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1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/02/2017 03:24 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/02/2017 02:16 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २२४
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): 03/02/2017 Time (वेळ): 02:16 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:16 तास Entry No. (न द .):  006

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 02/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 02/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:30 तास Time To (वेळेपयत): 19:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 6 क.मी.
(b) Address (प  ता): धामणी,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SAKHARAM  DADA PADLKAR

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/06/1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7719004111

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

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 संक ण/ व वध 200/ . कंमतीची एक शास कय 
बेडी तचा नं. 04737 जु. वापरती. 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):

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 मनोहर    रमेश वाघमारे 1. बेलवडे 
मालवाडी,पेण,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 200.00

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब दनांक 03.02.2017मी सखाराम दादा पडळकर, वय34 वष, यवसाय नोकर , पोना. ब.नं. 1448. नेमणुक खालापुर पोल स ठाणे, ता. 
खालापुर. िज. रायगड, मो. नं.7719004111. सम  सरकारतफ खबर लहुन देतो क ,मी खालापुर पोल स ठाणे येथे 05 वषापासुन नेमणुक स 
असुन मी माडप सावरोल  भट अंमलदार हमुन माझे कत य पार पाडतो. मला माझे कामकाजाम ये पो श/1144 च हाण हे मदत नस हणुन 
सोबत नेमलेले आहेत. बटम धल सव कामे मी तसेच पो श/1144 च हाण असे करत असतो. मा याकडे खालापुर पोल स ठाणे ICR 

NO282/2016, IPC380,34 हा गु हा तपासाकर ता असुन सदर गु याचा तपास चालु असताना दनांक दनांक 01.02.2017 रोजी खास 
बातमीदारांमाफत बातमी मळाल  क  सदरचा गु हा हा इसम नामे 1) जग दश उफ बाबु उफ लां या ल मण पवार , वय19 वष, रा. शरवल , 
ता.खालापुर, िज. रायगड. 2) मनोहर रमेश वाघमारे,वय20 वष, रा. बेलवडे मालवाडी, ता. पेण.िज. रायगड. 3) अ वनाश रमेश वाघमारे, वय22 
वष, रा, रा. बेलवडे मालवाडी, ता. पेण.िज. रायगड. व 4) मदन संग सौन संग चौ हाण, वय23 वष, रा. मोरवन, पो. मंगलवाड, चौराह, ता. 
डुंगला, िज. चतौडगड, रा य. राज थान, स या रा. खरसुंडी, ता. खालापुर, िज. रायगड. यांनी केला असुन ते चारह  इसम स या धामणी येथे 
अस याचे माह ती मळाल . मळाले या माह ती माणे मी माझे सहकार  पो श/1144 च हाण यां यासह सदर ठकाणी जावुन वर ल चारह  
आरोपीत यांना ता यात घेतले. यां याकडे सदर गु या या अनुषंगाने अ धक सखोल तपास केला असता नमुद इसम यांनी सदर गु हा 
के याची कबुल  द याने यांना दनांक 01.02.2017 रोजी 23.34 वा अटक केल  . दनांक 02.02.2017 रोजी वर ल आरोपीत यांना मा. 
थमवग यायदंडा धकार  सो, खालापुर यांचेकडे रमांड सह हजर केले असता मा. यायलयाने यांना दनांक 06.02.2017 पयत पोल स 
क टडी रमांड दलेल  आहे. दनांक 02.02.2017 रोजी सायंकाळई 18.58 वा. मी तसेच पो श/1144 च हाण असे सदर गु हयातील आरोपीत 
नामे मनोहर मनोहर रमेश वाघमारे,वय20 वष, रा. बेलवडे मालवाडी, ता. पेण.िज. रायगड. यास धामणी ये थल यांने भा याने घेतले या 
मची घरझडती घेणेकर ता खालापुर पोल स ठाणे येथुन आरोपीत यास बेडी नं. 04734 ह घालुन गु याचे तपासकामी ठाणे दैनं दनीम ये 
न द क न रवाना झालो. धामणी येथे पोहोच यानंतर नमुद अटक आरोपीत दाख वत असले या मची घरझडती घेवुन तसा पंचनामा 
कर याक रता दोन पंचाना बोलावुन घेतले. यानंतर नमुद अटक आरोपीत हा दाख वत असले या मची तपासणी घे याकर ता मम ये वेश 
केला यावेळी पो श/1144 च हाण याने आरोपीत या या एका हाताम ये घातले या बेडीस पकडले होते. सदर मची तपासणी कर त असताना 
आरोपीत याने याचे बेडी घातले या हाताला जोरात हसका मारला आ ण पो श/1144 च हाण यां या हातातुन याचा हात सोडवुन घेतला 
आ ण आ ह  तपासणी घेत असले या म या मागील दरवाजातुन बाहेर उडी मा न या या एका हाताम ये असले या बेडी नं. 04734 यासह 
पळुन गेला.सदर आरोपीत याचा मी आ ण पो श/1144 च हाण असा आ ह  दोघांनी तसेच आम या सोबत असले या पंचांनी पाठलाग केला 
असता आरोपीत मनोहर रमेश वाघमारे हा समो रल न द या दशेने धावु लागला यावेळी याचा पाठलाग क रत असताना आम यापैक  तेथे 
असणाया दगडांम ये पो श/114 च हाण हे पाय घस न पड याने यां या डा या पाया या नडगीस दुखापत झा याने ते जखमी झाले या 
ग धळाचा फायदा आरोपीत मनोहर रमेश वाघमारे याने घेवुन समो रल नद त उडी टाकुन न द या प लकडे पळुन गेला. यावेळी मी सदरची 
संपुण माह ती ता काळ मा. पोल स नर क ी. रामुगडे साहेब यांना तसेत ठाणे अंमलदार पोना/1811 गायकवाड यांना कळवुन मदत मागुन 
घेतल . आ ह  पोल स ठआणेतील सव पोल स कमचार  तसेच पो न ी रामुगडे सो यांनी आरोपीत याचा पळुन गेले या न द या गवताळ 
जंगल भागात , धामणी गावा या प रसरात तसेच महामागावर कसुन शोध घेतला असता आरोपीत मनोहर रमेश वाघमारे हा मळुन आला 
नाह .तर  दनांक 02.02.2017 रोजी 19.30 वाज याचे सुमारास खालापुर पोल स ठाणे ICR NO282/2016,IPC380, 34 या गु यातील अटक 
आरोपीत नामे मनोहर रमेश वाघमारे, वय20 वष, रा. बेलवडे मालवाडी, ता. पेण.िज. रायगड. हा गु याचा तपास सु  असताना शास कय 
मालम ता असलेल  बेडी . 04737 ह यासह पो लसां या कायदे शर रखवाल तुन पळुन गेला हणुन माझी आरोपीत मनोहर रमेश वाघमारे, 
वय20 वष, रा. बेलवडे मालवाडी, ता. पेण.िज. रायगड. याचे व द भा.द. व. सं. कलम.224,379 माणे कायदे शर फयाद आहे.माझा वर ल 
जबाब मी वाचुन पाह ला असुन तो मा या सांग या माणे मराठ  भाषेम ये संगणकावर टंक लखीत कर यात आला असुन तो खरा व बरोबर 
आहे.सम  हा जबाब लहुन दला सह  ता. ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH51004        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 1997  

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 .): 0030 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/02/2017 13:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/02/2017 13:52 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 03/02/2017 Time (वेळ): 13:37 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:37 तास Entry No. (न द .):  025

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

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:30 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, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): फयाद  यांचे कायालयाचे , पाठ मागील जागेत, महड, ता खालापुर येथे,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संजय   सुरेश  खोपे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1969 (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.): 91-9561819193

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता सारसन, पो साजगाव, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता सारसन, पो साजगाव, खालापुर, खालापूर, 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)

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल
15.000/ पये कंमतीची एक 
का यालाल हरो ह डा कंपनीची 
पँशन लँस मोटार सायकल मांक 
MH06/AR/9028

15,000.00

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):

जबाब ता. 03/02/2017मी संजय सुरेश खोपे, वय. 48 वष, यवसाय धंदा ( जो तष कायालय), रा. सारसन, पो. साजगाव, ता. खालापुर, िज. 
रायगड, मो.नं. 9561819193 सम  खालापुर पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो क,मी वर ल ठकाणी राहणारा असून तेथे माझे राहते 
घर आहे. घरात मी माझी प नी, आईवडील व दोन मुले असे एक  कुटुंबासह राहतो. माझे यो तष व वा तुशा ाचा यवसाय असून याचे 
कायालय महड, ता. खालापुर येथे आहे. माझे नावे असलेल  हरो ह डा कंपनीची पँशन लँस गाडी मांक MH06/AR/9028 या मांकाची मोटार 
सायकल ह  माझे दैनं दनी कामकाजासाठ  वापरत असतो. सदरची मोटार सायकल माझे दैनं दनी कामकाजा नंतर कायालया या मागे मा या 
मालक या जागेत ठेवून मा याकडे असले या मा ती आ टगा कारने मी घर  जात असतो. दनांक 02/02/2017 रोजी नेहमी माणे मी माझे 
कायालयाचे कामकाज आटपुन साधारण रा ौ 08.30 वाज या या सुमारास मी मा याकडे असणार  वर ल हरो ह डा कंपनीची पँशन लँस 
मोटार सायकल मांक MH06/AR/9028 ह  माझे कायालया या मागील जागेत पाक क न मी माझे कारने घर  नघून गेलो. यानंतर आज 
दनांक 03/02/2017 रोजी सकाळी 08.00वाज याचे सुमारास मी नेहमी माणे माझे महड येथील कायालयात आलो असताना मी रा ौ पाक ग 
क न ठेवलेल  वर ल नमुद मोटार सायकल ह  सदर ठकाणी दसून आल  नाह . यानंतर माझे ल ात आले क, मी रा ौ पा कग केलेल  
गाडीची चावी नजरचुक ने गाडीलाच रा हल  होती. हणुन मी लागल च आजुबाजु या प रसरात तसेच संपुण महड गावात चौकशी केल . परंतु 
गाडी बाबत कोण याह  कारची माह ती मळाल  नाह . यानंतर माझी खा ी झाल  क, सदरची मोटार सायकल ह  कोणीतर  चो न नेल  
आहे. माझी गाडी चोर स गे याची खा ी झा यानंतर मी खालापुर पोल स ठाणे येथे त ार दे यात आलो आहे. मा या वर ल चोर स गेले या 
मोटार सायकल गाडीचे वणन खाल ल माणे, 1) 15.000/ पये कंमतीची एक का यालाल हरो ह डा कंपनीची पँशन लँस मोटार सायकल 
मांक MH06/AR/9028, चँसी नं. MBLHA10EL8GF04763, इंिजन नं. HA10EB8GF06539 अशी असलेल . जुनी वापरती कं.अं.वर ल वणनाची 
व कंमतीची मोटार ह  कोणीतर  अ ात चोर याने माझे संमती शवाय, वत या फाय याकर ता, लबाडी या हेतुने मी पा कग केले या 
ठकाणाव न चो न नेलेल  आहे. हणुन माझी या अ ात इसमा व द कायदेशीर त ार आहे. माझा वर ल जबाब संगणकावर टंक लखीत 
केला असून मी वाचुन पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर ल हला आहे. सम  हे लहून दले सह  

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 15,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH41980        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)

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)



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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0017 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/02/2017 19:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/02/2017 19:53 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १२०ब
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६३
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६५
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६७
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७१

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): 03/02/2017 Time (वेळ): 19:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:20 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 05/09/2008 Date To ( दनांक पयत): 03/02/2012

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): चं कांत    जनादन  जोशी
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1944 (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): इतर 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h)

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):

Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209584447

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता गणेश मऴा पूणे, पूणे, माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता य द णी ब ङ ंग घर नं , गणेश मऴा पूणे, पूणे, माणगांव, 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 वंदना   चतामण  जोशी  वंदना 1. माणगाव वैदय ह पीटलचे मागे,माणगाव 
रायगड,महारा ,भारत

2 सतीष   महादेव  जगताप  सतीष 1. तळाशेत तामाणगाव,माणगाव 
रायगड,महारा ,भारत

3 वजय   महादेव  ब कम  वजय 1. कोशींबळे,तामाणगाव,माणगाव  
रायगड,महारा ,भारत

4 अजय   हर चं   लाखारे  अजय 1. गरगांव मुंबई,मुंबई रायगड,महारा ,भारत
5 रमेश   रामक ण  

सह बु दे
 रमेश 1. गवळआळी 

इंदापुर,माणगावरायगड,महारा ,भारत
6 सतीष   नारायण  परब  सतीष 1. गुरगांव हर याणा,हर याणा 

रायगड,महारा ,भारत
7 वाती   सतीष  परब  वाती 1. गुरगांव हर याणा,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 ता. 04/02/2017 मी चं कांत जनादन जोशी वय.73,धंदा. नव त,रा. यदशनी ब डींग,घर नं.7,गणेश मळा 
पुणे30,मो.नं.9209584447,सम  हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी माझे कुटुंबीयांसमवेत राहतो.माझे मुळ गावं को ते बु. 
ता.माणगाव असे असुन माझे वडील कै.जनादन व णू जोशी हे माझी आइ कै.आनंद  जनादन जोशी हचे सह कामा नमी त मुंबइ येथे राहत 
असत. गाव मौजे तलोरे येथे माझी आइ आनंद  जोशी यांनी जमीन मळकत नं.81/6,92/2 ज,98 अ, 21/2, 63/4 ब, 92/2 अ, 92/2 ब 
,92/2 ड,92/2 फ,103/10,85/21 अशी मळकत चंदूलाल चुनीलाल गुजर उफ शहा यांचे कडून खरेद  खताने खरेद  केल  होती.सदरची मळकत 
ह  माझे आइ वडील हे कामा नमी त मुंबइ येथे राहत अस याने यांना जमीनीकडे ल  देणे श य नस याने यांनी सदरचे मळकतीवर ल  
ठेवणे कर ता माणगाव उ तखोल येथे राहणारे अनंत केशव माउसकर यांना अख यार  हणून नेमले होते.माझे आइ वडील गावी शेतजमीनीकडे 
अधुन मधुन गावी येवुन जमीनी म ये वह वाट कर त असत.मी सु दा माझे वडीलांना एकच अप य असुन वडीलांबरोबर राहत अस याने व 
यांचे म यू प चात माझे नोकर  नमी त पुणे येथे राह याने मला ह  गावी येणे श य न हते तर ह  मी सु दा अधुन मधुन गावी येवुन 
जमीनी म ये वह वाट कर त असतो.माझे आइ वडीलांचे म यू प चात मला माझे आरो याचे व वैय तीक अडीअडचणींमुळे माझे वडीलोपाज त 
मळकतीस वारस न द  करणे राहुन गेले. सन20152016 चे दर याने मी माझे तलोरे ता.माणगाव येथील मळकतीस वारस न द क न घेणे 
कर ता माणगाव येथे येवुन कागदपांचे जुळवाजुळव कर त असताना माझे असे नदशनास आले क , जमीन मळकत नं.81/6,92/2 ज,98 अ, 
21/2, 63/4 ब, 92/2 अ, 92/2 ब ,92/2 ड,92/2 फ,103/10 या मळकतीचे 7/12 चे उतायास माझी आइ कै.आनंद  जनादन जोशी हचे 
नाव दसुन येत नसुन तीचे ऎवजी गुलाब जनादन जोशी असे नाव दसुन येत आहे. यापैक  मळकत नं.85/21 या मळकतीचे 7/12 चे 
न द वर सतीष नारायण परब व वाती सतीष परब यांचे नाव दसुन येत आहे. या मळकती या मी फेरफार न द  तलाठ  कायालयाकडून 
काढून पाह या असता माझे असे नदशनास आले क ,मी माझे मळकतीस वारस न द  न के याचा गैरफायदा घेवुन वंदना चंतामण जोशी या 
मह लेने तीचे नाव गुलाब जनादन जोशी रा. तलोरे ता.माणगाव स या रा.वैदय ह पीटलचे मागे माणगाव असे भासवुन व सतीष महादेव 
जगताप रा.तळाशेत ता.माणगाव यांनी संगनमताने माझी आइ कै.आनंद  जनादन जोशी हस गुलाब जनादन जोशी ह  ऐकमेव वारस असले 
बाबत त काल न तलाठ  सजा उ तेखोल यांचे मदतीने बनावट कागद पांचे आधारे बनावट वारस रजी. ं.302 नुसार वारस पंचनामा केला 
अस याचे दाखवुन तशी फेरफार ं.1300 माणे तलाठ  सजा साले यांनी फेरफार न द केल  आहे.सदरची न द करते वेळी फेरफार ं.1300 ची 
कबुल  जबाब फाइल चा शोध मी घेतला असता सदर फाइल आढळून येत नाह  असे तलाठ  सजा साले यांनी लेखी उ तर दले 
आहे.सदरचीबनावट वारस न द मंजूर केले नंतर बनावट गुलाब जनादन जोशी ह ने मळकतीची व  सतीष महादेव जगताप यांना क न सदर 
मळकत द त ं.4139/2008 अ वये सतीष जगताप यांनी खरेद  क न घेतल .सदर द तावर वजय महादेव ब कम रा.कोशींबळे,ता.माणगाव 
याने सा ीदार हणून व अजय हर चं  लाखारे रा. गरगांव मुंबइ, रमेश रामक ण सह बु दे रा.गवळआळी इंदापुर ता.माणगाव यांनी लहुन 
देणार व लहुन घेणार यांना ओळखतात हणून सहया के या आहेत.सदरचे खोटे,बनावट व बोगस खरेद  खत केले अस याचे माह त 
असतानाह  सतीष महादेव जगताप यांनी काह  दवसांतच सदर मळकतीची संगनमताने पु हा व  सतीष नारायण परब व वाती सतीष 
परब दो ह  रा.गुरगांव हर याणा मुळ रा.कणकवल  सधुदूग यांना द त ं. 1919/2012 अ वये क न माझी फसवणुक केल  आहे. तर  गाव 
मौजे तलारे ता.माणगाव येथील माझी आइ कै.आनंद  जनादन जोशी यांचे मालक ची मळकत सव नं.81/6,92/2 ज,98 अ, 21/2, 63/4 ब, 
92/2 अ, 92/2 ब ,92/2 ड,92/2 फ,103/10, नं.85/21, या मळकतींना बनावट कागदपांचे आधारे गुलाब जनादन जोशी असे नाव भासवुन 
वंदना चतामण जोशी रा. माणगाव वैदय ह पीटलचे मागे हने सतीष महादेव जगताप रा.तळाशेत ता.माणगाव यांचेशी संगनमत क न वर 
नमूद मळकतीस बनावट व बोगस वारस न द द.5/09/2008 रोजी क न या न द चे आधारे वर मळकती पैक  सव नं. नं.85/21 , े 
001800 ह सतीष महादेव जगताप याने खरेद  दल  असून सदरचे द तावर वजय महादेव ब कम रा.कोशींबळे,ता.माणगाव याने सा ीदार 
हणून व अजय हर चं  लाखारे रा. गरगांव मुंबइ, रमेश रामक ण सह बु दे रा.गवळआळी इंदापुर ता.माणगाव यांनी लहुन देणार व लहुन 
घेणार यांना ओळखतात हणून सहया के या आहेत. यानंतर सतीष महादेव जगताप यांना सदरचे मळकतीचे यांचे वत चे नावे असलेले 
खरेद खत बनावट आहे हे माह त असतानाह  सतीष नारायण परब व वाती सतीष परब दो ह  रा.गुरगांव हर याणा यांचेशी संगनमत क न 
सदर मळकतीची यांचे नावे पु हा व  क न माझी वर ल नमूद इसमांनी फसवणूक केल  हणून माझी यांचे वरोधात फयाद आहे. माझा 
वर ल जबाब संगणकावर टंकल खीत केला असु◌ुन तो माझे सांगणे माणे बरोबर टंकल खीत केल  आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता. 
4/2/2017

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 14901000362NSJM8201K        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

6 पु ष  

7 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)
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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 .): 0024 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/02/2017 19:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/02/2017 18:37 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 03/02/2017 Time (वेळ): 18:37 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:37 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 03/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): धामोते,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव):  गो वंद खंडू वरले   मो.नं.9763024029
(b) Father's Name ( का नाम): खंडू वरले
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1958 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(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 धामोते, 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)

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):

त ारदार दवाऊपचार क न त ार दे यास आ याने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी गो वंद खंडू वरले ,वय59 वष, धंदाशेती, जात हंदू आगर , रा.धामोते, ता.कजत, िज. रायगड, आधारकाड नं. माह त नाह  
मो.नं.9763024029 सम  नेरळ पोल स ठाणे येथे हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल माणे दले या प यावर माझी प नी नमला, मोठा 
मुलगाजग नाथ,सुन गता, लहान मुलगापरेश, सुनमयुर , मुलगीभारती व दोन नातवंडे असे आ ह  एक  कुटूंबात राहतो. ता.03/02/2017 रोजी 
16.30 वा. चे दर यान आमचे धामोते गावात समट क ट या रोडचे काम चालू अस याने, मी आमचे घराचे बाजुला जाणा या काम चालू 
असणा या रोडलगत, समटचे पोल कंपाऊंडसाठ  ख डे खोदुन उभे कर त असताना, माझी प नीह  तेथे आल  ते हा तेथे आमचे घराचे समोर 
राहणारे 1)गणपत मा ती वरले, 2)सोमनाथ मा ती वरले, 3)शारदा गणपत वरले, 4) सोमनाथ मा ती वरले याची प नी नाव माह त नाह . 
हे तेथे आले व ते हणाले येथे ख डा खोदायचा नाह . असे बोलून सोमनाथ मा ती वरले, व शारदा गणपत वरले, यांनी माझी प नी नमला 
गो वंद वरले हस शवीगाळी व ध काबु क  क न खाल  पाडले ते हा मी यांना सोड व यासाठ  गेलो असता गणपत मा ती वरले, याने 
रोडचे काम चालू असले या ठकाणचा हातात दगड घेवून माझे डो यात मा न दुखापत केल  आहे तर  ता.03/02/2017 रोजी 16.30 वा.चे 
दर यान मी आमचे गावातील समे ट क टचे रोडचे काम चालू असले या ठकाणी माझे घराचे समोर पोल कंपाऊंडसाठ  ख डे खोदुन उभे 
कर त असताना आमचे घराचे समोर राहणारे 1)गणपत मा ती वरले, 2)सोमनाथ मा ती वरले, 3)शारदा गणपत वरले,4) सोमनाथ मा ती 
वरले याची प नी नाव माह त नाह . हे तेथे येवून यांनी माझी प नी नमला गो वंद वरले हस शवीगाळी व ध काबु क  क न खाल  पाडून 
मी सोड व यासाठ  गेलो असता, गणपत मा ती वरले, याने रोडचे काम चालू असले या ठकाणचा दगड हातात घेवून माझे डो यात मा न 
दुखापत केल  हणुन. माझी यां या व द त ार आहे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9763024029

2 थायी पता धामोते, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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 गणपत मा ती वरले   वडील:  मा ती वरले 1. 
धामोते,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भ
◌ारत

2 सोमनाथ मा ती वरले   वडील: मा ती वरले 1. 
धामोते,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भ
◌ारत

3 शारदा गणपत वरले   पती: गणपत वरले 1. 
धामोते,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भ
◌ारत

4  सोमनाथ मा ती वरले   वडील: मा ती वरले 1. धामोते 
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)): 

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)

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)



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)): Jagnnath Gopal Gabhale Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH49727        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.

3
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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  

2 पु ष  

3 म हला  

4 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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/02/2017 21:01 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/02/2017 20:25 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 ३२५
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 03/02/2017 Time (वेळ): 20:25 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:25 तास Entry No. (न द .):  039

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 03/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): धामोते,ताकजत,-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सोमनाथ गणपत वरले    
(b) Father's Name ( का नाम): गणपत वरले
(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):

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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149529073

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता धामोते,ता कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 थायी पता धामोते,ता कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 गो वंद खंडु वरले   वडील: खंडु वरले 1. धामोते कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत
2 जग नाथ गो वंद वरले   वडील: गो वंद वरले 1. धामोते 

कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत
3 काजुबाई गोवींद वरले   पती:  गोवींद वरले 1. धामोते 

कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत
4 जग नाथ गो वंद वरले   

यांची प नी नाव माह त 
नाह  

पती: जग नाथ गो वंद वरले 1. धामोते 
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)): 

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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मी सोमनाथ गणपत वरले ,वय30 वष,धंदा यवसाय, जात हंदू , आगर , रा.धामोते,ता.कजत, िज. रायगड, आधारकाड नं. मो.नं. 
8149529073 सम  नेरळ पोल स ठाणे येथे हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल माणे दले या प यावर तेथे मी माझी प नी सा ी, लहान 
मुलगा ओमकार, आई शारदा , वडील गणपत असे एक  कुटूंबात राहतो. आज द . 03/02/2017 रोजी आमचे ामपंचायतीचे ाम नधीतुन 
माझे घरासमो न जाणा या सावज नक र याचे काम चालु होते, सदर ठकाणी या कामा म ये 1) गो वंद खंडु वरले 2) जग नाथ गो वंद 
वरले 3) काजुबाई गोवींद वरले 4) जग नाथ गो वंद वरले यांची प नी नाव माह त नाह  सव रा. धामोते, हे वारंवार सावज नक र ता 
बन व या या कामाम ये अडथळा आणत होते, हणुन मी ाम वकास अ धकार  ी. गायकर यांना फोन वारे कळ वले ते हा ते हणाले मी 
य  आ यावर पाहणी करतो, यानंतर मी तंटामु ती अ य  द प गायकवाड यांना दे खल कळ व याने ते य ात तेथे आले व यांनी 

सदर जागेची पाहणी केल  , ते हा गो वंद वरले हे यांचे घरासमोर ल जागेत रोडलगत समट क ट या पोलचे कंपाऊंड करत होते. 
तंटामु ती अ य  द प गायकवाड हे तेथुन गे यानंतर गो वंद वरले, जग नाथ वरले तसेच काजुबाई वरले हे रोडलगत ख डा खोदत 
असताना, मी यांना जाब वचारला क , B.D.O.साहेबांचे, तह सलदार साहेबांचे ,कले टर साहेबांचे आदेश असताना व ाम थांचे जाबजबाब व 
पंचनामा असताना, तु ह  पोल कोणा या आदेशाने ऊभे करता, असे हणताच जग नाथ गो वंद वरले याने मा या वडीलां या डो यात या या 
हातातील लोखंडी पाहारेची ऊपट मारल  व गो वंद खंडु वरले याने या या हातातील फाव याने मा या वडीलां या डो यात व पाठ त ऊपट 
मारल  यानंतर जग नाथ गो वंद वरले याने मला ध काबु क  क न खाल  पाडले व काजुबाई गोवींद वरले यांनी माझी आई शारदा वरले 
ह या डो यात र यावर ल पडलेलेला दगड हातात घेऊन मारला जग नाथ गो वंद वरले यां या प नीने आ हा सवाना घाणेर या श दांत 
शवीगाळी केल  हणुन तर  द. 03/02/2017 रोजी माझे घरासमो न जाणा या सावज नक र याचे काम चालु होते, या कामाम ये 1) 
गो वंद खंडु वरले 2) जग नाथ गो वंद वरले 3) काजुबाई गोवींद वरले 4) जग नाथ गो वंद वरले यांची प नी नाव माह त नाह  सव रा. 
धामोते, हे वारंवार अडथळा आणत होते, याचा जाब वचारला असता जग नाथ गो वंद वरले याने मा या वडीलां या डो यात या या 
हातातील लोखंडी पाहारेची ऊपट मारल  व गो वंद खंडु वरले याने या या हातातील फाव याने मा या वडीलां या डो यात व पाठ त ऊपट 
मारल  यानंतर जग नाथ वरले याने मला ध काबु क  क न खाल  पाडले व काजुबाई गोवींद वरले यांनी माझी आई शारदा वरले ह या 
डो यात र यावर ल पडलेलेला दगड हातात घेऊन मारला, जग नाथ गो वंद वरले यां या प नीने आ हा सवाना घाणेर या श दांत शवीगाळी 
केल  हणुन माझी यां या व द त ार आहे. 

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): PCMAH94325        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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

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  

4 म हला  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

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

FIR No. ( थम खबर .): 0020 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/02/2017 19:28 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/02/2017 19:28 वाजता

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

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): 03/02/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:09 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 23/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/02/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 01 क.मी.
(b) Address (प  ता): मा ुछाया नवास, आदश नगर ,भुवने वर,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): व ल   नारायण  पडोखरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1952 (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 मा ुछाया नवास,, आदश नगर ,भुवने वर, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता मा ुछाया नवास,, आदश नगर ,भुवने वर, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ
एक सो याची अंगठ  5 ँम वजनाची 
व एक 3 ँम  वजनाची लेडीज 
अंगठ  जु वा क  अ.

16,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू

एक  10 ँम वजनाची सो याची 
ग यातील मंगळसु  काळेमणी दोन 
सो याचेमणी,डाव,बार कसो याचे 
10मणी 

20,000.00

3 दा गने/आभूषण सो याची ग यातील साखळी
 एक सुमारे  10 ँम वजनाची 
सो याची ग यातील चैन ल नातील 
जु वा क अ

20,000.00

4 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 

 र कम एका छो या ट लचे 
ड यात 10000  व दोन छो या 
ि टलचे ड या येक  5000 सव 
100  या न

20,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

व रल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील व रल वणनाचा गेला माल को णतर  अ ात चोर याने फयाद चे संमती शवाय फयाद चे घराचे 
कचनचे खडक चे ल उपटुन यावाटे आत वेश क न घरफोडी चोर  केल  हणुन. 

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9403144902

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 76,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PSMH86846        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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