
1. P.S. (पोल स ठाणे): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 12:21 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 12:21 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): 09/02/2017 Time (वेळ): 10:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:08 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 09/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:05 तास Time To (वेळेपयत): 11:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): के तूल  फाटा,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): करण ह र चं  देसाई   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1974 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9689935004

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
एक कापडी पशवी याम ये देशी 
दा  नेवी सं ा 180 मल या 20 
ला ट क सलबंद बाट या या ये

1,00,160.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकूर याने आपले ताबे क जात देशी दा  नेवी सं ा 180 मल या 20 ला ट क सलबंद 
बाट या वना परवाना, गैरकायदा बाळग या ि थतीत मळून आले हणून.

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 मनोहर कु णा साळवी   1. 
भांडीवल ,माणगाव,गोरेगांव,रायगड,महारा ,भार
त

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,00,160.00

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)): Rupesh  Ram  Pawar Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362RRPM8201E        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): Vikram Sadashiv Jagtap

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1962 साधारण/म  यम 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

               

केसाचा कार  साधारण डोळयांचा कार खोलगट बाहेर ल खालचा फुल 
पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा हाफ 
बाहयांचा शट

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0037 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 16:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 16:53 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

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): 09/02/2017 Time (वेळ): 16:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:15 तास Entry No. (न द .):  058

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 08/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/02/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 07:00 तास Time To (वेळेपयत): 19:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 0.9 क.मी.
(b) Address (प  ता): कजत,कजत

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): पेश    भाकर नागे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 08/10/1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8698669454

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कचेर  रोड, माणगाव , माणगाव, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता मं नं202, व ननगर  बं डीगD  वंग , कजत, कजत, कजत, रायगड, 

महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता.08/02/2017 मी पेश भाकर नागे वय 34 वष धंदानोकर  रा. व ननगर  बं डीगD वंग दुसरा मजला मं नं.202नानामा तर 
नगर कजत ता.कजत आधार काड नं.5287557284 मोबाईल नंबर .8698669454 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क , मी 
व रल ठकांणचा राहणारा असुन तेथे मी भा याने राहत आहे. सदर घरात मी व माझी प नी रया व दोन मुले असे आ ह  एक  राहतो. मी 
माथेरान पोल स ठाणे येथे नोकर  करतो व प नी रया ह  उ हासनगर स ल ह पीटल येथे आ धपर चार का (नस) हणुन नोकर  कर त आहे. 
काल दनांक 08/02/2017 रोजी मी नेहमी माणे सकाळी 07.00 वा.चे सुमारांस माझे कामावर माथेरान पोल स ठाणे येथे नघुन गेलो व 
माझी प नी रया ह  आमचे मुळ गावी माणगाव येथे ल नकाया साठ  द.07/02/2017 रोजी गेल  होती. मी सायं.19.00 वा.चे सुमारांस माझे 
कामा या ठकाणी माथेरान पोल स ठा यात असताना मा या शेजार  राहणाया सौ.बांदल ताई यांनी मला फोन क न वचारले क  दादा तु ह  
घर  आलात का या वेळी मी याना सांगीतले मी माथेरान येथेच आहे.ते हा यांनी मला सांगीतले क  दादा घराचा दरवाजा उघडलेला दसत 
आसुन आधा दरवाजा उघडा आहे. दरवा याचा लक ह  दसत नाह  यावेळी मी यांना सांगीतले क  तु ह  घरात आतम ये जा आणी काय 
झालेले आहे ते बघा व मला कळवा यानुसार या आतम ये जावुन पाह ले आसता, बेड मधील मो या लोखंडी कपाटातील कपडे अ ता य त 
पडलेले दसले व या कपाटाचे ावर उघडे दसले,तसेच छो या ल खडी कपाटाचे दरवा या व ावर उघडे अस याचे दसले तसे यांनी मला 
फोन दारे कळ वले ते हा मी लागल च माथेरान पोल स ठाणे येथुन नघुन माझे कजत येथील मवर आलो यावेळी मी पाह ले आसता 
दरवाजाचा कोयंडा हा कोण यातर  धरदार श ाने कापलेला दसुन आला यांनतर मी बेड म ये जावुन पाह ले असता. लोखंडी कपाटातील 
कपडे अ ता य त पडलेले दसले हणुन मी दो ह  कपाटाचे लाँकरम ये ठेवलेले सो या चांद चे दा गने व लेजर दुरबीण पाह ले असता, मला 
दा गने व दुरबीण दसले नाह त.ते हा माझी खा ी झाल  क, कोणीतर  अ ात चोरटयाने घरफोडी क न चोर  केल  चोर स गेले या सो या या 
दा ग यांचे वणन खाल ल माणे 1) 15,000/ पये कंमतीचे पाच सो याचे लकेट येक  1 म. वजनाचे जु.वा.क .अं2) 45,000/ पये 
कंमतीचे तीन सो या या चैनी येक  5 म. वजनाचे जु.वा.क .अं3) 7,100/ पये कंमतीचे तीन सो या या छो या आंग या येक  1 म. 
वजनाचे जु.वा.क .अं4) 14,200/ पये कंमतीचे एक सो याची मोठ  आंगठ  तीस डायमंड बसवलेल  6 म. वजनाची जु.वा.क .अं5) 20,000/ 
पये कंमतीचे एक सो याची चैन 7.5 म. वजनाचे जु.वा.क .अं6)1,000/ पये कंमतीचे एक चांद चे जासवंद चे फुल व साख या व वाळे 
जु.वा.क .अं7)1.000/ पये कंमतीची एक दुरबीण जु.वा. क.अं.एकुण 1,03,100/ येणे माणे वर ल वणनाचे व कंमतीचे सो याचे दा गने व 
दुरबीण दनांक 8.02.2017 रोजी सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 19.30 वा.चे दर यान कोणीतर  अ ात चोर याने माझे लाँकचा दरवाजा या 
लाँक तोडुन यावाटे आत वेश क न बेड मधील लोखंडी कपाटात ठेवलेले सो या चांद चे दा गने व दुरबीण कोणीतर  अ ात चोर याने माझे 
संमती शवाय लबाडीचे हेतुने वतःचे फाय याकर ता घर फोडी चोर  क न नेले हणुन माझी सदर अ ात चोर या व द त ार आहेत.सदरचे 
दा गने मळुन आ यास मी व माझी प नी ओळखेन. माझा जबाब संगणकावर तयार कर यात आला असुन ती मी सांगीतले माणे बरोबर 
टाईप केला आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह .ता.09/02/2017 ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ajmuddin Ibrahim Mulla Rank (हु ा): पोल स 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): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0038 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 03:49 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 03:49 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): 05/02/2017 Time (वेळ): 21:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:20 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 05/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 21:15 तास Time To (वेळेपयत): 21:15 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): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): खालापुर गावचे ह त, मुंबई पुणे NH-4 हायवे रोडवर ,मुंबई पुणे लेनवर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): CHANDRAKANT  GUNAJI ASAWLE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/07/1974 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खालापुर पोल स ठाणे, खालापूर, 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):

फयाद तार ख 09/02/2017 मी चं कांत गुणाजी आसवले, वय. 42 वष, यवसायनोकर , पोल स हवालदार, ब.नं. 2094, नेमणुक खालापुर 
पोल स ठाणे, रा. खालापुर, ता. खालापुर, िज. रायगड मो.नं. 8329804782 सम  सरकार तफ फयाद लहून देतो क, मी गेले 4 वषापासून 
खालापुर पोल स ठाणे येथे नेमणुक स आहे. द. 05/02/2016 रोजी रा ौ ठाणे अंमलदार हणून कत यावर असणारे पोना/2154 योगेश थुराम 
जाधव यांनी खालापुर पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज नं. 10/2016 दाखल क न मा.पोल स नर क सो.खालापूर पोल स ठाणे यां या 
आदेशा वये पुढ ल चौकशी आम याकडे दल . सदर मोटार अपघातातील खबर देणार हाद भानुदास स वासे, वय. 30 वष, यवसाय ाय हर, 
रा. धाकलगाव, ता. आंबड, िज. जालना, यांनी सम  पोल स ठा यात हजर राहून मोटार अपघाताची खबर दल  यातील मजकुर 
खाल ल माणे. मी वर ल ठकाणी राहणारा असून तेथे मी माझे कुटुंबासह राहतो. मी चालक असून गेले 10 वषापासून सु नल उ तम दगडे, रा. 
बावधन, ता. मुळशी, िज. पुणे यांचे टाटा 107 टे पो मांक MH12/GT/7227 या ट पोवर चालक हणुन कामावर आहे. तार ख 05/02/2017 
रोजी साधारण दुपार  03.30 वाज या या सुमारास मी वसई वरार येथून सदर ट पो म ये लाि टकचे पँक ंग बाँ स भ न पुणे येथे जा यास 
नघालो. मी माझे ता यातील टे पो मांक MH12/GT/7227 हा मुंबईपुणे NH4 हायवे रोडने चाल वत घेवून जात असताना साधारण रा ौ 
09.15 वाज याचे सुमारास खालापुर फाटा जवळ आलो असता माझे समो न जाणार  मोटार सायकल मांक MH14/AQ/6040 ह स माझे 
ता यातील ट पोची ि लनर साईट या बाजुने धडक लाग याने सदर मोटार सायकलचा अपघात झाला आहे.वगैरे मजकुरची खबर आहे. तसेच 
घटनेचे गांभीय ल ात घेवून आ ह  वतः घटना थळी जावुन दोन पंचासम  व सा ीदार यां या सम  दसते प रि थती माणे पंचनामा केला 
यातील मजकुर खाल ल माणे. सदरचे घटना थळ हे दोन पंचासम  यांतील सा ीदार यांनी दाख वले ते मौजे खालापुर गाव या ह ीतील मुंबई 
पुणे NH4 हायवे रोडवर खालापुर फाटा मुंबईपुणे लेनवर आहे. यातील ट पो मांक MH12/GT/7227 हा मुंबई ते पुणे असे जात असताना मोटार 
सायकल मांक MH14 AQ 6040 ह  सदर टे पोचे साईटने पुणे बाजुकडे जात असताना पाठ मागुन येणाया वर ल टे पो वर ल चालकाने भरधाव 
वेगात, बेदारकारपणे चालवून सदर मोटार सायकला पाठ मागून ठोकर मा न अपघात के याचे यातील सम  सा ीदार सांगत आहेत. वगैरे 
मजकुरचा पंचनामा मुळ कागदप ात सामील आहे. सदर मोटार अपघातातील सम  सा ीदार 1) राजु बाबुराव लंके, वय. 41 वष रा. उ तम 
नगर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे जखमी सा ीदार 2) अ नता राजु कंगे, वय. 36 वष रा. उ तम नगर, तळेगाव दाभाडे, िज. पुणे यांचेकडे 
चौकशी क न यांचे सांगणे माणे यांचे स व तर जबाब न दवून गु याचे मुळ कागदप ात सामील केले आहे. तर  एकंदर त झाले 
चौकशीव न असे न प न झाले क, यातील टे पो मांक MH12/GT/7227 वर ल आरोपीत चालक नामे हाद भानुदास स वासे, वय. 30 
वष, यवसाय ाय हर, रा. धाकलगाव, ता. आंबड, िज. जालना याने याचे ता यातील ट पो हा मुंबई ते पुणे असा चाल वत घेवून जात 
असताना दनांक 05/02/2017 रोजी रा ौ 21.15 वाज याचे सुमारास मौजे खालापुर फाटा येथे आले वेळी म य ाशन क न र याचे 
प रि थतीकडे दुल  क न, हयगईने बेदरकारपणे, न काळजीपणे, भरधाव वेगात चालवुन पुढे जाणार  मोटार सायकल मांक MH14 AQ 6040 

ह स पाठ मागुन ठोक  मा न अपघात क न सदर मोटार सायकल वर ल सा ीदार यांचे लहान, मो या व पा या दुखापतीस तसेच दो ह  
वाहनांचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन माझी आरोपीत ट पो चालक याचे व द भा.द. व.सं.क. 279, 337,338 मो.वा.का.क.184 
माणे सरकार तफ फयाद आहे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8329804782

2 थायी पता खालापुर पोल स ठाणे, 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 हाद भानुदास स वासे   1. धाकलगाव,ता अंबड,जालना,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): 

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)



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)

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1987  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0039 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 04:13 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 04:13 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४४१
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४४८

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): 08/02/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:30 तास Entry No. (न द .):  005

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 03/11/2016 Date To ( दनांक पयत): 02/12/2016

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 14:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे चौक गावचे ह ीत, साईधाम अपाटम ट,तारापुर,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): भारती   शरदचं   भोसले
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1970 (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  नं 48, ब डींग नं 10,सी वंग, रे वे पोल स वाटर, घाटकोपर पंतनगर, 

बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9892681020

2 थायी पता  नं 48, ब डींग नं 10,सी वंग, रे वे पोल स वाटर, घाटकोपर पंतनगर, 
बृ नमुंबई शहर, 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 क पना मह  चावडा   1. 701,कळवा नाका,स ट  टाँवर,कळवा,िज 
ठाणे,कळवा,ठाणे शहर,महारा ,भारत

2 इतर 3 अनोळखी म हला   
 

1. कळवा,ठाणे 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): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब तार ख 08/02/2017मी ीमती भारती शरदचं  भोसले, वय. 47 वष, यवसायनोकर , रा. घाटकोपर पंतनगर येथील रे वे पोल स 
वाटर, सी वंग ब डींग नं. 10, म नं. 48 मुंबई, मो.नं. 9892681020 सम  चौक पोल स दुर े  येथे हजर राहून लहून देते क,मी 
वर ल ठकाणी राहणार  असून तेथे मी व माझा मुलगा भुषण असे माणसे एक  राहतो. मी घाटकोपर येथील पोल स सरकार  हाँ पीटल म ये 
क  से वका हणुन काम करते. तेथे काम कर त असताना आमचे ओळक चे पोल स संतोष च हाण यांनी मला सन 2013 म ये सां गतले 
क, माझे ना यातील राज  रटे हे चौक येथे ब डींग बांधकाम करतात. तेथे तु हाला लाँक यावयाचा असेल तर तु ह  तेथे जावून बघुन ये 
असे यांनी मला सां गतले. यानंतर मी चौक येथे येवून पा हले असताना चौक येथे राज  रटे याचे ब डींगचे काम सु  झाले होते. ते हा 
ब डींग तयार झालेल  न हती. ते हा याचे ब डीगचे काम व ए रया चांगले अस याने मी तेथे लाँक खरेद  कर याचे ठर वले. या माणे 
राज  रठे यांना तीन लाख पये बु कंग कर ता दे याचे ठरले. या माणे एक म ह यानंतर राज  रठे हे आ ह  राहत असले या मुंबई येथे 
घर  आले. व यांना ठर या माणे तीन लाख पये लाँक बुक ंग र कम मी दल . ते हा यांनी मला पैसे मळा या बाबत पावती दल  आहे. 
यानंतर ब डींगचे काम काह  कारणा तव रखडले गेले. यानंतर सन 2014 म ये मी चौक येथे येवून ब डींगचे काम पा हले असता काम 
सावकाश सु  होते. ते हा यांनी मला काम लवकर पुण होवून तुमचा लाँक तुमचे नावाने रिज ेशन क न देईन असे सां गतले. या माणे 
ब डर राज  रठे यांनी ब डींगचे काम पुण झा याने दनांक 04/09/2015 रोजी साईधाम अपाटम ट मधील लाँक नंबर 206 हा माझे 
नावाने खालापुर येथील दु यम नर क यांचे कायालयात रिज ेशन क न दला. यांना मी ठर या माणे बँकचे लोन क न याचे लाँकचे 
पैसे दले. यानंतर यांनी मला लाँकचे पझेशन 20 आँ टोबर 2016 ला दले परंतु पझेशन देतेवेळी यांनी मला ब डींगचे कलर काम व 
खडक  बस व याचे काम बाक  आहे ते क न देतो असे यांनी मला सां गतले. ते हा माझे मला ब डर राजे  रठे यांनी कुलूप लावले 
होते.गेले 2 नो हबर 2016 चे प हले आठव यात मला ब डर रठे यांनी फोन क न कळ वले क, तुमचे म नंबर 206 म ये कळवा येथील 
क पना मह  चावडा व याचे बरोबर आले या इतर 3 म हला यानी दरवाजा काढून मम ये सामान टाकले आहे. या माणे मी दनांक 
03/11/2016 रोजी दुपार  02.00 वाज याचे सुमारास चौक येथे माझे लाँकवर आल  असता माझे लाँकला लाँक होते. या लाँकम ये कळवा 
येथील चावडाबाई व इतर 3 म हलांनी मळून घरगुती सामान टाकुन लाँक के याचे मला तेथे राहणाया ब डींग मधील लोकांनी सां गतले. 
ते हा मी ब डर रठे यांना फोन क न सां गतले क, माझा लाँक नंबर 206 हा मला मोकळा क न या, असे सां गतले ते हा ते मला बघू 
असे हणाले, यानंतर दनांक 02/12/2016 रोजी दुपार  03.30 वाज याचे सुमारास मी घर  असताना ब डर राज  रठे यांनी फोन क न 
कळ वले क, तुमचा 206 नंबर मला कलर करायचा अस याने मचे चावडाबाई यांनी लावलेले कुलूप काढून घरगुती सामान बाजुचे मम ये 
टाकले होते. परंतु दनांक 02/12/2016 रोजी पु हा चावडाबाई व तचे बरोबर आले या 3 म हलांनी तेच घरगुती सामान पु हा तुमचे नंबर 
206म ये टाकले आहे. व यास पु हा यांनी कुलुप लावले आहे असे सां गतले. यानंतर दनांक 03/12/2016 रोजी मी दुपार  03.00 
वाज याचे सुमारास चौक तारापुर येथील साईधाम अपाटमे ट म ये आले असता माझे मला चावडाबाईने कुलुप लावलेले मला दसले आहे. 
सदर म नंबर 206 हा माझे नावाने रिज ेशन झालेले अस याने यावर माझा मालक  ह क असताना, मला न सांगता क पना चावडाबाई 
हने माझे घरात घरगुती सामान टाकुन अ त मण केले आहे. व दरवाजाला बाहे न कुलुप लावून मला घरात जा यास तबंध केला आहे.तर  
क पना मह  चावडा, रा. 701, स ट  टाँवर, कळवा नाका, िज. ठाणे व याचे सोबत आले या इतर 3 म हलांनी राहणार ठाणे यांनी 
दनांक03/11/2016 रोजी दुपार  02.00 ते दनांक 02/12/2016 रोजी 03.30 वाज याचे दर यान के हातर  माझे माल कचा चौक तारापुर 
येथील साईधाम अपाटम ट म ये असले या लाँक नं. 206 म ये मालक  ह क नसताना माझे व ब डर राज  रठे यांचे संमती व 
परवानगी शवाय कुलुप काढून याम ये तचे घरगुती सामान टाकुन या मला वतचे लाँक लावून आजपयत ठेवले आहे. या माणे मला 
घरात जा यास तबंध केला असून घरावर बळजबर ने अ त मण केले आहे. हणुन माझी क पना मह  चावडा व तचे बरोबर आले या 
इतर 3 म हला यांचे व द कायदेशीर त ार आहे.क पना मह  चावडा यांना वारंवार संपक साधून माझे लाँकचा लाँक काढतील याची वाट 
पाहून या काढत नस याने आज रोजी मी वलंबाने त ार दे यास आले आहे. सम  हे लहून दले सह  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)): Madan Purshottam 
Khare

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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 म हला  

2 म हला  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 15:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 15:41 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 09/02/2017 Time (वेळ): 14:24 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:44 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 09/11/2016 Date To ( दनांक पयत): 10/11/2016

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:45 तास Time To (वेळेपयत): 06:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता): देव हावे पो साजगाव,खालापुर-410203

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): म नषा   मुकेश  वाघमारे
(b) Husband's Name ( का नाम): मुकेश वाघमारे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7040341322

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता देव हावे पो साजगाव, खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, भारत
2 थायी पता देव हावे पो साजगाव, खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, 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 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 
INTEX कंपनीचे 2मोबाईल यापैक  
1का या व 1पांढ                
           या रंगाचा व याम ये 
Voda

4,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान दुरदशन संच फल स कंपनीचा LED 

ट . ह .जु.वा. कं.अं 15,000.00

3 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा रोख र कम याम ये 1000 .ची 
एक नोट,500 . या सात नोटा 4,500.00

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):

आज रोजी पोल स ठा यात उ शराने त ार दे यास आ याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब तार ख 09/02/2017 मी सौ.म नषा मुकेश वाघमारे, वय 29 वष, यवसाय नोकर , रा.देव हावे, पो. साजगाव, ता. खालापुर, िज.रायगड, 
मो.नं. 7040341322 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहून देते क ,मी वर ल ठकाणची राहणार  असुन तेथे मी, माझी आई शोभा पांडुरंग 
गायकवाड, वडील पांडुरंग देउ गायकवाड, ब हणीची मुलगी व माझी मुलगी असे एक कुटूं बयांसह राहते. मी स या माझे आईवडीलांकडे माहेर  
राहत असून इमिजका येथे नोकर स आहे.ता. 09/11/2016 रोजी रा ौ 11.45 वाजताचे सुमारास जेवण क न आ ह  झोपलो होतो. 
ता.10/11/2016 रोजी सकाळी 06.00 वाजताचे सुमारास आ ह  उठ यानंतर घराचा दरवाजा उघडा दसला व ट. ह .चा रमोट घराबाहेर 
गलर चे क यावर दसला. यामुळे मी घरात पु हा जाउन पा हले असता फल स कंपनीचा ट. ह . घराम ये न हता. आ ह  झोपले या 
खोल मधील ट. ह .चे बाजूस ठेवलेले इंटे स कंपनीचे दोन मोबाईल, माझी कामाची सकसु दा कोठेह  मळून आले नाह त. सकम ये पाक टात 
4500/ पये रोख होते. आ ह  आजूबाजूला शोध घेतला असता माझी सक व रकामी पाक ट शेताम ये सापडले. घराम ये मी एकट च असून 
खाजगी कंपनीम ये कामास आहे व आईवडील वयोव द अस याने मी त ार दल  न हती. खालापूर पोल स ठा याम ये अशाच कारचे गु हे 
करणारे आरोपींकडून आमचा ट. ह . मळून आ याचे समज याने आज रोजी पोल स ठा यात उ शराने त ार दे यास आल  आहे. आमचे 
घरातील चोर स गेले या मालाची खा ी केल  असता याम ये रोख र कम, एलईडी ट. ह ., दोन मोबाईल गेलेले आहेत ते खाल ल माणे 1) 
15,000/ . कंमतीचा फल स कंपनीचा एलईडी ट. ह . जुना वापरता क.अं.2) 4,000/ . कंमतीचे इंटे स कंपनीचे दोन मोबाईल यापैक  
एक काळया रंगाचा व एक पांढःया रंगाचा मोबाईल याम ये होडाफोन समकाड 8806355301 व जुना वापरता कं.अं2) 4,500/ . रोख 
र कम याम ये 1000 . ची एक नोट, 500/ . या सात नोटा 23,500/ . एकूण तर  09/11/2016 रोजी रा ौ 11.45 वा. ते 
द.10/11/2016 रोजीचे सकाळी 06.00 वा.चे दर यान वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल आमचे देव हावे येथील राहते घरातील कोणीतर  
अ ात चोरटयाने घराचे दरवाजाची आतील कडीचे होलम ये अडकवलेल  सळई कशानेतर  सरकवून दरवाजा उघडून यावाटे वेश क न 
घरफोडी चोर  केल  हणुन माझी कायदेशीर फयाद आहे.माझा वर ल जबाब मी वाचुन पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर संगणकावर 
टंक लखीत केलेला आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता.09/02/2017 ठाणे अंमलदार खोपोल  पोल स ठाणे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 23,500.00

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) Rank (हु ा): 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)

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

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): ASHOK VISHNUKANT THAKUR

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMA420033

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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 .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 12:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 08/02/2017 00:00 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 08/02/2017 Time (वेळ): 23:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:13 तास Entry No. (न द .):  001

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 08/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/02/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): चं कांत   धोडू  जाधव
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1977 (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 चो चंदे, महाड, महाड शहर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

ह कगत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद ने महाड येथून चो चंदे येथे पायी चालत जात असताना शरगांव चोकपो ट पुढे 
आ यावर चो चंदे बाजूकडून योनार  मोटार सायकल .MH04/BR4502 ह वर ल चालक नामे अजय कांतेश सांळूखे यांने हयगईने बेदारकारपणे 
वेगात मोटार सायकल चालवून समो न फया द यांस ठोकर मा न अपघात क न यांचे डो याचे पाट मागील बाजूस लहान मो या गमभीर 
व पा या दुखापतीस कारणीभूत झाला हणून. सदरचा गु हा रिज टर  दाखल क न जाह र र पोटसह त मा.हुजूर कोटात रवाना केला 
वर ठाना डेल  र पोटने कळवून यांचा आदेशा वये वर ल तपास पो.हवा/1760कदम कर त आहे

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

2 थायी पता चो चंदे, 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 अजय  कांतेश  साळूंखे 1. शरगाव,महाड,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)): Nilesh anant kadam Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1760        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): Ravindra Pitambar Shinde

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. ( .): BPMH75186

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

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 .): 0004 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 20:36 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 20:36 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): 09/02/2017 Time (वेळ): 20:11 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:11 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 16/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 09:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 02 क.मी.
(b) Address (प  ता): झराडपाडा, अ लबाग,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ल मण    फ करराव ढाले
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता झराडपाडा, अ लबाग, मांडवा को टल, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा बटसावंगी, हंगोल  , हंगोल  हंगोल , 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 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान माय ो  हेव ओवन 1,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान दुरदशन संच ि ह.यु.127 सेमी(50)फुल 
एच.डी.एल.ई.डी. ड ह 32,989.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता.09/02/2017 मी ल मण फ करराव ढाले वय29 ,धंदामाळीकाम,जातधनगर,मुळ रा.मु.पो.बटसावंगी ता. हग ल ,िज. हंगोल  स या 
रा. झराडपाडा ता.अ लबाग िज.रायगड मो.नं.7875404846 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क , मी व रल ठकाणी झराडपाडा 
येथे से वइंदर तारन संग यांचे बंग याची व वाडीची देखभाल व माळीकाम गेले दड वषापासुन करत असुन सदर बंग याचे जवळच मला 
राहणेकर ता घर बांधुन दलेले असुन तेथे मी व माझी प नी वंदना व माझी दोन मुले मुलगी ांती,मुलगा ीकांत असे आ ह  एक  कुटुंबात 
राहतो.व मी व माझी प नी असे सकाळी 08.00 वाजले पासुन सायंकाळी 06.00 वाजेपयत बंग याचे आजुबाजुची तसेच वाडीची,ि व मंग पुल 
अशा ठकाणची साफसफाई करत असतो.तसेच बंग याची साफसफाई कर याकर ता झराड ये थल वंदा गुरव ह गेले एक म ह यापासुन 
बंग याचे आतील साफसफाईचे काम करत असते.आमचे बंग याचे मालक से वइंदर तारन संग यांचे बंग याचा संसार उपयु त सामान सुमान 
व इतर व तु आहेत. द.16/01/2017 रोजी सकाळी 08.00 वाजलेपासुन सांयकाळी 06.00 वाजेपयत से वइंदर तारन संग यांचे बंग याचे 
आजुबाजुचे तसेच वाडीतील साफसफाई मी व माझी प नी वंदना असे दोघांनी क न बंग याम ये काम करणार  वंदा गुरव हने बंग याचे 
आतील साफसफाई क न बंग याचे दारे खड या लावुन बंग याचे दरवाजास कुलुप लावुन सदर कुलुपाची चावी ह माझेकडे दल  होती. 
द.17/01/2017 रोजी सकाळी 08.00 वाजता मी वाडीतील वल कंपाउंडला रंग देत असताना सकाळी 09.00 वाजणेचे सुमारास आमचे शेटचे 
वाडीतील बंग याची साफसफाई करणार  वंदा गुरव हने बंग याचे बाहेर येवुन जोरात हाक मारल . हणुन मी मला का बोलवत आहे हे 
पाह यासाठ  बंग यात गेलो यावेळी वंदा गुरव हने मला सां गतले मी तुमचे प नी कडुन बंग याची चावी घेवुन बंगला उघडला व बंग यात 
गेलो यावेळी आप या मालकांचे ओ हन व बंग यात असलेला ट. ह .हा कोणीतर  चोरले बाबत सां गतले यावेळी मी बंग यात पा हले असता 
बंग यांचे पा ठमागचे दरवाजाची कडी काढलेल  तसेच बंग याची खडक  उघडी अस याची दसल . हणुन मी घडले या काराबाबत आमचे 
बंग याचे मालक से वइंदर तारन संग यांना फोनव न कळ वले. चो रस गेले मालाचे वणल खाल ल माणे1)32989.00/ पये एक ि ह.यु.127 
सेमी(50)फुल एच.डी.एल.ई.डी. ड ह  जुनी वापरती चालु ि थतीत कं.अं.2)1000/ पये एक इलेि क वर चालणारा ओ हन जुना वापरता चालु 
ि थतीत क.अं.33989.00/ येणे माणे व रल वणनाचा व कमंतीचा माल कोणीतर  अ ात इसमाने द.16/01/2017 रोजी सांयकाळी 18.00 
ते द.17/01/2017 रोजी सकाळी 09.00 वाजणेचे सुमारास बंद बंग यांचे पा ठमा गल दरवाजावाची कडी काढुन यावाटे आत वेश क न 
बंग यातील व रल व तु आमचे व मालकाचे संमती शवाय लबा डचे हेतुने घरफोडी चोर  क न चो न नेले हणुन माझी अ ात चोरटया व द 
त ार आहे.सदरची घरफोडी चोर  ह कोणी केल  असावी या बाबत माझा कोणावर संशय नाह .सदरची खबर उ शरा दे याचे कारणे हणजे 
आमचे बंग याच मालक हे मुंबई येथे रहात अस याने व ते आज रोजी झराडपाडा येथे आ याने यांना मी सोबत घेवुन खबर दे यास आलो 
आहे. माझी व रल खबर संगणकावर मरा ठत टंक ल खत केल  असुन ती मी वाचुन पा हल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर ल हलेल  आहे. 
सम  हे लहुन दले स ह ता.09/02/2017

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7875404846

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)): 33,989.00

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)

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)



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)): YASHVANT 
MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PCMH82806        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  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 20:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 16:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 फौजदार  या सं हता, १९७३ 34

2 फौजदार  या सं हता, १९७३ 379

3 खान एवं ख नज ( वकास का व नयमन) 
अ ध नयम 1957

21

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): 09/02/2017 Time (वेळ): 19:28 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:28 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 09/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/02/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): वाकण बाळसई नाका,रोहा

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

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

(a) Name (नाव): अनंत   परशुराम  वारगुडे
(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): नोकर

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 भा य ी लाझा, ,  बी वंग, म 201,  पाल , नागोठणे, रायगड, 

महारा -402106, 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 जड क

2 डंफर .MH46/C3999 व  डंफर 
.MH04/FU2937 जुने वापरते 
क.अं.वर ल दोन डंफरम ये येक  
3 ब

14,80,304.00

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.): 91-8793683080

2 थायी पता भा य ी लाझा, ,  बी वंग, म 201,  पाल , नागोठणे, रायगड, 
महारा -402106, 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 सं दप िजतलाल मेहतो   
िजत  मेहतो अिजत शंगटे

1. पाल ,कानसई,सु म इंड ज 
इ ा ,नागोठणे,रायगड,महारा -402106,भा
रत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 14,80,304.00

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 अनंत परशुराम वारगुडे वय32 धंदानोकर  रा.भा य ी लाझा, बी वंग म नं.201, पाल  मोबा.नं. 8793683080 आधार काड 
नं.705956892186 सम  पोल स ठा यात हजर राहून सरकारतफ खबर लहून देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून मी गेले 12 
वषापासून तलाठ  हणून कामकाज कर त आहे. स या मी तलाठ सजा धामणसई येथे सन 2014 पासून धामणसई ता.रोहा येथे काम कर त 
आहे. काल द.08/02/2017रोजी मी घर  असताना मला नागोठणे मंडळ अ धकार  ी.मोरे यांनी फोन क न कळ वले क  तु हास एक 
कोतवालासह वाकण (बाळसई) पोल स चौक  येथे सकाळी 08.00ते 04.00 वाजेपयत मा.तह सलदार सो.रोहा यांनी डयुटा कर यास सांगीतले 
आहे. तसेच नागोठणे हदद त वनापरवाना डबर, माती, वाळू,रेती वाहतूक होत आहे. तर  वाहतूक करणारे वाहन व वाहन चालकांवर यो य ती 
कारवाई करा असे कळ व याने मी वाकण (बाळसई) पोल स चौक जवळ आलो या सुमारास माझेसोबत वरवठणे तलाठ सजा कडील कोतवाल 
गजानन गो वंद गोडेकर यांनाह  नेम याने तेह  तेथे आले. आ ह  सदर ठकाणी डयुट  कर त असताना सायंकाळी 04.00 वाज या या सुमारास 
कोलाड बाजूकडून नागोठणे बाजूकडे जाणारे दोन डंफर दगडांनी भरलेले दसून आले. हणून आ ह  यांना थांबवून यांचेकडे डबर वाहतूक व 
रय ट  परवाना आहे का अशी वचारणा केल  असता यांचेकडे परवाना आढळून आला नाह  हणून मी डंफर .MH46/C3999 वर ल चालकाचे 
नाव गाव वचारता याने याचे नाव सं दप िजतलाल मेहतो वय21 रा.पाल  व डंफर गाडी .MH04/FU2937 यावर ल चालकाचे नाव गाव 
वचारता याने याचे नाव िजत  मेहतो वय31 रा.कानसई असे सांगीतले. यावेळी यांनी बँकेत चलन भर या या पाव या दाखव या सदर 
चलन हे सु म इंड ज इ ा चर मुंबई यांनी मा.उप वभगीय अ धकार  सो.रोहा व तह सलदार सो.रोहा यांचेनावे डबर वाहतूक परवाना 
SBI शाखेम ये भर या या छायां कत ती ी.अिजत शंगटे यांनी दाखव या व हणाले रय ट  व वाहतूक परवाना मागवून घेतो हणून मी 
सदर बाब आमचे मंडळ अ धकार  मनोज मोरे व मा.तह सलदार रोहा यांना फोन वारे कळ वले. परंतू यांनी अदयाप पयत रय ट  व वाहतूक 
परवाना आणून दला नाह  हणून मी मा.तह सलदार रोहा यांना सदर बाब कळवून यांचेकडे सदर गाडयांचे काय करायचे असे वचारपूस केले 
असता यांनी सां गतले क मा.िज हा धकार  सो.अ लबाग यांचेकडील आदेश .खाशा/गौख/अ.रेती उ ख वाह/पथक/2017 द.06/02/2017 
अ वये कारवाई कर याचा आदेश झालेला आहे. तर  आपण नागोठणे पोल स ठाणे येथे जाऊन यो य ती फौजदार  कारवाई करावी असे 
फोन वारे कळ व याने मी पोल स ठा यात त ार देणेस आलो आहे. सदर डंफरमधून मळून आले या मालाचे वणन खाल ल माणे.1) 
14,50,000/ 2 डंफर .MH46/C3999 व डंफर .MH04/FU2937 जुने वापरते क.अं. 2) 30,304/ वर ल दोन डंफरम ये येक  3 ास माणे 
एकूण 6 ास गौण ख नज डबर 14,80,304/ येणे माणे आरोपीत नामे 1) सं दप िजतलाल मेहतो वय21 रा.पाल  2) िजत  मेहतो वय31 
रा.कानसई 3) अिजत शंगटे अ धकार  सु म इंड ज इ ा चर मुंबई असे वनापरवाना शासनाची रय ट  न घेता वत चे 
फायदयाकर ता,लबाडीचे इरादयाने गौण ख नज वाहतूक कर त असताना मळून आले हणून माझी यांचे व  भा.द. व.स.कलम 379,34, 
महारा  ज मन महसूल अ ध नयम 1966 चे कलम 48 व खाण व ख नज ( वकास व वनीयम) अ ध नयम 1957 चे कलम 21 अ वये 
माझी यांचे व  त ार आहे. सोबत सदर गु यातील दो ह  वाहने व याम ये ज त मुददेमाल आहे. सदर वाहनांचा व मालाचा मी 
पंचनामा केलेला आहे तो यासोबत आहे. माझा जबाब मी वाचून पाह ला तो 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):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH45793        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): SANDEP  BALVANT  PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): 1234

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 1996  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0027 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 00:24 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 00:24 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 08/02/2017 Time (वेळ): 23:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:10 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 08/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 08/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:30 तास Time To (वेळेपयत): 19:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): सोनगाव आ दवासी वाडी पो पंगळसई,रोहा 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वूषाल    नारायण  दळवी मपो श 348
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8237446379

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

एक लँ ट क कँन यात फरक चे 
बुच ते खेलुन पाहता यात एकुण 
15 लटर गावठ  हातभ ीची तयार 
दा  कँनस

320.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत सौ.शारदा चंदु कोळी वय 40रा.सोनगाव आ दवासी वाडी पो. पंगळसई,ता.रोहा हने 
वनापरवाना गैरकायदा गावठ  हातभ ची 15 लटर तयार दा  आपले ताबे क जात बाळगले ि थतीत असताना मळुन आल  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 सौ.शारदा   चंदु  कोळी 1. सोनगाव आ दवासी वाडी पो पंगळसई,रोहा 
रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 320.00

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)): SACHIN PRAMOD 
KARABHARI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): SPKM8101P        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1977  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0028 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 18:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 18:00 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): 09/02/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:39 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 09/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/02/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 07 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे बेलवाडी , रोहा,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): MAYURI  VAIBHAV JADHAW

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/10/1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7350091299

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

दोन का या रंगा य रबर  युब 
यात येक  40 लटर माणे  
एकुण 80 लटर गावठ  हातभ ची 
तयार दा

1,640.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत मह ला नामे मीना मालु शंदे वय 45 रा बेलवाडी,ता.रोहा हने वनापरवाना गैरकायदा 80 
लटर गावठ  हातभ ची तयार दा  आपले ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन आल  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 मीना  मालु शंदे 1. बेलवाडी,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,640.00

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)): PRASHANT 
BHAGWAN DABADE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PBDM8601O        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1972  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 18:32 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 18:32 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): 09/02/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:23 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 09/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:45 तास Time To (वेळेपयत): 13:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 07 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे बेलवाडी, रोहा,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): MAYURI  VAIBHAV JADHAW

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/10/1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7350091299

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

दोन का या रंगा या रबर  युब 
यात येक  40 लटर माणे 
80 लटर गावठ  हातभ ची  तयार 
दा

1,640.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत मह ला नामे गौर  ध डु गोरे वय 40 रा बेलवाडी,ता.रोहा हने वनापरवाना गैरकायदा 80 
लटर गावठ  हातभ ची तयार दा  आपले ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन आल  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 गौर    ध डु  गोरे 1. बेलवाडी,रोहा,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,640.00

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)): JAGNNATH JANU 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 842        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1977  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0030 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 18:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 18:53 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): 09/02/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:44 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 09/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:50 तास Time To (वेळेपयत): 14:50 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 07 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे बेलवाडी, रोहा,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Vrushali  narayan dalvi

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 19/01/1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8237446379

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
एक का या रंगाची रबर  युब यात 
40 लटर गावठ  हातभ ची तयार 
दा  युबसह कं.अं

820.00

2 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

एक सफेद रंगाचा लँ ट कचा म 
फरक चे बुच व अंगचीच कडी बुच 
यात 5 ल गावठ  हातभ ची 
तयार दा

120.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत मह ला नामे रंजना ह र चं  गोरे वय 30 रा बेलवाडी,ता.रोहा हने वनापरवाना गैरकायदा 45 
लटर गावठ  हातभ ची तयार दा  आपले ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन आल  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 रंजना   ह र चं   गोरे 1. बेलवाडी,रोहा,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 940.00

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)): PRASHANT 
BHAGWAN DABADE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PBDM8601O        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1987  

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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0031 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 19:21 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 19:21 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): 09/02/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:06 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 09/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:10 तास Time To (वेळेपयत): 16:10 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, 07 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे बेलवाडी, रोहा,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Vrushali  narayan dalvi

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 19/01/1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8237446379

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
एक काळया रंगाची रबर  युब 
यात 20 लटर गावठ  हातभ ची 
तयार दा  युबसह कं.अ

420.00

2 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

1 सफेद रंगाचा लँि टकचा म 
यास फर क बुच व अंगचीच कडी 
यात 20 ल गावठ हातभ ची तयार 
दा

420.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत मह ला नामे सु शला यशवंत हरवे वय 28 रा बेलवाडी,ता.रोहा हने वनापरवाना गैरकायदा 
40 लटर गावठ  हातभ ची तयार दा  आपले ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन आल  हणुन.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 सु शला   यशवंत  हरवे 1. बेलवाडी,रोहा,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 840.00

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)): JAGNNATH JANU 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 842        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1989  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0011 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 19:22 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 18:31 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): 09/02/2017 Time (वेळ): 18:31 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:31 तास Entry No. (न द .):  015

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 09/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/02/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 00:15 तास Time To (वेळेपयत): 00:15 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, 14 क.मी.
(b) Address (प  ता): बागमांडला गावचे ह ीत, ीवधन

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव):  पाडुरंग   ह रभाउ कळब
(b) Father's Name ( का नाम): ह रभाउ कळब
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1976 (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 साद वैद य यांचे घर , ओंजाळे पाखाडी, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता साद वैद य यांचे घर , ओंजाळे पाखाडी, ीवधन, ीवधन, 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 जड क

एक टाटा कंपनीचा म न रंगाचा 
909 टे पो याचा नं एम एच 06/ 
ए यु 9792 असलेला जुना वापरता 
क अं

1,00,000.00

2 इतर पै ो लयम उ पादने  द ट ास भरलेल  रेती कं अं 27,500.00

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 पाडुरंग ह रभाउ कळब वय 41 यवसायनोकर (तलाठ  सजा बागमांडला) राओजळ पाखाडी साद वै य यांचे घर  ीवधन रायगड मो नं 
8806071559 सम  हजर राहुन सरकारतरफ लहुन देतो क , मी तलाठ  सजा बागमांडला हणुन जुन 2014 पासुन काम कर त 
आहे. ीवधन प रसरात अवै य र या रेतीची वाहतुक होत अस याने याचे वर कारवाई करणे कामी ी जयराज नर  सुयवंशी तह सल दार सो 
ीवधन यांचे सोबत मी तसेच आमचे सरकार  जीप एम एच 06/ए ए 0115 व रल चालक महेश शेरमकर असे आ ह  ीवधन येथुन द 
08/02/2017 रोजी रा ी 11.00 वाजणे या दर याण ीवधन ते बागमांडला प रसरात पाहणी क रत असताना द 09/02/2017 रोजी 00.15 
वाजणे या दर याण मौजे बागमांडला गावचे ह ीतुन जात असताना एक संशयीत टे पो जात असताना दसला हणुन सदर टे पोला आ ह  
थांब यास सांगुन यांचे टे पोत काय आहे या बाबत या याकडे चौकशी केल  असता, याम ये रेती अस याचे यांनी सां गतले सदर टे पोचा 
नं एम एच 06/ ए यु 9792 असुन सदर टे पोत पाठ मागे काय आहे याचे आ ह  वता खा ी केल  असता नमुद टे पोत अंदाजे द ड ास 
रेती अस याचे दसले नमुद टे पोचा चालक यांचेकडे सदर रेती वाहतुक  बाबत रय ट  आहे काय याची चौकशी केल  असता यांचे कडे रय ट  
नस याचे यांनी सां गतले,सदर टे पो चालकास याचे नाव वचारता याने आपले नाव गजानन महादेव कणकर रा ओंजाऴे पाखाडी ीवधन 
अस याचे सां गतले व सदरचे रेती टे पो मालक चं कांत आ णा जाधव रा ीवधन यांचे सांगणेव न ीवधन येथे घेउन जात असल्◌ाचे 
सां गतले नमुद इसम हा अवै य र या शासनाची परवाणगी न घेता टे पोतुन लबाडीने रेती चोर  क न घेउन जात असताना मळुन आ याचे 
आमची खा ी झाल  नमुद इसमाचे ता यात मऴुन आले या मालाचे वणन खाल ल माणे 1) 1,00000 एक टाटा कंपनीचा म न रंगाचा 909 
टे पो याचा नं एम एच 06/ ए यु 9792 असलेला जुना वापरता क अं2) 7500/ व रल टे पो म ये अंदाजे द ट ास भरलेल  रेती कं 
अं1,07,500/ येणे माणे व रल इसम हा शासनाची कोणतीह  पुव परवानगी न घेता व रल वणनाची व कमंती या अवै य र या उ खनन 
केलेल  रेती टे पोतुन लबाडीने चोर  क न नेत असताना मऴुन आ याने याचे व  त ार देत असुन सदरचा टे पो व चालक यांना आता 
पोल स ठाणे येथे हजर केले आहे. तर  द 09/02/2017 रोजी 00.15 वाजणे या दर याण मौजे बागमांडला गावचे ह ीत टे पो नं एम एच 
06/ ए यु 9792 व रल चालक गजानन महादेव कणकर रा ओंजळ पाखाडी ीवधन हे चं कांत आ णा जाधव रा ीवधन यांचे सांगणेव न 
शासनाची कोणतीह  पुव परवानगी न घेता व रल वणनाची व कमंतीची अवै य र या उ खनन केलेल  रेती भ न नेत असताना मळुन आले 
हणुन यांचे व  भाद व सं क 379,34 माणे सरकार तफ खबर आहे. माझी वर ल खबर माझे सांगणे माणे संगणकावर टंक लखीत 
केल  असुन यांची ं ट काढुन मी वाचुन पाह ल  असता ती बरोबर आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8806071559

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 गजानन महादेव कणकर  
महादेव कणकर

वडील: महादेव कणकर 1. ओंजाऴे 
पाखाडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

2 चं कांत   आ णा जाधव वडील: आ णा जाधव 1. 
ीवधन, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,27,500.00

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

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)



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 RAMESH 
JAGTAP

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH26650        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): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 09/02/2017 17:15 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 09/02/2017 13:41 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३२
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५३

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): 09/02/2017 Time (वेळ): 13:41 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:41 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 09/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/02/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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): वडखळ
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): काराव , गडब ,पेण

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

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

(a) Name (नाव): स चन   ह रभाउ  पाट ल 
(b) Wife's Name ( का नाम): दपाल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1979 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8237824123

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता अंतोरा रोड, आईस फ टर जवळ, पेण, पेण, वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता अंतोरा रोड, आईस फ टर जवळ, पेण, पेण, वडखळ, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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):

स चन ह रभाउ पाट ल वय38 यवसाय नोकर ( ामसेवक),रा.पेण अंतोरा रोड,आईस फ टर जवळ, आधार नं. 351650102457 
मो.नं.8237824123 ता. पेण िज.रायगड मुळ गाव सोनाखार ता.पेण िज.रायगड सम  लहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा 
असुन तेथे मी, माझी प नी दपाल  व दोन मुले असे एक  राहतो. मी सन 2005 साल  ामसेवक या पदावर जू झालो आहे. माझी स या 
नोमणूक काराव जोतीरपाडा या पंचायतीवर आहे . मी दोन ाम पंचायतींचे काम पाहतो माझे व द त ार झा याने मला 27 जानेवार  
2017 पासून बीडीओ पेण यांनी ामपंचायतीम ये जावु नये असा आदेश दला होता, या माणे मी काराव ामपंचायतीत जाणे बंद केले होते. 
परंतू दनांक8/2/2017 रोजी 11.00 वाजता काराव गावचे सरपंच, सव सद य व ाम थ असे बीडीओ साहेबांकडे गेले, व यांची ामसेवक 
ामपंचायतीम ये नस यामुळे कामे रखडल  आहेस असे सांगून मला ाम पंचायतीम ये कामे कर याकर ता पाठवा अशी बीडीओ साहेबांना 
वनंती केल . या माणे बीडीओ साहेबांनी मला 9/2/2017 रोजी काराव ुप ामपंचायतची कामे कर याचा आदेश दला. दनांक 9/2/2017 
रोजी मला बीडीओ ी.सी.पी.पाट ल यांचे आदेशाने मी सकाऴी 11.00 वाजता काराव ुप ामपंचायतचे कायालयात गेले व कायालयात बसले 
असताना तेथे काराव ुप ामपंचायतचे उप सरपंच संजय सोमनाथ पाट ल, सुहास पाट ल, अंकुश गणपत हा े, भाकर द ताराम पाट ल, 
दपक तुकाराम पाट ल, देव  ह रभाऊ पाट ल व अ य लोक हजर होते. मी ुप ामपंचायतीम ये बसून कामे कर त होतो, यावेळी 11.15 
वाज याचे सुमारास ल मन आ माराम पाट ल रा. खारड बी ता.पेण हा ुप ामपंचायतीचे कायालयात आला व यानी मला वचारले तु हाला 
पंचायतीत ये यास कोणी सां गतले यावर मी हाणालो, काराव ुप ामपंचायतीचे सरपंच,उपसरपंच व ाम थ असे बीडीओ साहेबांना 
भेट यासाठ  गेले होते यांचे वनंतीव न बीडीओ साहेबांनी मला आज यांची कामे कर यासाठ  पाठ वले आहे. पा हजे अस यास तु ह  
उपसरपंचांना वचारा असे हणताच ल मण आ माराम पाट ल यांनी माझी शटाची कलर पकडल  व मला हाताबु यानी मारहाण कर यास 
सुरवात केल . यावेळी उपसरपंच व सुहास पाट ल यांनी मला सोड वले यानंतर मला मारहाण करणारे ल मण आ माराम पाट ल हे ुप 
ामपंचायत कायालयातून नघून गेले. तर  दनांक 9/2/2017 रोजी सकाळी 11.15 वा. ुप ामपंचायत कायालय काराव येथे मी माझे 
शासक य काम क  नये हणून ल मण आ माराम पाट ल रा. खारढ बी, ता.पेण यांनी माझेवर हमला क न माझी कलर पकडुन शट फाडून 
मला हाताबु याने मारहाण केल  हणून, माझी ल मण आ माराम पाट ल रा. खारढ बी, ता. पेण याचे व द कायदे शर त ार आहे. माझा 
वर ल जबाब मी वाचून पाह ला तो माझे त ार माणे बरोबर लह ला 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 ल मन   आ माराम  
पाट ल 

प नी: दपाल 1. खारड बी,खारड बी,पेणरायगड,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)): Pradip Balaso 
Suryawanshi

Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

13.

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): UTTAM DATTATREY SONAVANE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69008

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

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 1979  

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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