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1. P.S. (पोल स ठाणे): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0020 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 18:10 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 18:10 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 17/03/2017 Time (वेळ): 12:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:02 तास Entry No. (न द .):  023

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/03/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): गोरेगाव ST stand, गोरेगाव,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सार का संद प जाधव   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9423355958

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता चरगाव, हसळा,  हसळा , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता शरखळ, दापोल , दापोल , र ना गर , महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने एक 5 ँम वजणाचे ग यातील सर 
जु वा क अं 7,000.00

2 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा
2000  दरा या 10 नोटा, 500  
दरा या 4 नोटा, व 100 पाया या 
10 नोटा

23,000.00

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):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील फयाद  हे गोरेगाव एसट  टँड येथुन चरगाव ता हसऴा येथे जाणेकर ता मुंबइ दघी या बसम ये 
बसले असता कोणीतर  अ ात चोर याने ला ट कची पशवी कापुन यामधील पस व वर ल वणनाचा दागीने व रोख र कम चो न नेले 
हणुन रिज टर  दाखल क न पुढ ल तपास पोना/1101 पवार हे कर त आहेत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 30,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rupesh  Ram  Pawar Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362RRPM8201E        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 of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): Vikram Sadashiv Jagtap

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)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0070 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 16:43 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 16:33 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

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): 17/03/2017 Time (वेळ): 16:33 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:33 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 01/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 01/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:30 तास Time To (वेळेपयत): 17:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई पुणे ए स ेस हायवेवर,  पुणे लेनवर क मी 26/500 जवळ, माडप,खालापुर 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SAKHARAM  DADA PADLKAR

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 10/06/1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7719004111

2 थायी पता खालापुर पोल स ठाणे, खालापुर, खालापूर, 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  रोह त    अशोक बागडे 1. ए-404,आदे वर पाक,AMC माकट जवळ  
बैलबाजार,क याण वे ट,क याण तालुका,ठाणे 
ा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): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब ता. 17.03.2017मी सखाराम दादा पडळकर वय 33 वष, यवसाय नोकर , पो.ना.ब.नं.1448, रा.खालापुर पोल स ठाणे ता.खालापुर 
िज.रायगड, मो.नं. 7719004111, सम  पोल स ठा यात अपघाताचे चैकशी व न सरकार तफ फयाद लहुन देतो क , मी जुन 2012 पासुन 
खालापुर पोल स ठा यात नेमणुक स असुन मी खालापुर पोल स ठा यात जनरल डयुट  करतो. दनांक 01.03.2017 रोजी खालापुर पोल स 
ठा यात हजर असताना पो.ना.ब.नं.1811एस.ए.गायकवाड यांनी मोटार अपघात रजी टर  दाखल केलेला असुन तो खालापुर पोल स ठाणे मोटार 
अपघात रजी.नं.20/2017, दनांक 01.03.2017 रोजी 22.41 वा. दाखल आहे. मा.पोल स नर क सो, खालापुर यांचे आदेशा वये सदर 
अपघाताची चौकशी आम या कडे दल  आ ह  सदर अपघाताची कागदपञाचे अवलोकन केले असता सदर अपघाताची खबर ी.रोह त अशोक 
बागडे वय 26 वष, यव श ण, रा.ए.404,आदे वर पाक,AMC माकट जवळ बैल बाजार क याण वे ट िज.ठाणे मो.नं.8976826256 यांनी 
खालापूर पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन दल  असुन यातील मजकुर खाल ल माणे,मी व रल ठकाणी राहतो. तेथे आमचे वतःचे घर 
असुन घरात मी, माझी आईवडील, छोटा भाउ राहुल असे एक  राहतो. माझे वडील अशोक सताराम बागडे यांचे मालक ची ि वफट 
ह .ए स.आय. कार .MH 05AS4171 ह  सन 2010 पासुन वकत घेतलेल  आहे.आज ता.01.03.2017 रोजी दुपार  03.30 वाज याचे 
सुमारास मी माझे वडीलांचे मालक ची वर ल कार गाडी घेवुन क याण येथुन लोणावळा येथे जा याकर ता नघालो. यावेळी माझे सोबत 
गाडीम ये माझा म  मयुर अशोक भोई व याची आई अतुला अशोक भोई , याचे वडील अशोक पुंड लक भोई असे नघालो.सायंकाळी 05.30 
वाज याचे सुमारास मुंबई पुणे ए स ेस हायवे वर माडप गावचे हदद त आलेवेळी माझे गाडीचा मागील उज या बाजुचा टायर अचानक फुटुन 
माझी गाडी पलट  होवुन र याचे खाल  जाउन झाडाला आदळल .सदर अपघाता माझे गाडीतील माझा म  मयुर यांचे वडील अशोक पुंड लक 
भोई तसेच म ाची आई अतुला अशोक भोई यांना मुका मार लागला आहे. यांना एम.जी.एम.ह पीटल कामोठे पनवेल येथे उपचाराकर ता 
घेवुन गेले आहेत.सदर अपघातात गाडी पलट  झा याने माझे गाडीचे मोठया माणात नुकसान झालेले आहे. तर  सदर अपघाता बाबत माझी 
खबर आहे. वैगैरे मजकुरची फयाद द याने ती खालापुर पोल स ठाणे मोटार अपघात रजी.नं. 20/2016, दनांक 01.03.2017 कडे दाखल 
केल  आहे. सदर अपघाताचे गांभीय ल ात घेवुन घटना थळी जावुन दोन पंच 1) ी. साईनाथ सताराम पारठे, वय48 वष, यवसाय शेती, 
रा. वनवे, ता. खालापुर, िज. रायगड, 2) ी . सुभाष वठोबा दळवी, वय48 वष, रा. गोळेवाडी, ता. खालापुर, िज. रायगड. यांना सम  घेवुन 
अपघातातील घटना थळ यांतील खबर देणार ी. रोह त अशोक बागडे, वय26 वष, यवसाय श ण, रा. ए404, आदे वर पाक, AMC माकट 
जवळ बैलबाजार , क याण वे ट, िज. ठाणे, मो. नं. 8976826256 यांनी दाख व या माणे व सां गत या माणे स व तर पंचनामा केला असुन 
तो मुळ कागदप ात सामील केला आहे. तसेच सदर अपघातातील य दश  सा ीदार नामे ी. मयुरेश अशोक भोई, वय 20 वष, यवसाय 
श ण, रा.आदे वर पाक,बंगल  नं.1, एक वरा कपा, APMC माकट समोर क याण ( पि चम ) , िज. ठाणे, मो. नं.9004006987. यांचेकडे 
झाले अपघाताबाबत चौकशी केल  असता यांचे सांगणे क , मी वर ल ठकाणी माझे कुटुंबासह राहत असुन आई, वडील, दोन ब हणी असे 
एक  राहत असुन मी बला कलेज क याण येथे S.Y.B.A म ये श ण घेत आहे. माझे वडील कर त असले या यवसायावर आमचे कुटुंबाचे 
उदर नवाह चालतो. दनांक 01.03.2017 रोजी 15.30 वा.चे सुमारास मी क याण येथुन लोणावला काला एक वरा दे व या दशनाला माझे 
सोबत 1) माझी आई अतुला अशोक भोई, वय50वष, 2) वडील अशोक पुंडल क भोई,3) न खल सुखदेव बाव कर,वय20 वष, 4) रोह त अशोक 
बागडे,वय26 वष, सव रा. क याण असे रोह त बागडे यांचे वडीलांची असलेल  ि व ट कार . MH05AS4171 ह चे मधुन नघाले. आ ह  मुंबई 
पुणे ए स ेस हायवे रोडने एक वरा देवी येथे जात असताना सदरची कार रोह त अशोक बागडे हा चाल वत होता. आमची कार माडप बोगदा 
पास के यानंतर क. मी. 26/500 जवळ 17.30 वा. चे सुमारास आलेवेळी अचानक पाठ मागील ाय हर बाजुचा टायर फुट याने सदर कार 
वर ल चालक याचा कारवर ल नयं ण सुटुन सदरची कार पह या लेनमधुन तसया लेनम या जावुन पलट  होवुन व सुर ा कठ याला ठोकर 
लागुन अपघात झाला आहे. सदरचे अपघातात माझे वडीलांचे कपाळाला डावे भुवईजवळ खरचटलेले असुन डा या हाता या खां याला मार 
लागुन फ चर झाले आहे. तसेच माझी आई हला उज या हाताला मार लागुन त या हाताला फ चर झाले आहे. सोबत असणारे माझे म  व 
मला काह  एक दुखापत झाल  नाह . माझे आईवडील व मला IRB चे कमचार  यांनी पोल स अँ बुल समधुन उपचाराकर ता MGM ह पीटल 
कामोठे येथे दाखल केले आहे. तेथे यांचेवर थमोपचार के यानंतर आ ह  यांना पुढ ल उपचाराकर ता आयुष ह पीटल क याण येथे दाखल 
केले होते. तेथे यांचेवर उपचार व ऑपरेशन झा यानंतर वडील यांना द.09.03.2017 रोजी व आईला द. 07.3.2017 रोजी ड चाज दले 
आहे. आता ते पुणपणे बरे असुन सदरचा अपघात हा अ तवेगाने कार चाल व याने पाठ मागील टायर फुट याने झाला आहे. तसेच दुसरे 
य दश  सा ीदार अशोक पुंडल क भोई वय58 वष, यवसाय बेकार, रा.आदे वर पाक,बंगल  नं.1, एक वरा कपा, APMC माकट समोर 

क याण ( पि चम ) , िज. ठाणे, यांचेकडे सदर अपघाताबाबत चौकशी केल  असता यांनी वर ल माणे मळतीजुळती सां गतले असुन यांचा 
तसा जबाब न दवुन मुळ कागदप ात समा व ट कर यात आला आहे. तर  एकंदर त अपघाताचे झाले या चौकशीव न असे नषप न झाले क , 
यांतील आरोपीत रोह त अशोक बागडे,वय26 वष, यवसाय श ण, रा. ए404, आदे वर पाक, AMC माकट जवळ बैलबाजार , क याण वे ट, 
िज. ठाणे, याने दनांक 01.03.2017 रोजी दुपार  15.30 वा. चे सुमारास क याण ते काला अशी याचे ता यातील ि व ट VXI कार . 
MH05AS4171 ह  चाल वत घेवुन जात असताना मौजे माडप गावचे ह त 17.30 वा. चे सुमारास क. मी. 26/500 जवळ आलेवेळी सदरची 
कार हयहईने, बेदरकारपणे, भरधाव वेगात चाल व यानेच गाडीचा पाठ मागील चालक बाजुकडील टायर फुटुन कार पलट  होवुन अपघात झाला 
असुन सदर अपघातात कार म धल सा ीदार .1) ी अशोक पुंड लक बोई, वय58 वष, यवसाय बेकार , रा.आदे वर पाक,बंगला नं.1, एक वरा 
कपा, APMC माकट समोर क याण ( पि चम ) , िज. ठाणे, 2) अतुला अशोक भोई, रा.आदे वर पाक,बंगला नं.1, एक वरा कपा, APMC 

माकट समोर क याण ( पि चम ) , िज. ठाणे यांना लहानमो या व पा या दुखापती हो यास कारणीभुत झाला हणुन माझी या या व द 
सरकारतफ भा. द. व. सं. कलम.279, 337,338 , मो.वा. का. कलम. 184 माणे सरकारतफ खबर आहे.हा जबाब लहुन दला . ता. 
सह .17.03.2017. सम  पो. ठाणे अंमलदारखालापुर 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):  /  or ( या)   
    

13.
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): janardan pandurang 
mhatre

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1344        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1991  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)









1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 06:57 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 02:26 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

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): 17/03/2017 Time (वेळ): 02:26 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:26 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 16/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:45 तास Time To (वेळेपयत): 00:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 25 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे व हेरे मशानभुमी रोडवर,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): व णु   हर चं   हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7776935381

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता महाड तालुका पोल स ठाणे,  न उप व पो अ ध महाड, महाड तालुका, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता त न उप व पो अ ध काया , 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)

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल देशी वदेशी माल कं. .1,94,528 1,94,528.00

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 वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर यांनी संगणमताने वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह शन गु हयातील देशी वदेशी 
दा चा माल कंमत  1,94,528/चा अना ध ुतपणे वनापरवाना बेकायदा आपले ताबे क जात बाऴगुन वाहतुक कर त असतना मऴुन आला 
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 महेश   रामभाउ  
वसापुरकर

1. रा व हेरे ता महाड,महाड,महाड 
तालुका,रायगड,महारा ,भारत

2 मनोज   दल प  
वसापुरकर

1. रा व हेरे ता महाड,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)): 1,94,528.00

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)): Pravin Ambu Rathod Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2149        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 of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

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)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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 1986  

2 पु ष 1986  

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):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0016 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 05:34 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 05:34 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४(ब)
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०९

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): 17/03/2017 Time (वेळ): 04:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:20 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 16/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:00 तास Time To (वेळेपयत): 22:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): कोऴीवाडा, मदडी, हसऴा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): कु.तारा  वामण  पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1987 (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): टेलर 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

व रल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील आरोपीत नामे गैर कायदयाची मंडळी जमवुन एक ीत संगनमत क न आरोपी नं. 1ते 5 यांनी फ याद  
यांचे अंगावर धावुन जावुन फ याद  यांचा हात ध न यांचे अंगात घातलेले पंजाबी ेस चा वर ल भाग खेचून तो फाडुन आरोपी यांचे फाटलेले 
कपडयातुन उघडे पडलेले तनाना हात लावनेचा य न क न आरोपी नं. 1 याने तुला आता झवुन टाकतो असे बोलून यांचा वनयभंग क न 
मनास ल जा नमान होईल असे क य केले हणून 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8655460081

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कोऴीवाडा, मदडी, हसऴा,  हसळा , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कोऴीवाडा, मदडी, हसऴा,  हसळा , 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 शांत   वजय  पायकोळी 1. 
कोऴीवाडा,मदडी, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

2 जग नाथ   चं कांत  
गोवार

1. 
कोऴीवाडा,मदडी, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

3 वजय   बाळाराम  
पायकोळी

1. 
कोऴीवाडा,मदडी, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

4 मोरे वर   ना या  पाट ल 1. 
कोऴीवाडा,मदडी, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

5 नरेश   व वनाथ  कोळी 1. 
कोऴीवाडा,मदडी, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

6 सौ. गुलाब   मोरे वर  
पाट ल 

1. 
कोऴीवाडा,मदडी, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

7 सौ.उ मला   अनंत  कोळी 1. 
कोऴीवाडा,मदडी, हसऴा,  हसळा,रायगड,महारा ट
◌्र,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMH41899        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): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

6 म हला  

7 म हला  

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

(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)



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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0017 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 11:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 11:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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): 17/03/2017 Time (वेळ): 08:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 09:54 तास Entry No. (न द .):  014

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 16/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:00 तास Time To (वेळेपयत): 23:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): कोळीवाडा ,मेदडी 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): योती   बाळुजी   पाट ल 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1997 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1
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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):

व रल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील फयाद  यांचे घरा जवळील असलेल  समाजाची इशारा घं◌ंटा ह  होळी या फेर  मधील कशोर पाट ल व 
पुरशो तम चपोलकर यांनी घंटा काढल  असता या बाबत फयाद  यांचे वडील हे फेर तील इसमांकडे वचारपुस करणेस गेले असता फेर तील 
आरोपीत न. 1 ते 7 यांनी गैर कायदयाची मंडळी जमवुन एक ीत संगनमत क न फयाद  यांचे वडील यांना शवीगाळी क न ध काबु क  
केल  सम  फ याद द याने ती सीसीट एन दैनंद नी वर दाखल क न याची एक त फयाद  यास देवून गू याचा खबर  अहवाल मा. थम 
वग यायदंडाधीकार  सो ीवधन यांना सादर क न गू हा दाखल झाले बाबत वर ठ तसेच नयं ण क  अल बाग यांना दैनीक अहवाल ईमेल 
वारे कळवी यात आले असुन पुढ ल तपास सपोनी ी गायकवाड यांचे आदेशाने पोसई ी.शेलार हे करत आहे हणून न द 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149607557

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कोळीवाडा , मदडी , हसला ,  हसळा , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कोळीवाडा , मदडी , हसला ,  हसळा , 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 जनादन   महादेव  
चपोलकर

1. कोळीवाडा 
मदडी,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

2 ाने वर   महादेव  पाट ल 1. कोल वाडा 
मदडी, हसला,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

3 रमेश   महादेव   पाट ल 1. कोळीवाडा 
मदढ , हसला,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

4 रमेश   गोया  डोलकर 1. कोळीवाडा 
मदडी, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

5 धमा   नां या  डोलकर 1. कोळीवाडा 
मदढ , हसला,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

6 ल मण   गो-या डोलकर 1. कोळीवाडा 
मदडी, हसला,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

7 अमोल   महादेव  कांबळे 1. कोळीवाडा 
मदडी, हसळा,  हसळा,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)    
    

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SUDARSHAN 
BALKRUSHNA GAIKWAD

Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

(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): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1957  

2 पु ष 1987  

3 पु ष 1985  

4 पु ष 1974  

5 पु ष 1962  

6 पु ष 1972  

7 पु ष 1988  

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

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

FIR No. ( थम खबर .): 0041 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 21:02 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 20:42 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 146

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

3 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 185

4 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 3/181

6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 12/03/2017 Time (वेळ): 16:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:42 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 12/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:10 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, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई गोवा होयवे रोड, कळमजे ज जवळ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Sanjay    Dhondu   Salavi

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 12/07/1974 (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)
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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):

माणगांव पो ठा गु.र.नं.41/2016 भाद व 279,337,338 मो.वा.का. क.184,146/196, 3/181,185खबर देणार संजय ध डू साळवी पो.ना.2114 
वय.29, माणगाव पोल स ठाणेआरोपीत चे नांव मदन मा ती पवार वय.19,रा.बामणोल  ता.माणगाव जखमी 1) वत आरोपीत 2) राजेश 
नथूराम भोनकर वय.26 ,रा.साले 3)अ नल शवा केळेकर वय.25 रा.द तनगर ता.माणगावअ.घ.ता.वे. ठ. ता.12.3.2017 रोजी 16.10 वा.चे 
दर यान ह ककत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील लडर मो. सा. नं. एम. एच. 06. बी. सी. 9060 ह  वर ल आरोपीत चालक याने 
याचे ता यातील मोटार सायकल ह  इंदापुर बाजूकडून माणगाव बाजुकडे मुंबई गोवा रोडने यांतील जखमी सा ीदार न.3 यांचे सह वत 
चालवत घेवून जात असताना याने याचे ता यातील मोटार सायकल ह  वाहन चालवणेचा परवाना वत जवळ नसताना व वाहनाचा 
इं युर स नसताना वेगाने, रोडचे पर थीतीकडे दुल  क न हयगयीने व दा चे नशेत चालवून माणगाव बाजुकडून येणार  प सर 
मो.सा.नं.एम.एच.06.बी.के.7568 ह स उजवे बाजुस ठोकर मा न अपघात क न अपघातात वतचे व सा ीदार यांचे लहान मोठया व पाचे 
दुखापतीस व दो ह  वाहनांचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन. वगैरे मजकूरची खबर रिज टर  दाखल क न अहवाल अ धकार  मँिज. 
यांचेकडे रवाना केला. गु याची माह ती व र ठांना डेल  रपोटने कळ वल  असून सदर गु हाचा पुढ ल तपास पोना/785 फाटक यांना दे यात 
आलेला आहे.

Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9657231660

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

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 मदन   मा ती  पवार  मदन 1. 
बामणोल ,माणगाव,माणगांव,रायगड,महारा ,भा
रत

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)): Milind  Madhukar  Fatak Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 785        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) District (िज  हा): 

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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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): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1998  

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 .): 0049 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 20:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 20:11 वाजता

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

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): 17/03/2017 Time (वेळ): 19:59 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:59 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 500 क.मी.
(b) Address (प  ता): साई तुलशी ब डींग, नेरऴ ,कजत 

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

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

(a) Name (नाव): राजू तानाजी भंडारे   
(b) Father's Name ( का नाम): तानाजी 
(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) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता साई तुलसी अपाटमट,, नेरळ, कजत, नेरळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता साई तुलसी अपाटमट,, नेरळ, कजत, नेरळ, 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 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने

  एक 4 ँम वजनाची सो याची 
कानातील रंगएक 3 ँम वजनाची 
सो याची लेडीज अंगठ  2 दोन 
चांद चे पायातील

30,500.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी ी.राजू तानाजी भंडारे,वय36वष, यवसाय यापार, रा. साई तुलसी अपाटमट,नेरळ, ता. कजत िज.रायगड मो.नं. 9561735620 सम  
पोल स ठा यात हजर राहुन खबर देतो क,मी वर ल ठकाणी माझे घरात राहत असुन घरात मी माझी प नी पुजा राजू भंडारे वय28 वष 
मुलगा वेदांत राजू भंडारे वय5 वष असे एक ीत राहत असुन मी स ाटनगर नेरऴ येथे माऊल  कपा हँ ड लु स कपडयाचे दुकान चालवुन 
आमचे उदर नवाह करतो.आज ता.17/3/2017 रोजी सकाऴी 07.30 वा. मी नेहमी माणे आठव यातुन तीन चार दवस बाहेर खे या गावात 
कपडयाचा यापार कर ता कजत येथे गेलो होतो. व माझी प नी ह  घरातील काम आटपुन माझे स ाटनगर नेरऴ असलेले दुकान 
उघड याकर ता सकाऴी 10.00 वा. गेल .मी राहत असले या ठकाणी आखाडे नावाचा मुलगा हा दुसया मा यावर राहतो तो माथेरान येथुन 
काम क न घर  जात असतांना माझा दरवाजा उघडा दसला पंरतू यांनी घरात असेल हणुन कोणालाह  आवाज न देता.तो याचे घर  गेला 
असता याचे राहते घराचे लाँक तोडून चोर  कर याचा य न के याचे दसला यावेऴी यांनी खाल  येवुन आम या येथे असलेला सुपर 
वायझर पुणा कुमार यांना सांगीतले माझा दरवा या लाँक तोडलेले आहे. तसेच राजू तानाजी भंडारे,यांचाह  दरवाजा उघडा आहे तु याचे 
दुकानावर जावुन सांग असे सांगीत यांने सुपरवायझर हा दुकानावर जावुन माझी प नी हस सांगीत यांने माझी प नी ह .आमचे घर  साई 
तुलशी येथे येवुन पाह यानंतर माझी प नी हने मला फोनद दारे आपले घर  चोर  झाल  आहे असे सांगीत यांने मी लगचे कजत येथून मी 
माझे घर  दुपार  12.30 वा. आ यानंतर मी ठेवले या लाकडी कपाटात सो याचांद चे दागीने याची पाहणी केल  असता सदर दागीने हे मऴुन 
न आ यांने माझी खा ी झाल  क  कोणीतर  सो याचांद चे दागीने चो न नेले आहे. चोर स गेले याचे वणन खाल ल माणे 1) 8,400/  एक 
3 ँम वजनाची सो याची चैन जु.वा. क.अंदाजे 2) 11,200/  एक 4 ँम वजनाची सो याची कानातील रंग जु.वा. क.अंदाज 3) 8,400/  एक 
3 ँम वजनाची सो याची लेडीज अंगठ  जु.वा. क.अंदाजे 4) 2,000 /  2 दोन चांद चे पायातील पजण जु.वा. क.अंदाज 5) 500/  एक 
चांद चा कंबरप ा जु.वा. क.अंदाजे 30,500/ .एकूण तर  द.17/03/2017 रोजी सकाळी 10.00 वा. ते दुपार  12.30 वा.चे दर यान मी 
यापारा कर ता कजत येथे गेलो असताना तसेच माझी प नी ह  देखील दूकानात गेल  असताना आमचे बंद घराचे दरवा याचा कोयंडा 
कोणीतर  अञात चोर याने अगर चोर यांनी तोडून यावाटे आत वेश क न माझे राहते घराचे आतमधील लाकडी कपाटातील वर ल वणनाचे 
व कंमतीचे सो याचांद चे दा गने घरफोडी चोर  क न चो न नेले हणून माझी सदर बाबत खबर आहे. माझे चोर स गेलेले दा गने मळून 
आ यास आ ह  ओळखू.माझा वर ल जबाब माझे सांगणे माणे मराठ त टंक लखीत केला असुन तो बरोबर व खरा आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 30,500.00

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)): ratilal nahanya tadvi 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)



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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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  

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): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0027 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 01:50 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 00:56 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 17/03/2017 Time (वेळ): 00:56 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:56 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 16/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:15 तास Time To (वेळेपयत): 13:15 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, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): चांभाल  ,खालापुर 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अजुन   हनुमंत  कुंभार 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9421869271

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता चांभाल  , खालापुर , रसायनी, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता औंध , खटाव , औंध, सातारा, 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):

आजुबाजुच गावात व म ांकडे चौकशी क न 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता. 17/03/2017 मी अजुन हनुमंत कुंभार वय 42 वष, यवसाय ायि हंग रा.तुकाराम मुंढे चाळ चाभाल  ता.खालापुर मुऴ रा.औंध, 
ता.खटाव, िज.सातारा मो.नं.9421869271 सम  हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन तेथे मी माझी प नी 
सौ.अचना कुंभार , मुलगी कुमार  अ ता कुंभार वय 17 वष, मुलगा अ व कार कुंभार वय 14 वष 2 म हने असे आ ह  एक  कुटुंबात राहतो 
मी ी.शैल कोनदे रा.चांभाल  यांचे पकप ट पोवर चालक हणुन काम क न माझे कुटुंबाचा उदर नवाह करतो माझा मुलगा अ व कार हा 
जनता व यालय मोहोपाडा येथे इय ता 9 वी म ये शकत आहे. द.16/03/2017 रोजी सकाळी 08.00 वाजता मी कामावर गेलो व दुपार  
01.00 वाजता घर  जेवण कर याकर ता मी घर  आलो. ते हा माझा मुलगा अ व कार हा आताच बाहेर खेळायला गे याचे माझी प नी अचना 
हने मला सां गतले हणुन मी जेवण क न परत माझे कामावर गेलो व सायंकाळी 07.00 वाजता कामाव न घर  परत आलो. ते हा मुलगा 
अ व कार हा घर  आलाच नस याने प नी अचना हने मला सां गतले ते हा मी मुलगा अ व कार याचा लासला सोबत असणारा माझे मुलाचा 
म  कुशल मुंडे रा.चांभाल  याचेकडे चौकशी केल  असता मुलगा अ व कार व याचा म  पु षो तम अजय माने रा.चांभाल , ता.खालापुर हे 
दुपार  01.15 वाज याचे सुमारास माझेकडे आले होते व मला सोबत फरायला ये याबाबत हणाले होते परंतु मी गेलो नाह  असे सां गतले 
हणुन मी पु षो तम अजय माने याचे घर  जावुन मुलगा अ व कार याचे बाबत वचारणा केल  असता पु षो तम माने याचे घर  याचा भाउ 
द त साद अजय माने व याची आई सौ. शतल माने असे होते व यांनी मला सां गतले क , आमचा मुलगा सु ा अजुन पावेतो घर  आला 
नाह  व आ ह  सु ा आमचे मुलाला शोधत आहोत असे सां गतले हणुन मी द त साद माने यास सोबत घेवुन मुलगा अ व कार व याचा 
म  पु षो तम माने यांचा मोहोपाडा, रस, चांभाल , कांबा, वावेघर, शवनगर तसेच आजुबाजुचे आमचे ओळखीचे म ांकडे चौकशी केल  
असता मुलगा अ व कार व पु षो तम अजय माने हे कोठेह  मळुन आले नाह त ते हा माझी व द त साद अजय माने यांची खा ी झाल  क , 
मुलगा अ व कार अजुन कुंभार व द त साद अजय माने याचा भाउ पु षो तम अजय माने यास कोणीतर  अ ात य तीने कोण यातर  
अ ात कारणासाठ  पळवुन नेलेले आहे यांचे वणन खाल ल माणे नाव अ व कार अजुन कुंभार वय 14 वष 2 म हने, उंची 4 फुट 2 इंच, रंग 
गोरा, नेसुस झ स पँ ट व पवळा टशट, पायात स डल नाव पु षो तम अजय माने वय 15 वष 4 म हने, उंची 5 फुट, रंग सावळा, नेसुस 
नळया रंगाची झ स पँ ट, पोपट  कलरचा हाप टशट, गळयात का या देयाचे ताईत, पायात सँ डल आशा वणनाचे तर  द. 16/03/2017 
रोजी दुपार  01.15 वाज याचे सुमारास माझा मुलगा अ व कार अजुन कुंभार वय 14 वष 2 म हने व द त साद अजय माने याचा भाउ 
पु षो तम अजय माने वय 15 वष 4 म हने ह  अ पवयीन आहे याचा फायदा घेवुन कोणीतर  अ ात य तीने कोण यातर  अ ात 
कारणासाठ  अपहरण क न पळवुन नेलेले आहे हणुन माझी या अ ात य ती व द कोयदेशीर फयाद आहे माझा संगणकावर मराठ त 
टंक लखीत केलेला जबाब मला मी वाचुन पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा आहे सम  हे लहुन दले सह  ठाणे अंमलदार 
रसायनी पोल स ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): BASWANT 
VENKATRAO JADHAV

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)

No. ( .): 2142        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): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0026 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 15:36 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 15:15 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४०६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०

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): 17/03/2017 Time (वेळ): 15:17 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:17 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 28/11/2012 Date To ( दनांक पयत): 02/04/2014

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): रेवदंडा,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): स चन र वं  मयेकर   
(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) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209219487

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने 12,76,825/ पयांचे सो याचे दा गने 12,76,825.00

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 वेळी व काऴात फयाद  यांचे मालक चे र कम पये 12,76,825/ सो याचे व वध कारचे दा गने रेवदंडा बाजारपेठेतील 
सावकार  यवसाय करणारे वर ल आरोपीत यां याकडे वर ल वणनाचे सो याचे दा गने व वासाने र कम 8,95,000/ पयांना याजाने गहाण 
ठेवले आहेत.व सदर याजाने घेतले या र कमेचे याज अधुन मधुन याला देवुन दा गने सोड व यासाठ  फयाद  गेले असताना च वाढ 
याजाने र कम लावुन जा त र कम सांगुन फयाद  यांचे गहाण ठेवलेले दा गने याचे बाबत कोणतीह  न द रिज टर  न करता फयाद  यांचे 
दा गने परत दे यास नकार देवुन या दा ग यांचा अपहार क न यांची फसवणुक केल  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 जयंतील ल     काऴा मारवाडी 1. रेवदंडा 
बाजारपेठ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भार
त

2 खेमराज जयंतीलाल जैन   1. रेवदडा 
बाजारपेठ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भार
त

3 स चन जयंतीलाल जैन    1. रेवदंडा 
बाजारपेठ,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भार
त

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 12,76,825.00

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): ABASAHEB 

ANANDRAO PATIL (पोल स नर क)/PNMH54962  or ( या)       
(2)

(3)

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

No. ( .):         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 )

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)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

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 .): 0054 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 21:26 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 21:26 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): 17/03/2017 Time (वेळ): 20:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:09 तास Entry No. (न द .):  042

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/03/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 05 क.मी.
(b) Address (प  ता): पांगळोल  गावचे ह त जंगलात, रोहा ,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SANDIP  HARICHANDRA DESAI

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 26/08/1986 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7720051771

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रोहा पो लस 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
दोन रबर  युबम ये एकुण 20 लटर 
गावठ  हातभ ीची तयार दा  युब  
व गोणीसह क.अं

220.00

2 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

एकुण 5 लँि टकचे पंप येक  
पंपात 200 लटर गुळ म ीत 
रसायन असलेले एकुण 1000 लटर 
गुळ म ीत र

10,500.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत नामे रामा बाळु हरवे वय 45 वष रा.बेलवाडी, ता.रोहा याने वनापरवाना गैरकायदा 20 लटर 
गावठ  हातभ ची तयार दा  आपले ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन आला 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 रामा  बाळु हरवे 1. बेलवाडी,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 10,720.00

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)): SATISH AZAD 
JAGDHANE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH54372        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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

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 पु ष 1972  

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): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0021 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 12:02 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 11:05 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(E)

3 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(F)

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): 17/03/2017 Time (वेळ): 11:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:05 तास Entry No. (न द .):  018

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:35 तास Time To (वेळेपयत): 08:35 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): पि चम, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): दांडा, ीवधन, ीवधन-402110

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नल शा  जय  पेढवी मपोना.143
(b) Husband's Name ( का नाम): जय  पेढवी
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1987 (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 ीवधन पोल स ठाणे , ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, 

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 ल ट कचा कँन यास फर कचे 
बुच यात 03 लटर गावठ   
हातभ ीची तयार दा  कनसह 
क.अं.

60.00

2 इतर घरगुती व  तु एक अ यु मनीयमचा हंडा जुना 
वापरता क.अ. 500.00

3 इतर घरगुती व  तु एक अ यु मनीयमचा पातेला जुना 
वापरता क.अ. 200.00

4 इतर घरगुती व  तु एक अ यु मनीयमची शेगडी फळी 
जुनी वापरता क.अ.    200.00

5 इतर घरगुती व  तु ला ट कचे पाईपचा तुकडा क.अ. .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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087739759

2 थायी पता ीवधन पोल स ठाणे , ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, 
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 राजे ी  बळीराम भाटकर पती: बळीराम भाटकर 1. 
दांडा, ीवधन, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा -4
02110,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी एन.जे.पेढवी, मपोना/143, नेमणुक ीवधन पोल स ठाणे मो.नं. 8087739759 सम  हजर राहुन सरकार तफ खबर लहुन देते क , आज 
द.17/03/2017 रोजी मी पोल स ठाणेस हजर असताना मा.पोल स नर क पी.एन.कांबळे ीवधन पोल स ठाणे यांना बातमी मळाल  क , 
मौजे दांडा ीवधन येथे राजे ी भाटकर हया आपले राहते घराचे मागे गावठ  हातभ ीची दा  तयार करत आहे अशी खा ीशीर बातमी 
मळा याने मा.पोल स नर क ीवधन पोल स ठाणे यांचे सोबत मी वत, प र पोसई ी.डी.ट .ढुस, पोहवा/2122 एस.आर.जगताप, 
पोहवा/1327 गज ीवधन पोल स ठाणे असे आ ह  ठाणे दैन दनीम ये 06.49 वा.न द क न खाजगी वाहनाने मौजे दांडा ीवधन येथे पाच 
र ता ना यावर आलो. तेथे गे यावर पोल स नर क ी.कांबळे यांनी दोन पंचाना बोलावुन बातमीतील हक गत सांगुन सदर ठकाणी छापा 
टाकणे कामी पंच हणुन ये यास यांनी तयार  दश व याने नमुद पंचासम  आ ह  मळाले या व रल बातमी माणे दांडा ीवधन येथे पायी 
चालत जात दांडा वभागात घराचे मागे फरताना एक मह ला एका घराचे पाठ मागे चु यावर गावठ  हातभटट ची दा  तयार कर त असताना 
दसल . तचा आ हास संशय आ याने तला मी जागीच पकडले. ती वेळ 08.35 वाजणेची होती. सदर या चु याचे बाजुला असले या 
कनम ये काय आहे यांची पंचा सम  खा ी केल  असता यात गावठ  हातभ ीची दा  पडत अस याची खा ी झाल . तला पंचा सम  नाव 
गाव वचारता तने आपले नाव राजे ी बळीराम भाटकर, वय.70वष रा.दांडा, ीवधन असे अस याचे सां गतले. सम  दसत असले या 
ठकाणचे फोटो पोहवा/2122 जगताप यांनी आपले मोबाईलम ये काढले असुन ते डे हलप क न कागदप ात सा मल कर याबाबत 
पो. न. ी.कांबळे यांनी सम  सां गतले. नमुद म हले या ता यात मळुन आले या ो ह  मालाचे वणन खाल ल माणे.1)60.00 पये एक 
ल ट कचा कँन यास फर कचे बुच यात 03 लटर गावठ  हातभ ीची तयार दा  कनसह क.अं. 2)500.00 पये एक अ यु मनीयमचा हंडा 
जुना वापरता क.अ. 3)200.00 पये एक अ यु मनीयमचा पातेला जुना वापरता क.अ. 4)200.00 पये एक अ यु मनीयमची शेगडी फळी 
जुनी वापरता क.अ. 5)00.00 पये ला ट कचे पाईपचा तुकडा क.अ. 960.00 पये येणे माणे व रल वणनाचा व कंमतीचा ो ह चा माल 
गावठ  हातभ ीची तयार दा  व दा  बन व याची साधने आरोपीत राजे ी बळीराम भाटकर, वय.70वष रा.दांडा, ीवधन ह या ता यात मळुन 
आ याने मळुन आले या कनमधील नमु याक रता 180 मल  दा  एका व छ बाटल त काढुन घेऊन नमुना बाटल ला व कनला पुववत घटट 
बुचे बसवुन यावर पंचाचे सा यांचे कागद  लेबले लावुन यावर पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच करणेत आलेले आहेत. तसा स व तर 
पंचनामा ी.पी.एन.कांबळे पोल स नर क ीवधन पोल स ठाणे यांचे सम तेचा दोन पंचा सम  केलेला आहे. तर  व रल आरोपीत राजे ी 
बळीराम भाटकर, वय.70वष रा.दांडा, ीवधन हने वर ल वणनाचा व कमंतीचा ो ह  गु यातील माल बेकायदा गावठ  हातभ ीची तयार दा  
व दा  बन व याचे साह य वना परवाना आपले वतचे ता यात बाळगले या ि थतीत व दा  तयार कर त असताना मळुन आल  हणुन 
माझी तचे व  मुं. ो.अ ट कलम 65 (खंड)ब,ई,फ माणे सरकार तफ खबर आहे.

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): BHARAT BHAGWAN 
GARJE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): BBGM7901D        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): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला 1947  

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): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0020 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 11:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 10:50 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(E)

3 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(F)

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): 17/03/2017 Time (वेळ): 10:50 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 10:50 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 17/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:15 तास Time To (वेळेपयत): 08:15 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): पि चम, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): दांडा, ीवधन, ीवधन-402110

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नल शा  जय  पेढवी मपोना.143
(b) Husband's Name ( का नाम): जय  पेढवी
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1987 (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 ीवधन पोल स ठाणे, ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, 

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 ल ट कचा कँन यास फर कचे 
बुच यात 04 लटर गावठ   
हातभ ीची तयार दा  कनसह 
क.अं.  

80.00

2 इतर घरगुती व  तु एक अ यु मनीयमचा हंडा जुना 
वापरता क.अ. 500.00

3 इतर घरगुती व  तु एक अ यु मनीयमचा पातेला जुना 
वापरता क.अ. 200.00

4 इतर घरगुती व  तु एक अ यु मनीयमची शेगडी फळी 
जुनी वापरता क.अ.    200.00

5 इतर घरगुती व  तु ला ट कचे पाईपचा तुकडा क.अ. .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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087739759

2 थायी पता ीवधन पोल स ठाणे, ीवधन, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, 
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 जय ी   ीकांत तोडणकर पती: ीकांत तोडणकर 1. 
दांडा, ीवधन, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा -4
02110,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 980.00

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)



मी एन.जे.पेढवी, मपोना/143, नेमणुक ीवधन पोल स ठाणे मो.नं. 8087739759 सम  हजर राहुन सरकार तफ खबर लहुन देते क , आज 
द.17/03/2017 रोजी मी पोल स ठाणेस हजर असताना मा.पोल स नर क पी.एन.कांबळे ीवधन पोल स ठाणे यांना बातमी मळाल  क , 
मौजे दांडा ीवधन येथे जय ी तोडणकर हया आपले राहते घराचे मागे गावठ  हातभ ीची दा  तयार करत आहे अशी खा ीशीर बातमी 
मळा याने मा.पोल स नर क ीवधन पोल स ठाणे यांचे सोबत मी वत, प र पोसई ी.डी.ट .ढुस, पोहवा/2122 एस.आर.जगताप, 
पोहवा/1327 गज ीवधन पोल स ठाणे असे आ ह  ठाणे दैन दनीम ये 06.49 वा.न द क न खाजगी वाहनाने मौजे दांडा ीवधन येथे पाच 
र ता ना यावर आलो. तेथे गे यावर पोल स नर क ी.कांबळे यांनी दोन पंचाना बोलावुन बातमीतील हक गत सांगुन सदर ठकाणी छापा 
टाकणे कामी पंच हणुन ये यास यांनी तयार  दश व याने नमुद पंचासम  आ ह  मळाले या व रल बातमी माणे दांडा ीवधन येथे पायी 
चालत जात दांडा वभागात घराचे मागे फरताना एक मह ला एका घराचे पाठ मागील पडवीत चु यावर गावठ  हातभटट ची दा  तयार कर त 
असताना दसल . तचा आ हास संशय आ याने तला मी जागीच पकडले. ती वेळ 08.15 वाजणेची होती. या पडवीम ये चु याचे बाजुला 
असले या कनम ये काय आहे यांची पंचा सम  खा ी केल  असता यात गावठ  हातभ ीची दा  पडत अस याची खा ी झाल . तला पंचा 
सम  नाव गाव वचारता तने आपले नाव जय ी ीकांत तोडणकर, वय.65वष रा.दांडा, ीवधन असे अस याचे सां गतले. सम  दसत 
असले या ठकाणचे फोटो पोहवा/2122 जगताप यांनी आपले मोबाईलम ये काढले असुन ते डे हलप क न कागदप ात सा मल कर याबाबत 
पो. न. ी.कांबळे यांनी सम  सां गतले. नमुद म हले या ता यात मळुन आले या ो ह  मालाचे वणन खाल ल माणे.1) 80.00 पये एक 
ल ट कचा कँन यास फर कचे बुच यात 04 लटर गावठ  हातभ ीची तयार दा  कनसह क.अं. 2)500.00 पये एक अ यु मनीयमचा हंडा 
जुना वापरता क.अ. 3)200.00 पये एक अ यु मनीयमचा पातेला जुना वापरता क.अ. 4)200.00 पये एक अ यु मनीयमची शेगडी फळी 
जुनी वापरता क.अ. 5)00.00 पये ला ट कचे पाईपचा तुकडा क.अ.980.00 पये येणे माणे व रल वणनाचा व कंमतीचा ो ह चा माल 
गावठ  हातभ ीची तयार दा  व दा  बन व याची साधने आरोपीत जय ी ीकांत तोडणकर, वय.65वष रा.दांडा, ीवधन ह या ता यात मळुन 
आ याने मळुन आले या कनमधील नमु याक रता 180 मल  दा  एका व छ बाटल त काढुन घेऊन नमुना बाटल ला व कनला पुववत घटट 
बुचे बसवुन यावर पंचाचे सा यांचे कागद  लेबले लावुन यावर पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच करणेत आलेले आहेत. तसा स व तर 
पंचनामा ी.पी.एन.कांबळे पोल स नर क ीवधन पोल स ठाणे यांचे सम तेचा दोन पंचा सम  केलेला आहे. तर  व रल आरोपीत जय ी 
ीकांत तोडणकर, वय.65वष रा.दांडा, ीवधन हने वर ल वणनाचा व कमंतीचा ो ह  गु यातील माल बेकायदा गावठ  हातभ ीची तयार दा  
व दा  बन व याचे साह य वना परवाना आपले वतचे ता यात बाळगले या ि थतीत व दा  तयार कर त असताना मळुन आल  हणुन 
माझी तचे व  मुं. ो.अ ट कलम 65 (खंड)ब,ई,फ माणे सरकार तफ खबर आहे.

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH26650        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): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 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)  
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N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0019 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/03/2017 19:27 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/03/2017 18:38 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२५
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 17/03/2017 Time (वेळ): 18:38 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:38 तास Entry No. (न द .):  040

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

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:00 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): पूव, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): वाशी बौ वाडी,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): क णा   द ता ेय  सोनावणे
(b) Father's Name (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): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9623423721

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वाशी बौ वाडी, वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वाशी बौ वाडी, वडखळ, 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 भरत   अनाजी  कांबळे 1. हातवळी,ताउरण,रायगड,महारा ,भारत
2 सोनम   भरत  कांबळे 1. हातवळी,ताउरण,रायगड,महारा ,भारत
3 नलम   दे वदास  

गायकवाड
1. हातवळी,ताउरण,रायगड,महारा ,भारत

4 राजेश पुण नाव माह त 
नाह      

1. हातवळी,ताउरण,रायगड,महारा ,भारत

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

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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मी क णा द ता ेय सोनावणे वय 37 वष,रा.वाशी बौधवाडी ता.पेण िज.रायगड मोबाइल नंबर 9623423721 आधार काड नंबर 
972342694270 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क ,मी वर ल ठ काणी राहतो तेथ्◌े◌ा माझे घर असुन घरात मी, माझी 
बायको सा ी,आइ लता,वडील द ता ेय व दोन मुले अशी माणसे एक ीत राहतो व मी गवंडी काम क न माझे कुटूंबाचा उदर नवाह करतो. 
माझे घरापासुन थोडयाच अंतंरावर माझा चुलतभाउ मनोहर हरामण सोनावणे हा याची बायको पुनम,आइ व या,वडील हरामण,भाऊ वकास 
व याची मुले असे एक ीत राहतात. भाऊ मनोहर हयाची प नी हातवल  ता.उरण येथील असुन मनोहर याचे मोठया मे हुणीने दुसरे ल न 
केले असावे व यास मनोहर यानी सहा य केले असा मनोहर या सासयास संशय अस याने मनोहर व याचे सासयाचे पटत नाह . दनांक 
14/03/2017 रोजी मी वाशी गावातच गवंडी कामाव न दुपार  घर  जेवायला आलो होतो यावेळी मनोहर याचे सासुसासरे व मे हु या याचे 
घर  आ या हो या मनोहर व यां याम ये याचे मोठया मे हुणी नलम दे वदास गायकवाड ह ने दुसरा घरोबा केला असावा या गो ट व न 
वादावाद  चालु होती. परंतु मला कामावर जायचे अस याने मी या या भांडणाकडे दुल  केले व गावातच कामावर नघुन गेलो. सायंकाळी 
कामाव न घर  परत आलो व अंघोळ क न रा ी 08.00 वाजणेचे सुमारास जेवायला बसलो यावेळी सु दा चुलतभाउ मनोहर याचे सासुसासरे 
व मे हु या याचे घर  बाचाबाची कर त हो या परंतु सदर वेळी मी ल  न देतो जेवायला बसलो व जेवण कर त असताना मनोहर या या घर  
भांडणाचा खुपच मोठमोठयाने शवीगाळी कर त अस याचा आवाज आला हणुन मी जेवणाचे ताट हातात ध न बाहेर आलो यावेळी पाह ले 
असता मनोहर याची बायको पुनम ह ला ती या बह णेने बाहेर खेचुन शवीगाळी कर त होते. व मनोहरला मार यासाठ  याचा सासरा भरत 
आनाजी काबंळे, राजेश पुण नाव मा हत नाह  हे याचे घरात घुसले होते. हणुन मी मनोहरचे घर  गेलो, यावेळी भावजय पुनम ह ला 
मनोहर या मे हु या सोनम भरत कांबळे,व नलम दे वदास गायकवाड हया शवीगाळी कर त हो या व मी मनोहर यास सोड वणेस गेलो असता 
मनोहर याचे सासयाचे सोबत आलेला राजेश नावाचे मुलाने व मनोहर या मे हु या मला हणा या तु म ये येवू नकोस तुझा आम याशी सबंध 
नाह  तर ह  मी सोडवीणेसाठ  पुढे गेलो असता मला मनोहर या मे हु यानी ध न ठेवला व राजेश यानी हाताचे फाइट माझे डावे जबडयावर 
मारल  यावेळी माझी बायको ह  मला सोडवीणेस आल  असता तीलाह  राजेश याने मारहाण केल . हणुन मी वाशी गावाचे तंटामु ती 
अ य ाना आणणेसाठ  गावात गेला असता राजेश हा तेथुन पळुन गेला. नतंर मी गावातील ड टरांकडे जावुन माझे झाले दुखापतीवर ाथ मक 
औषधोपचार क न गोळया द या. यानंतर दनांक 15/03/2017 रोजी सकाळी उठुन माझे जबडयाला झाले या दुखापतीवर अ लबाग येथे 
उपचारा कर ता गेलो, तेथे ड टरांनी मला जबडयाचा ए सरे काढणेस सांगीतले परंतु ए सरे मशीनम ये ए सरे बरोबर येत नस याने मला 
खाजगी ह पीटल म ये ए सरे काढ याचा स ला दला. या माणे मी दनांक 16/03/2017 रोजी पेण येथील ड टर वैरागी यां याकडे ए सरे 
काढुन तो अ लबाग स ह ल ह पीटल येथे घेवुन गेलो सदर ए सरे पाह यावर अ लबाग येथील ड टरानी माझे जबडयाला फ चर अस याचे 
सा गतले. हणुन मी आज रोजी झाले घटनेबाबत पोल स ठा यात त ार देणेस आलो आह. तर  माझी भरत अनाजी कांबळे, सोनम भरत 
कांबळे,व नलम दे वदास गायकवाड व राजेश पुण नाव माह त नाह  सव रा. हातवल  ता. उरण याचे व द मला जबडयावर मारहाण क न 
जबडयाचे हाड फ चर केले व माझे प नीला मारहाण क न शवीगाळी केले बाबत त ार आहे. मी माझे झाले दुखापतीवर उपचार करणेसाठ  
अ लबाग स ह ल ह पीटल येथे गे याने तेथे उपचार क न तेथील ड टरानी माझे जबडयाला फ चर अस याचे सट फकेट द याने आज रोजी 
त ार देणेस आलो आहे. दनांक 14/03/2017 रोजी माझा चुलतभाउ मनोहर हरामण सोनावणे याने याला याची प नी व मला याचा 
सासरा भरत कांबळे व मे हु याने मारहाण केले बाबत वडखळ पोल स टेशनला त ार केलेल  आहे.माझा वर ल संगणकावर टकं लखीत केलेला 
जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह लेला 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): UTTAM 

DATTATREY SONAVANE (पोल स नर क)/POBN69008  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): UTTAM DATTATREY SONAVANE
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फॉम-१)
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14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69008

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 म हला  

3 म हला  

4 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)  
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