
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0067 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 22:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 22:11 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): 05/05/2017 Time (वेळ): 21:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:40 तास Entry No. (न द .):  041

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 05/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:30 तास Time To (वेळेपयत): 14:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 01 क.मी.
(b) Address (पता): अल बाग ST  टँ ड,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ गुलाब   का शनाथ  पाट ल 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1967 (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 रा पोल स वसाहत न वन इमारत  न, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा पोल स वसाहत न वन इमारत  न, अल बाग, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ

एक सो याची अंगठ  वजन अंदाजे 
5 ँम व नातवाची सो याची 
सो याची चैन वजन 5 ँम क अं जु 
वा

20,000.00

2 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने
एक कानातील कुडीचा सो याचा जोड 
व प ्या असलेला वजन 6 ँम क 
अं जु वा 

12,000.00

3 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने
एक सो याचा बार क हार याम ये 
पान असलेला वजन स वा तोळा क 
अं जु वा

30,000.00

4 दा गने/आभूषण सो याची ग यातील साखळी

एक सो याचे गंथन उभा मोठा 
प ीचा व याभोवती चैन असलेला व 
यात फुले व पान असलेला वजन 
6तोळे अंदाजे 

1,20,000.00

5 नाणे आ ण चलन भारतीय पया  पाचशे पयाचे दहा नोटा 5,000.00

6 इतर क चा माल ि टलचा डबा .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):

थोड यात हक गत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी वर ल वणनाचे व कमतीचे सो याचे दागीने असलेला ट लचा डबा अल बाग बस थानक 
येथे अल बाग नागोठणे बस म ये चढत असताना एक अनोळखी मह लेने ध का मा न फयाद  यांचे हातातील पशवी खाल  पाडुन पशवीती 
वर ल वणनाचा माल चो न नेला हणुन सदरचा गु हा रिज टर  दाखल क न खबरेची थळ त मा. यायालयात सादर क रत असुन 
गु याबाबत मा व र टांना माह ती कळ वल  व मा.पो न सो यांचे आदेशा वये सदर गु याचा पुढ ल तपास पोसई कापडेकर 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 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,87,000.00

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)): 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  

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 .): 0068 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 23:20 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 23:20 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 ३२५
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/05/2017 Time (वेळ): 22:50 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:50 तास Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 11/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 07 क.मी.
(b) Address (पता): थळ गावचे ह ीत समु  कणार  ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): हराचं  भवा या बावरे   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1952 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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):

थोड यात हक गत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यातील फयाद  यांची बोट आरोपीत  1व 2यांनी फयाद ची बोट सोडु दल  हणुन 
फयाद  हे आरोपीत यांना याबात वचारणा करमेकर ता गेले असता आरोपीत यांनी यास लाकडी फा याने मारहाम क न आरोपीत  3,4व 
5यांनी फयाद  यांना शवीगाळी क न तुला घर  येवुन कापुन टाक न अशी ठार मार याची धमक  दल  हणुन सदरचा गु हा रिज टर  दाखल 
क न खबरेची थळ त मा. यायालयात सादर क रत असुन गु याबाबत मा व र टांना माह ती कळ वल  व मा.पो न सो यांचे आदेशा वये 
सदर गु याचा पुढ ल तपास पोसई कापडेकर हे कर त आहेत.(सदरचा गु हा हा फौ.चौ.अज नं 101/2017म ये क. ो.को कलम 156(3) माणे 
ा त झा याने)

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा थळबाजार , अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा थळबाजार , 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 1महादेव भवा या बावरे    1. रा 
थळबाजार,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

2 2 नखील महादेव बावरे   1. रा थळ 
बाजार,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

3 3सर ता महदेव बावरे   1. रा थळ 
बाजार,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

4 4म नषा शरद खगर     1. रा थळ 
बाजार,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

5 5न मता ना शकेत 
साखरकर   

1. रा 
थळबाजार,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.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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 म हला  

4 म हला  

5 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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0110 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 08:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 08:09 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): 05/05/2017 Time (वेळ): 07:50 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 07:50 तास Entry No. (न द .):  009

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 05/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 03:30 तास Time To (वेळेपयत): 03:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 7 क.मी.
(b) Address (पता): रा आशाणे ता कजत,ता कजत

District (State) (िजला (रा य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव): शांत    सुरेश   ठाणगे 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

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

1 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने .00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब तार ख 5/5/2017 मी शांत सुरेश ठाणगे वय 26 धंदा नोकर  रा. आशाणे ता कजत िज हा रायगङ मो नं 8983433247 सम  हजर 
राहून लहून देतो क  मी व रल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे वतःचे घर असुन तेथे मी, माझी प नी उ नती , ब हण णाल  व आ ते 
भाऊ सौरभ , आजोबा ानदेव असे एक  कुंटूंबात राहतो. मी नकलँ ङ केमीकल ङ या ाय हेट लमीटेङ माङप खालापूर येथे नोकर स आहे. 
सदर ठकाणी मी येवून जावून नोकर  करत आसतो. काल दनांक 4/5/2017 रोजी मी व माझे कुटुंब रा ीचे जेवण क न साधारण 11.30 वा. 
चे सुमारास आ ह  सव माणसे आमचे घरातील हल म ये झोपलो होतो. आमचे घरातील देवाचे मची छोट  लाईट चालू होती. बाक  सव 
लाईट बंद के या हो या. या नंतर दनांक 5/5/2017 रोजी रा ौ 03.30 वा चे सुमारास माझी ब हण णाल  आचानक ओरङल  असता मला 
जाग आल . हणून मी तला वचारले काय झाले. या वेळी तने माझे ग यात कोणीतर  हात घात या सारखे वाटले.व तने घरातील लाईट 
लावल  व घरातील बेङ म म ये जावून पाह ले आसता कपाटातील कपङे आ ता य त पङलेले दसले. या नंतर ब हण णाल  मागील दरवाजा 
कङे गेल  असता सदर ईसम दारवाजाचे समोर ऊभा होता. याचे अंगात चकलेट  शट साधारण त येत व ऊंच असा आनोळखी ईसम पाह ला व 
तो पाठ मागील दरवाजाचे वाटे पळून गेला.असे तीने मला सांगीतले. या नंतर मी माझे काका करण यांचे सोबत मागील दरवाजा कङे गेलो व 
या ईसमाचा शोध घेतला.परंतू सदर ईसम मऴून आला नाह . या नंतर आ ह  घरात शोघा शोध केल  आसता माझी बह ण णाल  ह चे 
ग यातील सो याची चैन व प नी ऊ नती ह चे ग यातील मंगळसु  यांचे ग यात दसले नाह त.घरातील कपाट व ईतर व तू आ ह  
हाताऴले या आहेत. ते हा आमची खा ी झाल  क  सदर आनोळखी ईसमाने माझे ब हणीचे व प नीचे ग यांतील चैन व गंथन चो न नेले 
याचे वणन खाल ल माणे 1) 45,000/ एक सो याचे मंगऴसू  तीन पदर  यात काळे मणी असलेले यास म यभागी दोन वाटया आसलेले 
सुमारे दोन तोळे वजनाचे जु.वा. कं.अं.2)15,000/ एक सो याची चैन एक तोऴे वजनाची जु.वा. कं.अं. 60,000/ येणे माणे व रल वणनाचे 
व कंमतीचे सो याचे दागीने दनांक 5/5/2017रोजी पहाटे 03.30 वा.चे सुमारास कोणीतर  अ ात चोरटयाने फयाद चे घराचे पाठ मागील 
दरवाजाची आतील कङ  कोयंङा कोण यातर  ह याराने ऊपकून या वाटे आत वेश क न फयाद ची प नी व बह ण याचे घराचे हल म ये 
झोपले आसता यांचे ग यातील चैन व मंगऴसू  यांचे संमती शवाय लबाङ चे ईरा याने वताः या फाय या कर ता चो न नेल  हणुन 
माझी याचे व द त ार आहे. माझा वर ल जबाब संगणकावर टंकल खीत केला असून तो मी वाचून पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर 
लह ला आहे. सम  हे लहुन दले सह , ता. 5/5/2017 ठाणे अंमलदार कजत 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)): 

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH54361        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): 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 साधारण/म  यम  

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 .): 0111 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 13:06 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 12:47 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/05/2017 Time (वेळ): 12:47 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:47 तास Entry No. (न द .):  018

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 05/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:47 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (पता):  दह वल  ,कजत

District (State) (िजला (रा य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव): सौ. दपाल       दनेश लोभी
(b) Husband's Name ( का नाम): दनेश लोभी
(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.): 91-9527188994

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

1 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू 2वा या असलेले ग यातील सो याचे 
गंठन 35,000.00

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):

वतहुन 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द.05/05/2017 मी सौ. दपाल  दनेश लोभी वय/30वष,जातआ ी, श ण12वी पास, यवसायगह णी रा.दह वल  ता.कजत िज.रायगड 
मो.नं.9527188994 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन जबाब लहुन देते क, मी वर ल ठकाणी राहत असुन तेथे माझे वताचे घर आहे.घरात 
मी,माझे पती दनेश मोरे वर लोभी वय/38वष,मुलगी अ मीता वय/10वष, मुलगा साथ वय/7वष असे एक  कुटुंबात राहतो.माझे ी गजानन 
कपा ब डींग म ये गाळा नं.1 म ये अ मीता कले शन कटलर चे दुकान आहे. सदरचे दुकान मी सकाळी 09.30वाजता उघडुन सायंकाळी 
08.30वाजता बंद करते.माझा नवरा अंबरनाथ येथे खोल  कंपनीम ये नोकर  करतात. आज द.05/05/2017 रोजी मी नेहमी माणे सकाळी 
09.30वाजता माझे दुकान उघडले.येणाया क टमर लोकांना दुकानात असले या मालाची व  कर त होते.सकाळी 10.00वाज याचे सुमारास 
एक ईसम मा या दुकानात आला.व याने मा याकडे लहान मुल ंचे केसांम ये लाव याचा हेअर बे ट मागीतला. याला मी काढुन दला. याने 
मला वचारले क.ईथे कुठे मंद र आहे का.ते हा मी याला सां गतले क, आम या दुकाना या पाठ मागे व लाचे मंद र आहे.ते हा तो मला 
हणाला मला दुसयां या हातुन पैसे दान करायचे आहेत.ते हा मी याला सां गतले मंद राम ये वय कर बायका असतात.तु ह  तेथे जावुन 
यां या हातुन दान करा.तो मला हणाला मला उशीर झाला आहे असे बोलुन याने 1000  काढुन माझे दुकानाचे कांऊंटरवर ठेवले.ते हा मी 
याला सांगीतले हे पैसे तु ह  उचला. यानंतर याने मला सां गतले माझे पु याम ये सो याचे दुकान आहे.तु ह  तुम या काऊंटरवर ठेवले या 
1000 पयाला एखाद  चांद ची कंवा सो याची व तु टच करा.असे याने मला सां गतले. यानंतर मी ते पैसे घेवुन माझे ग यातील गंठणनी 
या पैशांना टच कर त असताना तो हणाला अशी टच क  नका.ग यातुन गंठण काढा व नंतर टच करा.ते हा मी माझे ग यातील गंठण 
काढुन 1000 .पैक  500 पये दराचे नोट ला गंठणने टच केले. यानंतर याने माझी गंठण हातात घेवुन या 500 पया या नोटम ये गुंडाळुन 
पशवीत टाकतो असे हणुन तो नघुन गेला.मी पशवीम ये पाह ले असता,माझे गंठण मला दसले नाह . हणुन मी दुकानाचे बाहेर येवुन या 
ईसमाला पाह यास गेले असता,समथनगर कडे जाणाया रोडवर या ईसमासारखा ईसम मला दसला. हणुन मी तेथील लोकांना आवाज दला 
असता तेथील आजुबाजुचे लोक आले.व माझा गाळा मालक संजय पांडुरंग म के हे आलेनंतर आ ह  दोघांनी याला दह वल  पासुन ते कजत 
रे वे टेशन पयत शोधले असता तो मळुन आला नाह .ते हा माझी खा ी झाल  क, याने मला फसवुण माझी गंठण घेवुन गेला. याबाबत मी 
झाले काराबात त ार देणेकामी कजत पोल स ठाणे येथे आल . याने फसवुण नेले या मा या गंठणचे वणन खाल ल माणे35000/ पयाचे 
एक सो याची गंठण तला दोन वा या असलेले.जु.वा. कं.अंदाजे 35000/ तर  पये येणे माणे वर ल वणनाचे व कंमतीचे गंठण मी 
द.05/05/2017रोजी सकाळी 10.00वाजता दुकानात असताना एक अनोळखी इसम उंच असलेला म यम बडीचा,पांढया रंगाचा शट व का या 
रंगाची प ट व डो यावर सफेद कप घातलेला ईसम माझे दुकानात आला.व मला पैसे दान करायचे आहेत असे सांगुन माझे दुकाना या 
काउंटरवर याचेकडील 1000 पये ठेवुन माझे सो याचे दुकान पु याम ये आहे.तुम याकडील चांद ची कंवा सो याची व तु या पैशाला टच 
करा.असे याने मला सां गत याने मी माझे ग यातील गंठण काढुन,1000 पयातील 500 पयाची नोट घेवुन या नोट ला मी माझी गंठण टच 
के याने याने माझी गंठण या 500 पया या नोट म ये गुंडाळुन पशवीत टाकल .व पशवी माझे काउंटरवर ठेवुन तो नघुन गेला. यानंतर 
मी पशवीम ये पाह ले असता माझी गंठण मला दसल  नाह . हणुन याने मला फसवुण माझी गंठण घेवुन गेला. हणुन माझी वर ल नमुद 
वणना या अनोळखी इसमा व द त ार आहे. माझा वर ल जबाब संगणकावर टंक ल खत केला.तो मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे 
बरोबर लहला आहे.सम  हे लहुन दले सह  ठाणे अंमलदार ता.05/05/2017कजत 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)): 35,000.00

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):
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)): LAXMAN NIVRUTTI 
GHULE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362LNGM8501W        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): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0031 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 22:57 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 22:57 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २०१
2 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ 12

3 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ 132

4 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ १३(१)(ड)
5 टाचार तबंधक अ ध नयम, १९८८ 7

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): 05/05/2017 Time (वेळ): 20:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:31 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 05/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:15 तास Time To (वेळेपयत): 11:40 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 00 क.मी.
(b) Address (पता): महाड,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ. या मीन   शर फ  इनामदार
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1984 (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 अँट कर शन युरो रायगड अ लबाग, महाड शहर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत लोकसेवक कुंदन तुकाराम गावडे सहा.पोल स नर क महाड शहर पो.ठाणे यांनी यांना 
शासक य नोकर लोकसेवक या ना याने मळाले या अ धकाराचा व पदाचा दु पयोग क न वत या आ थक फायदा क न घेणेकर ता त ारदार 
यांचे भावोजी सुधीर राजाराम नकम यांना महाड शहर पो.ठाणे गु.र.नं 99/2017भाद व. कलम 420 वगैरे गु यात आणखी पोल स क टडी न 
घे याक रता व सदर गु हया या तपासात यांना ास न दे यासाठ  त ारदार यांचेकडे 12000/ पये लाचे या रकमेची मागणी क न लाचेची 
र कम ि वका न वतःचा आ थक फायदा क न घेतला तसेच आरोपी नं 2.वैभव व ल हाके यांनी आरोपी .1 यांना मदत कर या या 
उ ेशाने लाचेची र कम घेवुन पळुन जावुन पुरावा न ट केला हणुन .

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

2 थायी पता अँट कर शन युरो रायगड अ लबाग, महाड शहर, 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 1 कुंदन तुकाराम गावडे    
 2 वैभव व ल हाके

1. महाड शहर पोल स ठाणे 
वसाहत,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)): Ravindra Pitambar 
Shinde

Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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

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 1984  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0064 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 05:24 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 04:51 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): 05/05/2017 Time (वेळ): 04:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:51 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 05/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:00 तास Time To (वेळेपयत): 02:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 2 क.मी.
(b) Address (पता): माणगांव रे वे टेशन येथे,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): राजेश यशवंत माने   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): 91-02140-263005 Mobile (मोबाइल सं.): 91-9767561985

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता माणगाव पोल स ठाणे, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता माणगाव पोल स ठाणे, 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 वदेशी बनावट ची दा 6,225.00

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):

माणगाव पोल स ठाणे गू हा रिज टर नंबर 64/2017 मूंबई ो ह  अ ट कलम 65 खंड ई खबर देणार पो. श 1266 राजेश यशवंत माने वय 
45 माणगाव पोल स ठाणेआरोपी 1) वजय ध डू वाडकर वय 43 रा. व नहता पाक अनंमोल नगर  व णूनगर ड बवल  क याण ठाणे मूळ 
रा.दाभोळ ता.दापोल  िज र नागीर  2) संतोष ध डू ठ बरे वच 40 रा.604 ठ बरेवाडी शीर ता.गूहागर िज.र नागीर घ.ता.वेळ. ठकाण 
ता.05/05/2017 रोजी 0230 वा माणगांव रे वे टेशन येथे मळाला माल 5500/ मकडल नं 1 कपनीचे लेबल असले या काचे या 180 ML 

या बूचबंद दा या बाट या एकूण नग येक  कं 55  त नग200/ इंपे रयल लू कंपनीचे लेबल असलेल  काचेची 750 ML ची बूचबंद 
दा ची बाटल  एकूण नग 1 क.200  525/ ओलडम क कंपनीचे लेबल असले या ला ट कचे 3 बूचबंद दा या बाट या एकूण नग 3 
येक  कं 175  त नगएकूण 6225  कंमतीचा मालह कगत वर ल तारखेस वेळी व ठ काणी यांतील आरोपीत  1 व 2 हे आपसांत 

संगनमत क न वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल वदेशी बनावट ची दा  आपले ताबे क जात बाळगले थीतीत मळून आले हणून वैगरेची 
खबर रिज दाखल क न मा.व र ठांना माह ती दल . पूढ ल तपास 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 वजय ध डू वाडकर    1. दाभोळ ता दापोल ,र ना गर ,महारा ,भारत
2 संतोष  ध डू ठ बरे   1. ठ बरेवाडी शीर 

तागूहागर,र ना गर ,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 6,225.00

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)): Chanppa   Ramchandra  
Ambarge

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2200        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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 1974 साधारण/म  यम 122-152 ग  हाळ वण  

2 पु ष 1977 साधारण/म  यम 122-152 ग  हाळ वण  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0065 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 14:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 14:09 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/05/2017 Time (वेळ): 13:53 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:53 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 04/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 14 क.मी.
(b) Address (पता): पोटनेर गावचे ह ीत  , माणगाव 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): मदनलाल   हजार मल  रावल
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1969 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9545440955

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कोकण पा व जैन तीथ धाम, पो, माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कोकण पा व जैन तीथ धाम, पो, माणगांव, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन भारतीय पया चलनी नोटा व नाणी 20,00,02,500.00

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):

जबाब तार ख  05/05/2017मी मदनलाल हजार मल रावल, वय.48 यवसाय. यव थापक ी. कोकण पा व जैन तीथ धाम, पोटनेर 
मोनं.9545440955 सम  माणगाव पोल स ठाणे येथे हजर राहुन लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे मी यव थापक 
हणुन गेले 03 वषापासुन मंद राचे सव कामकाज पाहतो माझे सोबत मंद राम ये पुजार  हणुन चंदनमल क हैयालाल रावल हे 1 
मह यापासुन कामास आहेत तसेच पुजार  हयांचे प नी सह ते मंद र पर सरातच राहतात. तसेच मंद राचे साफसफाइ कामी ीमती नमदा 
ि◌कान चोरगे रा.तळा हया गेले 03 वषापासुन राहत आहेत. मंद र पर सरात देखरेखीकर ता एक वचमन नेम यात आला असुन याचे नाव 
महादेव मा ती खेडेकर. रा.काकडशेत,गवळवाडी, ता.तळा असे आहे व तो फ त सायंकाळी 06 ते सकाळी 07 वाजेपयत मंद र पर सरात असतो 
नंतर तो याचे गावचे राहते घर  व ांती कर ता नघुन जातो.काल ता.04/04/2017 रोजी नेहमी माणे रा◌ौ 20.00 मंद र पर सरातील सव 
कामे आटोपुन मी माझे कायालय बंद क न आराम करणेकामी माझे खोल त जात असताना. मंद राचे वचमन हे मंद र पर सरात देखरेख कर त 
होते व मंद राचे पुजार  हे मंद र बंद करत होते यांनी रा◌ौ 21.00 वाज याचे दर यान मंद र बंद के याचे मी पाह ले होते. त नंतर मी तसेच 
मंद रातील सव कमचार  वग असे आ ह  सव व ांती कर ता आपआपले क ात नघुन गेलो होतो. द.05/05/2017 सकाळी 06.00 वाजता 
पुजार  चंदनमल रावल हे नेहमी माणे मंद र उघड यासाठ  गे या नंतर थोडया वेळेत ते लगेच माइया कडे धावत आले व हणाले क 
शंके वर देवाचे मंद राचे दार मी उघडले असता देवळाचे पुव बाजु कडील डावे बाजुचा दरवाजा उघडा असुन आतील देवाचे गाभाया या 
दरवाजाची कडी कोयंडा तोडलेला असुन तसेच दानपेट  सु दा तोडलेल  असुन यातील नाणे इतर पसरलेले दसत आहे. मी जावुन पाहुन लगेच 
खा◌ी केल  असता मंद रातील एक छोट  दान पेट  मंद राचे बाहेर पुव बाजुस कंपाउडचे बाहेर टाकेलेल  होती. या नंतर मी देवळाचे टऋ ट ंना 
फोन दारे माह ती द यावर देवळाचे टऋ ट  ह तीमल लादमल नाडवत हे तेथे आ या नंतर सव दस या पर थीती व न आ हाला मंद रात 
चोर  झा याची खा◌ी झा यावर आ ह  देवळात आणखी काह  चोर ला गेले आहे काय याची खा◌ी केल  व बाजु या गु मंद राम ये देखील 
पाह ले ते हा या देवळची कडी कोयंडा तुटलेल  असता आत जावुन पा ह यावर गु मंद रातील दान पेट  देखील फोडुन यातील र कम चोर स 
गेलेल  होती. मंद रा या सव दानपेटया हया द.12/03/2017 रोजी उघड या हो या याव न तीनह  दानपेटया अंदाजे एकुण र कम 20,000/ 
ते 25,000 असावी. या म ये वेगवेगळया दरा या चलनी नोटा व नाणी असावेत. सदर मंद राम ये सीसीट ह  कमेरे लावलेले आहेत याम ये 
पा हले असता दोन अनोळखी इसम यांनी त डाला फडके लावुन चोर  के याचे दसत आहे. ट. ह  वर पाहता द.5/05/2017 रोजी 01.30 वा. 
ते 03.00 वा. चे दर यान चोर  के याचे दसुन येत आहे.तर  द.5/05/2017 रोजी 01.30 वा. ते 03.00 वा. चे दर यान मौजे पोटनेर गावचे 
हदद तील ी कोकण पा व जैन तथ धाम पोटणेर येथील शंके वर मंद र व गु मंद र यांचे दरवा याचे कडी कोयंडा तोडुन दोन अनोळखी 
इसम त डाला फडके लावलेले इसम यांनी आत वेश क न दोन मंद रातील एकुण तीन दानपेटया फोडुन यातील अंदाजे एकुण र कम 
20,000/ ते 25,000 र कम लबाडी या इरादयाने चो न नेल  आहे हणुन माझी यांचे व द त ार आहे. माझी खबर मला वाचुन दाखवल  
ती माइया सांग या माणे बरोबर संगणकावर टंकल खीत केल  आहे. सम  हे लहुन दले सह .

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   
2 अनोळखी 2   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 
20,00,02,500.00

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)   
    

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

(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): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

2  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0066 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/05/2017 13:15 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/05/2017 13:15 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

6 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 30/04/2017 Time (वेळ): 19:58 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:09 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 30/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 14 क.मी.
(b) Address (पता): धरणाचीवाडी  गावचे ह ीत  मा ,माणगाव

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): Santosh  Ramchandra Mhatre

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 25/02/1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील मयत इसम हे याचे मोटार सायकल नं MH06BQ 1235 ह  व न इंदापुर ते संभे कोलाड असा चालवीत 
घेवुन जात असताना मुंबई बाजुकडुन येणार  मरसीडीज कार नं MH05BE8801 वर ल अ ात चालकाने अपघात ठकाणी आलेवेऴी र याचे 
पर थीकडे दु  क न हयगयीने अ वचीर ने भरधाव वेगात चालवुन इंदापुर बाजुकडुन कोलाड बाजुकडे जाणारे मोटार सायकला ठोकर मा न 
मोटार सायकल वार मोरे वर हर च  जांबेकर याचे मरणास कारणीभुत होवुन अपघाताची खबर न देता पऴुन गेला हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7588344775

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

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0027 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 18:10 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 18:10 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४१८
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४१९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६८
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७१

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 04/05/2017 Time (वेळ): 09:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:57 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 23/08/2016 Date To ( दनांक पयत): 13/12/2016

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 10:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 06 क.मी.
(b) Address (पता): दु यम नबंधक कायालय, महाड,महाड-402301

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): बाबुराव   क डीराम  पवार 
(b) Father's Name ( का नाम): क डीराम पवार 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1969 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): शेतकर

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)

1 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे शास कय शा  वती साठेखत .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):

सी.आर.पी.सी 156(3) माणे दाखल

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता धामणे,,  तामहाड िजरायगड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता धामणे,,  तामहाड िजरायगड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 बाबु   केशव  पवार 1. योगीनी हाँि पटल जवळ, ताप 
नगर,राकुंभाळवाडा,महाल ,बडोदा,CITY 

(BARODA CITY),वडोदरा शहर,गुजरात,भारत
2 संद प   पांडुरंग  गोपाळ 1. सवानेवाडी,तामहाड 

िजरायगड,एम.आई.डी.सी.,रायगड,महारा ,भार
त

3 बाळु  दगडु  पवार 1. रा   धामणे,ता  महाड िज 
रायगड,एम.आई.डी.सी.,रायगड,महारा ,भारत

4 सु ेश   अनंत  पंदेरे 1. सवानेवाडी,तामहाड 
िजरायगड,एम.आई.डी.सी.,रायगड,महारा ,भार
त

5 काश   सखाराम  पाट ल 1. कुट रोड केळकर काँलेजसमोर,शुभ 
1101,शुभलाभCHS  90,मुलुंड मुबई 81,मुबई 
81,मुलुंड (पि चम),बृ नमुंबई 
शहर,महारा -400081,भारत

6 काश   राजाराम  नकम 1. रा 
पोलादपुर,तापोलादपुर,पोलादपूर,रायगड,महारा ,
भारत

7 संभाजी   रामचं   
कालगुडे 

1. रा  केतक चा 
क ड,तामहाड,एम.आई.डी.सी.,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

8 राजाराम   केशव  पवार 1. रा  धामणे,ता महाड 
िजरायगड,एम.आई.डी.सी.,रायगड,महारा ,भार
त

9 अमरद प   अंकुश  जंगम 1. रा  केतक चा 
क ड,तामहाड,एम.आई.डी.सी.,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): 

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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

फयाद  बाबुराव क डीराम पवार वय48, धंदाशेती,रा.धामणे, ता.महाड िज.रायगड आरोपी 1)बाबु केशव पवार वय52 वय31, धंदाशेती व नोकर , 
2)संद प पांडुरंग गोपाळ वय43, धंदाशेती व इ टेट एजंट 3)बाळु दगडु पवार वय46,धंदाशेती व इ टेट एजंट 4)सु ेश अनंत पंदेरे वय36 
धंदाशेती रा.अनु. मांक 1 रा.धामणे, ता.महाड िज.रायगड, स या रा.कुंभाळवाडा,महाल ,योगीनी हाँि पटल जवळ ताप नगर,ता.बडोदा, पन 
.390001, अनु. मांक 3 रा.धामणे, ता.महाड िज.रायगड, अनु. मांक 2 व 4 रा.सवानेवाडी, ता.महाड िज.रायगड,,5) काश सखाराम पाट ल 
वय 49,धंदाशेती व यापार रा,.शुभ 1101,शुभलाभCHS 90,कुट रोड केळकर काँलेजसमोर,मुलुंड मुबई 816) काश राजाराम नकम वय45 वष 
धंदाशेती रा.पोलादपुर ता.पोलादपुर िज.रायगड 7)संभाजी रामचं  कालगुडे वय30वष धंदाशेती रा.केतक चा क ड ता.महाड िज.रायगड 8)राजाराम 
केशव पवार वय49वष धंदाशेती रा.धामणे ता.महाड िज.रायगड 9)अमरद प अंकुश जंगम वय40वष धंदाशेती रा.केतक चा क ड ता.महाड 
िज.रायगड मी फयाद  फयाद करतो याचा कार येणे माणे मौजे धामणे ता.महाड िज.रायगड येथील मऴकत गट नं.525 हे.आर.1350 
आकार पये 042 यांस पुव चा स ह नं.100/7 येणे माणे मऴकत ह मुऴची ी. पतांबर मोतीराम गुजर यांचे मालक ची असुन ती फयाद चे 
आजोबा बाबु कुशा पवार उफ पोवार यांजकडे संर त कुऴ हणुन कसवणु कस असलेले या ज मनीची व  करणेकामी मुऴ कायदा कलम 
32(ग) माणे यांना नोट स येवुन याबाबत फयाद चे वडील ी.क डीराम बाबु पवार यांचा जाबजबाब होउन याबाबत बाबु कुशा पवार यांचे 
नावाचे कुऴ कायदा कलम 32(एम) माणे ज मन व चे सट फकेट मऴुन याचे नावे मौजे धामणे ता.महाड ह क न द नं.2314न द करणेत 
आल  आहे.अशातरेने सदरची मऴकत फयाद चे वाडवडील मालक  ह काने कसत असुन यात सालोसाल गवताचे उ प न घेत असतात 
फयाद चे आजोबा यांचे प चात यांचे वडील ी.क डीराम बाबु पवार आ ण यांचे प चात फयाद  सदर मऴकतीत वाढा पुव पासुन सदर 
शेतीत हे सात च ढे पाडलेले आहेत व यातुन भाताचे उ प न घेतो.तसेच आं याची ,फणस,जांभुऴ ,करवंदे यांची झाडे आहेत.सदर जागेत ऐन 
, कंजऴ यांचे मालक  ह काने उ प न घेतो व कवऴकाठ  तोडतो.या माणे यात याची मालक  ह काने य  वह वाट सु  आहे. आरोपी नं.2 
हा जागा ज मनीचे दर वाढले आहेत,याचा गैरफायदा घेऊन आरोपी नं.3 व 4 यांना हाताशी ध न फयाद चे आजोबा बाबु कुशा पवार हे मयत 
झाले आहेत.सदर मऴकतीत फयाद  यांची मालक  व वह वाट आहे.याची जा णव व माह ती असताना आरोपी नं.1 बाबु केशव पोवार या 
नावाची य तीशी संपक साधुन याला पैशाचे आ मष दाखवुन आरोपी नं.1 कडुन आरोपी नं.2 वतःचे लाभाम ये मा.सबरिज ार सो महाड 
यांचे कायालयात अ. .2549/2016 कडे ता.23/08/2016 रोजी आरोपी नं.3 व 4 यांना अ यार प ातील संपुण मजकुर माह त असे सा ीदार 
हणुन दाखवुन आरोपी नं.2 ने सदर मऴकत आरोपी नं.1 ची नाह  याची जा णव आ ण माह ती असताना आरोपी नं.1 कडुन सदरचे खोटे व 
बनावट अ यारप  तयार क न घेतले व सदर वेऴी आरोपी नं.7 व 8 यांची अ यारप  करणायांस ओऴखतो हणुन सह  घेतल  व सदरवेऴी 
सदर जागा अ यारप  क न देणायांचे माल कची नाह  याची जा णव आरोप नं.7 व 8 यांना मा हत होते. यानंतर आरोपी नं.1 ने सदर 
मऴकतीचा सदर अ यारप ाव न साठेखताचा यवहार कर याचे द ट ने ी.राजेश शंकरलाल काकानी यांजकडुन र कम पये 4,25,000/ 
घेवुन अ.नं.2654 ता.01/09/2016 रोजीचा साठेखताचा यवहार केला परंतु सदर साठेकरार देणार य ती बनावट आहे. असे ी.राजेश 
शंकरलाल काकानी यांना समजले यानंतर यांनी सदरचा यवहार र  केला आहे. या द याचा अं.नं.2832/2016 द.22/09/2016 रोजीचा 
आहे. या माणे आरोपी नं.1 ते 4 ना सदर मऴकत आरोपी नं.1 ची नाह  आ ण ती मऴकत फयाद ची आहे. आ ण फयाद चे वडील आ ण 
आजोबा हे मयत असुन आरोपी नं.1 चे नावाची 7/12 प क  क जेदार सदर  महसुल अंमलदार यांचेवर दबाव आणुन आरोपी नं.1 चे नावाची 
न द क न ी. काश सखाराम पाट ल आरोपी नं.5 ला साठेखत क न दले. या कामात आरोपी नं.9 ी.अमर दप अंकुश जंगम आ ण आरोपी 
नं.7 ी.संभाजी रामचं  कालगुडे यांनी सदर साठेखतातील मजकुर व साठेखत क न देणार अ यारप ी हा यांचेकडुन अ यारप  क न 
घेतले.यांचे मालक ची नाह  याची माह ती होती व थम राजेश शंकरलाल काकानी यांचेबरोबर केलेले साठेखताचे वेऴी देखील सा ीदार नं.3,4,7 
व 8 हे होते व ी.राजेश शंकरलाल काकानी यांनी केले या साठेकरारातील यवहारातील ज मन मालक हणुन आरोपी नं.2 ने अ यारप  
घेतलेले आहे.तो वतः ज मन मालक नसुन ज मनीचा मुऴ मालक हा मयत झालेला आहे. व असे असताना ज मनमालक हणुन डमी 
माणसाचे आरोपी नं.2 ने अ यारप  क न घेतले याची माह ती मऴा याने ी.राजेश शंकरलाल काकानी यांनी सदर साठेकरार र  केले आहे 
व याची यांना माह ती होती व सदर साठेकरारा र  द त नं.2832/2016 ता.22/09/2016 चे यवहाराम ये देखील आरोपी नं.3,4,7 व 9 हे 
सा ीदार होते तर  देखील आरोपी नं.1 व 4 जवऴ संगणमत क न साठेखत द त .2903/2016 ता.29/09/2016 रोजी र कम पये 
4,26,000/ या र कमेस केले आहे.तसेच सदर साठेखतावर आरोपी नं.4 व 6 तसेच 7 व 8 ने आरोपी नं.1 ची ओऴख दल  आहे.सदर 
आरोपीने दलेल  ओऴख खोट  आ ण लबाडीची आहे. आरोपी नं.1 चे वय 52 वष आहे. व यांचा ज म 1964 साल  झाला आहे.सदर 
ज मनीची व  1972 साल  झाल  व यावेऴी बाबु कुशा पवार हा मयत होता.अशा तहेने ी बाबु कुशा पवार हा सन 1972 पुव  मयत झाला 
आहे. आ ण बाबु कुशा पवार हा मयत आहे. याचे आरोपींना जा णव व मा हती असताना सदर मऴकतीचे सातबारा प क  बाबु केशव पवार या 
नावाचे महसुल अ धकार  यांना अनुकुल क न आ ण यांचे जवऴ संगणमत क न या नावाची मौजे धामणे ता.महाड येथील य ती उभी 
क न तचे नावाने खोटे अ यारप  तयार कूरन या अ यारप ाचे आधारे खोटे आ ण लबाडीने संगणमत क न आरोपी नं.5 चे नावे साठेखत 
लहुन देऊन यांजकडून र कम पये 4,26,000/ वतःचे फायदयासाठ  घेऊन फयाद ची फसवणुक केल  सातबारा प क  खोट  नावे दाखल 
क न साठेखत क न दले आ ण फयाद ची फसवणुक केल  आहे.तसेच आरोपीला बाबु केशव पवार आ ण ज मन मालक बाबु कुशा पवार या 
दोन वेगवेगऴया य ती आहेत हे माह त असताना याचे साठेखत केले आहे. या माणे फयाद चे आजोबा बाबु कुशा पवार हे मयत आहेत 
याची आरोपींना जा णव असताना सदर मऴकत यांचे नावे आहे. याचा गैरफायदा घेऊन बाबु कुशा पवार याचे ऐवजी सातबारा प क  बाबु 
केशव पवार अशी न द घुसवुन या नावाने अ यारप  तयार क न आरोपी नं.2 ने आरोपींजवऴ संगणमत क न खोटे आ ण बनावट 
कागदप े तयार क न आरोपी नं.5 ला साठेखत क न देऊन फयाद ची मऴकत व  केल  आ ण फयाद ची फसवणुक क न वतःची 
फायदा केला आहे. यावेऴी फयाद चे आजोबा यांना ज मन व ची नोट स आल . यावेऴी सन 1972 साल  आरोपी नं.1हा जेमतेम 8 वषाचा 
असावा यामुऴे याचे नावे व  होणेचा आ ण तो कुऴ असणेचा आ ण मालक हो याचा नच येत नाह . फयाद  यास सदर याचे 
वाडव डलोपािजत मऴकत जी स या याचे मालक ची व व हवाट स आहे व तचे साठेखत केलेले आहे.हे समजता याने ता.24/10/2016 रोजी 
मे.दु यम नबंधक कायालय येथे जाऊन साठे कराराची स टफाईड न कल काढल  व यातील मजकुर बघुन व सा मल य ती बघुन यास 
फार मोठा मान सक ध का बसला. या माणे आरोपी नं.1 यास आपण कायदे शर सदर ज मन गट नं.525 हे.आर.1350 आकार 042 या 
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ज मनीचे मालक नाह  हे माह त असुन सु दा आरोपी नं.2 जो नय मत जागेचे यवहार करतो व याने केलेले व याचे व द मे.कोटात 
फौजदार  खटले चालु आहेत अशा य तीस अ यारप  देऊन व सा ीदार नं.3 व 4 यांना अ यारप ातील मजकुर खोटा व बनावट आहे. 
याची माह ती आहे तर  सु दा सदर लह लेला मजकुर माह त आहे हणुन व आरोपी नं.5 याने खोटे व चुक चे साठेखत द त .2903/2016 
द.29/09/2016 रोजी क न घेऊन तसेच आरोपी नं.6 याने साठेखत करणार याने क न दले ती ज मन साठेखत क न देणारा यांनी 
याचेकडुन अ यारप  क न घेतले ते या य तीचे माल कचे नाह  याची माह ती असुन देखील व आरोपी नं.8 यांनी देखील अ यारप  
क न देणार यांचे मालक ची ज मन नाह  याची माह ती असुन देखील अ यारप  करणायास व साठेखतातील मजकुर माह त आहे हणुन सह  
केल  आहे व आरोपी नं.9 यांनी साठेखतातील चु कचा मजकुर माह त आहे हे माह त असुन सु दा साठेखातावर सह  क न वर ल सव आऱोपी 
नं.1 ते 9 यांनी फयद स फसवणुक चे व गु हयाचे क य केले आहे.सबब आरोपी नं.1 वतःचे फायदयाकर ता व आरोपी नं.2 याने याचे 
आ थक लाभाकर ता आरोपी नं.3,4,7,8 व 9 यांना एक  बनावट अ यारप  व बनावट साठेकरार सा ीदार हणुन घेऊन आरोपी नं.5 बरोबर 
बनावट द त क न घेतला आहे.व फयाद ची फसवणुक केल  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)): NANDKISHOR 
DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PNMH48593        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): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1965  

2 पु ष 1974  

3 पु ष 1971  

4 पु ष 1981  

5 पु ष 1968  

6 पु ष 1972  

7 पु ष 1987  

8 पु ष 1968  

9 पु ष 1977  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

                

                

                

                

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

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

(जर त ारदार/मा हती देणा-याने संशयीत/आरोपी वषयी  एक कंवा  यापे ा अ धक तपशील द  यास फ  त यातील रका  यांची न द घेतल  जाईल)
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1. P.S. (पोल स ठाणे): मु ड

FIR No. ( थम खबर .): 0030 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 18:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 17:31 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/05/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:31 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 05/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 10:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (पता): मु ड कोऴीवाडा, फयाद  यांचे घराजवऴ,मु ड-402401

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): दामोदर  महादेव   बैले 
(b) Father's Name ( का नाम): महादेव  बैले 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1955 (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 मु ड कोऴीवाडा, मु ड , मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत
2 थायी पता मु ड कोऴीवाडा, मु ड , मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील फयाद  हे यांचे जुने घराचे जो यावर असलेले वल कंपाउंड तोडत असताना आरोपीत 1 व 2 यांनी 
संगनमत क न फयाद  व यांचे कामगारांना शवीगाऴी क न हे कंपाउंड आमचे मालक चे आहे ते तोडायचे नाह  असे बोलून आरोपीत 
1याने हातात वट घेउन ती वट फयाद  यांचे नाकाचे वर कपाऴावर मा न दुखापत केल  असता सा ीदार नं.2 ते 4 हे फयाद  यांची 
सोडवणूक कर यासाठ  आले असता यांना देखील आरोपीत यांनी शवीगाळी व दमदाट  केल  हणून 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9260341527

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 शाम   नारायण  
आ ावकर

वडील: नारायण आ ावकर 1. मु ड 
कोळीवाडा,मु ड,मु ड,रायगड,महारा -402401,
भारत

2 सुभाष    नारायण  
आ ावकर

वडील: नारायण आ ावकर 1. मु ड 
कोळीवाडा,मु ड,मु ड,रायगड,महारा -402401,
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)): RAMESH GANPAT 
BHOSALE

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.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAMESH GANPAT BHOSALE

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  

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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0063 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 04:31 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 02:19 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३१२
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७६(२)(n)

4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४१७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४९३
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/05/2017 Time (वेळ): 02:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:19 तास Entry No. (न द .):  005

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 13/08/2013 Date To ( दनांक पयत): 02/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (पता): सुखसागर सागर सोसायट  चचंपाडा ,पेण-402107

District (State) (िजला (रा य)):  

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

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता 04/05/2017 मी ीमती भा य ी शरद नागे वय 25वष,जात हंदु बु ड यवसाय गह णी रा वैभव दशन सोसायट  पह ला माऴा म 
नं. 11 मोगलवाडी खोपोल  ता खालापुर िज.रायगड स या रा जोहे ता पेण मो.नं.8149490659 सम  मह ला क ात हजर राहुन जबाब लहुन 
देते क , मी वर ल माणे असुन स या मी व माझे वडील नामे शरद शंकर नागे यांचे घर  एक मह या पासुन राहावयास आहे. माझे घर  
माझी आई नामे शारदा शरद नागे ह  गह णी असुन माझे वडील गंवडी काम करतात तसेच माझा भाउ 12 वी उ तीण झाला असुन स या तो 
नोकर या शोधात आहे. मा या वडीलां या मीलकती वर मा या घराचे उदर नवाह चालतो. दनांक 04/08/2013 रोजी मी काह  कारणा तव 
पेण पोल स ठामे येथे गेल  असता तेथे माझी ओऴख अिजं य गोसावी या पेण पोल स ठाणे पोल साशी झाल . तथे यांनी खुप सहानभुती 
पुवक मदत केल . व जाता जाता यांनी माझा मोबाईल नं. घेतला दुसया दवशी पासुन यांनी फोन कर यास सुरवात केल . एक पोल स 
माझी इत या अद बने चौकशी करतात यामुऴे मी ह  या याशी नभ डपणे बोलु लागले अणी बोलतो बोलता आमचे मै ीत पांतर झाले. मग 
मा  याने माझे कडुन माझे खाजगी जीवनातील सव गो ट  वचा न घेत या आणी यावेऴेला मी माझे ल न सन 2011 म ये पेश मोरे रा 
ठाणे या याशी होउन या याशी माझा जुन 2013 ला घट पोट के याची बाब याला सांगीतल . मीह  ह  याला या या खाजगी िजवना 
बददल वचारले असता याने मला सांगीतले क , माझे ल नास 7 वष झालेले आहेत पंरतु मला अजुनह  मुल होत नाह . माझे प नीचे बज 
कमकुवत आहे. यासाठ  अ य ी कडुन ी बज मऴवणे गरजेचे आहे. यामुऴे तु मला ी बज दे यास मदत करशील का यावर 
माझेकडे काह एक उ तर हवते पण तो यानंतर ह  वेऴोवेऴी फोन क न सहानभुती पुवक बोलत असे व वर ल बाबी वषयी याने माझे 
मनात व वास नमाण केला होता. यानंतर याने माझे आई व डलांना व वासात घेउन वर ल बाब माझे आई वडीलांना सांगीतल  व मी 
तुम या मुल ला काह ह  कमी पडुन देणार नाह  तला सुखी ठेवेन असे आ वासन दले. माझे आई व डलांनी देखील याचे आ वासनावर 
व वास ठेवला. मग मा  आ ह  राजरोसपणे भेटु लागलो तो माझेशी राजरोसपणे शर र सबंधं ठेवु लागला आ ण मी ह  तो आज ना उदया 
आप याशी ल न करेल या आशेने याला भेटु लागले या सग या गो ट स एक वषाचा कालावधी उलटुन गेला. तर  याने मला ल नाचे अ मष 
दाखवत गेला यानंतंर एका घरगुती करणात मे 2014 ला मी माझे आई व डला सोबत पेण पोल स ठाणेत गेल  असता तेथे अिजं य 
गोसावी बरोबर याची प नी रना गोसावी देखील होती. तचे पोटाकडे पाहुन ती गरोदर अस याचे मला कऴले यावेऴेला मला व माझे आई 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149490659

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वैभव दशन सोसायट  पह ला माऴा , पेण, खोपोल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वैभव दशन सोसायट  पह ला माऴा , पेण, खोपोल , रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अिजं य सुभाष गोसावी   वडील: सुभाष गोसावी 1. काटरंग रोड 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

2 रना अिजं य गोसावी   पती: अिजं य गोसावी 1. काटरंग रोड 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

3 सुभाष   गोसावी वडील: गोसावी 1. काटरंग रोड 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

4 अिजं यची आई नाव 
माह त नाह    

पती: सुभाष गोसावी 1. काटरंग रोड 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



व डलांना ध काच बसला ते हा मी अिजं यला तुझी प नी गरोदर आहे का असे वचारले असता तो मला हणाला क  हो ती गरोदर असुन 
या या साठ  लागणारे ी बज आ हाला दवाखा यातच मऴाले असुन आ ह  याबाबत टम ट घेतल  आहे. या वेऴेला मा  मला कऴले 
क  हा केवल शार र क संबंध ठेव यासाठ  माझेकडे येत आहे. याबाबत मी व माझे आई व डलांनी याला प ट वचारले असता आम यात 
भांडणे झाल . व माझे आई व डलांनी याला प ट सांगीतले क  आम या घर  येवु नको माझे मुल शी कोणताह  संबंध ठेवु नको यानंतर मा  
दोन मह ने मी या याशी बोलत न हतो. परंतु मध या कालावधीत तो मला मसकल, मेसेज कर त असे व मी फोन उचलला नस यास तो 
इतर म ां या फोन व न मला फोन क न माझेशी बोल याचा य न कर त असे व यातुनच याने परत माझे तुझेवर खरच ेम आहे. तु 
माझे पासुन लांब जावु नकोस मी तुझेशीवाय जगु शकनार नाह  मी तुझेशी ल न करेन असे वारंवार बोलु लागला परंतु मी या याकडे पुणपणे 
दुल  केले याच दर याण माझे आई व डल माझे ल नासाठ  थऴे पाहु लागले ते हा तु माझेशी कोण याह  कारचा संपक ठेवु नको माझे 
आई व डल माझेसाठ  थऴे पाहत आहेत. मला जगु दे असे मी याला सांगीत यावर तो तडक आमचे घर  आला व याने माझे आई 
व डंलाना वनवणी केल . आणी यानी प टपणे सांगीतले क , ती या बरोबर फार वाईट झाले आहे. ती माझे बरोबर देखील फरल  आहे. या 
प रि थतीत तु ह  तचे ल न दुसयाशी कसे काय करता असे क न तु ह  एखादयाची फसवणुकच करत आहात असे हणाला याबरोबर 
अिजं य गोसावी या या प टव ते पणामुऴे माझे आई व डल गोधंलले आणी याच कालाव धत माझे आईव डलांचा व वास संपादन 
कर यासाठ  या या आई व डलांना आम या घर  व तीस आणुन ठेवले. ते हा या या आई व डलांनी माझे आई व डलांना व वासात घेतले व 
आमचा मुलगा अिजं य तु हची मुलगी भा य ी ह याशीच करेल तु ह  काऴजी क  नका,असे आ वासन यांनी माझे आई व डलांना 
द यावर माझे आई व डलांनी व मी या यावर व वास ठेवला आ ण परत आम या पह या सार या गाठ भेट  होवु लाग या. यातुनच मला 
दवस गेले ह  बाब कऴ यावर दनांक 12/05/2015 रोजी मी अिजं यला सां गतले व आता तर  माझेशी ल न कर अशी वनंती केल . ते हा 
याने तु काऴजी क  नकोस मी तुझेशी लवकरच ल न करेन असे सांगुन परत माझी समजुत काढल . एवढेच न हे तर याने माझे आई 
वडीलांची देखील समजुत काढल . यांनतर याने वःत माझी टमट ड.सोनाल  वनगे, पेण ह या कडे चालु केल . तेथे औषधोपचार तपासणी 
सोना ाफ  यासाठ  आलेला सव खच अिजं यने केला तसेच मा यासाठ  अिजं यने खोपोल ला ताकई फाटा, ब जर सेल ेशन ब डींग म ये 
लक भाडयाने घेतला पंरतु मी लकम ये राहावयास गेल  नाह . यानंतर अचानक दनांक 11/06/2015 रोजी अिजं य याची प नी रनासह 
सायकांऴी माझे आई व डलांचे घर  आला व मला हणाला क  आता एवढया लवकर मला मुल नको आपण गभपात क  आ ण यांनंतर 
आपण ल न क  असे बोलु लागला अ ण याचे बोल यास याची प नी रनाने दुजोरा दला व दोघांनी मऴुन माझी व मा या आई व डलांची 
समजुत काढल  यानंतर मी व मा या आई व डलांनी माझी प रि थती पाहुन मला नाईलाजा तव माझा गभपात कर याससमंती दशवल  
दनांक 19/06/2015 रोजी रा ौ 11.00 याने मला उ वला गांवड या या धं वतंर  ल नीक वडखळ म ये नेले व मला अँड मट केले गभपाता 
साठ  लागनारे फम संमती प क हे यांनीच सहमत सह  क न दले व गभ पातासाठ  लागणारा खच देखील यानेच केला यानंतर माझा 
गभपात झाला गभपात झा यावर मी अिजं यला ल नाबाबत वचारणा केल  असता याने मला सांगीतले क  मी तु या सोबत ल न करणार 
नाह  तुझा माझा काह ह  संबंध नाह . हणुन नाईलाजा तव दनांक 23/05/2015 रोजी पेण पोल स ठाणेत जावुन अिजं य व द त ार 
दे यास गेले. यावेऴी पेण पोल स ठाणे येथे याने परत साहेबा समोर मा या सोबत ल न कर याचे कबुल केले. आ ण याच वेऴेला यांनी 
दनांक 25/06/2015 रोजी याने माझेकडुन मा या बरोबर ी बज साठ  संबंध ठेवले बाबत व मला कायम व पी आधार दे याचे मा य 
क न एक करार केला. आ ण या करारावर अिजं य व याची प नी रना यां या देखील सहया आहेत. यानी या करारारात मला आधार 
दे याचे कबुल के या मुऴे मला गो ट  बाबत आधार वाटला व न क च आतातर  अिजं य माझे बरोबर ल न करेल अशी आशा वाट यामुळे 
मी तडजोड केल  व त ार मागे घेतल . यांनतरह  मी अिजं यला ल नाबाबत वारंवार वचारना कर त असे व तो मला टाऴाटाऴ कर त असे 
आ ण सदर या गभपातामुऴे मा या नातेवाईकांम ये व समाजाम ये माझी मानहाणी होउ लागल  आणी हणुन ऑग ट 2015 म ये याने 
खोपोल  येथे भाडयाने घेतले या लकम ये मी राहावयास गेले. वेऴ मऴेल तसा तो माझे कडे येत असत मा या सोबत ेमाचे नाटक क न 
मा याशे वेऴोवेऴी शार र क संबंध ठेवत असे यांनतर माझे आई व डलांनाह  देखील लवकरात लवकर आम या भा य ी सोबत ल न करा 
असे सांगुन याची वनवनी कर त असत परंतु आज ल न करतो उदया ल न करतो असे बोलुन तो वेऴोवेऴी टाऴाटाऴ कर त असे दनांक 
31/12/2016 रोजी परत याने राहत असले या लक सोडुन मला मोगलवाडी वैभव दशन प हला मजला लक नं. 11 खोपोल  येथे भाडयाने 
राह याची सोय केल . पंरतु मी सतत या या पाठ मागे ल नाचा तगादा लाव या मुऴे नंतर याचे माझे कडे येणे देखील कमी झाले. आ ण 
आला तर  आम यात ल ना या गो ट  व न वाद होत असे. दनांक 05/02/2017 रोजी तो खोपोल  येथे आला याला ेमाने खुप गयावया 
क न ल न कर याची मी वनंती केल . ते हा याने मा याशी चंड भांडण क न तुला जे करायचे आहे ते करा आता मी तु याशी ल न 
करणार नाह . असे सांगुन तो नघुन गेला. यावेऴेला मी परत पेण पोल स ठा यात न जाता दनांक 25/04/2017 रोजी मा.पोल स अ ध क 
कायालयात त ार दे यास आले. यांनतर माझे त ार या अनुषगाने मला पेण पोल स ठा यास त ार दे यासाठ  जा यास सां गतले. यानंतर 
मी खोपोल ला मवर नघुन गेले. पेण पोल स ठा या व न मला बोलावतील हणुन मी वाट पाहत राह ले या वेऴेला दनांक29/04/2017 
रोजी अचानक तो खोपोल ला आला नी मला हणाला तु माझे व द त ार दे यासाठ  अ लबाग येथे गे याचे मला कऴवीले आहे. आ ण जर 
त ार केल स तर तुझा माझा आहे तो पण संबध सु दा संपेल आ ण तुला जर हे नको असेल तर मी एक ती ा प क तयार करतो तु 
या यावर सह  कर मला यावेऴेला मी एकट  पड या कारणाने व या या पासुन भती वाट याने मी सदर गो ट स होकार दला आ ण याने 
मला जबरद तीने याच दवसी खालापुर येथे तहसील ऑफ सला त ा प क बन व यास नेले. तेथे प

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)): Ujwala Maruti 
Badkamkar

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

13.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

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)

(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.

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 1987  

2 म हला 1989  

3 पु ष 1967  

4 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)  

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): पोलादपूर

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 21:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 21:12 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/05/2017 Time (वेळ): 19:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:56 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 05/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:15 तास Time To (वेळेपयत): 11:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 0.5 क.मी.
(b) Address (पता): 907, आनंदनगर, पोलादपुर,पोलादपुर

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): शैलेश   वसंत  पालकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): प कार

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 आनंदनगर, पोलादपुर, पोलादपुर, पोलादपूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता आनंदनगर, पोलादपुर, पोलादपुर, पोलादपूर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत याने फयाद  यांनी आरोपीत याचे मुलां बाबत केले या व त याचा वपयास क न फयाद  
यांना धकाबु क  क न श वगाळी दमदाट  केल  व फयाद  यांचा जा या ये याचा र ता अड वला हणुन गु हा.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9226849185

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  दप    सुतार उफ 
मे ी

1. 
आनंदनगर,पोलादपुर,पोलादपूर,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)): Dipak Raghunath Jadhav Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1074        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): jitendra dnyanesh jagadale

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. ( .): 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): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0069 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 05/05/2017 22:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/05/2017 21:48 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 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/05/2017 Time (वेळ): 21:48 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:42 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 04/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:10 तास Time To (वेळेपयत): 21:48 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (पता): शहाबाज,अ लबाग 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नरेश    शंकर पाट ल
(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):

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9923500145

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 तुषार    का शनाथ 
गायकवाड

1. वडखळ,पेण,पोयनाड,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी नरेश शंकर पाट ल पोह/939 पाट ल नेमणुक पोयनाड पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क , मी पोयनाड पोल स 
ठा याचे नेमणुक त गेले वषभरापासुन असुन तेथे मी जनरल युट चे काम करतो.ता.3/5/2017 रोजी 20.00 ते 4/5/2017 रोजी सकाऴी 
08.00 अशी ठाणे अंमलदार युट स असताना ता.4/5/2017 रोजी 01.49 वा. राज  रामे वर महातो वय36 धंदा ाय हर, रा.पांडवादेवी 
बाळुशेठ यांची चाळ, मुळ रा. तेल याटूंडा, पो.ल मणतुंडा, ता. नमीयाघाट, िज. गरडी, राज् झारखंड, मो.नं.7875099183 यांनी दलेल  मोटार 
अपघाताची खबर दाखल के यात मजकुरमी गेले दोन म ह या पासुन शांत रमेश जांभळे रा. शहाबाज ता. अ लबाग यांचे एल पी. क 
..MH02/YA 9889 या कवर चालक हणुन काम पाहतो.ता.03/5/2017 रोजी रा ौ 11.00 वा.चे सुमारास मी चाल वत असले या कम ये 
पी.एन पी जेट  येथुन कोळसा लोड क न अ लबाग पेण रोड नजीक असणाया फौजी धा याजवळील ट लाईट या सकलजवळ धरमंतर 
ीजकडे त ड क न मेन र या◌ापसुन बाजुस क चा र यावर क उभी क न बे ट  आण यासाठ  आमचे मालकासह पी एन पी जेट  येथे 
गेलो असता ता.4/5/2017 रोजी 00.10 वा. आमचे मालक पशात यांना मोबाईलवर फोन आला क , तुझे गाडीखाल  पाठ मागुन बलोनो कार 
घुसल  आहे हणुन मी व मालक गाडी लावलेले ठकाणी आलो व पा हले असता बलोनो कार  MH06/BM 5762 ह  आम या क या 
उजवीकडील टायर या बडीखाल  पाठ मागुन जावुन ठोकर मार याने गाडीतील चौघे जखमी इसम आतम ये होतो मी व आमचे मालक व 
इतरांनी यांना बाहेर काढले ते चौघेह  बोल याचे ि थतीत न हत तेव यात तेथे वडखळ पोल स ठा याचे पोल स मचार  आले यांनी सदर 
चौघांना उपचारासाठ  पेण सरकार  णालयात पाठ वले आहे तर  सदर अपघाताबाबत माझी त ार आहे. वैगेरे मजकुरची खबर मोटार 
अपघाताचे कागदप ात आहे.सदर मोटार अपघाताचे घटना थळी जावुन दोन पंचासम  पंचनामा के यात मजकुरसदरचे मोटार अपघाताचे 
घटना थळ हे मोटार अपघातेच फयाद  राज  महातो यंनी दाख वले ते पाहता मोजे शहाबाज गावचे ह ीत असणारे फौजी धा याचे पुढे 
पी.एन.पी जेट कडे जाणारे सकलजवळ अ लबाग पेण रोडचे बाजुस असुन सदरचे ठकाणी र ता कचींत वळणाचा प का डांबर  22 फुटाचा 
असुन पी एन पी सकलकडे जे.एस.ड यु मधील क ची लक टाकले या साईडप ीचा व याचे व द बाजुस क चा मातीचा 3 फुटाचा आहे. 
सदर ठइकाणी सकलजवळ असणारे लाईटचे मोठया खांबाचे गोलाकार क ्यापासुन फौजी धा यापासुन 50 मीटर अंतरावर अ लबाग पेण 
र यापासुन साईडप ीलगत 10 फुट अंतरावर आहे. सदर ठकाणी क .Mh02/YA9889 हा धरमंतर ीजकडे त ड क न उभा असुन याचे 
पाठ मागील बाजुकडे बलेनो कार .MH06/BM 5762 ह ने ठोकर मार याने अपघात झा याचे फयाद  हे सम  सांगत असुन क या 
पाठ मागील बाजु ह  करकोळ डमेज झा याचे दसत असुन सदर ठकाणी लक असले या ठकाणी बलेनो कार या द या या काचा तसेच 
इंडीकेटर या काचा व अ य फायबरचे न या रंगाचे तुकडे पड याचे दसत आहेत. सदर ठकाणी अपघाता या दुसया काह एक खाणाखुणा 
दसत नाह त वैगेर मजकुरचा पंचनामा अपघाताचे कागदप ात सामील कर यात आला आहे.मोटार अपघाताचे कामी 1) मोद काश हा े 
वय42 रा. शहाबाज ता.अ लबाग 2) दशन राज  पाट ल वय 32 रा.शहाबाज 3) काश रमेश जांभळे वय36 रा.शहाबाज 4) दनेश पांडुरंग थळे 
पोह/932 वडखऴ वाहतुक शाखा यांचेकडे सदर अपघाताबात चौकशीकर ता सदरचा अपघात हा बलेनो कार  MH06/BM 5762 वर ल चालक 
याने याचे वाहन अ तवेगाने चाल व याने नयं ीत न करता आ याने र तायचे बाजुस असणारे खोळशाने भरले या कला मागुन ठोकर 
मार याने झा याचे सांगत अस याने तसे याचे स व तर जबाब घेवुन मोटार अपघाताचे चौकशीचे कागदप ात सामील कर यात आले 
आहेत.सदर मोटार अपघातातील बलेनो कार  MH06/BM 5762 मधील जखमी इसमांना पेण येथे सरकार  ग लयात व यानंतर 2 जखमी 
यांना एम.जी.एम णालयात ने याचे समजले ड चाज दलेले 1) वशाल कसन साळुंखे व 24 रा.सुरेश पाटेवाला चाळ बाबदेववाडी वडखळ 
पेण 2) समथ सदानंद हा े वय16रा.वडखऴ जु या पोल स टेशनजवळ अं.नं.1 याचे सांगणे क , ता.3/5/2017 रोजी ते , अ भषेक मह  
राउत, तुषार का शनाथ गायकवाड, समथ सदानंद हा े , मोहन गायकवाड असे तुषार गायकवाड यांचे वडीलंची मालक चे बलोनो कार 
.MH06/BM5762 म ये बसुन हा शवरे येथे यांचा म  बाळु उफ शांत याचे घर  ग धळाचे काय माकर ता गेलो होतो तेथे जेवणखाण क न 
पु हा वडखळ येथे ये यास नघालो र यात पोयनाड येथे याचे एका म ाचे हळद चे काय मासाठ  गेले परंतु तेथे म  न भेट याने पु हा ते 
वडखळ येथे जा यास नघाले सदरची कार तुषार गायकवाड हा चाल वत होता अ लबाग पेण रोडने जात असताना ता.4/5/2017 रोजी 00.10 
वा.चे सुमारास धरमंतर ीजचे अ लकडे फौजी धा याजवळ आलेवेऴी एका फर युनर गाडीने हुल द याने आमचे कारचा चालक तुषार यास 
गाडी नयं ीत करता न आ याने आमची कार र याचे कडेस असणारे कोळशाने भरले या कला पाठ मागुन जावुन ठोकर मार याने अपघात 
झाला अस याचे सांगत असुन सदरचे अपघातात यांना एम जी एम णालय कळंबोल  येथे ऑडमीट के याचे सांगत अस याने तेस यांचे व 
इतर दोघांचेस व तर जबाब घे यात आले आहेत.सदर मोटार अपघाताचे चौकशीचे कामी 1) क .MH02/YA 9889 राज  रामे वर महातो 
वय36 धंदा ाय हर, रा.पांडवादेवी बाळुशेठ यांची चाळ, मुळ रा. तेल याटूंडा, पो.ल मणतुंडा, ता. नमीयाघाट, िज. गरडी, राज् झारखंड, 
मो.नं.7875099183 2)बलेनो कार , MH06/BM 5762 चा चालक तुषार का शनाथ गायकवाड वय22 रा. वडखळ ता.पेण यांना मोटार वाहन 
कायदा कलम 209 नुसार नोट स दे यात आल  अशुन यां या थळ ती मोटार अपघाताचे कागदप ात सामील कर यात आले या आहेत. 
एंकदर त सदर मोटार अपघाताचे चौकशीव न व मोटार अपघाताचे घटना थळाचे प र थीतीव न तार ख 4/5/2017 रोजी 00.10 वाज याचे 
सुमारास यांतील बलेनो कार . MH06/BM 5762 चा चालक तुषार का शनाथ गायकवाड रा. वडखळ ता.पेण याने याचे ता यातील कार 
अ तवेगाने हयगयीने बेदारकारपमे र याचे प र थीतीकडे दुल  क न अ लबाग बाजुकडून पेण बाजुकडे घेवुन जात असताना घटना थळई 
आलेवेळी यास याची कार वेगामुळे नयं ीत करता न आ यामुळे सदरची कार र याचे बाजुस उ या असणारे कोळशाने भरलेला क 
.Mh02/YA9889 हस पाठ मागुन जावुन ठोकर मार याने झाले या अपघाताम ये कारमधील 1) वशाल कसन साळुंखे व 24 रा.सुरेश 
पाटेवाला चाळ बाबदेववाडी वडखळ पेण 2)मोहन शंकर गायकवाड रा.वडखळ ता.पेण 3) अ भषेक मह  राउत रा.वडखळ ता.पेण 4) समथ 
सदानंद हा े वय16रा.वडखऴ जु या पोल स टेशनजवळ यांना लहान मो या गंभीर दुखापती हो यास व कारचे नुकसानीस कारणीभुत झाला 
हणुन माझी यांचे व द भा.द. व.स.कलम 279,337,338,मो.वा.का.कलम184 माणे सरकार तफ खबर 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)   
    

13.
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(2)

(3)

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

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMH43814        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.
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Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 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)  
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