
1. P.S. (पोल स ठाणे):: खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0185 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 11/08/2017 03:22 hrs

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

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

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

       थम 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): 11/08/2017 Time (वेळ): 03:22 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 11/08/2017 
03:22 hrs

Entry No. (न द .):  007

Day ( दवस):): Thursday Date from ( दनांक पासून): 10/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 4 Time From (वेळेपासून): 10:45 hrs Time To (वेळेपयत): 10:45 hrs

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पि चम, 13 Km(s)

(b) Address (प ता): शरवळी पोरानसई , खालापुर,

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):   अमर    शंकर मानकवळे
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त 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): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (ओळख ववरण (राशन काड ,मतदाता काड ,पासपोट, 
यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू
1) 1,00,000/ पये एक सो याचे 
गंठण सुमारे 5 तोळे वजनाचे 
जु.वा. क.अंदाजे

1,00,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे साखळी
 2)   40,000/ पये एक सो याची 
चैन सुमारे 2 तोळे वजनाची 
जु.वा. क.अंदाजे

40,000.00

3 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ
3)   20,000/ पये 4 सो या या 
अंगठया सुमारे 1 तोळे वजनाचे 
आहेर पडलेले जु.वा. क.अंदाजे

20,000.00

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

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

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9823979681

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): शरवळी पोरानसई , Tehsil (तहसील): खालापुर, 

Police Station (पोल स टेशन): खालापूर, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , भारत

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): शरवळी पोरानसई , Tehsil (तहसील): खालापुर, 
Police Station (पोल स टेशन): खालापूर, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान (प  ता))

1 अनोळखी 1   

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  1,60,000.00

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

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

2

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

   खबर ता 11/07/2017मी अमर शंकर मानकवळे वय 32 वष यवसाय ा स पोट व सुपरमाकट रा. शरवळी पो.रानसई ता खालापुर िज रायगड 
मो नं 9823979681 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क ,मी वर ल माणे राहत असुन तेथे आमचे राहते घर आहे. घरात मी, 
माझी प नी सौ गाय ी अमर मानकवळे, वडील शंकर सुदाम मानकवळे, आई रमाबई शंकर मानकवळे, भाउ आ शष शंकर मानकवळे, काका क डीराम 
सुदाम मानकवळे, काक  कांचन क डीराम मानकवळे, चुलत बह ण मोनाल  क डीराम मानकवळे, चुलत भाउ आदश क डीराम मानकवळे, आजी बबीबाई 
सुदाम मानकवळे, आ ये ब हण अ णा वठठल पाट ल असे एक  कुटुंबात राहतो. येक कुटुंबासाठ  वतं  खोल  आहेत व या माणे येकजन 
आपआप या कुटुंबासह राहतो.आमचा पाणी पुरवठा यवसाय, लेबर पलायस, वटभटट  सुपर माकट इ याद  यवसाय असुन एक ीत कुटुंब प द तीत 
राहत आहोत. माझे वडील देवदशनासाठ  त पती येथे गेले असुन दनांक 10/08/2017 माझी आइ, माझी मावशी कडे क याण येथे गेलेल  आहे.  
माझी प नी सौ गाय ी ह  7 मह याची गरोदर अस याने तचे डोहाळे जेवण व आ◌ेट भर याचा काय म दनांक 02/08/2017 रोजी झाला 
याकर ता माझे प नीकर ता बन वलेले सो याचे दा गने बके या लाकर मधुन काढुन प नी या गळयात घाल यासाठ  आणले होते. काय म 
झा यानंतर ते दा गने प नी या गळयात घातलेले अस याने ते दा गने न काढता ती दा ग यासह तचे माहेर  बारामती येथे गेल  होती. तेथे ती 
दनांक 07/08/2017 रोजी पयत राह ल  होती. र ाबंधनाचा काय म आटपुन दनांक 08/08/2017 रोजी मी तला घर  घेवुन शरवल  येथे आलो 
यावेळी तचे दा गने त या पसम ये ठेवले होते. तसेच काह  दा गने प नी या कपाटात ठेवुन दले होते.  दनांक 10/08/2017 रोजी सायंकाळी 
05.00 वाजता माझे घरातुन यवसायचे ठकाणी सुपरमाकट गोरठण वावोशी  येथे गेलो व रा ी 09.00 वाजता परत घर  आलो. व बेड म म ये 
जावुन ेश होवुन खाल  आलो यांनतर रा ौ 09.30 वाज याचे सुमारास जेवण आटपुन ग पा मारत गलर  म ये बसलो होतो. यानंतर रा ौ 10.45 
वाज याचे सुमारास पु हा बेड म म ये गेलो यावेळी माझे बेड मधील कपाट उघडलेले दसले व ते थल कपडे व दा ग यांचे बा स व कटुन खाल  
टाकलेले दसले हणुन मी कपाटात खा ी केल  असता कोणीतर  अ ात चोरटयाने कोण या तर  ह याराने कपाट फोडुन यातील दा गने चो न नेले 
अस याचे समजुन आले  हणुन मी खाल  उत न वचारपुस केल  व खा ी केल  परंतु काह एक उपयु त माह ती घरातुन मळाल  नाह  याव न माझी 
खा ी झाल  क , कोणीतर  अ ात चोरटयाने माझे बंद बेड मची खडक  उघडुन या वाटे घरात वेश क न कपाटात ठेवलेले दा गने चो न नेले 
आहेत. चो न नेले या मालाचे वणन खाल ल माणे1) 1,00,000/- पये एक सो याचे गंठण सुमारे 5 तोळे वजनाचे जु.वा. क.अंदाजे2)   40,000/- 
पये एक सो याची चैन सुमारे 2 तोळे वजनाची जु.वा. क.अंदाजे3)   20,000/- पये 4 सो या या अंगठया सुमारे 1 तोळे वजनाचे आहेर पडलेले 
जु.वा. क.अंदाजे----------     1,60,000/- एकुणयेणे माणे वर ल वणनाचे व कंमतीचे सो याचे दा गने कोणीतर  अ ात चोरटयाने आ ह  राहत 
असले या घरा या छपराव न चढुन तेथुन गलर त उत न बेड मची बंद खडक  उघडुन यावाटे घरात वेश क न माझे बेड मधील कपाट 
कोण यातर  ह याराने फोडुन याम ये ठेवलेले सो याचे दा गने आम या स मती शवाय लबाडी या हेतुने वतःहा या फायदयाकर ता चोर  घरफोडी 
क न चो न नेले आहेत हणुन माझी अ ात चोरटया व द कायदे शर खबर आहे. माझे प नीचे दा गने कती चोर स गेलेत याची ती खा ी क न 
सांगणार आहे.माझा वर ल जबाब हा माझे सांगणे माणे संगणकावर टंक ल खत केला असुन तो बरोबर असुन तो खरा आहे.     सम              
                                                                                  हे लहुन दले सह                        
                                                                                           ता 11/08/2017    

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): 

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. (सं.): 15101000402AAAF8901U        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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 )

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)

Name (नाव): jamil ahmad shekh

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.

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

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 -     
               
Is Proxitted: No  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दाँत) Hair (केस) Eye ( (डोळे)) Habit(s)

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल )
  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 20These 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)

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

(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)



5

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

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

FIR No. ( थम खबर .): 0114 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 11/08/2017 21:13 hrs

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

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

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

       थम 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): 11/08/2017 Time (वेळ): 21:13 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 11/08/2017 
21:13 hrs

Entry No. (न द .):  046

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 10/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/08/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पि चम, 500 Km(s)

(b) Address (प ता): पेण शहरात दुवा क यु नकेशन,  या सँमसंग कंपनीचे शो म ये,पेण

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  थमेश द प वनगे   
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1990 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (ओळख ववरण (राशन काड ,मतदाता काड ,पासपोट, 
यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

1)  एक सँमसंग कंपनीचा गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMA510FZDF याचा IMEI नंबर 
35281008

9,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

2)  सँमसंग कंपनीचा गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMA510FZDF याचा IMEI नंबर 
3528100825319

9,000.00

3 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

3) सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा 
मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMA510FZKF याचा IMEI नंबर 
35281008256255

9,000.00

4 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

4) एक सँमसंग कंपनीचा गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMA520FZDDF याचा IMEI नंबर 
3569720805

17,000.00

5 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

5) सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा 
मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMA 

720FZKD याचा IMEI नंबर 35 
7061080167

19,000.00

6 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

6) सँमसंग कंपनीचा न या रंगाचा 
मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMC701FNBD याचा IMEI नंबर 
35716908076768

16,000.00

7 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

7)  सँमसंग कंपनीचा  गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMC701FZDD याचा IMEI नंबर 
357169080756

16,000.00

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

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

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8007157776

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): देवआळी, Tehsil (तहसील): पेण, Police Station 

(पोल स टेशन): पेण, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): देवआळी, Tehsil (तहसील): पेण, Police Station 

(पोल स टेशन): पेण, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान (प  ता))

1 अनोळखी 1   

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

2

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



8 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

8) सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा 
मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMC900FZDD याचा IMEI नंबर 
35 63680817484

20,000.00

9 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

9) सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा 
मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMC900FZKD याचा IMEI नंबर 
35281008253105

20,000.00

10 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

10) सँमसंग कंपनीचा गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG570FZDG याचा IMEI नंबर 
3582130803325

7,000.00

11 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

11) सँमसंग कंपनीचा गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG570FZDG याचा IMEI नंबर 
3582130817079

7,000.00

12 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

12)  सँमसंग कंपनीचा गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG570FZDG याचा IMEI नंबर 
358213081728

7,000.00

13 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

13) सँमसंग कंपनीचा का या 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG570FZKG याचा IMEI नंबर 
3582130813793

7,000.00

14 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

14) एक सँमसंग कंपनीचा का या 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG570FZKG याचा IMEI नंबर 
3582130803

7,000.00

15 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

15) सँमसंग कंपनीचा गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG610FZDO याचा IMEI नंबर 
3589720819096

8,000.00

16 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

16) सँमसंग कंपनीचा का या 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG610FZKO याचा IMEI नंबर 
3589720818094

8,000.00

17 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

17) सँमसंग कंपनीचा का या 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG610FZKO याचा IMEI नंबर 
3589720818108

8,000.00

18 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

18) सँमसंग कंपनीचा गो डन  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG615FZDD याचा IMEI नंबर 
358344088000

9,000.00

19 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

19) एक सँमसंग कंपनीचा गो डन  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG615FZDD याचा IMEI नंबर 
358344087

9,000.00

3

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



20 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

20) सँमसंग कंपनीचा गो डन  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG615FZDD याचा IMEI नंबर 
358344088027

9,000.00

21 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

21) सँमसंग कंपनीचा का या  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG615FZKD याचा IMEI नंबर 
358344088611

9,000.00

22 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

22) सँमसंग कंपनीचा का या  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG615FZKD याचा IMEI नंबर 
358344088612

9,000.00

23 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

23) सँमसंग कंपनीचा गो डन  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG935FZDU याचा IMEI नंबर 
357327073538

34,000.00

24 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

24)  एक सँमसंग कंपनीचा का या 
 रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG955FZKD याचा IMEI नंबर 
35785108

45,000.00

25 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

25) सँमसंग कंपनीचा गो डन  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMJ730GZDW याचा IMEI नंबर 
358674080859

11,000.00

26 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

26) सँमसंग कंपनीचा का या 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMJ730GZKW याचा IMEI नंबर 
3586740806986

11,000.00

27 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

27) सँमसंग कंपनीचा का या  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMJ730GZKW याचा IMEI नंबर 
358674080716

11,000.00

28 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

28) सँमसंग कंपनीचा गो डन  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMA710GZKD याचा IMEI नंबर 
352812081939

9,000.00

29 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

29) सँमसंग कंपनीचा  का या  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMA710GZKD याचा IMEI नंबर 
35281108206

9,000.00

30 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

30) सँमसंग कंपनीचा का या 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG615GZKD याचा IMEI नंबर 
3583440811009

9,000.00

31 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

31) सँमसंग कंपनीचा का या 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG210FZKD याचा IMEI नंबर 
3528010818348

5,000.00

4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



32 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

32) सँमसंग कंपनीचा गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMA510FZDD याचा IMEI नंबर 
3528100814607

8,000.00

33 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

33) सँमसंग कंपनीचा गो डन  
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG935FZDU याचा IMEI नंबर 
356905071172

34,000.00

34 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

34) सँमसंग कंपनीचा गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG925FZDD याचा IMEI नंबर 
3559090703716

22,000.00

35 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

35) सँमसंग कंपनीचा का या 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG610FZKO याचा IMEI नंबर 
3523350848373

8,000.00

36 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

36) सँमसंग कंपनीचा का या 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMG955 FZKD याचा IMEI नंबर 
357851080050

45,000.00

37 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

37) सँमसंग कंपनीचा गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMA710GZKD याचा IMEI नंबर 
3528110808460

9,000.00

38 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

38) सँमसंग कंपनीचा े रंगाचा 
मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMT355FZDD याचा IMEI नंबर 
351558071566147

9,000.00

39 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

39) सँमसंग कंपनीचा  गो डन 
रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर 
SMT285Y  याचा IMEI नंबर 
35947507125330

7,000.00

40 नाणे आ ण चलन 40) रोख र कम याम ये 100/ 
दरा या 20 नोटा. 2,000.00

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी थमेश द प वनगे वय-27वष यवसाय-नोकर  रा. पेण देवआळी पेण ता.पेण मो.नं.8007157776सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो 
क ,मी व रल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे घर आहे घराम ये मी माझे वडील व लहान भाऊ असे एक ीत राहत आहोत. मी ीमती आ दती 
आ य ताडफळे रा.महाड यांचे मालक चे दुवा क यु नकेशन या सँमसंग कंपनीचे शो म म ये से समन हणून नोकर  कर त आह. माझे सोबत 
ीमती क यानी मोद शवलकर या सँमसंग कंपनीकडून से समन हणून व ीमती वषा च ंकात बुरसाळे या देखरेखीचे काम कर त आसतात. 
सदरचे शो म रोज सकाळी 10.00 वा. ते सायंकाळी 09.00 वा.पयत चालू असते. सदरचे शो म मी वता उघडून बंद कर त आसतो.काल द. 
10/08/2017 रोजी मी नेहमी माणे सकाळी 10.00 वा. शो म उघडले आ ह  तीघेह  दुकानात दवस भर होतो. सदरचे दुकान रा ी 09.10 वा. मी 
वता बंद क न शटरला लक क न माझे घर  नघून गेलो. सदर दुकानाचे शटर खाल वर करणेसाठ  हँ डल आहे. आज द.11/08/2017 रोजी मी 
नेहमी माणे 10.00 वा. आमचे व रल मोबाईलचे दुकानात आलो यावेळी मला दुकानाचे शटर  थोडेशे बाहेरचे बाजुला ओड यासारखे दसले हणून 
मला थम संशय आला हणून मी शटरचे लक उघडून हँ डल फरवून शटर उघडले. व दुकानात गेलो यावेळई दुकानाचा काचेचा दरवाजा उघडा 
दसला तसेच आ तल दोन डेमो काउ टंर व रल 10 डेमो मोबाईल जागेवर न हते यांना जोडले या वायर कट केले या दस या तसेच कँश काउ टंरचे 
दोन ड हर ऊघडे दसले व यम ये ठेवलेले दोन हजार पये जागेवर न हते. नसेच याच काऊ टर या खाल  असले या कपाटाचा दरवाजा उघडा 

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  5,27,000.00

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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दसला व याम ये ठेवलेले न वन मोबाईल दसले नाह  व या मोबाईलचे पँक ंगचे रकामे ब स दुकानात खाल  पडलेले दसले. यावेळी माझी खा ी 
झाल  क  आमचे दुकानात कोणीतर  शटरचा दरवाजा वर क न यावाटे आत वास क न डेमो काउ टरवर ल डेमो मोबाईल, कँश काउ टर म धल 
रोख र कम व याच काउ टरचे खाल ल कपाटाम ये ठेवलेले न वन मोबाईल चो न ने याची माझी खा ी झाल  चो न नेले या मोबाईल व रोख 
र कमेचे वणन खाल ल माणे,1) 9000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMA510FZDF याचा IMEI नंबर 
3528100825310502)  9000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMA510FZDF याचा IMEI नंबर 
352810082531969 3)  9000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMA510FZKF याचा IMEI नंबर 
3528100825625504) 17,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMA520FZDDF याचा IMEI नंबर 
3569720805573825) 19,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMA 720FZKD याचा IMEI नंबर 35 
706108016731656) 16,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा न या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMC701FNBD याचा IMEI नंबर 
3571690807676867)  16,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा  गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMC701FZDD याचा IMEI नंबर 
3571690807563258) 20,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMC900FZDD याचा IMEI नंबर 35 
63680817484869) 20,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMC900FZKD याचा IMEI नंबर 
35281008253105010) 7,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG570FZDG याचा IMEI नंबर 
35821308033257711) 7,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG570FZDG याचा IMEI नंबर 
35821308170792612) 7,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG570FZDG याचा IMEI नंबर 
35821308172899713) 7,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG570FZKG याचा IMEI नंबर 
35821308137936114) 7,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG570FZKG याचा IMEI नंबर 
358213080341671615) 8,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG610FZDO याचा IMEI नंबर 
35897208190961416) 8,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG610FZKO याचा IMEI नंबर 
35897208180940017) 8,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG610FZKO याचा IMEI नंबर 
35897208181082018) 9,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG615FZDD याचा IMEI नंबर 
35834408800063319)  9,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG615FZDD याचा IMEI नंबर 
35834408796174420) 9,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG615FZDD याचा IMEI नंबर 
35834408802711521) 9,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG615FZKD याचा IMEI नंबर 
35834408861197522) 9,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG615FZKD याचा IMEI नंबर 
35834408861211423) 34,000/-  एक सँमसंग कंपनीचा गो डन  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG935FZDU याचा IMEI नंबर 
35732707353863524) 45,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG955FZKD याचा IMEI नंबर 
35785108110779425) 11,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMJ730GZDW याचा IMEI नंबर 
35867408085968926) 11,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMJ730GZKW याचा IMEI नंबर 
35867408069863227) 11,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMJ730GZKW याचा IMEI नंबर 
35867408071670728) 9,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMA710GZKD याचा IMEI नंबर 
35281208193933029)  9,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा  का या  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMA710GZKD याचा IMEI नंबर 
35281108206934930) 9,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG615GZKD याचा IMEI नंबर 
35834408110093531) 5,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG210FZKD याचा IMEI नंबर 
35280108183484332) 8,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMA510FZDD याचा IMEI नंबर 
35281008146070733) 34,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन  रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG935FZDU याचा IMEI नंबर 
35690507117221734) 22,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG925FZDD याचा IMEI नंबर 
35590907037161535) 8,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG610FZKO याचा IMEI नंबर 
35233508483732036) 45,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा का या रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMG955 FZKD याचा IMEI नंबर 
35785108005029237) 9,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMA710GZKD याचा IMEI नंबर 
35281108084603038) 9,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा े रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMT355FZDD याचा IMEI नंबर 
35155807156614739) 7,000/-   एक सँमसंग कंपनीचा  गो डन रंगाचा मोबाईल याचा माँडेल नंबर SMT285Y  याचा IMEI नंबर 
35947507125330740)    2,000/-   पये रोख र कम याम ये 100/- दरा या 20 नोटा.      ---------------          5,27,000/-त र व रल 
वणनाचे व कंमतीचे मोबाईल व रोख र कम द.10/08/2017 रोजी 09.10ते द.11/08/2017 रोजी सकाळी 10.00 वा.चे दर यान कोणीतर  आ ात 
चोर याने दुवा क यु नकेशन या सँमसंग कंपनीचे शो मचे शटरचा दरवाजा वर क न यावाटे आत वेश क न घरफोडी चोर  क न चो न नेलेले 
आहेत हणून माझी याचे व द त ार आहे सदर चोर  झालेले मोबाईल मळून आ यास ते मी ओळखीन आमचे दुवा क यु नकेशन या सँमसंग 
कंपनीचे शो म ये व कर ता असले या मोबाईल पैक  क ती मोबाईल चोर स गेले आहेत यांची खा ी क न त ार दे यास आलेलो 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):  Ashok Ananta Jagdale 

(पोल स नर क) or ( कंवा): 

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

13.
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(3)

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.

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

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 -     
               
Is Proxitted: No  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दाँत) Hair (केस) Eye ( (डोळे)) Habit(s)

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल )
  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 20These 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)

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

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

FIR No. ( थम खबर .): 0155 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 11/08/2017 15:52 hrs

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

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

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

       थम 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): 11/08/2017 Time (वेळ): 12:30 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 11/08/2017 
15:28 hrs

Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस):): Friday Date from ( दनांक पासून): 11/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/08/2017

Time Period (कालावधी)::  Pahar 1 Time From (वेळेपासून): 02:10 hrs Time To (वेळेपयत): 02:10 hrs

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पूव, 2 Km(s)

(b) Address (प ता): रोहा रे वे टेशन येथे,रोहा 

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  रोनक संगा डया   
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (ओळख ववरण (राशन काड ,मतदाता काड ,पासपोट, 
यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

एक बँग म ये मोटोए स मोबाईल 
फोन नं 9820773016 या सम 
नंबरचा,अँपंल आयपँड,पावर 
बँक,चा या,चाजर,जँक

26,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

ेन नं 10111DN कोकण क या ए स ेस या मधील ट .ट   ए.ए.दाभोलकर पनवेल रे वे टेशन यांनी दाखल केलेले चोर ची त ार RPF रोहा या या 
माफतीने आरोपीसह रोहा पोल स ठा यात दाखल केल  ती खाल ल माणे. फयाद - रोनक संगा डया वय 37  रा.18/1401 ी शा वत/ लेझंट पाक 
जवळ मरा भाईदंर रोड मरा रोड (पुव) पन कोड 401107  मो नं 9819773026,8347455440 आरोपी-- स च दा गणेश मुखज  वय 24 मुळ 
रा. म नं 10,ठाणा लालबाजार पो. खर दरपुर हर ष मुखज  रोड कोलका ता जवळ,पि चम बंगाल. स या रा. म नं 203 शवशंकर को.आँ.सोसायट  
से टर 16 यु पनवेल ता पनवेल िज.रायगड गु.घ.ता.वेळ  दनांक 11/08/2017 रोजी 02.10 वाजता रोहा रे वे टेशन येथे ता रोहा चोर स गेला 
माल-- 26,000/- पये (एक बँग म ये मोटो-ए स मोबाईल फोन नं 9820773016 या सम नंबरचा,अँपंल आयपँड,पावर बँक,चा या,चाजर,जँकेट असा 
एकुण माल जु.वा.) मऴाला माल-- एक मोटो-ए स कंपनीचा मोबाईल फोन का या रंगाचा पँटन लाँक असलेला हक गत  यातील नमुद फयाद  हे ेन 
नं 10111DN कोकण क या ए स ेस या ेनने मुंबई ते मडगाव असा वास कर त असताना ेन रोहा रे वे टेशन येथे आलेवेळी यातील नमुद 
आरोपीत याने फयाद  बसले या कोच नं S2-8 वर ठेवलेल  बँग फयाद चे संमती शवाय लबाडीचे इरा याने चो न नेल  हणुन. 

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9819773026

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता 18/1401 ी शा वत/ लेझंट, पाक जवळ मरा भाईदंर रोड, Town/Village (शहर 

/ गाव): मरा रोड पुव, Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स टेशन): District 

(िज हा): बृ नमुंबई शहर, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी पता 18/1401 ी शा वत/ लेझंट, पाक जवळ मरा भाईदंर रोड, Town/Village (शहर 

/ गाव): मरा रोड पुव, Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स टेशन): District 

(िज हा): बृ नमुंबई शहर, State (रा य): महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान (प  ता))

1 स च दा   गणेश  मुखज 1. म नं 203 शवशंकर कोआँ,सोसायट  
से टर 16 यु पनवेल,Town/Village (शहर / 
गाव): पनवेल,Tehsil (तहसील): Police Station 

(पोल स टेशन): District (िज हा): 
रायगड,State (रा य): महारा ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  26,000.00

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

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

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

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

13.

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

2

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PNMAH43086        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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):s15.

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

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1993 -     
               
Is Proxitted: No  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दाँत) Hair (केस) Eye ( (डोळे)) Habit(s)

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल )
  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 20These 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)

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

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

3

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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):: ताला

FIR No. ( थम खबर .): 0030 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 11/08/2017 01:20 hrs

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

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

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

       थम 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): 11/08/2017 Time (वेळ): 01:20 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 11/08/2017 
01:20 hrs

Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 10/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 06:00 hrs Time To (वेळेपयत): 01:20 hrs

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): ताला
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पूव, 10 Km(s)

(b) Address (प ता): महांगाव ,तळा 

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

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

(a) Name (नाव):  सर ता  रामचं  काळेकर 
(b) Husband's Name (चे नाव ): रामचं  काळेकर 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1957 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): गृ हणी

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (ओळख ववरण (राशन काड ,मतदाता काड ,पासपोट, 
यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
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 ):

त ारदाराने आज रोजी फयाद द याने .

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता.11/08/2017  सौ.स रता रामचं  काळेकर ,वय.60 रा. वणवल  पो ट महागांव ता.तळा िज.रायगडसम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन 
देते क , मो.नं.918605805599 मी व रल ठकाणची राहणार  असुन तेथे मी माझे राहते घर आहे. घरात मी,माझी सासु भमाबय गणपत 
काळेकर,वय.85 असे आ ह  दोघए एक  राहतो.माझे पती व  मुलगा सुनील रामचं  कालेकर हे कामा नमी त मुंबई सायन कमला नगर येथे असतात. 
ते दोन चार मह यातुन एकदा घर  येतात . काल द. 10/08/2017 रोजी सायकांळी 06.00वाजता या सुमारास मी आमचे शेताव न घर  आले .घर  
काम क रत असताना सायंकाळी 06.20 वाजता या दर यान मी घराचे बाहेर अंगणात आले वेळी आमचे शेजार  राहणारा काशळ रामचं  पवार हा 
मा यावर देवदे क  करता काय असे जोर जोरात बोलत आमचे घराचे अंगणात आला व याने याचे हातातील काठ ने मा या डो यावर उपटा 
मारणार तेव यात मी मा या हाताने काठ  आढव याने माझे डावे हाताचे अंग यावर व करंगळीचे व बाजुचे बोटावर काठ ची झोड पड याने  दुखापत 
झाल  तसेच याने माझे डावे पायावर काठ ची झोड टाक याने माझे डावे पायाचे गुड याची खाल  दुखापत झाल  ते हा मी जोरात ओरड याने तेथे 
दनेश महादेव जाधव व पाल  काश पवार हे धावत आले. व यांने काश रामचं  पवार याला धरले व बाजुला केले नंतर तेथे माझी जाव वंदना 
मा ती काळेकर ,नणंद शेला मोर वर हा े व उपसरपंच शांताराम बाळकृ ण तांबट ,पोल स पाट ल सुर  काशीराम कजबीले हे तेथे आले.व यांना मी 
व रल झालेला सव कार सां गतला यानंतर पो लस पाट ल माझी जाव, नणंद तसेच उपसरपंच यांनी गाडी बोलावुन तळा पोल स टेशनला त ार 
दे यास घेवुन आले तेथे थम माझे झाले दुखआपतीवर ाथ मक आरो य क  तळा येथे औषध उपचार कर यात आले असुन आता माझी त येत 
आल  आहे . तर  मला काश रामचं  पवार यांने मला काठ ने मारहाण के यामुळे माझी याचे व द त ार आहे.माझी खबर माझए सांगणे माणे 
संगणकावर मराठ त टंक लखीत क न मला वाचुन दाखवल  ती माझे सांगणे माणे आहे .   

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8605805599

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): महांगाव, Tehsil (तहसील): तळा , Police Station 

(पोल स टेशन): ताला, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): महांगाव, Tehsil (तहसील): तळा , Police Station 

(पोल स टेशन): ताला, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान (प  ता))

1 काश  रामचं   पवार 1. Town/Village (शहर / गाव): महागांव,Tehsil 

(तहसील): तळा,Police Station (पोल स टेशन): 
ताला,District (िज हा): रायगड,State (रा य): 
महारा ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  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): 

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): Raju Gajjanan Kadu Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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(3)

No. (सं.): 1747        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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): sanjay revappa sabale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.

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

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1982 -     
               
Is Proxitted: No 

Speech: मोठयाने 

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दाँत) Hair (केस) Eye ( (डोळे)) Habit(s)

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल )
  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 20These 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)

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

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