
1. P.S. (पोल स ठाणे): दादर कोअ ॅ टल 

FIR No. ( थम खबर .): 0011 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/03/2017 23:13 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/03/2017 23:13 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
8 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(3)

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): 14/03/2017 Time (वेळ): 22:50 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:51 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 14/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/03/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): खारपाडा,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): उमेश   लहु  भगत
(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): 

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):

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7506418645

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बळवल , पेण, दादर कोअ ॅ टल , रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता बळवल , पेण, दादर कोअ ॅ टल , 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 शांत  बाळ ु ण पाट ल 1. खारपाडा,पेणरायगड,महारा ,भारत
2 नशाकर क णा घरत  

राहुल पांडयाधमा घरत 
हरामण गो वंद घरत

1. खारपाडा,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,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): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी उमेश लहु भगत वय 38 धंदा नोकर , वर ठ अ भयंता जे. एम. हा े इ ा ा. ल. पनवेल रा. मु.पो.बळवल  ता. पेण मो.नं. 
7506418645 आधारकाड नं. 878767998196 सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर लहून देतो क, मी वर ल प यावर राहत असुन 
तेथे आमचे राहते मालक चे घर आहे घरात मी माझी प नी, आई, वडील,मुले असे एक  कुंटुबात राहतो. मी गेले आठ वषापासुन जे.एम. हा े 
इ ा ा. ल. पनवेल यांचे शासक य न दणीकत कंपनीत वर ठ अ भयंता हणुन काम कर त आहे. आमचे मालकाने मुंबई गोवा हायवे 
रोडवर ल पनवेल ते कासु या रा यमाग नं. 66 वर हायवे र ता कर याचे काम घेतलेले आहे. स या आमचे काम खारपाडा गांवचे ह ीत जुना 
पुलाचे बाजुला पनवेल गोवा हायवेवर ल न वन पुलाचे काम चालु आहे. सदर ठकाणी आ ह  व आमचे कामगार स या तथे काम कर त 
आहेत. परंतु खारपाडा गावातील काह लोक लहान मो या कारणांव न नेहणी ास देतात. परंतु आ ह  यां या करकोळ त ार  व कामाचे 
नवारण करतो. आज ता. 14/03/2017रोजी सायंकाळी 4.30 वा. चे सुमारास खारपाडा गांवचे ह ीत काम चालु असले या पुलाचे खाल  रोडला 
पोकलनने माती टाकुन ती माती पसर व याचे काम कर त असताना खारपाडा गांवातील 1) शांत बाळक ण घरत 2) नशाकर क णा घरत 3) 
राहुल (पांडया)धमा घरत 4) हरामण गो वंद घरत 5)सौ. उम ला जगद श घरत व यांचे सोबत 8 ते 10 इसम यांनी रा य महामागाने 
अ ध ह त केले या जागेत अना धकतपणे कामा या ठकाणी येवुन मला सां गतले क , तेथील गटाराचे काम करा अगर क  नका याचे 
बद यात आ हाला पैसे दया असे शांत बाळक ण पाट ल हा बोलला तसेच येक गाडीमागे मला व माझे साथीदारांना 500 पये माणे पैसे 
दया अ यथा तुमचे काम बंद पाडु असे धमकावले यावेळी यांचे इतर साथीदारांनी याचे बोल याला साथ दल  यावेळी मी यांना सां गतले 
क , प हला र ता होवु दया नंतर मी तुम या गांवचे गटाराचे काम करतो. ते हा यांनी मला शवागाळी व दमदाट  केल . याचवेळी तेथे हजर 
असलेले सहा. अ भयंता ी. आकाश सुरेश पाट ल वय 24 रा. पेण हाडा काँलनी यांना 1) शांत बाळक ण घरत 2) नशाकर क णा घरत 
3)राहुल उफ पांडया धमा घरत 4) हरामण गो वंद घरत यांनी यास ध न हाताबु याने लाथेने पाठ वर, डो यावर व पोटावर बु के मा न 
मुकामार दला व सवानी आ हाला श वगाळी व दमदाट  केल  क , तु ह  जर गटाराचे काम केले नाह त तर तु हाला आ ह  बघून घेवू अशी 
धमक  दल  व काम बंद पाडले. सदर वेळी यातील उ मला घरत या म हलेने आ हाला धमकावले क , तु ह  जा त शहाणपणा केलात तर मी 
तुम या व द पोल स टेशनला खोटया त ार  दाखल क न तु हाला अटक वण असे धमकावले. तर  आज ता. 14/03/2017 रोजी 
सायंकाळी 4.30 वा. चे सुमारास खारपाडा गांवाजवळील पनवेल गोवा हायवे या,पनवेल कडुन गोवाकडे जाणाया न वन पुला या बांधकामाचे 
खाल  कामा या साईटवर यांतील 1) शांत बाळक ण पाट ल 2) नशाकर क णा घरत 3) राहुल (पांडया)धमा घरत 4) हरामण गो वंद घरत 
5)सौ. उम ला जगद श घरत व यांचे सोबत 8 ते 10 इसम यांनी रा य महामागाने अ ध ह त केले या जागेत यांनी अना धकतपणे वेश 
क न गैरकाय याची मंडळी जमवुन मला श वगाळ व दमदाट  क न आमचा सहा. अ भयंता आकाश सुरेश पाट ल यांना हाताबुं याने लाथेने 
पाठ वर, डो यावर व पोटावर बु के मा न मुकामार दला व सदरचे गटाराचे आमचे काम करा नाह तर आ हाला पैसे दया अशी मागणी केल  
हणुन माझी यांचे व द त ार आहे.

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): POBN83697        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): HARSHVARDHAN SHANKAR BARAVE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN83697

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0068 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/03/2017 18:24 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/03/2017 18:10 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): 14/03/2017 Time (वेळ): 18:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:10 तास Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 14/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/03/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 03:00 तास Time To (वेळेपयत): 03:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 11 क.मी.
(b) Address (प  ता): रयल पाक हटेल म ये  , हातनोल ,खालापुर 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): भा कर    नारायण शे ी
(b) Wife's Name ( का नाम): द ा भा कर शे ी
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9702140670

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा

10 . दरा या 3 नोटा, 10  
दराची 3 नाणी,2 पये दराची 
7नाणी, व 1 पये दराची 3 नाणी 
भारतीय चलना य

77.00

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 दनांक 14.03.2017 माझे नाव भा कर नारायण शे ी , वय34 वष, यवसाय हटेल, रा. चौक , ता. खालापुर , िज. रायगड , मो. नं. 
9702140670. सम  चौक पोल स दुर े  येथे हजर राहुन खबर लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी माझी प नी सौ. द ा , मुलगा रयान 
असे एक  कुटुंबात राहतो. माझे मौजे हातनोल  गावचे ह त चौक कजत फा यावर साई रयल पाक नावाचे हटेल आहे. सदरचे हटेल मी गे या 
तीन वषापासुन चालवतो. दनांक 13.03.2017 रोजी सायंकाळी 08.00 वाजता मी नेहमी माणे मा या हटेल या खड या बंद क न मा या 
घर  गेलो . यावेळी हटेलम ये नेहमी माणे अजुन लोकबहा ुर कुवर व अंकुश दयानंद कोट यान , संजु राम बडेकर असे झोपले होते. रा ौ 
03.00 वा. चे सुमारास मला माझे हटेलम धल नोकर अजुन याने फोन वारे कळ वले क , आप या हटेल म ये एक मुलगा चोर  कर यासाठ  
आला आहे. व याने आप या काऊंटरचा ावर उघडुन यातील काह  पैसे चो न खशात भरले आहेत. अशी हक गत सां गत याने मी लाग लच 
तेथे गेलो. यावेळी पाह ले तो एक लहान मुलगा हटेलम ये होता. यास आ ह  तु आतम ये कसा आलास असे वचारले असता याने लोखंडी 
ील या दरवाजावर ल मोक या जागेतुन आले अस याचे कबुल केले. यामुळे मी लाग लच चौक पोल स ठाणेला कळ वले. यावेळई चौक 
पोल स ठा यातील पोल स तेथे आले. यावेळी यांना हटेलम धल चोर  कर यासाठ  आले या मुलाला दाख वले. यावेळी यांनी सदर मुलास 
याचे नाव गाव वचारता याने याचे नाव शंकर अजुन साळुंखे, वय10 वष, रा. लो धवल  असे सां गतले. याची पोल सांनी अंगझडती झाल  
असता याचे नेसुस हाफ प ट या खशाम ये च लर पये 10 दरा या चलनी नोटा मळुन आ या . यावेळी मी पोल सांना सदरचे नोटा व 
पैसे माझेच हटेल या ग यातील अस याचे सम  सां गतले. यानंतर सदरची र कम पोल सांनी ज त क न ता यात घेतल  आहे. याचे 
वणन खाल ल माणे,1) 77.00/  . एकुण रोख र कम याम ये 10 . दरा या 3 नोटा, 10  दराची 3 नाणी,2 पये दराची 7नाणी, व 1 
पये दराची 3 नाणी भारतीय चलना या रोख र कम.77.00/  . एकुणयेणे माणे वर ल वणनाची रोख र कम वर ल मुलाचे ता यात मळुन 
आल . ती पोल सांनी ज त क न ता यात घेतल  आहे. याबाबत स व तर पंचनामा पोल सांनी केलेला आहे. तर  दनांक 14.03.2017 रोजी 
रा ौ 03.00 वा. या सुमारास माझे माल कचे साई रयल पाक नावाचे बंद हटेलम ये ल या दरवाजाचे वर ल मोक या भागातुन आत वेश 
क न हटेलम धल काउ टर टेबलाचे ा हर उघडुन यातील रोख र कम शंकर अजुन साळुंखे, वय10 वष रा. लो धवल  याने माझे 
संम ती शवाय चो न नेत असताना मळुन आला. हणुन माझी याचे व द कायदे शर फयाद आहे. माझा वर ल जबाब मला वाचुन 
दाख वला तो बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले सह . ता. 14.03.2017 ठाणे अंमलदारखालापुर पोल स ठाणे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 शंकर    अजुन साळुंखे 1. 
लो धवल ,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भार
त

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 77.00

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)): Madan Purshottam 
Khare

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 2007  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0069 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/03/2017 20:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/03/2017 19:20 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 14/03/2017 Time (वेळ): 19:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:20 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 14/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 12:45 तास Time To (वेळेपयत): 12:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 13 क.मी.
(b) Address (प  ता): द ण बाजुस मालरानाम ये, द ण बाजुस मालरानाम ये, होराळे आद वासी वाडी,खालापुर 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वैशाल   कसन जामु े  म.पो.ना.ब.नं.28 खालापुर पोल स 
ठाणे

(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9423379879

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ इतर कोणतीह  अमल  पदाथ 

एक पांढया  रंगाचा मोठया 
आकाराचा ला ट क कन यात 20 
लटर गावठ  हातभटट ची तयार दा  
कनसह  कं.अ.

1,500.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर तार ख 14.03.2017 मी वैशाल  कसन जामु े , वय 45 धंदाः नोकर  , म.पो.ना.ब.नं.28 , नेमणुक खालापुर पोल स ठाणे,मो. नं. 
9423379879. सम  हजर राहुन सरकारतफ खबर लहुन देतो क , मी खालापुर पोल स ठा यात गे या दोन वषा पासुन कत यास असुन 
स या खालापुर पोल स ठा यात जनरल डयुट  कर त आहे.आज रोजी मी खालापुर पोल स ठाणे येथे हजर असताना मा.उप वभागीय पोल स 
अ धकार  सो,खालापुर यांनी यांचे कायालयात बोलावुन सां गतले क , होराळे आ दवासीवाडी या ठकाणी राहणार  वठाबाई मा ती वाघमारे ह  
गावठ हातभटट ची तयार दा ची व  कर त अस या बाबत होराळे गावातील सौ.वंदना शांताराम पाट ल ह ने त ार  अज केला असुन सदरचा 
अज चौकशीकामी व अज मांक 17/2017 अ वये ा त झाला आहे.सदर अजा या अनुशंघाने तेथे छापा घाल याकर ता मा.उप वभागीय 
पोल स अ धकार  सो,खालापुर यांचे कायालयात दोन पंचाना बोलावुन घेवुन सदर बाबत ह कगत सांगुन पंच हणुन हजर राह याची वनंती 
केल  व यां यासह मी मा.उप वभागीय पोल स अ धकार  सो, खालापुर,पो.हवा.919 न टे, पो.ना.1005 ढेणे, पो. श.1256 हा े, चालक 
सहा.फौजदार गावंड असे पोल स टाफसह सरकार  गाडी मांक MH .06.AA 179 ने नघुन खोपोल  ते पेण असे जाणारे रोडने जावुन होराले 
फाटयाव न आत होराळे गावात जाणारे रोडने होराळे गावा जवळ जावुन गाडी थांबवुन तेथुन पायी चालत होराले आ दवासीवाडी म ये गेलो व 
मळाले या माह ती नुसार वाडीम ये असले या घराम ये तसेच पर सरात गावठ हातभटट ची तयार दा  कोठे व  होते का याची पाहणी 
कर त असताना एक मह ला सदर आ दवासीवाडी या द ण बाजुस माळरानाम ये बसलेल  दसल  हणुन तीचा संशय आ याने आ ह  या 
ठकाणी पळत गेलो असता ती ला ट क कन घेवुन बसलेल  दसल  हणुन तीला मी जागीच पकडले ती वेळ 12.45 वा.ची होती तीचे 
पुढयातील कन म ये पाहता यात गावठ हातभटट ची तयार दा  अस याची खा ी झाल  हणुन तीस नाव गाव वचारता तीने आपले नाव 
वठाबाई मा ती वाघमारे वय.50 वष, रा.होराळे आद वासीवाडी ता. खालापुर असे सां गतले तीचे ता यात मळुन आले या ोि ह बशन मालाचे 
वणन खाल ल माणे, 1)1500.00/  एक पांढया रंगाचा मोठया आकाराचा ला ट क कन यास धरणेस अंगचीच कडी व फरक चे बुच ते 
काढुन पाहता आत 20 लटर गावठ  हातभटट ची तयार दा  कनसह कं.अ.1500.00/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ोि ह बशनचा 
माल वर ल आरोपीत वठाबाई मा ती वाघमारे वय.50 वष, रा.होराळे आद वासीवाडी ता.खालापुर ह चे ताबे क यात मळुन आ याने 
मळाले या कनमधुन के मकल तपासणी कर ता 180 म. ल.हातभटट ची तयार दा  एका काचे या व छ बाटल त काढुन घेवुन कन व 
बाटल स पुववत बुचे लावुन त डावर सोबतचे पंचाची सहयांची कागद  लेबले लावुन दोयाने बांधुन गाठ वर पोल स बटणाचे लाखेची सले जागीच 
क न सव माल ज त क न ता यात घेतला असुन तसा स व तर पंचनामा पो.हवा.919 न टे यांनी केला आहे. तर  यातील आरोपीत वठाबाई 
मा ती वाघमारे वय.50 वष रा.होराळे आद वासीवाडी ता.खालापुर ह ने आज तार ख 14.03.2017 रोजी 12.45 वाजता वर ल वणनाचा व 
कंमतीचा ो ह बशनचा माल गावठ  हातभटट चे तयार दा ने भरलेला कन वना परवाना गैरकायदा आपले ताबे क यात होराळे 
आ दवासीवाडीचे द ण बाजुस असणाःया शेताम ये बाळगले ि थतीत मळुन आल  हणुन माझी तीचे व द मुंबई ोि ह बशन अँ ट कलम 
65ई माणे सरकारतफ कायद शर फयाद आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता.14.03.2017 पो.ठाणे अंमलदारखालापुर पोल स ठाणे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 वठाबाई    मा ती 
वाघमारे

1. होराळे 
आद वासीवाडी,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा
,भारत

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

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

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH51004        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1967  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0040 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/03/2017 16:59 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/03/2017 16:59 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२५
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
4 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 

(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 
3(1)

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

3(2)

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): 14/03/2017 Time (वेळ): 15:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:40 तास Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 13/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 20 क.मी.
(b) Address (प  ता): अरोपीत याचे घरा समोर पाटणुस  य,माणगाव 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): फुलाबाई   चंदर  जाधव
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1962 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): इतर 

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):

जबाब ता.14/03/2017 मी फूलाबाई चंदर जाधव,वय.55 वष, यवसाय.मोलमजूर ,रा.पाटणूस आ.वाडी ता.माणगाव 
रायगड,मो.नं.7276371443,आधार नं.508338514607, सम  उप िज हा नालय माणगाव पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो क , मी 
वर ल ठकाणी राहत असून घरांत मी माझे पती चंदर कसन जाधव,मुलगा रामु,सुन शैला व दोन नातवंडे अशी माणसे एक  राहतो.आं ह  
मोलमजूर  क न उपिजवीका करतो. काल ता.13/03/2017 रोजी मी व माझे वाडीवर ल बाया अशा आं ह  होळी सणा नम त दरवष  माणे 
गावांत घरोघर  स ग घेवुन पो त मागणेसाठ  जाणार होतो. या कर ता मी माझे वाडीवर ल बायकांची वाट पाहत होते.परंतू बराच वेळ झाला व 
या न आ याने मी एकट च थम आमचे गावांतील मा ती मंद रात गेलो.तेथून मी व णू कलमकर यांचे घर  दुपार  03.00 वा.चे सुमारास 
पो त मागणेसाठ  गेले यांनी मला पैसे दले. यानंतर यांचे घरा समोरच असलेले राजा दाजीराव महामुनकर यांचे घरा समोर जावून पो त 
मागत असताना यांची बायको घराबाहेर आल  व तीचे जवळ पो त मागत असताना राजा महामुनकर हे यांचे मागोमाग आले व याने मला 
पाहुन माझे बायकोजवळ पैसे काय मागतेस तू काय भक मागायला आल स काय असे मला बोल याने मी यास बोलले क ,मी दरवष  
माणेच होळी सणाचा पो त मागायला आले आहे हे तुं हाला माह त आहे.असे मी यास बोलेले असता या गो ट चा यास राग येवुन याने 
मला तुं ह  कातकर  आहात आमचे दाराशी उभी राहू नको चालती हो असे बोलुन इकडे आमचे गावांत काय आड या पडायला येताय असे 
वाइट साइट बोलुन याचे हातात असलेले काठ ने माझे उजवे हाताचे बावशावर मा न दुखापत केल .तेथून मला माझा मुलगा रामु चंदर जाधव 
याने मला माणगाव सरकार  दवाखा यात उपचाराकर ता आणले असून तेथे माझेवर उपचार चालु आहेत.तर  माझी राजा दाजीराव महामुनकर 
रा.पाटणूस याचे वरोधात फयाद आहे. माझा वर ल जबाब मला वाचून दाखवला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लहला आहे. सम  हा जबाब 
लहून दला सह  ता. 14/03/2017 ठाणे अंमलदार माणागव पोल स ठाणे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7276371443

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पाटणुस आद वाशी वाडी, माणगाव , माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पाटणुस आद वाशी वाडी, माणगाव , माणगांव, 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 राजा   दाजीराव  
हामुणकर

 राजा 1. पाटणुस,माणगाव 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)): Dattta Kisan Nalawade 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.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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): मु ड

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/03/2017 21:56 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/03/2017 20:41 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 14/03/2017 Time (वेळ): 19:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:41 तास Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 14/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 20 क.मी.
(b) Address (प  ता): धनगरवाडी , भालगाव,रोहा-402109

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सु नता  ल मण   शंदे
(b) Husband's Name ( का नाम): ल मण जनादन शंदे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1995 (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.): 91-7517418122

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता धनगरवाडी , भालगाव , रोहा, मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत
2 थायी पता धनगरवाडी , भालगाव , रोहा, मु ड, रायगड, महारा -402401, 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):

यांतील फयाद  व आरोपीत हे ना याने सून व सासरे असून ते एक त कुटूंबात राहतात वर ल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील आरोपीत हे 
दा या नशेत घरात येवून बडबड क  लागले हणून यांतील जखमी नं.1 व 2 यांनी आरोपीत यास वनाकराण बडबड का करतोस असे 
वचारले असाता या गो ट चा राग आरोपीत यास येवून याने तेथेच पडलेला कोयती उचलून जखमी नं.1 याचे अंगावर मारणेस धावून येत 
असताना म ये सोडव यासाठ  सा ीदार क णा वाघमारे हे गेले असता सदरची कोयती सा ीदार यांचे डो यास व डावे हातास लागून दुखापती 
के या तसेच जखमी नं.1यास आरोपीत याने संमट या को यावर ढकलून डो यास दुखापत केल  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 जनादन   बाबू   शंदे 1. 
धनगरवाडी,भालगाव,रोहा,मु ड,रायगड,महारा -
402401,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)): RAMESH GANPAT 
BHOSALE

Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): RAMESH GANPAT BHOSALE

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)











1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/03/2017 21:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/03/2017 21:00 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): 14/03/2017 Time (वेळ): 00:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:31 तास Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 14/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:17 तास Time To (वेळेपयत): 10:35 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): पोयनाड ते पांडवादेवी, पोयनाड, अ लबाग-402108

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

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

(a) Name (नाव): वषा    दामोदर पाट ल
(b) Husband's Name ( का नाम): दामोदर पाट ल 
(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): गृ हणी

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9096008161

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता घर नं822,सुभाषनगर बैकर दवाखाना, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, 

महारा -402108, भारत
2 थायी पता घर नं822,सुभाषनगर बैकर दवाखाना, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, 

महारा -402108, 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
एक सो याचा हार 28 ँम वजनाचा 
जुना वापरते                    
         कं.अं.

45,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू
 एक सो याचा गंथन 5  तोळे 
वजनाचा जुने                   
             वापरता कं.अं.

50,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता.14/3/2017 मी सौ.वषा दामोदर पाट ल वय48 यवसायग हणी,रा.घर नं.822,सुभाषनगर बैकर दवाखा याचे बाजुला ता.अ लबाग 
आधार काड नं.752256187010 मो.नं.9096008161 सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देते क, मी वर ल ठकाणची राहत असून 
तेथे आमचे राहते घर आहे.घरात मी माझे पती दामोदर गजानन पाट ल वय57 हे कुडुस हाय कुल येथे हाय कुलवर श क हणून नोकर स 
आहेत व ते येवुन जावून कर त असतात मुले 1) तेश हा पुणे येथे क युटर इंिज नअर हणुन नोकर स आहे.2) थमेश हा लोणेरे येथे 
इंिज नअर ंग शेवट या वषात शकत आहे. आज रोजी मी सकाळी 10.00 वा.पोयनाड S.T टँ ड येथुन तुकाराम बीज या काय माकर ता 
वाशीवढाव ता.पेण येथे जाणेसाठ  पोयनाड एस.ट . टँ ड येथे आले सोबत काखेत कापडी पशवीत पेट म ये 5 तो याचे सो याचे गंथन व 28 
ँमचा कंठ हार ठेवले होते पोयनाड एस.ट . टँ ड म ये अ लबाग पनवेल गाडीम ये चढले गाडीम ये खुप गद  अस याने उभे राहुनच वास 
कर त होते वास कर त असतानाच बस पांडवादेवी ना यावर आल  असता मला समजले क,माझे पशवीत ठेवलेल  सो याची पेट  कोणीतर  
चोरल  अस याचे समजले ती वेऴ 10.35 वा.ची होती. यानंतर मी वाशी ना यावर उत न सदरची घटना माझे मे हुणे अ ण देवजी पाट ल 
रा. वाशीनाका ता. पेण यांना सांगीतल  तसेच माझे पती यांना फोन दारे सांगीतल .सदरची सो याची दागीने असलेल  पेट  कदा चत घर  
वसरले असेल असे समजुन मी परत घर  येवून घरात शोधाशोध केल  परंतु घर  सु दा मळून आल  नस याने सदर या मा या सो या या 
व तू मी एस.ट .बस मधून वास कर त असताना कोणीतर  अ ात चोर याने चो न ने याची खा ी झाल  हणून मी आता पोल स ठा यात 
त ार दे याकर ता आले आहे.सदर चोर स गेले मालाचे वणन खाल ल माणे 1)50,000/ एक सो याचा गंथन 5 तोळे वजनाचा जुने वापरता 
कं.अं. 2)45,000/एक सो याचा हार 28 ँम वजनाचा जुना वापरते कं.अं.95,000 येणे माणे वर ल वणनाचे व कंमतीचे सो याचे गंथन व 
सो याचा हार पोयनाड ते वाशीनाका ता.पेण असा एस.ट .बसने वास कर त असताना काखेत कापडी पश वत पेट म ये ठेवलेले वर ल वणनाचे 
दागीने कोणीतर  अ ात चोर याने माझे समती शवाय लबाडीचे हेतुने वताचे फाय याकर ता चो न नेले आहे हणून माझी अ ात 
चोर या व द त ार दे यास आलेल  आहे. माझा वर ल जबाब माझे पती दामोदर पाट ल यांचे सम  संगणकावर मराठ त टंक ल खत केल  
ती मी वाचून पाह ल  ती माझे सांगणे माणे संगणकावर बरोबर मराठ त टंक ल खत केलेल  आहे. सम  हे लहून दले सह  

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)): 95,000.00

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

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMH43814        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
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(3) Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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