
1. P.S. (पोल स ठाणे):: अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0115 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 16/08/2017 17:05 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७१
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६८
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६५
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 16/08/2017 Time (वेळ): 16:14 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 16/08/2017 
16:14 hrs

Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 16/01/2012 Date To ( दनांक पयत): 16/01/2013

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: उ तर, 02 Km(s)

(b) Address (प ता): खडताळपुल ,अ लबाग 

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  दनेश    द त ेय राउत
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

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

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)
1 नाणे आ ण चलन भारतीय- पया चेकचे व पात 1,50,000.00

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 ):

(h) Occupation ( यवसाय): 

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): गुंजीस पो नवगांव , Tehsil (तहसील): अ लबाग, 

Police Station (पोल स टेशन): अल बाग, District (िज हा): रायगड, State 

(रा य): महारा , भारत
2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): गुंजीस पो नवगांव , Tehsil (तहसील): अ लबाग, 

Police Station (पोल स टेशन): अल बाग, District (िज हा): रायगड, State 

(रा य): महारा , भारत

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

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

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

1 राकेश    यशवंत सानप 1. Town/Village (शहर / गाव): 
ग धळपाडा,Tehsil (तहसील): अ लबाग,Police 

Station (पोल स टेशन): अल बाग,District 

(िज हा): रायगड,State (रा य): महारा ,भारत
2 चीती    मह  थटे 1. Town/Village (शहर / गाव): रोहा,Tehsil 

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

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

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

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  1,50,000.00

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे मी माझी प नी सौ, वैशाल  मुलगा , बह ण णाल , भाउ अ तश व आइ वडील असे एक  कुटुंबात 
राहातो. मी मळेल या दवशी बदल  ाय हर हणुन काम करतो व कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. वरसोल  खडताळपुल अ लबाग येथे राहणार  सौ 
नना कु ळकर यांची आई व माझी आई यांची ओळख अस याने यांचे ओळखीव न माझी नना कु ळकर यांचेकडे ओळख झाल . नना क ळकर 
यांचे व यांचे भाउ यांना नोकर  नस यामुळे यांना नोकर  लाव यासाठ  यांनी राकेश यशवंत सानप रा. गोधळपाडा ता अ लबाग मुळ रा. पुई ता. 
रोहा यांचे माफत नोकर  लाव याची य न केले अस याचे नना क ळकर यांनी मला सां गतले.    मी वत: सु श त बेरोजगार अस याने राकेश 
यशवंत सानप यांना भेटुन कशा कारे नोकर  लावल  जाते याची मा हती घेतल . यावेळी यांनी मला या ठकाणी पदां या र त जागा असतात या 
ठकाणी अ धकार  लोकांकडे अंतगत मागाने पैसे देवून जागा भ न नोकर  लावत अस याचे मला सानप यांनी सां गतले. या माणे यांनी मला रे वे 
म ये ट सी या पदावर आंधेर  मुंबइ येथे नोकर  लावत अस याचे सांगुन मला 3 लाख पये लागतील असे सां गतले. हणुन मी यास माझी ब हन 
नाल  द ता ेय राउत व भाउ अ तष द ता ेय राउत व मामाचा मुलगा सु मत सं दप नाईक आ ण स चन कृ णा नाइक यांना देखील नोकर  नाह  
असे सांगुन यांना नोकर  लावून दया असे मी सानप यांना सां गतले होते. या वेळी यांनी मी तुम या लोकांना नोकर  लावतो असे सांगुन यांनी 
तुम या लोकांना नोकर  लावणेसाठ  15 लाख पये लागतील असे सां गतले. या नंतर आ ह  सव लोकानी आमचे नातेवाइक लोकांकडुन उसने व 
याजाने पैसे गोळा क न राकेश सानप यांना माझे प नीचे बक ऑफ महारा  शाखा परेल मुंबई येथुन 1 लाख पयाचा चेक नं 646472 दला. 
याची तार ख मला आठवत नाह . माझे वत चे बकेत आकाउंट नस याने माझा म  वशाल वदयाधर राउत रा. तुडाळ ता अ लबाग यांचे आय. डी. 
बी. आय. बक शाखा अ लबाग म ये मी जमा केलेल  र कम खाल ल तारखांना भरल  आहे. 1) दनांक 14/07/2012 चेक नंबर  82523   1,00000 
 राकेश यशवंत सानप 2) दनांक 4/08/2012 चेक नंबर 82524  1,00000 राकेश यशवंत सानप 3) दनांक 16/10/2012 चेक नंबर 
825251,00000  राकेश यशवंत सानप 4) दनांक 20/10/2012 चेक नंबर 825291,00000 चती यशवंत सानप 5) दनांक 25/10/2012 चेक 
नंबर 825301,00000 चती यशवंत सानप6) दनांक 30/10/2012 चेक नंबर 82531 1,00000  राकेश यशवंत सानप 7) दनांक 10/11/2012 
चेक नंबर 825321,00000 राकेश यशवंत सानप 8) दनांक 10/11/2012 चेक नंबर 825331,00000 चती यशवंत सानप9) दनांक 22/11/2012 
चेक नंबर 825351,00000राकेश यशवंत सानप10) दनांक 30/11/2012 चेक नंबर 825341,00000 राकेश यशवंत सानप यानंतर मी माझे 
वत या आय. डी. बी. आय. बक शाखा अ लबाग या बकेत खाते खोलुन या खा यात र कम भ न खाल ल कारे राकेश यशवंत सानप यास 
र कम दल  आहे.11)13/12/2012388031,00000राकेश यशवंत सानप 12)11/01/2013388041,00000राकेश यशवंत सानप  तसेच मध या 
काळात रोखीने तीन लाख पये दले आहेत. राकेश यशवंत सानप यांनी 2012 ते 2013 या मुदतीत माझे नातेवाइकांना नोकर  लावतो असे सांगुन 
माझेकडुन एकुण 15 लाख पये घेतले आहेत.     माझेकडुन वर ल माणे राकेश यशवंत सानप यांनी 15 लाख पये र कम घेत यानंतर व मी 
नातेवाईकांचे नोकर चे बाबत वचारले असता यांनी मला भाउ अ तष द ता ेय राउत, ब हन नाल  द ता ेय राउत, व माझे नावाची िज हा अ धकार  
कायालय रायगड यांचे नावाने आंधेर  पुव मुंबई ट सी या पदावर नयु ती के याचे प  मला दले. व इतर दोघांचे नोकर  नयु ती प  नंतर देतो 
असे सां गतले. आ हा तघांना दलेले प  मी पाह ले असता याप ावर रायगड िज हा नयोजन स मती नागर  नवाचक े  नावाची नयु ती झालेले 
प  व यावर िज हा धकार  रायगड यांचा श का व िज हा नवड स मती तथा नवासी उपिज हा धकार  रायगड सद य स चव यांचे सह ची याद  
दाखवल  यावेळी मी ते प  माझे नातेवाईकांना दाखवावे लागेल असे सांगीतले असता राकेश सानप यांनी याप ाची झेर स त मला दल  नंतर मी 
याप ाव न िज हा धकार  कायालय अ लबाग येथे जावून खा ी केल  असता याप ाचा व िज हा धकार  कायालयाचा कोणताह  ह  संबंध नसलेबाबत 
मला समजले. यावेळी माझी खा ी झाल  क , राकेश सानप यांनी नोकर  लावतो असे सांगून माझेकडून 15 लाख पये घेवून माझी फसवणूक केल  
आहे.     नंतर मी राकेश सानप यांना याचे घर  ग धळपाडा अ लबाग येथे भेट यास गेलो असता याने तुमचे पैशे थोडया दवसांनी देतो असे 
सांगीतले पण यांनी पैशे दले नाह त व याने ग धळपाडा तेथून खोल  खाल  क न नघून गेला असलेबाबत मला माह ती मळाल  हणून मी याचा 
मुळ प ता शोधला असता तो पुई ता. रोहा येथील राहणारा अस याचे मला समजले हणून मी याचा शोध घेत याचे मुळ गावी गेलो असता तो तेथे 
राहत नसून तो याची बह णीकडे रोहा येथे राहतो असे समज याने मी माझे आईची मै ीण नना कु ळकर व आई असे आ ह  रोहा येथे गेलो तर 
राकेश सानप हा याचे बह णीकडे भेटला आ ह  दले या पैशाबाबत वचारले असता राकेश सानप, याचे आइ वडील, याची बह ण चीती यशवंत 
सानप चीती मह  थटे सासरकडील नांव यांनी आ हाला सांगीतल क , आमची पुइ येथे जमीन असून ती आ ह  वकून तु हाला तुमचे 15 लाख 
पये परत देतो असे सांगून यांनी ता. 17/11/2013 रोजी सामंज य करारप  लहून दले. परंतू राकेश सानप यांनी अदयाप मी दलेले 15 लाख 
पये परत दले नाह त.   तर  राकेश यशवंत सानप रा. पुई ता. रोहा यांनी मला व माझे नातेवाइकांना नोकर  लावतो असे सांगून माझेकडून वारंवार 
15 लाख पये राकेश यशवंत सानप व याची बह ण चीती मह  थटे रा. रोहा यांनी घेवुन ते यांचे बक आकाउंट म ये जमा क न घेवून व ट .सी. 
पदावर नोकर  नयु ती प  बनावट तयार क न यावर िज हा धकार  कायालय अ लबाग यांचा बनावट श का मा न बनावट सहया क न आरोपी 
1) राकेश यशवंत सानप रा. पुई ता. रोहा 2) चीती मह  थटे रा. रोहा यांनी माझी फसवणूक केल  आहे. हणून माझी या दोघां व दध 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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): Sunil Shamu Shembde Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

13.

(4) District (िज  हा): 
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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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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

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

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1984 -     
               
Is Proxitted: No  

2 म हला 1989 -     
               
Is Proxitted: No  

Deformities / Peculiarities 

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

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

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

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

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

4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



5

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0174 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 16/08/2017 08:18 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०२

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 16/08/2017 Time (वेळ): 08:18 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 16/08/2017 
08:18 hrs

Entry No. (न द .):  009

Day ( दवस):): Tuesday Date from ( दनांक पासून): 15/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 8 Time From (वेळेपासून): 23:00 hrs Time To (वेळेपयत): 23:00 hrs

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

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

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

(b) Address (प ता): होनाड,खालापूर 

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  गो वंद सोनु च हाण   
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1952 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

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

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

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

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

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

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता होनाड आद वासीवाडी, Town/Village (शहर / गाव): साजगाव, Tehsil (तहसील): 

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

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

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

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

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

1 अनोळखी 1   

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 1

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

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

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

2

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

                                         ता.16/08/2017        मी गो वंद सोनु च हाण वय 65वष, धंदा -मोलमजूर  रा.नवगर आसरा 
पो. तवरा ता.सुधागड पाल  सदया रा-होनाड आद वासीवाडी पो.साजगाव  ता.खालापूर  रायगड मो.नं.8446732151 , सम  खोपोल  पोल स ठाणे येथे 
हजर राहून लहून देतो क ,         मी वर ल ठकाणचा राहणारा असू तेथे माझे पुतणीचे सासरघर आहे.तीचे सोबत तीचा पती दपक वाघमारे व 
लहान 1 वषाची मुलगी असे आ ह  एक  राहतो, मी तसेच जावई दपक वाघमारे हे मऴेल तेथे मोलमजूर  क न कुटूंबाचा उदर नवाह कर त असतो. 
माझी पुतणी व जावई यां यात काह  दवसापासून आपसांत वाद होवुन वेगवेगऴे राह ले होते. यानंतरह  करकोऴ वाद होत असे. पुतणीव जावई हे 
पु हा एक  राहू लाग याने मी गेले दोन मह यापासून पुतणी सुंदर दपक वाघमारे रा. होनाड आद वासीवाडी पो.साजगाव  ता.खालापूर ह चे घर  
राह यास आहे.             काल द.15/08/2017 रोजी मी सायंकाऴी 06.00 वाजणेचे सुमारास कामाव न घर  आलो.ते हा पुतणी सुंदर हने तचा 
पती दपक याचेशी तचेवर संशय घेवुन वाद घालत अस याची हक कत सां गतल  होती यानंतर मी नेहमी माणे जेवण-खावण क न रा ौ 08.00 
वा.चे सुमारास माझे खोल त झोपणेस आलो.ते हा  जावई वाघमारे हा घरातच झोपला होता. यानंतर11.00वा.चे सुमारास आमचे शेजार  राहणार  
सं गता वाघमारे ह  मला उठवायला आल  व तीने मला सां गतले क, तुमची पुतणी सुंदर ह स कोणीतर  मारले आहे.असे सांगताच मी माझी पुतणी 
सुंदर ह स पाहणेस गेलो तेथे जावई दपक वाघमारे हा हजर नस याचे दसले. पुतणी सुंदर हचे डो यातून र त येत अस याचे दसत होते ते हा मी 
माझी मोठ  मुलगी नवसी गोपाळ वाघमारे ह चे राहते घर  चंचवल  गोहे येथे जावुन झाले काराबाबत सां गतले. यांनंतर मी,मोठ  पुतणी नवसी,मोठे 
जावई बबन वाघमारे असे मुलगी सुंदर वाघमारे ह स पहा यासाठ  परत आलो ते हा पुतणी सुंदर हला जावुन पाह ले असता तचे डो यात पाठ मागे 
मोठ  जखम झा याचे दसले.तीस कोणातर  अ ात इसमाने अ ात ह याराने मा न डो याचे मागील भागात गंभीर दुखापत केल  आहे. यात झाले 
दुखापतीतून  र त ाव होवुन तीस मरण आले आहे.                   तर  काल दनांक 15/08/2017 रोजी 11.00 वाज याचे पुव  पुतणी सुंदर 
दपक वाघमारे वय 45 वष, रा.होनाड अ दवासीवीडी ता.खालापूर ह स कोणीतर  अ ात इसमाने अ ात ह याराने डो याचे मागील बाजूस गंभीर 
दुखापत क न झाले या दुखापतीत र त ाव होवुन तीस मरण आले आहे.पुतणी सुंदर वाघमारे हस तीचे चार याव न संशय घेवुन तचा नवरा 
दपक वाघमारे यानेच रागाचे भरात जीवे मारल  असावी असा माझा संशय आहे.                  माझा वर ल जबाब मला मराठ तून वाचून 
दाख वला  तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे.सदरचा जबाब खोपोल  पोल स ठा या या संगणकावर टंक लक त कर यात आलेला आहे.       
   सम                                                                हे लहून दले सह                                    
                                                                     ता.16/08/2017पो लस उप नर क खोपोल  पोल स ठाणे  

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. (सं.): PBMH65698        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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): RAJAN NARAYAN JAGTAP

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH65698

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):s15.

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

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 -     
               
Is Proxitted: No  

Deformities / Peculiarities 

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

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

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

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

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

4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



5

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: माथेरान

FIR No. ( थम खबर .): 0014 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 16/08/2017 23:23 hrs

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

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

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 16/08/2017 Time (वेळ): 19:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 16/08/2017 
22:53 hrs

Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 14/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 14:00 hrs Time To (वेळेपयत): 16:00 hrs

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

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

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

(b) Address (प ता): क तुबा रोड, ल मी ह ला, माथेरान,कजत

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  सु नता   सु नल   बीरामणे
(b) Husband's Name (चे नाव ): सु नता सु नल बीरामणे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1970 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

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

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

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 इतर घरगुती व  तु 
1) 100000 .चार मो या साईजचे 
ता यांची टोप(पातेल  )जुनी वापरती 
क.अं.

1,000.00

2 इतर घरगुती व  तु 2) चार पीतल  लहाण साईजची टोप 
(पातेल )जुनी वापरती क.अं 500.00

3 इतर घरगुती व  तु एक ता यांचा  पाणी तापव याचा 
बंब  जुनी वापरती क.अं 800.00

4 इतर घरगुती व  तु एक पीतल  टाक  जुनी वापरती 
क.अं 500.00

5 इतर घरगुती व  तु दोन ता यांचे हंडे जुनी वापरती 
क.अं 1,000.00

6 इतर घरगुती व  तु दोन पीतल  ताटे जुनी वापरती 
क.अ. 400.00

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

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

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8237665866

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता पंचवट नगर, Town/Village (शहर / गाव): माथेरान, Tehsil (तहसील): कजत, 

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

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

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

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

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

1 अनोळखी 1   

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

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  4,200.00

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
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12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

     मी सु नता सु नल बीरामणे,वय 47 वष, धंदा- मोलमजुर ,धम- हंदु मराठा  रा. पंचवट नगर, माथेरान ता. 
कजत,िज.रायगड,मो.नं.8237665866,नाह .सम  पोल स ठा यात हजर राहुन त ार देते क ,मी वर ल ठकाणी राहणार  असुन तेथे माझे राहते घर 
आहे घरात मी व माझे पती सु नल ल मण बरामणे  असे आ ह  एक ीत राहतो. मी शर ष वामण वाघ,रा.मालाड यांचे क तुबा रोड माथेरान येथील 
ल मी ह ला या बंग यात  सुमारे 30 वषा  पासुन साफ सफाईचे काम कर त आहे सदर बंग या या चा या माझेकडेच असतात.व माझे मालक हे 
सहा मह यातुन एकदा बंग यावर येत असतात   ता.14/08/2017 रोजी मी दुपार  02.00  वाजता बंग याची साफसफाई क न बंगला बंद क न घर  
गेले होते  तार ख 15/08/2017 रोजी मी साफसफाई कर याकर ता पाऊस अस यामुळे  गेले नाह .आज तार ख 16/08/2017 रोजी मी व माझे पती 
सु नल ल मण बीरामणे असे आ ह  04.30  वा. ल मी ह ला या बंग याची साफसफाई कर याकर ता गेलो होतो यावेळी बंग याचे पाठ मागील 
खडक  उघडी दसल  यावेऴी आ ह  पाह ले  असता बाथ मचा दरवाजापण उघडा दसला या उघ या दरवाजे वाटे आ ह  आतम ये जाउन पाह ले 
असता सदर बंग याचे आतील दो ह  बेड मचे  कोयंडे  तोड याचे व दरवाजा उघडे अस याचे दसले व कचन या दरवाजाचा लाँक तोडलेला दसला 
हणुन आ ह  दो ह  बेड  व कचन म म ये पाह ले असता  कचन ममधील    मांडणीवर ठेवलेल  चार ता यांची मोठे टोपे व   एक  तां याचा 
पाणी तापव याचा बंब,व एक पीतल  टाक ,व दोन ता यांचे हंडे व दोन पीतल  ताटे कोणीतर  अ ात चोर याने बंग याची खडक  उघडुन आतम ये  
वेश क न चो न नेल  याचे स व तर वणन खाल ल माणे.1) 100000 .चार मो या साईजचे ता यांची टोप(पातेल  )जुनी वापरती क.अं.2)   
50000 .चार पीतल  लहाण साईजची टोप (पातेल )जुनी वापरती क.अं3)   80000 .एक ता यांचा  पाणी तापव याचा बंब  जुनी वापरती क.अं4)  
 50000 . एक पीतल  टाक  जुनी वापरती क.अं5) 100000 .दोन ता यांचे हंडे जुनी वापरती क.अं6)   40000 .दोन पीतल  ताटे जुनी वापरती 
क.अ.420000 येणे माणे तार ख 14/08/2017 रोजी दुपार  02.00 ते  तार ख 16/08/2017 रोजी 04.30 वा.चे दर यान कोणीतर  अ ात 
चोर याने ल मी ह ला बंग याची पाठ मागील खडक ची आतील कडी उघडुन यावाटे बंग यात वेश क न कचनचे लाँक तोडुन तसेच दो ह  
बेड मचे कोयंडे तोडुन कचनमधील वर नमुद वणनाची व कमंतीची भांडी घरफोडी चोर  क न नेल  आहे हणुन माझी अ ात चोरा व द 
कायदेशीर त ार आहे . सदर बाबत मी माझे बंग याचे मालक शर ष वामण वाघ यांना फोन क न सांगीतले व पोल स ठा यात त ार दे यास आले. 
मा या वर ल नमुद व तु पु हा मऴुन आ यास या मी ओळखेन             माझी खबर   संगणाकावर टंक लखीत केल   असुन ती मी वाचुन 
पाह ल  ती मा या  सांग या माणे बरोबर  आहे.             सम                                                             हे 
लहुन दले सह  व ता.16/08/2017    ठाणे अंमलदार माथेरान पोल स ठाण े

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):  Mahadeo pandurang 

Acharekar (पोल स नर क) or ( कंवा): 

(2)

(3)

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

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

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

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): Mahadeo pandurang Acharekar

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 123
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Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.

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

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 -     
               
Is Proxitted: No  

Deformities / Peculiarities 

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

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

नरंक

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)

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

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

FIR No. ( थम खबर .): 0141 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 16/08/2017 21:52 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(E)

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 16/08/2017 Time (वेळ): 21:52 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 16/08/2017 
21:52 hrs

Entry No. (न द .):  039

Day ( दवस):): Wednesday Date from ( दनांक पासून): 16/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 7 Time From (वेळेपासून): 19:45 hrs Time To (वेळेपयत): 19:45 hrs

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

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

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

(b) Address (प ता): नेरळ टेशन आळी,कजत

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  Sachin   Pamu Narute

(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 10/07/1981 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

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

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

1
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

सफेद रंगाचा ल ट कचा कन यात 
सुमारे 15 लटर गावठ  हातभटट ची 
दा  50/ .                    
  

750.00

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

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

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8888830178

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

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

2 थायी पता neral, neral, Town/Village (शहर / गाव): neral, Tehsil (तहसील): karjat, Police 

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

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

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

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

1 इंदुबाई उफ राज ी र व  
उत   

1. Town/Village (शहर / गाव): नेरळ टेशन 
आळी,Tehsil (तहसील): कजत,Police Station 

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

2 संद प तुकाराम जाधव   1. Town/Village (शहर / गाव): स ाटनगर 
नेरळ,Tehsil (तहसील): कजत,Police Station 

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

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

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  750.00

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी ी स चन पमू न टे पोना/ब.नं.1207 नेमुणक  नेरळ पोल स ठाणे सम  हजर राहुन खबर                        देते क ,      मी नेरळ 
पोल स ठाणयाचे नेमणुक स असुन आज रोजी पोल स ठा यात हजर असताना बातमीदार माफत बातमी मळाल  क , मोजे नेरळ टेशन आळी 
साळेकर चाळ येथील राहाणार  इंदुबाई उ तेकर व सं दप जाधव हे इंदुबाई उ तेकर ह या घराचे पाठ मागे गावठ  हातभ ीची दा  व चा धंदा करते 
अशी खा ी शर बातमी मळा याने मी सोबत प र पोउप नर  ी कदम, मपोशी/216 पवार असे मळाले या गु त बामती माणे खाजगी  गाडीने 
ो ह शन रेड कामी लागणा-या सव साह या सह नेरळ टेशन येथे गेलो खाजगी वाहन लांब थांबवुन  बातमी माणे पायी चालत गेलो असता, 
साळसेकर चाळीचे पाठ मागे एक म हला व एक इसम पुढयात कन घेवुन बसलेला दसला. यांचा संशय आ याने मी व मपोशी/216 पवार  यास 
पकड याचा य न केला असता यातील एक इसम पु यातील कँन जागीच टाकुन पळुन गेला. सदरची वेळ 19.45 वाजताची होती. सदर इसमां या 
पुढयात असले या सफेद ल ट क या कनम ये काय आहे, याची खा ी करता याम ये गावठ  हातभ ीची दा  अस याचे खा ी झाल  तेथे दोन 
पंचाना बोलाववुन ह कगत समजावुन सांगुन यास व वासत घेवुन यांचे नांव गाव वचारले असता, तीने तीचे नाव इंदुबाई उफ राज ी र व  
उ तेकर,वय-52वष, रा. नेरळ टेशन आळी ता कजत िज.रायगड असे सांगुन  तने पळुन गेले या इसमाचे नाव संद प तुकाराम जाधव, वय-41वष, 
रा. स ाटनगर नेरळ,ता.कजत असे  आ ह  दोघे मळुन दा  वकत अस याचे सांगीतले. यांचे ता यात मळुन आले या गावठ  हातभ ी मालाचे 
वणन खाल ल मामे आहे.     750/- सफेद रंगाचा ल ट कचा कन यात सुमारे 15 लटर गावठ  हातभटट ची दा  50/- .                   
          लटर माणे कनसह क.अ.    ____________     750/- .एकुणयेणे  माणे वर ल वणन व कंमतीचा गावठ  हातभटट  माल वर ल 
आरोपीत संद प तुकाराम जाधव, वय-41वष,रा. स ाटनगर नेरळ व इंदुबाई उफ राज ी र व  उ तेकर,वय-52वष, रा. नेरळ टेशन आळी ता कजत 
िज.रायगड यांचे ता यात मळुन आ याने सदर माल ज त क न ता यात घेतला. तसा स व तर पंचनामा पोउ. नर क ी/कदम यांनी दोन पंचा 
सम  केला असुन, ज त मालापैक  एका व छ काचे या 180 म.ल .बाटल  सी.ए स पलसाठ  काढुन घेवुन कनचे व बाटल चे बुच पुववत लावुन 
यावर पंचा या सहयाचे लेबले लावून सलबंद के या आहेत. तर  आरोपीत संद प तुकाराम जाधव व इंदुबाई उफ राज ी र व  उ तेकर,यां या ता यात 
गावठ  हातभ ीची दा  मळुन आ याने माझी यांचे  व द मुं. ो.का.क. 65(ई) व 83 माणे कायदेशीर 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): 

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 912        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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): somanath dattatary jadhav

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): API

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.
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Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप )

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1965 -     
               
Is Proxitted: No  

2 पु ष 1976 -     
               
Is Proxitted: No  

Deformities / Peculiarities 

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

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

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

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

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