
1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0070 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 18:07 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/05/2017 11:00 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 12/05/2017 Time (वेळ): 15:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:33 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 12/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:05 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 01 क.मी.
(b) Address (पता): माणगाव एसट  टँड, माणगाव एसट  टँड, माणगाव,माणगाव-402104

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): न ता गणेश दाबेकर  गणेश दाबेकर दाबेकर
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): इतर 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9702350508

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता संतोषनगर फ म सट  रोड, गोरेगाव मुंबई, गोरेगांव, बृ नमुंबई शहर, महारा , 

भारत
2 थायी पता संतोषनगर फ म सट  रोड, गोरेगाव मुंबई, गोरेगांव, 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)

1 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार 2 हार सूमारे 32 ॅम वजनाचे 53,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे साखळी 2 चैन,पॅडल सूमारे 20 ॅम वजनाचे 14,000.00

3 दा गने/आभूषण सो याची कणफूले सूमारे 5 ॅम वजनाचे झूमका 1,000.00

4 दा गने/आभूषण सो याची नाकातील फरक सूमारे 1 ॅम वजनाची नथ 200.00

5 दा गने/आभूषण सो याची कणफूले
1 टॉप सूमारे 3 ॅम वजनाचे,2 
कानातील रंग जोड सूमारे 6 ॅम 
वजनाचे,

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 त ार द याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील खबर देणार या घोडेघूम येथे जा याक रता माणगाव ते गोरेगाव असे जाणारे एस.ट . बस म ये वास 
करत असताना यांचे जवऴ असलेले पस म ये ठेवलेले वर नमुद कमतीचे सो याचे दा गने कोणीतर  अ ात चोर याने यांचे संमती शवाय 
लबाडीचे इरादयाने चो न नेले 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 अ ात1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 72,700.00

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)): Swapnil Vijay Kadam Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1195        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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

अ ात नाव गाव माह त नाह
These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0069 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 14:42 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/05/2017 14:42 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३

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): 12/05/2017 Time (वेळ): 14:21 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:21 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 11/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:45 तास Time To (वेळेपयत): 13:55 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 1.5 क.मी.
(b) Address (पता): परांस पे हाँ पीटल ,पेण

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नंदेश बऴीराम पाट ल   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1969 (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.): 91-9226600118

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  पेण खोपोल  रोड,  RTOआँफ स जवऴ , महावीर पँलेस , पेण, पेण, रायगड, 

महारा -402107, भारत
2 थायी पता  पेण खोपोल  रोड,  RTOआँफ स जवऴ , महावीर पँलेस , पेण, पेण, रायगड, 

महारा -402107, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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 द.12/05/2017 मी नंदेश बऴीराम पाट ल वय48वष धंदा.पानटपर  रा.महावीर पँलेस पेण खोपोल  रोड RTOआँफ स जवऴ ता.पेण 
मो.नं.9226600118 सम  पोल स ठा यात हजर रहून खबर देतो क ,मी व रल ठकाणी राहत असून तेथे माझे राहते घर आहे घरात मी 
माझी प नी सौ.म नषा पाट ल ,व मुलगा आय पाट ल व मुलगी गाग  पाट ल असे एक  राहतो. मी पानटपर  कनाऴा खंड येथे चालवून 
आमचे कुटूंबाचा उदर नवाह करतो. मुलगा आय हा इ.8वी म ये व मुलगी गाग  ह  इ.10वी म ये कोकण ए युकेशन सोसायट  इगंल श 
मडीमयम म ये शकत आहे. माझी मुलगी गाग  ह  इ.10वी म ये गे यामुऴे अ यास म कोस क रता ाय वर लासेस शंकर नगर पेण येथे 
योजना मँडम आ ण गौर  मँडम यांचेकडे ए ल 2017पासून लासला जाते. मुलगी गाग  हचे अरशद इरशाद खान रा.वडखल या या बरोबर 
मै ीचे संबंध होते ते हा अरशद इरशाद खान याने गाग चे फोटो काढले होते. ते हा असे क य क  नये हणून यास यो यती समज दे यात 
आल  होती. द.11/05/2017रोजी माझी मुलगी गाग  ह  नेहमी माणे दुपार  01.45वा टयुशनला जाते ते हा मी कंवा माझा मुलगा आय 
मोटारसायलवर सोडायला जातो. परंतू या दवशी मी नाईट क न येवून झोपलो होतो हणून मा या प नीने मुलगी गाग  हला लासला 
सोडायला मुलगा आय यांस पाठ वले नंतर थोडया वेऴाने आय घर  आला व याने आईला सांगीतले क  मी गाग  ह स लासला घेवून जात 
होतो. पण तने मला परांस पे हाँ पीटल येथून दुपार  01.55 वा.मी लासला जाते तु घर  जा असे सांगीतले हणून मी घर  आलो आहे असे 
मुलाने आईला सां गत याने माझी प नी सौ.म नषा ह  मुलगी गाग  ह  लासला गेल  अगर कसे याची वता खा ी कर या क रता लास 
म ये गेल  ते हा मुलगी गाग  ह  लास म ये मऴून आल  नाह . हणून प नी सौ.म नषा ह ने सदरची हक गत मला घर  येवून सां गतल  
हणून मी माझा भाउ करण पाट ल यांस फोन क न गाग  लास म ये नाह  आहे ती कोठेतर  गेल  आहे.असे सांगीतले ते हा भाऊ मागचा 
कार झालेला माह त अस याने वडखल येथे राहणारा मुलगा अरशद इरशाद खान या या घर  जावून तो घर  आहे अगर कसे याची खा ी 
केल  असता तो देखील घर  न हता ते हा अरशद इरशाद खान यांचे म  1)आनस रजावान कुरेशी मो.नं.9075554355 रा.रामवाडी ता.पेण 
2) राहूल राज  बाबर रा.वडखल मो.नं.7721807572 या याकडे वचारपुस केल  असता. यांनी मुलगी गाग  ह  अरशद इरशाद खान या या 
सोबत लास या ठकाणाव न आनस रजावान कुरेशी याची कूट  अँ ट वा नं.MH06/BQ/6989ह वर बसवून नेलेल  आहे असे आ हाला 
सांगीतले आहे. मुलगी गाग  नंदेश पाट ल तचे वणन खाल ल माणे नाव गाग  नंदेश पाट ल वय16वष रा.महावीर पँलेस पेण खोपोल  रोड 
RTOआँफ स जवऴ ता.पेण वणनउंची 5 फुट, रंगगोरा, केसकाऴे अंगानेसडपातऴ,डा या हाताला लालप ा असलेला घडयाल,नाकपुढ ल भाग 
साधारण मोठे,नेसुस े रंगाचा टाँप व न या रंगाची िज स पँ ट पायत पाढंया केसर  रंगाचे सुज. तर  मुलगी गाग  नंदेश पाट ल वय16वष ह  
लासला गेल  असताना ती मा या कायदेशीर रखवाल त असताना व अ प वयीन व अ ान आहे याचा फायदा घेवून तीस फुस लावून अरशद 
इरशाद खान रा.वडखल ता.पेण याने पऴवुन नेलेल  आहे. हणून माझी याचे व ध त ार आहे. माझा व रल जबाब ह डीओ शुट ंग क न 
संगणकावर टंक लखीत केला तो जबाब मी वाचून पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अरशद इरशाद खान   1. 
वडखल,पेण,पेण,रायगड,महारा -402107,भारत

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

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ashok Ananta Jagdale 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. ( .): POBN57809        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 Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0069 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 14:42 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/05/2017 14:42 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३

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): 12/05/2017 Time (वेळ): 14:21 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:21 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 11/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:45 तास Time To (वेळेपयत): 13:55 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 1.5 क.मी.
(b) Address (पता): परांस पे हाँ पीटल ,पेण

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नंदेश बऴीराम पाट ल   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1969 (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.): 91-9226600118

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  पेण खोपोल  रोड,  RTOआँफ स जवऴ , महावीर पँलेस , पेण, पेण, रायगड, 

महारा -402107, भारत
2 थायी पता  पेण खोपोल  रोड,  RTOआँफ स जवऴ , महावीर पँलेस , पेण, पेण, रायगड, 

महारा -402107, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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 द.12/05/2017 मी नंदेश बऴीराम पाट ल वय48वष धंदा.पानटपर  रा.महावीर पँलेस पेण खोपोल  रोड RTOआँफ स जवऴ ता.पेण 
मो.नं.9226600118 सम  पोल स ठा यात हजर रहून खबर देतो क ,मी व रल ठकाणी राहत असून तेथे माझे राहते घर आहे घरात मी 
माझी प नी सौ.म नषा पाट ल ,व मुलगा आय पाट ल व मुलगी गाग  पाट ल असे एक  राहतो. मी पानटपर  कनाऴा खंड येथे चालवून 
आमचे कुटूंबाचा उदर नवाह करतो. मुलगा आय हा इ.8वी म ये व मुलगी गाग  ह  इ.10वी म ये कोकण ए युकेशन सोसायट  इगंल श 
मडीमयम म ये शकत आहे. माझी मुलगी गाग  ह  इ.10वी म ये गे यामुऴे अ यास म कोस क रता ाय वर लासेस शंकर नगर पेण येथे 
योजना मँडम आ ण गौर  मँडम यांचेकडे ए ल 2017पासून लासला जाते. मुलगी गाग  हचे अरशद इरशाद खान रा.वडखल या या बरोबर 
मै ीचे संबंध होते ते हा अरशद इरशाद खान याने गाग चे फोटो काढले होते. ते हा असे क य क  नये हणून यास यो यती समज दे यात 
आल  होती. द.11/05/2017रोजी माझी मुलगी गाग  ह  नेहमी माणे दुपार  01.45वा टयुशनला जाते ते हा मी कंवा माझा मुलगा आय 
मोटारसायलवर सोडायला जातो. परंतू या दवशी मी नाईट क न येवून झोपलो होतो हणून मा या प नीने मुलगी गाग  हला लासला 
सोडायला मुलगा आय यांस पाठ वले नंतर थोडया वेऴाने आय घर  आला व याने आईला सांगीतले क  मी गाग  ह स लासला घेवून जात 
होतो. पण तने मला परांस पे हाँ पीटल येथून दुपार  01.55 वा.मी लासला जाते तु घर  जा असे सांगीतले हणून मी घर  आलो आहे असे 
मुलाने आईला सां गत याने माझी प नी सौ.म नषा ह  मुलगी गाग  ह  लासला गेल  अगर कसे याची वता खा ी कर या क रता लास 
म ये गेल  ते हा मुलगी गाग  ह  लास म ये मऴून आल  नाह . हणून प नी सौ.म नषा ह ने सदरची हक गत मला घर  येवून सां गतल  
हणून मी माझा भाउ करण पाट ल यांस फोन क न गाग  लास म ये नाह  आहे ती कोठेतर  गेल  आहे.असे सांगीतले ते हा भाऊ मागचा 
कार झालेला माह त अस याने वडखल येथे राहणारा मुलगा अरशद इरशाद खान या या घर  जावून तो घर  आहे अगर कसे याची खा ी 
केल  असता तो देखील घर  न हता ते हा अरशद इरशाद खान यांचे म  1)आनस रजावान कुरेशी मो.नं.9075554355 रा.रामवाडी ता.पेण 
2) राहूल राज  बाबर रा.वडखल मो.नं.7721807572 या याकडे वचारपुस केल  असता. यांनी मुलगी गाग  ह  अरशद इरशाद खान या या 
सोबत लास या ठकाणाव न आनस रजावान कुरेशी याची कूट  अँ ट वा नं.MH06/BQ/6989ह वर बसवून नेलेल  आहे असे आ हाला 
सांगीतले आहे. मुलगी गाग  नंदेश पाट ल तचे वणन खाल ल माणे नाव गाग  नंदेश पाट ल वय16वष रा.महावीर पँलेस पेण खोपोल  रोड 
RTOआँफ स जवऴ ता.पेण वणनउंची 5 फुट, रंगगोरा, केसकाऴे अंगानेसडपातऴ,डा या हाताला लालप ा असलेला घडयाल,नाकपुढ ल भाग 
साधारण मोठे,नेसुस े रंगाचा टाँप व न या रंगाची िज स पँ ट पायत पाढंया केसर  रंगाचे सुज. तर  मुलगी गाग  नंदेश पाट ल वय16वष ह  
लासला गेल  असताना ती मा या कायदेशीर रखवाल त असताना व अ प वयीन व अ ान आहे याचा फायदा घेवून तीस फुस लावून अरशद 
इरशाद खान रा.वडखल ता.पेण याने पऴवुन नेलेल  आहे. हणून माझी याचे व ध त ार आहे. माझा व रल जबाब ह डीओ शुट ंग क न 
संगणकावर टंक लखीत केला तो जबाब मी वाचून पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अरशद इरशाद खान   1. 
वडखल,पेण,पेण,रायगड,महारा -402107,भारत

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

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ashok Ananta Jagdale 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. ( .): POBN57809        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 Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0070 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 20:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/05/2017 20:33 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
2 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० 66C

3 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० ६६(ड)

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): 12/05/2017 Time (वेळ): 20:33 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:33 तास Entry No. (न द .):  039

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 12/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 17:50 तास Time To (वेळेपयत): 18:16 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 3 क.मी.
(b) Address (पता): आनंद नगर रामवाडी,पेण-402107

District (State) (िजला (रा य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव): तोतन आ शत करमकार   
(b) Father's Name ( का नाम): आ शत करमकार
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9547956790

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता आनंद नगर रामवाडी, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता सुसु नया, छातना , CHHATNA, बाँकुरा, पि चम बंगाल-722182, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 11498 11,498.00

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 द.12/05/2017 मी तोतन आ शत करमकार वय25वष, यवसायनोकर , स या रा. आनंद नगर रामवाडी ता.पेण मुऴ रा.मु.पो.सुसु नया, 
पो टे.छातना िज.बनकुरा रा यवे ट बंगाल पन नं.722182, मो.नं.9547956790,सम  पोल स ठा यात हजर रहून खबर देतो क ,मी व रल 
ठकाणी राहत असून वीण नरेश हा े लाँकम ये गेले चार म ह यापासून राहतो.मी गेले चार म ह या पासून JSW पनी वडखल डोलवी येथे 

ATSPL COKE OVEN BATTERY OPERATAR आँपरेटर हणून कामास आहे. सदर कंपनीतील माझा पगार इंडीयन ओ हर शस बँक (IOB) 

आकाऊंट नं.145701000011298 या वर जमा होतो. मी सजर बँकेतून र कम काढायची अस यास ATMचा वापर क न काढत असतो.माझे 
अकाऊंटवर चालू महात 11,498 पये श लक होते.आज द.12/5/2017 रोजी माझी तीसर  पाऴी नाईट सप डयूट  अस याने मी घर च 
खोल वर होतो.सायंकाऴी 05.50वा.चे दर यान मला माझा मोबाईल नं.9547956790, यावर मोबाईल नं.8877601688याव न फोन आला क , 
तुम या AMT ची मुदत संपलेल  आहे. ATM अपडेट कर या क रता वैधता दनांक ATMवर पाहून सांगा असे फोनव न हंद  भाषेतून सां गतले 
ते हा मी ATMकाढून ATM अपडेट कर या क रता बँकेचा माणूस आहे हणून मी वैधता द.12/16 ते 12/24 असे अस याचे सांगीतले नंतर 
पु हा मोबाईल नं.8877601688याव न फोन मा या मोबाईलवर आला व बोलला क  तुम या मोबाईलवर आले या मेसेज मधून वन टाईम 
पासवड नंबर दया असे हंद त बोलला सदरचा इसम हा बँकेचाच आहे असे समजून मी लगेच मधील वन टाईम पासवड नंबर105671 हा नंबर 
दला फोन चालू असतानाच मा या अकांऊट मधून पैसे काढ याचे मेसेज तीन मेसेज आ याने मी मोबाईल नं.8877601688 व रल इसमास 
माझे पैसे कट होतात याबाबत मेसेज आलेले आहे. असे सांगीतले असता यांनी मला सांगीतले क  अपडेट झा यावर सगऴी र कम तुम या 
अंकाऊटवर जमा होईल असे सांगीतले नंतर फोन कट के यावर मेसेज पाह ले असता 1)4991/ पये, 2)4999/ पये, 3)1501/ पये,असे पैसे 
काढ याचे समज याने माझी खा ी झाल  मला सदर मोबाईल धारकानी माझी फसवणूक क न र कम काढलेल  आहे हणून मी लगेच 
इंडीयन ओ हर शस बँक (IOB) पेण येथे जावून मँनेजरकडे चौकशी केल  असता यांनी तुमची कोणीतर  फसवणूक क न 11,498/ पये 
काढ याचे सां गतले.तेथे मला डसपुट फाँम भ न देणेस सांगीतला या माणे मी डसपुट फाँम भ न देवून त ार दे यास आलो आहे.तर  
आज रोजी घर  असताना माझा मोबाईल नं.9547956790, यावर मोबाईल नं.8877601688याव न फोन क न माझा वैधता दनांक मागून व 
वनटाईम पासवड मागून ATMअपडेट कर याचा बहाणा सांगून माझी फसवणूक क न मा या इंडीयन ओ हर शस बँक (IOB) अंकाऊट 
नंबर.145701000011298 हया मधून 11,498/ पये काढून माझी फसवणूक केल  आहे हणून माझी मोबाईल नं.8877601688 या 
मोबाईलधारका व द त ार आहे. माझा व रल जबाब ह डीओ शुट ंग क न संगणकावर टंक लखीत केला तो जबाब मला हंद त समजावून 
सांगीतला तो मी माझे सांगणे माणे बरोबर आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   
2 अ ात समधारक   

मोबाईल नं.8877601688 
वडील: माह त नाह  1. माह त नाह ,माह त 

नाह रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 11,498.00

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ashok Ananta Jagdale 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. ( .): POBN57809        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 Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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  

2 पु ष 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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0068 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 03:10 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/05/2017 02:29 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २०१
2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
6 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 134

7 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 184

8 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 3/181

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): 09/05/2017 Time (वेळ): 07:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:29 तास Entry No. (न द .):  006

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

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 05:00 तास Time To (वेळेपयत): 05:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 4 क.मी.
(b) Address (पता): एसट बस टप जवऴ, धाममी ,पेण-402107

District (State) (िजला (रा य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव):  गणेश जग नाथ माने   
(b) Father's Name ( का नाम): जग नाथ माने
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर दनांक 11/05/2017 मी गणेश जग नाथ माने सहा.पोल स नर क पेण पोल स ठाणे ता.पेण िज.रायगड मो.नं.9823226803 सम  
सरकारतफ खबर देतो क , मी सहा.पोसील नुर क हणुन पेण पोल स ठा यात सन 2016 पासुन कत यास आहे. दनांक 09/05/2017 रोजी 
मी नवासी उपिज हा धकार  तथा उपिज हा दंडा धकार  यांचे यायालय पेण गोऴीबार मैदाण या शासक य,पेण पोल स ठाणे यांचे आदेशा 
व न यावेवेच ठाणे अंमलदार हणुन टेशन डायर चे काम पाहत असलेले पो.हवा/1702 ए.एन.घोलप यांनी पेण पोल स ठाणे अ.म.चा तपास 
आम या कडे द याने सदर अ.म.चा तपास आम याकडे द याने सदर अ.म.चा तपास आम याकडे द याने सदर अंम या तपासाची कागदप े 
ता यात घेउन अनलोकन केल  असता याम ये सदर अ.मयम धल फयाद  ह र चं  गो वंद दुदु कर वय 29 यवसाय शेती व पोल स पा टल 
रा.धामणी पो.आंबेघर ता.पेण िज.रायगड मो.नं. 7276217218 यांनी दलेल  खबर असुन ती खाल ल माणे, मी मौजे धामणी गावचा पोल स 
पाट ल हणुन गेल  24वषा पासुन काम पाहत आहे.वर ल प यावर सुमारे 30 वषा पासुन माझे कुटुं बयासह राहत आहे.काल दनांक 
08/05/2017 रोजी सांयकाऴी मौजे खोपोल  एका नातेवाईका या ल न समारंभाचा काय म आटोपुन माझे घर  खोपोल  पेण र याने एका 
खाजगी वाहनातुन आलो.आमचे गाव या बस टपवर सांयकाऴी 04.00 वा. उतरलो ते हा एस.ट .बस समोर चंचे या झाडाजवऴ असले या 
रोडचे नद चे बाजुचे दशेला र याचे उतारावर एक हरो हो डा मोटार सायकल नं.MH06AE5489 या नंबरची हेडलाईट फुटलेल  व पुढ ल 
चाकाची रंग वाकलेल ,उज या पँनल बोड नघलेल  अशा वणनाची पडलेल  दसल .ती मोटार सायकल कोण या तर  दा डया इसमाची असावी 
असे वाट याने मी माझे घर  नघुन गेलो. आज दनांक 09/05/2017 रोजी मी मुंबई येथे आमचे पोल स पा टल संघटने या कामासाठ  
जाणेकर ता सकाऴी 07.00 वा. आमचे धामणी गावचे एस.ट .बस टपवर खोपोल  पेण रोडवर आलो. यावेवी काल दसलेल  मोटारसायकल 
याच जागेवर दसुन आल  व यापल कडे मातीचे ढगाया कडे या भागातील 78 भटक  कु े माणसांचे ेत ओढत अस याचे व याचे लचके 
तोडत अस याचे दसले. हणुन मी कु यांना हुसकावुन लावून सदरचे ेताजवऴ जावुन पाह ले असता या ेतापासून 10 ते 12 फुटांवर 
अंतरावर दुसया मुंलांचे ेत पडलेले दसले दो ह  ेतांचे वणन खाल ल माणे दसले. 1. अंदाजे 17 ते 18 वयोगटाचा एक पु ष मुलगा 
उ हामुऴे शर र काऴपट व फुगलेले चेहरा डोऴे फुगलेले िजभ अधवट बाहेर आलेल .उज या हाताचे कु यांनी लचके तोडलेले अंगात नेसुन पाढंरे 
व नऴे आड या पटटयांचा ट  शट गातलेला याचे कंबरेतुन मांडीपयत सरकलेल  नऴेरंगाची तीस बाजुला लाल पटटे असलेल  ँकसुट पँ ट 
कंबरेला इलँ ट क असलेल  (बहुतेक कु यांनी पँ ट ओढल  असावी) ेताचे त डातुन लालसर पातऴ व येत असलेला, ेताचा वास येत असलेला 
अशा वणनाचे पु ष जातीचे ेत दसुन आले.2.अंदाजे 09 ते 10 वष वयोगटातील एक पु ष मुलगा चेहरा हात पाय काऴे पडलेले डो याला 
कपाऴाचे डावे बाजुस जखम व डावे कानातुन लालसर पातऴ व बाहेर येत असलेला अंगाम ये सफेद रंगाचे टशट यावर छातीवर डावे बाजुस 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9823226803

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पेण पोल स ठाणे , पेण , पेण, रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता सहापोल स नर क, पेण पोल स ठाणे , पेण , पेण, रायगड, महारा -402107, 

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 रोशन संतोष कांबऴे उफ 
बंडया   

वडील:  संतोष कांबऴे 1. k63,पंजाब नैशनल बँके या 
व द, ांतीनगर 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



इं जीत ठऴक अ रे असलेल  छपाई असलेल  नेसूस कंबरेपासून गूड या पयत खाल  सरकलेल  नळे रंगाची मातकट िज स पँट इ जी टार 
असे नाव असलेल  नऴसर राखाडी रंगांची अंडरवेअर अशा वणनाची पू ष मूलाचे ेत दसून आले तर  द 8/05/2017 रोजी सायं 04.00 वा 
न क  वेऴ माह त नाह  धामणी गावचे एस ट  बस टाप जवऴ चंचे या झाडाखाल  र याचे उतारावर पडलेल  वर ल वणनाची हरोह डा 
मोटार सायकल व या शेजार  माती या ढगायावर मऴून आले या वर ल वणनाची दोन अनोळखी पू ष जातीचे मूलांचे ेता बाबत माझी 
खबर वैगेरे मजकूराची खबर आहे. सदर अ समात म यू म ये मयत दोन अनोऴखी पू ष जातीचे मूलांचे ेत असून यां या ेतावर सहा 
पोल स नर क ी पाडले यांनी ई वे ट पंचनामे शासक य पंच 1) ी भगवान ल मण मोरे वय 57 वष 2) ी दल प ज गनाथ च हाण 
वय 58 वष दो ह  MSEB कायालय पेण यां या सम  केलेले असून या मधील एक अनोऴखी पू ष जातीचे 15 ते 18 वष वयोगटातील 
मूलांचे ेत असून ते ेत पेण खोपोल  र याचे द णेस सूमारे 68 फूट अंतरावर मोक या जागेत अंतरावर पुवस डोके पि चमेस पाय अशा 
उताने ि थतीत पडलेले दसत असून यांची उंची 5.3 फूट रंग सावऴा उ हामूऴे ेतावर ल अंगावर ल वचा काऴी पडलेल  असून ेत फूगलेले 
आहे ेताचे डो यास काऴे केस असून कपाऴावर जखम आहे डोळे साधारण बाहेर आलेले असून त ड अधवट उघडे व िजभ बाहेर आलेल  
दसत आहे यामधून लालसर व बाहेर येत आहे ेताचा उजवा हात खां या पासून क यांनी अगर ईतर ा यांनी खाऊन ओरबढले सारखे 
दसत आहे डावा हात शर रा समातंर सरऴ असून बोटे आत म ये वऴसेसी आहे हाताची वचा काह  ठकाणी नघालेल  दसत आहे अंगात 
जांभऴा सफेद रंगाची आडवे प ्◌े असून यावर डावे बाजूस छाती या भागावर LEE COOPER अशी ए ाडींग आहे मयताचे दो ह  पाय सरऴ 
असून नेसूस काऴी रंगांची बाजूने लाल रंगाची पटटे असलेल  क सूटची पँ ट ढोपराचे खाल  आलेलेल  असून गू त भाग उघडे आहे. त भाग 
फूगलेला असून शाबूत आहे संपुण ेत डीकंपोज हो याचे ि थतीत असून फूगलेले व काऴपट पडलेले आहे. वचेला ठक ठकणी फोड येऊन 
नघालेल  आहे ेत उलतेपालथे क न पाहाता ेतावर ईतर टकाणी मारहाणी या नशा या अथवा जखमा दसून येत नाह  वैगेरे मजकूराचा 
ई वे ट पंचनामा आहे. तसेच दू या ेताचे ई वे ट पंचना यात सदरचे ेत 10 ते 12वयोगटातील अनोळखी पु ष जाती या मूलाचे असून 
तो रंगाने सावऴा उंची सुमारे 4.2 फूट ◌्सून पुवस डोके क न पि चमेस पाय अशा उताणे ि थतीत पडलेले असून सदरचे ेत उ हामुऴे संपुण 
काऴवंडलेले असून डकंपोझ अव थेत फूगलेले दसत आहे डो याचे काऴे केस कपाऴावर डावे बाजूस केसाजवऴ मोठ  जखम असून डोळे 
अधवट उघडे व त ड अधवट उघडे असून डावे कानातून लाल का या रंगाचे र त म ीत पाणी येत असून त ड सूजलेले आहे. दो ह  हात 
शर रास समातंर सरऴ असून अंगात सफेद रंगाचा यास लाल , हरवे नळे डझाईन असलेला ट शट व यावर उजवे बाजूकडे छातीवर साखर 
चौथ उ सव 2014 असे लह लेला गोलाकार स बल याम ये इं जीत BD अ रे असलेला तसेच मागचे बाजूस बाऴा दरेकर असे लह लेला 
टशट असून अंगावर उ हामूऴे फोड येऊन वचा काह  ठकामी नघालेल  आहे ेताचे दो ह  पाय सरऴ असून गू त भाग पहाता तो सूजून 
फूगलेला दसत असून शाबूत आहे नेसून भूरकट न या रंगाची िज स पँ ट असून यात टार शाईन नावाची राखाडी रंगाची व तस लाल 
रंगाची इला ट क प ी असलेल  अंडरवेअर असून अंडरवेअर व िज स पँ ट मयताचे ढोपरा पयत खेचलेले दसत आहे ेताची संपुण वचा 
उ हामूऴे काऴी पडलेल  दसत असून ठक ठकाणी वचेला फोड येऊन वचा नघालेल  दसत आहे वैगेरे मजकूराचा पंचनामा करणेत आला 
आहे दो ह  ेते ई वे ट पंचनामा झा या नंतर शव व छेदन फम व रपोट सह पोल स नाईक/1235 एम के ईकर पेण पोल स ठाणे यांचे 
ता यात देऊन मा. ा यापक व वबाग मूख याय वैदयक शा  वभाग ँट वैदयक य महा वदयालय जे.जे.ह पीटल मुंबई यांचेकडे रवा◌ा 
कर यात आले आहे. अम या घटना थऴाचा पंचनामा पोल स नर क ए.ए.जगदाऴे यांनी केला असुन सदरचे ठकाण अ.म.म धल खबर देणार 
ी ह र च ं गो वंद दुदु कर पो लस पा टल धामणी यांनी शासक य पचं 1. भगवान ल मण मोरे वय 57, 2. दल प जग नाथ च हाण वय 
58 दो ह  रा. MSAB कायालय पेण यांचे सम  दाख वले सदरचे ठकाण पेण खोपोल  रोडचे मौजे धामणी गावचे हदद त धामणी एस.ट . टँ ड 
समोर र याचे द ीणेस चचचे झाड आहे.झाडाचे पि चमेस 28.5 फुट अंतरावर र याचे द ीणेस र या या कनाया पासुन 30.4 फुट 
अंतरावर एक स हवर रंगाची हरो हो डा पेडंर कंपणीची मोटार सायकल .MH 06 AE 5489 ह  एक स हवर रंगाची हरोहो डां लडर 
डा या कुशीला पडलेल  असुन तचे हेडलाईट व शो फुटलेला असुन उज या बाजुचा लेग गाड वाकलेला आहे. हे डल वाकलेला असुन पीडो मटर 
फुटलेला आहे.समोर ल चाकाची रंग वाकलेल  असुन पे ोलटाक  उजव्◌ा बाजुला दबलेल  आहे.उज या टाक वर ल फायबरचे पँनल नघालेले 
असुन ते मोटारसायकलचे बाजुला दोन फुटावर पडलेले आहे सदर मोटार सायकलचे पुवस 22.10 फुट अंतरावर व र याचे कनाया पासुन 68 
पुट अंतरावर एक 15 ते 18 वष वयोगटातील ेत पडले असुन ते ेत दसत असुन तेथील र त म ीत माती व साधी माती नमु या कर ता 
काढुन घे यात आलेल  आहे. ेत पडले या ठकाणी एक SPARX कंपणीची सँ डल आढलुन आल .15 ते 18 वष वयो गटातील मुलाचे ेत 
पडले या ठकामा पासुन 12.फुट अंतरावर र त साडं या सारखी माती ओल  झालेल  असुन या ठकामी ओ या मातीचे सा या मातीचे नमुने 
घे यात आलेले आहे. तसेच 15 ते 18 वष वयोगटातील मुलांचे ेत पडले या ठकाणी पासुन पुवस 32 फुट अंतरावर र या या कनाया 
पासुन द णेस 50 फुट अंतरावर तसेच मोटारसायकल पडले या ठकाणा पासुन पुवस 71 फुट अंतरावर दुसरे 10 ते 12 वयोगटातील मुलांचे 
ेत पुवस डोके प चीमेस पाय असे पडलेलेल होते.ते ह  पो टमाट कर ता पाट व यात आले अस याचे खबर देणार 

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)): Ujwala Maruti 
Badkamkar

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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):15.
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 2001  

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): नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0030 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 10:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/05/2017 07:45 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

6 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 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): 12/05/2017 Time (वेळ): 10:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 10:20 तास Entry No. (न द .):  012

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 12/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 04 क.मी.
(b) Address (पता): भसे खंड,रोहा

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): ह र चं    होनाजी  हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1955 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी ह र चं  होनाजी हा े वय62 धंदा रटायड कमचार  रा.वरवठणे ता.रोहा मोबा नं.8983516478 सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून 
देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे राहते घर आहे तेथे मी माझे कुटुंबासह राहतो तसेच माझा पुत या नारायण धमा हा े 
हा देखील आमचे शेजार च याचे कुटुंबासह राहतो. तो नोकर नमी त धाटाव इंड ट म ये एका कंपनीत कामाला जातो.आज ता.12/05/2017 
रोजी सकाळी 07.15 वाजाताचे दर यान माझा पुत या नारायण धमा हा े हा नेहमी माणे सकाळी कंपनीत कामावर जा यासाठ  याची 
मोटारसायकल सुपर लडर नं. एमएच/06डीबी 7432 ह  व न भसेगाव खंड माग रोहा धाटाव येथे जात असताना मौजे भसे खंडीतून 
जातेवेळी याचे मागुन येणारे कोण यातर  अ ात वहनाने यास मागुन येवून याचे मोटार सायकलला ठोकर मा न अपघात केला आहे व 
यात याला याचे डो यास गंभीर दुखापत झाल  आहे असे मला आमचे गावातील गणपत कसन हा े याने मला फोन क न सांगीतले 
हणून मी लागल च सरकार  ह पीटल नागोठणे येथे आलो व तेथे माझा पुत या नारायण धमा हा े याचेवर वैदयक य अ धकार  नागोठणे 
औषोधोपचार कर त असताना ते मयत झा याचे ड टरांनी घोषीत केले. मयत पुत या नारायण धमा हा े याचे डो याचे डावे बाजूला 
कोण यातर  वाहनाची ठोकर लागुन यास गंभीर दुखापती झा याने व र त ाव झा याने तो मरण पावला आहे. तर  माझा पुत या हा 
भसे खंड ते रोहा धाटाव असा याची मोटारसायकल सुपर लडर नं. एमएच/06डीबी7432 ने कामावर जात असताना भसे खंड येथे वळणावर 
व चढणीवर कोण यातर  अ ात वाहनाने यास मागुन येवून ठोकर मा न यांचे डो याव न अ ात वाहनाचे चाक जावून यास गंभीर 
दुखापती होवून र त ाव होवून तो मरण पावला आहे. हणून माझी या अ ात वाहनावर ल चालक याचे व द कायदेशीर खबर आहे.माझा 
वर ल जबाब मी वाचून पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर संगणकावर टंकलेखीत केलेला आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8983516478

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

(4) District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SANDEP  BALVANT  PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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 .): 0034 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 13/05/2017 01:44 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 01:44 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 

(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 
3(1)

2 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

3(2)

3 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

३(१)(सात)

4 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

6

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): 12/05/2017 Time (वेळ): 21:39 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:39 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 09/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 12:05 तास Time To (वेळेपयत): 13:16 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

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

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): संजय   ह र चं   मोरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

यांतील फयाद  हे बू ड समाजाचे असून आरोपीत हे मराठा सामाजाचे आहेत.वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत यांनी फयाद  
यांचे बू ड समाजाचे संघटने या जागेत अ त मण केले हणून फयाद  व इतर बू ड समाजाचे लोक आरोपीत यांना समजावून सांगत 
असताना या या आरोपीत यांनी मनात राग ध न ,तू ह  बू डांनी समाजाची जागा हडप केल त ,तू ह  आ हाला शकवू नका आ हाला 
कायदयाचा अ यास आहे काय करायचे ते करा असे बोलून बू ड समाजाचे लोकांना जातीवाचक शवीगाऴ क न फयाद  यांना ध काबु क  
केल  हणून.

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

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

2 नेहलता   नारायण  थटे 1. नवेनगर,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत
2. नवेनगर महाड,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत
3. नवेनगर आळी,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत

3 राज    नारायण  थटे 1. नवेनगर,महाड,महाड 
शहर,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)): Pranjali Navnath 
Sonvane

Rank (हु ा): पोल स उप-अधी 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) District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1977  

2 म हला 1985  

3 पु ष 1978  

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 .): 0034 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 13/05/2017 01:44 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 01:44 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 

(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 
3(1)

2 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

3(2)

3 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

३(१)(सात)

4 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

6

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): 12/05/2017 Time (वेळ): 21:39 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:39 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 09/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 12:05 तास Time To (वेळेपयत): 13:16 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

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

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): संजय   ह र चं   मोरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

यांतील फयाद  हे बू ड समाजाचे असून आरोपीत हे मराठा सामाजाचे आहेत.वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत यांनी फयाद  
यांचे बू ड समाजाचे संघटने या जागेत अ त मण केले हणून फयाद  व इतर बू ड समाजाचे लोक आरोपीत यांना समजावून सांगत 
असताना या या आरोपीत यांनी मनात राग ध न ,तू ह  बू डांनी समाजाची जागा हडप केल त ,तू ह  आ हाला शकवू नका आ हाला 
कायदयाचा अ यास आहे काय करायचे ते करा असे बोलून बू ड समाजाचे लोकांना जातीवाचक शवीगाऴ क न फयाद  यांना ध काबु क  
केल  हणून.

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

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

2 नेहलता   नारायण  थटे 1. नवेनगर,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत
2. नवेनगर महाड,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत
3. नवेनगर आळी,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत

3 राज    नारायण  थटे 1. नवेनगर,महाड,महाड 
शहर,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)): Pranjali Navnath 
Sonvane

Rank (हु ा): पोल स उप-अधी 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) District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1977  

2 म हला 1985  

3 पु ष 1978  

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 .): 0034 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 13/05/2017 01:44 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 13/05/2017 01:44 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 

(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 
3(1)

2 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

3(2)

3 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

३(१)(सात)

4 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

6

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): 12/05/2017 Time (वेळ): 21:39 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:39 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 09/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 12:05 तास Time To (वेळेपयत): 13:16 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

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

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): संजय   ह र चं   मोरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

यांतील फयाद  हे बू ड समाजाचे असून आरोपीत हे मराठा सामाजाचे आहेत.वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत यांनी फयाद  
यांचे बू ड समाजाचे संघटने या जागेत अ त मण केले हणून फयाद  व इतर बू ड समाजाचे लोक आरोपीत यांना समजावून सांगत 
असताना या या आरोपीत यांनी मनात राग ध न ,तू ह  बू डांनी समाजाची जागा हडप केल त ,तू ह  आ हाला शकवू नका आ हाला 
कायदयाचा अ यास आहे काय करायचे ते करा असे बोलून बू ड समाजाचे लोकांना जातीवाचक शवीगाऴ क न फयाद  यांना ध काबु क  
केल  हणून.

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

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

2 नेहलता   नारायण  थटे 1. नवेनगर,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत
2. नवेनगर महाड,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत
3. नवेनगर आळी,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत

3 राज    नारायण  थटे 1. नवेनगर,महाड,महाड 
शहर,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)): Pranjali Navnath 
Sonvane

Rank (हु ा): पोल स उप-अधी 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) District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1977  

2 म हला 1985  

3 पु ष 1978  

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)



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



1. P.S. (पोल स ठाणे): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0052 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 17:49 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/05/2017 17:30 वाजता

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

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): 12/05/2017 Time (वेळ): 17:35 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:35 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 10/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 3 क.मी.
(b) Address (पता): थेर डा गणपती पाडा  ,अ लबाग

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): काश धमा सुडकु    
(b) Father's Name ( का नाम): धमा सुडकु 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1971 (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.): 91-7798260868

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  थेर डा खंडेरावपाडा, , अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता  थेर डा खंडेरावपाडा, , अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

1)22 चे पारटे क लाद चे लाद चे 
एकुण 9 ब स                  
       येक  800/  क.अ

7,200.00

2 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

2) 11चे पारटे क  लाद चे एकुण 
12 ब स येक  ब सची कमंत 
550/  क.अ

26,600.00

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 कोणीतर  अ ात इसमाने फयाद चे संमती शवाय लबाडी या इरा याने वतः या फाय याकर ता वर ल 
वणनाचा व कमतीचा माल उघ या दरवाजातुन आत वेश क न चो न नेले हणून वगैरे मजकुराची खबर रिज टर  दाखल क न वर ल 
हक गत व र ठांना कळ व यात आल  असून पुढ ल तपास मा.व र ठां या आदेशाने पोह/1297 हंदोऴा यां याकडे दे यात आलेला आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 33,800.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362NMHM8501G        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): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0051 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 15:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/05/2017 15:10 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १२०ब
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १५३अ
3 भारतीय दंड सं हता १८६० २९४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 12/05/2017 Time (वेळ): 15:11 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:11 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 14/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 22:15 तास Time To (वेळेपयत): 15:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 10 क.मी.
(b) Address (पता):  चंचोट , ता अ लबाग,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  राकेश नाराण पाट ल   
(b) Father's Name ( का नाम):  नाराण पाट ल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1986 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

यातील फयाद  व आरोपीत हे एकाच गावातील र हवाशी असून चंचोट  गावी गावक  असून गावातील सव नणय गावक  व पंच क मट  घेत 
असते गावा या शेजार  असणाया फरे ट या जागेत मुलांना खेऴ यासाठ  केले या मैदानाचे काम फयाद मुऴे थांबले व मा हती या 
अ धकाराखाल  मा हती मागून ती मा हती ह सअप ुपवर हायरल क न गावातील लोकांची बदनामी केल  असा गावक ने समज क न घेवून 
वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी गावक ने गावक  बोलावून यातील आरोपीत यांनी फयाद  यांना अि लल श वगाऴी क न मार याची धमक  
देवून यांना व यांचे कुटुं बयास वाळीत टाक याचे घोषीत क न यां याब ल गावातील ाम थांब ल श ू वाची भावना वाढ स लावून गावाचा 
एकोपा टकव यास बाधक अशी कती क न ाम थांना चथावणी द याने गावक ने यांचेशी संबंध तोडले यामुऴे सात याने फयाद  व यांचे 
कुटुं बयांना सामािजक अपमान , मानहानी अमानुष वागणूक देवून ब ह कत जीवन जगणे भाग पाडले हणून

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9272620005

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता चंचोट  , ता अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता चंचोट  , ता अ लबाग, रेवदंडा, 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 काश गौ  भांजी   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

2  रमाकांत रामचं  भांजी   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

3 ल मण चांगू पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

4 पांडुरंग रामचं  पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

5 सुरेश ल मण पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

6 गणेश भाऊ पाट ल    1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

7 जयवंत ल मण पाट ल    1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

8 दप ल मण पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

9 सुरेश महादेव पाट ल   1. 
चंचोट ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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)): ABASAHEB 
ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PNMH54962        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): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

6 पु ष  

7 पु ष  

8 पु ष  

9 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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

(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)



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)

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 .): 0092 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 02:15 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/05/2017 02:15 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 12/05/2017 Time (वेळ): 01:16 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:36 तास Entry No. (न द .):  006

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 11/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:00 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. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (पता): सागर लाझा हटेल, खोपोल  बाजारपेठ येथे,खालापुर-410203

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): शहनाज इमाम शाबाद    
(b) Husband's Name ( का नाम): इमाम शाबाद
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1971 (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): यापार

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7058430188

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शांतीनगर,खोपोल , खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, भारत
2 थायी पता शांतीनगर,खोपोल , 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 

एक व हो ह 3 कंपनीचा मोबाईल 
यात िजओ कंपनीचे             
        सीमकाड नं, 
8999460493 व डोको

15,000.00

2 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा दोन हजार पये कमतीची 1 नोट 
व 500 पये कमती या 14 नोटा 9,000.00

3 इतर घरगुती व  तु 13 लेगी स येक  कंमत 150 
पये 1,950.00

4 इतर घरगुती व  तु 6 काप येक  100 पये 600.00

5 इतर घरगुती व  तु 11 लाउज पस येक  50 पये 550.00

6 इतर घरगुती व  तु 18 ीफोथ प ट  येक  60 पये 1,080.00

7 इतर घरगुती व  तु 5 मोठया ीफोथ पं ट येक  100 
पये 500.00

8 इतर घरगुती व  तु 16 गाउन येक  200 पये 3,200.00

9 इतर घरगुती व  तु जी स प ट  4 येक  100 पये 400.00

10 इतर घरगुती व  तु लहान मुलांचे ट शट प टचे सेट 
येक  120 पये 480.00

11 इतर घरगुती व  तु 2 च पल जोड येक  100 पये 200.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 पंक  व ल गायकवाड   पती: व ल गायकवाड 1. मोहननगर,गुलबगा,GULBARGA 

RURAL,गु बगा,कनाटक,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 32,960.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब द.12/05/2017 मी शहनाज इमाम शाबाद ,वय46 वष,धंदा यापार,रा. शांतीनगर,खोपोल , ता,खालापुर.िज.रायगड,मो.नं. 7058430188 
सम  वचारलेव न पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देते क , मी वर ल ठकाणी राहत असुन तेथे माझे राहते घर आहे घरात माझा मुलगा 
शाहबाज व मुलगी हना असे आ ह  एक  कुटुंबात राहतो,मी घर च असुन गु वार बाजारात कपडयांचे दुकान लावलेले असते. द.11/05/2017 
रोजी गु वार बाजार होता गु वार बाजारा न म त सागर लाझा हटेल शेजार  कपडयांचे दुकान लावले असताना बाजारात बर च गद  होती मी 
गराईकांना कपडे देत असताना माझे रोडवर लावले या कपडया या दुकानात एक एक कपडा कमी झालेला दसत होता असे मा या ल ात 
आले ते हा मी दुकानात लावले या कपडयांची मोजणी केल  असता खाल ल वणनाचे कपडे चोर स गे याचे ल ात आले तसेच मा या मुला या 
नावावर असलेला ववो कंपनीचा मोबाईल व रोख र कम हे पसम ये ठेवलेले असताना चोर स गेले याचे वणन खाल ल माणे सदरची वेळ 
19.00वाज याची होती.1)1,950/ पये कमती या 13 लेगी स येक  कंमत 150 पये 2)600/ पये कमतीचे 6 काप येक  100 
पये3)550/ पये कमतीचे 11 लाउज पस येक  50 पये 4)1,080/ पये कमतीचे 18 ीफोथ प ट येक  60 पये 5)500/ पये 
कमतीचे 5 मोठया ीफोथ पं ट येक  100 पये 6)3,200/ कमतीचे 16 गाउन येक  200 पये 7)400/जी स प ट 4 येक  100 
पये 8)480/लहान मुलांचे ट शट प टचे सेट येक  120 पये 9)200/2 च पल जोड येक  100 पये 10)15,000/ पये कमतीचा एक 
व हो ह 3 कंपनीचा मोबाईल यात िजओ कंपनीचे सीमकाड नं, 8999460493 व डोकोमो कंपनीचा सीमकाड नं8983467383 अशा 
वणनाचा.11)09,000/ पये दोन हजार पये कमतीची 1 नोट व 500 पये कमती या 14 नोटा 32,462/ एकुण तर  फयाद  हने गु वार 
बाजार न म त कप याचा दुकान रोडवर लावले असता यांतील आरोपीत हने व रल वणनाचा व कंमतीचा माल फयाद  यांचे 
संमती शवाय,लबाडीचे हेतुने, वताचे फायदयाक रता चो न नेला पैक  8462 . कमतीचे वर ल वणनाचे कपडे आरोपीत ह या ताबेक जात 
मळुन आला हणुन आ ह  तला पोल स ठाणेत घेउन आलो पोल स ठा यात तचे नाव वचारले असता तीने आपले नाव पंक  व ल 
गायकवाड,वय32वष,रा,मोहननगर,ता.िज.गुलबगा स या रा.कजत झोपडप ी असे सां गतले. हणुन माझी सदर मह लेबाबत त ार आहे. माझा 
जबाब माझे सांगणे माणे खरा व बरोबर लह ला असुन संगणकावर टंक लखीत केलेला आहे. सम  हे लहुन दले, द.12/05/2017

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):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 892        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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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 1985  

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 .): 0094 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/05/2017 23:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/05/2017 23:30 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 12/05/2017 Time (वेळ): 22:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:09 तास Entry No. (न द .):  042

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 05/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 08:30 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. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 6 क.मी.
(b) Address (पता): युनीकेम कंपनीचे मेनगेट या बाह, धाटाव,रोहा

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): शवाजी    मा ती कोळेकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(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.): 91-8149336576

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ड गर दवे यांचे घरात, वरसे, वरसे, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ड गर दवे यांचे घरात, वरसे, वरसे, 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 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

एक ह रोह डा कंपनीची लडर 
मोटार सायकल मांक MH 20 AJ 

9955 असा असुन तचा जांभ या 
रंगाची व त

12,000.00

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):

फयाद  आज रोजी आ याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यां या मालक ची ह रोह डा कंपनीची लडर मोटार सायकल मांक MH 20 AJ 9955 ह  
कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद चे संमती शवाय वताचे फाय याकर ता लबाडीचे हेतुने चो न नेल  हणुन

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46835        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  

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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