
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0041 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/03/2017 21:44 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/03/2017 21:44 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१

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): 18/03/2017 Time (वेळ): 21:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:15 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 18/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 11:30 तास Time To (वेळेपयत): 13:30 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, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता): मापगाव,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): द ता य   महा   महाले
(b) Father's Name (का नाम): 

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

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9011245640

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ममतानगर , चढरे , ,अ लबाग , अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ममतानगर , चढरे , ,अ 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)

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. 41/2017,भा.दं.सं हता कलम 341,34 माणे फयाद  नाव प ताद ता य महा  महाले वय43 धंदा नोकर  
(मंडल अ धकार )नेमणुक ममतानगर चढरे ,अ लबाग मोबा नं9011245640 आरोपीचे नाव प ता 1)िजत  रामदास पाट ल ,2)ल मीबाई 
रामदास पाट ल,3)मनोहर रामदास पाट ल ,4) व वास रामदास पाट ल. सव रा. मु. ब हरोळे पो ट मापगाव ता.अ लबाग गु.घ.ता.वेळ व ठकाण 
दनांक 18/03/2017 रोजी 11.30वा. ते 13.30 वा चे सुमारास, मौजे मापगाव गट नंबर /193 ता. अ लबागथोड यात हक गत वर ल तारखेस 
वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत नं 1 ते 4 यांनी मापगाव गट नं.193 या जागेतुन जाणारा व गावकयाचा ये याजा याचा व हवाट चा र ता 
संगनमताने दगड टाकुन बंद केला हणुन,सदर ची खबर रिज.दाखल क न मा.वर टां या आदेशाने पोसई ी.एस.एस.शबडे हे क रत 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 िजत    रामदास  पाट ल 1. 
ब हरोळे,मापगाव,अल बाग,रायगड,महारा ,भार
त

2 ल मीबाई    रामदास  
पाट ल

1. 
ब हरोळे,मापगाव,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महा
रा ,भारत

3 मनोहर   रामदास  पाट ल 1. 
ब हरोळे,मापगाव,अल बाग,रायगड,महारा ,भार
त

4 व वास   रामदास  पाट ल 1. 
ब हरोळे,मापगाव,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महा
रा ,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)): Sunil Shamu Shembde 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)

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): 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 पु ष  

2 म हला  

3 पु ष  

4 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0021 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/03/2017 11:54 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/03/2017 11:54 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

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): 13/03/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:45 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 13/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:30 तास Time To (वेळेपयत): 20:45 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, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई-गोवा हायवे रोडवर, लोणेरे, उसरघर,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सा रका अनंत पाट ल   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1981 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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 वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर याने आपले ता यातील टाटा सुमो गो ड नं.MH05/BJ0276 ह  चपळूण ते क याण 
असा चाल वत घेवून जात असताना अपघात थळी आलेवेळी र याचे प रि थतीकडे दुल  क न हयगयीने, अ वचाराने, बेदरकारपणे गाडी 
चालवून र याने चालत जाणारा पादचार  अजय साद हा रोड स कर त असताना यास ठोकर मा न अपघात क न वतः चे व वर ल नमूद 
सा ीदार व गाडीचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणून. वगैरे मजकूरची खबर रिज टर  दाखल क न व र ठां या आदेशाने पुढ ल तपास 
पोना/1193 जी.ट .सावंत हे कर त आहेत. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9881276932

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता गोरेगाव, माणगाव, गोरेगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता गोरेगाव, माणगाव, गोरेगांव, 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 संतोष महादेव कदम   1. म नं 01, बला कुलजवळ,क याण 
वे ट,ठाणे ामीण,क याण तालुका,ठाणे 
ामीण,महारा ,भारत

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

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

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): Vikram 

Sadashiv Jagtap (पोल स नर क)/1234  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): Vikram Sadashiv Jagtap

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 1973 साधारण/म  यम ग  हाळ वण  

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

               

केसाचा कार  साधारण डोळयांचा कार खोलगट बाहेर ल खालचा जी स 
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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0061 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/03/2017 13:57 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/03/2017 01:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७

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): 18/03/2017 Time (वेळ): 13:37 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:37 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 18/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 01:00 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): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 04 क.मी.
(b) Address (प  ता): शरसे ,कजत

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

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

(a) Name (नाव): अमोल    भा कर  रपाट ल
(b) Father's Name ( का नाम):  भा कर पाट ल
(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)

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

1 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

ओ रयनबेल कंपनी या  लाद ंचे 
ब स 12,500.00

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

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

वतहुन

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द.18/03/2017 मी अमोल भा कर पाट ल वय/28 वष, धंदा नोकर , रा. कशेळे ता. कजत िज. रायगड आधारकाड नं. 
796695070059 , मो.नं. 9167700162 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन फयाद लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे 
माझे वताचे घर आहे. घराम ये मी व माझे आईवडील असे आ ह  एक  राहतो. मी सन 2014पासुन शे ँ स कंपनी शरसे ता.कजत येथे 
आय.आर.मँनेजर हणुन काम करतो. मी आज द.18/03/2017रोजी स.09.30वा. कशेळे व न कजतकडे ऑफ सला नघालो असता सकाळी 
09.45वा.मला आमचे स यु रट  सुपरवायझर सुदेश क णा कदम यांनी यांचा मोबाईल नं. 9764483872या फोनव न मला फोन क न असे 
सां गतले क, आप या साईडवर ठेवले या ओ रयनबेल कंपनी या लाद ंचे ब स चोर ला गेलेले आहेत असे सां गतले. मी शे ँ स कंपनी शरसे 
ता. कजत येथे आलो. व मी वता घटना थळी जावुन पाहणी केल  असता, तेथील बंद म मधील साईडने प ा उचकाटुन आत वेश क न, 
कोणीतर  अ ात ईसमाने 25 ओ रयनबेल कंपनी या लाद ंचे ब स चो न नेलेले दसले. चोर स गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे1) 
12,500/ . कंमतीचे 25 ओ रयनबेल कंपनी या लाद ंचे ब स ( कंमत अंदाजे). 12500/ येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल द. 
18/03/2017रोजी रा ी 01.00ते स. 09.30वा.पयत कोणीतर  अ ात चोर याने आम या कंपनीतील बंद ममधील साईडचा प ा उचकाटुन, 
आत वेश क न वर ल वणनाचा कोणीतर  अ ात चोर याने मा या संमती शवाय, वत या फाय याक रता, लबाडीचे हेतुने घर फोडी चोर  
क न नेले हणुन, माझी या अ ात चोर या व  कायदेशीर त ार आहे. माझा जबाब संगणकावर तयार कर यात आलेला असुन तो मी 
सांगीतले माणे बरोबर टाईप कर यात आलेला आहे.सम  हा जबाब लहुन दला ता.18/03/2017ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे 

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

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)): 12,500.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SBWM8001U        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): 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): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0011 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/03/2017 21:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/03/2017 20:46 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८१

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): 18/03/2017 Time (वेळ): 20:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:46 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 15/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:00 तास Time To (वेळेपयत): 12:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 22 क.मी.
(b) Address (प  ता): आ द ते सुतारवाडी,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अनंत   शंकर  पं दरकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1958 (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.): 91-9969010028

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोड  17 , शतल कोपहौससोसायट  से टर नं, चारकोप कां दवल , पि चम 

मुंबई नं67बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत
2 थायी पता आ द ते सुतारवाडी, महाड, महाड तालुका, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू

 एक स वाचार तोळ वजनाचे 
सो यांचे मंगळसु  काळया म यांत 
वणलेले व यात कोणी पानाचे 
पँडले असले

28,048.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार एक स वा तन तोऴा वजनाचे 
सो याचा फँ सी हार जु.वा. 11,134.00

3 दा गने/आभूषण सो याचे साखळी स वा तोळा वजनाची सो या या 
ध यां या मणांची माळ जु.वा. 25,150.00

4 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार  एक दोन तोळे वजनाचे ल मी हार 
जु.वा. 28,000.00

5 दा गने/आभूषण सो याचे मनगट प ी दोन तोळे वजनाचे जे डस ेसलेट 
जु.वा. 39,500.00

6 दा गने/आभूषण सो याचे मनगट प ी  एक दोन ते तन ँम वजनाचा 
लहान मुलाचा ेसलेट जु.वा 8,800.00

7 दा गने/आभूषण सो याची ग यातील साखळी एक आठ ँम वजनाची सो याची चैन जु.वा. 23,000.00

8 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ दोन एक तोळा वजना या सो या या 
जे डस अंगठया जु.वा. 19,000.00

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):

यांतील त ार देणार हे कामा न म त मुंबई येथे राहत असुन द.12/03/2017 रोजी ते होळी सणा न म त यांचे गावी आ द ते सुतारवाडी येथे 
आले सण साजरा क न झाले नंतर यांनी यांचे दागीने पस म ये ठेवुन पस कपाटात ठेवल  व कपाट लाँक केले यांनंतर 
द.15/03/2017रोजी मुंबई येथे जा याकर ता कपाटातील पस बाहेर काढुन घरातील सो यावर ठेवल  व ते शेव याची शग काढ याकर ता 
आंगाणात गेले शेव या या शगा काढुन या शगा या घरात घर कामासाठ  असलेला आरोपीत यास घरात ठेव यास सांगीतले या माणे 
आरोपीत यांने शगा कचन म ये ठेवुन घरात कोणी नस याचा फायदा घेवुन पस म ये ठेवले या वर ल वणनाचे सो याचे दागीने फयाद  
यांचा व वास घात क न चो न नेले 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 शांताराम   सताराम  
गोर वले

1. आ द ते सुतारवाडी,महाड,महाड 
तालुका,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,82,632.00

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)

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)): SANGRAM JALABA 
BAMANE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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

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

(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): MARUTI SHAMARAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): DGPMSPM6404

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1972  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): मांडवा को टल

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/03/2017 18:32 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/03/2017 18:32 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १२०ब
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १६६
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६५
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६७
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६८
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७१
9 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७४

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): 18/03/2017 Time (वेळ): 17:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:43 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 19/03/2008 Date To ( दनांक पयत): 18/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:45 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): मांडवा को टल
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): कोळगांव ,सासवणे ,ताअ लबाग 

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

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

(a) Name (नाव): ी.अ ण   नारायण गावंड
(b) Father's Name ( का नाम): नारायण गावंड
(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): 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)

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

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

फयाद  यांनी आजरोजी त ार द याने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मा. दवाणी यायालय क न ठ तर सो.अ लबाग यांचे कडील जावक मांक 379/2016 दनांक14/03/2017 अ वये दाखल केल  ती,मांडवा 
सागर  पोल स ठाणे गु हा.रिज. नं. 13 /2017 भा.द. व.क.420,465,467,468,471,474,166,166,34,120(ब) माणे फयाद ी.अ ण 
नारायण गावंड वय62 यवसायसेवा नव त मुळ रा.नवेदर कोळगांव ( दघोडी) पो.सासवणे ता.अ लबाग सं या रा. लट नं.1908 मजला नं.19 
दाभोळकरवाडी एस.आस.ए ब डींग सी. वंग जेरबाई वाडीया रोड परेळ भोईवाडा मुबंई 12 मो.नं. 9869807953आरोपी1) वनोद नारायण गांवड 
2)श शकांत नारायण गावंड 3) मला शरद गावंड 4)संतोष महादेव गावंड 5) अ नल का शनाथ नाईक व रल सव रा. नवेदर कोळगांव ( दघोडी) 
पो.सासवणे ता.अ लबाग6) रंजना र वं  पाट ल रा.पळी पो.पोयनाड7) स यवान रामचं  कांबळे रा.पंतनगर ता.अ लबाग अ.घ.ता.वेळ 
द.19/03/2008 रोजीचे पुव  न क  ता रख वेळ माह त नाह  ठकाणःमौजे धोकवडे तलाठ  कायालय येथे ह कगतः व रल तारखेस वेळी व 
ठकाणी यांतील त ारदार यांचे वडीलाचे नावे असलेल  गट नं.237कोळगांव व गट नं.91सासवणे येथील मळकत यांतील आरोपीत नं.1ते 
7यांनी सदर मळकतीन या उतायावर त ारदार यां या खोटया स या क न सदर बाबत त ारदार यांना काह एक क पना न देता आरोपीत 
नं.1ते 7 यांनी सदर मळकतीची खोट  कागदप े बनवुन त ारदार यांची सदर मळकती बबात फसवणुक केल  आहे हणुन.वैगरे मजकुरची 
खबर रिज टर  दाखल क न जा हर रपोट मा.हुजुर कोटात रवाना केला.दाखल गु हयाबाबत व र ठाना तसेच सी.आर.ओ.सो अ लबाग यांना 
डेल  रपोट दारे कळ व यात आले असुन सदर गु हयाचा पुढ ल तपास सपो न ी सोळसे सो यांचे आदेशाने पोसई/ हा े हे क रत आहेत.

(g) Occupation (  यवसाय): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9869807953

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता लट 1908, मजला नं19 दाभोळकरवाडी, एसआरए ब डींग, सी वंग जेरबाई 

वाडीया रोड, परेळ भोईवाडा मुबंई 12, आर.ए. कडवाई माग, बृ नमुंबई शहर, 
महारा , भारत

2 थायी पता रा नवेदर कोळगांव धघोडी , पो सासवणे , ता अ लबाग , मांडवा को टल, 
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   
2 अनोळखी 2   
3 अनोळखी 3   
4 अनोळखी 4   
5 अनोळखी 5   
6 अनोळखी 6   
7 अनोळखी 7   

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

(2)

(3)

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

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).

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): YASHVANT MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH82806

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 म हला  

4 पु ष  

5 पु ष  

6 म हला  

7 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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0019 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/03/2017 03:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/03/2017 03:35 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
7 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): 18/03/2017 Time (वेळ): 01:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:40 तास Entry No. (न द .):  003

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

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 तास Time To (वेळेपयत): 19:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता):  कोळे , हसळा 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अमोल   शंकर  पढार
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h)

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

व रल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील फ याद यांनी आरोपीत यांचे व द बह कार वषयी केस दाखल के याचा मनात रोश ध न गैर 
काय याची मंडऴी एक  जमुन संगनमत क न फयाद  व सा ीदार हे घर  जात असतांना वर ल आरोपीत यांनी शवीगाळी क न हाताबु याने 
मारहाण क न तु हाला संपवुन टाकतो असी धमक  दल  हणुन 

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 कोळे , हसळा ,  हसळा , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कोळे , हसळा ,  हसळा , रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 रोह त    राणे 1. कोळे, हसला,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
2 योगेश     पाखड 1. कोळे, हसला,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
3 नतीन    पाखड 1. कोळे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
4 वण    भोगल 1. कोळे, हसला,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
5 महेश    राणे 1. कोळे, हसला,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
6 क पेश    पालांडे 1. कोळे, हसला,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
7 आद नाथ    गोगल 1. कोळे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
8 रोशन    पढार 1. कोळे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
9 व ल    पाखड 1. कोळे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
10 स चन    शगवण 1. कोळे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
11 मह     पढार 1. कोळे, हसळा,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत
12 गो वंद    पढार   1. कोळे, हसला,  हसळा,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

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

Rank (हु ा): पोल स नर क

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

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  

7 पु ष  

8 पु ष  

9 पु ष  

10 पु ष  

11 पु ष  

12 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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

(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)



                

                

                

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)

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): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0023 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/03/2017 21:34 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/03/2017 21:34 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): 18/03/2017 Time (वेळ): 20:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:06 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 12/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 15:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:45 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): पि चम, 01 क.मी.
(b) Address (प  ता): पाल   टबी श क काँलनी,सुधागड-410205

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अ नता    जगन  तांबोऴी
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (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.): 91-8237139464

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शऴोशी रोड, श क सोसायट , नव नहता नवास गणेश नगर , सुधागड, पाल , 

रायगड, महारा -410205, भारत
2 थायी पता शऴोशी रोड, श क सोसायट , नव नहता नवास गणेश नगर , सुधागड, पाल , 

रायगड, महारा -410205, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो या या बांग या एक सोन्◌ाची साधारण 8 म 
वजनाची बांगडी क.अं. 20,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार एक सोन्◌ाचा शाह  हार 38.310 
ँम वजनाचा क.अं. 1,23,358.00

3 दा गने/आभूषण सो याचे साखळी एक सोन्◌ाची चैन 26.030 ँम 
वजनाची क.अं. 85,639.00

4 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू एक सो याची गंथण 44.540 ँम 
वजनाची  क.अं. 1,30,500.00

5 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू एक सो याचे काळे मनी असलेले 
मंगळसू  30 ँम वजनाचे कं.अं 87,000.00

6 दा गने/आभूषण सो याची कणफूले दोन जोड सो याचे कानातले 
साधारण पणे 8 ँम वजनाचे क.अं. 20,000.00

7 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ एक सोन्◌ाची सहा ँम वजनाची 
अंगठ  कं.अं. 16,000.00

8 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने एक मो याची नाकातील नथ 
जू.वा. क.अं. 2,500.00

9 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने एक सो याची नाकातील बार क 
चमक  जू.वा. क.अं. 150.00

10 दा गने/आभूषण सो याचे साखळी एक सो याची चैन 14 ँम वजनाची 
क.अं. 43,500.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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)): 5,28,647.00

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)



खबर ता.//मी ीमती अ नता जगन तांबोऴी वय वष यवसाय नोकर  रा.नव नहता नवास गणेश नगर श क सोसायट  शऴोशी रोड पाल  
ता.सूधागड मूऴ रा.आमटेम ता.पेण िज.रायगड सम  पाल  पोल स ठा यात हजर राहून खबर लहून देते क ,मो.नं.8237139464 मी वर ल 
ठकाणची राहणार  असून तचेथे मी मूलगा तेजस वय19 ,मूलगी वेदांती वय16 असे एक त कूटूंबात राहतो मी रायगड िज हा प रषद 
ाथ मक मराठ  शाळा भाज येथे ाथ मक श क हणून नोकर  कर त आहे माझे मूळ गाव आमटेम असून तेथे स या माझे ईतर नातेवाईक 
राहतात.ता.12.03.2017 रोजी होळीचा सण अस याने मी माझे दो ह  मूले आ ह  गावी आमटेम येथे जा यासाठ  दूपार  03.00 वा.चे 
सूमारास जा यास नघालो जाताना सोबत मी माझे घरातील सव सो याचे दा गने व कपडे एका वाशी बँगेत भ न घेतले होते यावेळी पाल  
ते नोगोठणे हा वास आ ह  व म र ाने केला सदर वासादर यान मी व मूलगी वेदांती आ ह  दोघी चालक सट मागील सटवर बसलो व 
बँग आमचे सटचे खाल  ठेवल  मूलगा तेजस हा आमचे दोघींचे समोर ल सटवर बसला यावेळी व म र ा भरलेल  होती व आ ह  नागोठणे 
व म टँ डवर जावून उतरलो यावेळी सटखाल  ठेवलेल  बँग काढून घेतल  यावेळी बँग उघड याचा अगर तीचे सोबत काह  छेडछाड 
झा याचे दसले नाह  व आ ह  नागोठणे येथून आमटेम येथे मँ झक र ा गाडीने गेलो मँिजक र ा म ये बसतेवेळी मूलगा तेजस याने बँग 
याचे मांडीवर घेतल  होती सायं.04.45 वा.चे सूमारास आमटेम येथे पोहचलो व या दवशी गावी मू काम केला घर  गेलेवर सोबत नेलेल  बँग 
तशीच सूि थतीत घराम ये ठेवून दल  दूसरे दवशी ता.13.03.2017 रोजी धूळवड अस याने दूपार पयत गावी थांबून दूपार  03.30 
वा.आमटेम येथून पाल  येथे ये याकर ता नघालो यावेळी सोबत माझी दो ह  मूले व दा गने व कपडे असलेल  बँग होती आ ह  तीघे आमटेम 
ते नागोठणे हा वास आ ह  जाँनसन कंपनीचे बसने केला यावेळी सदर बस म ये गावातील ईतर लोक देखील यावेळी चढले व बस म ये 
आधीपासून ईतर लोक बसलेले देखील होते बस मूंबई गोवा हायवे रोडने येवून नागोठणे गावात वेश करतानाचे व म ट डवर साधारण पने 
03.50 वा.चे सूमारास पोहचल  या ठकाणी मी माझी दो ह  मूले आ ह  बसमधून खाल  उतरलो व बस पूढे नघून गेल  दर यानचे वासात 
बँग मूलगा तेजस याचे जवळ होती.नागोठणे ते पाल  असता वास आ ह  एस.ट .बसने केला यावेळी बँगह  मूलगा तेजस याचे जवळ 
होती, यावेळी एस.ट .बस गाडीम ये जा त वासी न हते.आ ह  पाल  जूना बस ट ड येथे उतरलो व तेथून चालत पाई घर  श क सोसायट  
म ये गेलो यावेळी साधारण पणे 04.45 वाजले होते.घर  आ या वर ेश होवून मी दा गने व कपडे ठेवेलेल  आमचे सोबतची बँग उघडून 
पाह ल  असता मला याम ये ला ट कचे नळे ड यात ठेवलेले सो याचे दा ग यांचा तो ड बा सापडला नाह . यावेळी बँग आतून बाहे न 
नरखून पाह ल  परंतू कोठोह  ती लेड अथवा ईतर कोण याह  साधनाने फाडलेल  दसल  नाह .मी व माझी मूले आ ह  होळी सणा कर ता 
गावी आमटेम येथे गेलो होतो व तेथून पू हा पाल  येथे आलो या वासा दर यान आमचे बँग म ये असलेले दा गने हे कोणीतर  अ ात 
चोर याने चोर  क न नेले आहे.माझे चोर स गेले या दा ग यांचे वणन खालाल माणे1) 20000 एक सोन्◌ाची साधारण 8 म वजनाची 
बांगडी क.अं.2) 123358 एक सोन्◌ाचा शाह  हार 38.310 ँम वजनाचा क.अं.3) 85639 एक सोन्◌ाची चैन 26.030 ँम वजनाची 
क.अं.4) 130500 एक सो याची गंथण 44.540 ँम वजनाची क.अं.5) 87000 एक सो याचे काळे मनी असलेले मंगळसू  30 ँम वजनाचे 
कं.अं6) 20000 दोन जोड सो याचे कानातले साधारण पणे 8 ँम वजनाचे क.अं.7) 16000 एक सोन्◌ाची सहा ँम वजनाची अंगठ  
कं.अं.8) 2500 एक मो याची नाकातील नथ जू.वा. क.अं.9) 150 एक सो याची नाकातील बार क चमक  जू.वा. क.अं.10) 43500 एक 
सो याची चैन 14 ँम वजनाची क.अं. 5,28,647 येणे माणे वर ल वणनाचे व कमतीचे सो याचे दा गने हे ता.12.03.2017 रोजी दूपार  
03.00 वा.ते 04.45 वा.चे दर यान पाल  ते नागोठणे ते आमटेम अथवा ता.13.03.2017 रोजी दूपार  03.30 ते 04.45 वा.,चे दर यान 
आमटेम चे नागोठणे ते पाल  असा वास कर त असताना कोणीतर  अ ात चोर याने चा न नेले आहेत हणून माझी या अ ात 
चोर या या व द कायदे शर त ार आहे माझे चोर स गेलेले दा गने मळून आ यास ते मी ओळखेन.मी सव ठकाणी चौकशी क न पाल  
पोल स ठा यात त ार दे यास आलेल  आहे.माझी वर ल खबर माझे सांगणे माणे संगणकावर टंक लखीत कर यात आल  असून ती मी 
वाचून पाह ल  ती बरोबर आहे.

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

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

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

(2)

(3)

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

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).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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

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  

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): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0027 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/03/2017 03:05 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/03/2017 02:45 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०९

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 18/03/2017 Time (वेळ): 02:41 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:41 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 17/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 02:41 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 09 क.मी.
(b) Address (प  ता):  मौजे शरगाव येथे  ,मु ड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): आशा बाळक ण बरवाडकर     
(b) Father's Name ( का नाम): बाळक ण बरवाडकर
(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)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा  येसदे पो वळके, मु ड, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा  येसदे पो वळके, मु ड, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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 ठकाणी यांतील त ारदार हे पती सोबत यांचे सासू सासरे रा शरगाव यांचे कडे गेले असता यांचे शेजार  राहणारा 
यांतील आरोपीत हा याचे राहते घराचे ओट वर बसुन दा  पवुन दा चे नशेत यांतील त ारदार यांचे पती यांना शवीगाळी क न ठार 
मार याची धमक  दल  हणुन सदर काराबाबत यांतील त ारदार हे जाब वचार याकर ता गेले असता यांना दे खल अि लल शवीगाळी 
क न यांचा वनयभंग व चांभारणी असे जातीवाचक शवीगाळी क न यांचा अपमान केला हणुन फयाद  यांनी दलेल  खबर रिज टर  
दाखल क न वर ल हक गत व र ठांना कळ व यात आल  असून सदरचा गु हा हा अनुसु चत जाती व अनुसुचीत जमाती अ याचार ( तबंध) 
सुधार त अ ध नयम अ वये दखल असुन तपास मा SDPO सो अ लबाग चाज मा.DYSP सो मु यालय अ लबाग हे कर त आहेत.

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

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 दल प पाडुरंग भोईर   वडील: पाडुरंग भोईर 1. रा शरगाव,रेवदंडा,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)): Rajendra Vasantrao 
Dandale

Rank (हु ा): पोल स उप-अधी 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 )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0055 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/03/2017 20:50 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/03/2017 10:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 

(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 
3(1)

2 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 
(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 

3(2)

3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
6 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): 18/03/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:19 तास Entry No. (न द .):  042

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 18/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 10:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): धामणसई ,वडाचा माऴ , रोहा,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ल मीबाई   रामा  वाघमारे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1967 (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): क  टकर  

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)

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):

यांतील फयाद  ल मीबाई रामा वाघमारे वय 50 जात आद वासी ( कातकर ) रा .धामणसई आद वासी वाडी ता रोहा या द 18/03/2017रोजी 
सकाळी 10.00वा चे सुमारास यांचे कंपाऊंड चे बाजुला असले या मेगा सट चे बोअ रंग वर पाणी भर यासाठ  गेले असता सदर बोअ रंग चा 
पाईप यांतील आरोपीत लंबाजी कडे रा .धामणसई ,वडाचा माळ ता. रोहा याचे घराजवळ आहे व या पाईपला फयाद  या यांचा पाईप जोडुन 
पाणी भर यास गे या असता यांतील आरोपीत याने या बोअर ंगचे पा याचा मटर दोन तीन वेळी बंद केला हणुन यांतील फयाद  या यांना 
वचार यास गे या असता यांतील आरोपीत लंबाजी कडे व याची प नी जनाबाई ल ंबाजी कडे यांनी फयाद स या आय झवा या कातकरणीला 
मी पाणीच देणार नाह , जा तुला काय करायचे आहे ते कर असे फयाद  यांचा सा ीदार मुलगा अंकुश रामा वाघमारे याचे समोर जातीवाचक 
श वगाळी क न ध काबु क  केल  तसेच िजवे ठार मार याची धमक  दल  हणुन.

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8793879034

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता धामणसई आद वासी वाडी, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता धामणसई आद वासी वाडी, रोहा, रोहा, 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 लंबाजी    कडे 1. धामणसई,धनगर वाडा,वडाचा 
माळ,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

2 जनाबाई  लंबाजी  कडे 1. धामणसई,धनगर वाडा,वडाचा 
माळ,रोहा,रोहा,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)): NISHA 
CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PSMH86846        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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0056 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 18/03/2017 23:56 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 18/03/2017 23:56 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 18/03/2017 Time (वेळ): 23:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:47 तास Entry No. (न द .):  050

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 18/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:15 तास Time To (वेळेपयत): 08:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): धामणसई,भैरवा नगर , रोहा,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): जनाबाई   लंबाजी  कडे
(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): क  टकर  

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 धामणसई ,भैरवी नगर, रोहा, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

फयाद ने उशीरा त ार द याने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

व रल तारखेस वेळी व ठ काणी यांतील फयाद  जनाबाई लंबाजी कडे वय 30 जात हंदु धनगर ,रा .धामणसई ,भैरवी नगर ,ता. रोहा मो नं 
9975754285 व आरोपीत  1) ल मी वाघमारे ,2) अंकुश वाघमारे असे नेहमी मेगासीट  बोअ रंगचे पाणी भरतात . फयाद  पाणी भरत 
असताना आरोपीत  1 ह  तीथे आल  व मला पाणी भरायचे आहे ,मला पाईप दे यावेळी फयाद  या यांना हणा या माझे पाणी भ न 
झा यावर तु पाईप घेवुन जा यावेळी तीने फयाद स श वगाळी क न ध काबु क  केल  यावेळी आरोपीत  2 हा तेथे आला याने ह  
आरोपी  1सोबत संगणमत क न फयाद  ह स ध काबु क  केल  यानंतर याने फयाद चा हात पकडुन याचे जवळ ओढले . यावेळी 
फयाद चे मनास ल जा उ पं न क न फयाद  या जोरात ओरड याने तीचे पती बाहेर आ यानंतर आरोपीत  2हा तेथुन पळुन गेला हणुन 
न द.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9975754285

2 थायी पता धामणसई ,भैरवी नगर, रोहा, रोहा, रोहा, 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 ल मी    वाघमारे 1. धामणसई,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत
2 अंकुश    वाघमारे 1. धामणसई,रोहा,रोहा,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)): NISHA 
CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PSMH86846        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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 म हला  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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