
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0005 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/01/2017 20:29 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/01/2017 20:29 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४१९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
3 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० 66C

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): 18/01/2017 Time (वेळ): 19:46 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:46 तास Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 13/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/01/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 03:23 तास Time To (वेळेपयत): 03:50 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, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): अ लबाग,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): चं काश   सुभाषचं   सुरो लय
(b) Father's Name ( का नाम): सुभाषचं  
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1995 (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 44,  सी/8, जेएसड यु कलनी,  साळाव, पोरेवदंडा, 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)

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 यातील आरोपीत याने याचा मोबाईल .9631612501 याव न फयाद  मोबाईल .9850473684 यावर 
फोन क न आरोपी याने ATM सि हस डपाटमट बेलापुर येथुन दपक शमा बोलत आहे तुमचे टेट बक ऑफ इंडीया बकेचे खाते बंद होत 
असुन यापुव  तु ह  बकेत भ न दलेला फम रजे ट झाला आहे तु हाला 3 डसबर रोजी बकेत यायचे होते परंतु तु ह  आले नाह त तर  
तुमचे सदरचे बक खाते चालु ठेवायचे असेल तर  तु ह  तुमचे दुसरे बक डटेल दया अशी बतावणी क न बकेत काम करणारा ईसम अस याचे 
भासवुन फयाद  यांचेकडुन IDBI बक खाते .0299104000089690चे ATM काडवर ल नंबर व फयाद चे मोबाईलवर ल OTPनंबर घेवुन 
फयाद चे नमुद खाते मांकमधुन ऑनलाईन एकुण 47,994/ . काढुन घेवुन फयाद ची फसवणुक केल  हणुन. 

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

2 थायी पता 44,  सी/8, जेएसड यु कलनी,  साळाव, पोरेवदंडा, अल बाग, 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): SURESH 

HARIBHAU VARADE (पोल स नर क)/PBMAH73006  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.)

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): SURESH HARIBHAU VARADE

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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/01/2017 00:54 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/01/2017 00:39 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७

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): 18/01/2017 Time (वेळ): 00:39 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:39 तास Entry No. (न द .):  001

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 17/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:45 तास Time To (वेळेपयत): 08:45 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, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): कजत,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रामदास   मा ती  हाडप 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1955 (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):

जबाब ता. 17/1/2017 मी रामदास मा ती हाडप वय 62 ,धंदा टेल रंग काम रा. भसेगाव ता. कजत िज. रायगड मो. 7276834466 सम  
पोल स ठा यात हजर राहुन वचारले व न लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी मा माझे कुंटुबासोबत एक  राहतो यात माझी प नी मुलगा 
समीर रामदास हाडप याची प नी (सुन), याचा मुलगा (नातु) असे एक  राहतो मी टेल रंगचा यवसाय कजत बाजारपेठेत बाफना या 
दुकानाचे समोर करतो. व माझा मुलगा समीर याच दुकानात कामाला आहे. आज ता. 17/1/2017 रोजी नेहमी माणे दुकानात कामाला आलो 
होतो. दवसभर काम क न आ ह  दोघे रा ी 08.30वा. सुमारास माझा मुलगा समीर याची वताचे मालक ची टु ह लर नंबर MH06/7610 

पँशन हचेवर ड बल शट बसुन आमचे घर  जा यासाठ  नघालो , आ ह  08.45 वा.चे सुमारास रे वे पुलावर आलेवेऴी कजत चारफा याकडुन 
कजत बाजुकडे येणार  कुट  वर ल चालकाने आमचे मोटरसायकला समो न ठोकर मारल . सदर अपघातात आ ह  दोघे खाल  पडलो व मी 
या अपघातात रोडचे साईडप ीवर पडलो व मुलगा समीर व समोर ल कुट वर ल चालक हे दोघेह  रोडवर पडले होते. मुलगा समीर याचे 
चेहयाचे समोर ल बाजुस नाकावर व त डावर मार लागुन र ाव होत अस याचे दसले, तसेच कुट वर ल चालकह  र तबंबाऴ झालेला 
दसला, सदरचा अपघात पाहुन आजुबाजुचे लोक जमा होवुन आ हाला सरकार  दवाखाना कजत येथे उपचाराक रता घेवुन आले. डाँ टरांनी 
मुलगा समीर व कुट वर ल चालक यांना तपासुन पुढ ल उपचाराक रता घेवुन जा यास सां गतले, तसे आमचे गावातील लोकांनी मुलगा समीर 
व कुट वर ल चालक यांना गांधी हाँ पीटल पनवेल येथे घेवून गेले. ते थल डाँ टरांनी मुलगा समीर यास तपासुन मयत घो षत केले होते. 
यानंतर मुलाचे ेत हे कजत उपिज हा णालय येथे पो टमाटमक रता दाखल केले आहे. तर , आज ता. 17/1/2017 रोजी रा ौ 08.45वा. चे 
सुमारास मी व माझा मुलगा समीर असे टु ह लर नंबर MH06/7610 पँशन हचेवर बसुन रे वे पुलावर आलेवेऴी चारफा याकडुन कजत 
बाजुकडे येणार  कुट  वर ल चालकाने बेदरकारपणे,हयगयीने,र याचे प रि थतीकडे दुल  क न आपले ता यातील वाहन वेगाने चालवुन 
आमचे मोटरसायकला समो न ठोकर मा न मुलगा समीर याचे चेहयास , नाकावर , त डावर व डो यास गंभीर दुखापती होवुन अ त र ाव 
होवुन याचे मरणास कारणीभुत झाला. तसेच दो ह  मोटरसायकलचे नुकसान कारणीभुत झाला हणुन माझी सदर कुट चालका व द त ार 
आहे. माझा जबाब मी वाचुन पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. तो संगणकावर तयार केला असुन, तो खरा आहे. सम  हे लहुन 
दले ता. 17/1/2017 इंचाज ठाणे अंमलदार कजत 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 भसेगाव, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 वतमान पता कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत
3 थायी पता भसेगाव, 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 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)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH54359        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): Ajmuddin Ibrahim Mulla

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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 07:56 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/01/2017 22:09 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 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): 18/01/2017 Time (वेळ): 19:55 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:09 तास Entry No. (न द .):  039

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 18/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:05 तास Time To (वेळेपयत): 18:05 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, 09 क.मी.
(b) Address (प  ता): धुळेवाडी,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): GANESH  AATMARAM SANAP

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 02/06/1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9762131660

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर तार ख 18/01/2017मी गणेश आ माराम सानप वय29, पोना/1184 नेमणुककजत पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर होवुन 
सरकारतफ खबर लहुन देतो क ,मी कजत पोल स ठा याचे नेमणुक स असुन आज रोजी कजत पोल स ठाणे येथे हजर असताना 
बातमीदारामाफत बातमी मळाल  क , मौजे धुळेवाडी येथे राहणारा इसम नामे रामदास नारायण धुळे हा मौजे धुळेवाडी बेड संग भागात दा  
गाळ याची भटट  चाल वतो अशी खा ी शर बातमी मळा याने दोन पंचांना कजत पोल स ठा यात बोलावुन यांना वर ल माणे ह कगत 
सांगुन पंचांनी आमचे बरोबर ये यास तयार  दश व याने सायंकाळी 17.46 वाजता न द क न दोन पंच, मी तसेच सहा.फौजदार राजमाने, 
पोना/1163 घुले, पोना/1236 हा े, पो श/1368 दोरताले, पो श/1395 सहाणे असे खाजगी वाहनाने मौजे धुळेवाडी बेड संग भागात गेलो. तेथे 
गे यावर तेथे दा  गाळ याचा भटट चा शोध घेत असताना एक इसम लोखंडी टंपात हातात काठ  घेवुन टंपातील रसायन ढवळीत असताना 
दसला ती वेळ 18.05 वाज याची होती यास आमची चाहुल लागताच तो पळु लागला हणुन ती यास धावत जावुन जागीच पकडले तो दा  
गाळीत असले या टंपाम ये काय आहे याची पंचासम  खा ी केल  असता सदर 06 टंपाम ये गुळ नवसागर म त रसायन अस याची 
खा ी झा याने यास पंचासम  याचे नाव गाव वचारता याने आपले नाव रामदास नारायण धुळे वय41 रा.धुळेवाडी, पो.कडाव, ता.कजत, 
िज.रायगड असे सांगीतले. तो वतः गाळीत असले या गुळ म त रसायनाचे वणन खाल ल माणे...1) 6000/ 06 लोखंडी प याचे टंप 
येक  टंपात 100 लटर माणे 600 लटर गुळ नवसागर म त रसायन टंपासह कं.अं.6000/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा 

गुळ नवसागर म त माल यातील आरोपीत नामे रामदास नारायण धुळे वय रा.धुळेवाडी, ता.कजत, िज.रायगड हा गुळ नवसागर म त 
रसायन ढवळीत असताना मळुन आ याने सदर टंपातुन नमु याकर ता एका ल ट क या एक लटर मापा या व छ बाटल त 1000 म. ल. 
गुळ नवसागर म त रसायन सी.ए.सँपलसाठ  काढुन घेवुन सदर बाटल ला पंचांचे व पोल सांचे सहयांचे कागद  लेबल लावुन सदर बाटल  
म ये मोरचुद टाकुन सदर बाटल चे बुच घ  बसवुन यावर पोल स बटणाचे लाखेचे सल जागीच कर यात आले आहे. सदर माल वाहतुक स 
अवघड अस याने पंचासम  लोखंडी कुहाडीने सदरचे टंप फोडुन जागीच नाश केले तसा स व तर पंचनामा सहा.फौजदार एस.एस.राजमाने 
यांनी केला आहे. तर  दनांक 18/01/2017 रोजी सायंकाळी 18.05 वा.चे सुमारांस यांतील आरोपीत नामे रामदास नारायण धुळे वय41 
रा.धुळेवाडी, पो.कडाव, ता.कजत, िज.रायगड हा मौजे धुळेवाडी बेड संग भागात भागात दा  गाळ या या भ ीम ये टंपात काठ ने गुळ 
नवसागर ढवळीत असताना मळुन आला हणुन माझी याचे व द मुं. ो ह .अँ ट कलम 65(फ) माणे सरकारतफ फयाद 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 रामदास   नारायण  धुळे 1. धुळेवाडी,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

No. ( .): 0000        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): 

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)



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): Ajmuddin Ibrahim Mulla

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  

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 .): 0011 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/01/2017 09:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/01/2017 09:42 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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): 18/01/2017 Time (वेळ): 09:42 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 09:42 तास Entry No. (न द .):  012

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 15/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:45 तास Time To (वेळेपयत): 14:45 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, 13 क.मी.
(b) Address (प  ता): चौक कजत रोडवर , ब ल  मोरे,यांचे फाम हाउसचे, समोर मौजे भलवले गावचे ह ीत,खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Madan  Purshottam Khare

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 18/09/1959 (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, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा -410202, 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.): 91-8605008967

2 थायी पता खालापुर, 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 ग रश केशव भोसले   1. लाँट नं 46,47,48,से टर 15,सी 1303  
बेले व टा अपाटमट, सबीडी बेलापुर नवी  
मुंबई,नवी मुंबई,सी बी डी बेलापूर,नवी 
मुंबई,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)



वद  जबाब दनांक 17/01/2017मी, मदन पु षो तम खरे, वय 58 वष, यवसाय नोकर , सहा. फौजदार नेमणुक खालापुर पोल स ठाणे, 
िज हा रायगड सम  सरकारतफ खबर देतो, क , मी गेले दोन वषापासुन खालापुर पोल स ठा यात नेमणुक स असुन स या खालापुर पोल स 
ठाणे अंतगत चौक पोल स दुर े  येथे नेमणुक स आहे. दनांक 15/01/2017रोजी 15.00 वाज याचे सुमारास खालापुर पोल स ठाणे अंतगत 
पोल स दुर े  येथे हजर असताना फोन वारे माह ती समजल  क , मौजे भलवले गावचे ह ीत चौक कजत रोडवर म नडोर र ा व कारचा 
अपघात होवुन अपघाताम ये मनीडोर र ा चालक व दोन पु ष वासी ईसमांना दुखापती झा या आहेत. अशी ह कगत कळ व याने आ ह  
सोबत पो श/1161चौगुले असे आ ह  घटना थळी गेलो. तेथे म नडोर र ा नं MH 06 J 480 व म ह ा XUV 500 गाडी  MH 43 AT 7931 या 
गाडीचा अपघात झालेला होता. सदर ठकाणी अपघातातील जखमी ईसमांना अंबानी हाँ पीटल व कजत येथे ने याचे समजले यानंतर या 
ठकाणी हजर असलेले म हं ा XUV 500 गाडी  MH 43 AT 7931 या गाडीचे मालक गर श केशव भोसले, वय 41 वष, यवसाय नोकर , रा. 
सी 1303 बेले व टा अपाटमट, लाँट नं 46,47,48, से टर 15 स.बी.डी बेलापुर नवी मुंबई 400016 यांना चौक पोल स दुर े  येथे आणुन 
यांची मोटार अपघाताची खबर घेत यात मजकुरता. 14/01/2017 रोजी मी माझे कुटुंबासह वर नमुद गाडीमधुन कजत येथे मोद  रसाँट म ये 
आलो होतो. तेथुन जेवण खाण क न वर नमुद गाडीम ये मी माझे प नी मुलांसह दुपार  2.15 वा .चे सुमारास नघालो यावेळी गाडी मी 
वतः चाल वत होतो.आमची गाडी कजत चौक रोडने येत असताना भलवले गावचे ह ीत काँनरजवळ आले वेळी चौक बाजुकडुन एक 
मनीडोअर र ा नं MH 06 J 480 ह  कजत बाजुकडे जा यासाठ  येत अस याचे मी पाह ले यावेळी तेथे रोडवर ख डा पडलेला अस याने 
र ावाला माझे बाजुकडे आला. यावेळी मी गाडी थांब व याचा य न केला. यावेळी म नडोअर र ा माझे गाडीचे ि लनर साईटला धडकुन 
अपघात झाला आहे. सदरचा अपघात हा दुपार  2.45 वा.चे सुमारास झाला आहे. अपघाताम ये मनीडोर र ामधील तन इसमांना लहान 
मो या दुखापती होवुन दो ह  वाहनांचे नुकसान झाले आहे. यांनंतर तेथे जमले या लोकांनी जखमी यांना ध भाई अंबानी हाँ पीटल लो धवल  
येथे नेले अस याचे मला समजले आहे. हणुन माझी सदर अपघाताची खबर आहे. वगैरे मजकुराची खबर घेतल  व सदरची ह कगत व र ठांना 
कळ वल . यांनंतर ती चौक पोल स दुर े  आकरं स नंबर 16/2017 द 15/01/2017 कडे न दवुन रिज टर  न द कर यासाठ  खालापुर 
पोल स ठाणे येथे पाठ वल  ती खालापुर ठाणे अंमलदार पोल स नाईक गायकवाड यांनी खालापुर पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज नं 04/2017 
कडे दाखल केल  आहे. सदर अपघाताचा तपास आमचेकडे आ याने अपघातातील खबर देणार केशव भोसले, वय 41 वष, यांना मो. वा. 
का.कलम 209 माणे नोट स दे यात आल  आहे. यांनतर अपघातातील जखमी म नडोअर र ा चालक रमेश व ल साळवी, वय58 वष, रा. 
तुपगाव हे ध भाई अंबानी हाँ पीटल लो धवल  येथे औषधोपचार घेवुन चौक पोल स दुर े  येथे आ याने यांचा जबाब न द वला यातील 
मजकुर ता. 15/01/2017 रोजी दुपार  2.45 वा.चे सुमारास मी माझे ता यातील म नडोअर र ा नंबर MH 06 J 480 या म ये सहा पँसजर 
भ न चौक ते कजत अ श वतः चाल वत घेवुन जात असताना मौजे भलवले गावचे ह त काँनरवर आले.असता कजत बाजुकडुन येणार  
म हं ा XUV 500 गाडी  MH 43 AT 7931 या गाडीवर ल चालक ग रश केशव भोसले रा. बेलापुर नवी मुंबई यांनी राँग साईटला येवुन माझे 
र ावर आदळुन अपघात झाला अपघाताम ये मला व माझे र ातील दोन पँसजर इसमांना लहान मो या दुखापती होवुन दो ह  वाहनांचे 
नुकसान झाले. वगैरे मजकुराचा स व तर जबाब न दवुन यांना देखील मो.वा.का.कलम 209 माणे नोट स बजा व यात आल  आहे. 
घटना थळी दोन पंचासम  पंचनामा के यात मजकुर अपघात ठकाण हे मौजे भलवले गावचे ह ीत चौक कजत रोडवर ब ल  मोरे, यांचे 
फाम हाउसचे कं पाउंडचे समोर आहे. सदरचा रोड हा पुव पि चम कजत चौक प का डांबर  दोन लेनम ये आहे. सदर ठकाणी र यावर लहान 
मोठे ख डे पड याचे दसुन येत असुन चौक कजत लेनवर रोडचे म यभागी अपघात झा याचे दसत आहे. सदर ठकाणी वाहनांचे बाँडीचे व 
काचेचे तुकडे अ था य थ पड याचे दसत आहे. सदर ठकाणी अपघातातील मह ं ा XUV 500 गाडी  MH 43 AT 7931 ह  उभी असुन तची 
ि थती पाहता तचा ि लनर साईटकडील पुढ ल भाग दबुन हेडलाईट फुटुन समोर ल काच फुटुन नुकसान झा याचे दसत आहे. तसेच 
म नडोअर र ा नं MH 06 J 480 हची ि थती पाहता हचा पुढ ल भाग संपण दबुन समोर ल काच फुटुन आतील शट मोडुन नुकसान 
झा याचे दसत आहे. अपघातातील मह ं ा XUV 500 गाडी  MH 43 AT 7931 हचे कागदप  पाहता ते मुदतीत आहेत. म नडोअर र ा नं 
MH 06 J 480 हचे कागदप  उपल ध नस याने पाहता आले नाह त. वगैरे मजकुराचा स व तर पंचनामा कर यात आलेला आहे. यातील जखमी 
सा ीदार 1) गणेश भवा कोकाटे 2) सं दप उफ नानु वासुदेव सनकर यांचेकडे वचारपुस केल  असता ते म नडोअर र ामधील पँसजर असुन 
समोर येणाया कारने ठोकर मार याने अपघात झा याचे व यांना लहान मो या व पा या दुखापती झा याचे सांगत आहेत तसेच यांचे 
वेगवेग या स व तर जबाब न द व यात आले आहेत. एकंदर त झाले मोटार अपघाताचे चौकशी म ये मह ं ा XUV 500 गाडी  MH 43 AT 

7931 वर ल चालक आरोपीत ग रश केशव भोसले, वय 41 वष, यवसाय नोकर , रा. सी 1303 बेले व टा अपाटमट, लाँट नं 46,47,48, 
से टर 15 स.बी.डी बेलापुर नवी मुंबई 400016 यांनी याचे ता यातील गाडी दनांक 15/01/2017 रोजी कजत ते चौक अ श चालवुन घेवुन 
येत आसताना अपघात ठकाणी 14.45 वाज याचे सुमारास आलेवेळी याने र याचे प लकडे दुल  क न वाहन हयगयीने, अ वचारने, 
बेदरकारपणे, चालवुन राँग साईटला येवुन चौक बाजुकडुन येणार  म नडोअर र ा नं MH 06 J 480 हस समो न ठोकर मा न अपघात केला व 
अपघाताम ये म नडोअर र ा मधील चालक व वासी यांना लहान मो या व पाचे दुखापती होणेस व दो ह  वाहनांचे नुकसा नस कारणीभुत 
झाला हणुन माझी याचे व द भा.द. व.क 279,337,338 मो.वा.का.क 184 माणे सरकारतफ फयाद 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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Madan Purshottam 
Khare

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

13.
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फॉम-१)
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(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): 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 1976  

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): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/01/2017 19:13 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/01/2017 00:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४०८
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): 18/01/2017 Time (वेळ): 18:55 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:55 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 01/05/2016 Date To ( दनांक पयत): 31/07/2016

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:00 तास Time To (वेळेपयत): 00:00 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): पूव, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई गोवा हायवे रोडजवळ, एसकेआँटो रायडस शो म , समा गाडन जवळ,महाड 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ी अ ण   र वं   खंडेलवाल
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1961 (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 1002, पे ट हाउस, न मती जैन कोआँसोसा, बालेवाडी, , पुणे पुणे शहर, 

महारा , भारत
2 थायी पता 1002, पे ट हाउस, न मती जैन कोआँसोसा, बालेवाडी, , पुणे पुणे शहर, 

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 नाणे आ ण चलन भारतीय पया रोख र कम 6,46,570.00

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 या फया द या एस.के.आँटो रायडस शो ममधुल से स ए झी युट व हणुन नोकर  कर त 
असलेल  आरोपीत हने मे ते जुलै दर यान वर ल नमुद एकुण 5 बुलेट मोटारसायकल या फयाद चा व वासघात क न पर पर वकुन एकुण 
पयांचा अपहार क न फयाद  यांची आ थक फसवणुक केल  हणून.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9822133300

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 सं या   व नील  
महाडकर

1. कुंभारआळी,महाड,महाड 
शहर,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 6,46,570.00

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)): Ravindra Pitambar 
Shinde

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): BPMH75186        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): Ravindra Pitambar Shinde

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. ( .): BPMH75186

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  

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 .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 00:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/01/2017 13:40 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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): 18/01/2017 Time (वेळ): 23:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:00 तास Entry No. (न द .):  032

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 18/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:40 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): माणगांव
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 13 क.मी.
(b) Address (प  ता): चादे आवाढ ,

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

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

(a) Name (नाव): क पेश   सुरेश  मो हते 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1996 (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 भाले , ता माणंगाव, माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता भाले , ता माणंगाव, 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)

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):

त ारदार क पेश सुरेश मो हते वय 21धंदा पो टमा तर रा भाले ता माणंगाव मो.नं 7744820572आरोपी अ ात 04 इसम (नाव गाव माह त 
नाह  ) गु हा .घ.ता.वेळ ठ काण 18/01/2017 रोजी 1340 वा. मौजे चांदे आदवाशी वाडी पासुन 500 मी.अतरावर नजामपुर भाले 
रोडवर वलंबाचे कारण झाले दुखापतीवर उपचार घेवुन आता त ार द याने हक गत वर ल तारखेस व वेळी ठका ण फयाद  हे कामाव न परत 
आपले घर  भाले येथे यांचे ता या तल मोटार सायकल चा लवत जात असताना चार अनोऴखी त णांनी काठ ने मा न खाल  पाडुन चौघानी 
एकञ येवुन काठयानी मा न फयाद चे डो यात पाठणीवर हातावर व पायावर दुखापती के या हणुन. वैगरेची हक गत रिज टर  दाखल क न 
व र ठांना माह ती दल . वर ठांचे आदेशाने पूढ ल तपास पोना 751 हाञे 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   
2 अनोळखी 2   
3 अनोळखी 3   
4 अनोळखी 4   

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)): 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): 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  

2  

3  

4  

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

                

बाहेर ल खालचा जी स 
बाहेर ल वरचा ट -शट

                

बाहेर ल वरचा ट -शट

                

                

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 .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/01/2017 18:22 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/01/2017 18:22 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): 18/01/2017 Time (वेळ): 15:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:11 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 18/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 12:30 तास Time To (वेळेपयत): 03:30 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): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): नेरऴ बाजारपेठ,कजत

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

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

(a) Name (नाव):  मला   काश   मोरे
(b) Husband's Name ( का नाम): काश 
(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): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8796245734

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता माथेरान , कजत , नेरळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता माथेरान , 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 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 

 6,000 / पये रोख र कम यात 
दोन हजार पये दरा या 2 नोटा 
500 पये दरा या 3    नोटा 100 
पय

6,000.00

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):

मी सौ. मला काश मोरे वय40वष, धंदा गह णी रा. माथेरान ता. कजत, िज. रायगड, मो.नं.8796245734 सम  पोल स ठा यात हजर 
राहुन खबर लहुन देते क , मी वर ल दले या प यावर राहत असुन,घरात मी व माझे पती काश का शनाथ मोरे मुलगा देवे ं काश मोरे 
,सुजाता काश मोरे व सुन मना ी देवे ं मोरे असे एक ीत कुंटूबात राहत असुन माझे पती हे माथेरान येथे घो याचे यवसाय क न आमचे 
कुंटूबाचे उदर नवाह कर त असतात.ता.18/1/2017 रोजी सकाऴी 10.00 वा.मी माथेरान येथून नेरऴ येथ आठवडा बाजार अस यांने खरेद  
कर याकर ता नेरऴ येथे मी व माझी मुलगी सुजाता व जावबाई सुमीता सदानंद मोरे असे आ ह  खरेद  कर याकर ता 12.30 वा. दर यान 
आलो. आ ह  ससोद या वेलस नेरऴ येथे अंगठ  व चैन खरेद  क न तेथून पायी चालत महेश कट र या यांचे दुकानात कराणा खरेद  
कर याकर ता गेलो कराणा खरेद  क न या मालाचे पैसे देवुन आ ह  तेथुन पु हा नेरऴ बाजारपेठेत पायी चालत येत असतांना नेरळ 
बाजारपेठेत र यावर मसा याचे दुकानावर मसला खरेद  कर यासाठ  थांबलो मसाला खरेद  के यानंतर मसालाचे पैसे दे याकर ता मा या 
जवऴील बगेतील छोटा पाँक ट काढणयाकर ता हात टाकला असता मला माझा छोटा पाँक ट मळून आला नाह  ती वेळ दुपार  3.30 ची होती 
हणून .मी व माझी मुलगी व जावबाई असे आ ह  प हले खरेद  केल  या कराणा दुकानात जावुन खा ी केल  पंरतू तेथेह  माझे पैसाचे छोटे 
पाक ट मऴुन आले नाह . हणुन माझी खा ी झाल  माझे जवऴील उघ या पशवीतील पैसाचे पाँक ट कोणीतर  अ ात इसमाने चो न नेले 
याचे वणन खाल ल माणे 1) 6,000 / पये रोख र कम यात दोन हजार पये दरा या 2 नोटा 500 पये दरा या 3 नोटा 100 पये 
दरा या 5 नोटा व सुरभी वेलस नावाचा सफेद रंगाचा पाँक टसह 6,000/  येणे माणे वर ल वणनाची व रोख र कम कोणीतर  चोर यांने 
उघ या पशवीतील पैसाचे पाँक टसह दनांक 18/1/2017 रोजी 12.30वा ते दुपार  3.30 वा. दर यान नेरऴ बाजारपेठेत खरेद  कर त असतांना 
कोणीतर  अ ात इसमाने अगर इसमांनी माझे ता यातील उघ या पशवीतील पैसाचे पाँक टसह चो न नेल  हणुन, माझी अ ात चोर या 
व द खबर आहे. पैशाचे पाँक ट मऴुन आ यास ते मी ओऴखीन..

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)): 6,000.00

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)): Chandrakant 
Ramchandra  Wagh

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46526        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): 

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)



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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0005 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/01/2017 00:44 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/01/2017 00:44 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): 18/01/2017 Time (वेळ): 00:16 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:17 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 17/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 06:45 तास Time To (वेळेपयत): 02:00 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): पूव, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): वा ुऴ,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संजय   शंकर  जाधव 
(b) Father's Name ( का नाम): शंकर जाधव 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1979 (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.): 91-8983796346

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वा ुऴ, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता वा ुऴ, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, 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):

जबाब तार ख 18/01/2017मी संजय शंकर जाधव वय 38वष धंदा मजूर  जात बेलदार रा. वा ुऴ ता. पेण मो.नं.8983796346सम  पोल स 
ठा यात हजर राहून लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे राहते घर आहे. घरात मी माझी प नी सौ. मना संजय 
जाधव , मुलगी कुमार  अं कता वय 16वष , मुलगा अ नकेत वय 14 वष असे आ ह  एक  राहतो . मी घरा या पाया साठ  दगड फोडून डबर 
तयार कर याचे काम क न माझा कुटूंबाचे उदार नवाह करतो. तसेच माझी मुलगी अं कता ह पेण ाय हेट हाय कुल येथे इय ता 11वी म ये 
श ण घेत आहे. माझा भाऊ राजू शंकर जाधव हा यांची प नी सौ. लता , मुलगा वशाल वय 22वष ,मुलगी काजल वय 17वष व मुलगा 
राहूल वय16 असे या या कुटूंबासह वरसई येथे राहतात. पुत या राहूल हा अं कता हस वारंवार फोन करत असे या व न यां यात ेम संबंध 
असावेत या बाबत माझा संशय होता .तार ख 17/01/2017 रोजी सकाळी 06.45वाज याचे सुमारास मुलगी अं कता ह पेण येथे काँलेजला 
जाते असे सांगून नेहणी माणे शाळे या वेऴेत घरातून गेल . ती नेहमी माणे दुपार  01.00वाज या या सुमारास घर  येत असते दुपार  
02.00 वाजले तर  मुलगी घर  आल  नाह . हणून माझी प नी मना हने मी पेण येथे असताना मला फोन क न कळ वले क , मुलगी 
अं कता ह घर  आलेल  नाह  असे कळ वले हणून मी लागल च पेण येथील ाय हेट हाय कुल येथे जावून खा ी केल  असता मुलगी अं कता 
ह  आज रोजी शाळेतच आल  नस या बाबत शाळे कडून माह ती मऴाल  यानंतर सायंकाऴी 04.00वाजे पयत मी मा या मुल चा शोध घेतला 
परंतु ती कोठेह  मळून आल  नाह . हणून मी मा या मोठा भाऊ राजू शंकर जाधव यांस फोन क न सव ह कगत सांगीतल  व यांना तुमचा 
मुलगा राहूल राजू जाधव हा शाळेत आहे का, यांची खा ी क  हणून मी व भाऊ राजू जाधव असे सावज नक शाळेत जावून खा ी केल  
असता परंतु राहूल जाधव हा सु दा सकाळ पासून शाळेत आले नस या बाबत शाळेकडून माह ती मळाल  ते हा माझी खा ी झाल  क , माझी 
मुलगी अं कता हस माझा पुत या राहूल राजू जाधव वय 16 वष रा. वरसई ता. पेण यांनेच माझे संमती शवाय मा या रखवाऴीतून फुस 
लावून पऴवून नेल  असावी मा या मुल चे वणन खाल ल माणे.कुमार  अं कता वय 16 वष वण नम गोरा उंची सुमारे 5 फुट अंगाने 
सडपातल, केस लांब , ग यात सो याची चैन, अंगात नेसुस पेण ाय हेट हाय कुल चा गणवेश अकाशी रंगाचा कुता व डाक न या रंगाची 
सलवार , आहे.तर  आज दनांक 17/01/2017 रोजी सकाऴी 06.45 ते दुपार  02.00 वाज या या दर यान माझी मुलगी अं कता हस माझा 
पुत या राहूल राजू जाधव वय 16 वष रा. वरसई ता. पेण यांने माझे संमती शवाय मा या रखवाऴीतून फुस लावून पऴवून नेल  असावी 
हणून माझी या या व द 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 राहूल  राजू  जाधव वडील: राजु जाधव 1. 
वरसई,पेण,पेण,रायगड,महारा -402107,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)): MAHESH 
KASHINATH RUIKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1235        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.

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)



(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.

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 2001  

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): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0006 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/01/2017 22:15 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/01/2017 22:15 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): 18/01/2017 Time (वेळ): 21:56 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:56 तास Entry No. (न द .):  047

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 14/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:30 तास Time To (वेळेपयत): 09:30 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): उ तर, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे रामआळी पोयनाड,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): हैदर  महंमद पठाण 
(b) Wife's Name ( का नाम): आफ रन पठाण
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9260535013

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रामआऴी पोयनाड, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत
2 थायी पता रामआऴी पोयनाड, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, 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):

जबाब तार ख 18/01/2017 मी हैदर मह मद पठाण वय 32 यवसाय च पल व  रा.पोयनाड रामआळी, ता.अ लबाग िज.रायगड जात 
मु ल म सु नी, मो.नं.9260535013 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क  , मी वर ल माणे ठकाणी रहात असुन तेथे मी 
माझी प नी अफर न, मुले जैद व स यदअल  तसेच माझी वधवा बह ण मैह न सुलेमान पालोजी व यांचा मुलगा सुहेल वय 17 वष यांचेसह 
एक  कुटूंबात राहतो. माझे पोयनाड बाजारपेठेत हैदर फुटवेअर नावाचे च पल व चे दुकान असुन या दारे मी माझे कुटूंबाचा उदर नवाह 
करतो. माझे मेहुणे सुलेमान हे 15 वषापुव  मयत झाले असुन ते हापासुन माझी बह ण व भाचा सुहेल हे माझे कडे राहत आहेत.तार ख 
14/01/2017 रोजी रा ौ 9.30 वाज याचे सुमारास माझी बह ण मैह न ह  भाचा सुहेल यास मोबाईल वापर याव न व काह तर  कामधंदा 
शोध याबाबत थो या कडक श दात बोल यामुळे या गो ट चा राग मनात ध न कोणासह  काह  न सांगता घरातुन नघुन गेला होता. सुहेल 
हा रागीट वभावाचा असुन याला कोणी काह  बोलले तर तो एक दोन वेळी घरातुन नघुन गेला होता परंतु राग शांत झा यानंतर तो घर  
येत असे. यामुळे आज चार दवस झाले तर  तो घर  न परत यामुळे याचा आ ह  आमचे नातेवाईक तसेच याचे मुळगावी राजेवाडी येथे व 
म प रवाराकडे शोध घेतला परंतु तो मळुन आलेला नाह . याचे वणन खाल ल माणे वय18 वष, उंची162 सेमी, अंगाने सडपातळ, रंग गोरा, 
केस काळे लांब पाठ मागील फरवलेले, नेसुस पांढरा फुल शट, लु जी स प ट, हातात ाउन रंगाचा प ा असलेला फ सी घ याळ, सोबत 
समसंग कंपनीचा ह डसेट याम ये9049336991 वोडाफोन कंपनीचा सम असलेला मोबाईल व पाठ वर कप याची सग, पायात ाउन रंगाची 
च पल अशा वणनाचा माझा भाचा कोणीतर  अ ात इसमाने अ ात कारणासाठ  पऴवुन नेले असावे अशी आमची खा ी झाल  आहे. तर  
14/1/2017 रोजी रा ौ 9.30 वाजलेपासुन माझा भाचा सुहेल हा या या आई बरोबर झाले या भांडणाचा राग मनात ध न कोणसह  काह ह  
न सांगता कोठेतर  नघुन गेला आहे याचा आ ह  सव  नातेवाईकांकडे शोध घेतला तो मळुन न आ याने यास कोणीतर  अ ात इसमाने 
अ ात कारणासाठ  पऴवुन नेले असावे अशी आमची खा ी झा याने आज रोजी उशीरा पोल स ठा यात त ार दे यास आलो आहोत.माझा 
वर ल जबाब मी वाचुन पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर संगणकावर टंक लखीत कर यात आला आहे. सम  जबाब लहुन दला सह  
तार ख 18/01/2017 इं.पो.ठा.अ पोयनाड 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)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH42699        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): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0004 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/01/2017 20:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/01/2017 20:12 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): 18/01/2017 Time (वेळ): 00:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:30 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 18/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:31 तास Time To (वेळेपयत): 17:40 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): ीवधन
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): आडी, ीवधन-402110

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

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

(a) Name (नाव): अशोक  रामचं   जायभाये
(b) Father's Name ( का नाम): रामचं  
(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): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9881075645

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ीवधन पोल स ठाणे, ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, भारत
2 वतमान पता ीवधन, ीवधन, रायगड, महारा -402110, भारत
3 थायी पता ीवधन , ी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  5 लटर गावठ  हातभ ीची  दा 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):

खबर 18/1/2017 मी अशोक रामचं  जायभाये पोना/1350 नेमणुक ीवधन पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहुन सरकार तफ 
खबर लहुन देतो क , आज द.18/1/2017 रोजी आ ह  पो लस ठाणेत हजर असताना ी.पीएन.कांबऴे पो लस नर क ीवधन पो लस ठाणे 
यांना बातमी मळाल  क ,मौजे आडी महाडखाडी येथील राहणारा रामदास भकु गमरे हा आपले राहते घराचे पाठ मागे गावठ  हातभटट ची दा  
व  करतो,अशी खा ीशीर बातमी मळा याने मा.पो लस नर क ीवधन पो लस ठाणे यांचे मागदशन व सुचनां माणे वत पो.हवा/2122 
जगताप पो.हवा/1327 गज,पो.ना/781खंडारे ीवधन पो लस ठाणे असे आ ह  ठाणे दैनं दनी मधे 16.31 वा.न द क न खाजगी वाहनाने मौजे 
आडी महाडखाडी येथे ना यावर आलो.तेथे गे यावर पोहवा/2122 आर.एस.जगताप यांनी दोन पंचांना बोलावुन बातमीतील ह कगत सांगुन पंच 
ये यास तयार झा याने यांचेसह आ ह  मळा याने वर ल बातमी माणे आडी गावात पायी चालत जात असताना एक इसम एका घराचे 
मागील बाजुस आपले पु यात लँ ट कचा कँन घेवुन बसलेला दसला . याचा आ हाला संशय आ याने याला मी जागीच पकडले.ती वेऴ 
17.40 वा.ची होती. याचे पु यात असले या कँन मधे काय आहे याची पंचासम  खा ी केल  असता यात गावठ  हात भ ीची दा  अस याची 
खा ी झाल .नमुद इसमाला पंचासम  नाव गाव वचारले असता याने आपले नाव रामदास भकु गमरे वय.55, रा.आडी महाडखाडी 
पो.कोलमांडला ता. ीवधन असे अस याचे सांगुन सदरची दा  यानेच एक म ह यापुव  भ ी लावुन तयार के याचे सां गतले . याचे ता यात 
मळुन आले या ो ह शन मालाचे वणन खाल ल माणे 1)200.00 एक लँि टकचा कँन याचे बुच काढुन पाहता यात अंदाजे5 लटर गावठ  
हातभ ीची दा  कँन सह क. अं. 200.00 पये येणे माणे व रल वणनाचा व कंमतीचा ो ह .चा माल गावठ  हातभ ीची तयार दा  
आरोपीत रामदास भकु गमरे वय.55, रा.आडी महाडखाडी पो.कोलमांडला ता. ीवधन या या ता यात मऴाले या लँ ट क या कँन मधुन 
नमु याकर ता 180 मल  दा  एका काचे या व छ बाटल त काढुन घेवुन नमुना बाटल ला व लँ ट क या कँनला पंचांचे स यांचे कागद  
लेबले लावुन कँनला बुच घ  बसवुन यावर पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच क न सव माल ज त कर यात आला आहे तसा स व तर 
पंचनामा पो.हवा/2122 जगताप यांचे सम तेचा दोन पंचांसम  केलेला आहे. तर  वर ल आरोपीत रामदास भकु गमरे वय.55, रा.आडी 
महाडखाडी पो.कोलमांडला ता. ीवधन याने वर ल वणाचा व कंमतीचा ो ह . गु हयातील माल बेकायदा गावठ  हातभ ीची दा  वनापरवाना 
गैरकायदेशीरपणे आपले वतचे ता यात बाळगले ि थतीत मळुन आला हणुन माझी याचे व  मु. ो.अ ट कलम 65 (खंड)इ माणे 
सरकार तफ खबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता. 18/1/ 2017 ठाणे अंमलदार ीवधन पो.ठाणे

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 रामदास   भकु  गमरे वडील: भकु 1. आडी,आडी महाडखाडी 
पोकोलमांडला, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा -
402110,भारत
2. 
आडी,आडी, ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा -
402110,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SANJAY RAMESH 
JAGTAP

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. ( .): 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)

(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 पु ष 1967 मजबुत 163-170 काळाभोर  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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