
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0049 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 04/04/2017 01:27 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 04/04/2017 01:27 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 19:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:19 तास Entry No. (न द .):  040

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 01/11/2016 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 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): उ तर, 03 क.मी.
(b) Address (प  ता): समाजक याण कायालय , ग धळपाडा ,अ लबाग 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): उषा   श शकांत गुजेला
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता सु ची हटेल मागे,,  वामी समथनगर , पंपळभाट , अ लबाग , अल बाग, 

रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता सु ची हटेल मागे,,  वामी समथनगर , पंपळभाट , अ लबाग , अल बाग, 

रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत याने याचे कायालयात काम करणारे फयाद  यांना यांचे केबीनम ये बोलावुन वनाकारण 
थांबवुन यांचेकडे पाहुन तसेच अि लल बोलुन मनास ल जा नमाण होईल असे क य क न सदरबाबत व र ठांकडे त ार के यास नलंबीत, 
बदल  कर याची व गोप नय अहवाल खराब करणेची धमक  दल  हणुन सदर बाबत गु हा रिज.दाखल क न व र ठाना डेल  रपोटदवारे 
कळ वले असुन वर ठाचे आदेशाने गु हयाचा पुढ ल तपास सपो न ी .साळे 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 साद   ल मण  खैरनार 1. समाजक याण कायालय 
ग धळपाडा,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

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)): KISHOR POPAT SALE Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PPMH91340        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): PBMAH73006

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 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): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0050 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 04/04/2017 02:29 वाजता

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

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

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
8 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 135

9 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 37

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): 21:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:42 तास Entry No. (न द .):  042

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:43 तास Time To (वेळेपयत): 20:55 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, 02 क.मी.
(b) Address (प  ता): बौ द मंद राचे समोर, स दातनगर , अ लबाग ,अ लबाग 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): पांडुरंग   शवराम  जाधव
(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)

1 दा गने/आभूषण सो याची ग यातील साखळी एक सो याची चैन 50.00

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):

(g) Occupation (  यवसाय): 

(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 शा ीनगर, कोळीवाडा,, अ लबाग , अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता शा ीनगर, कोळीवाडा,, अ लबाग , अल बाग, 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 काश धरगु राठोड   1. 
शा ीनगर,कोळीवाडा,अ लबाग,अल बाग,रायगड,
महारा ,भारत

2 पांडुरंग   धरगु  राठोड 1. 
शा ीनगर,कोळीवाडा,अ लबाग,अल बाग,रायगड,
महारा ,भारत

3 सनु   धरगु  राठोड 1. 
शा ीनगर,कोळीवाडा,अ लबाग,अल बाग,रायगड,
महारा ,भारत

4 अजय   जनादन  सारंग 1. 
शा ीनगर,कोळीवाडा,अ लबाग,अल बाग,रायगड,
महारा ,भारत

5 सु नल   राजु  राठेड 1. 
शा ीनगर,कोळीवाडा,अ लबाग,अल बाग,रायगड,
महारा ,भारत

6 सखी    राजु  राठोड 1. 
शा ीनगर,कोळीवाडा,अ लबाग,अल बाग,रायगड,
महारा ,भारत

7 कुणीबाई   धरगु  राठोड 1. 
शा ीनगर,कोळीवाडा,अ लबाग,अल बाग,रायगड,
महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 50.00

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)



यातील सा ीदार याचा भाउ अ फ ल तफ घ े यांनी द.30/03/2017 रोजी पोट ट येथील बांधकामाचे बाबत माह ती अ धकाराखाल  
अ लबाग नगरपर षद येथे अज के याने पोट ट यांचेकडुन सदर काम कर त असलेले क टर काश राठोड यांचे काम बंद केले होते. याचा 
मनात राग ध ण आरोपी .1 याने फयाद चे मोबाईलवर फोन क न तु फरोज घ े सोबत का फरतो असे वचारणा क न फयाद  व 
सा ीदार यांना बोलावुन घेवुन वर ल तार ख वेळी व ठकाणी आरोपी यांनी बेकायदेशीर जमाव जमवुन फयाद  व सा ीदार यांना काह एक न 
वचारता लाथाबु यांनी मारहाण, शवीगाळी क न िजवे ठार मार याची धमक  दल  व सदर मारहाणीम ये सा ीदार यांचे ग यातील सो याची 
चैन कोठेतर  पडुन गहाळ झाल  हणुन

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)): santosh  vaman bhise Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

6 म हला  

7 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

(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)



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)

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): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0051 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 04/04/2017 03:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 04/04/2017 03:12 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४८
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
8 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 37

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): 21:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:43 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:00 तास Time To (वेळेपयत): 20:58 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, 02 क.मी.
(b) Address (प  ता):  सदधाथनगर ,अ लबाग 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): पांडुरंग   धरगु  राठोड
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

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 तार ख वेळी व ठकाणी यांतील सा ीदार काश राठोड यांना बरे वाटत नस याने मी यांना सरकार  दवाखा यातुन उपचार क न घेवुन 
आमचे ब डींगचे खाल  र यावर असताना आरोपीत यांनी गैरकायदयाची मंडळी जमवून आरोपी .1 व 2 तसेच इतर 4 ते 5 इसम यांनी 
सा ीदार काश राठोड यांस तु माझे खा याचे वांदे केलेस असे हणुन आरोपीत फरोज घटटे याने याचेकडील लोखंडी मुठ याचे हातात 
घालुन सा ीदार काश राठोड यांचे छातीत फाईट मारल  यावेळी फयाद  सोडव याकर ता गेले असता यांना देखील इतर आरोपीत यांनी 
हाताबू याने मारहाण केल  हणून तसेच मा.िज हा धकार  सो रायगड अ लबाग यांचे जमावबंद या आदेशाने उ लंघन केले हणून

(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 ओंकारे वर, बोनशेत नेरे रोड , पनवेल, पनवेल, पनवेल, पनवेल, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता ओंकारे वर, बोनशेत नेरे रोड , पनवेल, पनवेल, पनवेल, पनवेल, 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 पांडुरंग  शवराम  जाधव 1. 
शा ीनगर,कोळीवाडा,अ लबाग,अल बाग,रायगड,
महारा ,भारत

2 फरोज   घ े   व ईतर 4 
इसम

1. 
शा ीनगर,अ लबाग,अल बाग,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 sakharam 
kapadekar

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) 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)



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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): दादर कोअ ॅ टल 

FIR No. ( थम खबर .): 0015 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 21:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 18:40 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 20:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:30 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:40 तास Time To (वेळेपयत): 18:40 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, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता): ल मी नारायण आळी, िजते,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नतीन    चं कांत   रसाळ
(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.): 91-9270037783

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)

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 नतीन चं कांत रसाऴ वय 30 वष, पोना.ब.नं.1243 नेमणूक दादर सागर  पोल स ठाणे सम पोल स ठा यात हजर राहून सरकार तफ 
खबर लहून देतो क ,मी दादर सागर  पोल स ठाणेत द.30.10.2013 पासून नेमणूक स असून आज रोजी बातमीदारांमाफत बातमी मऴाल  
क , मौजे िजते ल मी नारायण आऴी येथे राहणारा नथुराम चांगा हा े हा गावठ  दा  व चा धंदा करतो 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.1318जे.आर 
पाट ल,पोहवा.2069बी.बी. शंदे, पोहवा.2075भगत, पो श.2174सुयवंशी असे पोल स ठा यात 17.50 वाजता न द क न 17.56 वाजता न द 
क न सरकार  जीपने मौजे िजते गावचे एस.ट .बस टाँपवर आलो. तेथे पोसई. ी.सकपाळ यांनी दोन पंचाना बोलावून मऴाले या बातमीची 
ह कगत कऴवून यांचेसह पायी चालत बातमी ठकाणी मौजे िजते ल ंमी नारायणआऴी या ठकाणी रे वे पटर कडे जाणाया र याचे कडेला 
असले या घराचे आडोशाला पि चम बाजूस असले या मोक या जागेत आपले पुढयात दोन ला ट क कँन व दोन ट लचे लास घेवून 
बसलेला दसला हणून आ हास याचा संशय आ याने मी याचे जवऴ जावून यास जागीच धरले. याचे पुढयात असले या दो ह  कँनम ये 
काय आहे याची पंचासम  खा ी करता सदर दो ह  कँनम ये गावठ  दा  अस याची खा ी झाल  ती वेऴ 18.40 वा.ची होती. हणून यास 
याचे नाव गाव वचारता याने आपले नांव नथुराम चांगा हा े वय 52 वष रा.िजते ल मी नारायण आळी ता.पेण िज.रायगड असे 
सां गतले. याचे ता यात मऴून आले या ो ह .मालाचे वणन खाल ल माणे. 1)450/ . क.चा एक सफेद रंगाचा ला ट क सफेद रंगाचा कँन 
05 लटर मतेचा यात 05 लटर गावठ हातभटट ची तयार दा  कँनसह कं.अ.2) 360/ . क.चा एक सफेद मऴकट रंगाचा ला ट क कँन 
05 लटर मतेचा यात 04 लटर गावठ हातभटट ची तयार दा  कँनसह कं.अ. 3)00 . क.चे दोन ट लचे लास दा चे वासकचे कं. अ. 
810/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह . गु हातील माल यातील आरोपीत नामे नथुराम चांगा हा े वय 52 वष रा.िजते ल मी 
नारायण आळी ता.पेण िज.रायगड याने वनापरवाना गैरकायदा आपले ता यात बाऴगले या ि थतीत व  करत असताना मऴून आला असून 
सदर माल सोबतचे पंचासम  ज त क न सदर दो ह  कँन मधील मालापैक  180 मल .गावठ  हातभटट ची दा  एका काचे या व छ बाटल त 
काढून घेवून दो ह  कँन, 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 चांगा हा े वय 52 वष रा.िजते ल मी नारायण आळी ता.पेण िज.रायगड याने वनापरवाना गैरकायदा 
ो ह .गु हयातील माल गावठ  हातभटट ची तयार दा  आपले ताबे क जात बाऴगुन व  कर त असताना मऴून आला हणून माझी याचे 
व द मुंबई ो ह .अँ ट 65(ई) माणे स.त.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 नथुराम   चांगा   हा े 1. ल मी नारायण आळी,िजते,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)): 

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)): VINOD  
RAMCHANDRA BHAGAT

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): PNMAH49814        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 1965 काटकुळा  170-170 ग  हाळ वण  

तळ अस  याचे ठकाण पोट

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
दा  पणारा

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

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

1. P.S. (पोल स ठाणे): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0027 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 10:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 10:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 बालकांचे लैगींक अपराधांपासून संर ण 

अ ध नयम, २०१२
12

2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४(अ)(१)
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४(ड)

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): 15:01 तास Entry No. (न द .):  020

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)



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

Description 

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत यांनी खबर देणार हचा वेळोवेळी चो न पाठलाग क न अ ल ल मजकुराची च ी देवून 
वनयभंग केला 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)): SHIVAJI   SIDAM 
CHAVAN 

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SSCM8601F        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 .): 0072 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 17:27 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 17:27 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०
2 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 16:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:14 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 05:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 0.5 क.मी.
(b) Address (प  ता): कजत बाजारपेठ,कजत

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): केतन   ई वरभाई पटेल 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 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.): 91-8087428567

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता घर  210, अ मरा अपाटमट,  कजत,, कजत,, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता घर  210, अ मरा अपाटमट,  कजत,, कजत,, 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)

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द.03/04/2017 मी केतन ई वरभाई पटेल वय 43वष, धंदा यापार , रा. अ मरा अपाटमट, प हला मजला, घर  210, कजत, 
िज.रायगड आधारकाड नं. 520823827299 मो.नं. 8087428567 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणचा 
राहणारा असुन तेथे माझे वतःचे घर आहे. घरात मी, माझी आई मधुबेन, प नी आशा, मुलगा मत व मुलगी गौर  असे एक  कुटुंबात 
राहतो. माझे कचेर  रोडवर ल र ने वर अपाटमट म ये गाळा . 2म ये गणेश टोबको नावाचे तंबाखू सगरेट व इतर जनरल सा ह य व चे 
दुकान असून ते मी वतः चालवतो व यावर माझा व माझे कुटुंबाचा उदर नवाह चालतो. माझे दुकान मी सकाळी 09.00 वाजता ऊघडून रा ी 
09.00 वाजता बंद करतो. द.02/04/2017रोजी 09.00 वाजता नेहमी माणे मी माझे दुकान बंद क न माझे घर  गेलो. व जेवण वगैरे क न 
झोपलो. आज दनांक 03/04/2017 मी माझे घर  असताना मला शेखर जोशी यांनी माझे मोबाईलवर फोन क न माझे दुकानाचे शटर 
उचकलेले असून दुकानाचे शटर अधवट उघडलेले अस याचे दसत अस याचे सां गतले. हणून मी लगेचच या ठकाणी जावून पाह ले असता 
माझे दुकानाचे शटर कोणीतर  उचकटून वर उचललेले दसले. मी शटर उघडून आत जावून पाह ले असता माझे दुकानातून कश काऊंटरम ये 
ठेवलेल  कश, व कश काऊंटरचे खाल या क यात पशवीत बांधून ठेवलेल  च लर नाणी, सगरेटचे पाक ट असा माल जागेवर नस याचे दसले 
त हा माझे दुकानात चोर  झालेल  अस याचे माझे ल ात आले. याच माणे आमचे अपाटमट म ये गाळा मांक 5 मधील वसंत भाई शहा 
यांचे दुकानाचे शटर उचकटुन यातुनह  काह  च लर व नोटा अशी अंदाजे 2000/ र कम चोर स गेलेल  अस याचे मला समजले तसेच 
अंरवीद भाई व लभ भाई पटेल यांचे गोडावुनचे शटर उचकटलेले पंरतु यातुन काह ह  चोर स गेलेले नसलेबाबत मला यांचेकडुन समजले 
आहे.माझे दुकानातून व वंसत भाई शहा यांचे दुकानातुन चोर स गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 15,000/ . कंमतीची नाणी यात 
1 , 2 , 5  व 10  कंमतीची.2) 22,000/ . रोख र कम 3) 35,000/  कंमतीची सगरेटचे पाक टचे एकुन 54 आऊटर यात गो ड 
लेक कंग8 आऊटर,गो ड लेक लाईट7 आऊटर, गो ड लेक मीयम4 आऊटर, टल 7 आऊटर,फोर वेअ10आउटर, लबट 7 लासीक 
म थल4 आऊटर, लासीक माई ड7या डचे सगारेटचे आऊटर. क.अं.4) 2,000/  वंसत भाई शहा यांचे दुकानातुन रोख व च लर र कम 
अंदाजे74,000/ एकुण . येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल द.02/04/2017रोजी चे रा ौ 9.00वा.पासुन ते द.03/04/2017रोजी 
सकाळी. 05.00वा. चे दर यान मा या गणेश टोबको या दुकानातुन तसेच वंसत भाई शहा यांचे दुकानातुन कोणीतर  अ ात चोर याने 
दुकानाचे शटर उचकटुन यावाटे आत वेश क न, माझे संमती शवाय लबाडी या ईरा याने, वता या फाय याक रता घरफोडी चोर  क न 
चो न नेला हणुन माझी अ ात चोर या व  कायदे शर त ार आहे.सदर चोर स गेलेला माल मळुन आ यास तो मी ओळखेन. माझा वर ल 
माणे संगणकावर टंक ल खत केलेला जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  
द.03/04/2017 ठाणे अंमलदार कजत 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 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): subhash sitaram rajmane 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)

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): 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  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0073 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 19:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 19:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०
2 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:12 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 02/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:00 तास Time To (वेळेपयत): 05:15 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): पूव, 0.5 क.मी.
(b) Address (प  ता): कोट हयु अपाटमट,  कजत, कजत

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): चं कांत    नामदेव  घोसाळकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1968 (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  घर 108, कोट हयु अपाटमट,, कजत, कजत, कजत, रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता  घर 108, कोट हयु अपाटमट,, कजत, कजत, 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)

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द.03/04/2017 मी चं कांत नामदेव घोसाळकर वय 49वष, धंदाजनरल टोअर चे दुकान , रा. कोट हयु अपाटमट, प हला मजला, 
घर 108, कजत, िज.रायगड आधारकाड नं.माह त नाह  मो.नं.9860317123 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देतो क, मी वर ल 
ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे वतःचे घर आहे. घरात मी, माझी प नी संचीता, मुलगा अ व कार व मुलगी अमता असे एक  कुटुंबात 
राहतो. माझे अ भनव ानमंद र रोडवर दवाणी कोटा समोर कोट हयु अपाटमट म ये गाळा . 5 म ये हचैत य जनरल टोअर नावाचे 
जनरल सा ह य व चे दुकान असून ते मी वतः चालवतो व यावर माझा व माझे कुटुंबाचा उदर नवाह चालतो. माझे दुकान मी सकाळी 
06.30 वाजता ऊघडून रा ी 8.00 वाजता बंद करतो. द.02/04/2017रोजी 08.00 वाजता नेहमी माणे मी माझे दुकान बंद क न माझे घर  
गेलो. व जेवण वगैरे क न झोपलो. आज दनांक 03/04/2017 मी सकाळी 05.15 वा.नेहमी माणे माँ नग वाकला जात असताना मी माझे 
ब डींग खाल  आलो असता मला एक ग ला पडलेला दसला पंरतु मी पाह ले नाह  मी थोडा पुढे आलो मला ेया झेराँ स ची आतील लाईट 
लागलाल  दसल  हणुन मला शंका आल  मी माझे दुकान बघीतले असता दुकानाचे शटर उचकलेले असून दुकानाचे शटर अधवट उघडलेले 
अस याचे दसले. हणून मी लगेचच या ठकाणी जावून पाह ले असता माझे दुकानाचे शटर कोणीतर  उचकटून वर उचललेले दसले. मी 
शटर उघडून आत जावून पाह ले असता माझे दुकानातून कश काऊंटरम ये ठेवलेल  कश, व काऊंटरचे वर ठेवलेल  च लर नाणी,जागेवर 
नस याचे दसले त हा माझे दुकानात चोर  झालेल  अस याचे माझे ल ात आले. याच माणे आमचे अपाटमट म ये गाळा मांक 3 मधील 
राहुल व वास बोराडे वय 37 रा.वेणगाव यांचे झेर स चे दुकानाचे शटर उचकटुन यातुनह  काह  च लर व नोटा अशी अंदाजे 4000/ र कम 
चोर स गेलेल  अस याचे मला समजले तसेच.रणजीत संग मुकुंद संग राजपुत वय 50 रा.महावीर क पले स लट नंबर 05बाजारपेठ ता.कजत 
यांचे साई धा अपाटम ट गाळा माक 3 मधील कराणा दुकानाचे शटर उचकटुन यातुनह  काह  च लर व नोटा अशी अंदाजे 5000/ र कम 
चोर स गेलेल  अस याचे मला समजले तसेच इमतीयाज चाँद मुजावर रा. हाडा कलनी लट नंबर 60 कजत ता.कजत यांचे सु नल ची क या 
बाजुस असलेले नेहा ईले कल शपचे दुकानाचे शटर उचकटुन यातुनह  काह  नोटा अशी अंदाजे 4000/ र कम चोर स गेलेल  अस याचे 
मला समजले आहे.तर  माझे दुकानातून व राहुल व वास बोराडे,रणजीत संग मुकुंद संग राजपुत,इमतीयाज चाँद मुजावर यांचे दुकानातुन चोर स 
गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे1) 3,500/ . कंमतीची नाणी यात 1 , 2 , 5  व 10  कंमतीची.2) 4,000/ . रोख र कम 3) 
4,000/  राहुल व वास बोराडे यांचे दुकाणातील रोख र कम व च लर नाणी 4) 5,000/  रिजत संग मुकुंद संग राजपुत यांचे दुकाणातील 
रोख र कम व च लर नाणी 5) 4,000/  इमतीयाज चाँद मुजावर यांचे दुकाणातील रोख र कम यात 10  50  100  या भारतीय 
चलनातील नोटा अंदाजे20,500/ एकुण . येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल द.02/04/2017रोजी चे रा ौ 8.00वा.पासुन ते 
द.03/04/2017रोजी सकाळी. 05.15वा. चे दर यान मा या हचैत य जनरल टोअर या दुकानातुन तसेच राहुल व वास बोराडे,रणजीत संग 
मुकुंद संग राजपुत,इमतीयाज चाँद मुजावर यांचेह  कोणीतर  अ ात चोर याने दुकानाचे शटर उचकटुन यावाटे आत वेश क न, माझे व 
वर ल सा ीदार यांचेह  संमती शवाय लबाडी या ईरा याने, वता या फाय याक रता घरफोडी चोर  क न चो न नेला हणुन माझी अ ात 
चोर या व  त ार आहे.सदर चोर स गेलेला माल मळुन आ यास तो मी वर ल सा ीदार ओळखतील. माझा वर ल माणे संगणकावर 
टंक ल खत केलेला जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  द.03/04/2017 ठाणे अंमलदार 
कजत पो.ठाणे 

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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



(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 sitaram rajmane 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)

(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  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0075 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 04/04/2017 01:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 04/04/2017 01:00 वाजता

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

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): 22:40 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:35 तास Time To (वेळेपयत): 22:40 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): पळसदर  करजत,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रमेश्   भागोजी  दोरताले 
(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 करजत, करजत, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता करजत, 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)

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... मी रमेश भागोजी दोरताले पो श/1368 नेमणूक कजत पोल स ठाणे सम  हजर राहून सरकार तफ खबर लहुन देतो क ,मी 
कजत पोल स ठा याचे नेमणुक स असुन आज रोजी कजत पोल स ठाणे येथे हजर असताना बातमीदारामाफत बातमी मळाल  क  मौजे 
पळसदर  ठाकुरवाडी येथे राहणारा काळु जानु साबंर  हा पळसदर  ठाकुरवाडी येथील पळसदर  डम होळा या कणार  दा  गाळ याची भटट  
चालवीतो असी खा ीशीर बातमी मळा याने सायंकाळी 16.00 वाजता न द क न दोन पंचाना बोलावुन याना वर ल माणे ह कगत सांगुन 
पंच व आ ह  खाजगी वहाणाने मी व सोबत सहा/राजमाने व पोना 1184 सानप मौजे पळसदर  ठाकुरवाडी येथे गेलो व बातमी माणे पंच व 
आ ह  पायी चालत पळसदर  डम होळा या कणार  दा  गाळ याची भटट चा शोध घेत असताना एक इसम होळा कणार  झाडा या खाल  
दगडीवर लोखंडी प प ठेवून खाल  लाकडी फाट  पेटवून हातात काठ  घेवून प पातील रसायण ढवळीत असताना दसला ती वेळ 13.35 
वाज याची होती याला आमची चाहुल लागताच तो प पातील रसायण हातात काठ  घेवून ढवळीत असताना काठ  टाकुण पळु लागला हणुन 
मी यास याचे नावाने काळु जानु साबंर  तु पळु नको आ ह  तुला आ◌ेळखले आहे पंरतु सदरचे ठकाण हे डोगंर व जगंल भाग अस याने 
याचा फायदा घेवून तो पळुन गेला दा  गाळत असले या भटट जवळ आ ह  गेलो असता सदर ठकाणी दगडीवर लोखंडी प प खाल  पेटक  
फाट  दसल  व याचे बाजुला इतर तीन प प दसले पेट या भट वर ठेवले या प पात व इतर तीन प पात काय आहे यांची पंचा सम  
खा ी केल  असता सदर प पाम ये गुळ म ीत रसायण अस याची खा ी झाल  काळु जानु साबंर  रा पळदर  ठाकुरवाडी ता कजत हा वर 
नमुद ठकाणी व हा गाळीत असले या गुळ म ीत रसायणचे वणन खाल ल माणे11500.00 एक लोखंडी प प यात 100 लटर गुळ व 
नवसागर म ीत रसायण ट पासह क.अ.24500.00 तीन लट कचे प प यात येक  100 लटर माणे एकुण 300 लटर गुळ व 
नवसागर म ीत रसायण ट पासह .............. क.अ. 6000.00 येणे माणे वर ल वणनाचा व कमंतीचा गुळ म ीत रसायण यंतील 
आरोपीत नामे काळु जानु सांबर  रा पळसदर  ठाकुर वाडी ता कजत हा गुळ म ीत रसायण ढवळीत असताला मळुन आला याला आमची 
चाहुल लागताच तो प पातील रसायण हातत काठ  घेवून ढवळीत असताना काठ  टाकुन पळुन गेला याने सदर तो दा  गाळीत असले या 
भटट या ठकाणाव न प पामधुन नमु या कर ता एका काचे या वछ बाटल त 180 मल  गूळ म ीत रसायण सी.ए.स पलसाठ  काढुण 
यात मोर यूत टाकुन घटट बुच लावुन सदर बाटल वर पंचाचे व पोल सांचे सहयाचे कागद  लेबल जागीच लावून पोल स बटणाचे लाखेचे शल 
जागीच कर यात आले सदर प प वाहातुक स अवघड अस याने पंचा सम  लोखंडी कुराडीने सदरचे प प फोडुन जागीच नाश केले आहे.तसा 
स व तर पंचनामा सहा फैादार एस एस राजमाने यांनी केला आहे.तर  वर ल दनांक 03.04.2017 रोजी सांयकाळी 16.35 वाजणेचे सुमारस 
यांतील आरोपीत नामे काळु जानु सांबर  रा पळसदर  ठाकुर वाडी ता कजत हा मौजे पळसदर  डम होळा या कणार  दा  गाळ या या भटट  
म ये प पाम ये काठ ने गुळ म ीत नवसागर रसायण ढवळीत असताना दसला व याला आमची चाहुल लागताच तो पळुन गेला हणुन 
माझी याचे व ध महा ो .अ.कलम 65 फ माणे फयाद आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता.03.04.2017ठाणेअंमलदार कजत 

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 काळु   जानु साबंर  पालक: जानु साबर 1. पळसदर  
ठाकुरवाडी,करजत,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): Ajmuddin 

Ibrahim Mulla (पोल स नर क)/1234  or ( या)       
(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rank (हु ा): 

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .):         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): 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  

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 .): 0084 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 12:51 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 11:24 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 11:24 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:24 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 09:00 तास Time To (वेळेपयत): 09:00 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, 16 क.मी.
(b) Address (प  ता): तुरमाळ गावचे ह ीत नद  कनार ,खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SUBHASH  LAXMAN PATIL

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 30/07/1973 (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.): 91-9271005965

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा -410202, 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 

1) 1500/ . एक सफेद मळकट 
रंगाचा ला ट कचा कँन यास 
धरणेस अंगचीच कडी व  फरक चे 
बुच ते काढुन पाह

1,500.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर तार ख 03.04.2017 मी सुभाष ल मण पाट ल, वय41 वष, यवसाय नोकर , पोल स नाईक 2101 नेमणुक खालापुर पोल स ठाणे, मो 
नं 9271005965 सम  हजर राहुन सरकारतफ खबर लहुन देतो क ,मी रायगड पोल स दलात सेवा कर ता असुन स या खालापुर पोल स 
ठा यात गेल  चार वषापासुन कत यास आहे. स या मी खालापुर पोल स ठाणे अंतगत वावो श पोल स दुर े  येथे युट  कर त आहे. आज 
दनांक 03/04/2017 रोजी वावो श पोल स दुर े  येथे हजर असताना आ हाला बातमी मळाल  क , मौजे तुरमाळ ठाकुर वाडी येथे राहणारा 
सोनु बबन पंगळे, हा गावठ  दा ची व  कर ता आहे. अशी बातमी मळा याने तेथे छापा घालायचा अस याने वावोशी पोल स दुर े  येथुन 
मी सोबत पोहवा/1344 हा े असे खाजगी गाडीने नघुन तुरमाळ आद वासीवाडी येथे आलो. तेथे दोन पंच यांना बोलावुन यांना बातमीची 
ह कगत सांगुन पंचाना पंच हणुन हजर राह याची वनंती केल . यांनी यास संमती दश व याने यां यासह पायी चालत आंबा नद या 
ओसाड पा ातुन पायी चालत पाणी असले या ठकाणी गेलो तेथे एक इसम झाडा झुडपा या खाल  आप या कँनम ये काह तर  घेवुन 
संशया पद बसलेला दसला हणुन याचा आ हाला संशय आ याने मी धावत जावुन यास जागीच पकडले ती वेळ सकाळी 09.00 वाजताची 
होती व या या ता यात असले या कँनम ये काय आहे. याची खा ी केल  असता गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल  
यानंतर आ ह  याचे नाव गाव वचारता याने आपले ी सोनु बबन पंगळे,वय28 वष, रा. तुरमाळ, ता. खालापुर असे सां गतले या या 
ता यात मळुन आले या ो ह शन मालाचे वणन खाल ल माणे 1) 1500/ . एक सफेद मळकट रंगाचा ला ट कचा कँन यास धरणेस 
अंगचीच कडी व दाबाचे बुच ते काढुन पाहता यात 20 लटर गावठ  हातभ ीची तयार दा , कँनसह क.अं. 1500/ पयेयेणे माणे वर ल 
वणनाचा व कंमतीचा ोि ह बशनचा माल वर ल आरोपीत सोनु बबन पंगळे,वय28 वष, रा. तुरमाळ, ता. खालापुर याचे ताबे क यात मळुन 
आले या कँनमधुन के मकल तपासणी कर ता 180 म. ल.हातभटट ची तयार दा  एका काचे या व छ बाटल त काढुन घेवुन कन बाटल स 
पुववत झाकण लावुन त डावर सोबतचे पंचाची सहयांची कागद  लेबले लावुन दोयाने बांधुन तपासणी कर ता ता यात घेतले आहे. व मळुन 
आलेला कँन हा वाहतुक स अवजड व अवघड ठकाणी अस याने काँनमधील श लक असलेल  दा  जागीच ओतुन काँन फोडुन नाश केला 
आहे. तसा स व तर पंचनामा पोहवा/1344 हा े यांनी केला आहे. हणुन माझी सोनु बबन पंगळे,वय28 वष, रा. तुरमाळ, ता. खालापुर 
यां या व द मुंबई ोि ह बशन अँ ट कलम 65 खंड ई माणे सरकारतफ कायद शर फयाद आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता. 
03.04.2017 पोल स दुर े  वावो श खालापुर 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 सोनु बबन पंगळे   1. रा  तुरमाळ,ता 
खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भार
त

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,500.00

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

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

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

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

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): 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)

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

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 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)  

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0054 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 16:04 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 15:30 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 03/04/2017 Time (वेळ): 14:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:30 तास Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 12:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:15 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): खोपोल
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): वैभव हे रटेज, शा ीनगर खोपोल ,खालापुर 

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

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

(a) Name (नाव):  सौ. सा ी घन नळ रानडे   
(b) Husband's Name ( का नाम): घन नळ रानडे
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9923157784

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता दुसरा माळा , वैभव हे रटेज, शा ीनगर खोपोल , खालापुर, खोपोल , रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता दुसरा माळा , वैभव हे रटेज, शा ीनगर 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 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा
1) 1,00,000/  500 पये दरा या 
140 नोटा व 100 पये दरा या 
300 नोटा (तीन बंडल

1,00,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता. 03/04/2017मी सौ.सा ी घन नळ रानडे, वय42, धंदागह णी, रा.वैभव हेर टेज, दुसरा माळा शा ीनगर, खोपोल , ता.खालापुर 
मो.नं.9923157784 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर देते क , मी वर ल ठकाणी माझे पती घन नळ व णु रानडे, सासु, व एक 
मुलगा असे एक  राहतो. माझे पतीचा ा सपोटचा यवसाय असुन भुषण ट ल कंपनी या समोर इसांबा फाटा येथे कायालय आहे. 
ा सपोटचा यवसाय अस याने आ हाला रोख रकमेची नेहमी आव यकता असते. यामुळे माझे पती नेहमी घरात पैसे घेवुन येतात. आज 
तार ख 03/04/2017 रोजी 11.40 वा.चे सुमारास माझे पती घन नळ यांनी शळफाटा, खोपोल  येथील एच.डी.एफ.सी. बंकेतुन रोख र कम 
1,00,000/ काढल  यानंत घराजवळ आले व मला फोन क न खाल  रोडवर बोलावले, आमचा मुलगा शशु मंद र खोपोल  येथे शाळेत गेलेला 
होता व याची त येत बर  नस याने आ ह  दोघेह  शाळेत गेलो नंतर आ ह  तीघेह  घराजवळ आलो ते हा मला माझे पती यांनी यांनी 
बंकेतुन काढलेल  र कम पये 1,00,000/ असलेल  कापडी पशवी मा या हातात देवुन पैसे घरात ठेव मी बंकेची कामे अटोपुन परत येतो 
असे सांगुन ते नघुन गेले. यानंतर मी िज याने वर जात असताना एक अनोळखी ईसम माझेकडे आला व मला कोणतातर  प ता वचारला 
माझे ल  वचल त झा याने याने मा या हातात असलेल  कापडी पशवी यातील रोख रकमेसह हसकावुन घेवुन पळून जाऊ लागला 
यावेळी मी मोठयाने चोरचोर असे ओरडले परंतु तेथे काणीह  न हते यामुळे तो तेथुन पळुन गेला. पुढे याचा एक जोडीदार मोटार 
सायकलवर उभा होता ते दोघेह  मोटार सायकल वर बसुन खोपोल  बाजुकडे नघुन गेले यांचेपैक  एका ईसमाचे वणन रंगाने काळा उंची सुमारे 
5 फुट 8 च, वय25 अंदाजे अंगात नळया 1) 1,00,000/ 500 पये दरा या 140 नोटा, व 100 पये दरा या 300 नोटा (तीन बंडल) 
पांढया रंगाची कापडी पशवी 1,00,000/वर ल वणनाचे रोख पये 1,00,000/ वर ल अ ात चोरटयाने मी िज याव न घराकडे जात असताना 
प ता वचार या या बहा याने मा या जवळ येवुन माझे ल  नसताना मा या हातातील कापडी पशवी यातील रकमेसह मा या संमती शवाय 
लबाडीचे हेतुने खेचुन चो न नेल  हणुन माझी सदर अ ात चोरटया व द खबर आहे. माझी वर ल खबर मी वाचुन पाह ल  असुन ती 
मा या सांग या माणे बरोबर व खर  आहे. सदरची खबर पोल स ठा या या संगणकावर टंकल खीत केलेल  आहे. सम ह  खबर दल  
सह ,ता.03/04/2017 ठाणे अंमलदार,खोपोल  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 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,00,000.00

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)): PRAMOD 
RAGHUNATH PATIL 

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 892        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): 

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): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0055 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 21:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 21:03 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० 493A

4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
6 हुंडा बंद  अ ध नयम १९६१ 4

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): 20:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:03 तास Entry No. (न द .):  043

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 16/01/2016 Date To ( दनांक पयत): 25/03/2017

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): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): म नं103, महाल मी ब डींग, लौजी टेशन या बाजुस, खोपोल ,खालापुर,-410203

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सु या र वं  माटे   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1996 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8421677851

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता एंजल कुल या शेजार , ञीमुत  कराणा टोअस या, संभाजीनगर, लोणी 

काळभोर, लोणी काळभोर, पुणे ामीण, महारा , भारत
2 थायी पता म नं103, महाल मी ब डींग, लौजी टेशन या बाजुस, खोपोल , खालापुर,, 

खोपोल , रायगड, महारा -410203, 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 1.र वं  लंबाजी माटे  
पो श ब.नं-12388 
नेम-वाशी सागर  पो. टे

1. नागराळ,लोहाराउ मानाबाद,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर ता. 03/04/2017मी सौ.सु या र वं  माटे,वय21, धंदागह णी, रा. महाल मी ब डींग, म नं. 103, लौजी रे वे टेश या बाजुस 
ता.खालापुर माहेर एंजल कुल या शेजार , ीमुत  कराणा टोअस या वर,संभाजीनगर,लोणीकाळभोर,िज. पुणे मो.नं.8421677851 सम  
पोल स ठा यात हजर राहुन खबर देते क , मी वर ल ठकाणी माझे पती र वं  लंबाजी माटे, सासुभागाबाई लंबाजी माटे व सासरा लंबाजी 
माटे, असे एक  राहतो. माझे पती र वं  लंबाजी माटे पो श/12388 हे वाशी सागर  पोल स ठाणे, न व मुंबई पोल स दलात नोकर स असुन ते 
दररोज लौजी येथुन जावुन येवुन नोकर  करतात. ते मुळचे रा. नागराळ, ता. लोहारा, िज. उ मानाबाद येथील राहणारे आहेत. तसेच माझे 
माहेरचे मुळ गाव कासार आ टा ता. लोहारा, िज. उ मानाबाद आहे.आमचे ल न सन 01/01/2016 रोजी पुणे येथील यायालयात सव 
नातेवाइकां या संमतीने झाले होते. ल नानंतर माझे पती व सासरचे लोकांनी मला फ त 15 दवस यव थीत ठेवले. यांनतर करकोळ 
कारणाव न मला शवीगाळी करणे सु  केले. एकदा ज मनीवर ठेवलेला लास हंडयात घालु नका असे बोलले असता मला मारहाण केल  परंतु 
घरगुती वाद अस याने मी त ार दाखल केल  नाह . यानंतर मी गरोदर राह यानंतर यांनी मला मारहाण केल  नाह , परंतु या काळात 
यांनी मला मानसीक ास दे यास सु वात केल . घरातील व तु संप या तर  सू दा आणून दयायचे नाह त, तसेच रा ी उशीरा घर  यायचे,दा  
पवुन येवुन शवीगाळी करायचे अशा कारे मानसीक ास देत असत. यानंतर मी माझे गरोदरपणा या नव या मह यात माहेर  पुणे येथे 
गेले. तेथे माझे बाळ झा यावर मी चार मह यानंतर सासर  राह यास आले. यावेळी मी बाळंतीण अस याने काह  खा यास मागीतले क , तु 
माहे न काह  पैसे आणले नाह स जे मळल ते खायचे असे बोलुन शवीगाळी करत असत. दर यान लौजी येथे म यायचा अस याने मला 
माहे न 75,000/ .आणावेत असे सांगुन मला ास देत असत यामुळे मा या आईवडीलांनी घर  आणुन 75,000/ . दले, यानंतर काह  
दवसांनी मा या आईवडीलांना पैशांची गरज अस याने यांनी दलेले पैसे परत मागीतले असता मा या नवयाने पैसे परत दले. यानंतर तु 
ल नात हुंडा व सोने आणले नाह स आणी तु या आईवडीलांनी दलेले पैसे परत घेतले असे बोलुन मला नेहमी शवीगाळी करत असत. 
या या वर ल क याला माझे सासु व सासरे तसेच नणंदल मी गवळी रा.मांजर  पुणे हे मदत करत असत. दनांक 25/03/2017 रोजी रा ी 
08.00 वा. चे सुमारस माझा नवरा र वं  याने बाजारातुन मासे आणले व बनव यास सांगीतले. यावेळी मी यांना मुल ला थेडावेळ या मी 
मासे बनवते असे बोलले असता आम या खानदानीत कुणी पु षांनी मुले संभाळल  नाह त, असे बो◌ेलुन मला शवीगाळी क न पु हा बाहेर 
नघुन गेले. यानंतर रा ी 10.30 वा.चे सुमारास दा  पवुन घर  आले व जेवण बनले का असे वचारले ते हा मी बनवले अस याचे सांगीतले. 
ते हा मला जेवायला वाढ असे सांगीत याने मी यांना जेवण वाढले व राह लेले कालवण जम ये ठेव यासाठ  शेजार  राहणार  मामी यां या 
घर  ठेवुन येते असे सांगुन गेले. यानंतर लगेच परत आले असता तु एवढा वेळ का लावलास असे बोलुन मला हाताने कानफडात मारले. 
यानंतर हातातील मुल ला खेचुन तीला गाद वर टाकुन दले यानंतर घरात असलेला पा याचा पाईप घेवुन मला हातावर अंगावर व इतर 
ठकाणी मारहाण केल  व मी ओरडु नये हणुन माझे त ड दाबले व मी आईवडीलांना फोन क  नये हणुन माझा मोबाईल फोन लपवुन 
ठेवला तसेच तु जर घर  कळवलेस तर तु या बापाला ठार मा न टाक न अशी धमक  दल . दुसया दवशी मी माझे वडीलांना फोन क न 
बोलवले व यांना माझे सोबत घडलेल  हक कत कळवल  असता यांनी मला सोबत माहेर  घेउन गेले ते हापासुन मी माझे वडीलांकडे पुणे येथे 
राहत आहे तर  दनांक 25/03/2017 रोजी माझा नवरा र वं  याने मी माहे न हुंडा आणला नाह  तसेच मा या आईवडीलांनी म घे यासाठ  
दलेले 75,000/ . परत मागुन घेतले या गो ट चा मनात राग ध न मला शवीगाळी क न मारहाण केल  व सदरची गो ट मी मा या 
आईवडीलांना सांगीतले तर मा या वडीलांना ठार मार याची धमक  दल  व या सव क याला माझे सासुभगाबाई लंबाजी माटे, सासरे लंबाजी 
माटे व नणंदल मी गवळी रा.मांजर  पुणे यांनी माझे पती र वं  लंबाजी माटे यास मदत केल  हणुन माझी वर ल चैघां व द फयाद आहे. 
माझी वर ल खबर मी वाचुन पाह ल  असुन ती मा या सांग या माणे बरोबर व खर  आहे. सदरची खबर पोल स ठा या या संगणकावर 
टंकल खीत केलेल  आहे. सम  ह  खबर दल  सह , ता.03/04/2017 ठाणे अंमलदार,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)): salim ajim chavhan 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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0056 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 04/04/2017 01:25 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 22:29 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): 04/04/2017 Time (वेळ): 00:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:29 तास Entry No. (न द .):  051

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 तास Time To (वेळेपयत): 18:50 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 6 क.मी.
(b) Address (प  ता): होनाड,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Latika  Pradip Kadam

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 29/01/1985 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9172383919

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खोपोल  , खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता 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 देशी दा  गोवा  58 बाट या 
180 मल 2,900.00

2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल कांगा  बयर1000  चे 6 बाट या 
650 मल 690.00

3 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल कंगफ शर बयर 4बाट या 650 
मल 520.00

4 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल इं पे रअल यु ह क  3 बाट या 
180 मल 420.00

5 इतर घरगुती व  तु सफेद कापडी पशवी .00

6 इतर घरगुती व  तु पु याचा बाँ स .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 ीमती जयवंती नरहर  
देशमुख   

1. 
होनाड,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 4,530.00

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 तार ख 03/04/2017मी, सौ.ल तका द प कदम, धंदानोकर  पोल स नाईक ब.नं. 136 नेमणूक खोपोल  पोल स ठाणे सम  हजर राहुन 
लहुन देते क ,मी खोपोल  पोल स ठा याचे नेमणुक स असून आज रोजी खोपोल  पोल स ठा यात हजर असतांना सपो न ी.अ. ह .ठाकुर 
खोपोल  पोल स ठाणे यांना बातमी मळाल  क ,मौजे होनाड ता.खालापुर, गावात रहाणार  ीमती जयवंती नरहर  देशमुख, वय53 वष ह  
आप या रहाते घराचे मागे देशी/ वदेशी दा  व चा धंदा करतो अशी खा ी शर बातमी अस याने मी वत  सोबत सपो न ी.अ. ह .ठाकुर, 
पोह/888 डी.के. हा े, पोना/2139 वाय.जी.झेमसे असे खाजगी वाहनाने मौजे होनाड गांवचे ह ीत,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 एक मह ला आप या राहते घरा या मागे आप या हातात काँटर व पुढयात सफेद रंगाची कापडी पशवी व बाजुला 
पु ्याचा बाँ स घेवुन बसलेल  दसल . या मह लेस मी जागीच पकडले ते हा तीचे पुढयात मळुन आले या पशवीम ये देशी/ वदेशी दा  
अस याची खा ी झाल  हणून तस मी तचे नांव गांव वचारता तने आपले नाव जयवंती नरहर  देशमुख, वय53 वष, रा.होनाड, ता.खालापुर, 
िज.रायगड असे सांगीतले ती वेळ सायंकाळी 18.30 वाज याची होती.वर ल मह ला हचे ता यात मळुन आले या मालाचे वणन खा लल 
माणे1)2900/ देशी दा  (गोवा ) या एकुण 58 काँटस, येक काँटसम ये 180 मल  दा  येक काँटसची 50./ पये कंमत2)690/ कांगा  
10000 बअर या एकुण 6 बाट या, येक बाटल म ये 650 मल  दा  येक बाटल ची कंमत 115/ पये कंमत3)520/ कंग फशर 
बअर या एकुण 4 बाट या, येक बाटल म ये 650 मल  दा  येक बाटल ची कंमत 130/ पये कंमत4)420/ इं पे रअल यु 
ह क या एकुण 3 काँटस, येक काँटसम ये 180 मल  दा  प येक काँटसची 140/ पये कंमत5)00,00/ एक सफेद रंगाची मळकट कापडी 
पशवी जुनी वापरती क ं.अं.6)00,00/ एक पु ्याचा बाँ स.4)530/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल वर ल मह ला आरोपी जयवंती 
नरहर  देशमुख, वय53 वष, रा.होनाड, ता.खालापुर, िज.रायगड ह ने आप या ताबे क जात देशी/ वदेशी दा  वनापरवाना, गैरकायदा 
बाळगले या ि थतीत मळून आल , 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 हा पोल सांनी ता यात 
घेतलेला आहे. तसा स व तर पंचनामा सपो न ी.अ. ह .ठाकुर खोपोल  पोल स ठाणे यांचे सम तेचा कर यात आलेला आहे. तर  वर ल मह ला 
आरोपी जयवंती नरहर  देशमुख, वय.53 वष, रा.होनाड, ता.खालापुर, िज.रायगड हने आप या ताबेक जात वनापरवाना, देशी/ वदेशी दा  
बाळगले या ि थतीत मळून आल  हणुन सदर आरोपी या या व द माझी मुं. ो ह .अँ ट कलम 65ई, माणे सरकारतफ फयाद आहे. 
सोबत पंचनामा, ज त मु ेमाल व आरोपी आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह  दनांक 03.04.2017 पोल स ठाणे अमंलदार,खोपोल  पोल स 
ठाणे. मह ला पोल स नाईक/136 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)): PRAMOD 
RAGHUNATH PATIL 

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 892        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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1964  

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): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0019 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 20:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 20:36 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 17:33 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:36 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:00 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, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): आरोपी या राह या घरा या बाजू, कोसबी पो रावढळ,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): बना   यासीन  को हापुरे
(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): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7685784286

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

250/  . कं. सं ा देशी दा या 90 
मल   असे लह ले या एकुण 10 
सल बंद बाट या यावर याची 
कंम

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):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर यांनी आप या घरा या एका बाजुला आप या पुढयात एका फकट राखाडी रंगाचे 
पशवीत वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह शन गु हयातील देशी वदेशी दा चा क. .250/चा माल अना धकतपणे वनापरवाना बेकायदा 
आपले ताबे क जात बाऴगणे ि थतीत मऴुन 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 र व    रघुनाथ  पाट ल 1. कोसबी,पोऱावढळ,ता महाड,महाड 
तालुका,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 250.00

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)): AASHUTOSH ASHOK 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362AAMM8602K        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): MARUTI SHAMARAO PATIL

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. ( .): DGPMSPM6404

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 1952  

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):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0020 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 11:23 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 11:23 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): 00:09 तास Entry No. (न द .):  002

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

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:30 तास Time To (वेळेपयत): 23:00 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, 8  क.मी.
(b) Address (प  ता): नगडी , हसला 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वैभव   गोपीनाथ  पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

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 हसला  पोल स ठाणे ,  हसळा , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता हसला  पोल स ठाणे ,  हसळा , 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
 गावठ  हाभ ीची तयार दा  दोन 
कँन व एक ला ट कचे कँन मग 
सह

2,025.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत हा वर ल वणनाचा व कंमतीचा ोि ह बशन गु हयातील माल व हाचे ताबेक जात 
बाळगलेि 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 सु नल    बाळाराम  मोरे 1. 
नगडी, हसला,  हसळा,रायगड,महारा -402105

,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 2,025.00

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)): SUDARSHAN 
BALKRUSHNA GAIKWAD

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.)

14.

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

Name (नाव): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

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)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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 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)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0020 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 22:13 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 22:13 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 20:13 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:13 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:40 तास Time To (वेळेपयत): 18:40 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): वरवटणे, वरवटणे,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): VIKRAM  VIJAY FADTARE

(b) Father's Name ( का नाम): VIJAY FADTARE

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 07/05/1979 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850660104

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नागोठणे, नागोठणे , रोहा , नागोठणे, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नागोठणे, नागोठणे , 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 ला ट कचा कँन यात 20ल टर 
गावठ  हातभ ीची तयार दा  क.अ. 850.00

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.03/4/2017 मी व म वजय फडतरे पोना/1087 वय35 नेमणूक नागोठणे पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहून 
सरकारतफ खबर लहून देतो क , आज द.03/4/2017 रोजी नागोठणे पोल स ठाणे येथे हजर असताना बातमीदारां माफत बातमी मळाल  क , 
मौजे वरवठणे गावात राहणार  मीला काश करजेकर ह  वरवठणे गावचे ह ीत तचे घराचे मागील पडवीत 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. पोहवा/1656 महाडीक,मपो श/350 पाट ल असे सरकार  वाहनाने वरवठणे 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 वरवठणे गावात राहणार  मीला काश करजेकर वरवठणे गावचे ह ीत तचे घराचे मागील पडवीत चोराट  गावठ  हातभ ीची दा  
व चा धंदा कर त आहे असे सांगीतले नंतर आ ह  वरवठणे गावात जाणारे रोडने चालत जात असताना एक मह ला घराचे मागील पडवीचे 
आडोशाला आपले पुढयात एक ल ट क कँन घेवुन बसलेल  होती तीचा आ हाला संशय आ याने आ ह  तीस धरणेस जात असताना आ हा 
पोल सांना पाहुन ती तीचे हातातील कँन जागीच टाकून पऴत होती हणून तीस मी मीला काश करजेकर थांब थांब असे जोर जोरात 
सांगीतले असताना सु दा ती न थांबता पऴुन गेल  यावेऴी मी व मपो श/350 पाट ल असे आ ह  धावत जावुन कँन ता यात घेतला ती 
वेळ18.40 वा. होती. तीचे 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) 85000 एक लँ ट कचा कन 
यास फरक चे बूच ते काढून पाहता यात 20 ल. गावठ  हातभटट ची तयार दा  ल ट क कनसह कं. अं. 850.00 येणे माणे वर ल 
वणनाचा व कंमतीचा ो ह शनचा माल आरोपीत नामे मीला काश करजेकर रा.वरवठणे ि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 मीला काश 
करजेकर रा.वरवठणे िज.रायगड ह ने वनापरवाना गैरकायदा ो ह शन गु हयातील माल गावठ  हातभटट  तयार दा  वतचे फायदयाकर ता 
आपले ता या क जात बाळगले ि थतीत मळून आल  हणून माझी तीचे व द मु. ो.अँ ट 65 खंड ई माणे माझी 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 मला   काश करजेकर पती: काश करजेकर 1. 
वरवटणे,वरवटणे,रोहा,नागोठणे,रायगड,महारा ,
भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 850.00

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)): DILIP ARJUN 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH43803        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 म हला 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 .): 0046 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 02:22 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 02:22 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 03/04/2017 Time (वेळ): 02:07 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:07 तास Entry No. (न द .):  005

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

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, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): दवणसर ते बेलवडे रोडवर पडून,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): स चन अ नल काकडे   
(b) Father's Name (का नाम): 

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

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 पेण पोल स ठाणे   , पेण, पेण, 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)

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.): 91-9923884488

2 थायी पता पेण पोल स ठाणे   , पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, 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 अ य शर ष वाघमारे   वडील: शर ष वाघमारे 1. 
भडीचीवाडी,पोबऴवल ,पेण,पेण,रायगड,महारा -
402107,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर द.02/04/2017मी स चन अ नल काकडे वय37वष पोल स हवालदार ब. .2162 मो.नं.9923884488नेमपेण पोल स ठाणे सम  पोल स 
ठा यात हजर राहून सरकारतफ खबर लहून देतो क,मी व रल ठकाणी द.08/07/2015 पासून नेमणुक स असून जनरल डयूट चे कामकाज 
करतो. द.30/03/2017 रोजी 00.43 वा ठाणे अंमलदार ASI पवार यांनी पेण पोल स टाणे मोटार अपघात रिज.नं.12/ अ वये मोटार अपघात 
दाखल क न पुढ ल तपास आमचेकडे दला.सदर अपघाताची खबर देणार अ य शर ष वाघमारे वय22वष रा.भडीचीवाडी पो.बऴवल  ता.पेण 
याचे फयाद मधील असा क. द.29/03/2017रोजी दुपार  04.30वा चे सुमारास फयाद  हे यांचे ता यातील हरो इ नेटर 
मो.सा.नं.MH06BH.8493ह वर याचा म  नलेश परशूराम कोल ते रा.धामणी पो.आंबेघर ता.पेण यास पाठ मागे बसवून तरणखोप ते बेलकडे 
अशी चाल वत असताना दवणसरचे काँनरला आले वेऴी र याव रल बार क खडी मातीवर मो.सा.ि लप होवून दोघे रोडवर पडून अपघात होवून 
अपघातात फयाद चे कपाऴावर खरचटलेले असून याचा म  नलेश परशूराम कोल ते याचे उजवे गुड याला त डाला कपाऴाला व डो यास 
दुखापती झाले या आहोत.वगैरे मजकूरची मोटार अपघाताची खबर आहे. यनंतर आ ह  द.30/03/2017रोजी सकाऴी 08.15वा ते 09.20वा.चे 
दर यान मोटार अपघाताचे ठकाणी मौजे दवनसर येथे पंचासम  पंचनामा केला असता अपघाताचे घटना थऴ हे द ण दशेला तरणखोप कडे 
जाणारा व उ तर दशेला बेलवडे कडे जाणारा 10फुट ंद या डांबर  प का र यावर आहे.सदर ठकाणी पयाद  अ य वाघमारे याची 
अपघात त हरो इगमनेटर मो.सा.नं. MH06BH.8493 ह  उभी असून तचे समो रल हेडलाईटचे व रल फायबरचा शो समोर ल फायबरचा 
मडगाड व मागील सटचे दो ह  बाजूचे फायबरचे पँनल तुटून नुकसान झा याचे दसले नमूद घटना थऴ पंचना याम ये काह एक ज त केलेले 
नाह  तसेच फयाद ने सादर केलेले यचे लायस स व अपघात त मो.सा.चा वमा सन 2014म ये संपलेला अस याचे व इतर कागदप े 
मुदतीत अस याचे दसून आले.अपघातील जखमी व य दश  सा ीदार नलेश परशुराम कोल ते रा.धामणी पो ,आंबेघर ता.पेण याचे बाबत 
चोकशी केल  असता यास अ धक उपचाराक रता MGMहाँ पीटल कामोठे येथे अँड मट केलेले अस याचे समजले यानंतर आ ह  
द.31/03/2017रोजी MGMहाँ पीटल कामोठे येथे जावून वचारपुस केल  असता जखमीस द.30/03/2017रोजी दुपार  12.19वा ड चारेज 
दलेले अस याचे हाँ पीटल मधील रेकाँड व न समजले द.02/04/2017रोजी जखमी नलेश परशुराम कोल ते वय26वष याचे राहते प यावर 
भेट देवून याचा अपघाता संबधी स व तर जबाब न द वला असता याने याचे जबाबा म ये अपघाताचे वेऴी अपघात त हरो इ नेटर .नं. 
मो.सा. MH06BH.8493 चाल वणारा याच म  अ य शर ष वाघमारे याने मो.सा. वेगाने चाल व याने याचे चुक मुवे अपघात झालेला 
अस याचे तसेच यास अपघातामुऴे ठक टकाणी दुखापती झाले या अस याची हक गत सांगीतले.अपगातातील जखमी सा ीदार नलेश 
परशूराम कोल ते वय26 षे व मो.अप.चे फयाद  अ य शर ष वाघमारे वय22 षे यांचे दुखापती बाबत उप िज हा णालय पेण येथील 
वै यक य अ दकार  डाँ.मानसी क तुर  यांचेकडून जखमांचे माण प  ा त केले असता जखमी सा ीदार नलेश परशुराम कोल ते यास 
लहान मो या व गंभीर व पी या दुकापती झा याचे तसेच मो.अप.चे फयाद  अ य शर ष वाघमारे यास सा या व पा या दुकापती 
झाले या अस याचे नुद केलेले आहे.एकंदर पेण पो.ठाणे मोटार अफघात रिज नं.12/2017चे केले या तपासांअंती असे न पण झाले आहे. क, 
हरो इ नेटर .मो.सा नं. MH06BH.8493व रल चालक अ य शर ष वाघमारे वय22 ष रा.भडीचीवाडी ,पो.बऴवल  ता.पेण याने याचे 
ता यातील नमूद मो.सा.चा वमा संपलेला असताना यवर सा ीदार नलेश परशूराम कोल त यास पाठ मागे बसवून तरणखोप ते बेलवडे अशी 
अ थवेगाने, हयगयीने बेदरकारपणे र याचे र प थीतीकडे दुल  क न चालवून अपघाताचे ठकाणी आले वेऴी मो.सा.ि लप क न र यावर 
पडून अपघात क न अपघाताम ये वता करकोळ वरपा या सा या दुकापतीस व पाठ माघे बसलेला सा ीदार नलेश परशुराम कोल ते याचे 
गंभीर व पा या दुकापतीस कारणी भुत झाला हमून माझी हरो इ नेटर .मो.सा नं. MH06BH.8493व रल चालक अ य शर ष वाघमारे 
वय22 ष रा.भडीचीवाडी ,पो.बऴवल  ता.पेण याचे व द भा.द. व.क.279.337.338.व मो.वा.का.क184,146/196 माणे सरकार तफ 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)): SACHIN ANIL  
KAKADE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): SACKAK198042        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): 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.

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 1995  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0047 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 17:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 17:58 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 17:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:45 तास Entry No. (न द .):  065

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:00 तास Time To (वेळेपयत): 02:00 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, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): बँक आँफ इं डया पेण ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वनायक   भा कर परांजपे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1940 (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.): 91-9765416564

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता हनूमान आळी चावडी नाका, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता हनूमान आळी चावडी नाका, पेण, पेण, 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 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 
1) एक पैशांचे बंडल याम ये 
500 पये दरा या 100 भारतीय 
चलनातील नोटा 

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):

खबर 03/04/2017मी वनायक भा कर परांजपे, वय 77 वष, यवसायसेवा नव त, रा.हनूमान आळी, चावडी नाका,ता.पेण, िज.रायगड मोनं 
9765416564 सम  पो ठा यात हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहाणारा असून तेथे माझे वतःचे राहते घर आहे. घरात मी 
एकटा राहतो. माझा मूलगा रमेश वनायक परांजपे हा तचे प नी व मूलासह शंकर नगर, पेण येथे राहतो. मी सेवा नव त असून येणारे 
पे शन म ये वतःचा उदर नवाह करतो.आज दनांक 03/04/2017 रोजी सकाऴी 10.00 वा चे सूमारास मी पो ट आँ फस कायालय पेण येथे 
जावुन माझी मयत प नी वंदना ह चे नावाचे आरडीचे खा यावर असलेले पैसे काढ यासाठ  ि लप भ न पो टाम ये दल . यावेऴी तेथील 
पो टा या कमचायाने दुपार  02.00 वा पैसे ने यास बोल वले. या माणे मी दुपार  01.45 वा पू हा पो टात जावुन तेथून मयत प नीचे 
नावाचे आरडीचे एकुण 1 लाख 80 हजार पये ता यात घेवून ती र कम बँक आँफ इं डया पेण येथील माझे खाते नंबर 121310110004383 
म ये जमा कर यास गेलो. मी दुपार  02.00 वा चे सुमारास बँकेत पोहच या नंतर भरणा ि लप घेवुन व मा या जवऴ असले या पशवीतुन 
पैशाचे तीन बंडल पैक  दोन बंडल काढून पैशाचे नंबर ि लपम ये भरत असताना एक अनोळखी इसम माझे जवऴ आला व मला हणाला क , 
काका नोटांचे नंबर ि लपचे मागे लहायचे असतात ते मी तू हाला दाखवतो. असे तो मला बोल याने मी यास सां गतले क , मी माझी ि लप 
भरतो तु ह  तुमचे कामाला जा असे बोलून देखील तो पु हा मला हणाला क , काका मला तूमचे पैसे नको मी तू हाला ि लप कशी भरायची 
ते दाखवतो असे बोलून तो माझे शेजार  बसला. यावेऴी मी याचे कडे ल  न देता माझे हातातील पैसैचे दोन बंडलचे नंबर ि लपवर लह ले 
व नंतर तसरे बंडल काढ यासाठ  पशवीत पा हले असता मला पैशाचे तसरे बंडल दसले नाह . ते हा मी माझे बाजूला बसले या इसमाकडे 
पा हले असता तो देखील मला दसून आला नाह . मी मा या आजूबाजूला गेले या पैशा या बंडलची पाहणी केल  असता ते बंडल कोठेह  
मऴुन आले नाह  यावेऴी माझी खा ी झाल  क , मा या जवऴ आले या अनोऴखी इसमाने माझे सोबत बोलून माझे पशवीतून पैशाचे बंडल 
चो न नेलेले आहे. यावेऴी मी चोर चोर हणून आरडाओरडा केल  परंतू सदर अनोऴखी इसम कोठेह  मऴुन आला नाह . माझे अनोऴखी 
इसमाने नेले या पैशाचे बंडलचे वणन खाल ल माणे आहे.1) 50,000/ एक पैशांचे बंडल याम ये 500 पये दरा या 100 भारतीय चलनातील 
नोटा 50,000/ पयेयेणे माणे वर ल वणनाची रोख र कम एका अनोळखी इसमाने चोर  क न नेले असून या अनोळखी इसमाचे वणन वय 
अंदाजे 40 ते 45 वष, रंगाने सावऴा, अंगाने मजबूत, उंची साडेपाच फूट, डो यात टोपी, अंगात नेसूस चाँकलेट  रंगाचा टशट व न या रंगाची 
िज स पँ ट असे होते. तर  माझी सदर अनोळखी इसमा व  खबर आहे.माझी वर ल खबर संगणकावर न द व यात आल  असून याची ंट 
काढ यानंतर मी वाचून पा हल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहून दले सह ठाणे 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 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 50,000.00

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

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 165-165  

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

                

आतील खालचा 
अंडर वयर 
आतील वरचा ब नयन
बाहेर ल खालचा जी स 
बाहेर ल वरचा ट -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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0048 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 23:27 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 23:27 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 23:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:15 तास Entry No. (न द .):  092

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 21:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): तरणखोप,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ.सार का कशोर घरत   
(b) Husband's Name ( का नाम): कशोर घरत
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1979 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9527003679

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  एक लँ ट कचा कँन यात 07ल  
गावठ  दा  कँन सह क.अं 150.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर द.03/04/2017मी सौ. सार का कशोर घरत वय 38 वष धंदा नोकर  मपोना/37 नेमपेण पोल स ठाणे मो.नं. 9527003679 सम  
हजर राहून सरकार तफ खबर लहून देतो क,मी स या पेण पोल स टेशन येथे नेमणूक स असून मह ला पोल स नाईक या पदावर कायरत 
आहे.आज द.03/04/2017 रोजी सांय.21.00वा पोल स ठा यात असताना मा.सपो न.माने सो यांना बातमी दारामाफत बातमी मऴाल  क  
मौजे तरणखोप गावचे ह ीत गावठ  हातभ ीची दा  व  चालू आहे अशी खा ीशीर बातमी मऴालेलने मी व मा.सपो न ीमाने साहेब 
ASIदगडे पोह/845 झराडकर, पो श/910पवार असे सरकार  वाहनाने रवाना झाले व असे सरकार  वाहनाने रवाना झालो व तरणखोप गावात 
येवून दोन पंच यांचे संमती घेवून तरणखोप फाटया पासून तरणखोप गावचे ह ीत बातमी माणे छापा टाकला असता शेकटा या झाडाचा 
बाजूला एक मह ला 21.30वाचे दर यान आपले पुढयात एक लाँ ट कचा कँन घेवून बसलेल  दसल  तचा आ हाला संशय आ याने आ ह  
पोल स व पंच याचे दशेने जावू लागलो ते हा सदर मह ला आ हा व पंचाचे चाहूल लागताच आपले ताबेतील कँन जागीच टाकून पऴू लागल  
हणून तस आमचे पैक  पो श/910पवार यांनी ओऴखून मथूरा शवलाल पाट ल रा.तरणखोप ता.पेण तुला आ ह  ओळखले आहे असे दोन 
हाका मा न सु ा न थांबता झाडी झुडपाचा आसरा घेवून पळून गेल  तने टाकून दले या कँन म ये काय आहे याची पंचा सम  खा ी करता 
यात गावठ  दा  असलेची खा ी झाल  याचे वणन खाल ल माणे1) 150/ एक लँ ट कचा कँन व यास बुच काढून पहाता यात 07ल  
गावठ  दा .कँन सह क.अं. 150/ पयेयेथे व रल म हला आरोपीत मथूरा शवलाल पाट ल रा.तरणखोप ता.पेण तचे 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 लाखेचे सल क न सव ो ह  माल तपास कामी ता यात घेतला आहे.त र व रल 
म हला आरोपीत हने गैरकायदा वना परवाना गावठ  दा  आपले ताबे क जात बाऴगले ि थतीत मऴून आल  असता पऴून गेल  हणून 
माझी मु. ो.अँ.क.65खंड ई माणे सरकार तफ खबर आहे. माझा वर ल जबाब संगणकावर न द व यात आला असून याची ंट काढ या नंतर 
मला वाचून दाख वला तो माझे सांगणे माणे बरोबर 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 मथूरा शवलाल पाट ल   1. तरणखोप 
तापेण,पेण,पेण,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 150.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ashok Ananta Jagdale Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): POBN57809        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 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): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0047 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 14:48 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 14:48 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 13:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:10 तास Entry No. (न द .):  014

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 12:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:00 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, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): हा शवरे ,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): JYOTI  SACHIN BHOIR 

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 27/07/1988 (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.): 91-9209434471

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पोयनाड पोल स ठाणे, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत
2 थायी पता पोयनाड 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 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

 330.00 / .  एक ला ट कचा 
सफेद रंगाचा  कन यास अंगचीच 
कडी  व फरक चे बुच ते   काढुन 
पाहता आत

330.00

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 योती स चन भोईर वय 26वष,मपोना72 नेमणूक पोयनाड पोल स ठाणे, ता.अ लबाग िज.रायगड मो.नं 9209434471 सम  पोल स 
ठा यात हजर राहून सरकार तफ खबर लहून देतो क , द.03.04.2017 रोजी पोल स ठा यात हजर असताना पोल स उप नर क 
एन.एच.भोईर यांना बातमीदारामाफत बातमी मऴाल  क  मौजे हा शवरे येथे राहणार  संगीता हनुमान पाट ल ह गावठ  दा  वनापरवाना 
हा शवरे गावातील वडाचे पाराचे खाल  मोक या ग ल त चोराट  धंदा कर त आहे.अशी खा ीशीर माह ती मऴा याने सदरची माह ती सपो न ी 
राजे यांना कळवून मी वतःपोल स उप नर क एन.एच.भोईर, पो श/1541 पाट ल, पो.ना./1186 भोईर,पो श/1608 सरतार चालक 
सहा.फौ.पाट ल याचेसह MH.06.A.A.228 सरकार  वाहनाने हा शवरे पार येथे आलो तेथे दोन पंचांना बोलावून यांना वर ल बातमीची ह कगत 
समजावून सांगीतल  यांनी पंच हणुन ये यास सहमती दश व याने आ ह  पोल स व पंच असे पायी चालत जावुन वर ल नमुद ठकाणी 
12.00वा छापा टाकला असता एक म हला हा शवरे गावातील वडाचे पाराचे खाल  मोक या ग ल त आप या पु यात एक लाँि टकचा कँन 
घेवून पाठमोरे बसलेल  दसल  तचा आ हास संशय आ याने तीस कोण याह  कारची चाहुल न लागू देता मी तीस जागीच पकडले.ते हा 
तीचे ता यात मळून आले या कँनम ये काय आहे याची पंचासम  खा ी करता यात गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल  
हणुन मी तीस तचे नाव गाव वचारले असता तीने तचे नाव संगीता हनुमान पाट ल वय41 रा.हा शवरे असे सांगीतले तचे ता यात मळून 
आले या ो ह शन मालाचे वणन खाल ल माणे. 1) 330.00 / . एक ला ट कचा सफेद रंगाचा कन यास अंगचीच कडी व फरक चे बुच ते 
काढुन पाहता आतम ये सुमारे 11 ल टर गावठ  हातभ ीची दा  1 कनसह कं.अं. 330/ . येणे माणे वर ल वणनाची व कमतीचा 
ो ह .माल वर ल आरोपीत संगीता हनुमान पाट ल वय41 रा.हा शवरे ह चे ताबे क यात मळुन आ याने सदर मळाले या कँनमधून 180 
मल  दा  नमु या कर ता एका व छ बाटल त काढुन घेऊन नमुना बाटल स पुववत बुचे लावुन यावर आ हा पंचाची व पोल सांची कागद  
लेबले लावुन यावर पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच कर यात आले आहेत तसा स व तार पंचनामा पोसई ी भोईर यांचे सम  कर यात 
आला आहे सव मु ेमाल ज त क न व आरोपीस हस ता यात घे यात आला आहे. तर  वर ल आरोपीत सौ. सं गता हनुमंत पाट ल रा. 
हा शवरे ताअ लबाग िजरायगड हने गैरकायदा, वनापरवाना, तबंधीत असलेल  वर ल वणनाची व कमतीची गावठ  हातभ ीची तयार दा  
आप या ताबे क जात बाळगुन तीची व  कर त असतांना मऴुन आल  हणुन माझी तचे व द महारा  दा बंद  अधी नयम कलम 65 
(इ) माणे सरकार तफ फयाद 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 सं गता  हनुमान पाट ल पती: 1. 
हा शवरे,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -402
108,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 330.00

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)): VISHWNATH 
VITHOBHA MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): PNMAH48203        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 म हला 1976 साधारण/म  यम गोरा  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

               साधारण दात केसाचा रंग काळा
केसाचा कार  सवसाधारण 
राखाडी

भुवयांची जाडी जाड 
डोळयांचा कार साधारण

बाहेर ल वरचा साडी

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 .): 0064 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 21:36 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 21:36 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:24 तास Entry No. (न द .):  042

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

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): द ण, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): आरोपीत याचे घराचे पाठ मागे, शेणवई गावचे ह त,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): VAIBHAV   SURESH JADHAV

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 08/08/1986 (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.): 91-9922232228

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रोहा पो लस ठाणे, 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 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
एकुण 36देशीदा  जी.एम सं  असे 
मराठ त नाव असले या येक  90 
म ल या लँि टक या बाट या त

900.00

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 काश द ता ेय झावरे वय 47रा .शेणवई ता रोहा रायगड याने वनापरवाना गैरकायदा 
आपले ताबे क जात व रल ोि हशन चा माल 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 काश   द ता ेय  zaware 1. शेणवई,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 900.00

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)): SANDIP 
HARICHANDRA DESAI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): SHDM8601N        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 1970  

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): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0024 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 03/04/2017 23:36 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 03/04/2017 22:30 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): 03/04/2017 Time (वेळ): 22:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:30 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 03/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:30 तास Time To (वेळेपयत): 20:30 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, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): द तआळी , वढाव ,पेण 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): जे.  जी. चवरकर 
(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.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वडखऴ पो ठाणे , पेण, वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वडखऴ पो ठाणे , पेण, वडखळ, 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 7 लटर गावठ  हातभ ी बनावट ची 
दा 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):

मी िजत  जी चवरकर पोना/1061 नेमणुक वडखळ पोल स ठाणे सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन सरकार तफ खबर लहुन देतो क,आज 
दनांक 03/04/2017 रोजी वडखळ पोल स ठाणेत हजर असताना पोल स नर क ी सोनवणे यांना गु त बातमीदारामाफत खबर मळाल  
क, वढाव गावात राहणार  जय ी अ नल हा े ह आपले घराचे बाजुला वनापरवाना बेकायदे शर गावठ  दा  व ्र चा धंदा करते अशी 
खा ीशीर बातमी मळा याने पोल स नर क ी सोनवणे यांचे मागदशनाखाल  मी,सपो न ी सुयवंशी, व प श/1488 वंजार  असे खाजगी 
वाहनाने वढाव येथे रवाना होवुन वढाव बस टप येथे आलो. तेथे आ यावर सपो न ी सुयवंशी यांनी दोन पंचाना तसेच म हला पोल स 
पाट ल वढाव सौ क वता उमेश हा े यांना बोलावुन वर ल माणे ह कगत सांगुन दो ह  पंचांना पंच हणुन राह याची वनंती केल  असता 
यांनी यास संमती द यावर आ ह  पोल स, म हला पोल स पाट ल क वता उमेश हा े व दोन पंच असे वढाव बस टप येथुन पायीचालत 
ग ल  बोळातुन जय ी अ नल हा े यांचे घराचे बाजुला 20.30 वाजता गेलो असता तेथे एक म हला आपले पुढयात एक ल ट कचा कन 
घेवुन बसलेल  दसल . आ हाला तचा संशय आ याने आम यापैक  म हला पोल स पाट ल सौ.क वता हा े यांनी तस जागीच पकडले. व 
त या कडे असले या कनम ये काय आहे याची खा ी केल  असता याम ये गावठ  हातभ ीची दा  अस याची खा ी झा याने सदर नमुद 
म हलेस तचे नाव गाव वचारले असता तने तचे नाव जय ी अ नल हा े रा.वढाव द त आळी ता.पेण असे अस याचे सां गतले.तर  
आरोपीत म हलेचे ता यात मळुन आले या मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 350  एका सफेद रंगा या कन म ये 7 लटर गावठ  हातभ ीची 
बनावट ची दा  त लटर 50  माणे एकुण 350  येणे माणे वर ल वणनाचा व कमतीचा मुदे्माल आरोपी म हला जय ी अ नल हा े 
रा.वढाव द त आळी ता.पेण हचे ताबेक जात मळुन आ याने सपो न ी सुयवंशी यांनी मळुन आले या मालापैक  180 मल  दा  एका 
लि टक या व छ बाटल  म ये रासाय नक वशलेषणाकर ता काढुन घेवुन बाटल वर दोन पंचां या सहयांचे कागद  लेबले लावुन लाखेने 
जागीच सल केले. तसा स व तर पंचनामा सपो न ी सुयवंशी यांनी जागीच केलेला आहे.तर  वर ल वणनाचा व कमतीचा गावठ  हातभ ी 
बनावट चा मुदे्माल दा  आरोपीत म हला जय ी अ नल हा े रा.वढाव द त आळी हचे ता यात बेकायदा मळुन आ याने माझी तचे व द 
सरकार तफ फयाद 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  जय ी    अ नल   हा े 1. 
द तआळी,वढाव,पेण,वडखळ,रायगड,महारा ,भा
रत

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)): SWATI MANOHAR 
BHAGAT

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): GDPSMBF8401        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.)
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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): UTTAM DATTATREY SONAVANE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69008

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 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)  
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