
1. P.S. (पोल स ठाणे): दघी सागर

FIR No. ( थम खबर .): 0005 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/02/2017 10:44 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/02/2017 08:20 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): 07/02/2017 Time (वेळ): 09:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 09:58 तास Entry No. (न द .):  014

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 07/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:16 तास Time To (वेळेपयत): 08:20 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 03 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे बोल पंचतन ते वांजळे गाव, ीवधन

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव):  वशाल   वठोबा  जावरे
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8976685123

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बोल पंचतन, रा बोल पंचतन, ीवधन , दघी सागर , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता बोल पंचतन, रा बोल पंचतन, ीवधन , दघी सागर , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल 500  कंमतीची 20 लटर गावठ  
हातभ ीची तयार दा  कँनतह 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):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यातील आरोपीत मजकुर यानी वर ल वणानाचा व कंमतीचा ो ह शन गु हयातील माल सुमारे 20 ल टर 
गावठ  हातभ ीची तयार गैरकायदा वताचे ताबेक जात बालगले ि थतीत मऴून आला हणून वगैरे मजकुरची खबर रिज टर  दाखल 
कर यात आलेला असुन, दाखल गु हया बाबत मा. व र ठाना माह ती दे यात आलेल  असून, सदर बाबत पुढ ल तपास मा. व र ठा या 
मागद णाखाल  पोहवा/875 गायकवाड 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 सुयकांत   वसंत  
तोडणकर

वडील: वसंत तोडणकर 1. कुंभारआळी,बोल पंचतन, ीवधन, दघी 
सागर ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): RAHUL  MAHADU  
GAIKAWAD

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362RMGM8101L        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): SANJAY NAGORAO MOGALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
No. ( .): PCNH94424

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1975 मजबुत 170-170 गोरा  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

बाहेर ल खालचा फुल 
पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा फुल 
बाहयांचा शट

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0035 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/02/2017 16:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/02/2017 16:20 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 130(1)

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 3/181

3 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(C)

4 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(E)

5 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 07/02/2017 Time (वेळ): 16:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:20 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 07/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:45 तास Time To (वेळेपयत): 10:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): सावरोल  चार फाटा, सावरोल ,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संतोष जनादन पनवर  पोल स नाईक ब.नं.1072 नेमणुक 
पो लस मु यालय अ लबाग 

(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): 

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 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
दोन LONDAN PILSNER 

PREMIUM STRONG Beer चे दोन 
बंद  ब स यात एकुण 24 बाट या

3,000.00

2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
एक TUBORG  STRONG Beer 

बाट याचा बंद ब स यात 12 
बयर या बाट या

1,800.00

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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8888837726

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पोल स मु यालय अ लबाग रायगड, अ लबाग, अ लबाग, अल बाग, रायगड, 

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

महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 रणिजत नारायण पंडीत   वडील:  नारायण पंडीत 1. ीक ण हटेल,इसांबा 
फाटा,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

2 रोह दास रामजी आगान   वडील:  रामजी  आगान 1. ीक ण हटेल,इसांबा 
फाटा,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 4,800.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब ता. 07.02.2017मी संतोष जनादन पनवर वय35 वष, यवसाय नोकर  , पोल स नाईक ब.नं.1072, नेमणुक पोल स मु यालय 
अ लबाग रायगड स या सावरोल  चेक पो ट खालापुर िज हा रायगड, मो.नं.8888837726 सम  हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल 
ठकाणी नेमणुक स असुन मी स या सावरोल  चेकपो ट खालापुर येथे दनांक 08.01.2017 पासुन नोकर  कर त आहे. आज तार ख 
07.02.2017 रोजी सकाळी 09.00 ते 11.00 वाजे पयत पो.स.ई. ी पाट ल, पो.हवा.1875 पाट ल , पो.ना./1031 भोसले, पो. श./2251 वजय 
पाट ल, पो. श./456 मासाळ असे सावरोल  येथे नाकाबंद  कर त असताना. 10.45 वाजणेचे सुमारास सावरोल  बाजुकडुन ह डा ऍ वटर कुट  नं. 
MH468260 मोटार सायकलवर दोन ईसम येताना दसले. आ हाला याचा संशय आ याने आमचे पैक  पो.हवा.1875 पाट ल यांनी सदर ह डा 
ऍ वटर कुट  थांबवुन येताना यांचे कडे लायस स (वाहन चाल व याचा परवाना) तसेच गाडीचे कोणतेह  पेपर मा गतले असता ते यांचे कडे 
मळुन आले नाह . यावेळी याचे नाव गाव वचारता ते उडवा उडवीचे उ तरे देवु लागले. यावेळी प र पोसई ी पाट ल यांनी याचेकडे 
वचारपुस केल  असता याने आपल  नावे 1) रणिजत नारायण पंडीत, वय21 , वष, रा. ीक ण हटेल, इसांबा फाटा, 2) रोह दास रामजी 
आगान, वय21 वष, रा. ीक ण हटेल, इसांबा फाटा, असे सां गतले. यांचा संशय आ याने आ ह  यांनी ह डा ऍ वटर कुट  नं. MH468260 

वर आणलेले पु ेचे ब स चेक केले असता. यात मळुन आले या मालाचे वणन खाल ल माणे, 1) 3000/  दोन ब स यावर इं जीत 
LONDAN PILSNER PREMIUM STRONG Beer असे ल हलेले यात खोलुन पाहता यात येक  12 LONDAN PREMIUM STRONG 

Beer बाट या .2) 1800/ . कंमतीचे एक बंद ब स यावर इं जीत TUBORG STRONG असे ल हलेले यात खोलुन पाहता यात येक  
12 LONDAN PREMIUM STRONG Beer बाट या .एकुण 4800/ .येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह . माल व रल आरोपीत नामे 
1) रणिजत नारायण पंडीत, वय21 , वष, रा. ीक ण हटेल, इसांबा फाटा, 2) रोह दास रामजी आगान, वय21 वष, रा. ीक ण हटेल, इसांबा 
फाटा, हे आप या जवळील असणाया ह डा ऍ वटर कुट  नं. MH468260 वर वनापरवाना घेवुन जात असताना मळुन आले हणुन यांना 
10.45 वा. ता यात घेतले असुन यां या ताबेयातील मळुन आले या मालापैक  LONDAN PILSNER PREMIUM STRONG Beer ची एक 
सलबंद बटल व TUBORG STRONG Beer ची एक सलबंद बटल काढुन घेवुन या या बुचावर पंचां या व पो लसां या स याचे कागद  लेबल 
लावुन यावर दोरा बांधुन लाखेचे सल जागीच कर यात आले आहे. तर  व रल वणनाचा व कंमतीचा माल वर ल आरोपीत नावे 1) रणिजत 
नारायण पंडीत, वय21 , वष, रा. ीक ण हटेल, इसांबा फाटा, 2) रोह दास रामजी आगान, वय21 वष, रा. ीक ण हटेल, इसांबा फाटा, हे 
वाहतुक परवाना व गाडीचे कागदप े नसताना ह डा ऍ वटर कुट  नं. MH468260 वर वाहतुक करताना मळुन आले हणुन माझी याचे 
व द मो. वा. का. कलम. 3/181, 130/1/177, व महारा  दा बंद  कायदा कलम 65 (क ) (ई ), 83 माणे सरकारतफ फयाद आहे. 

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH49889        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1996  

2 पु ष 1996  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/02/2017 23:17 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/02/2017 23:17 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): 07/02/2017 Time (वेळ): 22:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:29 तास Entry No. (न द .):  045

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 07/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:24 तास Time To (वेळेपयत): 20:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): होनाड,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ल तका    दप   कदम
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
एक  सफेद5 ल टर मापाचा 
ला ट कचाकँन याम ये गावठ  
हातभ ीची गावठ  तयार दा  क.अं.

250.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता.07/02/2017मी ल तका दप कदम, वयः29वष, धंदाःनोकर , नेमणुकःखोपोल  पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन 
देते क,मी रायगड पोल स दलात सनः2007 साल  पोल स शपाई हणुन भरती झाले असुन सनः2015 पासुन आज पावेतो खोपोल  पोल स 
ठाणे येथे नेमणुक स आहे.आज ता.07/02/2017 रोजी सपो न ी ठाकुर यांना गु त बातमीदार माफत बातमी मळाल  क, होनाड येथील 
राहणार  वमल घन याम भोरडे, यांचे राहते घराचे मागे गावठ  दा  व चा धंदा चालतो.अशी खा ीशीर बातमी अस याने मी व सपो न 
ी.ठाकुर साहेब, पोना/934 शेळके, असे सरकार  वाहन .MH06AA162 व यावर ल चालक पोहवा/234 गायकवाड असे खोपोल  पोल स ठाणे 
टेशन डायर  म ये 18.24 वाजता न द क न होनाड गावाकडे नघालो होनाड बस टप जवळ आ यावर सपो न ी.ठाकुर यांनी मोबाईल 
फोन दारे दोन पंचाना बोलावून वर ल छा याची हक गत सांगुन पंचानी संमती दश व याने आ ह  पोल स व पंच पायी चालत ो ह शन वाँच 
कर त वमल भोरडे यांचे घराचे मागे आलो तेथे आले वेळी एक बाई आप या पुढयात सफेद रंगाचा कन घेवुन बसलेल  दसल  तचा आ हास 
संशय आ याने तला मी जागीच पकडले ती वेळ 20.05 वाज याची होती त या पुढयात असले या कन म ये काय आहे. याची खा ी केल  
असता गावठ  हातभ ीची तयार दा  मळुन आल  तला तचे नाव गाव वचारता तने तचे नाव वमल घन याम भोरडे, वयः40वष, राःहोनाड 
असे सांगीतले.तर  त या ता यात मळुन आले या मालाचे वणन खाल ल माणे,25000 एक सफेद रंगाचा 5 लटर मापाचा ल ट कचा कन 
याम ये गावठ  हातभ ीची तयार दा  कन सह क.अं.25000वर ल वणनाची व कंमती गावठ  हातभ ी तयार दा  वर ल नमुद आरोपीत 
म हला नामे वमल घन याम भोरडे, रा.होनाड हचे ता यात मळुन आ याने कन मधुन 180 म.ल  दा  एका काचे या व छ बाटल त 
काढुन घेवुन बाटल  व कनला पुवरत बुच लावुन यावर पंचाचे सह चे कागद  लेबल लावुन पोल स बटणाचे लाखेचे सल जागीच कर यात आले 
असुन सव माल ज त कर यात आला आहे.तसा स व तर पंचनामा सपो न ी.ठाकुर यांनी केला आहे.तर  वर ल आरोपीत म हला नामे वमल 
घन याम भोरडे हने आपले ता यात गावठ  हात भ ीची तयार दा  गैर कायदा बाळगुन व  करताना मळुन आल  हणुन माझी तचे 
व द मुंबई ो ह शन अँ ट कलम 65 ई माणे सरकार प ा तफ खबर आहेसोबत पंचनामा व ज त मु ेमाल व नमुद आरोपी म हला 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 वमल   घन याम   भोरडे वडील:  घन याम भोरडे 1. 
होनाड,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

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): ASHOK VISHNUKANT THAKUR

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMA420033

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1977  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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 .): 0021 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/02/2017 16:22 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/02/2017 15:58 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 07/02/2017 Time (वेळ): 15:58 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:58 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 07/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 12:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Mahendra   Dama  Shid

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/06/1986 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): पोल स अ धकार

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9028851739

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 अ  कोहोल   देशी दा  सं ा जी.एम. असे   
96 ला ट क बाट या 4,800.00

2 वाहने आ ण इतर ऑटो र शा ( वाशी) एम.एच.06 डी. 6154 असा व चाँसी 
नं. 24FBFE60804

50,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता. 07/02/2016 मी मह  दामा शद वय 30 पोह/773 नेमणुक माणगांव पोल स ठाणे िज.रायगड मो.न. 9028851739 सम  पोल स 
ठा यात हजर राहुन सरकारतफ खबर देतो क , मी रायगड पोल स दलात कायरत असुन स या माणगांव पोल स ठा याचे नेमणुक स आहे. 
ता.07/02/2016 रोजी पेण ता.माणगाव येथील पोल स पाट ल सौ. सा वी संतोष च हाण यांनी कळ वले क , एक र ा संशया पद र या 
माणगाव बोरघर गावाकडे येत आहे. असे कळ व याने मी तसेच बीट अंलदार पोना. 2114 साळवी असे वर ठांना कळवुन त काळ खाजगी 
मोटार सायकलने खा ी करणे कर ता पेण गावाकडे रवाना झालेा. आ ह  पेण गावाकडे जाणारे फाटयाजवळ 12.30 वाज याचे सुमारास आलो 
असता एक र ा संशया पद पेण गावाकडे जाणारे फाटयाजवळ दसल  सदर र ाचा आं हास संशय आ याने र ा आ ह  आडवील  व सदर 
ठकाणी दोन पंच बोलावुन यांना हक गत कळवुन पंचासम  सदर र ावर ल चालक यास यांचे नाव गांव वचारले असता यांनी आपले नाव 
संदेश सताराम उभारे रा. लोणशी ता.माणगांव िज.रायगड असे सांगीतले या र ाचा नंबर एम.एच.06 डी. 6154 असा होता. सदर र ाची 
पंचासम  बारकाइने तपासणी केल  असता र ाचे मागील सटचे बाजुस असलेले क यात दोन पुठयाचे ब स मळुन आलेने दो ह  खोके 
उघडुन पाहता आत म ये देशी दा या बाट या अस याची आं हा पोल स पंच यांची खा ी झाल . नमूद र ाम ये मळुन आले या मालाचे 
वणन खाल ल माणे. 1) 4800 / दोन पुठयाचे खोके यावर जी.एम. ुवर ज ल . असे मराठ त लहलेले दो ह  खोके उघडून पाहता आत म ये 
180 मल या दो हा खेा या मधील एकूण 96 ला ट क बाट या बाट यांवर देशी दा  सं ा जी.एम. असे वे टन असलेले क.अ.2) 50,000/ 
एक बजाज अटो कं.ची काळे रंग व पवळा प ा असलेल  र ा तीचा नं.एम. एच.06 डी. 6154 असा व चाँसी नं. 24FBFE60804 असा 
असलेलल  जुनी वापरती कं.अं. 54,800 / येणे माणे वर ल वणनाचा व कमतीचा ो. ह .चा माल आरोपीत संदेश सताराम उभारे व.26 
रा.लोणशी याने बेकायदा वनापरवाना वताचे ताबे क जात बाळगुण यांचे ता यातील र ा नंबर एम.एच.06 डी. 6154 ह  मधुन वाहतुक 
कर त असताना मळुन आ याने सदर माला पैक  180 मल  मापाची सलंबद वटर नमुना तपासणी कर ता ता यात घेवुन सदर वटरचे 
बुचला पोल सांचे व पंचाचे सहयाचे कागद  लेबल लावुन सीलबंद कर यात आला आहे. उवर त माल दोन पुठयाचे ब स म ये ठेवुन सदर 
खो यावर तसेच र ा नंबर एम.एच.06 डी. 6154 ह वर पोल साचे सहयाचे कागद  लेबल लावुन पोना 2114 साळवी यांनी स व तर पंचनामा 
क न ज त केला आहे. तर  यातील आरोपीत दनांक 07/02/2017 रोजी 12.30 वाज याचे सुमारास संदेश सताराम उभारे रा.लोणशी 
ता.माणगांव यांनी वर ल वणनाची देशी दा  बेकायदा वनापरवाना वताचे ताबे क जात बाळगुन ता यातील र ा नंबर एम.एच.06 डी. 6154 
ह  मधुन वाहतुक कर त असताना मळुन आला हणुन माझी याचे व द सरकारतफ फयाद आहे. माझा वर ल खबर  जबाब मी वाचुन 
पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर संगणकावर बरोबर टंक लखीत केला आहे. हे लहुन दले सह  सम  ठाणे अंमलदार माणगांव 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 संदेश   सताराम  उभारे  संदेश 1. लोणशी,तामाणगांव रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 54,800.00

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)): Sanjay   Dhondu   Salavi Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2114        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): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/02/2017 13:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/02/2017 00:10 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): 07/02/2017 Time (वेळ): 00:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:17 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 06/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 06/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 21:10 तास Time To (वेळेपयत): 22:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): मजगाव, मजगाव ,तळा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

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

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9270957333

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

500/ पये  एक लँि टकचा सफेद 
रंगाचा कँन सुमारे 20 लटर मापाचा 
यास धरणेस अंगचीच 
कडी, फरक चे बुच

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):

1) 500/ पये एक लँि टकचा सफेद रंगाचा कँन सुमारे 20 लटर मापाचा यास धरणेस अंगचीच कडी, फरक चे बुच ते काढुन पाह ले असता 
यास सुमारे 20 लटर गावठ  हातभ ी तयार कँनसह क.अं. 500/ ह कगत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपी जानु दगडू खाडे 
रा.मजगाव ता.तळा िज हरायगड यांनी वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह शन माल गावठ  हातभ ीची तयार दा  बेकायदे शर र या आपले 
ताबे क जात बाळगले थतीत मळून आला व पोल सांची चाहुल लागताच तेथुन पळून गेला हणूण

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 जानु   दगडू  खाडे 1. 
मजगावा,मजगाव,तऴा,  हसळा,रायगड,महारा ,
भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SUDARSHAN 
BALKRUSHNA GAIKWAD

Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

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 1986  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0028 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/02/2017 18:01 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/02/2017 18:01 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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): 07/02/2017 Time (वेळ): 17:38 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:38 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 28/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/02/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 15:30 तास Time To (वेळेपयत): 17:38 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 20 क.मी.
(b) Address (प  ता): फयाद  यांचे राहते घरात, पाथरज ,कजत-410201

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

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

(a) Name (नाव): दाजी   द तु   ऐनकर
(b) Father's Name ( का नाम): द तु 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7744999327

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

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 गुलाब   राजे   गांधीवले 1. पाथरज,कजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत
2 ह राबाई  भगवान ड गरे 1. पाथरज,कजत,नेरळ,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 ी.दाजी द तु ऐनकर वय42 वष, धंदानोकर , रा.पाथरज ता.कजत िज.रायगड, मो.नं.7744999327, सम  पोल स ठा यात हजर राहुन 
लहून देतो क,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन, तेथे माझे राहते घर आहे. घरात मी माझे कुटूंबासह एक ीत राहतो. मी ाथ मक आरो य 
के  मोह ल  ता.कजत येथे क न ठ सहा यक हणून गेले ऑग ट 2013 पासुन नोकर स आहे. मला चार मुल  व एक मुलगा आहे 1. 
चीता वय14 वष, 2.भारती वय12 वष, 3.र मी वय10 वष, 4.मानसी वय9 वष, व मुलगा तेश वय8 वष, असे एकुण पाच मुले असुन 
भारती ह  ईय ता 7 वी म ये ड गरपाडा शासक य आ म शाळा येथे श ण घेत होती. तीची शाळा 10.30 ते 5.00 वा.पयत असते माझी 
मुलगी रोज सकाळी 09.30 वाजता घरातुन नघुन शाळेत जात होती. माझे पाथरज येथे जनरल टोअसचे दुकान असुन दुकानात माझी प नी 
सौ. रना ह  रोज सकाळी 08.30 वाजता दुकान उघडुन सायंकाळी 7.00 वा.बंद करत असते. दुकानात तीचे सोबत माझे मुले सु दा तीचे 
मदतीला असतात. तार ख 28/01/2017 रोजी माझी मुलगी भारती दाजी ऎनकर वय12 वष, व माझा मुलगा तेश हे दोघेजण सकाळी मी 
घर  असतांना माझे समोर 7.30 वाजता शाळेत गेले होते. नंतर मला सु ी अस यामुळे मी सकाळी 8.00 वाजता माझे शेतावर माझी आई 
रखमाबाई, सासु सुंदराबाई व एक मह ला मजुर क पना भेगटे यांचे सोबत काम करणेसाठ  गेलो होतो. माझी प नी सौ रना ह  दुकानात होती. 
दुपार  12.30 वाजता माझी मुलगी भारती ह ची शाळा संपुन ती घर  आल  होती. 1.30 वाजता भारती व तीची आई रना, मुलगा तेश, 
मुलगी र मी आ हांला जेवणाचा डबा घेवुन शेतावर आले होते. 2.30 वाजता मी तसेच माझे सोबत असलेले माणसे यांनी जेवण के यावर 
परत माझी ती ह  मुले यांना मी घर  जाणेस सां गतले होते घर  येत असतांना गावाचे बाहेर शेताचे र याचे बाजुला खांबाया मंद र आहे 
मंद राचे जवळ शेत एक असुन ते गुलाब राजे  गांधीवले ह चे आहे. माझी मुले या ठकाणाव न घर  जात असतांना सदर जागेत कोणीतर  
आग लावलेल  होती माझी मुले घर  येत असतांना यांचे कडे काडेपेट /माचीस न हती. गुलाब राजे  गांधीवले, ह राबाई भगवान ड गरे या 
दोघींनी माझे मुलांना शवीगाळी क न तु ह च शेताचे बांधाला आग लावल  आहे असे हणुन ती लागलेल  आग तीने माझी मुलगी भारती 
हचे कडुन पाणी वाहुन आणुन आग वझवुन घेतल  होती. पु हा गुलाब गांधीवले या बाईने माझे मुल ला घर  जावुन परत शवीगाळी केल  
होती व तु या बापाला तुझे नाव सांगुन तुझे आई बापासमोर तुला फाशी देते असे गुलाब राजे  गांधीवले ह  भारती ह ला हणाल  होती. 
ते हा भारती ह ने माझी मोठ  मुलगी चता ह ला झालेला सव कार सां गतला होता. चता ह ने माझी मुलगी मानसी व मुलगा तेश 
यांना मी काम कर त असले या शेतावर पाठ वले होते. भारती सोबत ि चता, र मी, या तघीजणी घर  हो या. यांनी झालेला सव कार माझी 
प नी रना व मला सां गतला होता. नंतर मानसी व मुलगा तेश असे ते श्◌ेतावरच थांबले होते.दुपार  सुमारे 3.30 वाजणेचे सुमारास माझे 
मोबाईलवर माझा भाउ संजय द तु ऎनकर याने याचे मोबाईलव न फोन क न सां गतले क , भारती ह ने गळफास लावुन घेतला आहे असे 
कळ वले हणुन मी याला सां गतले क , तु तला खाल  काढुन घे व लगेच एखादया वाहनाने कशेळे येथे दवाखा यात घेवुन जा असे सांगुन 
मी लगेच घर  आलो होतो. घर  आ यानंतर मी व माझा भाउ संजय याने भारती ह ला कशेळे सरकार  ह पीटल येथे उपचाराकर ता नेले होते. 
तेथे ड टरांनी तीला तपासुन मयत घो षत केले. याबाबत माझा भाउ संजय द तु ऎनकर याने माझे मुल चे अक मात म यु बाबत पोल सात 
खबर दल  असुन कशेळे ह पीटल म ये तीचेवर ड टरांनी पो ट माटम क न तीचे ेत मी पुढ ल अं य वधी कर ता ता यात घेतले होते. 
कशेळे दुऋरे े येथील पोल सांना माझा भाउ संजय द तु ऎनकर याने जबाब दला असुन या बाबत नेरळ पोल स ठाणे येथे अम.रिज.नं. 
2/2017 ता.28/01/2017 कडे दाखल आहे. माझे मयत मुल चे धाम क काय पार पाडुन मी नेरळ पेल स ठा यात गुलाब राजे  गांधीवले, 
ह राबाई भगवान ड गरे यांनी मयत मुलगी भारती हला शवीगाळी दमदाट  के यामुळे भारती ह ने यांना घाब न आ मह या केल  आहे.तर  
माझी मुलगी भारती दाजी ऎनकर वय12 वष, रा.पाथरज ता.कजत ह स वर ल दोघींनी आ मह या करणेस व त केले आहे हणुन माझी 1) 
गुलाब राजे  गांधीवले, 2) .ह राबाई भगवान ड गरे रा.पाथरज यांचे व द त ार आहे.माझा वर ल जबाब माझे सांगणे माणे संगणकावर 
मराठ त टाईप कर यात आला असुन, तो मी वाचुन पाह ला असुन तो बरोबर व खरा 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)): MUKUND NARAYAN 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 म हला  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0016 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/02/2017 17:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/02/2017 17:18 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 07/02/2017 Time (वेळ): 15:48 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:48 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 07/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:30 तास Time To (वेळेपयत): 09:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): वरची आऴी, कुसूंबऴे,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): हेमनाथ   भगवान  खरसांबऴे
(b) Father's Name ( का नाम): भगवान खरसांबऴे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1960 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): शेतकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मधऴी आऴी, कूसूंबऴे, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत
2 थायी पता मधऴी आऴी, कूसूंबऴे, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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):

ड टरकडे अडमीट क न त ार द याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी हेमनाथ भगवान खडसांबऴे वय57 रा.कुसूंबऴे मधल  आऴी यवसाय शेती मो.नं.9850119304 जात आगर  सम  पोल स ठा यात हजर 
राहून जबाब लहून देतो क ,मी वर ल माणे ठकाणचा राहणारा असून तेथे मी माझी प नी मना ी, मूले सोनीया वय19 ,सोनल वय19, 
शुभम वय19 यांचेसह राहतो माझे प नीला तऴे झाले असून माझा मुलगा शुभम हा गतीमंद आहे मी शेती व समाजसेवा क न माझे 
कुटूंबाचा उदर नवाह करतो आ ह  रहात असले या घरा या पाठ मागे अंजनी आ माराम पाट ल या यांची मूले शैलेश व रोहन यांचेसह 
राहतात.आज ता.07/02/2017 रोजी 09.30 वा.चे.दर यान माझा मुलगा शुभम हा आमचे गावातील मा ती गोपाऴ जोशी यांचे घर  गेला होता 
तो कोचवर बसलेला असताना अंजनी आ माराम पाट ल यांचा मुलगा शैलेश याने रागाचे भरात याचे घरातुन रागाचे भरात याचे घरातुन 
लाकडी दांडका आणुन माझा मुलगा शुभम याचे डो यात मार याने याचे डो यातुन र त याउन तो च कर येऊन खाल  पडला यामुऴे मा ती 
जोशी यांचे घरातील कोचवर तसेच जमीनीवर र त पडले आहे सदरची घटना घड यानंतर शैलेश हा याचे घर  नघून गेला आहे. आम या 
गावातील शकुंतला पाट ल यांनी सदरची बाब माझे प नीला येऊन सांगीत यानंतर माझे प नीने सदरची बाब मला सांगीत यानंतर मी व माझी 
प नी मा ती जोशी यांचे घर  गेलो तेथे माझा मुलगा शुभम हा बेशु द पडला होता यानंतर आ ह  आमचा मूलगा शुभम यास घेऊन िज हा 
णालय अ लबाग येथे उपचारासाठ  घेउन गेलो तेथे ड टरांनी यास तपासून याचे डो यावर जखम झालेल  अस याने यास अडमीट केलेले 

आहे याझा मुलगा शुभम यास यापूव ह  शैलेश याने याने यांचे घरात गेला असताना श वगाऴी क न मार याची धमक  देऊन मान पकडल  
होती परंतू तो व याची आई आमचे शेजार  अस याने आ ह  सदरचे गो ट कडे दूल  केले होते परंतू शैलेश याने आज कोणतेह  कारण 
नसताना णाझा मूलगा शुभम याचे डो यावर लाकडी दांड याने मारहान क न यास र तबंबाऴ केले आहे आमचा मूलगा शुभम यांस आ ह  
िज हा णालयात दाखल कर यासाठ  गेलो होतो यामूऴे मी आता त ार दे यासाठ  आलो आहे.थर  आज ता.07/02/2017 रोजी 09.30 
वा.चे.सुमारास आमचे गावातील शैलेश आ माराम पाट ल याने कोणतेह  कारण नसताना माझा मुलगा शुभम हा आमचे गावातील मा ती जोशी 
यांचे घरात बसलेला असताना लाकडी दांड याने डो यावर मा न यास जखमी केले आहे तर  सदर बाबत माझी याचे व द त ार आहे.

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850119304

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 शैलेश  आ माराम  पाट ल आई: अंजनी आ माराम 
पाट ल

1. वरची 
आऴी,कुसूंबऴे,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा
-402108,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)): Kamalakar Rajaram  
Bhaud

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

(4)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1982 मजबुत 152-157 ग  हाळ वण  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

               साधारण दात केसाचा रंग काळा
केसांचा कटसाधारण 
केसांचा डाय नाह
केसांची लांबी साधारण 
केशरचना साधारण एक वेणी 
केसाचा कार  सवसाधारण 
राखाडी
केसांचा सरळपणा सरळ
वगचा वापर नाह

मच मचणारे साधारण
भुवयांचा आकार साधारण
भुवयांची जाडी साधारण 
डोळयांचा रंग गडद तांबुस 
डोळयांचा कार खोलगट 
च   याचा वापर नाह  

चंचल - अि थर 
नजरेचा

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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