
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0032 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 16:06 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 05/03/2017 01:30 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 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 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): 05/03/2017 Time (वेळ): 13:37 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:49 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 05/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/03/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:30 तास Time To (वेळेपयत): 02:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे कु ळ गावचे ह ीत ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): VAIBHAV  DIPAK SAIGAVKAR

(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

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 अ लबाग 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)

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 त ारदार व यांचे म  असे ह डा अँ वएटर नं.MH06BK9126ह  घेवुन साखर आ ी येथे चाल वत 
घेवून जात असताना मौजे. कु ळ येथील गरोबा मंद र ता.अ लबाग येथे आले असता यांतील चालक याने अ तवेगाने, बेदरकारपणे, हयगईने, 
अ वचाराने र याचे पर थीतीकडे दुल  क न सायकल वार आ माराम क णा पाट ल वय 65 रा.ढवऱ ता अ लबाग यांस ठोकर मा न 
अपघात क न अपघाताम ये वतचे लहाण मो या गंभीर व पा या दुखापती हो यास सायकल व ह डा अँ वएटर या दो ह  वाहनाचे 
नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन.सदरची खबर मोटार अपघात 02/2017व न रिज टर  दाखल क न सदर गु हयाचा पुढ ल तपास 
व र ठांचे आदेशा वये पोना/1197 सायगावकर हे कर त आहेत. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850119519

2 थायी पता अ लबाग पोल स ठाणे, 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 नकेश   चं कांत  जांभळे वडील: चं कांत जांभळे 1. सुंदरनगर  लाल नगम रोड कुलाबा,बृ नमुंबई 
शहर,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)): VAIBHAV DIPAK 
SAIGAVKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): VAISAI198011        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): 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  

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): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0015 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 15:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/03/2017 15:52 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४०६
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४९८अ
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 07/03/2017 Time (वेळ): 11:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:01 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 01/10/2016 Date To ( दनांक पयत): 06/03/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): टेमपाले ,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नािजमा मुज फर खानदेशी   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता टेमपाले, माणगाव, गोरेगांव, 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 फयाद  यांना नमुद आरोपीतांनी ववाह त िजवनात शार र क, मान सक छऴ व मारहान क न ल नात 
दले या सो याचे दागीने व मागणी केलेले 50,000/ पये याचा व वासघात क न अपहार केला आहे हणुन वगैरे मजकुरची खबर रिज टर  
दाखल क न जा हर रपोट मा.हुजूर कोटात रवाना केला. पुढ ल तपास मा. व र ठांचे आदेशाने मपोना/93 सार का पाट ल कर त आहेत.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9145518883

2 थायी पता टेमपाले, माणगाव, गोरेगांव, 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 मुज फर र शद खानदेशी   1. 
टेमपाले,माणगाव,गोरेगांव,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)): SARIKA   ANANT 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH53073        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): Vikram Sadashiv Jagtap

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 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 मजबुत गोरा  

तळ अस  याचे ठकाण उजवा हात

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

               

केसाचा कार  साधारण डोळयांचा कार खोलगट बाहेर ल खालचा जी स 
बाहेर ल वरचा ट -शट

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0062 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 23:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/03/2017 22:48 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४८
5 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२५
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७

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): 07/03/2017 Time (वेळ): 22:48 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:48 तास Entry No. (न द .):  053

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

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:30 तास Time To (वेळेपयत): 16:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई पुणे NH4 रोडवर पुणे लेनव, कलोते बस टाँपजवळ   , कलोते गावचे  ह त,खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ीकांत द ता ेय जाधव   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (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)

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

Description 

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

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

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

फयाद  हे उपचार घेत अस याने आज रोजी पो लसांना कळ व याने. 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7038749222

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा कलोते मोकाशी, ता खालापुर, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा कलोते मोकाशी, ता खालापुर, खालापुर, खालापूर, 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 नतेश ह र चं  पाट ल   1. रा कलोते मोकाशी,ता 
खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भार
त

2  योगेश ह र चं  पाट ल   1. रा कलोते मोकाशी,ता 
खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भार
त

3  रोशन ह र चं  पाट ल    1. रा कलोते मोकाशी ता 
खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भार
त

4 अनोळखी 1   
5 अनोळखी 2   
6 अनोळखी 3   

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

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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जबाब ता.07/03/2017 मी ीकांत द ता ेय जाधव , वय 28 वष, धंदाःशेती, रा. कलोते मोकाशी, ता. खालापुर, िज. रायगड, 
मो.नं.7038749222 सम  जाखोट या ह पीटल खोपोल  येथे उपचारा दर यान जबाब लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन तेथे 
मी माझी आई जय ी जाधव, वडील द ता ेय जाधव, माझी प नी जानवी, मुलगा स ाट वय 8 मह ने, तसेच मोठा भाउ संद प व याची 
प नी, याचे मुले मयुर वय 14 वष, मुलगी सा ी वय 12 वष, व ांजल वय 07 वष असे एक त कुटुंबात राहतो.माझे मोठया भावाची 
तीनह  मुले खोपोल  येथे जनता हाय कुल येथे श ण घेत आहेत. यामुळे मी रोज यांना सोडायला व आणाला खोपोल  येथे जात 
असतो.तसेच मी शेती क न माझे कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. गेले दोन ते तीन वषापुव  आमचेच गावातील नतेश ह र चं  पाट ल व 
जग नाथ रामभाउ ठ बरे यांचे आपसात भांडण झाले होते. यावेळी खालापुर पोल स ठाणे येथे केस दाखल झाल  होती. यावेळी मी व माझे 
वडील असे जग नाथ ठ बरे व याचे मुलास जा मन राह लो होतो. ते हा पासुन नतेश ह र चं  पाट ल हा आमचेवर राग ध न होता.तो मला 
व माझा भाउ संद प जाधव यांस भेटेले तेथे तु ह  जा मन का राह लात हा जा मन काढुन या नाह तर तु हाला बघुन घेईल. तसेच पोल स 
टेशनला त ार दल  तर जग नाथ ठोबंरे यांचे कुटुंबास जसे मारले तसे तुम या कुटुंबाला देखील झोडुन काढु. अशी नेहमी धम या देत 
असत. यामुळे आ ह  भतीपोट  पोल स ठाणे येथे त ार दल  नाह . दनांक 04/03/2017 रोजी नेहमी माणे मी माझे भावाचे मुलगी सा ी व 
ांजल यांना खोपोल  येथे शाळेतुन घर  कलोते मोकाशी येथे आण याकर ता आमची वी ट गाडी घेवुन गेलो होतो. यावेळी मी सा ी व ांजल 
यांना घेवुन घर  येत असताना सायंकाळी 04.30 वाज याचे सुमारास आमचे कलोते गावचे टप जवळ आलेवेळी माझे गाडीचे पा ठमागुन 
आमचे गावातील नतेश ह र चं  पाट ल हा याची मिजक गाडी .एम.एच.46 पी.8951 ह घेवुन आला व माझे वी ट गाडीस पा ठमागुन 
जोरात ठोकर मारल  . यावेळी मी खाल  उत न नतेश पाट ल यांस वचार याकर ता गेलो असता मिजक गाडीत असलेले याचे भाउ योगेश 
ह र चं  पाट ल, रोशन ह र चं  पाट ल व वतः नतेश हे हातात बट व लोखंडी सळई व लाकडी दांडुक घेवुन उतरले. यावेळी यांचे सोबत 
इतर तीन अनोळखी इसम सु दा गाडीतुन खाल  उतरले. यावेळी नतेश याचे हातात बट व योगेश याचे हातात लोखंडी सळई व रोशन याचे 
हातात लाकडी दांडुक होते.व या सवानी मला अचानक बट, लोखंडी सळई व लाकडी दांडकाने व हाताबु याने मार यास सु वात केल . यावेळी 
माझा मोठा भाउ संद प जाधव हा गावातुन याची सीयाज गाडी .एम.एच.46 ए.एन.1010 ह घेवुन बस टपवर आला. तो मला 
सोड व याकर ता आला असता याला देखील या सवानी मारहाण कर यास सु वात केल .ते हा बस टपवर वडा पावची हातगाडी चालवणार  
पु पा भानुदास चैधर  रा. कलोते मोकाशी हने पाह ले व ती आ हास सोड व यास आल  होती. यावेळी झटापट त माझा भाउ संद प याने 
नतेश पाट ल यांस ढकलुन दले यावेळी याचे डोके याचे मिजक गाडीचे उघडया असले या दरवाजावर आपटले व आ ह  आमची सुटका 
क न आम या गाडया घेवुन खालापुर पोल स ठाणे येथे आलो. माझे सोबत असलेले माझे भावाचे मुलांना गावातील लोकांनी घर  सोडले असे 
आ हाला नंतर समजले .पोल स ठाणे येथे आ यानंतर डयुट वर असणारे पोल सांनी आ हास उपचाराकर ता मेडीकल रपोटासह खालापुर येथील 
सरकार  णालयात एक पोल स सोबत पाठवुन थम तु हाला झाले या दुखापंतीवर उपचार करा व यानंतर कोणीह  त ार दयायला या.असे 
सां गतले.खालापुर सरकार  णालयातील ड टरांनी आ हास तपासुन मला डा या हाताला फ चर व डा या पायाचे मांडीला मार लाग याचे 
सां गतले .तसेच भाउ संद प याचे डावे बरगडीस फ चर व छातीला मार लागले अस याने तु ह  पुढ ल उपचाराकर ता एम. जी. एम.ह पीटल 
नवी मुंबई येथे जा असे सां गतले.परंतु आ ह  तेथे न जाता खाजगी णालय जाखोट या ह पीटल खोपोल  येथे उपचाराकर ता आलो.व तेथे 
आमचेवर उपचार सु  आहेत.आज माझी मान सक ि थती सुधार याने तसेच त ार देणे ज र चे अस याने आमचा आ या भाउ महेश भालचं  
तेलंगे यांस आज रोजी उशीराने खालापुर पोल स ठा यात जावुन मी त ार देत अस याचे कळ व याने आज रोजी पोल स त ार घे यास 
खालापुर येथुन आले आहेत.तर  आज माझी मान सक ि थती सुधार याने मी आज रोजी उशीराने त ार देत आहे.तर  दनांक 04/03/2017 
रोजी मी माझे भावाचे मुलांना खोपोल  येथुन शाळेतुन घर  कलोते मोकाशी येथे माझे वर ल वी ट गाडीम ये घेवुन येत असताना कलोते 
टपवर आलेवेळी आमचे गावातील नतेश ह र चं  पाट ल, योगेश ह र चं  पाट ल, रोशन ह र चं  पाट ल व यांचे सोबत असलेले इतर तीन 
अनोळखी इसम यांनी यांचे ता यातील मिजक गाडीने माझे वी ट गाडीस ठोकर मा न तसेच मला व माझा भाउ संद प यांस मारहान क न 
छोटया व गंभीर व पा या दुखापती क न माझे हातास फ चर व भाउ संद प याचे बरगडीस फ चर केले हणुन माझी वर ल नतेश ह र चं  
पाट ल, योगेश ह र चं  पाट ल, रोशन ह र चं  पाट ल व यांचे सोबत असलेले इतर तीन अनोळखी इसम यांचे व द कायदेशीर त ार 
आहे.माझा वर ल जबाब लपटपवर टंक लखीत केला असुन तो मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  
ता. 07.03.32017 एस. ई. गायकवाडपोना 1811 खालापुर पोल स ठाणे

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

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

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

(2)

(3)

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4  

5  

6  

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)



6

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



1. P.S. (पोल स ठाणे): मांडवा को टल

FIR No. ( थम खबर .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 12:06 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/03/2017 12:06 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० 498AB

4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४९४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
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): 07/03/2017 Time (वेळ): 02:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:40 तास Entry No. (न द .):  005

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 16/05/2010 Date To ( दनांक पयत): 07/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:00 तास Time To (वेळेपयत): 02:40 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): रा सा तज कातळपाडा , पो मांपगांव ,ता अ लबाग 

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

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

(a) Name (नाव): सौ.न ता   थमेश नावकर 
(b) Husband's Name ( का नाम): थमेश नावकर 
(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):

फया द यांनी आजरोजी फयाद द याने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7066999409

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा सा तज कातळपाडा , पो मांपगाव , ता अ लबाग , मांडवा को टल, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता रा सा तज कातळपाडा , पो मांपगाव , ता अ लबाग , मांडवा को टल, 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 थमेश  नथुराम  नावकर  
पती

वडील: नथुराम नावकर 1. रा सा तज कातळपाडा,पो मापगांव,ता 
अ लबाग,मांडवा को टल,रायगड,महारा ,भारत

2 नता  नथुराम नावकर  
सासु

पती: नथुराम नावकर 1. रा सा तज कातळपाडा,पो मांपगाव,ता 
अ लबाग,मांडवा को टल,रायगड,महारा ,भारत

3 नथुराम   संभाजी  नावकर 
सासरे

वडील: संभाजी नावकर 1. रा सा तज कातळपाडा,पो मापगाव,ता 
अ लबाग,मांडवा को टल,रायगड,महारा ,भारत

4 ाज ता   कदम  पुण 
नाव माह त नाह  

1. सं या रा सा तज कातळपाडा,पो मापगांव,ता 
अ लबाग,मांडवा को टल,रायगड,महारा ,भारत

5 संतोष  दामोदर  मोरे 1. रा चढरे  भांडारआळी,ता 
आ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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)



क.गु हा.रिज. नं.10/2017 भा.द. व.कलम 498 (अ)(ब),494,323,504,506,34 माणे नमुदवेळी न द घे यात येते क ,म हला सेल पोल स 
अ ध क सो रायगड अ लबाग येथुन लेखी प  आ याने दाखल क.गु हा.रिज. नं.10/2017 भा.द. व.कलम 498 (अ)(ब),494,323,504,506,34 
माणे त ारदारसौ.न ता थमेश नावकर वय25 रा.सा तजे कातळपाडा पो.मापगाव ता.अ लबाग धंदा श का मो.नं. 7066999409 वरोधकः 
1) थमेश नथुराम नावकर (पती)2) नता नथुराम नावकर (सासु) 3)नथुराम संभाजी नावकर (सासरे) 4) ाज ता कदम 5)संतोष मोरे सव 
रा.सा तजे पो.मापगाव ता.अ लबाग अ.घ.ता.वेळ द.16/05/2010 रोजी पासुन ते आजपोवेते ठकाण मौजे सा तजे कातळपाडा येथे फयाद चे 
सासर  ह कगत म हला सेल पोल स अ ध क सो रायगड अ लबाग येथुन लेखी प  आ याने दाखल द.16/05/2017 रोजी फया द यांनी ल न 
के यानंतर फयाद चा नवरा आरोपीत नं.1 याने फयाद  हस सं नमताने शा रर क,मान सक व आ थक ास दलेला असुन याचे आई व डल 
आरोपीत नं.1 व 2 यांनी याला मदत क न फयाद  हस मान सक ास देवुन ुर वागणुक दलेल  आहे. या बाबत यापुव  ह फयाद  हने 
मांडवा पोल स ठाणे येथे प.न.क.रिज.नं.133/2016 द.22/05/2016 रोजी नवया व द त ार दलेल  असतानाह  या या वतनात कोणताह  
बदल होत नस याने तसेच फया द कडे वेळोवेळी पैशांची मागणी क न फयाद  कडुन 1 लाख 35 पये घेवुन बेकायदेशीर मागणी पुण 
कर याक रता वेळोवेळी ास दलेला आहे.तसेच फयाद चे पती थमेश याचे बरोबर ल न झालेले आहे.हे मा हत असताना दे खल आरोपीत नं.4 
ाज ता कदम ह फयाद चे नवयाबरोबर फया द हने नको या अव थेत पा ह याने फया द ह ल नाची प नी हयात असतानाह  आरोपीत 
नं.1 थमेश याने दुसरे ल न के याने तसेच फयाद  व आरोपीत नं.1 ते 5 यांना रायगड िज हा म हला वभाग येथे समोपदेशाकर ता 
बोला वले असता तेथे फयाद  ह तीचे पतीकडे राह यास तयार असतानाह  आरोपीत नं.1 ते 5 यांनी फयाद  हस नांदवुन घे यास नकार 
द याने फयाद  हची यांचे व द कायदे शर त ार आहे हणुन. वैगरे मजकुरची खबर रिज.दाखल क न सदर गु हयाची खबरेची त 
मा. यायालयात सादर कर त आहोत.तसेच गु हयाचा डेल  रपोट व र ठांना सादर कर त आहोत.सदर गु हयाचा पुढ ल तपास व र ठांचे 
आदेशाने पोसई ी हा े हे क रत आहेत.

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)): VAMAN 
PANDURANG 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.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): YASHVANT MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH82806

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 म हला  

3 पु ष  

4 म हला  

5 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): मांडवा को टल

FIR No. ( थम खबर .): 0011 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 18:23 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/03/2017 18:23 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७

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): 07/03/2017 Time (वेळ): 17:01 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:01 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 07/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 11:30 तास Time To (वेळेपयत): 17:01 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): मांडवा को टल
  

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

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

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

(a) Name (नाव): ी. नतीन   वसंत  हा े
(b) Father's Name ( का नाम): वसंत हा े
(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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा को ोल  , पो सारळ , ता अ लबाग , मांडवा को टल, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याचे साखळी .00

2 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 6,500.00

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):

व रल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  हे आज दनांक 07/03/2017 रोजी सकाळी 11.30 वाज याचे सुमारास मी माझे ता यातील 
मो.सा. मांक एम.एच.06 BK 4842 ह ने को ोल  येथुन ख ना बंगला येथील उधार  असलेले पैसे दे याक रता मांडवागांव येथे गेलो असता 
सदरचे पैसै दले व मी माझे घर  को ोल  येथे मोटारसायकल06 BK 4842 ह ने को ोल  गावी मांडवागांव येथुन नघालो असताना मांडवागांव 
येथील तांबोल  यांचे घराचे पुढुन जात असताना माझे मागुन एक मोटार सायकल येवुन तने मला पाठ मागुन ठोकर मारल  मी गाडी थांबवल  
व पाठ मागुन ठोकर मारले या मोटार सायकल वार यांस साईटने जागा असुनह  तु मला ठोकर का मारल स असे वचारले असता. यांचा राग 
यांना येवुन सदर मोटर सायकलवर तीन मोटार सायकल वार यांनी मी मोटारसायकल वर असताना मला थम हाताबु यानी मारहाण केल  
या तघा नह  मागील केटचे सामनेचे वेळी वगणी व न झाले या भांडणाचा राग मनात ध न यातील दोघान जवळ असले या लाकडी 
काठ ने मला मारहाण क न तघानीह  हाताबु यानी लाथेने मारहाण केलेल  आहे.सदर असले या तघान पौक  दोघांची नावे 1)अ य नाईक 2) 
म नष ठ बरे दो ह  रा. वत सारळ ता.अ लबाग िज.रायगड पुण नाव माह त नाह त तसयाचे नाव मला आता आठवत नाह .सदर मारहाणीत 
माझे पाठ वर काठ ने मारहाण केलेल  असुन डावे डो यासह  फाईट अ य याने मारलेल  आहे. तघा नह  मला हाताबु यानी व दोघानी लाकडी 
काठ ने मारहाण केलेल  असुन सदर मारहाणीत माझे उजवे पायास ह  काठ ने मारहाण के याने दुखापती झाले या आहेत. सदर मारहाणीत 
माझे ग यातील सो याची चैन तसेच खशातील पैसे 6500/ पये कोठेतर  पडुन गहाळ झालेले आहेत.व माझे नुकसान झालेले आहे. हणुन 
व रल तीन इसमान व द माझी 1)अ य नाईक 2) म नष ठ बरे दो ह  रा. वत सारळ ता.अ लबाग िज.रायगड पुण नाव माह त नाह त 
तसयाचे नाव मला आता आठवत नाह . तर  माझे यांचे व र द त ार आहे.मला दवाखा यात जा यासाठ  पोल स या द दलेल  असनु 
सरकार  दवाखा यात जावुन उपचार क न घेणार आहे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7798241462

2 थायी पता रा को ोल  , पो सारळ , ता अ लबाग , मांडवा को टल, 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 अ य   नाईक 1. रा वत सारळ,पो सारळ,ता अ लबाग,मांडवा 
को टल,रायगड,महारा ,भारत

2 म नष  ठ बरे 1. रा वत सारळ,पो सारळ,ता अ लबाग,मांडवा 
को टल,रायगड,महारा ,भारत

3 तस-याचे नाव मला   
आता आठवत नाह  

1. माह त नाह ,मांडवा 
को टल,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 6,500.00

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SHIRAM RAMBHAN 
PADVAL

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): 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): YASHVANT MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH82806

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 12:37 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/03/2017 03:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
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): 06/03/2017 Time (वेळ): 22:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:43 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 06/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 06/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 21:30 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, 4  क.मी.
(b) Address (प  ता): खारगाव बु, खारगाव बु, हसऴा- 402105

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ. नमला   दारकानाथ  पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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 ठ काणी यांतील फयाद  व सा ीदार आरोपी हे एकाच गावाचे एका समाजाचे आहेत सा ीदार नं.1) कसन गो वंद 
आगरकर याचा डेकोरेशन मंडप असुन ते याचा डेकोरेशन मंडप नेहमी होऴी या सणाला समाजा या होऴी या मैदानात लावत आसतात चालु 
वष  सदर सा ीदार यांचा डेकोरेशन मंडप होऴी या मैदानात लावुन दला नाह  हणुन यानी याचे समाजाचे मुंबई येथील अ य  यांना 
वचारणा केल  याचा आरोपीत मजकुर यानी मनात राग ध न फयाद  व सा ीदार याना शवीगाऴी क न हाताबु काने मारहाण क न 
आरोपी नं. 4) द प नवती पाट ल याने फयाद  यां या डा या हातावर मार याने फयाद  यां या हाताचे करंगळीला दुखापत केल  तसेच सदर 
झटापट  म ये फयाद  याचे अंगावर ल साडी फाट याने नुकसान झाले हणुनवगैरे बाबतची खबर रिज टर  दाखल क न तसा नयं ण क  
रायगड अल बाग व उप वभा गय पोल स अधीकार  माणगाव चाज ीवधन यांना ईमेल वारे डेल  रपोट पाठ व यात आला आहे.सदर 
गु हयाचा पुढ ल तपास मा.सपो न/ ी.एस.बी.गायकवाड सो यांचे आदेशाने पोना/1303 जाधव हे कर त आहेत.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9423941839

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खारगाव बु ुक पोपाभरे , खारगाव बु ुक, हसऴा,  हसळा , रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता खारगाव बु ुक पो पाभरे , खारगाव बु ुक, हसऴा,  हसळा , 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 नवती   नागेशा  पाट ल 1. खारगाव बु ुक,खारगाव 
बु ुक, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

2 महादेव   रामा वेटकोऴी 1. खारगाव बु ुक,खारगाव 
बु ुक, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

3 दशन   गोपीनाथ  
आगरकर  

1. खारगाव बु ुक,खारगाव 
बु ुक, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

4 द प   नवती  पाट ल 1. खारगाव बु ुक,खारगाव 
बु ुक, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SURYAKANT  
NARAYAN  JADHAV

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SNJM8301S        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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 1967  

2 पु ष 1977  

3 पु ष 1983  

4 पु ष 1993  

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 .): 0027 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 01:07 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/03/2017 01:07 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२८
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 07/03/2017 Time (वेळ): 00:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:45 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 06/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 06/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:20 तास Time To (वेळेपयत): 13:20 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नवास   गजानन पाट ल
(b) Father's Name ( का नाम): गजानन
(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.): 91-9145104393

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कामाल  गणेश नगर ता पेण, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता कामाल  गणेश नगर ता पेण, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याची ग यातील साखळी

एक सो याची चपट  चैन तीचेम ये 
बदामाचे आकाराचे पान असलेल  
पानासह 10 ँम वजनाची  
असलेल

25,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ पांढया रंगाचा खडा असलेल  10 
ँम वजनाची 25,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर ता 06/03/2017 मी नवास गजानन पाट ल वय 50 वष यवसाय र ा चालक रा. मू.पो.कामाल  गणेश नगर ता .पेण िज.रायगड मो 
न. 9145104393 सम  हजर राहून जबाब लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे वतचे राहते घर आहे. घरात मी 
माझी प नी सौ नल मा वय 48 वष ,मूलगी कूमार  ा वय 24 वष असे सवजण एक  राहतो माझी तीन आसनी र ा असून तीचा मांक 
MH 06 Z 2466 असा आहे. सदरची र ा मी पेण शहारत वासी भाडे मा न यातून मऴणाया पैशातून माझे कूंटूंबाचा उदर नवाहकरतो सदरची 
र ा मी वाशी भाडेक रता पेण शहरात सकाऴी 08.00वाजले पासून12.00 वाज पयतपेण सरकार  दवाखा यासमोर उभी करतो व यानंतर 
पेण कोटा या जवऴ र ा वाशी भाडे क रता उभी करतो.तार ख 06/03/2017 रोजी मी नेहमी माणे सकाऴी 08.00वाजता पेण शहरात 
माझी र ा घेवून आलो.व र ा वाशी भाडक रता पेण सरकार  दवाखा यासमोर उभी केल  दूपार  12.00 वाजे पयत मी पेण सरकार  
दवाखा यासमोर र ा उभी केल  व यानंतर पेण कोटाजवऴ गेलो . यावेऴी मला दूपार  01.00 वाज या या सुमारास पेण तह सल आँ फसचा 
वाशी भाडा मऴा याने मी तह सल आँ फस पेण येथे आलो व तेथून पू हा पेण कोटाकडे जात असताना दूपार  01.20 वाज याचेय सूमारस 
नगरपा लके समोर एका इसमाने र ा थांब व याक रता हाताने इशारा केला . यामुऴे मी माझी र ा थोडे पूढे नेवून हाँटेल सम ी समोर 
थांब वल . यावेऴी सदरचा इसम हा माझे र ात येवुन बसला. व यास वडखऴ येथे जा याचे अस याचे सां गतले.सदर या इसमास मी 
यापूव  माझे र ाने वडखऴ ना यावर दोन वेऴ नेवून पूनहा पेण येथे र ा भा याने आणले होते. यामूऴे सदरचा इसम हा माझे त ड 
ओऴखीचा होता परंतू याचे नाव गाव मला माह त नाह . आ ह  र ाने वडखऴ येथे गे यानंतर सदर इसमाने मला र ा वडखऴ ना यावर 
कांदे बटाटे व फूलांचे हार व करणाया दूकानासमोर र ा उभी कर यास सां गतल . या माणे मी र ा उभी केल . यावेऴीसदरचा इसम याने 
मला तू ह  इथेच थांबून रहा मी 10 म नटात पू हा येतो असे सां गतले व तो दूकाना या पाठ मागे नघून गेला. यानंतर थो या वेऴाने 
सदरचा इसम हा माझे र ाजवऴ आला यावेऴी याचे हातात 2 लेझ (वेफस) पाक टे व 2 म क सेक या बाटलाय हातात घेवून आला. व 
याने मला 1 लेझचा पाँकेट व 1 म क शेकची बाटल  दल . यावेऴी मी सदर ि◌समास मी थंड पत नाह .मला म क शेक नको अस याचे 
सां गतले.परंतू याने तू ह एक दोन घोट या येच पा हजे असा आ ह केला व मी तू हाला र ा जा त वेऴ थांब वल  हाणून 100 पये 
वाडवून भाडे देईनअसे सां गतले. यामुऴए मी लेझचे पाँ◌ेट फोडून वेफस खा ले व म क सेक बाटल तील दोन घोट यायलो. सदरवेऴी म क 
सेक बाटल  सलबंद न हती व मला यातील म क सेक कडवट वाट याने मी सदरची बाटल  पूनहा या इसमास दल  यावेऴी याने याचे 
हातातील बाटल तील म क शेक पवुन दो ह  बाट या तेथेच बाजूला टाकून द या. यानंतर सदरचे इसमाने मला आपाप या पेण येथे जायचे 
आहे असे सां गतले. यामुऴे मी माझी र ा पू हा चालू क न पेण येथे ये यास चालू क न पेण येथे ये यास नघालो. मूमबई गोवा हायवेने 
पेण बाजूकडे येत असताना वाशी ना याजवऴ आलेवेऴी माझे हातपाय जड होवून डो यावर काऴोख आ यासारखे वाटू लागले तर  देखील मी 
र ा चालवत होते. पेण हायवे चौक जवऴ आ यानंतर सदरचे अनोऴखी इसमाने मला र ा एमएसईबी या जू या रोड या ग ल तून या तथे 
माझा माणूस उभा आहे तेथे थांबू या असे सां गतले हणून मी र ा एमएसईबी या जू या रोड या ग ल तून र ा घेतल  यावेऴी सदर 
इसमाने मला गाडन जवऴ आ यावर र ा थांब व यास सां गतल . या माणे मी र ा थांब वल . यानंतर सदरचा इसम हा र ातून उतरला 
व माझे जवऴ आला मला गूंगीआ याने याने माझे डा या हाताजे प ह य बोटातील सो याची अंगठ  काढल  तसेच माजे ग यातील सो याची 
चैन काढून घेतल  व तो तेथून नगून गेला. व यानंतर मला माझे र ातच झोप लागल  यानंतर मला दूपार  04.00 वाज या या सूमारास 
जाग आल  . व यावेऴी देखील मला माझे हातपाय जड व डे यावर काऴोख येत अस यासारखे वाटत अस याने मी माझी र ा हऴुहऴू पेण 
कोटाजवऴ घेवून गेलो व तेथे जावून घडलेला कार तेथे असले या माझे ओऴखीचे सरबतवाले स मर शेख व वडापाववाले अशेक मामा यांना 
सां गतले व यानंतर मी पेण पोल स टेशनला घडले करणाबाबत त ार दे यासाठ  आलो.माझी पेण नगरपा लकेसमोर र ा थांबवून माझे 
सो याचे दा गने चो न नेणाया इसमाचे वणन खाल ल माणे नाव गाव माह त नाह  वय अंदाजे 48 वष उंची साधारण 6फूट, अगाने मजबूत, 
रंग सावऴा डो यास ट कल अंगात नेसूस गडद न या रंगाचा शट, का या रंगाची फूल पँ ट, दाढ  मशी नसलेला.सदर या अनोळखी इसमाने 
माझे डा या हाताचे बोटातील सो याची अंगठ  व ग यातील सो याची चैन काढून नेले या दा ग याचे वणन खाल ल माणे.1)25,000/ पये 
एक सो याची अंगठ  तीचे म ये पां या रंगाचा खडा असलेल  10 ँम वजनाची जु.वा. कं.अं2)25,000/ पये एक सो याची चपट  चैन 
तीचेम ये बदामाचे आकाराचे पान असलेल  पानासह 10 ँम वजनाची असलेल  जु.वा. कं.अंतर  वर ल वणनाचे अनोऴखी इसमाने मला 
कोणतेतर  गंगीचे औषध देवून माझी सो याची अंगठ  व चैन माझे संम ती शवाय वतचे फाय याक रता चो न नेल आहे हणून सदर 
अनोळखी इसमा व  माझी त ार आहे. माझा वर ल जबाब संगणकावर न द व यात आला असून याची ंट काढ यानंतर मी वाचून पा हला 
ता माझे सांगणे माणे बरोबर 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): Ashok Ananta 

Jagdale (पोल स नर क)/POBN57809  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).
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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.
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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 185-185  

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 उघडे 
केसाचा कार  समो न 
ट  कल 
केसांचा सरळपणा सरळ
वगचा वापर नाह

अंध नाह  
मच मचणारे साधारण
भुवयांचा आकार साधारण
भुवयांची जाडी साधारण 
डोळयांचा रंग काळेभोर   
डोळयांचा कार साधारण
च   याचा कार च  मा नाह  

तरळा नाह  
च   याचा वापर नाह  

आतील खालचा 
अंडर वयर 
आतील वरचा ब नयन
बाहेर ल खालचा फुल 
पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा फुल 
बाहयांचा शट

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 01:15 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/03/2017 20:45 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 07/03/2017 Time (वेळ): 00:46 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:46 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 06/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:45 तास Time To (वेळेपयत): 00:46 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता):  पेढांबे ,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुनील    भा कर हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7744051658

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मांडवा पोल स ठाणे ,  SDPO कायालय अ लबाग , अ लबाग , पोयनाड , रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता मांडवा पोल स ठाणे ,  SDPO कायालय अ लबाग , अ लबाग , पोयनाड , रायगड, 

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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

3105  कंग फशर ,1620 ः 
टुबग ाँग ,3105  लंडन 
ल झनर टाँग 2200  बडवायझर 
,वगैरे 

20,710.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1  संजय    शांताराम ठाकुर 1. 
लोणघर,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भार
त

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 20,710.00

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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मी सुनील भा कर हा े पोह/1658 नेमणुक मांडवा सागर  पोल स ठाणे स या नेमणुक उप वभागीय पोल स अ धकार  कायालय अ लबाग 
वभाग अ लबाग सम  हजर राहुन लहुन देतो क , मो.नं.77444051658 आज दनांक.06.03.2017 रोजी उप वभागीय पोल स अ धकार  
कायालय अ लबाग येथे हजर असताना प र.पोल स उपअधी क ी सुनील जायभाये यांना बातमीदारा माफत बातमी मळाल  क , मौजे पेढांबे 
येथील कराणा टोअसचे दुकानात देशी वदेशी दा  व चा चोराट  धंदा क रत आहे अशी खा ी शर बातमी मळा याने मी प र पोल स 
उपअधी क ी सुनील जायभाये ,पोल स उप नर क ी नागवेकर व पो श/2393 पाढंरे असे आ ह  पोल स गाडीनंबर MH.06.AA.277 हने 
रवाना होउन मौजे पेढांबे गावचे ना यावर आलो. तेथे दोन पंचांना बोलाउन यांना ह कगत सांगुन यांचेसमवेत पायी चालत करण कराणा 
टोअस येथे गेलो असता सदर दुकानाम ये छापा टाकला असता एक इसम करण कराणा टोअस दुकानाम ये देशी वदेशी तसेच बअर 
वकत असताना मऴुन आला यास मी वत व पो. श./2396 पांढरे यांनी जागीच पकडले ती वेऴ 20.45 वा.ची होती. सदर इसमास याचे 
नाव गाव वचारले असता यांनी याचे नाव संजय शांताराम ठाकुर वय35 रालोणघर ताअ लबाग िज हारायगड असे अस याचे सांगीतले. 
या याकडे सदर देशी वदेशी दा  व बअर जवऴ बाऴग याचा व याची व  कर याचा अथवा प याचा परवाना आहे काय याबाबत 
वचारले असता यांनी आप याजवऴ परवाना नस याचे सांगीतले. या या ता यात मऴुन आले या देशी वदेशी दा  व बअर या बाट यांचे 
वणन खाल ल माणे.21) 3105.00 पये कमती या कंग फशर ंग बअर या एकुण 23 काचे या बाट या येक  135/ पये माणे 22) 
1620.00 पये कमती या टुबग ंग बअर या एकुण 12 काचे या बाट या येक  135/ पये माणे 23) 3105.00 पये कमती या 
लंडन लझीनल ंग बअर या एकुण 27 काचे या बाट या येक  115/ पये माणे 24) 480.00 पये कमती या बडवायझर माइ ड 
बअर या एकुण 03 काचे या बाट या येक 160/ पये माणे 25) 2200.00 पये कमती या बडवायझर ंग बअर या एकुण 11 
काचे या बाट या येक  200/ पये माणे 26) 1080.00 पये कमती या फा टर ंग बअर या एकुण 08 काचे या बाट या येक  
135/ पये माणे 27) 560.00 पये कमती या इं पे रअर यु ह क  750 म. ल.ची बाटल .28) 840.00 पये कमती या इं पे रअर 
यु ह क या 375 म.ल . या एकुण 03 बाट या येक  280/ पये माणे 29) 840.00 पये कमती या इं पे रअर यु ह क या 

180 म.ल . या एकुण 06 कटर या बाट या येक  140/ पये माणे 30) 100.00 पये कमती या बग पायपर ह क या 375 
म.ल . या एकुण 04 बाट या येक  250/ पये माणे 31) 375.00 पये कमती या बग पायपर ह क या 180 म.ल . या एकुण 03 
बाट या येक  125/ पये माणे 32) 600.00 पये कमती या मकडल नं.1 ह क या 180 म.ल . या एकुण 04 बाट या येक  
150/ पये माणे 33) 600.00 . पये कमती या मकडल नं.1 ह क ची 750 म. ल.ची 1 बाटल 34) 360.00 पये कमती या रयल 
ंग ह क या 180 म.ल . या एकुण 02 बाट या येक  180/ पये माणे 35) 420.00 पये कमती या हायवड ह क या 180 
म.ल . या एकुण 04 बाट या येक  105/ पये माणे 36) 240.00 पये कमती या हायवड ह क या 90 म.ल . या एकुण 04 
बाट या येक  60/ पये माणे 37) 270.00 पये कमती या डी.एस.पी. लक ह क या 375 म.ल .ची 1 बाटल .38) 945.00 पये 
कमती या डी.एस.पी. लक ह क या 180 म.ल . या एकुण 07 बाट या येक  135/ पये माणे39) 540.00 पये कमती या 
डी.एस.पी. लक ह क या 375 म.ल .ची 1 बाटल .40) 625.00 पये कमती या ओ ड मंग रम या 180 म.ल . या एकुण 05 बाट या 
येक  125/ पये माणे41) 225.00 पये कमती या जी.एम.सं ा या 9 0 म.ल . या एकुण 09 सा टक या बाट या येक  25/ पये 
माणे42) 680.00 पये कमती या बगपायपर ह क या 90 म.ल . या एकुण 10 बाट या येक  68/ पये येणे माणे वर ल वणनाचा 
व कमती या देशी वदेशी दा  व बअर दा या कटर/बाट या संजय शांताराम ठाकुवय35, रालोणघर ताअ लबाग हा करण कराणा टोअस 
दुकानाम ये ता यात बाऴग याचा व दा  व चा अथवा प याचा परवाना नसताना याने व  कर यासाठ  व वत चे फाय यासाठ  ताबे 
क जात बाऴगले ि थतीत मऴुन आला. मऴुन आले या देशी वदेशी दा या बाट यापैक  नमु याकर ता एक 180 म.ल . देशी दा ची कटर 
व बअरची बाटल  सलबंद असलेल  नमु याकर ता घेउन नमुना बाट यांना व इतर बाट यांना पंचाचे पोल सां या स यांची कागद  लेबले 
लाउन यावर दोयाने बांधुन वर पोल स बटनांची लाखेचे सल जागीच क न सव माल ज त क न आरोपी यास ता यात घे यात आलेला आहे. 
तसा स व तर पंचनामा पर पोल स उप अ ध क ी सुनील जायभाये यांनी वत सम  केलेला आहे. तर  वर ल आरोपीत संतोष शांताराम 
ठाकुर वय35 रालोणघर, ताअ लबाग याने व रल वणनाचा व कमती या ो ह . गु यातील माल देशी वदेशी दा  व बअर या बाट या वना 
परवाना गैरकायदा आपले ताबे क जात बाऴगलेले ि थतीत मऴुन आला हणुन माझी याचे व द महारा  ो ह . अ ट कलम 65 खंड 
(इ) माणे 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)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): JALINDAR DATTU 
PAWAR

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): 1016        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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.

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 1982 पातळ 142-152 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)  

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 .): 0026 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 21:19 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/03/2017 21:19 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४२
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४०६
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
7 भारतीय दंड सं हता १८६० 506(2)

8 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 07/03/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:14 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 01/01/2013 Date To ( दनांक पयत): 30/12/2015

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): उ हास   जग नाथ  हळदणकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1965 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

फयाद  यांनी मौजे पेढांबे येथील गट नं. 3 म ये खरेद  केले या ज मनीत जागेसाठ  गट नं. 4 मधील 400 के.फूट र यातुन येजा 
कर यासाठ  आरोपी सोबत करारप  केले होते. नमूद आरोपी यांनी फयाद स वर ल र याने शेतात जा यासाठ  तीबंध क न सन 2013 व 
2015 साल  वेऴोवेऴी मारहाण क न िजवे मार याची धमक  दल  व फसवणूक के याने मा. दवाणी यायालय, कनी ठ तर अ लबाग यां या 
आदेशाने CRPC 156(3) माने गु हा दाखल कर यात आला आसुन सदर गु हायचा तपास पोसई ी भोईर हे कर त आहेत.

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8108896240

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता गणपतीपाडा,   पेढांबे, नारंगी, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता गणपतीपाडा, पेढांबे, नारंगी, अ लबाग, पोयनाड , 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 पुंड लक    ल मण धोदरे 1. 
गोडातलाव,वा ण,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महार
◌ा ,भारत

2 सुदशन     पुंड लक धोदरे 1. 
गोडातलाव,वा ण,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महार
◌ा ,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)): NANDAJI 
HARIBHAVU BHOIR

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).

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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 1935  

2 पु ष 1975  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0027 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 23:36 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/03/2017 23:00 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 07/03/2017 Time (वेळ): 23:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:00 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 07/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 08:00 तास Time To (वेळेपयत): 23:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): काचळी, पट कर  ,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): स यवान     रामचं  कांबऴे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1962 (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 मंडळ अ धकर  , पोयनाड, पतंगनर , अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता मंडळ अ धकर  , पोयनाड, पतंगनर , 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)

1 इतर समु /नद तील उ पादने
 पये क.चा  फु ल शामु पाट ल 
रा.नवखार (कुडूस)  यांचा लोखंडी 
सं शनपंप 

6,00,000.00

2 इतर समु /नद तील उ पादने
 पये क.चा फु ल शामु पाट ल 
रा.नवखार (कुडूस)  यांचा यां ीक 
बाज यात                    

1,34,100.00

3 इतर समु /नद तील उ पादने

 पये क.चा फु ल शामु पाट ल 
रा.नवखार (कुडूस) याचे फायबर होडी 
                          
जु.वा.

20,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9922388190

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1  र हमत    शेख 1. 
आलमपुरा,साहेबगंज,झारखड,पोयनाड,रायगड,मह
◌ारा ,भारत

2 पाचु    शेख 1. 
आलमपुरा,साहेबगंज,झारखंड,पोयनाड,रायगड,मह
◌ारा ,भारत

3 ◌ाक र     शेख 1. 
आलमपुरा,साहेबगंज,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,म
हारा ,भारत

4  हुसेन    शेख 1. 
आलमपुरा,साहेबगंज,झारखंड,पोयनाड,रायगड,मह
◌ारा ,भारत

5 रोषण    चं कांत गराटे 1. 
बाधंण,पोयनाड,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

6 अपण    अनंद पाट ल 1. 
-पोयनाड,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भार
त

7 फु ल     शामु पाट ल 1. 
नवखार,कुडूस,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा
,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 7,54,100.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी. ी स यवान रामचं  कांबऴे वय 55 वष यवसाय नोकर  (मंडळ अ धकर  पोयनाड) रा.पतंगनर अ लबाग िज.रायगड मो.नं.9922388190 
सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन माझे वताचे राहते घर आहे. घरात मी माझे 
कुटुंबासह एक  राहतो. मी महसुल वभागात मंडळ अ धकार  हणुन कायरत असुन गेले अडीच वषापासुन पोयनाड येथे कायरत आहे. आज 
दनांक 07/03/2017 रोजी धरमतरखाडीम ये काचळी पटक र या पुवकडील बाजुस सकाळी 08.00 वाजता या सुमारास काचळी खाडीची जोळे 
मंडळी यांनी अवैध रेती उ खनन करणारे 1 सं शन पंप व 1 बाज वाऴुसह पकडुन आ हास फोन वारे माह ती द याने मी वता तलाठ  सजा 
कुसुंबळे सौ. न लनी हर चं  पाट ल , तलाठ  सजा रावेत , ी संजय व याधर भगत यांचे समवेत सदर ठकाणी गेलो. परंतु या ठ काणी 
काचळी गावातील जोळे मंडळी व सं शनपंप व बाज वर ल कामगार यांची सं या जा त अस याने आ ह  संयु तीक कारवाई कर ता आ ह  
पोयनाड पोल स ठाणे येथे फोन क न वर ल हक गत कळ वल . हणुन पोयनाड पोल स ठा याकडील पोल स उप नर क के.आर.भऊड व 
पोह/1653 काळोखे तसेच आ ह  सदर ठकाणी जावुन खा ी केल  असता सदर ठकाणी 1 सं शन पंप व वाळुने भरलेले 1 बाज दसला या 
बाजवर 6 कामगार होते यांचेयाकडे वचारणा करता बाज व सं शन पंपाचे मालक ी फु ल शामु पाट ल रा.नवखार (कुडूस) ता.अ लबाग हे 
अस याचे सां गतले यांनी वताः सां गतले याचे सोबत इतर 6 कामगार होते यां याकडे चौकशी करता यांनी यांचीनावे 1) र हमत शेख 
वय31 2) पाचु शेख 3) झाक र शेख वय41 4) हुसेन शेख वय22 सव रा.आलमपुरा िज.साहेबगंज रा य झारखंड5) रोषण चं कांत गराटे 
वय34 रा.बाधंण पोयनाड ता.अ लबाग 6) अपण अनंद पाट ल वय26 रा.पोयनाड ता.अ लबाग अशी सां गतले यां याकडे चौकशी केल  असता 
सदरचे सं शन पंप चालक व बाजचे मालक फु ल शामु पाट ल रा.नवखार (कुडूस) हे अस याचे खा ी झाले यां याकडे कोण याह  कारचा 
परवाना अढळुन आला नाह  . यमुळे सदर सं शन पंपा वारे उ खनन करत असलेल  वाळु ह  अवै य र या उ ख न क न तीचासाठा क रत 
अस याची खा ीझाल  हणुन सदर कामगार यांचे ताबे क जात सापडलेले 1 सं शन पंप व 1वाळुने भरलेले यां ीक बाज यांचे वणन खाल ल 
माणे 1) 6,00000/ पये क.चा फु ल शामु पाट ल रा.नवखार (कुडूस) यांचा लोखंडी सं शनपंप जु.वा. क.अं.2) 13,41,000/ पये क.चा 
फु ल शामु पाट ल रा.नवखार (कुडूस) यांचा यां ीक बाज यात सुमारे 8 ास वाळु सह बाज कंमत अंदाजे.3) 20,000/ पये क.चा फु ल 
शामु पाट ल रा.नवखार (कुडूस) याचे फायबर होडी जु.वा. क.अं19,61,000/  येणे माणे वर ल वणानाचा व कमतीचा अवैध वाळु उ शनना 
कर ता वापर यात आलेल  साधने यां ीक बाज व सं शनपंप व वाळु मळुन आ याने पंचांसम  स व तर पंचनामा आ ह  वता क न मळुन 
आलेला मु ेमाल सुर ीतते कर ता पोल स पाट ल काचळी, पोल स पाट ल खातवीरा व पोल स पाट ल पटक र  यांचे ता यात दे यात आला 
आहे. तर  वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर यानी वताकडे कोण याह  कारचा अ धकत वाळु उ शनन कर याचा 
परवाना नसताना देखील बेकायदेशीर, अवै यर या सं शनपंपा व बाज दारे वाळु उ खनन व चोर  कर त असताना मळुन आले व यांनी 
पयावरण कायदा 1986 चे कलम 15,19 व महारा  जमीन कायदा कलम 48 (7) (8) चा भंग क न पयावरणाचा हास केला हणुन माझी 
यांचे व द सरकारतफ फयाद आहे. तसा पंचांसम  संयु तीक पंचनामा केला असुन या सोबत सादर केला आहे. माझी वर ल खबर मी 
सांगीतले माणे संगणकावर मराठ त टंकल खीत केल  असुन ंट काढ यावर वाचुन पाह ल  असुन बरोबर 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)): 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) 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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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 1986  

2 पु ष 1972  

3 पु ष 1976  

4 पु ष 1995  

5 पु ष 1983  

6 पु ष 1991  

7 पु ष 1969  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

6

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0019 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 07/03/2017 22:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 07/03/2017 22:15 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 07/03/2017 Time (वेळ): 22:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:15 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 07/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:15 तास Time To (वेळेपयत): 20:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 22 क.मी.
(b) Address (प  ता): बागमांडला, ीवधन

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रना  अिजं य गोसावी मपोना 108
(b) Husband's Name ( का नाम): अिजं य गोसावी
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149412714

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ीवधन पोल स ठाणे, ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, 

भारत
2 थायी पता ीवधन पोल स ठाणे, ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, 

भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

एक ल ट कचा कँन याचे बुच 
काढुन पाहता यात अंदाजे 03 
लटर गावठ  हातभ ीची  दा  
कनसह क.अं.  

120.00

2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

 एकुण 35 देशी दा  टगो पंच 
लह ले या देशी दा या 180 म.ल  
या सलबंद बाट या या येक 
बाट

1,752.00

3 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
एकुण 6 मगडल नं.1 असे इं जीत 
लह ले या 180 म.ल . या सलबंद 
बाट या या येक बाटल वर तची

900.00

4 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

15 बगपाईपर डल स ि हसक  असे 
इं जीत लह लेल  180 म.ल . या 
सलबंद बाट या या येक 
बाटल वर

1,638.00

5 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

12 इ पे रअल यु सु यर ेन 
ह क  असे इं जीत लह लेल  
180 म.ल . या सलबंद बाट या 
या

1,680.00

6 इतर घरगुती व  तु 
2 ट लचे चौकनी डबे व एक 
अ यु म नयमचा गोल डबा जुने 
वापरते क.अ.          

150.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 सु या  सुभाष  डोईफोडे 1. 
बागमांडला, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भा
रत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 6,240.00

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)



मी रना अंिज य गोसावी मपोना/108 नेमणुक ीवधन पोल स ठाणे मो.नं. 8149412714 सम  हजर राहुन सरकार तफ खबर लहुन देते 
क , आज द.07/03/2017 रोजी आ ह  पोल स ठाणेस हजर असताना ी.पी.एन.कांबऴे पोल स नर क ीवधन पोल स ठाणे यांना बातमी 
मळाल  क , मौजे बागमांडला मोह ला येथील राहणाया सौ.सु या डोईफोडे या आपले राहते घराचे बाजुला देशी/ वदेशी दा  व  करते अशी 
खा ीशीर बातमी मळा याने मा.पोल स नर क ीवधन पोल स ठाणे यांचे मागदशन व सुचना माणे मी वत,पोहवा 2122 
जगताप,पोहवा/1867 महाडीक,पोहवा 1133 पेढवी, ीवधन पोल स ठाणे असे आ ह  ठाणे दैन दनीम ये 19.11 वा.न द क न खाजगी वाहनाने 
मौजे बागमांडला येथे ना यावर आलो. तेथे गे यावर पोहवा/1867 महाडीक यांनी दोन पंचाना बोलावुन बातमीतील हक गत सांगुन पंच ये यास 
तयार झा याने यांचे सह आ ह  मळाले या व रल बातमी माणे बागमांडला मोह यातुन पायी चालत जात असताना एक मह ला एका 
घराचे बाजुला आपले पु यात ला ट कचा कँन घेवून बसलेल  दसल . तचा आ हास संशय आ याने तला मी जागीच पकडले. ती वेळ 
20.15वाजणेची होती. त या पु यात असले या कनम ये काय आहे यांची पंचा सम  खा ी केल  असता यात गावठ  हातभ ीची दा  
अस याची खा ी झाल . तचे बाजुला लाकडा या आडो याला अ यु मनीयमचा,ि टल चा डबा तसेच कापडी पशवीत ब स दसला हणुन नमुद 
म हलेस पंचा सम  नाव गाव वचारता तने आपले नाव सौ.सु या सुभाष डोईफोडे वय 54वष रा.बागमांडला मोह ला, ता. ीवधन असे 
अस याचे सां गतले. तचे ता यात मळुन आले या ो ह  मालाचे वणन खाल ल माणे. 1)120.00/ पये एक ल ट कचा कँन याचे बुच 
काढुन पाहता यात अंदाजे 03 लटर गावठ  हातभ ीची दा  कनसह क.अं. 2)1725.08/ पये एकुण 35 देशी दा  टगो पंच लह ले या देशी 
दा या 180 म.ल  या सलबंद बाट या या येक बाटल वर तची कमंत 50.08 असलेल . 3)900.00/ पये एकुण 6 मगडल नं.1 असे 
इं जीत लह ले या 180 म.ल . या सलबंद बाट या या येक बाटल वर तची कमंत150 पये असलेल . 4)1638.00/ पये 15 
बगपाईपर डल स ि हसक  असे इं जीत लह लेल  180 म.ल . या सलबंद बाट या या येक बाटल वर तची कमंत109.20 पये 
असलेल . 5)1680.00/ पये 12 इ पे रअल यु सु यर ेन ह क  असे इं जीत लह लेल  180 म.ल . या सलबंद बाट या या येक 
बाटल वर तची कमंत1400 पये असलेल . 6)150.00/ पये 2 ट लचे चौकनी डबे व एक अ यु म नयमचा गोल डबा जुने वापरते 
क.अ.6240.08/ पये एकुण येणे माणे व रल वणनाचा व कंमतीचा ो ह चा माल गावठ  हातभ ीची तयार दा  व देशी/ वदेशी दा या 
बाट या आरोपीत सौ.सु या सुभाष डोईफोडे वय 54वष रा.बागमांडला मोह ला, ता. ीवधन ह या ता यात मळाले या ल ट क या कन 
मधुन नमु याक रता 180 मल  दा  एका व छ बाटल त काढुन तसेच व रल देशी वदेशी दा या बाटल तील देशी दा  टगो पंच,बगपाईपर, 
मगडोअल,इंपे रअल यु ि ह क  तील येक  एक 180 म.ल .दा ची बाटल  नमु या क रता घेऊन नमुना बाटल ला व ल ट क या 
कनला/ड यांना पंचाचे सा यांचे कागद  लेबले लावुन कनला बुच घ  बसवुन यावर लाखेचे सल जागीच क न सव माल ज त कर यात आला 
आहे. तसा स व तर पंचनामा पोहवा/1867 महाडीक यांचे सम तेचा दोन पंचा सम  केलेला आहे.तर  व रल आरोपीत सौ.सु या सुभाष 
डोईफोडे वय 54वष रा.बागमांडला मोह ला, ता. ीवधन हने वर ल वणनाचा व कमंतीचा ो ह  गु यातील माल बेकायदा गावठ  हातभ ीची 
तयार दा  तसेच देशी/ वदेशी दा या बाट या वना परवाना आपले वतचे ता यात बाळगले या ि थतीत मळुन आल  हणुन माझी तचे 
व  मु. ो.अ ट कलम 65 (खंड)ई 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)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): TUKARAM  
SAKHARAM  MAHADIK

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)
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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.
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1963  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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