो असता एक इसम 
घराचे मागे असले या मोक या जागेत आपले पुढयात ला ट कची बाटल , ट लचा लास, तां या घेवून बसलेला दसला हणून आ हास 
याचा संशय आ याने मी याचे जवऴ जावून यास जागीच धरले. याचे पुढयात असले या बाटल म ये काय आहे याची पंचासम  खा ी 
करता सदर बाटल म ये गावठ  दा  अस याची खा ी झाल  तसेच आजुबाजुस शोध घेतला असता बाजुस असले या झाडीत एक 10 ल टर 
मतेचा सफेद मळकट रंगाचा कँन दा ने भरलेला दसुन आला. ती वेऴ 18.30 वा.ची होती. हणून यास याचे नाव गाव वचारता याने 
आपले नांव नारायण हालाजी पाट ल वय 63 रा.खारपाडा समथनगर ता.पेण िज.रायगड असे सां गतले. याचे ता यात मऴून आले या 
ो ह .मालाचे वणन खाल ल माणे. 1)90000 . क.चा. एक ला ट क सफेद मळकट रंगाचा कँन 10 लटर मतेचा यात 10 लटर 
गावठ हातभटट ची तयार दा  कँनसह कं.अ.2)13500 . क.ची एक ला ट कची दोन ल टर मतेची बाटल  यात द ड लटर 
गावठ हातभटट ची तयार दा  कँनसह कं. अ. 3)0000 एक ट लचा तां या दा चा वास येत असलेला जुना वापरता कं. अ.4)0000 एक 
ट लचा लास दा चा वास येत असलेला जुना वापरता कं. अ. 103500 येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह . गु हातील माल 
यातील आरोपीत नामे नारायण हालाजी पाट ल वय 63 रा.खारपाडा समथनगर ता.पेण िज.रायगड याने वनापरवाना गैरकायदा आपले ता यात 
बाऴगले या ि थतीत मऴून आला असून सदर माल सोबतचे पंचासम  ज त क न सदर कँन मधील मालापैक  180 मल .गावठ  हातभटट ची 
दा  एका काचे या व छ बाटल त काढून घेवून कँन, ला ट कची बाटल  व काचे या बाटल चे त डास पुववत घटट बुचे लावून यावर पंचाचे 
व पोल सांचे सहयांचे कागद  लेबल लावून वर दोयाने बांधून दोयाचे गाठ वर पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच क न माल ज त क न 
ता यात घेतला आहे.तसा स व तर पंचनामा पोल स उप नर क ी.जी.जी.सकपाऴ यांचे सम  कर यात आला असून आरोपीत यास ता यात 
घे यात आले आहे.तर  वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यातील आरोपीत इसम नामे नारायण हालाजी पाट ल वय 63 रा.खारपाडा समथनगर 
ता.पेण िज.रायगड याने वनापरवाना गैरकायदा ो ह .गु हयातील माल गावठ  हातभटट ची तयार दा  आपले ताबे क जात बाऴगले या 
ि थतीत मऴून आला हणून माझी याचे व द मुंबई ो ह .अँ ट 65(ई) माणे स.त.खबर आहे.सोबत पंचनामा व ज त मुददेमाल व आरोपी 
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 नारायण   हालाजी पाट ल 1. खारपाडा,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,035.00

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

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

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

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

(2)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): HC1884        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): HARSHVARDHAN SHANKAR BARAVE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN83697

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 1954 साधारण/म  यम 163-163

काळया खुणा  माथा

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

               

केसाचा कार  सवसाधारण 
राखाडी

डोळयांचा कार साधारण
तंबाखू खाणारा

बाहेर ल खालचा हाफ 
च डी
बाहेर ल वरचा फुल 
बाहयांचा शट

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): दघी सागर

FIR No. ( थम खबर .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 17:56 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 17:32 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:32 तास Entry No. (न द .):  012

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:00 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, 03 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे शवाजी चौक , दवेआगर ,ता ीवधन

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): राज   चं कांत गाणार पो.ना.1309
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149834346

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता दघी सागर  पोल स ठाणे , बोल पंचतन , ता ीवधन , दघी सागर , रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता दघी सागर  पोल स ठाणे , बोल पंचतन , ता ीवधन , दघी सागर , रायगड, 

महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
एक लँि टकचा कँन यात 20 
लटर गावठ  हातभ ीची तयार दा  
क.अं.

615.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकूर याने वर ल वणनाची व कंमतीची तबंधीत असलेल  गावठ  हातभ ीची तयार दा  
ह वना परवाना गैरकायदा बेकायदेशीर पणे वताचे ताबे क जात बाऴगले ि थतीत मऴून आला 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 उदय   पूंड लक  मयेकर 1. रा शवाजी चौक, दवेआगर,ता ीवधन, दघी 
सागर ,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 615.00

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)): JALINDAR GORAKH 
DEVKULE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH47952        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): SANJAY NAGORAO MOGALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): PCNH94424

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 1975  

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)



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.

1. P.S. (पोल स ठाणे) : गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर . ): 0026 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय):  02/04/2017 15:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय):  02/04/2017 15:53 वाजता

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

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

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): Time (वेळ): 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:07 तास Entry No. (न द . ):  015

4. Type of Information (मा हतीचा कार): 

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

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

(a) Name (नाव): 

(b) Father's Name (का नाम) : 

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

(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)

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

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांची वर ल वणनाची मोटार सायकल कोणीतर  अ ात इसमाने फयाद चे संमती शवाय 
लबाडी या उ ेशाने वतचे फायदयाकर ता चो न नेल  हणून.

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)): VIMAL RAJENDRA 
THAKUR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH51000        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): 

Rank (हु ा): 

No. ( .): 

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)



1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0071 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 08:27 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 16:00 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 16:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:07 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

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

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल 10 लटर गावठ  हातभ ीची तयार 
दा .00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब दनांक 02/04/2017 मी रमेश भागोजी दोरताले पो श/1368 नेमणुक कजत पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहुन सरकार 
तफ खबर देतो कमी कजत पोल स ठा याचे नेमणु कस असुन आज रोजी कजत पोल स ठाणे येथे हजर असताना बातमीदारामाफत बातमी 
मऴाल  क कजत शहरात व भसेगाव येथे गावठ  तयार दा ची व  चालते अशी खा ी शर बातमी मऴा याने सकाळी 11.22 वा न द 
क न मी सोबत पोसइ/ ी शेडगे सो. एस.एस. राजमाने सहा फौजदार , पोना/1184 सानप असे खाजगी वाहाणे कजत शहराम ये ो ह  वाच 
करत असतांना मौजे जुने एस.ट . टड भसेगाव येथे गेलो तेथे गे यावर समजले क  जुने एस.ट . टड भसेगाव येथे राहाणरा नामे सुरज मु ना 
ठाकुर वय/27 हा गावट  दा  व चा धंदा करतो अशी खा ी शर बातमी मल याने तेथे दोन पंचाना बोलावुन यांना सुरज मु ना ठाकुर हा 
याचे राहते घराचे समोर ल झोपडयाम ये गावठ  हातभ ीचा चोराट  दा चा धंदा करतो असे पंचाना सांगुन सदर ठकाणी छापा टाकावयाचा 
अस याने पंचानी तशी तयार  दशवी याने पंच व अ◌ा ह  पाइ चालत सुरज मु ना ठाकुर यांचे घरासमोर गेलो व ो ह शन मालाची पाहणी 
कर त असताना एक ईसम याचे घराचे समोर आसले या झोपडयाम ये पु यात कँन घेवुन बसलेला दसला आ हाला याचा संशय आ याने 
मी यास जावुन कँनसह जागीच पकडले ती वेऴ 16.00 वाज याची होती याचे ताबे कब जात मळुन आले या कँनम ये काय आहे याची 
खा ी केल  असता सदर कँनम ये गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झा याने यास पंचासम  नाव गाव वचारले याने आपले 
नाव सुरज मु ना ठाकुर वय/27रा.जुने एस.ट . टड भसेगाव ता.कजत असे सां गतले. याचे ताबे क जात मऴुन आले या ो ह शन मालाचे 
वणन खाल  माणे आहे. 210 00/  एक ला ट कचे सफेद रंगाचे कँन यास धरणेस अंगची कडी व फर कचे बुच काढुन पाहता यात 10 
लटर गावठ  हातभ ीची दा  कँनसह कंमत अंदाजे. 210 00 /  येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह चा माल यांतील आरोपीत 
नामे सुरज मु ना ठाकुर वय/27रा.जुने एस.ट . टड भसेगाव ता.कजत याने वताचे ताबेक जात बाऴगले ि थतीत मऴुन आ याने सदर कँन 
मधुन नमु या कर ता एका काचे या व छ बाटल त 180 मल  स.ए.सँ पलसाठ  काढुन घेवुन कँला व नमुना बाटल स व कँनला पुववत घ  
बुच लावुन यावर आ हा पंचाचे व पोल सांचे स याचे कागद  लेबले लावुन नमुद बाटल स पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच कर यात आले 
आहे. सदर माल ज त क न ता यात घेतला याबाबत स व तर पंचनामा प र पोसइ/ ी.शेगडे यांनी केला आहे. तर  वर ल तारखेस वेऴी 
व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर याने वर ल वणनाची व कंमतीचा ो ह  माल वनापरवाना , गैरकायदा वताचे ताबे क जात बाऴगऴे 
थीतीत मऴुन आला हणुन माझी याचे व द मु. ो.का.क. 65(ई) माणे फयाद आहे.सम  हे लहुन दले सह  ता 02/04/2017 

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 सुरज मु ना ठाकुर   1. जुने एसट टड 
भसेगाव,कजत,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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)): govind raghunaath 
madage

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.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1990  

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 .): 0082 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 23:24 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 21:42 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 21:42 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:42 तास Entry No. (न द .):  030

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

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 12:37 तास Time To (वेळेपयत): 13:35 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): हाळ बु क येथील कफे, सागर हटेल समोर ल, ी दुदुके यां या मोक या ,जागे म ये

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): काश   नारायण  हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1978 (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.): 91-9821911085

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ठेकेदार, राफुंडे, ताउरण, िजरायगड, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ठेकेदार, राफुंडे, ताउरण, िजरायगड, 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)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान केबल/तार
1) 1,50,000 पये क य संर ण 
खा याचे एकुण 3 ल ट क पाईपचे 
बंडल, येक बंडलम ये       

1,50,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान केबल/तार

2) 2,50,000 पये 
बी.एस.एन.एल.दुरसंचार कंपनीचे 
एकुण 5 ल ट क पाईपचे बंडल, 
येक बंडलम ये साध

2,50,000.00

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):

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 1 इ ान अ दुल व हद 
अ सार    

1. शळफाटा खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

2 इतर 5 अ ात इसम   1. nil,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 4,00,000.00

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)



खबर दनांक 02/04/2017मी काश नारायण हा े, वय39 वष, श ण10 वी, यवसायठेकेदार, रा.फुंडे, ता.उरण, िज.रायगड, 
मो.नं.9821911085 सम  हजर राहून खबर लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणी माझे कुटुं बयांसमवेत राहतो. मी माहे डसबर2016 पासून 
एल.एन.ट . या कंपनीकडून कुमार रसट, लोणावळा ते माँ टे रया रसाँट, वणेगांव, ता.खालापूर अशी सुमारे 22 क.मी. चे क य संर ण 
खा याची आ ण यासोबत बी.एस.एन.एल. या दुरसंचार कंपनीची आँ ट कल फायबरची वायर भु मगत पसर व याचा ठेका घेतला आहे. 
याकर ता मला डसबर2016 ते दनांक 20/03/2017 रोजी पयत क य संर ण खा याकडून 12 आ ण बी.एस.एन.एल.दुरसंचार कंपनीकडून 
14 असे एकुण 26 ल ट कचे पाईपचे बंडल मळाले होते. सदरचे बंडल मी हाळ बु क येथील कफे सागर हटेल समोर ल ी. दुदुके यां या 
मोक या जागे म ये मा सक भाडयाने ठेवले होते. सदर ठकाणी सी.सी. ट. ह . कमेरे लावले होते. ल ट कचा पाईपचा एक बंडल नळसर 
रंगाचा असून तो साधारण 1 कमी अंतरापयतचा असतो. दनांक 20/03/2017 पयत यातील क य संर ण खा याचे 7 व बी.एस.एन.एल. 
कंपनीचे 7 असे एकूण 14 बंडल खच झालेले होते. व उवर त क य संर ण खा याचे 5 आ ण बी.एस.एन.एल.दुरसंचार कंपनीचे 7 असे एकुण 
12 बंडल सदर ठकाणी श लक राह ले होते. आम या कामाकर ता मी महादेव चुनाळे व देवा गुंजाळ असे दोन सुपरवायजर व खोदाईसाठ  
इतर कामगार ठेवले आहेत. सुपरवायझर यांना बंडल ठेवलेले ठकाण मा हत आहे. ते अधुन मधून ते बंडल चेक करत होते. दनांक 
28/03/2017 रोजी सायंकाळी 06.00 वाज याचे सुमारास देवा गुंजाळ याने वर ल श लक असलेले सव बंडल पा हले होते. ते बरोबर 
होते. दनांक 31/03/2017 रोजी आ हाला ल ट क पाईप या बंडलची आव यकता अस याने सुपरवायजर महादेव चुनाळे हे बंडल ठेवले या 
ठकाणी सकाळी 08.45 वाज याचे सुमारास गेले. यानंतर यांनी मला फोन क न कळ वले क, आपण ठेवले या क य संर ण खा याचे 3 
आ ण बी.एस.एन.एल.दुरसंचार कंपनीचे 5 असे एकुण 8 असे बंडल कमी आहेत असे कळ वले. यानंतर मी ह  मा हती मा या व र ठांना 
सां गतल . यानंतर मी सदर बंडल ठेवले या ठकाणी आलो. व खा ी केल  असता वर ल माणे एकुण 8 बंडल कमी होते. यावेळी मी व 
दो ह  सुपरवायझर यांनी तेथील सी.सी. ट. ह . फुटेज पा हले. याम ये असे दसले क, दनांक 29/03/2017 रोजी दुपार  12.37 ते 13.35 
वाज याचे दर यान एका ट पोम ये पराना हाय ा नंबर एन.एल.02/एन.0003 या मदतीने हाय ा वर ल चालक व या या बरोबर ल दोन 
यां या मदतीने ते बंडल तांब या रंगा या आयचर ट पो म ये ट पो वर ल चालक व इतर दोन असे सवजण उचलून ठेवताना दसत आहेत. 
असे एकुण 6इसम चोर  करताना दसून येत आहेत. चोर स गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे, 1) 1,50,00000 पये क य संर ण 
खा याचे एकुण 3 ल ट क पाईपचे बंडल, येक बंडलम ये साधारण 1 कमी लांबीची व40 एम.एम. यासाची, फ कट नळसर रंगाची, 
यावर पांढर  लाईन व NFS OFC CABLE DUCT असे इं जीत ल हलेले. येक  50,000/ पये कमतीची जु.वा. क.अं.2) 2,50,00000 
पये बी.एस.एन.एल.दुरसंचार कंपनीचे एकुण 5 ल ट क पाईपचे बंडल, येक बंडलम ये साधारण 1 कमी लांबीची व40 एम.एम. यासाची, 
गडद नळसर रंगाची, यावर पांढर  लाईन व BSNL TLM PLB HDPE TELECOM DUCT असे इं जीत ल हलेले. येक  50,000/ पये 
कमतीची जु.वा. क.अं. एकुण 4,00,00000 पये.वर ल वणनाचा माल, वाहने व सदर चोरटे मळून आ यास मी व सुपरवायझर असे ओळखु. 
यानंतर मी सदर या सी.सी.ट . ह  फुटेज व न हाय ाचा तपास केला. यावेळी मला समजले क, सदर हाय ा वर ाय हर इ ान अ दुल 
व हद अ सार , रा. शळफाटा खोपोल , असे अस याचे समजले. तसेच सदर चोर बाबत मी मा या व र ठांना सांगुन आज रोजी फयाद दे यास 
आलो आहे.तर  दनांक 29/03/2017 रोजी दुपार  12.37 ते 13.35 वाज याचे दर यान मौजे हाळ बु ुक येथील हटेल कफेसागर समोर 
असले या ी. दुदुके यां या मोक या जागेतुन मी ठेवलेले क य संर ण खा याचे 3 आ ण बी.एस.एन.एल.दुरसंचार कंपनीचे 5 असे 
4,00,00000 पये कंमतीचे एकुण 8 वर ल वणनाचे बंडल माझे संमती शवाय, लबाडी या इरा याने, वत या फाय याकर ता पराना हाय ा 
नंबर एन.एल.02/एन.0003 वर ल चालक नामे इ ान अ दुल व हद अ सार , रा. शळफाटा खोपोल  तसेच आयचर ट पो वर ल चालक व 
या या बरोबर असलेले इतर अ ात चार इसम असे एकुण 6 इसमांनी संगणमताने चो न नेले आहे. हणून माझी यांचे व द कायदेशीर 
त ार आहे.माझा वर ल जबाब मी वाचून पा हला. तो माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा आहे. सम  हे लहून दले. ठाणे अंमलदार खालापूर 
पोल स ठाणे

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

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

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

(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).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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  

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)  

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0083 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 01:50 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 00:00 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(E)

3 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 84

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): 03/04/2017 Time (वेळ): 00:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:00 तास Entry No. (न द .):  001

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 18:00 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, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): वरोसे ठाकुरवाडी येथे ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): GANESH  PIRAJI PAWAR

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 09/09/1985 (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)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खालापुर पोल स ठाणे, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता खालापुर पोल स ठाणे, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

1) 3100/ . एकुण 2 ला ट कचे 
सफेद मऴकट रंगाचे मोठे कँन 
यास धरणेस कडी व फरक चे बुच 
असलेले व त्

3,100.00

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):

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8378969985

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 1 काऴुराम जानु आवाटे   
 

1. वरोसे ठाकुरवाडी ता 
खालापुर,खालापुररायगड,महारा ,भारत

2 नामी काऴुराम आवाटे   1. वरोसे ठाकुरवाडी ता 
खालापुर,खालापुररायगड,महारा ,भारत

3 पं डत व म लंबुऴे   1. नतीन तवले यांची चाऴ,वरोसे वाडी ता 
खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

4 ीहर  ध डीराम सरसाट   
 

1. रमेश तवले यांची चाऴ,वरोसे वाडी ता 
खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 3,100.00

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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)
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जबाब दनांक 02/04/2017. मी गणेश पराजी पवार वय 32 वष, पो. काँ. 1641 यवासय नोकर  नेमणुक खालापुर पोल स ठाणे अंतगत 
चौक पोल स दुर े  सम  हजर राहुन सरकार तफ फयाद लहुन देतो क, मी सन 2012 रोजी पासुन वर ल ठ काणी नेमणुक स असुन 
स या खालापुर पोल स ठाणे अंतगत चौक पोल स दुर े  येथे कायरत आहे. आज दनांक 02/04/2017 रोजी सायंकाऴी 17.00 वाजताचे 
सुमारास चौक पोल स दुर े  येथे हजर असाताना ASI खरे यांना खा ी शर बातमी मऴाल  क, मौजे वरोसे ठाकुरवाडी येथे राहणार काऴुराम 
जानु आवाटे हा याचे राहते घराजवऴ मोक याजागी वनापरवाना गावठ  हातभ ी या दा  व चा धंदा करतो. अशी खा ी शर बातमी 
मऴा याने मा. सहा.पो लस नर क ी. पवार सो. यांचे मागदशनाखाल  मी सहा.फौज. MP खरे, पो श/1313 गोरे, पो श/1317 खरोडे , 
पो श/1161 चौगुले, मपो श/340बागुल सह रेडकामी लागणारे सा ह य (एक व छ रकामी काचेची नमुना बाटल , दोरा, लाखेचे सल, पोल स 
बटन वगैरे ) घेवुन आ ह  खाजगी वहनाने बातमी ठकाणी ो ह शन वचकामी मौजे वरोसे ठाकुरवाडी येथे गेलो. तेथे दोन ईसम नामे 1. 
द ता य नामदेव तवले रा. वरोसेवाडी 2. सखाराम चंदर नरगुडा रा. वरोसे ठाकुरवाडी यांना पंच हणुन सहा. फौज. MP खरे यांनी बोलवीले 
यांना वर ल बातमीची ह ककत कऴवुन यांना सोबत आणलेल  व छ रकामी काचेची नमुना बाटल  दाखवुन यां यासह वर नमुद बातमी 
ठकाणी 18.00 वाज या या सुमारास ो ह शन छापा टाकला असता तेथे तीन पु ष ईसम व एक ी असे यांचे पु यात 2 लँ ट कचे कँन 
घेवुन बसलेले संशया पद दसले हणुन याचा संशय आ याने यांना आ ह  जागीच जावुन धरले तसेच बाई हस म हला पोल स शपाई 
बागुल यांनी जागीच धरले यावेऴी याचे ता यात असले या कँनम ये काय आहे याची खा ी करता यात वनापरवाना गावठ  हातभ ी दा  
अस याचे आमची खा ी झाल  हणुन सदर ईसमांना यांचे नाव गाव वचारता यांनी याचे नाव 1) काऴुराम जानु आवाटे वय 59 वष 2) 
नामी काऴुराम आवाटे वय 55 वष दो ह  रा. वरोसे ठाकुरवाडी ता. खालापुर , 3) पं डत व म लंबुऴे वय 48 वष मुऴ रा, हाऴगी ता. 
चाकुर जाणवल िज. लातुर स या रा. नतीन तवले यांची चाऴ वरोसे वाडी ता. खालापुर ,4) ीहर  ध डीराम सरसाट वय 49 मुऴ रा. जढाऴा 
ता. धानोरा िज. लातुर स या रा. रमेश तवले यांची चाऴ वरोसे वाडी ता. खालापुर असे अस याचे सांगीतले. सदरवेऴी यां याकडे चौकशी 
केल  असता काऴूराम याने प नीसह दा  वकत अस याचे सां गतले. व अ. मांक 3 व 4 याने तेथे दा  प यासाठ  आले अस याचे 
सां गतले. यावेऴी आरोपी ं. 1 यास याने सदरचा माल कोठुन आणला याब ल वचारणा केल  असता याने सदरचा माल कोठुन आणला 
हे सां गतले नाह . याचे ता यात मऴुन आले या मालाचे वणन खाल ल माणे 3100/ . एकुण 2 ला ट कचे सफेद मऴकट रंगाचे मोठे कँन 
यास धरणेस अंगचीच कडी व फरक चे बुच असलेले व याम ये े ये क 15 लटर माणे एकुण 30 लटर बगर परवाना गावठ  हातभ ीची 
तयार दा  ये क 100 पये लटर माणे , कँनसह क.अ. 3100/ . येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह शनचा मालवर नमुद 
आरोपीत नामे 1) काऴुराम जानु आवाटे वय 59 वष 2) नामी काऴुराम आवाटे वय 55 वष दो ह  रा. वरोसे ठाकुरवाडी ता. खालापुर , 3) 
पं डत व म लंबुऴे वय 48 वष मुऴ रा, हाऴगी ता. चाकुर जाणवल िज. लातुर स या रा. नतीन तवले यांची चाऴ वरोसे वाडी ता. 
खालापुर ,4) ीहर  ध डीराम सरसाट वय 49 मुऴ रा. जढाऴा ता. धानोरा िज. लातुर स या रा. रमेश तवले यांची चाऴ वरोसे वाडी ता. 
खालापुर यांचेपैक  आरोपी ं. 1 व 2 हे दा  व  कर त असताना व आरोपीत ं. 03 व 4 हे दा  गु यावर दा  सेवन कर यासाठ  हजर 
असलेले मऴुन आले यानंतर वर ल नमुद दो ह  कँनमधुन थोडी थोडी अशी 180 मल  दा  नमु यासाठ  वर नमुद काचे या रका या व छ 
बाटल म ये काढुन घेवुन कँन व नमुना बाटल चे त डावर पुववत बुच लावुन यावर पंचाचे व पोल सांचे सह चे कागद  लेबले लावुन पोल स 
बाटल चे लाखेचे सल जागीच केले व सव माल ज त क न वर नमुद आरोपीत यांना गु याचेकामी ता यात घेतले आहे तसा स व तर 
पंचनामा 2 पंचासम  सहा. फौज. MP खरे यांनी केलेला आहे. तर  दनांक 02/04/2017 रोजी सायंकाऴी 18.00 वाज या या सुमारास यांतील 
आरोपीत ं. 1 व 2 हे वनापरवाना गावठ  हातभ ीची दा  व  कर त असताना व आरोपीत ं. 03 व 04 हे दा  गु यावर दा  प यासाठ  
हजर असताना मऴुन आले हणुन माझी यांचे व द मु. ो.अँ ट कलम 65 (ख), (ई), 84 माणे सरकारतफ फयाद आहे.

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

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

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

(2)

(3)

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

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.)
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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): 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 पु ष 1958  

2 म हला 1962  

3 पु ष 1969  

4 पु ष 1968  

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 .): 0083 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 01:50 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 00:00 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(E)

3 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 84

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): 03/04/2017 Time (वेळ): 00:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:00 तास Entry No. (न द .):  001

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 18:00 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, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): वरोसे ठाकुरवाडी येथे ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): GANESH  PIRAJI PAWAR

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 09/09/1985 (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)

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

1) 3100/ . एकुण 2 ला ट कचे 
सफेद मऴकट रंगाचे मोठे कँन 
यास धरणेस कडी व फरक चे बुच 
असलेले व त्

3,100.00

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):

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8378969985

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 1 काऴुराम जानु आवाटे   
 

1. वरोसे ठाकुरवाडी ता 
खालापुर,खालापुररायगड,महारा ,भारत

2 नामी काऴुराम आवाटे   1. वरोसे ठाकुरवाडी ता 
खालापुर,खालापुररायगड,महारा ,भारत

3 पं डत व म लंबुऴे   1. नतीन तवले यांची चाऴ,वरोसे वाडी ता 
खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

4 ीहर  ध डीराम सरसाट   
 

1. रमेश तवले यांची चाऴ,वरोसे वाडी ता 
खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 3,100.00

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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब दनांक 02/04/2017. मी गणेश पराजी पवार वय 32 वष, पो. काँ. 1641 यवासय नोकर  नेमणुक खालापुर पोल स ठाणे अंतगत 
चौक पोल स दुर े  सम  हजर राहुन सरकार तफ फयाद लहुन देतो क, मी सन 2012 रोजी पासुन वर ल ठ काणी नेमणुक स असुन 
स या खालापुर पोल स ठाणे अंतगत चौक पोल स दुर े  येथे कायरत आहे. आज दनांक 02/04/2017 रोजी सायंकाऴी 17.00 वाजताचे 
सुमारास चौक पोल स दुर े  येथे हजर असाताना ASI खरे यांना खा ी शर बातमी मऴाल  क, मौजे वरोसे ठाकुरवाडी येथे राहणार काऴुराम 
जानु आवाटे हा याचे राहते घराजवऴ मोक याजागी वनापरवाना गावठ  हातभ ी या दा  व चा धंदा करतो. अशी खा ी शर बातमी 
मऴा याने मा. सहा.पो लस नर क ी. पवार सो. यांचे मागदशनाखाल  मी सहा.फौज. MP खरे, पो श/1313 गोरे, पो श/1317 खरोडे , 
पो श/1161 चौगुले, मपो श/340बागुल सह रेडकामी लागणारे सा ह य (एक व छ रकामी काचेची नमुना बाटल , दोरा, लाखेचे सल, पोल स 
बटन वगैरे ) घेवुन आ ह  खाजगी वहनाने बातमी ठकाणी ो ह शन वचकामी मौजे वरोसे ठाकुरवाडी येथे गेलो. तेथे दोन ईसम नामे 1. 
द ता य नामदेव तवले रा. वरोसेवाडी 2. सखाराम चंदर नरगुडा रा. वरोसे ठाकुरवाडी यांना पंच हणुन सहा. फौज. MP खरे यांनी बोलवीले 
यांना वर ल बातमीची ह ककत कऴवुन यांना सोबत आणलेल  व छ रकामी काचेची नमुना बाटल  दाखवुन यां यासह वर नमुद बातमी 
ठकाणी 18.00 वाज या या सुमारास ो ह शन छापा टाकला असता तेथे तीन पु ष ईसम व एक ी असे यांचे पु यात 2 लँ ट कचे कँन 
घेवुन बसलेले संशया पद दसले हणुन याचा संशय आ याने यांना आ ह  जागीच जावुन धरले तसेच बाई हस म हला पोल स शपाई 
बागुल यांनी जागीच धरले यावेऴी याचे ता यात असले या कँनम ये काय आहे याची खा ी करता यात वनापरवाना गावठ  हातभ ी दा  
अस याचे आमची खा ी झाल  हणुन सदर ईसमांना यांचे नाव गाव वचारता यांनी याचे नाव 1) काऴुराम जानु आवाटे वय 59 वष 2) 
नामी काऴुराम आवाटे वय 55 वष दो ह  रा. वरोसे ठाकुरवाडी ता. खालापुर , 3) पं डत व म लंबुऴे वय 48 वष मुऴ रा, हाऴगी ता. 
चाकुर जाणवल िज. लातुर स या रा. नतीन तवले यांची चाऴ वरोसे वाडी ता. खालापुर ,4) ीहर  ध डीराम सरसाट वय 49 मुऴ रा. जढाऴा 
ता. धानोरा िज. लातुर स या रा. रमेश तवले यांची चाऴ वरोसे वाडी ता. खालापुर असे अस याचे सांगीतले. सदरवेऴी यां याकडे चौकशी 
केल  असता काऴूराम याने प नीसह दा  वकत अस याचे सां गतले. व अ. मांक 3 व 4 याने तेथे दा  प यासाठ  आले अस याचे 
सां गतले. यावेऴी आरोपी ं. 1 यास याने सदरचा माल कोठुन आणला याब ल वचारणा केल  असता याने सदरचा माल कोठुन आणला 
हे सां गतले नाह . याचे ता यात मऴुन आले या मालाचे वणन खाल ल माणे 3100/ . एकुण 2 ला ट कचे सफेद मऴकट रंगाचे मोठे कँन 
यास धरणेस अंगचीच कडी व फरक चे बुच असलेले व याम ये े ये क 15 लटर माणे एकुण 30 लटर बगर परवाना गावठ  हातभ ीची 
तयार दा  ये क 100 पये लटर माणे , कँनसह क.अ. 3100/ . येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह शनचा मालवर नमुद 
आरोपीत नामे 1) काऴुराम जानु आवाटे वय 59 वष 2) नामी काऴुराम आवाटे वय 55 वष दो ह  रा. वरोसे ठाकुरवाडी ता. खालापुर , 3) 
पं डत व म लंबुऴे वय 48 वष मुऴ रा, हाऴगी ता. चाकुर जाणवल िज. लातुर स या रा. नतीन तवले यांची चाऴ वरोसे वाडी ता. 
खालापुर ,4) ीहर  ध डीराम सरसाट वय 49 मुऴ रा. जढाऴा ता. धानोरा िज. लातुर स या रा. रमेश तवले यांची चाऴ वरोसे वाडी ता. 
खालापुर यांचेपैक  आरोपी ं. 1 व 2 हे दा  व  कर त असताना व आरोपीत ं. 03 व 4 हे दा  गु यावर दा  सेवन कर यासाठ  हजर 
असलेले मऴुन आले यानंतर वर ल नमुद दो ह  कँनमधुन थोडी थोडी अशी 180 मल  दा  नमु यासाठ  वर नमुद काचे या रका या व छ 
बाटल म ये काढुन घेवुन कँन व नमुना बाटल चे त डावर पुववत बुच लावुन यावर पंचाचे व पोल सांचे सह चे कागद  लेबले लावुन पोल स 
बाटल चे लाखेचे सल जागीच केले व सव माल ज त क न वर नमुद आरोपीत यांना गु याचेकामी ता यात घेतले आहे तसा स व तर 
पंचनामा 2 पंचासम  सहा. फौज. MP खरे यांनी केलेला आहे. तर  दनांक 02/04/2017 रोजी सायंकाऴी 18.00 वाज या या सुमारास यांतील 
आरोपीत ं. 1 व 2 हे वनापरवाना गावठ  हातभ ीची दा  व  कर त असताना व आरोपीत ं. 03 व 04 हे दा  गु यावर दा  प यासाठ  
हजर असताना मऴुन आले हणुन माझी यांचे व द मु. ो.अँ ट कलम 65 (ख), (ई), 84 माणे सरकारतफ फयाद आहे.

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

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

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

(2)

(3)

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

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.)
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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): 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 पु ष 1958  

2 म हला 1962  

3 पु ष 1969  

4 पु ष 1968  

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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0053 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 22:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 18:30 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:34 तास Entry No. (न द .):  037

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

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): खोपोल
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): हाँटेल ीराम या मागे, शळफाटा, खोपोल  ,खालापुर

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

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

(a) Name (नाव): salim  ajim chavhan

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 06/09/1982 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल 6,400/एकुण वदेशी दा  कनसह 
कं.अं 6,400.00

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):

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 धनंजय राम ना शे ी    वडील: राम ना शे ी 1. 
शेडवल ,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

2 सुधीर नरसींग पुजार    वडील:  नरसींग पुजार 1. 
शळफाटा,खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महार
◌ा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 6,400.00

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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब तार ख 02.04.2017मी, ी.सल म अजीम च हाण, वय35 वष, धंदानोकर  सहा.पोल स न र क नेमणूक खोपोल  पोल स ठाणे सम  
हजर राहुन लहुन देतो क ,मी खोपोल  पोल स ठा याचे नेमणुक स असून आज रोजी खोपोल  पोल स ठाणे ह यीत दा बंद बाबत शासक य 
वाहणाने पे ोल ंग कर त असतांना, गु त बातमीदारांमाफत बातमी मळाल  क ,मौजे टेट बंक शळफाटा, खोपोल  या समोर हाँटेल ीराम 
येथे हाँटेल ीराम या मागील बाजुस सव च यायालयाने बंद  घातलेल  असताना सु दा वदेशी दा  व चा धंदा सु  आहे. अशी खाञी शर 
बातमी अस याने मी वत  सोबत पोना/2150 ह . एच.पाट ल, पोना/1509 वाय.एस.साळुंखे व चालक चापोह/234 गायकवाड असे सरकार  
पोल स जीप नं.एम.एच. 06/ए.ए.231 चालक पोना/2150 ह .एच.पाट ल, असे मौजे शळफाटा, टेट बंकेसमोर हाँटेल ीराम येथे जा यासाठ  
पंचना याचे साह य घेवुन नघालो सोबत खोपोल  पोल स ठाणे समो न दोन पंच बरोबर घेवुन यांना ो ह . रेडचा उ ेश समजावून सांगून 
यांना सोबत घेवून वर ल ठ काणी गेलो असता दोन इसम हाँटेल ीराम या मागे आप या हातात काँटर व पुढयात सफेद रंगाची ल ट कची 
पशवी घेवुन बसलेले दसले या इसमांस मी व पोना/2150 ह .एच पाट ल यांनी जागीच पकडले ते हा याचे पुढयात मळुन आले या 
पशवीम ये वदेशी दा  अस याची खाञी झाल  हणून या इसमास यांचे नांव गांव वचारता यांनी आपले नावे अनु मे धनंजय राम ना 
शे ी, वय58 वष, रा.शेडवल , ता.खालापुर, िज.रायगड व सुधीर नरसींग पुजार , वय28 वष, रा. ीराम हाँटेल, शळफाटा, खोपोल , ता.खालापुर, 
िज.रायगड मुळ रा.मेघदे पो. सतानद , ता.कारकळ, िज.उडपी, रा य कनाटक असे सांगीतले ती वेळ सायंकाळी 18.30 वाज याची होती. तसेच 
यांना दाय व  कंवा बाळग याचे परवा या बाबत वचारले असता, नस याचे सां गतले. वर ल इसम यांचे ता यात मळुन आले या मालाचे 
वणन खा लल माणे,1 1020/ लक डीएसपी ह क या एकुण 6 काँटस, येक काँटसम ये 180 मल  दा  प येक काँटसची 170/ पये 
कंमत2 1200/रोमनो ह ह क या एकुण 6 काँटस, येक काँटसम ये 180 मल  दा  प येक काँटसची 200/ पये कंमत3 510/ बगपायपर 
ह क या एकुण 3 काँटस, येक काँटसम ये 180 मल  दा  येक काँटसची 170/ पये कंमत4 650/ स ह क या एकुण 5 
काँटस, येक काँटसम ये 180 मल  दा  येक काँटसची 130/ पये कंमत5 680/ ओ ड मं क रम या एकुण 4 काँटस, येक काँटसम ये 
180 मल  दा  येक काँटसची 170/ पये कंमत6 900/ कंगफ शर बअर या 5 बाट या, येक बाटल म ये 650 मल  दा  येक 
बअरची 180/ पये कंमत7 1440/ टुबग बअर या 8 बाट या, येक बाटल म ये 650 मल  दा  येक बअरची 180/ पये कंमत8 
00.00/सफेद रंगाची ल ट कची पशवी.6,400/6,400/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल वर ल आरोपी धनंजय राम ना शे ी, 
वय58 वष, रा.शेडवल , ता.खालापुर, िज.रायगड व सुधीर नरसींग पुजार , वय28 वष, रा. ीराम हाँटेल, शळफाटा, खोपोल , ता.खालापुर, 
िज.रायगड मुळ रा.मेघदे पो. सतानद , ता.कारकळ, िज.उडपी, रा य कनाटक यांनी आप या ताबे क जात वदेशी दा  वनापरवाना, गैरकायदा 
बाळगले या ि थतीत मळून आला, मळून आले या मालापैक  येक  एक/एक बाटल  नमु याकर ता काढून घेवून सदर नमुना बाटल वर 
पंचाचे सह ंचे लेबल लावून वर दोरा गुंडाळून वर पोल स बटणाचे लाखेची सल जागीच क न माल ज त क न आ ह  पोल सांनी ता यात 
घेतलेला आहे. तसा स व तर पंचनामा सपो न ी.एस. ए. च हाण खोपोल  पोल स ठाणे यांचे सम तेचा कर यात आलेला आहे. तर  वर ल 
आरोपी धनंजय राम ना शे ी वय58 वष, रा.शेडवल , ता.खालापुर, िज.रायगड व सुधीर नरसींग पुजार , वय28 वष, रा. ीराम हाँटेल, 
शळफाटा, खोपोल , ता.खालापुर, िज.रायगड मुळ रा.मेघदे पो. सतानद , ता.कारकळ, िज.उडपी, रा य कनाटक यांनी आप या ताबेक जात 
वनापरवाना, संगणमताने वदेशी दा  बाळगले या ि थतीत मळून आले हणुन सदर आरोपी या या व द माझी मुं. ो ह .अँ ट कलम 
65ई, 83 माणे सरकारतफ फयाद आहे. सोबत पंचनामा, ज त मु ेमाल व आरोपी आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह  दनांक 
02.04.2017 पोल स ठाणे अमंलदार,खोपोल  पोल स ठाणे. एस.ए. च हाण सहा.पोल स न र क, खोपोल  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)): 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).

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): 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.

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 1959  

2 पु ष 1989  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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): मांडवा को टल

FIR No. ( थम खबर .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 13:29 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 13:29 वाजता

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

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): 02/04/2017 Time (वेळ): 13:07 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:07 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:00 तास Time To (वेळेपयत): 09:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 04 क.मी.
(b) Address (प  ता): आवास , अ लबाग,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ी.योगेश    भाकर   राणे
(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 आवास, अ लबाग, अ लबाग, मांडवा को टल, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता आवास, अ लबाग, अ लबाग, मांडवा को टल, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता.02/04/2017 मी योगेश भाकर राणे वय30 वष,धंदाव कल,रा.आवास,ता.अ लबाग,िज.रायगड मो.नं.9920906486 सम  हजर राहुन 
लहुन देतो,क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे घर आहे.घरात मी माझे कुटुंबासह राहतो.आमचे शेती या शेजार  माझे चुलते 
सुभाष सहदेव राणे यांची शेती आहे.आ हाला शेतात जाणेये या या जागेव न माझे व डल भाकर सहदेव राणे व माझे चुलते सुभाष राणे 
यां यात कोटात दवाणी वाद सु  असुन यांनी जागा अडव या ब ल व शवीगाळी के याब ल मी अनेक वेळा पोल स टेशनला त ार  के या 
आहेत. आज ता.02/04/2017 रोजी 09.00 वाजणेचे सुमारास मी माझे शेतात जात असताना माझे चुलते सुभाष सहदेव राणे यांनी आमचे 
जाणेयेणेचे र यावर दगडी टाकल  होती.ती दगडी मी काढत असताना माझे चुलते सुभाष सहदेव राणे हे तेथे आले.व मला हणाले क , मी 
टाकलेल  दगडी काढु नकोस असे बोलुन मला शवीगाळी क न दमदाट  कर यास सु वात केल .व मी दगडी काढत असताना माझे चुलते 
सुभाष राणे याने दगड टाकुन माझे उजवे पायाचे अंगठयास दुखापत केल  हणुन.माझी माझे चुलते सुभाष सहदेव राणे यांचे व द कायदे शर 
त ार आहे. माझा व रल जबाब संगणकावर टंक ल खत केलेले असुन, मी वाचुन पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहुन 
दले स ह ता.02/04/2017 

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9920906486

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 सुभाष    सहदेव   राणे 1. आवास,अ लबाग,मांडवा 
को टल,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)): chandrakant kamal 
mhatre

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1881        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): YASHVANT MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH82806

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 .): 0050 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 12:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 21:15 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 21:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:15 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:05 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): माणगांव
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 17 क.मी.
(b) Address (प  ता): चांदोरे आ धवासी वाडी,माणगांव

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

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

(a) Name (नाव): Sanjay  Dhondu Salavi

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 12/07/1974 (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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9657231660

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

270.00  दोन सफेद मळकट 
रंगाचे ला ट कचे कन , यास 
धरणेस अंगणेस अंगचीच कडी, व 
फरक चे बुच ते काढ

270.00

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):

व रल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत नामे ह र चं  क णा जाधव वय45 रा. चांदोरे आ दवासीवाडी ता. माणगाव याने याचे 
वताचे ताबे क जात वनापरवाना गैरकायदा गावठ  हातभ ीची तयार दा  बाळगणे स थीत मळून आला हणून . सदर आरोपीत यांस आज 
रोजी पोल स ठा यात हजर क न यास सी.आर.पी.सी कलम 41 (A) (1) माणे नोट स देवून यास हजर राह याची समज दे यात आल  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 हर चं   क णा जाधव 1. चांदोरे 
आवाडी,माणगांव,माणगांव,रायगड,महारा ,भार
त

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 270.00

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)): Sanjay  Shubhsh  Shinde Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1275        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 )

Name (नाव): APPASAHEB BABA LENGARE

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)

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 1972  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0019 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 22:15 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 22:15 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 20:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:15 तास Entry No. (न द .):  018

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): पाटणसई , पाटणसई ,रोहा 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SUNIL  CHANDRAKANT WAGH

(b) Father's Name ( का नाम): CHANDRAKANT WAGH

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087125127

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इतर रसायने एक लाि टकचा कँन यात 
15ल .गावठ  हातभ ीची तयार दा 650.00

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.2/4/2017 मी सु नल चंदकात वाघ वय29 पो श/962 नेमणूक नागोठणे पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहून सरकारतफ 
खबर लहून देतो क , आज द.2/4/2017 रोजी नागोठणे पोल स ठाणे येथे हजर असताना बातमीदारां माफत बातमी मळाल  क , मौजे 
पाटणसई गावात रहाणारा मोरे वर दामोदर राणे हा पाटणसई गावचे ह ीत पुवस जगंल भागात आं याचे झाडा खाल  चोराट  गावठ  हातभ ीची 
दा  व चा धंदा कर त आहे. अशी खा ीशीर बातमी मळा याने सदरची हक कत मा.पोल स नर क सो नागोठणे यांना कळवुन याचे 
मागदशना माणे मी वत,पोसई ी.मोरे. पोना 1087फडतरे पोशी 1623मेगाळ ,मपोशी 01 मांजरेकर असे सरकार  वाहनाने पाटणसई फाटा 
येथे आलो.तेथे आ यावर पोसई ी.मोरे सो.यांनी दोन पंचाना बोलावुन यांना ो ह शन छापाबाबत हक कत कळवून यांचेसह तेथून आ ह  
पोल स व पंच असे बातमी माणे पायी चालत पाटणसई गावात रहाणारा मोरे वर दामोदर राणे हा पाटणसई गावचे ह ीत चोराट  गावठ  
हातभ ीची दा  व चा धंदा कर त आहे असे सांगीतले नंतर आ ह  पाटणसई गावचे ह ीत पुवस जगंल भागात चालत जात असताना 
आं याचे झाडा खाल  एक इसम आपले पुढयात एक ल ट क कँन घेवुन बसलेला होता यांचा आ हाला संशय आ याने आ ह  यास धरणेस 
जात असताना आ हा पोल सांना पाहुन तो तेथुन पऴुन गेला याला मी थांब असे जोर जोरात सांगीतले असताना सु दा तो न थांबता पऴुन 
गेला यावेऴी मी धावत जावुन कँन ता यात घेतला ती वेळ19.05 वा. होती. या या ता यात मळून आले या ल ट क कनम ये म ये काय 
आहे याची खा ी केल  असता या ल ट क कनम ये गावठ  हातभटट  तयार दा  अस याची खा ी झाल  याने बाळगले या ो ह शन मालाचे 
वणन खाल ल माणे1) 65000 एक लँ ट कचा कन यास फरक चे बूच ते काढून पाहता यात 15 ल. गावठ  हातभटट ची तयार दा  
ल ट क कनसह कं. अं. 650.00 येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह शनचा माल आरोपीत नामे 1)मोरे वर दामोदर राणे वय 45रा 
पाटणसई िज.रायगड यांचे ता यात मळून आले या लँ ट क कनमधून 180 म.ल  गावठ  दा  नमूनेसाठ  एका व छ काचे या बाटल त 
काढून घेवून सदर नमूना बाटल स व लँ ट क कनला पुववत बूच लावून यावर आ हा पंचा या व पोल सां या सहयांचे कागद  लेबल जागीच 
लावून जागीच सल केले ज त ो ह शन माल गु या या कामी पोसई ी.मोरे यांनी ता यात घेतले असुन यांचे सम तेचा स व तर पंचनामा 
केला आहे.तर  यातील आरोपीत मजकूर नामे ) मोरे वर दामोदर राणे वय45 रा पाटणसई ता.रोहा िज.रायगड यांनी वनापरवाना गैरकायदा 
ो ह शन गु हयातील माल गावठ  हातभटट  तयार दा  वतचे फायदयाकर ता आपले ता या क जात बाळगले ि थतीत मळून आले हणून 
माझी याचे व द मु. ो.अँ ट 65 खंड ई माणे सरकारतफ खबर 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 मोरे वर  दामोदर राणे वडील: दामोदर राणे 1. 
पाटणसई,पाटणसई,रोहा,नागोठणे,रायगड,महाराष्
,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 650.00

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH45793        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SANDEP  BALVANT  PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): 1234

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

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 1972  

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 .): 0059 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 00:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 22:48 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 22:48 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:48 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 17:05 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): नेरळ
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 22 क.मी.
(b) Address (प  ता): ऐनाचीवाडी ,कजत -410101

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

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

(a) Name (नाव): बंडु सदा शव सुऴ   
(b) Father's Name ( का नाम): सदा शव सुऴ
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9922262886

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता राऐनाचीवाडी, ता कजत, नेरळ, रायगड, महारा , भारत
2 वतमान पता रा  ऐनाचीवाडी, ता कजत, नेरळ, रायगड, महारा , भारत
3 थायी पता नेरऴ पोल स ठाणे, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

1) 250 / .एक सफेद रंगाचे  कन 
यास अंगचीच कडी व दाबाचे  बुच  
याम ये 5 ल टर  गावठ  
हातभ ीची 

250.00

2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

2)250 / .एक सफेद मऴकट 
रंगाचे  कन यास अंगचीच कडी व 
दाबाचे बुच  याम ये 5 ल टर  
गावठ  हातभ ी

250.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी बंडु सदा शव सुऴ , ,पो श/2257, वय 25वष नेम नेरळ पोल स टेशन आधारकाड नं. मो.नं.9922262886 सम  सरकारतफ खबर देतो 
क ,मी सन 2016 पासुन नेरऴ पोल स ठाणे येथे नेमणुक स असुन.मी जनरल डयुट  करतो.आज दनांक 02/04/2017 रोजी पोल स ठा यात 
हजर असताना.मा. भार  अ धकार  यांना गु त बातमीदारामाफत बातमी मऴाल  कंऴब दुर े  ह ीत मौजे ऐनाची वाडी येथे चोराट  गाव ी 
हातभ ाची दा  व  चालु अशी खा ीशीर बातमी मळा याने या या आदेशाने मी व पोसई तडवी,पोना/936 देशमुख,पोना/1098 पानप े,असे 
12.10 वा टेशन डायर  नोद क न असे सरकार  वाहनाने चालक गज सह कंळब ह ीत रवाना झालो.कंऴब दुर े  येथे 12.40 वा पोहोचलो 
तेथील इनचाज पोसई सांगऴे व पोह/1574 वाघमारे यांना सदर बातमी सांगुन आ ह  ो ह शन रेड कामी ऐनाचीवाडी येथे रवाना झालो. 
ो ह शन वच कर त असताना सरकार  गाडी रोडवर उभी क न दोन पंचांना बोलावून यांना ह कगत समजावून सांगून सांयकाळी 17.05 वा 
ो ह  छापा कर ता लागणाया सा ह या नशी ऐनाचीवाडी येथे गेलो तेथे एका घराचे पाठ मागे एक इसम आप या पुढयात दोन लँ ट कचे कन 
घेवुन बसलेला दसला हणुन मला सदर इसमाचा संशय आला हणुन मी यात धावत जावुन जागीच पकडुन याचे पुढयातील असलेला कँन 
मधे काय आहे.यांची खा ी केल  असता. यात तयार गवठ  हातभ ाची दा  अस याची खा ी झाल  हणुन यास याचे नाव गाव वचारता 
याने याचे नाव पांडुरंग मदन मुकणे वय 35 रा.ऐनाचीवाडी ता.कजत िज.रायगड यास सदर ो ह शन माला बाबत वचारपुस केल  असता 
सदरचा ो ह शन माल माझाच आहे सदरचा ो ह शन मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 250 / .एक सफेद रंगाचे कन यास अंगचीच कडी व 
दाबाचे बुच याम ये 5 ल टर गावठ  हातभ ीची तयार दा  कनसह कं.अं. 2)250 / .एक सफेद मऴकट रंगाचे कन यास अंगचीच कडी व 
दाबाचे बुच याम ये 5 ल टर गावठ  हातभ ीची तयार दा  कनसह कं.अं. 500 माणे एकुण कं.अं. 500 / .एकुण ो ह .माल कं.अं. 
येणे माणे वर ल मळून आलेला ो ह  मालाचे आरोपीत पाडुरंग मदन मुकणे वय 35 रा.ऐनाचीवाडी ता.कजत िज.रायगड याने आपले घरा या 
पाठ मागे आपले ताबे क जात गैरकायदा बेकाय शीर बऴग या थीतीत मऴुन आला हणुन सदर ो ह शन माल ज त केला असुन के मकल 
तपासणीकर ता 180 म.ल . दा  एका काचे या व छ बाटल त काढून घेवून बाटल स पुववत घट बुचे लावुन वर ल दोन ह  बाट यास घट 
लेबले लावुन यावर पोल स व पंचां या सहयांचे कागद  लेबले चटक व यात आलेले आहे. वर ल तपासणीकर ता काढून घेतलेला माल 
पोल सांनी ज त क न ता यात घेतलेला आहे. या माणे स व तर पंचनामा पोल स उप नर क ी.सांगऴे .यांचे सम  पूण केलेला आहे.तर  
आरोपीत नामे 1),पांडुरंग मदन मुकणे वय 35 रा.ऐनाचीवाडी ता.कजत, िज.रायगड वना परवाना गावठ  दा  गैरकायदा वतःचे ताबे क जात 
बाळगले ि थतीत मळून आला हणून माझी यांचे व द मुंबई ो ह .अँ ट कलम 65(ई) माणे सरकारतफ खबर 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 पांडुरंग बबन मुकणे    वडील: बबन मुकणे 1. ऐनाची वाडी,ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 500.00

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

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

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):
13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1982  

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 .): 0033 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 00:48 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 00:48 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५२
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८५
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४३०
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४४१
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
7 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): 02/04/2017 Time (वेळ): 00:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:33 तास Entry No. (न द .):  001

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 12/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 31/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:00 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, 17 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे माणगाव बु सदगु  मंगेशदा , मौजे माणगाव बु सदगु  मंगेशदा ,सुधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): िजत    भाऊसाहेब  कोरे 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1981 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

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

Description 

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

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान इले  क टो टर .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):

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 रा एफवींग म नं306 कमला रे, रा एफवींग म नं306 कमला रे, भानवज 

खोपोल , पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा एफवींग म नं306 कमला रे, रा एफवींग म नं306 कमला रे, भानवज 

खोपोल , 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  रामभाऊ    आं े पुण 
नाव माह त नाह

1. वावे तफ आसरे त,वावे तफ आसरे त,
◌ासुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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खबर तार ख 1.04.2017 मी िजत  भाऊसाहेब कोरे वय 36 वसाय नोकर , स या रा. एफ.वींग म नं.306 कमला रे सडे सी, सहकार गर, 
भानवज खोपोल , मुळ राहणार बुल  ता.पलुस िज हा सांगल  मो.नं 9881257261 आधार काड नं 851920880416 सम  पोल स ठा यात 
हजर राहुन लहुन देतो क ,मी व रल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे मी माझी पि न सौ.शरयु, मुलगी आया,मुलगा आयन असे एक  कुटुंबात 
राहतो ओट कर इंडीया ा. ल.पाताळगंगा रसायनी िज.रायगड येथे नोकर  करतो तसेच नोकर  व कुटुंबा या यापातुन मळालेला वेळ कंवा 
सु ी या दवशी मी सदगु  मंगेशदा या वला माणगाव बु.येथे यव थापन बघतो .सदर या आ माम ये व वध समाज उपयोगी व य ती 
उपयोगी उप म राबव यात येतात याम ये व वध े ातील याि तंसाठ  तणाव नवारण यव थापन,आ मप र ण व मु यमापन काय म 
व ने दान आभीयान, यायोग शबीर,शेतकर  मेळावे, वपा यना ई याद  काय म राब यात येतात .सदर काय मासाठ  मो या माणात श य 
व ईतर य ती देश परदेशातुन मो या माणात सदर आ मात येत आसतात . याचे कर ता आ मात राहणायची यव था केलेल  आहे. तसेच 
सदर आ माची देखरेख व साफसफाई कर यासठ  आ ह  थानीक कामगार काम कर यास ठेवलेले आहेत.मागील काह  दवसांपासुन माणगाव 
ामपंचायत उप सरपंच रामभाऊ आं े हे आ हाला सतत धमकावुन खंडणी व पात पैशाची मागणी कर त आहेत. ते आसे सांगतात क  , 
यांना पैसे नाह  द यास ते आ मा या जागेवर आद वासी लोकांना आ त मण कर यास सांगु.आ ह  रामभाउ आ े यांना यां या मागनी 
नुसार पैसे न द या मुळे यांनी सु नल जाधव,संतोष वाघमारे व क णा वाघमारे यांना आम या जागेवर आ त मन कर यास व त केले. या 
लोकांनी आ त मण क न जांभुळपाडा पोल स चौक त आमचे बाबत त ार केल  . या वेळी चचसाठ  दगडु वाघमारे ,साधुराम दळवी,महादु 
पवार यांना बोला वले होते यां या सोबत मी ह  होतो. या वेळी पोल स सम  रामभाऊ आं े यांनी असे सांगीतले क  तुमची पाईपलाईन 
तोडुन टाकु. या नुसार रामभाऊ आं े यांनी द.21.03.2017 रोजी पाईपलाईन तोडल  आहे या बाबत यांचेवर कारवाई करावी ह  
वनंती. द.18.03.2017 रोजी आमचे आ मात काम करणारे कामगार दगडु वाघमारे ,साधुराम दळवी,महादु पवार यांचे व द कोणीतर  
जांभुळपाडा दुर े ात त ार अज केला आस याने यांना जांभुळपाडा दुर े ात बोला व याने ते आमचे कागार अस याने मी सु दा यांचे सोबत 
दुपार  01.45 वाच याचे सुमारास जांभुळपाडा दुर े ात गेलो होतो. यावेळी जांभुळपाडा दुर े ात रामभाऊ आं े रा.वावे तफ आसरे ता.सुधागड 
हे सु दा आले व ते मला हणाले तु हा सदगु  मंगेशदा या वला माणगाव बु,येथे काम करता ना, तुमाला बघुन घेतो तुम या आ माची 
पाईप लाईन, पंप हावुस तोडुन टाकतो आणी तु हाला पण बघुन घेतो व िजवे मार याची धमक  दल  तु ह  आमचे काय वाकडे करता ते 
बघतो आशी धमक  देवुन शवीगाळ केल  व आशा व पा या यापुव  सु दा यांनी आ माचे जागेत येवुन शवीगाळ व िजवे मार याचे 
धम या दले या आहेत. तसेच अनेक वेळा मा या आंगावर धावुन सु दा आलेले आहेत. द.21.30.2017 रोजी सकाळी 07.00 वाज याचे 
सुमारास मी माझे राहते घर  खोपोल  येथे असताना आम या आ मात काम करनारा दगडु वाघमारे यांनी फोन क न कळ वले क  आप या 
आ मात न दतुन घेतलेल  पाईप लाईन जांभुळपाडा ते माणगाव बु. गावाकडे जाणारे र याचे उजवे बाजुला 3 ते 4 फुट तोडुन नुकसान केले 
आहे. या मुळे आ मात आप याला पाणी घेणे श य नाह  या मुळे आज पासुन आ मातील झाडांना व काय मासाठ  ये यारे लोकांना पाणी 
मळणार नाह . हणुन माझे कंपनीत काम उरकुन या दवशी रा ी 08.00 वाज याचे सुमारास मी आ मात येवुन झालेल  प रि थती पाह ल . 
या वेळी दगडु वाघमारे यांनी मला सांगीतले क  काल ता.20.03.2017 रोजी पाईप लाईन यवि थत होती. याच वेळी माझे ल ात आले क , 
परवाचे दवशीचा आप याला रामभाऊ आं े यांनी पाईपलाईन,पंप म तोडुन टाकतो व तु हाला पण बघुन घेतो आशी िजवे मार याची धमक  
दल  होती. हणुन यांनीच पाईप लाईन तोडल  आहे मागील काह  म ह या पासुन रामभाऊ आं े वारंवार धम या देत असुन तसेच पोल स 
यं नेचे यांना भय राह लेले नाह . बेकायदेशीरपने आ मात घुसखोर  क न तोडफोड करने सामिजक शांततेचा भंग करणे व आ हाला पुण 
शांततेत आपले कत य / कामे पार पाड यास आडथळे नमाण करणे. या सग या कती मुळे या प रसराम ये गावगुंड असले या रामभाऊ आं े 
यांचा दरारा नमाण झाला असुन राजक य पाठबळा मुळे तो पुणपणे बेदरकार वागत आसुन काय याला तो जुमानत नाह  हे वारंवार आप या 
वागनुक तुन तो दाखवुन देतो. वारंवार खंडणी वागने ह  याची व ती आहे. तसेच आम या आ मा या कामगारांना रामभाऊ आं े यांचेमुळे 
कामावर ये यास व काम कर यास चंड भती वाटत आहे मी आमचे आ माचे माझे व र ठांचे चच क न आज रोजी त ार दे यास आलो 
आहे.तर  द.18.03.2017 रोजी दुपार  01.45 वाज याचे सुमारास आम या आ मातील कामगारांन सोबत मी जांभुळपाडा पोलास दुर े ात 
आलो आसताना तेथे रामभाऊ आं े रा.वावे तफ आसरे ता.सुधागड हे सु दा आले व ते मला हणाले तु ह  सदगु  मंगेशदा या वला 
माणगाव बु.येथे काम करता ना, तु हाला बघुन घेतो तुम या आ माची पाईपलाईन,पंप म तोडुन टाकतो व तु हाला पन बघुन घेतो. तु ह  
आमचे काय वाकडे करता बघतो व िजवी मार याची धमक  देवुन शवीगाळ केल . हणुन तसेच द.20.03.2017 रोजी 09.00 वाज या पासुन 
द.21.03.2017 रोजी सकाळी 07.00 वाजेपयत रामभाऊ आं े या ईसमाने आमचे आ माची व रल पाईप लाईन तोड याने आज पयत आमचे 
आ मातील झाडांना व आ मातील येणाया लोकांना आ हाला पाणी देता आले नाह . सदरची पाईप लाईन सु दा रामभाऊ आं े रा.वावे तफ 
आसरे ता.सुधागड यांनीच तोडल  आहे व या बाबत या यावर भारतीय दंड वधान 385,430,441 व ईतर कलमा नुसार गु हा घडवीला असुन 
या बाबत यांचेवर ताबडतोब कडक कारवाई क न गु हा न द करावा.माझी व रल खबर संगणाकावर टंक लखीत केल  आसुन ती मी वाचुन 
पाह ल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता.02.04.2017 ठाणे अमंलदार पाल  पोल स ठामे 

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)): MANIK  KRUSHNA 
SHIRKE

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.
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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  

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 .): 0034 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 01:48 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 01:48 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 01:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:37 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 01/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 01/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 तास Time To (वेळेपयत): 18:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 25 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे कड पा गावी ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रामसेवक    ानेबा   कांदे
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

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

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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

फयाद ता 01.04.2017 रामसेवक ानेबा कांदे पो श 2074 धंदा नोकर  नेमणुक पाल  पोलसी ठाणे सम  जांभुऴपाडा दुर े  येथे हजर 
राहुन सरकार तफ खबर लहून देतो क , आज दनाकं 01.04.2017 रोजी जांभुऴपाडा दुर े  येथे कत यावर हजर असताना बातमीदारा माफत 
बातमी मळाल  ती मौजे कड पा येथे राहणारा गोमा धावु नरगुडे हा कड पा ये थल याचे राहते घराचे पाठ मागे गावठ  हतभ ीची दा  
व चा धंदा करतो अ श बातमी मीळा याने मी सहा.पोल स नर क तडवी पोहावा 1021 केडेकर असे खाजगी वाहनाने कड पा येथे आलो 
तेथे आ यावर दोन पंचाना बोलावुन यांना वर ल माणे ह कगत कळवुन याचेसह कड पा गावाचे शाळेजवऴ आलो गावाचे जवऴच वाहने 
थांबवुन तेथुन दोन पंचासम  बातमी माणे पाई चालत जावुन कड पा ये तल याचे राहते घराचे पाठ मागे बातमी माणे ो ह शन मालाचा 
शोध घेत असताना एक इसम आप या हातात एक पँि टकचा कँन घेवुन बसलेला दसला याचा संशय आ याने यास धावत जावुन यास 
पकड याचा य न केला असता तो गावातील घराचे ग ल चा फायदा घेवुन पळुन गेला याने याचे जवऴ असलेला कँन जागीच ठेवुन दला 
ती वेऴ 18.30वाज याची होती याने ठेवु द लया ो ह शन मालाचे वणन खाल ल पमाणे ,900 00एक मळकट सफेद रंगाचा पँि सटकचा 
कँन यास धरणेस अंगचीच कडी व पँि टकचे बुच ते काढुन पाहता यात सुमारे 30 लटर कावठ  हातभ ीची दा  कँनसह 90000 क.अ. 
येणे माणे वर ल वणनाचे व कमंतीची गावठ  हातभ ीची दा  आरोपीत गोमा धावु नरगुडे रा कड पा ( ठाकुरवाडी ) ता सूधागड याने ठेवुन 
दले या कँनमधुन कावठ  दा  एका व छ काचे या लहान साईज या बाटल त काठुन घेवुन कँन बाटल ला बुचे बसवुन यावर दोन पंचाचे 
स याचे कागद  लेबल लावुन बाटल  व कँनचे बुचाला दो याने गुडाऴुन यावर पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच कर यात आले तसा 
स व तर पंचनामा सहा.फौज.तडवी यांनी जागीच केला .तर  वर ल तारेखेस वेळी व ठकाणी यातील आरोपीत याने आपले फायदे कर ता गावठ  
हातभ ीची दा  आपले वतः ताबे क जयात बेकायदे शर र या वनापरवाना बाळग या ि थतीत मऴुन आला व गावातील घराचे ग ल चा 
फायदा घेवुन पऴुन गेला हणुन माझी याचे व द महा.दारबंद  कायदा कलम 65 खंड ( ई ) माणे सरकार तफ फयाद आहे. माझी वर ल 
खबर संगणकावर टंक लखीत केल  असुन ती वाचून पाह ल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर आहे सम  हे लहुन दले सह  ता. 01.04.2017

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 गोमा    धावु   नरगुडे 1. कड पा  
ठाकुरवाडी,सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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): LAXMAN 

VAMAN MHATRE (पोल स उप नर क)/PCMH42245  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

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): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0035 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 21:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 21:11 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 20:56 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:59 तास Entry No. (न द .):  037

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:21 तास Time To (वेळेपयत): 16:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 14 क.मी.
(b) Address (प  ता): आसरे गावचे ह त , आसरे गावचे ह त ,ता सूधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): राहूल   बबन  बां े पोना 787 नेमणुक पाल  ठ
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

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

भारत
2 थायी पता पाल  पोल स ठाणे, पाल  पोल स ठाणे,  ता सुधागड, पाल , रायगड, महारा , 

भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता 02.04.2017 मी राहूल बबन बां े पोना /787 नेमणुक पाल  पोल स ठाणे ता सुधागड सम  पाल  पोल स ठा यात हजर राहुन 
लहुन देतो क , आज रोजी मा.पोल स नर क सो पाल  पोल स ठाणे यांना बातमीदार माफत बातमी मळाल  क , नवघर आसरेयेथे गावठ  
हातभ ीची दा  व देशी वदेशी दा  व चा धंदा जालतो अशी खास बातमी दारा माफत बातमी मळा याने याचे मागदशनाखाल  पोसई ी 
एन डी वाहण ,पोहवा /1080 भालेराव ,चालक पो. श. /1040 सांवत असे सरकार  िजपसह पोल स ठा यात सी.सी.ट .एन.एस मंम ये 
साय.16.21 वा.नोद क न रवाना झालो.आसरे गाव या बाहेर आडो याला जीप उभी क न तेथे पोसई ी च हाण यांनी दोन पंचाना बोलावुन 
यांना ो ह शन छापा टाक याचा उ ेश समजावुन सागुन याचे सह पायी जात असताना एक ईसम वट भ ी या आडोशाला दोन फलँ ट कचे 
कँन घेवुन बसलेला दसला याच संशय आ याने मी वतः धावत जावुन यास जागीच पकलेले ती वेऴ 17.45 वा.ची होती याचे नाव गाव 
वचारता याने आपले नाव अंकुश बारकू पवार वय 45वष रा आसरे ता सुधागड िज रायगड असे सांगीतले याचे पु यातील कँनमं ये काय 
आहे याची खा ी केल  असता यात गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल  हणुन याचे ताबे क जात मऴुन आले या 
ो ह शन मालाचे वणन खाल ल माणे ,1) 1200.00 एक मोठा लश ट को कँन सफेद रंगाचा यात 40 लटर गावठ  हातभ ीची तायर दा  
क.अं.2) 600.00 एक छोटा लँ ट कचा कँन सफेद रंगाचा यात 20 लटर गावठ  हातभ ीची तायर दा  क.अं. 1800.00 येणे माणे वर ल 
णनाचा व कमंतीचा ो ह शन गु यातील माल वनापरवाना गैरकायदा बाळग या ि थतीत आरोपीत नामे अंकुश बारकू पवार वय 45वष रा 
आसरे ता सुधागड िज रायगड हा मऴुन आ याने सदर दो ह  कँन मधुन 180 म.ल  दा  एका काचे या व छ बाटल त काढुन घेवुन कँनला 
व बाटल स पुवरत बुचन लावुन यावर आ हा पोल सांचे व पंचाचे स याचे कागद  लेबले लावुन ज त क न आरोपीसह ता यात घेतले तसा 
स व तर पंचनामा पोसई ी एन डी च हाण यांनी केलेला आहे. तर  वर ल आरोपीत नामे अंकुश बारकू पवार वय 45वष रा आसरे ता सुधागड 
िज रायगड याने वनापरवाना गैरकायदा गावठ  हातभ ीची दा  वतः ताबे क जात बाळगले ि थतीत मऴुन आला हणुन माझे याचे व द 
महा.दा  बंद  कायदा कलम 65 खंड (ई ) माणे सराकर तफ खबर आहे . सम  हे लहुन दले सह  ता 02.04.2017 

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 अंकुश   बारकू  पवार 1. आसरे,आसरे,ता 
सुधागड,पाल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PANBHA196316        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1972  

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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0044 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 06:34 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 06:20 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): 02/04/2017 Time (वेळ): 06:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 06:16 तास Entry No. (न द .):  010

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:30 तास Time To (वेळेपयत): 06:20 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 02 क.मी.
(b) Address (प  ता): तरणखोप ता पेण,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): बाऴक णा तूकाराम गायकर    गायकर
(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.): 

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

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 02/04/2017 मी बाऴक णा तूकाराम गायकर वय 34 यवसाय भाजी व  रा तरणखोप ता पेण िज रायगड मो नं 9270262613 
सम  पो ठा यात हजर राहून लहून देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहाणारा असून तेथे माझे वतातचे राहते घर आहे.घरात मी माझी प नी 
सौ वाती आई सौ गूलाब वडील तूकाराम गायकर मूलगी र द  व भाऊ ल लत तसेच याची प नी सौ सपना अशी माणसे एक  राहतो मी 
पेण कषी उ प न बाजार स मती म ये घाऊक प दतीने भाजी व  करतो माझी मोठ  बह ण सौ भावती हचे ल न आमचे गावातील ी 
बाऴक ण धाऊपाट ल यांचेबरेबर झआले असून तीस 1)अ य 2)आदश 3)अ वीनी अशी 3 मूले आहेत माझी बह ण सौ भावती हने खांब ता 
रोहा येथे भाजी या म याची लागवड केल  केल  अस याने बह ण बावती ह  खांब ता रोहा येथे म यावर राह यास असते व तीचे पती व 
मूले तरणखोप ये थल यांचे घर  राहतातमाझी बह ण ह  खांब येतेच राहत अस याने तीची मूलगी कूमार  अ वीनी ह  माझे घर  झोप यास 
येते माझी भाची अ वीनी ह  पेण येखथील सावज नक व या मंद र येथे 11वी म ये शकत आहे आमचे गावात राहाणारा जयेश सूधाकर 
पाट ल याने भाची अि वनी ह स गेले वषापूवू तू मला आवडतेस असे बोलला होता याबाबत भाची अ वीनी ह ने मला व तीचे आईवडीलांना 
सां गतले होते ता 01/04/2017 रोजी माझे बह णीची मूलगी अ वीनी ह  तीचे घर  जेवणखाण क न नेहमी माणे माझे घर  झोप याकर ता 
रा ौ 08.00 वाज या या सुमारास आल .आमचे घरातील सव माणसांनी जेवणकाण के यानंतर आ ह  सवजण रा ी 10.00 वा सूमारास 
झोपलो सदरवेवी सदर वेऴी भाची अ वीनी ह  घरातील हलम ये माझे आईवडीसांसोबत झोपल  होती व आ ह  बेड म ये झोपलो माझे वडील 
आज ता 02/04/2017 रोजी रा ी 12.30 वा सूमारास उठले व यांनी मला सां गतले क  अ वीनी भाथ मला बाहेर गेल  आहे बराच वेऴ 
घरात आल  नाह . हणून मी माझे आई वडील व भाऊ लल त असे बाहेर येवून पाह ले असता अ वीनी घराबाहेर दसल  नाह  तीचा आ ह  
तरणकोप गावात तचे घर  जावून शोध घेतला परंतू ती मऴून आल  नाह  याव न भाची अ वीनी ह स आमचे गावातील जयेश सूदाकर 
पाट ल याने तू मला आवडतेस असे वचारले होते हणून भाची अ वीनी ह स जयेश पाट ल यानेच पऴवून नेले अस याचा माझा संशय 
आहे.माझी भाची अ वीनी हचे वणन काल ल माणे. नाव अ वीनी बावक ण पाट ल वय 16वष रंग गोरा उंची 152 सेमी अंगाने 
सडपातळ,केस लांब अंगात नेसूस सफेद रंगाचा कूता व का या रंगाची जी स पँट नाकात चमक  हाकतात लस टक या नऴसर रंगा या 
बांगडया पायात ल ट कची स डल. तर  ता 01/04/2017 रोजीचे रा ी 10.00 वाज या या सूमरास मी व माझे घरातील सव माणसे झोपल  
असताना तार ख 02/04/2017 रोजीचे 12.30 वा सूमारास माझी भाची अ वीनीबाऴक ण पाट ल हस आमचे गावातील राहाणारा जयेश 
सूधाकर पाट ल याने आमचे पालक वातून पऴवून नेले अश याचा संशय आहे तर  सदरबाबत माझी त ार आहे. माझा वर ल जबाब 
संगणकावर टंक ल खत कयात आला असून याची ंट काढून मी वाचू पाह ला तो माजे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहून दले सह  
ता 02/04/2017ठामे अंमलदार पेण पो ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 जयेश सूधाकर पाट ल     
पाट ल 

1. तरणखोप ता 
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)): Ashok Ananta Jagdale Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): POBN57809        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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 पु ष 1996  

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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0045 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 22:48 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 22:48 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 22:21 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:21 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 19:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): महेश काशीनाथ ईकर    
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1981 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209902900

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता -पेण पोल स ठाणे , पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता -पेण पोल स ठाणे , 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 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
1)एक लँ ट कचा कँन व यास बुच 
काढून पहाता यात 15ल       
गावठ  दा .कँन सह क.अं.

350.00

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):

महेश काशीनाथ ईकर वय36वष धंदा नोकर  पोना/1235 नेमपेण पोल स ठाणे मो.नं.9209902900सम  हजर राहून सरकार तफ खबर 
लहून देतो क,मी सन 2011 पासून पेण पोल स टेशन येथे नेमणूक स असून सदरचा वरसई पोल स दुर े  येथे नेमणूक स आहे.आज 
द.02/04/2017 रोजी सांय.18.00वा पोल स ठा यात असताना मा.पो न.सो यांना बातमी दारामाफत बातमी मऴाल  क  मौजे कुरमूरल  
गावचेह ीत ना या कनार  गावठ  हातभ ीची दा  व  चालू आहे अशी खा ीशीर बातमी मऴालेलने मी व मा.पो न सो ी जगदाऴे साहेब 
पोह/1299चौरे, मपो श/203फडताडे असे सरकार  वाहनाने रवाना झाले व असे सरकार  वाहनाने रवाना झालो व कामाल  गावात येवून दोन पंच 
यांचे संमती घेवून कामाल  गावातून कुरमुल  गावचे ह ीत बातमी माणे छापा टाकला असता ना या या बाजूला एक इसम 18.30वाचे 
दर यान आपले पुढयात एक लाँ ट कचा कँन घेवून बसलेला दसला याचा आ हाला संशय आलेने आ ह  पोल स व पंच याचे दशेने जावू 
लागलो ते हा सदर इसमाने आ हा व पंचाचे चाहूल लागताच आपले ताबेतील कँन जागीच टाकून पऴू लागला हणून यास यास मी 
ओऴखून संतोष बापू पवार थांब तुला आ ह  ओळखले आहे असे दोन हाका मा न सु ा न थांबता झाडी झुडपाचा आसरा घेवून पळून गेला 
याने टाकून दले या कँन म ये काय आहे याची पंचा सम  खा ी करता याने गावठ  दा  असलेल  खा ी झाल  याचे वणन खाल ल 
माणे1) 350/ एक लँ ट कचा कँन व यास बुच काढून पहाता यात 15ल  गावठ  दा .कँन सह क.अं. 350/ पयेयेथे व रल आरोपीत संतोष 
बापू पवार यांचे ताबेतून मऴाले या ो ह .माला पैक  नमु या क रता 180 मल  दा  एका व छ काचे या बाटल त काडून घेवून कँन व 
बाटल स पुवत बुंच लावून यावर आ हा पंचाची सहयांची कागद  लेबले लावून वर दोरा बाधून यावर ळाखेचे सल क न सव ो ह  माल 
तपास कामी ता यात घेतला आहे.त र व रल आरोपीत याने गैरकायदा वना परवाना गावठ  दा  आपले ताबे क जात बाऴगले ि थतीत मऴून 
येवून पोल सांना पाहून पऴून गेला हणून माझी मु. ो.अँ.क.65खंड ई माणे सरकार तफ खबर 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  संतोष बापू पवार   1. 
कामाल ,पेण,पेण,रायगड,महारा -402107,भार
त

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 350.00

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)): RAGHUNATH 
KAKURAM DAGADE

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): 

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 पु ष 1985  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0046 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 21:48 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 21:48 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 21:33 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:33 तास Entry No. (न द .):  032

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:45 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): पि चम, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): तनवीरा, अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SUNIL  HARISHCHANDRA PATIL

(b) Father's Name ( का नाम): ह र चं  पाट ल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 25/04/1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9272729273

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शहु, पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पयोनाड पोल स ठाणे, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, 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 श  आ ण दा गोळा दा  गोळा सफेद रंगाचा मऴकट ला ट क कन 
यात 9 लटर दा 410.00

2 इतर घरगुती व  तु क ट लचा लास दा चे ओलसर 
वासाचा 10.00

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. 02/04/2017मी सु नल ह र चं  पाट ल वय 29 वष, पो श/1541 नेमणूक पोयनाड पोल स ठाणे, ता.अ लबाग िज.रायगड मो.नं 
9272729273 सम  पोल स ठा यात हजर राहून सरकार तफ खबर लहून देतो क , मी रायगड पोल स दलात नोकर  कर त असुन स या 
पोयनाड पोल स ठाणेचे नेमणुक स आहे.आज रोजी पोल स उप नर क एन.एच.भोईर पोयनाड पोल स ठाणे यांना बातमीदारामाफत बातमी 
मऴाल  क , मौजे तनवीरा येथे राहणारा वशाल अशोक पाट ल हा तन वरा गावचे द णेस असले या आ दवासी वाडी या जवऴ यां या 
गुरां या वा याजवऴ वडा या झाडाखाल  गावठ  दा  व चा धंता करतो, अशी खा ीशीर माह ती मऴा याने सायंकाऴी 17.00 वा.पोल स 
ठा यातुन मी वत पोल स उप नर क एन.एच.भोईर, पो.हवा./1705 पाट ल, पो.ना./1186 भोईर, व ईतर टाफ असे तनवीरा येथे खाजगी 
वाहनाने गेलो. तेथे गाडी थांबउन दोन पंचांना बोलउन यांना वर ल बातमी माणे पोसई भोईर यांनी ह कगत समजाउन सांगीतल . यांनी पंच 
हणुन ये यास सहमती दश व याने आ ह  पोल स व पंच असे पायी चालत जावुन बातमी असले ठकाणी 17.45 वा. छापा टाकला असता 
तेथे एक इसम आप या पु यात एक ला ट क कन व ि टलचा लास घेवुन बसलेला दसला. याचा संशय आ याने आमचेपैक  पो.ना./1186 
भोईर व मी वत धावत जावुन जागीच पकडले. याचे जवऴ मऴाले या कन म ये काय माल आहे याची खा ी केल  असता यात गावठ  
हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल  हणुन याचे नाव गाव वचारले असता याने याचे नाव वशाल अशोक पाट ल वय24 
रा तनवीरा ताअ लबाग िजरायगड असे अस याचे सांगीतले. याचे ता यात मऴुन आले या ो ह शन मालाचे वणन खाल ल माणे.1) 420 
/ . पये 1सफेद रंगाचा मऴकट ला ट क कन यास अंगचीच कडी शेजार  फरक चे बुच ते काढुन पाहता आतम ये सुमारे 9 ल टर गावठ  
हातभ ीची तयार दा  ला ट क कनसह कं.अं.2) 10/ . कमतीचा एक ट लचा लास दा चे ओलसर वासाचा जु.वा. कं.अं. 420/ पये येणे 
माणे वर ल वणनाची व कमतीचा ो ह .माल वर ल आरोपीत वशाल अशोक पाट ल वय24 रा तनवीरा ताअ लबाग िजरायगड याचे ताबे 
क यात मळुन आ याने सदर मळाले या मालापैक  180 मल  गावठ  हातभ ीची दा  एका काचे या व छ काचे या लहान चप या 
बाटल म ये काढुन घेउन नमुना बाटल चे व बुच पुववत लावुन यावर पंचांचे स यांची कागद  लेबले लावुन दोयाने घ  बांधुन दोयाचे पोल स 
बटनाचे लाखेची सल जागीच क न सव माल व आरोपीत यास ता यात घेतले आहे. तसा स व तर पंचनामा पोसई भोईर यांनी केला आहे. 
तर  वर ल आरोपीत वशाल अशोक पाट ल वय24 रा तनवीरा ताअ लबाग िजरायगड याने वनापरवाना,गैरकायदा तबंधीत असलेल  वर ल 
वणनाची व कमतीची गावठ  हातभ ीची तयार दा  आप या ताबे क जात बाळगुन तीची व  कर त असताना मऴुन आला हणुन माझी 
याचे व द महारा  दा बंद  अधी नयम कलम 65 (इ) माणे सरकार तफ फयाद आहे.सोबत पंचनामा व पंचना या माणे ज त मु तेमाल 
व आरोपीत आहे. सम  ह खबर लहुन दल  सह  ता.0201/04/2017इं.पो.ठाणे अंमलदारपोयनाड पोल स ठाणे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 वशाल    अशोक पाट ल 1. 
तनवीरा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -40
2108,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 420.00

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)   
    

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)



(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH45786        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1993 साधारण/म  यम 152-157 ग  हाळ वण  

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

               केसाचा रंग काळा
केसाचा कार  सवसाधारण 
राखाडी

डोळयांचा रंग काळेभोर   बाहेर ल खालचा फुल 
पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा फुल 
बाहयांचा शट

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0036 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 07:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 07:41 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 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): 31/03/2017 Time (वेळ): 06:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:49 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 31/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 31/03/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 04:15 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): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): पुणे मुंबई ए स ेस हायवेवर, 15/400 जवळ, पान शल ,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SUNIL  BALARAM PATIL

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/03/1966 (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)

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

Description 

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

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):

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9764556994

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 दगंबर    महादेव   
पाट ल

1. 
गंगापूर,कागल,को हापूररायगड,महारा ,भारत

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

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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खबर ता.31/03/2017 मी सु नल बाळाराम पाट ल नेमणुक रसायनी पोल स ठाणे सम  सरकार तफ फयाद लहुन देतो क , 
मो.नं.9764556994मी गेले द ड वषापासून रसायनी पोल स ठाणे येथे नेमणुक स असून ता.30/03/2017 रोजी रा ौ ठाणेअमंलदार हणून 
कत यास असताना आय.आर.बी. कं ोल म येथून फोन वारे माह ती मळाल  क  मौजे पान शल गावचे ह ीत पुणे मुंबई ए स ेस हायवे वर 
ल झर  बसचा अपघात झालेला असून या अपघातातील जखमी यांना ओषौधउचारासाठ  M.G.M.ह पीटल कामोठे येथे आणलेले आहे. असे 
समज याने मी M.G.M.ह पीटल कामोठे येथे गेलो असता ल झर  बस मांक एम.एच.04/जी.पी.5100 वर ल चालक दगंबर महादेव पाट ल 
वय 34 रा.गंगापुर, पो.मांगनुर, ता.कागल, िज, को हापुर यांनी M.G.M.ह पीटल कामोठे येथे अपघाताची खबर दल  ती रसायनी पो.ठाणे 
मोटार अपघात रिज.नं. 12/2017 कडे दाखल आहे.सदर आपघातातील खबर चा मजकुर खाल ल माणे दगंबर महादेव पाट ल रा.गंगापुर, 
पो.मांगनुर, ता.कागल, िज, को हापुर येथे राहणारा असून मी माझे आई वडील यांचे सोबत राहतो. सन 2001 पासून चालक हणुन काम 
करतो. गेले 3 मह यापासून संतोष बंडु लोकरे यांचे महल मी ह स ल झर  बस मांक एम.एच.04/जी.पी.5100 या गाडीवर चालक हणुन 
काम करतो. ता.30/03/2017 रोजी माझे मालक संतोष बंडु लोकरे रा.भांडूप यांचे गाडीवर चालक हणून काम करतो.तसेच माझे सोबत 
असलेला चालक ब ल पा अ लपा मुकनायर हा नमुद गाडी चंदनगड को हापुर येथून दुपार  03.30 वाजताचे दर यान मुंबई कडे पसजर घेऊन 
नघाला असताना यावेळी ब ल पा अ लपा मुकनायर हा गाडी चालवत होता. यानंतर रा ौ 23.30 वाजता सदर ह  कराड िज.सातारा येथे 
आल  यानंतर जेवण क न द.31/03/2017 रोजी पहाटे 00.45 वाजता नमूद गाडी मी वताःहा चाल वत घेऊन पुणे ते मुंबई ए स ेसवेने 
मुंबई कडे गाडी चालवीत घेऊन येत असताना खालापूर फूडमल येथे गाडीम ये डीझेल भ न मुंबई कडे येत असताना मौजे पान शल गावचे 
ह ीत सकाऴी 04.15 वाजताचे सुमारास आले वेळी माझे गाडीचे पूढे असले या कने अचनाक पणे ेक मार याने माझी गाडी याचे 
पाठ मागील बाजुस जावून धडक याने गाडीचा अपघात झाला सदर अपघातात माझे चेहर याला तसेच हाताला लहान मोठया दुखापती झा या 
आहेत तसेच माझे गाडीतील दुसरा चालक यासह  दुखापती झाले या आहेत तसेच गाडीतील कनर पांडुरंग द तु कांबळे रा. मु.पो.सांबरे, 
ता.गड हंगलज, ता.को हापुर तसेच कमळाकर संभाजी च हाण वय 29मु.पो.सुळे ,ता.आजरा, िज.को हापुर , अनंता पांडुरंग कांबळे वय 42 
मु.पो.कडगाव, ता.बुदरगड, िज.को हापुर , उमाजी पांडुरंग त पे वय 36 मु.पो.तमनाक, ता.काकल, िज.को हापुर यांना लहान मोठया व पा या 
दुखापती झाले या आहेत सदर अपघाता म ये गाडीचे नूकसान झालेले आहे वैगरे बाबतची खबर दलेल  असून ती कागदप ात सामील केलेल  
आहे.सदर आपघाताचे ठकाणी जावुन दोन पंचासम  पंचनामा केला सदर अपघाताचे ठकाण कु णा नटसू मगदूम वय45 रा.कांद वल  यांनी 
घटना थऴ दा खवले ते मौजे पान शल गावचे ह ीत पुणे मुंबई ए स ेस हायवेवर क.मी.नं.15/400 जवळ आहे सदर अपघाताचा र ता हा 
समट क ेटचा प का आहे सदर र याचे उजवे बाजुला प ह या लेनवर अपघात असुन तेथे बस उभी असून ल झर  बसचे काचेचे तुकडे 
पडलेले आहेत बसची शोची काच फुटलेल  असून के बन चेपलेल  आहे. रेडीअटर,ह डबे ट तुटलेला आहे इंिजनला मार लागलेला आहे. चा सी 
राड बे ड झालेला आहे. टेर ंग दबलेला आहे. गाडीचे कागदप  मुदतीत आहेत. वैगरेबाबतचा दसता पंचनामा क न मुळ कागदप ात सामील 
कर यात आलेला आहे. अपघातातील वाहन एम.एच.04/जी.पी.5100 वर ल चालक यांना मो.वा.का.क. 209 माणे नोट स दल  आहे तसेच 
अपघातातील जखमी सा ीदार ं. पांडुरंग द तु कांबळे वय24 रा. मु.पो.सांबरे, ता.गड हंगलज, ता.को हापुर यांचे कडे जावुन चौकशी कर ता 
यांचे सांगणे क, मी को हापुर व न मुंबई कडे नमूद गाडीने येत असताना सदर गाडीवर क नर हणून काम करतो सदर गाडी दगंबर 
महादेव पाट ल हे चाल वत होते आमची गाडी द. 31/03/2017 रोजी मौजे पान शल गावचे ह ीत पुणे मुंबई ए स ेस हायवेवर 
क.मी.नं.15/400 जवळ आल  असता मी सदर गाडीत क नर हणून बसलो होतो. चालक दगंबर यांनी सदर गाडीस अचानक ेक लाव याने 
मी समोर पाह ले असता आमचे गाडीचे पूढे अ ात क वर ल चालक पुढे क चाल वत होता यास चालक दगंबर महादेव पाट ल यांनी याचे 
मागून ठो कर मारल  याम ये मला व गाडीतील इतर वासी यांना मार लागलेला आहे. वैगरेबाबतची हक गत सांगत असून तसे यांचे 
सव तर टपण तयार क न ते कागदप ात सामील कर यात आलेला आहे.तसेच अपघातील जखमी ं.2 कमळाकर संभाजी च हाण वय 
29मु.पो.सुळे ,ता.आजरा, िज.को हापुर , ं.3अनंता पांडुरंग कांबळे वय 42 मु.पो.कडगाव, ता.बुदरगड, िज.को हापुर , ं.4उमाजी पांडुरंग त पे 
वय 36 मु.पो.तमनाक, ता.काकल, िज.को हापुर ं.5 बाला पा यला पा मुकनयार वय 28 रा.मु.पो.भडगाव, ता.गड हंगलज, ता.को हापुर यांचे 
जावून चौकशी कर ता ते यातील जखमी सा ीदार नं.1 यांचे हक गतीशी मळते जुळते सांगत असून तशी यांची स व तर टपणे तयार क न 
ती कागदप ात सामील कर यात आलेला आहे. एंकदर त झाले तपासात यांतील ल झर  बस ं. एम.एच.04/जी.पी.5100 वर ल चालक दगंबर 
महादेव पाट ल रा.गंगापुर, पो.मांगनुर, ता.कागल, िज, को हापुर यांनी याचे ता यातील नमूद गाडी ह  पुणे मुंबई ए स ेसने वता चालवीत 
घेवुन मुंबई बाजुकडे जात असताना पानशील गावचे हा त क.मी.नं.15/400 जवळ पुणे मुंबई लेनवर नमूद गाडी ह  अ वचाराने , 
हयगयीने,अ तवेगाने, बेदरकारपणे र याचे प र थीतीकडे दुल  क न गाडी वेगाने चालवून पूढे जाणारे अ ात क यास ठोकर मा न अपघात 
होवुन वताःचे तसेच जखमी सा ीदार यांचे दुखापतीस गाडीचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन माझी याचे व  भा.द. व.सं.क. 279, 
337, मो.वा.का.क. 184 माणे गु हा के याने सरकारतफ खबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता.01/04/2017 ठाणे अंमलदार 

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)): ARVIND 
SHARADCHANDRA THAKUR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2099        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) District (िज  हा): 

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

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 1983  

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): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0034 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 11:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 07:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
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): 02/04/2017 Time (वेळ): 09:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:31 तास Entry No. (न द .):  013

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:30 तास Time To (वेळेपयत): 07:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता):  िज हा प रषद शाऴेसमोर, मौजे चंचोट ,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव):  संजय ल मण पाट ल    
(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 चंचोट ,, अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी ठकाणी यांतील आरोपीत हे फयाद  यांची सासू हस शवीगाऴी कर त असताना फयाद  हे वचार यास गेले असता 
आरोपीत यांनी फयाद स देखील शवीगाऴी क न मागील भांडणाचा राग मनात ध न आरोपी नं.1 याने फयाद स खाल  ढकलून देवून आरोपी 
नं. 2 व 3 यांनी तेथे असलेले दगड हातात घेवून फयाद  यांचे डो यात व पाठ वर मा न दुखापत केल  हणून 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9270547908

2 थायी पता चंचोट ,, अ लबाग, रेवदंडा, 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 मोद दामोदर पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

2  रना मोद पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

3 हेमंत दामोदर पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,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)): YOGESH  MOHAN 
JAMDADE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362YMJM8601A        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 म हला  

3 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0035 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 12:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 08:00 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 ३३६
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
9 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०९

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): 02/04/2017 Time (वेळ): 10:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:30 तास Entry No. (न द .):  014

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): फयाद या घराचे अंगणात,मौजे चंचोट

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रना मोद पाट ल   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1990 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी ठकाणी यांतील फयाद  यांचे दर व आरोपीत नं. 3 यां यात नऴाचे पाणी अंगणात येत अस याचे कारणाव न भांडण 
चालू होते हणून फयाद  यांनी यांचे दर यांस सांगीतले क , यांचे नाद  लागू नका असे बोलून घर  गे या यानंतर या यां या अंगणात 
उ या असताना ◌ा◌ंतील आरोपीत नं. 3 यांनी यांचे गावात राहणारे जावई यांतील आरोपीत नं.1 व नातू आरोपीत नं. 2 यांना बोलावून घेवून 
यांतील आरोपीत नं.1 याने फयाद स शवीगाऴी क न कानाखाल  मा न हजडे, अवदसा तू गावात धंदा करायला आल  आहेस असे अपश द 
बोलून यांचा पदर खेचून लाउज फाडून वनयभंग क न पोटाम ये व छातीवर बु याने मारहाण क न यांचे पती मोद दामोदर पाट ल हे 
सोड व यास गेले असता आरोपीत नं.2 याने यांना दगडी फेकून मा न डावे पायाचे ढोपराखाल  दुखापती के या तसेच आरोपीत नं. 1 याने 
कोण यातर  ह याराने उजवे कुशीत वार क न दुखापत केल  तसेच, आम या वाटेला गेलात तर िजवे ठार मा  अशी धमक  दल  तसेच 
आरोपीत नं. 3 हने फयाद  यांचे पतीस हाताबु याने मारहाण केल  तसेच सदर मारहाणी या वेऴी यांतील फयाद  यांचे अ या तो याचे 
सो याचे डावमणी तुटून पडून गहाऴ झाले हणून

(g) Occupation (  यवसाय): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149306983

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता चंचोट , अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता चंचोट , अ लबाग, रेवदंडा, 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 संजय ल मण पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

2 अ व कार संजय पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

3 वाती ीधर पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,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)): KALPESH ANANTA 
KAMBLE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362KAKM8701C        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

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)  

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 .): 0063 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 22:26 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 22:26 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 20:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:07 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 18:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 20 क.मी.
(b) Address (प  ता): सूडकोल , सूडकोल ,रोहा

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

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

(a) Name (नाव): सुदाम   रामभाऊ  येवले
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8975850200

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ इतर कोणतीह  अमल  पदाथ 8 लटर गावठ  हातभ ची तयार 
दा  ला ट क कँनसह 100.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत नामे दपक ल मण वाघमारे वय 45 वष रा.सूडकोल  सुवण वाडी पो सूडकोल  रोहा ता रोहा 
रायगड याने वनापरवाना गैरकायदा 8 लटर गावठ  हातभ ची तयार दा  आपले ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन आला 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 दपक   ल मण  वाघमारे 1. पो सूडकोल ,सूडकोल  सुवण 
वाडी,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

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

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)): 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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1972  

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): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 02/04/2017 21:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 02/04/2017 20:45 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 02/04/2017 Time (वेळ): 20:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:45 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:52 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): द ण, 08 क.मी.
(b) Address (प  ता): नगडी काठ , ीवधन

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): मनल  शांत काबंळे
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087420807

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल 09 लटर गावठ  हातभ ीचीतयादा  
 कनसह क.अं. 360.00

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):

मी मनल शांत काबंळे मपोना 168 नेमणुक ीवधन पोल स ठाणे मो.नं. 8087420807सम  हजर राहुन सरकार तफ खबर लहुन देतs क , 
आज द.02/04/2017 रोजी मी पोल स ठाणेस हजर असताना मा.पोल स नर क पी.एन.कांबळे ीवधन पोल स ठाणे यांना बातमी मळाल  
क , मौजे नगडी काठ  ीवधन येथे सुषमा क णाकांत मयेकर हया आपले राहते घराचे मागे गावठ  हातभ ीची दा  व चा यवसाय करत 
आहे अशी खा ीशीर बातमी मळा याने मा.पोल स नर क ीवधन पोल स ठाणे यांचे सोबत मी वत, प र पोसई ी.डी.ट .ढुस, पोना 781 
खंडारे ीवधन पोल स ठाणे असे आ ह  ठाणे दैन दनीम ये 10.52 वा.न द क न खाजगी वाहनाने मौजे नगडी काठ  येथे र यावर आलो. 
तेथे गे यावर पोल स नर क ी.कांबळे यांनी दोन पंचाना बोलावुन बातमीतील हक गत सांगुन सदर ठकाणी छापा टाकणे कामी पंच हणुन 
ये यास यांनी तयार  दश व याने नमुद पंचासम  आ ह  मळाले या व रल बातमी माणे नगडी काठ  येथे पायी चालत जात असताना 
नगडी काठ  गावात फरताना एक मह ला एका घराचे पाठ मागे आपले पु यात गावठ  हातभटट ची दा  व  कर त असताना दसल . तचा 
आ हास संशय आ याने तला आ ह  जागीच पकडले. ती वेळ 17.00वाजणेची होती. सदर मह ले या पु यात असले या कन म ये काय आहे 
यांची पंचा सम  खा ी केल  असता यात गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल . तला पंचा सम  नाव गाव वचारता तने 
आपले नाव सुषमा क णाकांत मयेकर वय40 रा नगडी काठ , ीवधन असे अस याचे सां गतले.नमुद म हले या ता यात मळुन आले या ो ह  
मालाचे वणन खाल ल माणे.1)360.00/ पये एक ल ट कचा कँन यास फर कचे बुच यात 09 लटर गावठ  हातभ ीचीतयादा  कनसह 
क.अं. 360.00 पये येणे माणे व रल वणनाचा व कंमतीचा ो ह चा माल गावठ  हातभ ीची तयार दा  आरोपीत सुषमा क णाकांत मयेकर 
वय40 रा नगडी काठ , ीवधन ह या ता यात मळुन आ याने मळुन आले या कनमधील नमु याक रता 180 मल  दा  एका व छ 
बाटल त काढुन घेऊन नमुना बाटल ला व कनला पुववत घटट बुचे बसवुन यावर पंचाचे सा यांचे कागद  लेबले लावुन यावर पोल स बटनाचे 
लाखेचे सल जागीच करणेत आलेले आहेत. तसा स व तर पंचनामा प र पोसई ी ढुस सर ीवधन पोल स ठाणे यांनी दोन पंचा सम  
केलेला आहे. तर  व रल आरोपीत सुषमा क णाकांत मयेकर वय40 रा नगडी काठ , ीवधन , ीवधन हने वर ल वणनाचा व कमंतीचा ो ह  
गु यातील माल बेकायदा गावठ  हातभ ीची तयार दा  वना परवाना बाळगले ि थतीत मळुन आल  हणुन माझी तचे व  मुं. ो.अ ट 
कलम 65 (खंड)ई, माणे सरकार तफ खबर 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 सुषमा  क णकांत मयेकर पती: क णकांत मयेकर 1. नगडी 
काठ , ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 360.00

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)): TUKARAM  
SAKHARAM  MAHADIK

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH49673        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

2
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(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): 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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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 1977  

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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