
1. P.S. (पोल स ठाणे): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0053 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 08/05/2017 15:51 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 08/05/2017 15:51 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 08/05/2017 Time (वेळ): 15:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:30 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 08/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 200 क.मी.
(b) Address (पता): पंकज आटो मोबाईल पे ोलपंप पात, खालापुर ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): गणेष  भगवान   ईटकर
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता टाकादेवी बह रोले, मापगाव,  अ लबागरायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रस कांबे, खालापुर , रसायनी, 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 वाहने आ ण इतर ेलर क

हायवा टाटा 2518 कंपनीचा डंपर 
नं.एम.एच.46/एच 6447 इंिजन नं. 
बी 591803111डी 68124368 , 
चषीस नं.एमएट 4

12,50,000.00

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):

फयाद दनांक 08/05/2017मी गणेष भगवान ईटकर वय 32 वष, यवसाय ाय हर, रा. रस कांबे ता. खालापुर िज.रायगड, मुळ रा.टाकादेवी 
बह रोले, पो.मापगाव, ता. अ लबाग मो.नं.9921551021 सम  हजर राहून खबर लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे मी 
माझी प नी सौ.सुरेखा वय 30 वष, मुलगी मन वी वय 7 वष, व मुलगी माधवी वय 4 वष, मुलगी वै णवी वय 8 म हने, ब हण ल मी 
साहेबराव सुरवसे असे आ ह  एक  कुटूंबात राहतो. मी समीर सताराम ठाकुर रा.भातान यां याकडील हायवा डंपर नं.एम.एच.46/एच.6447 ह  
वर गेले 2 वशापासुन ाय हर हणुन नोकर स आहे. माझे ता यातील वर ल आयवा डंफर हा गेले 1 म ह यापासुन वजय मरकुटे यांचेकडे 
मटे रयल सपलाय कर ता भाडे त वावर आहे. दनांक 07/05/2017 रोजी मी माझे ता यातील हायवा डंपर नं.एम.एच.46/एच.6447 हा पंकज 
आटो मोबाईल पे ोलपंप पाताळगंगा येथे नेहमी माणे सायंकाळी 5.30 वाज याचे सुमारास डंपर या दरवा याला लाक क न उभा क न घर  
गेलो होतो. द.08/05/2017 रोजी मी सकाळी 9.00 वाज याचे सुमारास डंफर साईडवर ने याकर ता पंकज आटो मोबाईल पे ोलपंप पाताळगंगा 
येथे आलो असता सदरचा डंफर हा उभा केले या ठकाणी उभा नस याने मी लागल च माझे फोनव न गाडीचे मालक समीर सताराम ठाकुर 
यांना फोन क न सदरचा डंपर हा सदर ठकाणी उभा नस याचे कळ वले यानंतर मी षेजार  गाडी चालक यां याकडे डंपरबाबत वचारपुस 
केल  असता यांनी सां गतले क , सदरचा डंपर हा रा ौ 12.30 वाज यापयत येथे उभा होता यानंतर आ हाला तुझा डंपर दसला नाह  
हणुन मला वाटले क , सदरचा डंपर हा कोणीतर  चो न नेला आहे याचे वणन खाल ल माणे 1) 12,50,000/ हायवा टाटा 2518 कंपनीचा 
डंपर नं.एम.एच.46/एच 6447 इंिजन नं. बी 591803111डी 68124368 , चषीस नं.एमएट 448090बी 3,एफ 14654 असा असुन 10 टायर 
असलेला साईडला साई कपा ा सपोट असे नाव असलेला जुना वापरता क.अं. 12,50,000 एकुण कंमतयेणे माणे वर ल वणनाचा व 
कंमतीचा हायवा डंपर नं.एम.एच.46/एच 6447 हा द.08/05/2017 रोजी रा ौ 12.30 वाज याचे सुमारास कोणीतर  अ ात चोरटयाने डंपर 
माझे संमती षवाय चो न नेलेला आहे हणुन माझी अ ात चोरटया व दध त ार आहे. माझा वर ल संगणकावर मराठ त टंक लखीत केलेला 
जबाब मी वाचून पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 12,50,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH48202        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

अणोळखी 
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 .): 0068 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/05/2017 00:17 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 08/05/2017 23:26 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 इं डयन आमस ए ट, 1969 25

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): 08/05/2017 Time (वेळ): 23:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:26 तास Entry No. (न द .):  045

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 08/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 17 क.मी.
(b) Address (पता):  काकऴ गौऴवाडी,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): अनंत गोपाऴ महाडीक   
(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): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9029769609

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

ह कगत यांतील फयाद  हे लग् कायात असताना आरोपी हा याचे प नीला आपलेघर  घेवुन जा यासाठ  आला असता तीने फयाद या 
सांगनेव न आरोपी या या बरोबर जा यास नकार दला असता या गो ट चा मनात राग ध न वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यातील फयाद  
याना शवीगाऴी क न जीवे ठार मार याची धमक  दल  व आपले जवऴ अवैध ह यार बाऴगले हणुन वैगरेची खबर रिज दाखल क न 
मा.व र ठांना माह ती दल . पूढ ल तपास पोहवा 1275 शंदे 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 रामक ण   मा ती  सांरगे 1. काकडशेत बोरमऴा,ता 
तळरायगड,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)): Sanjay  Shubhsh  Shinde Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1275        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): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1972 साधारण/म  यम 122-152 ग  हाळ वण  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0032 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 08/05/2017 11:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 08/05/2017 11:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

3 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

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): 08/05/2017 Time (वेळ): 08:35 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 09:19 तास Entry No. (न द .):  007

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 08/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:30 तास Time To (वेळेपयत): 07:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 2 क.मी.
(b) Address (पता): महाड,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): मनसुर   कासम  शेख 
(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)

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी कोण यातर  अनोळखी वाहनाने र याचे प र थीतीकडे व नयमांकडे दुल  क न वाहन अ वचाराने हयगयीने 
अती वेगाने चालवुन यांतील मयत ह स ठोकर मा न त याव न वाहन गे याने मयताचे तुकडे तुकडे होवुन मयत ह चे जागीच मरणास 
कारणीभुत होवुन अपघाताची खबर न देता पळुन गेला हणुन वैगेरे मजकुरची खबर रिज टर  दाखल क न खबर  अहवाल मा. यायालयत 
रवाना केला घटनेचा डेल  र पोट नय ण क  अल बाग व उप वभागीय पोल स अ धकार  महाड यांना ईमेल वारे रवाना केला मा.पो. न. ी 
शंदे सो यांचे आदेशाने ईन वे ट पंचनामा पोसई ी मोरे कर त आहेत व र ठांना कळवुनन पुढ ल तपास आ ह  कर त आहोत.

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

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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 .): 0067 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 08/05/2017 17:43 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 08/05/2017 14:30 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

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): 08/05/2017 Time (वेळ): 14:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:22 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 07/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:25 तास Time To (वेळेपयत): 02:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 15 क.मी.
(b) Address (पता): भुवन आवाडी, इंदापुर,माणगाव

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): गीता   नव या  जाधव
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): इतर 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता भुवन आवाडी, इंदापुर, माणगाव, माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता भुवन आवाडी, इंदापुर, माणगाव, माणगांव, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

माणगाव पोल स ठाणे गू हा रिज टर नंबर 66 /2017भा.द. व.सा. 323,324खबर देणार गीता नव या जाधव वय 21 वष यवसाय मोलमजुर  
रा. भुवन आ.वाडी ता. माणगाव िज. रायगड आरोपी नव या शांताराम जाधव रा. भुवन आ.वाडी ता. माणगाव िज. रायगड घ.ता.वेळ. ठकाण 
ता.07/05/2017 रोजी रा ौ.02.30 वा.चे दर यान मौजे भुवन आ.वाडी येथे फयाद चे राहते घर जखमी वत खबर देणारवापरलेले 
ह यारकोयताउ शराचे कारण फयाद  आज रोजी फयाद दे यास आ यानेह कगत वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील खबर देणार या याचे 
राहते घर  यांची जाव हचे मुल चे पाचवीचे काय मासाठ  आलेल  गावातील मुल नाचत असलेल  पाहत असताना खबर देणार हचा नवरा 
आरोपीत याने खबर देणार हला पोरांनकडे बघतेस काय पोरांनबरोबर पळुन जायचा वचार आहे काय असा संशय घेवुन खबर देणार हला 
हाताबु याने मारहाण क न घरात असलेला कोयता हातात घेवुन खबर देणार हचे डो यात व डावे हातास मा न दुखापत केल  व झालेल  
भांडण सोड व याक रता म य ती आलेले सा दार खबर देणार हचे आईला सु दा आरोपीत याने ध काबु क  केल हणुन वैगरेची खबर रिज 
दाखल क न मा.व र ठांना माह ती दल . पूढ ल तपास पोना/751 हा े 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 नव या   शांताराम  जाधव  नव या 1. भुवन 
आवाडी,इंदापुर,माणगाव,माणगांव,रायगड,महाराष्
,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)): Santosh Ramchandra 
Mhatre

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 751        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

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

FIR No. ( थम खबर .): 0070 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 08/05/2017 14:04 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 08/05/2017 14:04 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 08/05/2017 Time (वेळ): 13:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:51 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 08/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 01:00 तास Time To (वेळेपयत): 03:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (पता): ी हसोबा इले क हाडव, मौजे आंबेपुर पेझार , अ लबाग

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  नानालाल   रामे वर  शमा
(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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ेकफा ट हटेल या पाठ मागे, आकाश सुभाष हा े यांची चाळ,, आंबेपुर, 

अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ेकफा ट हटेल या पाठ मागे, आकाश सुभाष हा े यांची चाळ,, आंबेपुर, 

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 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा

5,500/ पये रोख र कम याम ये 
100 पये दरा या 20 नोटा व 10 
पये दरा या 300 नोटा          
   

5,500.00

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):

मी नानालाल रामे वर शमा वय 30 वष यवसाय हाडवेअर दुकान रा. ेकफा ट हटेल या पाठ मागे, आकाश सुभाष हा े यांची चाळ, आंबेपुर 
ता.अ लबाग िज.रायगड मो.नं.9028823606 सम  पोयनाड पोल स ठा यात हजर राहुन फयाद लहुन देते क ,मी वर ल माणे ठकाणचा 
राहणारा असुन माझे मुळगाव रा. माउ, पो.कुरज, ता.रेलमंगरा, िज.राजसमंद, रा य राज थान असे आहे. मी व माझे दोन भाउ देवीलाल शमा, 
नारायणलाल शमा असे आ ह  तघेजन गेले 10 वषापासुन पोयनाड आंबेपुर येथे आकाश सुभाष हा े यांचे ब डींगम ये राहतो. आंबेपुर 
येथील संजय क णा हा े यांचे माल कचे रतन बंग या जवळ दुकानाचे गाळे आहेत. या गा यापैक  गाळा नं.1 हा मी भाडेत वावर घेतला 
आहे. या दुकानाचे नाव ी हसोबा इले क हाडवेअर असे आहे. ते दुकान मी काल दनाक 7/5/2017 रोजी रा ी 08.30 वाजता दुकान बंद 
क न घर  गेलो.आज दनांक 8/5/2017 रोजी सकाऴी 08.00 वाजताचे दर यान माझे दोन भाउ देवीलला शमा, नारायणलाल शमा हे दुकानात 
गेले यांना बंद दुकानाचे शेटरचा पुढचा टाळा अधा तुटलेला दसला तो टाळा चावीने उघडत नस याने यांनी तो टाळा उघडून दुकानात पा हले 
असता दुकानाचे छताचे दोन प े तोडून यावाटे दुकानात शइ न दुकानातील सामन अ था य थ क न टेबलचे ा हर पा हला आसता याम ये 
यांनी ठेवलेले 5 हजार 500 पये चो न ने याचे समज याने यांनी घटनेची मा हती मला फोनवर दल  यावेळी मी दुकानात जावुन 
प र थीती पा हल  कोणीतर  चोर यांनी अगर चोर याने रा ीचे वेळी दुकानाचे छताचे प े तोडून दुकानात वेश क न चोर  के याचे समजले 
हणुन मी दुकानात लावलेला CCTV कमेरा तपासुन पा हला असता याम ये चोर याचे एका हातावर काह तर  टटू काढ याचे दसले. सदरचा 
कार हा तार ख 08/5/2017 रोजी रा ी 01.00 ते पहाटे 03.15 मनीटांनी झाला अस याचे पा हले चोर यांनी दुकानातुन चो न नेले या 
र कमेचे वणन खाल ल माणे5,500/ पये रोख र कम याम ये 100 पये दरा या 20 नोटा व 10 पये दरा या 300 नोटा वापर या क. 
सुमारे5,500/ पये रोख र कमवर ल वणनाची दुकानात टेबलाचे ा हरम ये ठेवलेल  रोख र कम कोणीतर  अ ात चोर यांनी अगर चोर याने 
माझे संमती शवाय दुकानाचे छताचे प े फोडून दुकानात वेश क न लबाडीचे हेतुने चोर  क न नेल  हणुन माझे अ ात चोर यांचे व द 
फयाद आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9028823606

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)): 5,500.00

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)): 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.

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): 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  

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 .): 0071 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 08/05/2017 16:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 08/05/2017 16:03 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 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): 08/05/2017 Time (वेळ): 14:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:30 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 08/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 17 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे  शरवल  नाका भाटावर जाणा-,अ लबाग

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  सुमीत   नंदकुमार   हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 2000 (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 शरवल , अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी कु. सुमीत नंदकुमार शंदे वय17 यवसाय श ण रा. शरवल  पो.हा शवरे, ता.अ लबाग मो.नं.9028830976 आधारकाड 651968301410 
सम  हजर राहुन लहुन दोतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर आहे, घरात मी व माझा आई सुनीता नंदकुमार 
शंदे असे एक ीत कुटूंबात राहतो. आई मोलमजुर  क न आमचे कुटूंबाचा उदर नवाह करते. द.07/5/2017 रोजी आ ह  आमचे शरवल  
भाटावर मोहन शंकर हा े यांचे कडे हळद चा काय म अस याने तेथे मी माझे म  भात आ दनाथ हा े, अतुल च भान हा े, अंक त 
अंकुश हा े असे आ ह  हळद  काय माला गेलो होतो. काय माला गेलो होतो. काय म चालू असताना आमचे गावातील राहणारा हषल मोद 
घरत याला माझा चुकून ध का लागला असता हषल घरत याने मला आईची गांड अशी शवी द याने आम यात व यां यात बाचाबाची झाल  
होती. परंतु आम यातील भांडण याचवेळी मटले होते. यानंतर रा ौ 01.00 वा.चे सुमारास हळद  काय म संप याने मी व माझा म  भात 
आ दनाथ हा े. अतुल च भान हा े, अंक त अंकुश हा े असे आ ह  घर  शरवल  येथे जात असताना मौजे शरवल  भाटावर जाणारे रोडवर 
आमचे गावातील मनोज गोपाळ हा े यांचे कराणा दुकानासमोर आलेवेळी हषल मोद घरत व साह ल संतोष च हाण यांनी यांचे हातातील 
ल खंडी सळईने आगोदर हळद त झाले या भांडणाचा राग मनात ध न शवीगाळी क न संगनमताने माझे पाठ वर, छातीवर दो ह  हातावर, 
कुशीत व माझा म  भात हा े याचे डो यात छातीवर झोडी मारत असताना उमेश ीधर घरत याने याचे हातातील सऴईने भात हा े 
याचे छातीवर, पाठ वर झोडी मारत असताना माझा म  अतुल च भान हा े हा भाडण सोड व यास म ये अला असता याला सु दा हषल 
मोद घरत याने याचे कमरेवर ल खडी सळईची झोड मा न हाताबु यांनी मारहाण क न शवीगाळी क न ठार मार याची धमक  दल  
यानंतर आ ह  आमची ◌्तयाचेपासुन सुटका क न स ह ल ह पीटल येथे औषधोपचाराकर ता गेलोव औषधपचार क न आज रोजी या 
तघं वरोधात त ार दे यास पोल स ठामेत आलो.तर  द.08/5/2017 रोजी रा ौ 01.00 वा.चे मी माझे म  भात आदनाथ हा े, अतुल 
च भान हा े, अंक त अंकुश हा े असे हळद  काय म आटोपुन घर  जात असताना आगोदर झाले या भांडणाचा राग मनात ध न हषल 
मोद घरत, साह ल सोतोष च हाण, उमेश ीधर घरत व रा. शरवल  यांनी यां या हातातील ल खडी स यांनी माजे व माझे म  भात 
हा े व अतुल हा े सव रा. शरवल  झोडी मा न दुखापती के या व आ हाला शवीगाळी क न पु हा ठार मार याची धमक  दल  हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9028830976

2 थायी पता शरवल , 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 हषल   मोद  घरत 1. 
शरवल ,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भार
त

2  साह ल   संतोष  च हाण 1. 
शरवल ,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भार
त

3 उमेश   ीधर  घरत 1. 
शरवल ,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)): 

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

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

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):
13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362TVSF8201M        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 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): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0069 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 08/05/2017 21:57 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 08/05/2017 21:57 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 08/05/2017 Time (वेळ): 21:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:30 तास Entry No. (न द .):  039

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 08/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 03:30 तास Time To (वेळेपयत): 17:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 1 क.मी.
(b) Address (पता): यु बायपास रोड, अ लबाग ,अ लबाग 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सु नल  पदमाकर  धान
(b) Father's Name ( का नाम): पदमाकर 
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7875765537

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ऐ-8 गौर  नंदन सोसायट  , वदयानगर, चढरे, अ लबाग , अल बाग, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता ऐ-8 गौर  नंदन सोसायट  , वदयानगर, चढरे, अ लबाग , अल बाग, रायगड, 

महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इतर पै ो लयम उ पादने 
ा सफामर मधील 400 लटर 
ऑईल ती लटर 80 पये दराचे 
जु.वा. कं.अं

32,000.00

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):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी वर ल वणनाचे व कंमतीचे ा सफामर ऑईल कोणतर  अ ात चोरटयाने फयाद चे संमती शवाय, लबाडीचे 
हेतुने, ेन पाईप या तोट चे झाकण काढुन चो न नेले आहे हणुन

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 32,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): DHACHU1974123        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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