
1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/02/2017 23:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/02/2017 23:00 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): 16/02/2017 Time (वेळ): 20:53 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:53 तास Entry No. (न द .):  051

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 16/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:35 तास Time To (वेळेपयत): 18:35 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): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): बीड आद वाशीवाडी,खालापुर-410203

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): लतीका  द प  कदम
(b) Father's Name ( का नाम):  द प कदम
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1986 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9049417268

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

एक काळे रंगाचा ल ट कचा कँन व 
यास दाबाचे बुच ते काढुन पाहता 
यात सुमारे 20ल टर गावठ  
हातभ ीची

600.00

2 इतर घरगुती व  तु एक ट लचा लास दा चे वासाचा 5.00

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):

जबाब तार ख 16.02.2017 मी ल तका द प कदम, म हला पोल स शपाई ब.नं. 136, नेमणूकः खोपोल  पोल स ठाणे, सम  हजर राहुन 
लहुन देते क ,मी खोपोल  पोल स ठा याचे नेमणुक स असून आज रोजी खोपोल  पोल स ठा यात हजर असतांना गु त बातमी मळाल  क , 
मौजे बीड आ दवाशी वाडी येथे गावठ  दा चे धंदे चालतात. अशी खा ी शर बातमी मळा या व न मी वत  सोबत पोहवा/888 डी.के. हा े, 
पोना/2139वाय.जी.झेमसे, पो श/1626 सी.एन.पयेर, पो श/2311 जे.एच.कुथे असे खाजगी वाहनाने मौजे बीड आद वासीवाडी येथे जा यासाठ  
पंचना याचे साह य घेवुन नघालो सोबत शळफाटा ाफ क पोल स चौक  समो न दोन पंच बरोबर घेवुन यांना ो ह . रेडचा उ ेश समजावून 
सांगून यांना सोबत घेवून वर ल ठ काणी खाजगी वाहनाने गेलो असता एक मह ला बीड आद वाशी वाडी येथे आप या घरा या पाठ मागे 
आडोशाला आप या पुढयात ला ट कचे काळे रंगाचा कन, हातात लास घेवुन बसलेल  दसल  तीचा संशय आ याने तस मी जागीच पकडले 
ती वेळ सायंकाळी 18.35 वाज याची होती. तस तचे नांव गांव वचारले असता तने तचे नांव सौ.सा व ीबाई बळीराम पवार, वयः52 वष, 
रा.बीड आद वाशी वाडी, ता.खालापुर, िज.रायगड असे सां गतले. वर ल मह लेचे ता यात मळुन आले या ो ह .मालाचे वणन खा लल माणे. 
1)600/ एक काळे रंगाचा ला ट कचे कन व यास दाबाचे बुच ते काढुन पहाता यात सु.20 लटर गावठ  हातभ ीची दा  कनसह क.अं. 
2)05/ एक ट लचा लास दा चे वासाचा कं.अं. 605/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल गावठ  हातभ ीची दा  वर ल आरोपी 
म हला सौ.सा व ीबाई बळीराम पवार, वयः52 वष, रा.बीड आद वाशी वाडी, ता.खालापुर, िज.रायगड हने आप या ताबे क जात वनापरवाना, 
गैरकायदा बाळगले या ि थतीत मळून आल  मळून आले या मालापैक  180 मल  दा  एका काचे या व छ बाटल त नमु याकर ता काढून 
घेवून सदर नमुना बाटल वर पंचाचे सह ंचे लेबल लावून वर दोरा गुंडाळून वर पोल स बटणाचे लाखेची सल जागीच क न माल ज त क न 
आ हा पोल सांनी ता यात घेतलेला आहे. तसा स व तर पंचनामा पोह/888 डी.के. हा े खोपोल  पोल स ठाणे यांचे सम तेचा कर यात आलेला 
आहे. तर  वर ल आरोपी मह ला सौ.सा व ीबाई बळीराम पवार, वयः52 वष, रा.बीड आद वाशी वाडी, ता.खालापुर, िज.रायगड ह ने आप या 
ताबेक जात वनापरवाना, गैरकायदा गावठ  हातभटट ची दा  बाळगले या ि थतीत मळून आल  हणुन सदर मह ला आरोपी ह या व द 
माझी मुं. ो ह . अँ ट कलम 65ई माणे सरकारतफ फयाद आहे. सोबत पंचनामा, ज त मु ेमाल व आरोपी मह ला आहे. सम  हा जबाब 
लहुन दला सह  दनांक 16.02.2017 पोल स ठाणे अमंलदार,खोपोल  एल.पी.कदम पोल स ठाणे मपो श/136, खोपोल  पो.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 सा व ीबाई  बळीराम  
पवार

पती: बळीराम पवार 1. बीड 
आद वाशीवाडी,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा
-410203,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 605.00

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) Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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)

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

No. ( .): VIKPAT198011        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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1965  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0006 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/02/2017 08:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/02/2017 23:06 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १८८
2 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 135

3 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): 17/02/2017 Time (वेळ): 23:06 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:06 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:50 तास Time To (वेळेपयत): 20:15 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, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे अ पर तुडील तामहाड,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अशुतोष   अशोक  हा े 
(b) Father's Name (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): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपी . 1 व 2 यांनी सम  अ धकायांची पुव परवानगी न घेता मौजे अ पर तुडील येथे रा ट य 
काँ ेस प ाचे उमेदवार या ना याने नवडणुक चार सभा अयोजीत क न मा. नवडणुक रा य आयोग महारा ट मुंबई तसेच मा. िज हा 
दंडा धकार  रायगड अ लबाग यां याकडील आदेशाचे उ लघन क न आदश नवडणुक आचार सं हतेचा भंग केला हणुन गु हा न द कर यात 
आला असुन सदर गु हाचा तपास व र ठा या आदेशाने पोना/736बामणे करत आहेत.

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9423332990

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 इ ाह म   अल   माने 1. रा अ पर तुडील ता महाड,महाड,महाड 
तालुका,रायगड,महारा ,भारत

2  राजन   महादेव  
कुडूनकर

1. रा वलंग तामहाड,महाड,महाड 
तालुका,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)): SANGRAM JALABA 
BAMANE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SJBM8201V        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): DGPMSPM6404

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0033 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/02/2017 22:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/02/2017 21:06 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): 17/02/2017 Time (वेळ): 21:06 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:06 तास Entry No. (न द .):  049

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 19:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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): द ण, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): चंचवल ,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नलेश मोहन वाणी   
(b) Father's Name ( का नाम): मोहन वाणी
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 916573225231
(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.): 91-8552935933

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नेरळ, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 थायी पता नेरळ, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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 दा ची बाटल

एका सफेद रंगा या ला ट क या 
चैकोनी आकारा या जे मनी तेलाचे 
15 ल टर मतेचे कन   यास 
फरक च

300.00

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):

मी नलेश मोहन वाणी, वय28 वष, पो श/1378, नेमनेरळ पोल स टेशन आधारकाड नं.9165 7322 5231 सम  सरकारतफ खबर देतो क , 
मी गेले 6 म ह यापासून नेरळ पोल स ठा याचे नेमणूक स असून िज हा प रषद व पंचायत स मती सन 2017 या नवडणूक या अनुषंगाने 
द.17/02/2017 रोजी नेरळ पोल स ठाणे ह ीत ो ह .रेड करणेकामी आव यक या कट व व छ बाटल सह सहा.पोल स नर क ी.पाट ल 
यांचे मागदशनाखाल  मी वतः तसेच माझेसोबत पोल स उप नर क ी. हा े, प र.पोल स उप नर क ी.ढुस, पोहवा/2164 बागुल, 
पोहवा/1043 बेटकर, पोहवा/1696 पाट असे खाजगी मोटार सायकल ंनी पे ो लंग कर त असताना गु त बातमीदारामाफत बातमी मळाल  क , 
मौजे चंचवल  गावचे ह ीत पांडूरंग सताराम कांबर  हा यांचे राहते घराचे पाठ मागे मोकळया जागेत गावठ  हातभ ीची तयार दा ची व  
कर त आहे अशी खा ीशीर बातमी मळा याने आ ह  वर ल पोल स अ धकार  व कमचार  मौजे चंचवल  गावचे रे वे पटर जवळ गेलो. तेथे 
दोन पंचांना बोलावून घेवून यांना मळाले या बातमीची ह कगत समजावून सांगून तेथे मोटार सायकल  उ या क न पायी र याने चालत 
शवाजी पुतळयाजवळ येवून उजवे बाजूला असले या पांडूरंग सताराम कांबर  यांचे घराचे पाठ मागे जावून ो ह .मालाचा शोध घेतला असता 
एक इसम याचे पुढयात सफेद रंगाचा चैकोनी कन घेवून बसलेला दसला. याचा आ हाला संशय आ याने यास आ ह  जागीच पकडला ती 
वेळ 18.35 वा.ची होती. याचे ता यात असले या कनम ये काय आहे याची खा ी पंचांसम  केल  असता याम ये गावठ  हातभ ीची तयार 
दा  अस याची खा ी झाल  हणून या इसमास याचे नावगाव वचारता याने याचे नाव पांडूरंग सताराम कांबर , वय62 वष, रा. चंचवल , 
ता.कजत, िज.रायगड असे अस याचे सां गतले. याचे ता यातून मळून आले या ो ह .मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 300/ . एका सफेद 
रंगा या ला ट क या चैकोनी आकारा या जे मनी तेलाचे 15 ल टर मतेचे कन यास फरक चे झाकण व याम ये 10 ल टर गावठ  
हातभ ीची तयार दा  कनसह कं.अं. 300/ .येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह .माल ता यात घेवून यामधून 180 मल  गावठ  
हातभ ीची तयार दा  तपासणीकर ता दोन पंचांसम  व छ काचे या बाटल म ये काढून घेवून कनला झाकण पूववत लावून कन व बाटल  
जागीच सल क न यावर लाखेचे सल लावून पोल स व पंचांचे सहयांचे कागद  लेबले चटक व यात आलेले असून सदरचा पंचनामा पोल स 
उप नर क ी.एम.एन. हा े यांनी केलेला आहे. तर  आरोपीत नामे पांडूरंग सताराम कांबर , वय62 वष, रा. चंचवल , ता.कजत, िज.रायगड 
याने वनापरवाना गैरकायदा वर ल वणनाची व कंमतीची गावठ  हातभ ीची तयार दा  वक याकर ता वतःचे ताबे क जात बाळगले ि थतीत 
मळून आला हणून माझी याचे व द मुं. ो ह .अँ ट 1949 , कलम 65(ई) माणे सरकारतफ खबर आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 पांडूरंग सताराम कांबर    वडील: सताराम कांबर 1. 
चंचवल ,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,
भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 300.00

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)): RAVINDRA 
DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): 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. ( .): PCMAH94325        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): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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 1955  

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): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0018 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/02/2017 06:02 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/02/2017 06:02 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 130

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 130(3)

3 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 177

4 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 122(C)

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): 17/02/2017 Time (वेळ): 05:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 05:20 तास Entry No. (न द .):  005

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/02/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:15 तास Time To (वेळेपयत): 01:20 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, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): हेदवल ,सूधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अमोल  काशीनाथ  हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 07/09/1988 (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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पाल  पोल स ठाणे, सुधागड पाल 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)

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 17.02.2017 मी अमोल काशीनाथ हा े पोल स शपाई बं नं 1294नेमणूक पाल  पोल स ठाणे वय 28सम  पाल  पोल स 
ठा यात हजर राहून सरकारतफ खबर लहून देतो क , मी सन 2010 पासून रायगड िज हा पोल स दलात कायरत असून सं या पाल  पोल स 
ठाणे या नेमणूक स आहे. ता.16.02.2017रोजी पाल  पोल स ठाणे अ .म. र. नं 04/2017 CRPC174चे तपासकामी पोसई ी शक यांना 
जांभूऴपाडा पोल स दूर े  येथे जावून यांना तपासकामी मदत क न आज ता.17.02.2017रोजी रा ो 01.15वाजणेचे सूमारास पोसई ी शक 
यांचेसोबत खाजगी मोटार सायकलने खोपोल  पाल  रोडने पाल  पोल स ठाणेकडे परत येत असताना मौजे हेदवल  गावचे ह ीतील टाँपवथ 
कंपनीचे समोर अंधारात मोटार सायकल लावून एक ईसम अंधारतच आपले अि थ व लपवून बसले या स थीत दसून आला आ हाला 
याचेवर संशय आ याने आ ह  आमची मोटारसायकल थांबवून याचेजवळ जावून यास रा ो 01.20वाजताचे सूमारास जागीच पकडले यास 
एव या रा ीत येथे ये याचे कारण वचारले असता तो उडवाउडवीची असमाधानकारक उ तरे देत अस याने तो चोर  घरफोडी सारखा गु हा 
कर या या ईरा याने आला असावा. हणून यास याचे नाव गांव वचारले असता याने आपले नाव शंकर शवाजी मोरे वय 25वष रा. भवंढ  
असे सां गतले याचे जवऴ असलेल  मोटार सायकलची पाहणी केल  असता सदरची मोटारसायकल ल ल  का या रंगाची हरो ह डा कंपनीची 
पँशीयन ो माँडेलची तीची नंबर MH12 FM9355असा अस याचे पा हले सदरचे गाडीचे कागदप ाबाबत वचारले असता याचे जवऴ गाडीची 
कोणतेह  कागदप  व वाहनचालक परवाना अगर याचे कोण याह  कारचे ओळखप  नस याचे यांनी सां गतले हणून पोसई शरके यांनी 
फोन क न जांभूऴपाडा पोल स दुर े ाचे पोहेकाँ/1021खेडेकर व पो श /2074कांदे व दोन पचांना बोलावून घेवून पंचासम  व रल 
मोटारसायकल व संशयीत इसम शंकर शवाजी मोरे वय 25 वष रा . भवंडी यांना पंचनामा क न ता यात घेतले . तर  आज दनांक 
17.02.2017रोजी रा ो 01.15वाज याचे सूमारास पोसई ी शक यांचेसोबत खाजगी मोटारसायकलने खोपोल  पाल  रोडने पाल  पोल स 
ठाणेकडे परत येत असताना मौजे हेदवल  गावचे ह ीतील टाँपवथ कंपनीचे समोर अंधारात मोटारसायकल लावून अंधारातच आपले अि थ व 
लपवून बसले या स थीत दसून आला हणून व गाडीची कागदप  वाहनचालक परवाना जवऴ न बाऴगले स थीत मऴून आला हणून 
माझी मुबंई पोल स कायदा कलम 122(क), मोटार वाहन कायदा कलम 130(1)/177,130(3)/177 माणे माझी सरकारतफ खबर आहे. माझा 
व रल जबाब संगणकावर टंकल खीत केल  असून ती बरोबर आहे. सम  ह  खबर लहून दल  ता.17.02.2017

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

2 थायी पता पाल  पोल स ठाणे, सुधागड पाल 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 शंकर  शवाजी मोरे 1. भवंडी,ठाणेठाणे ामीण,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)): FAKIRA BABU 
TADAVI

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 1234        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 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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 1992 साधारण/म  यम काळाभोर  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0038 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/02/2017 22:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/02/2017 22:35 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): 17/02/2017 Time (वेळ): 20:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:19 तास Entry No. (न द .):  046

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:00 तास Time To (वेळेपयत): 20:05 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, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): मेढा गावचे ह ीत,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): MAYURI  VAIBHAV JADHAV

(b) Husband's Name ( का नाम): वैभव सुरेश जाधव
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/10/1988 (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): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7350091299

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

एक कागद  बाँ स यात एकुण 29 
सलबंद देशी दा  िज.एम.सं  असे 
छापील मराठ त नाव असलेले 
येक  90म

725.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत नामे ीमती जय ी जयंता चंदने वय 65 वष रा.मेढा, ता.रोहा हने वर ल वणनाचा व 
कंमतीचा ो ह शनचा माल वनापरवाना, गैरकायदा देशी दा या बाट या आपले ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन आल  हणुन.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 जय ी  जयंता चंदने 1. मेढा,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 725.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): SPKM8101P        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1952  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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