
1. P.S. (पोल स ठाणे):: महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0064 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 16/09/2017 13:48 वाजता

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

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

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 16/09/2017 Time (वेळ): 13:15 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 16/09/2017 
13:26 तास 

Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस):): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 13/09/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/09/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 13:30 तास Time To (वेळेपयत): 11:00 तास 

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 क.मी.
(b) Address (प ता): काकरतऴे,महाड

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  सुधाकर   शंकर  सुव
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1954 (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 वाहने आ ण इतर

सफेद रंगाची अँ ट वा मोटारसायकल 
 एम.एच. 06 बी.एल   1965 
तीचा चासी 
.ME4JF502LET536632 व इंिजन 

35,000.00

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):

र ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांची सफेद रंगाची अँ ट वा मोटारसायकल  एम.एच. 06 बी.एल-1965 ह  कोणीतर  अ ात 
चोर याने फयाद  यांचे संमती शवाय लबाडीचे ईरा याने वताचे फाय याकर ता  चो न नेले हणून. व र टांचे आदेशाने  गु हा रिज टर  दाखल 
क न पुढ ल तपास पो हवा 1760 कदम हे कर त आहेत. 

(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): काकरतळे, Tehsil (तहसील): महाड , Police Station 

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

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): काकरतळे, Tehsil (तहसील): महाड , Police Station 

(पोल स टेशन): महाड शहर, 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) :  35,000.00

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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): Nilesh anant kadam Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 1760        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).

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)



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):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 -     
               

 .  

Deformities / Peculiarities 

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

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

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

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

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

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

3

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0126 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 16/09/2017 17:45 वाजता

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २०१
2 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): 16/09/2017 Time (वेळ): 14:55 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 16/09/2017 
14:55 तास 

Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस):): श नवार Date from ( दनांक पासून): 16/09/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/09/2017

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):: 

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, 5 क.मी.
(b) Address (प ता): मौजे कोपरडुंग,अ लबाग

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):   स चन   जनादन  ठाकुर
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 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

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 ):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

 मी स चन जनादन ठाकुर वय-36 यवसाय-पोल स पाट ल,शेती रा.कोपर पो.कामाल ता.अ लबाग मो.नं.9260383141 सम  पोल स ठा यात हजर 
राहून लहून देतो क ,         मी वर ल ठकाणी माझे प नी मुलांसह एक  राहतो.मी कोपर गावचा पोल स पाट ल हणून गेले 1 वषापासून काम 
पाहत आहे.   आज द.16/09/2017 रोजी मी माझे घर  असताना सकाळी 7.45 वा चे सुमारास आद वासीवाडी येथील वसंत मा ती वाघमारे व शंकर 
सदानंद पाट ल हे माझे घर  आले व मला वसंत मा ती वाघमारे यांनी सांगीतले क , मी संडासला गेलो असता आमचे कोपरडुंग आद वासी वाडी येथील 
गणपती वसजन घाटाचे खदानी शेजार ल ख यात एक ईसमाचे ेत उपडे ि थतीत पडलेले दसले हणून मी माझे शेजार  राहणारा शंकर पाट ल यांस 
सांगीतले असे याने मला सांगीत यानंतर मी यांचे समवेत सदर ठकाणी जावून पाह ले असता एका ईसमाचे ेत उपडे व वाकलेले ि थतीत ख यात 
होते व याचे डावे कानाला जखम असून र त येत होते हणून मी तेथील आद वासीवाङ  वर ल लोकांकडे चौकशी केल  असता रवी गंगाराम वाघमारे 
रा.परहूर आद वासीडी याने ओळखून सदरचा मयत हा  परहूर आद वासीडी येथील याचा मे हुणा अ नल उफ पं या अंकुश वाघमारे अस याचे 
सांगीतले यानंतर मी लागलाच फोन दारे पोयनाड पोल स ठा यात कळ वले पोयनाड पोल स ठा याचे सपो न ी शेवाळे साहेब हे यांचे टाप सह 
सदर ठकाणी आले व सदरचे ेत हे पोल सांनी व मनोज जग नाथ ठाकुर याचे मदतीने बाहेर काढले याचे डावे कानावर मोठ  जखम झालेल  असून 
कान पुण फाटलेले दसत असून कानाचे खाल  मोठ  जखम होती.व याचे चेह-यावर कपाऴाला र त लागलेले होते सदरचे ेत पडले या ठकाणापासून 
र यावर सुमारे  58 फूटावर पूवस वनोद ल मण नाईक राहत असले या घरापयत र त पडत गेलेले होते व सदर घरात पाह ले असता घरातील 
गोधडीवर व जमीनमीवर र त पडलेले दसत अस याने माझी खा ी झाल  क , कोणीतर  अ ात इसमाने वर ल मयत यास घरात मा न घराचे 
पाठ मागे खदानी शेजा र चे ख डयात टाकून दलेले आहे. तर  वर ल मयत अ नल उफ पं या अंकुश वाघमारे वय सुमारे 35 वष रा.परहूर 
आद वासीवाडी ता.अ लबाग यास 16/9/2017 सकाऴी 7.45 वा. चे पूव  ल मण शंकर नाईक याचे घरात कोणीतर  अ ात इसमाने कोण यातर  
कठ ण धारदार ह या-याने िजवे ठार मा न खदानी शेजार  ख डयात टाकून दलेला आहे. 

(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): कोपर, Tehsil (तहसील):  अ लबाग, Police Station 

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

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): कोपर, Tehsil (तहसील):  अ लबाग, Police Station 

(पोल स टेशन): पोयनाड , 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) :  

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

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

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

(1)

13.

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

2

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):  geetaram lakshman shevale 

(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)

(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): geetaram lakshman shevale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): api

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

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 )

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 -     
               

 .  

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)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0130 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 16/09/2017 18:42 वाजता

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

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

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 16/09/2017 Time (वेळ): 18:42 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 16/09/2017 
18:42 तास 

Entry No. (न द .):  045

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

Time Period (कालावधी):: हर २ Time From (वेळेपासून): 03:15 तास Time To (वेळेपयत): 06:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (प ता): र ना गर  ते पेण रे वे टेशन,दर यान

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  उप  यामनाथ संग   
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(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): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

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

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

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान लॅपटॉप

 े व काळे रंगाचा एच.पी.कंपनीचा 
लँपटप म.नं.HP पँवे लयन          
                              
  

43,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान संगणकाचे सुटे भाग कंमतीचे दोन पेन ाई ह 1,600.00

3 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे इतर कोणतीह  कागदप े मलट  मटर, त नश हटेलचे बल, 
कंपनीचे कागदप 500.00

4 नाणे आ ण चलन

रोख 2000 पये दराची 1 नोट व 
500 पये दरा या 6 भारतीय       
                              
         

5,000.00

5 इतर संक ण/ व वध  एक न व काळे रंगाची सँकबँग 100.00

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.): 91-9967281683

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता सी/401, जैन मं दर रोड, ल मी कुट र ब डींग, Town/Village (शहर / गाव):  

वरार पि चम, Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स टेशन): District 

(िज हा): ठाणे ामीण , State (रा य): महारा , भारत
2 थायी पता सी/401, जैन मं दर रोड, ल मी कुट र ब डींग, Town/Village (शहर / गाव):  

वरार पि चम, Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स टेशन): District 

(िज हा): ठाणे ामीण , 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) :  50,200.00

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

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 उप  यामनाथ संग वय-31 वष, धंदा - नोकर , रा.ल मी कुट र ब डींग, जैन मं दर रोड, सी/401, वरार पि चम 401303 
मो.नं.9967281683, यांची फयाद मुंबई रे वे, पनवेल रे वे पोल स ठाणे यांचे कडील क.गु.रिज.नं.204/2017 द.05/08/2017 ने दाखल होवून 
आ याव न पेण पोल स ठा याकडे दाखल कर यात आल . मी व रल ठकाणी सुमारे 15 वषापासून माझे कुटुबासह राहतो व भायखळा इले नक 
लँब येथे नोकर  करतो. द.04/08/2017 रोजी मडगाव रे वे टेशन येथून 23.10 वा. मुंबईस ये याकर ता गाडी नं.12134 मुंबई ए स ेस गाडीचे बोगी 
नं.एस/1, सट नं.15 व न मा या जवळील सँक बँग डो याखाल  ठेवून झोपून वास कर त असताना सदरची गाडी द.05/08/2017 रोजी सुमारे 
03.15 वा. र ना गर  रे वे टेशन येथे आल  यावेळी मी बाथ मला जावून आलो व सँक बँग डो याखाल  घेवून पु हा मा या सटवर झोपलो 
यानंतर सदरची गाडी सुमारे 06.00 वा. पेण रे वे टेशन येथे साई डंगला उभी असताना मला जाग आल  असता मी मा या डो याखाल  ठेवलेल  
सँकबँग पा हल  असता ती कोणीतर  अ ात चोर याने मा या झोपेचा फायदा घेवून चो न ने याचे मला समजले. माझी चोर स गेले सँकबँगेचे व 
आतील सामानाचे वणन खाल ल माणे.                 1) 100/-  पये एक न व काळे रंगाची सँकबँग यात                 2) 
43,000/- पये कमतीचा े व काळे रंगाचा एच.पी.कंपनीचा लँपटप म.नं.HP पँवे लयन                                             G4 

चाजर                   4) 1600/- पये कंमतीचे दोन पेन ाई ह                  4) 5000/- पये रोख 2000 पये दराची 1 नोट व 
500 पये दरा या 6 भारतीय                                             चलनी नोटा                  5) 500/- पये कंमतीचा 
मलट  मटर, त नश हटेलचे बल, कंपनीचे कागदप                       --------------                        50,200/-    येणे माणे 
मी द.04/08/2017 रोजी मडगाव ते मुंबई असा गाडी नं.12134 मुंबई ए स ेस गाडीचे बोगी नं. एस/1, सट नं.15 व न मा या जवळील सँक बँग 
डो याखाल  ठेवून  द.05/08/2017 रोजी सुमारे 03.15 ते 06.00 वा. दर यान र ना गर  ते पेण रे वे टेशन असा झोपून वास कर त असताना 
कोणीतर  अ ात चोर याने मा या झोपेचा फायदा घेवून वर ल वणनाचा सँकबँग आतील सामानासह चो न ने याचे मला समजले. हणून माझी या 
अ ात चोर या व द चोर ची 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): kaliandr akabar tadavi Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. (सं.): asi        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): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

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 )

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 -     
               

 .  

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)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0154 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 16/09/2017 21:13 वाजता

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

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

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 16/09/2017 Time (वेळ): 21:13 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 16/09/2017 
21:13 तास 

Entry No. (न द .):  040

Day ( दवस):): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/09/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/09/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 19:00 तास Time To (वेळेपयत): 05:30 तास 

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, 6 क.मी.
(b) Address (प ता): शेलु,कजत

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  धमा व ल गायकर   
(b) Father's Name (चे नाव ): व ल लेक-या गायकर
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1947 (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 आयकर (पॅन) काड AIQPG6083P

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

एक प याची लाल रंगाची दानपेट  
यावर समोर ल बाजुस मराठ त 
सफेद रंगाने  दानपेट   असे        
        

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.): 0

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

(पोल स टेशन): नेरळ, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा -410101, भारत

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): शेलु, , Tehsil (तहसील): ता कजत, , Police Station 

(पोल स टेशन): नेरळ, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा -410101, 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) :  400.00

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

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

2

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी धमा व ल गायकर, वय-70वष, जात- हंदु आगर , यवसाय- यापार, रा.शेलु, ता.कजत, िज.रायगड,आधारकाड नं.819015825478, 
मो.नं.9850234620 सम  नेरळ पोल स ठा यात हजर राहुन खबर देतो क,    मी वर ल नमुद ठकाणी मा या कुटुंबासह एक ीत राहतो व शेलु 
रे वे टेशन या पुवस गायकर धा य दुकान या नावाने कराणा मालाचे दुकान चाल वतो व शेलु गावातील व ल-रखुमाई मंद राचा पुजार  हणुन 
सन-1998पासुन पुजा-अचा करतो. रोज सकाळी 05.30ते 06.30 काकड आरती करतो व सायंकाळी 07.00वाजता दवाब ती करतो. आम या मं दरास 
कुलुप लावलेले असते व याची चावी मा याकडे असते. दनांक 15/09/2017रोजी सायंकाळी 07.00वाजता पुजा-अचा क न दरवाजा बंद क न लक 
लावुन याची चावी मा याकडे होती.    आज ता.16/09/2017रोजी मी नेहमी माणे सकाळी 05.30वा.चे सुमारास व ल-रखुमाई मंद रात पुजा 
कर याकर ता गेलो असता मं दराचा दरवाजा उघडुन साफसफाई क रत असताना देवासमोर ल दानपेट  दसल  नाह . हणुन मी मं दरात आजुबाजुला 
शोध घेतला असता मं दरा या पुव बाजुकडील लाईडींग काचेची खडक चे लक तोडुन खडक  एका साईडला खडक  सरकवुन कोणीतर  चोरटा मं दरात 
येऊन याने दानपेट  चो न ने याची माझी खा ी झाल . हणुन मी मं दराचे आजुबाजु या राहणा या लोकांना वचारपुस केल  असता परंतु काह एक 
मा हती मळुन आल  नाह . सदरची दानपेट  आ ह  एक वषानी जानेवार  म ह या या शेवट  पुजे या वेळी उघडत असतो. दानपेट म ये सुमारे 400 ते 
500 पये जमा होत असतात. सदरची पेट  1फे ुवार  2017पासुन आज रोजी पयत उघडलेल  न हती. यामुळे या पेट म ये अंदाजे सुमारे 400 ते 
500 पये जमा झाले असावेत. आ ह  चोर स गेले या दानपेट चा आजुबाजुला शोध घेतला परंतु ती कोठेह  मळुन न आ याने ती चोर स गे याची मी 
शेलु गावातील तंटामु त अ य  भाऊ गोमा भोईर, माजी तंटामु त अ य  भा कर ह र शेलार, पोल स पाट ल मनोज रामदास पाट ल व गावातील 
इतर लोकांशी चचा क न माझी व यांची पुण खा ी झा यानंतर आ ह  घडले या काराबाबत पोल स ठा यात त ार कर याचे एक ीत 
वचार वनीमय क न उशीरा पोल स ठा यात त ार दे यास आलेलो आहे. याचे वणन खाल  नमुद माणे.    1)400/- पये एक प याची लाल रंगाची 
दानपेट  यावर समोर ल बाजुस मराठ त सफेद रंगाने  दानपेट   असे                  ल हलेले तीम ये व न पैसे टाक यासाठ  होल असलेले व 
याम ये 1फे ुवार  2017 पासुन                  अंदाजीत आज पयत जमा झालेल  र कम, बंद दानपेट  जुनी वापरती कं.अं.    ------------   
     400/-एकुण    येणे माणे वर ल नमुद वणनाची व कंमतीची आम या शेलु गावातील व ल-रखुमाई मंद रातील दानपेट  कोणीतर  चोर याने 
मं दरा या पुव बाजुकडील लाईडींग काचे या खडक चे लक कोण यातर  साधनाने खोलुन तोडुन या खडक वाटे मं दरात वेश क न दानपेट  चो न 
नेलेल  आहे. तसेच आम या व ल-रखुमाई मंद रापासुन 200मीटर अंतरावर शेलु गावातील पुवकडील नद  कनार  असले या साईबाबा मं दराचे 
दरवा याचे लक तोडुन मं दरात वेश क न तेथील देखील दानपेट  चोर याने चो न नेलेल  आहे. या दानपेट म ये कती र कम पये असतील ते 
मला सांगता येणार नाह . या मं दराचा पुजार  ी.भगवान मधुकर तरे,रा.शेलु हे सांगु शकतील.               तर  तार ख 15/09/2017रोजी 
सायंकाळी 7.00 ते तार ख 16/9/2017 पहाटे 05.30वाज या या दर यान कोणीतर  अ ात चोर याने आम या व ल-रखुमाई मंद रा या खडक वाटे 
मं दरात वेश क न तसेच आम या साईबाबा मं दरा या दरवा याचे लक तोडुन मं दरात वेश क न दो ह  मं दरातील दानपे या वतः या 
फाय याक रता लबाडी या इरा याने चो न ने या हणुन माझी अ ात चोर या व द खबर आहे. चोर स गेले या दो ह  दानपे या मी व आम या 
गावातील लोक ओळखतील.          माझा वर ल जबाब संगणकावर टंक लखीत केलेला असुन तो मी वाचुन पा हला व तो माझे सांगणे माणे 
बरोबर आहे.   

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

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

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

(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.)

3

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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.

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 -     
               

 .  

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):: रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0186 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 16/09/2017 19:43 वाजता

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई दा बंद  अ ध नयम ,१९९८ 85(1)

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): 16/09/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 16/09/2017 
18:45 तास 

Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस):): श नवार Date from ( दनांक पासून): 16/09/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/09/2017

Time Period (कालावधी):: हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:20 तास Time To (वेळेपयत): 13:20 तास 

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 क.मी.
(b) Address (प ता): ाईड हाँटेल , रोहा बायपास रोड,रोहा

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  AMOL  TUKARAM GHADGE

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

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 10/05/1981 (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

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 ):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

  खबर  तार ख 16/09/2017            मी अमोल तूकाराम घाडगे वय- 36धंदा- नोकर  पोल स शपाई ब.नं. 941 नेमणुक रोहा पोल स ठाणे 
मो.नं. 9028502910 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क ,         मी सन 2010 पासुन रायगड पोल स दलात पोल स शपाई 
या पदावर नोकर स असुन फे ूवार  2013 पासुन आजपयत रोहा पोल स टेशनचे नेमणुक त आहे. मी बटमाशल डयुट  करतो. आज तार ख 
16/09/2017 रोजी दूपार  13.20 वा चे सूमारास मी व माझे सोबत पो श 315   तांदळे असे बटमाशलचे सरकार  मोटार  MH 06 AA 0250 

याव न रोहा शहरात पे े लंगकर त असताना मौजे रोहा बायपास रोड हाँटेल ाईड जवळ आलेवेळी एक ईसम दा चे नशेत मोठ मोठयाने आरडा ओरडा 
क न शवीगाळी कर त होता. यास आ ह  शांत बस यास सांगुनह  तो आमचे काह एक न ऐकता आरडा ओरडा क न शवीगाळी कर त होता. 
यावेळी या ठकाणाहून रोहा शहरात जात असलेले पोना 1041 भोनकर हे सदर ठकाणी थांबले असता मी यांना सदरची ह कगत सां गतल  यावेळी 
पोना 1041 भोनकर यांनी सदर ठकाणी दोन पंचांना बोलावून घेतले यावेल  सू दा सदर ईसम हा दा चे नशेत आरडा ओरडा कर तच होता. पोना 
1041 भोनकर यांनी पंचांसम  दा चे नशेत शवीगाळी व आरडाओरडा कर त असले या ईसमास याचे नाव व प ता वचारले असता याने अडखळत 
अडखळत याचे नाव  संजय शवाजी पवार वय- 38 रा. खार  पो. खार  रोहा ता. रोहा असे सां गतले. पंचांसम  मी सदर ईसमाचे त डाचा वास 
घेतला असता तो दा  यायलेला अस याची खा ी झाल . सदर ठकाणी पोना 1041 भोनकर यांनी घटना थळाचा जागीच पंचनामा केला आहे. 
यानंतर संजय शवाजी पवार यास आ ह  रोहा पोल स ठा यात आणले. संजय शवाजी पवार ने दा  पऊन सावज नक ठकाणी शवीगाळी व आरडा 
ओरडा क न सावज नक शांततेचा भंग केला हणुन माझी याचे व द महा. ोि ह बशन अँ ट कलम 85 (1) ब माणे सरकार तफ खबर आहे.    
    माझी वर ल खबर माझे सांगणे माणे संगणकावर मराठ त टंक लखीत केल  असुन ती मी वाचुन पाह ल . ती बरोबर व खर  आहे.          
सम                                                           हे लहुन दले सह  ता.                                        
                                                                   16/09/2017 

(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): DHATAV POLICE COLONY, Tehsil (तहसील): 

ROHA, Police Station (पोल स टेशन): रोहा, District (िज हा): रायगड, State 

(रा य): महारा , भारत
2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): DHATAV POLICE COLONY, Tehsil (तहसील): 

ROHA, Police Station (पोल स टेशन): रोहा, 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 संजय   शवाजी  पवार 1. Town/Village (शहर / गाव): खार ,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

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)



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): RAJENDRA 
RAMCHANDRA BHONKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PNMH53348        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): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

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 )

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 1979 -     
               

 .  

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)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0215 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 16/09/2017 22:39 वाजता

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४०८

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): 16/09/2017 Time (वेळ): 22:39 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 16/09/2017 
22:39 तास 

Entry No. (न द .):  037

Day ( दवस):): श नवार Date from ( दनांक पासून): 16/09/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/09/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पि चम, 5 क.मी.
(b) Address (प ता): ुवी फु स  अँ ड , ब ेजस ल मटेड  येथे, मौजे  धामणी  गावचे ह ीत ,खालापूर

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  ी.ल मण      पचंद      पर यानी 
(b) Father's Name (चे नाव ):  पचंद पर यानी 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1985 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

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

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)
1 आयकर (पॅन) काड AZFPP4209E

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 68,000/ . रोख र कम 68,000.00

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  यांनी नमूदवेळी पोल स ठा यात येवून खबर द याने

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9921384000

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता 002, ाउड लोअर  A वंग , ,बो जर स ल ेसन ब डींग, Town/Village (शहर 

/ गाव): खोपोल  ,, Tehsil (तहसील): ाउड लोअर  A वंग , Police Station 

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

2 थायी पता 002, ाउड लोअर  A वंग , ,बो जर स ल ेसन ब डींग, Town/Village (शहर 
/ गाव): खोपोल  ,, Tehsil (तहसील): ाउड लोअर  A वंग , 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  चेतन     गंगाधर    
मधाले 

1. Town/Village (शहर / गाव): रा 
धामणी,Tehsil (तहसील): ताखालापूर,Police 

Station (पोल स टेशन): खालापूर,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) :  68,000.00

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

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

2

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

   खबर तार ख 16/09/2017                         मी ी.ल मण पचंद पर यानी वय 32रा.खोपोल  ,बो जर स ल ेसन ब डींग , लट नं 
002 ाउड लोअर  A वंग ,ता.खालापुर िज.रायगड मो.नं 9921384000 ,7045945459     मी वर ल माणे राहणारा असुन मी सम  पोल स 
ठा यात हजर राहुन खबर देतो क ,मी माझे घरात कुंटुबासह एक  राहतो .मी ुवी फु स  अँ ड ब ेजस ल मटेड  धामणी येथे मी  गेले अडीच 
वषापासुन डायरे टर मनेजर हणुन काम करतो.सदर कंपनीम ये एकुण 32 कामगार आहेत.गेले  3 मह यापासुन  चेतन गंगाधर मधाले रा . श र 
अनंतपाडा िज.लातुर  हा  कंपनीम ये काम करत असुन  यानंतर यांनी गेले दड मह यापुव  यांचे  4  म   यांना कंपनीम ये लोडर हणुन  
कामाला   आणलेले होते  सदर कंपनीची र कम भर याकर ता मी कधी कधी  चेतन यास  ICICI  बक खोपोल   शळफाटा  येथे  पाठवत असे   व 
तो पैसे भ न पु हा कंपनी म ये परत  येत असे .      दनांक  16/09/2017  रोजी दुपार   03.15 वाज याचे सुमारास मी कंपनीमधील  चेतन 
गंगाधर मधाले रा . श र अनंतपाडा िज.लातुर  यास कंपनीची 68,000 पये रोख र कम व वासाने याचे ता यात देवुन  कंपनी या खा यावर  
भरणे कर ता  ICICI  बक खोपोल  शळफाटा  येथे पाठ व यात आले होते यानंतर मी चेतन या या मोबाइल नंबरवर फोन केला असता तु आ याप 
बकेम ये गेला नाह  हणुन  यांनी मला भुक लाग यामुळे 5 ते 10 म नटाम ये  बकेत जावुन पैसे भरतो असे सां गत याने  मी फोन बंद केला 
. यांनतर  सांयकाळी  04.30 वाज याचे सुमारास  चेतन कंपनीम ये आला नाह  हणुन चेतन राहत असले या मवर आला आहे कंवा नाह  याची 
खा ी कर याकर ता कंपनीमधील कामगार राज   लोते रा .धामणी यास पाठ वले व मी   ICICI  बक खोपोल  शळफाटा    बकेम ये  फोन क न 
वचारले असता यांनी तुमचे कंपनीमधील कोणीह  कामगार र कम भरणेकर ता बकेम ये आलेला नाह . यांनतर मी कंपनी येथुन  शळफाटा खोपोल  
रोडने शोधाशोध केल  असता तसेच चेतन याचे मोबाइलवर संपक केला असता मोबाइल बंद अस याने संपक होत नाह . तसेच चेतन याचा शोध 
घे यासाठ  गेलेले राज  लोते यांनी कळ वले क   चेतन मधाले हा मवर नसुन याचे  सोबत काम करणारे याचे 4 म   हे ह  मवर नाह त.व 
घरमालक यांचेकडे चौकशी केल  असता ते सवजण कोठे गेले आहेत याबाबत काह एक माह ती नाह .             तर  दनांक 16/09/2017  रोजी  
03.15 वाज याचे सुमारास कंपनीमधील काम करणारा चेतन गंगाधर मधाले रा  . श र अनंतपाडा िज.लातुर यास कंपनीची 68,000 पये रोख 
र कम व वासाने याचे ता यात देवुन कंपनी या खा यात भरणेकर ता  ICICI  बक खोपोल  शळफाटा  येथे पाठ वले असता यांनी सदरचे पैसे  
कंपनी या खा याम ये  न भरता  सदर र कमेचा अपहार  क न  पळुन गेला आहे हणुन माझी याचे व द खबर आहे.               माझी 
वर ल खबर माझे सांगणे माणे  बरोबर लह लेल  असुन ती संगणकावर टकं ल खत केल   आहे.                                           
                                              सम                                                                       
                             हे लहुन दले सह  /तार ख     ठाणे अमंलदार खालापुर पोल स ठाणे  

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PNMAH51004        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): jamil ahmad shekh

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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 पु ष -     
               

 .  

Deformities / Peculiarities 

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

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

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

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

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

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

4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



5

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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