
1. P.S. (पोल स ठाणे): दघी सागर

FIR No. ( थम खबर .): 0015 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 18:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 15:30 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 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(3)

4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
8 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): 17/05/2017 Time (वेळ): 15:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:49 तास Entry No. (न द .):  015

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 17/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:05 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): दघी सागर
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 10 क.मी.
(b) Address (पता): कूडगांव, ीवधन

District (State) (िजला (रा य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव): व ोबा   काशीनाथ  पाट ल 
(b) Father's Name ( का नाम): काशीनाथ पाट ल 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1977 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

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 इतर घरगुती व  तु ि टलचा हंडा 100.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

यातील फायाद  यांनी द.21/02/2017रोजी गावात असणाया जय भवानी डा मंडळाचे सभासद आरोपीत नं. 02 दशरथ रामा वा कर यांस 
तुमचा मंडळ रिज टर आहे अगर कसे अस यास रिज टर नंबर नमूद करा असे बोलले होते. याचा राग मनात ध न वर ल तारखेस वेळी व 
ठकाणी यांतील आरोपीत यांनी गैर कायदेची मंडळी जमवून आपोर त नं.02 यांनी फयाद  हे मौजे दघी येथे ल न काय मासाठ  पायी चालत 
जात असताना फयाद चा जा याचा रा ता आडवीला फयाद  हे सदर आरोपीस मला रोडणे जाउ दे जरा बाजूला हो असे बोलले असता 
आरोपीत यांनी फयाद स मादरचोत जा ना बाजूनी नांय तर तूला ठार मा ण ठाक न अशी शवीगाळी धमक  देउन हाताबू यांनी मारहान 
कर यास सूरवात केल  सदरची भांडणे सोडवणे कर ता फयाद चा भाउ नामदेव काशीनाथ पाट ल व याची प नी सौ. यमूना पाट ल हे आले 
असता आरोपीत नं.01 ते 03यांनी यांना व मला देखील हाताबू याने मारहान केल  सदर ठकाणी नळाचा चौथरा अस याने तेथे असले या 
भां यातील रकामा ि टलचा हंडा आरोपीत न .01याने उचलून तो सा ीदार सौ.यमूना पाट ल ह चे डो यात मा न तसेच आरोपीत नं.04 ते 06 
यांनी देखील फयाद  व सा ीदार यांना हाताबू यानी मारहाण केल  हणून रायगड िज यात मा.िज हा दंडा धकार  सो. यांचे जमावबंद चे 
आदेश असताना जमावबंद  आदेशाचा भंग केला हणून वगैरे मजकुरची खबर रिज टर  दाखल कर यात आलेला असुन, दाखल गु हया बाबत 
मा. व र ठांना माह ती दे यात आलेल  असून, सदर बाबत पुढ ल तपास मा. व र ठां या मागद णाखाल  पो.ना/1309 गाणार हे कर त आहेत.

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9867083839

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कुडगांव, ीवधन, दघी सागर , रायगड, महारा -402403, भारत
2 थायी पता कुडगांव, ीवधन, दघी सागर , रायगड, महारा -402403, 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  गोवधन   का या  
वा कर

1. कुंडगाव कोळीवाडा,ता ीवधन, दघी 
सागर ,रायगड,महारा -402403,भारत

2  दशरथ   रामा  वा कर 1. कूडगांव, ीवधन, दघी 
सागर ,रायगड,महारा -402403,भारत

3 देव    चं कांत  
खरगांवकर 

1. कुंडगाव कोळीवाडा, ीवधन, दघी 
सागर ,रायगड,महारा -402403,भारत

4 महादेव  गौ-या  वा कर 1. कूंडगाव, ीवधन, दघी 
सागर ,रायगड,महारा -402403,भारत

5 पू षो तम   महादू  
वा कर

1. कूंडगाव, ीवधन, दघी 
सागर ,रायगड,महारा ,भारत

6 काशीनाथ   महादू  वा कर 
    

1. कूडगांव, ीवधन, दघी 
सागर ,रायगड,महारा -402403,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 100.00

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)



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)): RAJESH 
CHANDRKANT GANAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362RCGN8701P        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): SANJAY NAGORAO MOGALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCNH94424

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 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)



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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0119 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 12:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 12:14 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
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६८
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७१

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): 17/05/2017 Time (वेळ): 12:14 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:14 तास Entry No. (न द .):  014

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 07/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 14:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:14 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (पता): दह वल  ,कजत

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): ल मण    पांडुरंग   भोसले
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1970 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(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.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा यकेटश सोसायट  म नं 1,  शवाजी नगर दह वल , कजत , कजत, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता रा यकेटश सोसायट  म नं 1,  शवाजी नगर दह वल , कजत , कजत, 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 संद प   रमेश   आहेर 1. नकोज,ता श र,पुणे पुणे 
शहर,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. 17.05.2017 मी ल मण पांडुरंग भोसले वय47वष,धंदा र ा चालक,रा. यकेटश सोसायट  म नं 102,पह ला माऴा शवाजी नगर 
दह वल  ता.कजत जातमराठा मो नं आधारकाड नं 646084530094 सम  हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी राहत असुन तेथे 
माझे वचताचे राहते घर आहे. घरात मी,प नी अंजल  दोन मुले तम व तक व दोन मुल  यंका व णाल  असे एक ीत कुटुंबात राहत 
आहोत. माझा र ा चाल व याचा यवसाय असुन माझे मालक ची काँप ओ गाडी नं MH 04 DJ 9900 ह  आहे.ती मी वता चाल वत आहे.तसे 
माझी र ा मी वता चाल वत असुन नवी मुबंई व मुंबई पर सरात मी धंदा कर ता चाल वत आहे. यावर मऴले या उ प नावर कुटुंबाचा 
उदर नवाह कर त आहे. माझे म 2016 म ये र ा यवसाया या नमी ताने माझी व संद प रमेश आहेर रा. म नं बी 78,अ वथा 
काँ.आँप.सोसायट ,से टर नं 04,सानपाडा नवी मुबंई पुव यां याशी ओऴख झाल . यांनी मी च पट नमाता, द दशक अस याचे मला सां गतले 
होते. यांनतर यांनी र ाची आव यकता लाग यास मला फोन क न बोलावुन घेवुन यांना या ठकाणी जायचे आहे या ठकाणी घेवुन जात 
असे ठर या माणे भाडे घेत असे यातुनच यांची व माझी मै ी नमाण झाल  यानंतर माझी वताची काँप ओ गाडी नं MH 04 DJ 9900 ह  
व  कर याचे अस याने मी संद प रमेश आहेर यांचेकडे वषय काढला यांनी मला सां गतले क , दुसया कोणाला दे या ऐवजी मीत वकत 
घेतो या माणे द.07.02.2017 रोजी 02.00वा.माझे राहते घर  कजत येथे येवुन गाडी या यवहारात बाबत बोलणे झाले.ते हा सदर गाडी 
3लाख 25हजार पयांस दे याचे ठरले.ते हा यांनी आगावु र कम हणुन मला लागल च 5हजार पये रोख दले.व याच दवशी आणखी 
3हजार .तळोजा कारगह वसाहत नवी मुबंई येथील यांचे नातेवाईक 1)नवनाथ गायकवाड 2)अ नता वानखेडे यांचे घर  दल  यानंतर संद प 
रमेश आहेर यांनी मला सां गतले क ,तुम या गाडीचे मुल कागदप  मला या.मला सोलापुर येथे जायचे आहे.व गाडी कशी चालते ते ह  
बघायचे आहे.मी चार दवसात परत येतो असे सां गत याने मी गाडीचे मुऴ कागदप  व माझी काँप ओ गाडी नं MH 04 DJ 9900 ह  
व वासाने याचे ता यात दल .चार ते पाच दवस झा या नंतर गाडी परत आल  नाह  हणुन संद प रमेश आहेर यास मी फोन व न संपक 
कर याचा य न केला असता फोन कधी संपका या बाहेर तर कधी उचलला जात न हाता. द.17.02.2017 रोजी यांनी मला फोन वर 
कऴ व या माणे मी उवर त र कम 3लाख 17 हजार पये दे यासाठ  याने कबुल के या माणे आर के लाँज तुभ,MIDC येथे मी गेलो. यांच्
◌ाकडे मी यवहाराचे उवर त र कम दे याबाबत वचारपुस केल  असता यांनी उडवा उडवीची उ तरे देवुन गाडी दे याचे टाऴाटाऴ क न मला 
ध काबु क  क न माझी गाडी घेवुन नघुन गेला.त्◌ानंतर द.18.02.2017 रोजी संद प आहेर यांने यांचा मोबाईल नं 
8767332280या याव न मला कोठे पोल स ठा यात त ार केल  तर तुला ठार मार न अशी फोनव न धमक  दल  मी पैसेह  देणार नाह  व 
गाडीह  देणार नाह ,तुला काय करायचे आहे ते तु कर. या ामणे मी याच दवशी संद प आहेर यांने गाडीचे पैसे आज देतो,उ या देतो असे 
सांगुन टाऴाटाऴ केलेल  आहे. द.18.04.2017रोजी संद प रमेश आहेर यांने मला फोनव न सां गतले क ,तुमची गाडी मी माझेवर नावावर 
केलेल  आहे.असे समज यावर मला न पडला क,मी कोण याह  कागदावर सह  केल  नसताना गाडी या या नावावर झाल च कशी याबाबत 
पोल स ठा यात दले या त ार  अजा या अनुषंघाने कराड RTOिज.सातारा येथे जावुन चौकशी केल  असता संद प आहेर याने माझी काँप ओ 
गाडी नं MH 04 DJ 9900 ह  कराड RTOयेथे नाहरकत माणप  मऴण्◌ाकर ता फाँम 28,29वर तसेच माझे नावा या नोटर वर मा या खो या 
स या क न यावर फोटो लावुन बनावट कागदप  तयार क न RTOकराड यांना सादर क न पुणे येथील RTOयां याकडे नाहरकत माणप  
मऴा याचे समजले आहे. तर  संद प रमेश आहेर रा. म नं B 78,अ वथा काँ.आँप.सोसायट  ,से टर नं 04,सानपाडा नवी मुबंई पुव मुऴ 
रा. नकोज ,ता. श र िज.पुणे याने मा या मालक ची काँप ओ गाडी नं MH 04 DJ 9900 ह 3लाख 25हजार पये देवुन वकत घेतो असा 
यवहार क न यापैक  8हजार आगाऊ र कम देवुन गाडी कशी चालते हे पाह यासाठ  4ते 5 दवस सोलापुर येथे जा याचे कबुल क न उवर त 
र कम आ यानंतर देईन असे सांगुन मा याकडुन मुऴ कागदप  व गाडी मी व वासाने या या ता यात दल . यानंतर सदर गाडीची 
उप ादे शक पर वहन कायालय कराड िज.सातारा यां याकडुन नाहरकत ामणप  मऴ याकर ता माझे नावाची खोट  नोटर  तयार क न यावर 
मा या खो या स या क न बनावट कागदप  तयार क न माझे मालक ची काँप ओ गाडी घेवुन माझेवर अ यायाने व वासघात क न 
फसवणुक केल  हणुन माझी या या व द कायदेशीर त ार आहे. माझा जबाब संगणकावर टंक लखीत केला असुन तो माझे सांगणे माणे 
बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले सह . 17.05.2017ठाणे अंमलदार कजत 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)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): GANESH 
PANDURANG PARDHI

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMH47960        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 )

3

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): SUJATA GOPAL TANAVADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

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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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 .): 0107 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 08:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 07:28 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३९२

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): 17/05/2017 Time (वेळ): 07:28 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 07:28 तास Entry No. (न द .):  009

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 17/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 12 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई- पुणे एन एच 04 हायवेवर,, चौक हायवे पे ोलपंपासमोर,  मौजे चौक गावचे ह त,खालापुर-410202

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): केदार महादेव यादव   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (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.): 91-8828158188

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता राडायना ाँव स गौतम नगर, MIDC रोड अंधेर  पुव,  मुंबई,, अंधेर  , बृ नमुंबई 

शहर, महारा , भारत
2 थायी पता बसराम, पो चुगलामु,, िज हजार बाग, रा य झारखंड, हजार बागहजार बाग, 

झारखंड़, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 1) 1000/ पये 500 पये दरा या 
दोन भारतीय चलनी नोटा 1,000.00

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):

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 योगेश लहु भोईर   1. रा वणवे 
वाडी,ताखालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महाराष्
,भारत

2 राजेश भालचं  जोगावडे   1. रा वणवे 
वाडी,ताखालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महाराष्
,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,000.00

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब दनांक 17/05/2017केदार महादेव यादव, वय 35 वष, धंदा ाय हर, रा.डायना ाँव स गौतम नगर, MIDC रोड अंधेर  पुव, मुंबई, मुळ 
रा. बसराम, पो. चुगलामु, पोल स ठाणे बरख ा, िज. हजार बाग, रा य झारखंड मो. नं. 8828158188.सम  पोल स ठा यात हजर राहुन 
लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणी नोकर न म त एकटाच राहतो. मी स या म ा ा सपोट या कंपनीत चालक हणुन काम कर त आहे. माझे 
आई वडील, बायको आ ण मुले असे सव कुटुं बय माझे मुळ गावी रा. बसराम, पो. चुगलामु पोल स बरख ा, िज. हजार बाग, रा य झारखंड 
येथे राहतात म ा ा सपोटचे मालक ी जटाशंकर म ा मो नं 8850046365 हे असुन ते मुळगाव ड गर  चाळ MIDC रोड अंधेर  पुव, मुंबई 
येथे राहतात. दनांक 16/05/2017 रोजी 11.30 वाज याचे सुमारास मी म ा ा सपोट या कंपनी या छोटा हाथी टे पो  एम एच 04 एफ 
पी 6851 याम ये अंधेर  एम. आय.डी.सी येथुन माल भ न तो चाकण पुणे येथे खाल  कर याकर ता नघालो. मी जु या मुंबई पुणे हायवेने 
चाकण बाजुकडे नघालो माझे डोळयावर झोप आ याने मी चौक हायवे पे ोलपंपाचे समोर मुंबई पुणे हायवेवर ल पुणे लेनचे साईटप ीवर टे पो 
उभा क न टे पो या कँ बनम ये झोपलो. काह  वेळानंतर माझे पँ ट या उज या बाजुकडील खशात कोणीतर  हात घाल त अस याचे मला 
जाण वले. मी दचकुन जागा होवुन पाह ले असता एक सफेद रंगाचा शट घातले या य तीने माझे पँ ट या उज या खशात हात घातलेला 
होता. मी आरडा ओरडा क  लागलो असता याचे या या हातातील एक टोकदार ु ाय हरचा धाक दाखवुन आरडा ओरडा के यास िजवे 
ठार मार याची धमक  दल  व मला शांत राह यास सां गतले. यां या भतीने मी ग प बसलो यानंतर याने माझे पँ ट या खशातुन 500/ 
पया या दोन नोटा असे 1000/ पये जबर ने काढुन घेतले. याचवेळी माझे टे पो या समोर उ या असले या एका मोटार सायकलवर ल एक 
खाक  रंगाचा व गोल ग याचा ट  शट घातले या य ती माझे टे पोजवळ आला. सफेद रंगाचा शट घातले या य तीने माझे जवळुन जबर ने 
घेतलेले 1000/ पये या राखाडी रंगाचा व गोळ ग याचा ट  शट घातले या य तीकडे दले. ते पैसे घेवुन तो य ती परत या या मोटार 
सायकलकडे गेला यानंतर पु हा सफेद रंगाचा शट घातले या य तीने माझे शटा या खशात हात घालुन माझा मोबाईल फोन काढुन घे याचा 
य न कर त होता. याच वेळी एक पोल स जीप माझे टे पो या पाठ मागुन येवुन टे पोजवळ थांबल . पोल स िजप बघुन मला धर आला व 
मी चोर चोर असा आरडाओरडा क  लागलो. माझा आरडा ओरडा ऐकुन आ ण माझे टे पो जवळ थांबलेल  पोल स िजप बघुन चोर  करणारा, 
सफेद रंगाचा शट घातलेला य ती, याचे हातातील टोकदार ु डाय हरसह घाब न हायवेव न मुंबई बाजुकडे पळु लागला. पोल स िजप 
मधील पोल सां या कार ल ात आ याने जीपमधील एक पोल स या चोरा या मागे पकड यास धावु लागले, याचे वेळी माझे टे पोसमोर 
उ या असले या मोटार सायकलवर ल य तीने मोटार सायकल सु  कर याचा य न केला. याचवेळी िजपमधील इतर पोल सांनी यास 
पकड याचा य न केला असता याने याचे ता यातील मोटार सायकल तेथेच सोडुन तो हायवेव न पुणे बाजुकडे पळुन जावु लागला, यावेळी 
िजप मधील पोल सांनी याचा सु दा पाठलाग क न यास ता यात घेतले. व याला मा या टे पो जवळ आणले. यावेळी पोल सांना मी 
घडलेला कार स व तर पणे सां गतला यांनतर पोल सांनी या यि तस याचे नाव गाव वचारले असता याने याचे नाव योगेश लहु भोईर, 
वय24 वष, रा. वणवे वाडी ता. खालापुर असे सां गतले, तसेच याचे जवळील मोटार सायकलची खा ी केल  असता ती का या रंगाची हो डा 
कंपनीची मोटार सायकल असुन तचा नंबर MH 46 AJ 0844 असा होता. पोल सांनी योगेश लहु भोईर यांस याचे पळुन गेले या साथीदाराचे 
नाव गाव वचारले असता याने याचे नाव राजेश भालचं  जोगावडे, रा. वणवे, ता. खालापुर असे अस याचे सांगुन नमुद मोटार सायकल ह  
याचीच अस याचे याने पोल सांना माझे सम  सां गतले यानंतर पोल सांनी या य तीस आ ण मोटार सायकल घेवुन पोल स ठा यात 
आले तेथे मी घडले या काराबाबत लेखी त ार न द वत आहे. चोर स गेले या र कमेचे वणन खाल ल माणे1) 1000/ पये 500 पये 
दरा या दोन भारतीय चलनी नोटा तर  आज दनांक 17/05/2017 रोजी रा ौ 03.15 वाज या या सुमारास मी माझे ता यातील टाटा कंपनीचा 
छोटा हाथी टे पो  एम एच 04 एफ पी 6851 याम ये अंधेर  एम. आय.डी.सी येथुन माल भ न तो चाकण पुणे येथे जु या मुंबई पुणे 
हायवेने खाल  कर याकर ता जात असताना चौक हायवे पे ोलपंपासमोर मुंबई पुणे हायवेवर ल पुणे लेनचे साईडपटट वर टे पो उभा क न 
टे पो या केबीन म ये झोपले असता 1) योगेश लहु भोईर, रा. वणवे वाडी , ता.खालापुर, 2) राजेश भालचं  जोगावडे, रा. वणवे, ता. खालापुर 
यांनी आपसांत संगणमत क न मोटार सायकल MH 46 AJ 0844 याव न येवुन मला टोकदार ु ाय हरचा धाक दाखवुन िजवे ठार मार याची 
धमक  देवुन माझे पँ टचे खशातील रोख र कम1000/ पये याम ये 500/ पया या दोन नोटा असे जबर ने चोर  क न ने या व राजेश 
भालचं  जोगावडे हा पळुन गेला हणुन माझी यांचे व द कायदे शर त ार आहे. माझा वर ल जबाब मला वाचुन दाखवुन हंद  भाषेतुन 
समजावुन सां गतला तो माझे सांगणे माणे व घडले या ह कगती माणे बरोबर व खरा आहे. सम हे लहुन दले सह / तार ख ठाणे अंमलदार 
खालापुर पोल स ठाणे 

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Sujit Bhagawan Thakur Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0074 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 17:34 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 17:20 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

3 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
6 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): 17/05/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:20 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 14/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:45 तास Time To (वेळेपयत): 19:50 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 06 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई गोवा महामाग, तीलोरे,माणगाव

District (State) (िजला (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): पोल स अ धकार

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):

माणगांव पो. ठाणे ICR No 74/2017IPC304(अ),279 337 338मो.वा.का.क. 184 134खबर देणार संजय ध डु साळवी, पोना/2114 माणगाव 
पोलास ठाणे मो. .9657231660आरोपी संद प बाळासो जंगम, वय38 वष, यवसायएस.ट .चालक, रा.साखराले रोड वाळवा ता.वाळवा 
िज.सांगल  (अटक नाह ) मो. .9730593034मयत शैलेश बाजीराव दळवी, वय27 वष, रा.वावे दलवाळी सो याचीवाडी ता.माणगावअ.घ.ता.वेळ 
व ठ काण द.14/05/2017 रोजी 1945 वा.चे सुमारास मौजे तीलोरे गावचे ह ीत मुंबई गोवा हायवे रोडवर उ तरेस 06 क.मी. ह कगत वर ल 
तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत हे यांचे ता यातील एस.ट .बस .MH14BT3682 ह  सांगल  ते रोहा अशी गोवामुंबई हायवे रोडने 
वता चालव त घेवुन जात असताना अपघात ठ काणी आलेवेळी याने याचे ता यातील बस ह  अत वेगाने, हयगयीने, बेदरकारपणे चालवुन 
समो न इंदापुर बाजुकडून येणारा यांतील मयत याचे मो.सा. .MH06BH2327 ह स ठोकर मा न अपघात क न अपघातात मयत याचे गंभीर 
दुखापती होवुन याचे मरणास व दो ह  वाहनांचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन. वगैरे मजकुराची खबर रिज. दाखल क न वरि ठांचे 
आदेशाने पुढ ल तपास सपो न/जगताप हे कर त आहेत.

(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 संद प   बाळासो  जंगम  संद प 1. साखराले 
रोड,वाळवा,इ लामपूर,सांगल ,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 14901000362NSJM8201K        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).

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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 1979  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0075 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 20:29 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 17:43 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): 17/05/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:43 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 14/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:00 तास Time To (वेळेपयत): 08:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 10 क.मी.
(b) Address (पता): इंदापूर माणगाव म नडोअर, र ा ट ड येथून

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): उदय सूदाम शंदे   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1990 (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.): 91-8975623819

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बारपे महागांव तळा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता गणेश कलनी इंदापूर, माणगांव, माणगांव, 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 वाहने आ ण इतर ऑटो र शा ( वाशी)
 म नडोअर र ा नं MH/06/S/5473 

, मडेलसन 2003, तचा चे स  नंबर 
TO5107562F03 इंजीन नंबर 
D1207078

10,000.00

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):

माणगाव पो ठाणेगू हा रिज नंबर75/2017भा.द. व.स.कलम379खबर देणार उदय सूदाम शंदे वय 27 वष , यवसाय र ा चालक रा. गणेश 
कलनी इंदापूर ता.माणगांव मूळ रा.बारपे पो.महागांव ता.तळा मो.नं.8975623819आरोपी अ ात चोरटा नाव गाव माह त नाह अ.घ.ता.वेळ व 
ठ काण द.14/05/2017 रोजी सायं 1900 वा ते द.15/05/2017 रोजी स 0800 वा वा.चे दर यान मौजे माणगाव इंदापूर गावचे ह ीत 
म नडोअर र ा ट ड येथून उ तरेस 10 क.मी. गेला माल 10,000/ म नडोअर र ा नं MH/06/S/5473 , मडेलसन 2003, तचा चे स नंबर 

TO5107562F03 इंजीन नंबर D12070782 , काळे पवळे रंगाची, समोर ल काचेवर (साथक) असे मराठ  भाषेत रेडीयम अ रांनी लहलेले, असे 
वणनाची. मळाला माल नरंकह कगत यांतील फयाद  यांनी यांचे वताःचे मालक ची वर ल वणनाची व कंमतीची म नडोअर र ा वर ल 
तारखेचे व वेळेचे दर यान इंदापूर म नडोअर र ा ट डवर नंबर कर ता उभी क न ठेवलेल  असताना कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद चे 
संमती शवाय लबाडीचे इरा याने चो न नेल  हणून वगैरे मजकुराची खबर रिज. दाखल क न व र ठांचे मागदशना माणे पुढ ल तपास पोना 
751 हा े 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)): 10,000.00

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)): Santosh Ramchandra 
Mhatre

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 751        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.)

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)

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

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0026 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 18:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 16:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५८
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): 17/05/2017 Time (वेळ): 16:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:52 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 17/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:30 तास Time To (वेळेपयत): 09:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 12 क.मी.
(b) Address (पता): मोरवणे , मोरवणे , हसळा -402105

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): मंगेश   तुकाराम  दवेकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1985 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(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 मोरवणे , मोरवणे , हसळा ,  हसळा , रायगड, महारा - 402105, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8275489163

2 थायी पता मोरवणे , मोरवणे , हसळा ,  हसळा , रायगड, महारा - 402105, 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 रमेश   ह रशचं   रकामे 1. 
मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

2 अनंत   वठोबा  रकामे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

3 अशोक   गंगाराम  लाड 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

4 पेश   बाऴू  लाड 1. 
मोरवण,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

5 राजेश   तूकाराम  चाचे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

6 मंगेश   नामदेव  गायकर 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

7 मयूर   नामदेव  गायकर 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

8 दप   तुकाराम  गायकर 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

9 दपक   तुकाराम  गायकर 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

10 शांताराम   सखाराम  
गायकर 

1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

11 आ शष   गंगाराम  खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र-402105,भारत

12 करण   दामु  मरगऴ 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र,भारत

13 वनोद   सखाराम  रकामे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र,भारत

14 जयेश   गंगाराम  खरपुडे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र,भारत

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता 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):

हसळा पोल स ठाणे I CR NO.26/2017 भा.द. व.कलम 143,149,358,504,506 फयाद चे नाव व प तामंगेश तुकाराम दवेकर वय 32 वष , 
यवसाय शेती रा. मोरवणे, पो ट गोवेले, ता. हसळा िज. रायगड मो.नं.8275489163 आरोपीचे नाव/प ता 1)रमेश ह रशचं  रकामे 2)अनंत 
वठोबा रकामे 3)अशोक गंगाराम लाड 4) पेश बाऴू लाड 5)राजेश तूकाराम चाचे 6)मंगेश नामदेव गायकर 7)मयूर नामदेव गायकर 8) दप 
तुकाराम गायकर 9) दपक तुकाराम गायकर 10)शांताराम सखाराम गायकर 11)आ शष गंगाराम खरपुडे 12) करण दामु मरगऴ 13) वनोद 
सखाराम रकामे 14)जयेश गंगाराम खरपुडे 15)देव  बाऴू काते 16)स तश पांडुरंग रकामे 17)शैलेश पांडुरंग रकामे सव रा.मोरवणे, पो.गोवेले, 
ता. हसळा िज.रायगड.गु.घ.ता.वेळ व ठ काण मौजे मोरवणे गांवी फयाद  यांचे घरासमोर दनांक 17/05/2017 रोजी सकाऴी 08.30 वा. चे 
दर यान गेला माल नरंक मळाला माल नरंकहक गत व रल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील फयाद  हे यांचे घरांत पाणी भरत असताना 
नऴाचे पाणी बंद झाले हणून घराबाहेर पयाद  यांनी जावून पाह ले असता, घरासमोर ल असणारे काँकजवऴ वर ल सव आरोपीत उभे होते. 
यांतील फयाद  यांनी यांना काँक बंद क  नका असे बोलताच यांतील आरोपीत यांनी फयाद  यांना शवीगाऴी क न यांना मार यांस यांचे 
अंगावर धावून गेले व कापून भाजी बनवून टाक न अशी धमक  दल  हणून 

15 देव    बाऴू  काते 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र,भारत

16 स तश   पांडुरंग  रकामे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
र,भारत

17 शैलेश   पांडुरंग  रकामे 1. 
मोरवणे,मोरवणे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा
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): 

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)): 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)

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.)

3

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): 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.

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1987  

2 पु ष 1985  

3 पु ष 1982  

4 पु ष 1985  

5 पु ष 1979  

6 पु ष 1977  

7 पु ष 1989  

8 पु ष 1982  

9 पु ष 1982  

10 पु ष 1972  

11 पु ष 1977  

12 पु ष 1975  

13 पु ष 1977  

14 पु ष 1982  

15 पु ष 1982  

16 पु ष 1994  

17 पु ष 1981  

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

                

                

                

                

                

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

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

6

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)

7

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0076 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 00:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 00:35 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

3 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
6 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): 17/05/2017 Time (वेळ): 00:28 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:28 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 16/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:50 तास Time To (वेळेपयत): 19:50 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (पता): इरवाडी गावचे हदद त मुंबई गोवा ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): क पेश शरद ठाकुर    
(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):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर द.17/5/2017. मी क पेश शरद ठाकुर वय30वष यवसायसाई सहारा हाँटेल, स या रा.देवनगर  सोसायट  पेण ता.पेण िज.रायगड 
मो.नं.9225714556, सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर लहुन देतो क ,मी व रल ठकाणचा राहणारा असून तेथे मी माझे कुंटुबासह 
राहतो. माझा िजते गाव ता.पेण येथे साई सहारा नावाचे हाँटेल असुन ते मी वतः चाल वतो.आज द 16/05/2017 रोजी सायंकाऴी 07.50 
वाज याचे सुमारास मी माझे हाँटेल साई सहारा येथे असताना मला एक अनोऴखी फोन वारे मा हती मऴाल  क ,मौजे इरवाडी गावा या 
हदद त पे ोल पंपासमोर अपघात झालेला आहे.अँ युल स घेवुन या हणुन माझी अँ युल स बंद अस याने माझी झायलो गाडी घेवुन इरवाडी 
येथे पोहचलो यावेऴी तेथे दोन इसम जखमी अव थेत पडलेले होते व तेथे बाजूला यांची मोटार सायकल पडलेल  होती यावेऴी मी सदर 
मोटार सायकल पा हल  असता ती म ह ा कंपनीचा से चुर यन असुन तचा मांक एमएच46/एएस/8901 असा होता यानंतर लोकां या 
मदतीने मी या दो ह  इसमांस माझे गाडत घेवुन पेण उपिज हा णालय येथे रा ौ 08.15 वाज याचे सुमारास गेवुन आलो यावेऴी तेथील 
डाँ टरांनी या दोन इसमापैक  एका इसमास तपासले असता तो मयत झाला अस याचे घो षत केले व दुसया इसमास उज या पायाला फँ चर 
अस याचे सांगुन याला पुढ ल उपचाराक रता एमजीएम कामोठे हाँि पटल येथे ने यास सां गतले यावेऴी या इसमास पोल सांनी याचे व 
या मयत इसमाचे नाव वचारले असता याने याचे नाव राज  जग नाथ जांभुऴकर वय 30 वष रा. वडगाव पो. वा शवल  ता खालापुर व 
दुसया इसमाचे नाव गजानन गडगे वय 40 वष रा. वडगाव पो.वा शवल  ता.खालापुर असे सां गतले यानंतर पोल सांनी याला सदर 
घटनेबाबात वचारणा केल  असता याने सां गतले मी व गजानन गडगे असे पेण येथे ल नाक रता गेलो होतो. व पेण येथुन घर जात असताना 
इरवाडी गावचे हदद त आ हाला पाठ मागुन एस.ट बसन ठोकर मारल  यामुऴे आ ह  खाल  पडलो ते हा मी मी सदर एस.ट  बसचा नंबर 
पा हला असता तो एम एच /20 8415 असा होता परंतु माझे पायास दुखापत झाल  अस यामुऴे मला पुण नंबर बघता आला नाह .अशी 
हक कत सां गतल  यानंतर सदर इसमास पुढ ल उपचाराक रता एमजीएम हाँि पटल कामोटे येथे पाठ व यात आले आहे.तर  सदर 
अपघाताबाबत माझी खबर आहे. वर ल जबाब माझे सांगणे माणे संगणकावर टंक ल खत केला असून याची ंट काढ या नंतर वाचून पाह ले 
असता तो बरोबर आहे सम  हे लहून द सह  ता 17/05/2017 ठाणे अंमलदार पेण पोल स ठाणे. 

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता देवनगर  सोसायट  पेण तापेण , पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता देवनगर  सोसायट  पेण तापेण , पेण, पेण, 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 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): Ashok Ananta 

Jagdale (पोल स नर क)/POBN57809  or ( या)       
(2) 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)

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): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

FIR No. ( थम खबर .): 0040 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 14:27 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 14:00 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): 17/05/2017 Time (वेळ): 14:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:00 तास Entry No. (न द .):  015

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/08/2016 Date To ( दनांक पयत): 17/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (पता): भो ते, ीवधन-402110

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): कसनराव  भाऊसाहेब बांदल
(b) Father's Name ( का नाम): भाऊसाहेब बांदल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1951 (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.): 91-9326191581

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता भो ते, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, भारत
2 थायी पता साई नल , पहुडरोड, उजवी भुसार  कलनी पी,एम,ट ,डेपो, कोथ ड, पुणे, कोथ ड , 

पुणे शहर, महारा , भारत

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):

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 मंगेश   सताराम भुवड वडील: सताराम भुवड 1. 
जसवल , ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा -4021
10,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 कसनराव भाऊसाहेब बांदल, वय.66 वष, यवसाय.शेती/ यापार, रा.भो ते, ता. ीवधन, मुळ रा.साई नल बंगला, उजवी भुसार  कलनी, 
पहुडरोड, पी.एम.ट .डेपो, कोथ ड, पुणे मो.नं.9326191581 सम  हजर राहुन जबाब लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी माझा मुलगा नलेश 
बांधल, सुन धन ी बांदल यांचेसह एक  कुटुंबात राहतो. माझा शेतीचा तसेच माझा लट व चा यवसाय आहे. मी सन 2007 म ये मौजे 
भा ते व जसवल  प रसरात अंदाजे 75 एकर शेत ज मन वकत घेतल  आहे. सदर ठकाणी माझी शेती असुन पुढ ल बाजुस मी येणे लट 
तयार क न ते व  कर त आहे. सदर ठकाणी माझे ऑ फस व घर आहे. माझे ऑ फस मधील कामकाज सौ. पा राजेश सुखदरे रा. ीवधन 
हया पाहतात. माहे ऑग ट/2016 महात मी कोथ ड येथे असताना मौजे जसवल  येथील राहणारे ी.मंगेश सताराम भुवड हे आमचे 
ऑ फसम ये आले. आमचे ऑ फस म ये काम करणाया सौ. पा सुखदरे यांना यांनी सां गतले क , यांचे मालक ची मौजे गायगोठण, ीवधन 
येथील गट नं. 325/1 ब म धल दोन गुंठे जागा व यातील घर नं. 3429 े फळ 25 बाय 20 हे यांना वकायचे आहे. मी जागा खरेद  
व चा यवहार कर त अस याने सौ. पा सुखदरे यांनी मला फोन क न वर ल ह कगत कळ वल . यावेळी मी सौ. पा सुखदरे यांना मी 
ीवधन येथे आ यावर सदरची जागा व कागदप  बघुन यांनतर बघु असे कळ वले होते. मी द.12/08/2016 रोजी मौजे भो ते येथे 
आ यावर ी.मंगेश भुवड हे मला येवुन भेटले व यांनी मला यांना अजट यांचे मालकची मौजे गायगोठण येथील वर ल गट नं.325/1 ब 
म धल दोन गुंठे जागा व यातील घर वकायचे अस याबाबत सांगुन मला सदरची जागा दाख व यास घेवुन गेले. मौजे गायगोठण, ीवधन 
येथे गे यावर कसुमादेवी कडे जाणारे रोडवर ल एक संगल मचे घर असलेल  व बाजुला मोकळी जागा असलेल  जागा ी.भुवड यांनी दाखवुन 
सदरची जागा ह  गायगोठण गट नं.325/1 ब म धल असुन तेथील घराचा नं.3429 असुन े फळ 25 बाय 20 असुन ते यांचे मालक ची 
अस याचे यांनी सां गतले. मला सदरची जागा आवडल , आमचेत सदर जागेचा यवहार 200000 पयाला ठरला. मी ी.भुवड यांचेकडे सदर 
जागेचा सातबारा, नकाशा, फेरफार इ याद  कागदप  आण यावर आपण दे याघे याचा यवहार क  असे सां गतले. द.13/08/2016 रोजी 
ी.मंगेश भुवड हे पु हा माझे ऑ फसला आले व यांनी सां गतले क , ी.पंतगे यांचे पे ोल पंपाचे बाजुला असलेल  पाच गुंठे जागेचा यांचा 
यवहार सु  असुन यांना यवहार पुण कर यासाठ  1,50,000 पयाची ता काळ गरज अस याचे यांनी मला सा गतले. पंरतु मी यांना 
मौजे गायगोठण येथील जागेचा सातबारा व इतर कागदप े आण यास सां गतले. यावेळी यांनी ते तलाठ  सजा ीवधन येथे जावुन आ याचे 
सांगुन नेट बंद अस याने यांना सातबारा उतारा मळत नस याची मा हती सांगुन आजुन सात/आठ दवस सातबारा उतारा मळणार नस याचे 
सां गतले व माझेकडे 150000 पये देणे बाबत वनंती केल . ी.मंगेश भुवड यांना मी नकार देत होतो, पंरतु यांनी माझेकडे खुपच वनवणी 
के याने तसेच ते जसवल  येथील ाम थ अस याने मी यांचेवर व वास ठेवून द.13/08/2016 रोजी यांना 150,000 पये रोख व पात 
देवून यांची कश हाउचवर या ट पवर सह  घेतल . यानंतर काह  दवस मी कोथ ड पुणे येथे गेलो होतो. माहे नो हेबंर/2016 म ये मी 
भो ते येथे आ यावर ी.मंगेश भुवड यांना बोलावुन घेवून यांचेकडे सदर जागेचे रिज टर लवकर करावयाचे अस याचे सां गतले. यावेळी 
ी.भुवड यांनी यांचे नातेवाईक आजार  अस याने पुढ ल 15 ते 20 दवसानंतर रिज टर क  असे सां गतले होते. यानंतर पु हा मी ी.भुवड 
यांना सदरचे रिज टर बाबत वचारणा केल  पंरतु ते अशाच कारे काह तर  कारण सांगुन टाळाटाळ कर त अस याने मी द.16/12/2016 
रोजी ी.मंगेश भुवड यांचेशी मौजे गायगोठण ज मनीचे रिज टर करणे बाबत 100 पया या ब ड पेपरवर समज य करार केला होता. सदर 
करारानुसार द.31/03/2017 रोजी पयत सदरची जागा ी.मंगेश भुवड हे रिज टर क न माझे नावे क न देणार होते. पंरतु द.31/03/2017 
संप यानंतर ह  ी.मंगेश भुवड आमचेतील यवहार पुण कर त नस याने मी वत तलाठ  सजा ीवधन येथे जावुन मौजे गायगोठण येथील 
गट नं. 325/1 ब चा सदर जागेचा सातबारा उतारा काढला असता सदरची जागा ह  महारा  शासनाचे नावे अस याची मा हती मळा याने 
माझी ी.मंगेश भुवड यांनी फसवणुक के याची खा ी झाल . यानंतर मी सदर बाबत ी.भुवड यांचेकडे वचारणा केल  असता याने सदरची 
जागा जर  शासनाचे नावे असल  तर  ती जागा माझे नावावर लवकर करतो असे सां गतले. पंरतु आजपावेतो मंगेश भुवड यांनी सदरची जागा 
माझे नावे केलेल  नसुन यांनी माझी फसवणुक के याने मी आज रोजी त ार देणेस पोल स ठाणेत आलेलो आहे. तर  माहे ऑग ट/2016 ते 
आजपावेतो मंगेश सताराम भुवड रा.जसवल  ता. ीवधन मो.नं. 7875595960 याने महारा  शासनाचे नावे असलेल  मौजे गायगोठण गट नं. 
325/1 ब म धल दोन गुंठे जागा व यातील घर नं.3429 े फळ 25 बाय 20 ह  जागा याचे वतचे मालक ची अस याचे मला 
सांगुन/दाखवुन माझेशी खोटे बोलुन सदर जागे या यवहारा पोट  माझेकडुन 1,50,000 पये अगावु घेवून वेळोवेळी खोटे बोलुन माझेशी खोटा 
समज य करार क न मला जागा अगर पैसे परत न देता माझा व वासघात क न फसवणुक केल  हणुन माझी याचे व द त ार आहे. 

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

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

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

(2)

(3)

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

3

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): 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.

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0041 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 20:17 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 20:05 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): 17/05/2017 Time (वेळ): 20:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:05 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 17/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 02:00 तास Time To (वेळेपयत): 05:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 10 क.मी.
(b) Address (पता): नगडीकाठ , ीवधन-402110

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): रज नकांत   राजाराम पोलेकर
(b) Father's Name ( का नाम): राजाराम पोलेकर
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1970 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8793835154

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नगडीकाठ , ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, भारत
2 थायी पता नगडीकाठ , ी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)

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 रज नकांत राजाराम पोलेकर, वय.47 वष, यवसाय.नोकर , रा. नगडीकाठ , ता. ीवधन, िज.रायगड मो.नं.8793835154, 9168560821 
सम  हजर राहुन जबाब लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणी माझी प नी सौ. रना पोलेकर, मुलगा र ीत वय.21 वष, मुलगा वकेश वय.19 
वष, मुलगी कु.पायल वय.15 वष 11 वष आई ीमती ल मीबाई पोलेकर असे आ ह  एक  कुंटुबात राहतो. मुलगा वकेश पोलेकर हा मुंबई 
येथे कामास असुन मुलगा र ीत हा ीवधन आय.ट .आय कलेज म ये शकत आहे. मुलगी कु.पायल पोलेकर ह  गालसुरे वदयामंद र येथे 
शकत आसुन तने माच/2017 महात 10 वी. इय तेची प र ा दलेल  आहे.काल द.16/05/2017 रोजी रा ी 09.30 वा.चे दर यान आ ह  
आमचे घर  जेवण खाण केले. घरातील सवजण झोपले. पंरतु मला रा ी 02.00 वा. पयत नेहमी माणे झोप आल  नाह . सकाळी 05.45 
वा.चे दर यान मी उठुन माझा नैस गक वधी आटपुन आ यावर मला घरात मुलगी पायल दसत नस याने त या आईने सां गतले हणुन 
तचा मी तसेच माझी प नी मुलाने घराचे आजुबाजुला व गावात शोध घेतला.पंरतु ती दसल  नाह  हणुन मी माझे आ ये भाऊ वठोबा 
सखाराम देवकर रा.गालसुरे यांना याचे मोबाईलवर फोन लावुन माझी मुलगी कु.पायल घरात व आजुबाजुला दसत नस याचे सां गतले 
या माणे ते घर  आ यावर आ ह  तचा गालसुरे, नगडी, ीवधन प रसरात आमचे नातेवाईक तसेच त या मै ीणी यांचेकडे शोध घेतला.परंतु 
तचे बाबत काह एक माह ती मळाल  नस याने मी आता पोल स ठाणेत त ार देणेस आलो आहे. तर  द.17/05/2017 रोजी 02.00 वा.ते 
05.45 वा.चे दर यान माझी अ पवयीन मुलगी कु.पायल पोलेकर वय.15 वष 11 मह ने ह स कोणीतर  अ ात इसमाने कोण यातर  अ ात 
कारणाव न ती अ पवयीन अस याचे माह त असताना तला फुस लावुन पळवुन नेले हणुन माझी त ार 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)): 

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)): ASHOK 
RAMCHANDAR JAYBHAYE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): ARJM8701F        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): 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  

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): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0075 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 17:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 17:58 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): 17/05/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:37 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 16/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:30 तास Time To (वेळेपयत): 13:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (पता): अ लबाग  नगरपा लका ये थल , पा कग ताअ लबाग ,-402201

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): च पाणी   सुधाकर  पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1971 (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.): 91-8390452510

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता साईनगर, ग धळपाडा ताअ लबाग , अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता साईनगर, ग धळपाडा ताअ लबाग , अल बाग, 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 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

लक रंगाची पशन लस 
मोटारसायकल तचा 
आर.ट .ओ.नं.एम.एच.06 
ए.आर.7574  इंिजन 
नं.HA10EB8GE20242 चासी न

20,000.00

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):

9. वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांची वर ल वणनाची व कंमतीची मोटारसायकल फयाद  यांनी अ लबाग नगरपा लका 
ये थल पा कगम ये पाक क न ठेवलेल  असताना कोणतर  अ ात चोरटयाने फयाद चे संमती शवाय, वतःचे फायदेकर ता ,लबाडीचे हेतुने,चो न 
नेल  आहे 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 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 20,000.00

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)): AMOL PRAKASH 
GHARAT

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): AMOGHA198011        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): SURESH HARIBHAU VARADE

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0076 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/05/2017 23:32 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/05/2017 23:32 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): 17/05/2017 Time (वेळ): 21:24 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:24 तास Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 17/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:00 तास Time To (वेळेपयत): 20:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 12 क.मी.
(b) Address (पता): माणीफाटा अ लबाग ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): ई वर   वलास  लांबोटे 
(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.): 

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता अ लबाग पो टे , अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता अ लबाग पो टे , अल बाग, 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 मँकडो स नंबर 1  20 बाट या 3,200.00

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):

अ लबाग पोल स ठाणे क.गु.र.नं.76/2017 महारा  ोि ह बशन अँ ट कलम 65 खंड (ई) फयाद  नाव प ता ई वर वलास लांबोटे वय 30 
यवसाय नोकर  ने.अ लबाग पोल स ठाणे आरोपीचे नाव संतोष सखाराम ठाकूर वय 32 रा.मानी फाटा ता.अ लबाग अ.घ.ता.वेळ ठकाण 
द.17/05/2017रोजी 19.00 वा.चे सूमारास मौजे मानीफाटा गेला माल 320000  एक कापडी पशवी यात MCDOWELLS NO 1 येक  
180 म.ल . या येक  160 पये कंमती या एकूण 20 काचे या बाट या कंमत एम.आर..पी. माणे 320000 हक गत वर ल येणे माणे 
वर ल वणनाची व कंमतीची वदेशी दा  आरोपीत संतोष सखाराम ठाकूर रा माणीफाटा ता अ लबाग यांनी गैरकायदा वनापरवाना आपले ताबे 
क जात व कर ता बाऴगले ि थतीत मऴून आला हणून

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 संतोष   सखाराम  ठाकूर 1. मानीफाटा,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 3,200.00

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)): HANAMANT 
LAXMAN SURYAWANSHI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): HANSUR198153        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): SURESH HARIBHAU VARADE

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. ( .): PBMAH73006

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 1985  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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