
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0006 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 00:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 00:52 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 १४८
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२६
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
7 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): 19/01/2017 Time (वेळ): 00:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:31 तास Entry No. (न द .):  002

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): 20:00 तास Time To (वेळेपयत): 20:30 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, 02 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे बु मखान,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): मुकेश   काश  बामजी
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (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):

वर ल तारखेस वेळी व ठ काणी यातील फ याद  हे यांची गाडी मांडवा जे ी येथे पे अँ ड पाक म ये पाक ग क न मुंबई येथे गेले होते ते परत 
आले वेळी पे अँ ड पाक चे कमचार  व फ याद  यां यात पैशाव न बाचाबाची झाल  व फ याद  तेथुन पाक गचे पैसे न देता नघुन आले या 
कारणाने आरोपीत यांने यांची ईनो हा कार नं.MH06/AL2356याम ये गैरकाय याची मंडळी जमुन ती कारमधुन मागुन घेवुन येवुन फ याद  
यांचे डीका कार नं.MH06/AS2982समोर आडवी टाकुन फ याद  यांची गाडी आडवुन फ याद  यांना गाडीतुन उतरवुन ध काबु क  केल  यावेळी 
सा ीदार हे तेथे आले व भांडणे सोड व याचा य न केला असता यांनादेखील हाताबु याने मारहान क न दोन आरोपीत यांने गाडीतुन 
लोखंडी सळई काढुन सा ीदार यांचे डो यात मा न दुखापत केल  व फ याद  यांचा मोबाईल घेवुन आपटुन नुकसान केले तसेच झटापट म ये 
फ याद  यांचे ग यातील चैन पडुन गहाळ झाल  हणुन . 

Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9049147494

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता साखर-आ ी, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता साखर-आ ी, 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 व म    साळुंखे 1. झराड,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)): KISHOR POPAT SALE Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PPMH91340        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 14:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 14:58 वाजता

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

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): 19/01/2017 Time (वेळ): 14:44 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:44 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 18/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:30 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, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): ीकषण मंद र मठआऴी ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नक ता   र व   कणकर 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ीकषण मंद र मठआऴी सर पाट ल , अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ीकषण मंद र मठआऴी सर पाट ल , अल बाग, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण चांद चे इतर दा गने पाच म यम साईजचे चांद चे ताईत 
जुने वापरते कंमत अंदाजे 2,000.00

2 सां कृ तक मालम ता मुत
पंच धातुची ीक णाची मुत  अंदाजे 
एक फुट उंचीची जुनी असलेल     
कमंत अंदाजे 

2,500.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यातील अ ात चोर याने फयाद चे संमती शवाय मठआऴीतील भावक या मठातील देवायातील वर ल वणनाची 
व कमंतीची ीक णाची मुती व ताईत मठाचे दरवाजाचे ल खडी ल ढकऴुन उघडुन यावाटे आत वेश क न फयाद चे संमती शवाय 
लबाडीचे ईरा याने चो न नेले हणुन . सदरची खबर रिज टर  दाखल क न खबरेची थळ त मा. यायालायस सादर केले सदर गु हयाचा 
पुढ ल तपास मा,पोसई ी शबडे सो. हे कर त आहेत.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 4,500.00

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)): 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).

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): 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): दघी सागर

FIR No. ( थम खबर .): 0001 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 11:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 00:00 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 19/01/2017 Time (वेळ): 10:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:26 तास Entry No. (न द .):  018

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:15 तास Time To (वेळेपयत): 09:15 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): द ण, 03 क.मी.
(b) Address (प  ता): दवेआगर, सावी ी पाखाडी , ीवदन

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुजीत  सुरेश कुभांर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1990 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

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 दघी सागर  पोल स ठाणे, बोल  पंचतन, ीवधन, दघी सागर , रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता दघी सागर  पोल स ठाणे, बोल  पंचतन, ीवधन, दघी सागर , 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 वेऴी व ठकाणी यातील आरोपीत मजकुर यानी वर ल वणानाचा व कंमतीचा ो ह शन गु हयातील माल सुमारे 05 ल टर 
गावठ  हातभ ीची तयार गैरकायदा वताचे ताबेक जात बालगले ि थतीत मऴून आला हणून

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 उमेश   पुंडल क  मयेकर 1. दवेआगर,सावी ी पाखाडी, ीवधन, दघी 
सागर ,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)): NAVNATH 
LAKSHAMAN MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH51006        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SANJAY NAGORAO MOGALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCNH94424

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)



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 1978 साधारण/म  यम 147-147  

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 .): 0015 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 22:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 22:33 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): 19/01/2017 Time (वेळ): 21:04 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:04 तास Entry No. (न द .):  043

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:25 तास Time To (वेळेपयत): 21:04 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, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): करवल  पुलाचीवाडी  , ता कजत

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रमेश  भागोजी   दोरताले
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 09/06/1977 (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.): 91-9552159916

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कजत पोल स ठाणे , कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कजत पोल स ठाणे , 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 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

एक ल ट क सफेद रंगाचे कँन 
यास  फर कचे बुच व धरणेस 
अंगचीच कडी बुच काढुन पाहता 
यात 10 लटर गावठ

60,000.00

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):

खबर द.19/01/2017 मी रमेश भागोजी दोरताले पो श/1368 नेमणुक कजत पोल स ठाणे,सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन सरकारतफ खबर 
देतो क , मी कजत पोल स ठाणेचे नेमणुक स असुन आज रोजी कजत पोल स ठाणे येथे हजर असताना बातमीदारा माफत बातमी मऴाल  क 
मौजे करवल  पुलाचीवाडी ता कजत येथे राहणारा नामे बबन बाबाजी पवार हा याचे राहते घराचे पाठ मागे गावठ  दा  व चा चोराट  धंदा 
करतो अशी खा ी शर बातमी मऴा याने सायंकाळी 19.10 वा. न द क न मी सोबत एस एस राजमाने सहा फौजदार , पोना/1184 सानप, 
पोना/1163 घुले असे खाजगी वाहनाने मौजे करवल  पुलाचीवाडी कजत येथे गेलो तेथे गे यावर दोन पंचाना बोलावुन यांना बबन बाबाजी 
पवार हा याचे राहते घराचे पाठ मागे गावठ  हातभ ीचा चोराट  दा चा धंदा करतो असे पंचाना सांगुन सदर ठकाणी छापा टाक याचा 
अस याने पंचानी तशी तयार  दश व याने पंच व आ ह  पाई चालत बबन बाबाजी पवार याचे घराजवऴ गेलो व ो ह शन मालाची पाहणी 
कर त असताना एक ईसम याचे घराचे पाठ मागे पु यात कँन घेवुन बसलेल  दसला आ हाला याचा संशय आ याने मी यास जावुन कँनसह 
जागीच पकडले ती वेऴ 09.25 वाज याची होती याचे ताबेक जात मऴुन आले या कँनम ये काय आहे याची खा ी केल  असता सदर 
कँनम ये गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झा याने यास दोन पंचासम  नाव गाव वचारले याने आपले नाव बबन बाबाजी 
पवार वय 55 रा. करवल  पुलाचीवाडी ता कजत असे सां गतले. याचे ताबे क जात मऴुन आले या ो ह शन मालाचे वणन खाल  माणे 
आहे. 600. 00 . एक ला ट कचे सफेद रंगाचे कँन यास फर कचे बुच व धरणेस अंगची कडी बुच काढुन पाहता यात 10 लटर गावठ  
हातभ ीची दा  कँनसह कंमत अंदाजे 600.00 .येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह चा माल यांतील आरोपीत नामेबबन बाबाजी 
पवार वय 55 रा. करवल  पुलाचीवाडी ता कजत याने वताचे ताबे क जात बाऴगले ि थतीत मऴुन आ याने सदर कँन मधुन नमु या 
कर ता एका काचे या व छ बाटल त 180 मल  स.ए.सँ पलसाठ  काढुन घेवुन कँला व नमुना बाटल स व कँनला पुववत घ  बुच लावुन 
यावर आ हा पंचाचे व पोल सांचे स याचे कागद  लेबले लावुन पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच कर यात आले आहे. सदर माल ज त 
क न ता यात घेतला याबाबत स व तर पंचनामा सहा/फौजदार एस.एस.राजमाने यांनी केला आहे. तर  वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील 
आरोपीत मजकुर याने वर ल वणनाची व कंमतीचा ो ह  माल वनापरवाना , गैरकायदा वताचे ताबे क जात बाऴगऴे थीतीत मऴुन आले 
हणुन माझी याचे व द मु. ो.का.क. 65(ई) माणे फयाद आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता19/1/2017पोल स ठाणे अंमलदारकजत 
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 बबन   बाबाजी  पवार  बबन 1. करवल  
पुलाचीवाडी,ताकजत,कजत,रायगड,महारा ,भार
त

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 60,000.00

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

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. ( .): PNMAH52270        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 पु ष 1962  

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 .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 23:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 22:54 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 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

6 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

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): 19/01/2017 Time (वेळ): 22:54 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:54 तास Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:30 तास Time To (वेळेपयत): 16:30 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, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता):  NH 04हायवेवर पुणे मुंबई लेनवर, अ ण हाँटेल या समोर,, मौजे वावंढळ गावचे ह ीत,खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): देहु जानु उघडा   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1978 (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 तार ख 19/01/2017 मी देहु जानु उघडा, वय 39 वष, यवसाय मोलमजुर , मुळ रा. वरणे ठाकुर वाडी, ता. कजत, िज हा रायगड, 
स या रा. आर.के.फाम हाउस कलोते, ता. खालापुर मो.नं. 8308253693 सम  चौक पोल स दुर े , ता. खालापुर येथे हजर राहुन खबर 
लहुन देतो क , मी आर.के.फाम कलोते येथे प नी सौ काशीबाई, दोन मुले दपक, जयवंत, साडु ह र चं  याची प नी सौ. हषदा, दोन मुले 
असे एक  कुटुंबात राहतात. आर.के. फाम कलोते येथे मी गे या 5 वषापासुन माळी काम करतो. परशुराम मालु सांबरे, वय 35वष, रा. 
कलोते, मोकाशी, ठाकुरवाडी ता. खालापुर हा माझा मेहुणा आहे. दनांक 19/01/2017रोजी दुपार  5.00 वाज याचे सुमारास परशुराम मला 
सांगुन चौक येथे बाजारात खरेद साठ  गेला आहे. यानंतर सायंकाळी 5.30 वाज याचे सुमारास मी घर  असताना माझा मेहुणा नामे द ता 
गोमा सांबरे यांचा फोन आला क , तुम या मेहु याचे मौजे वावंढळ गावचे ह ीत, अ ण हाँटेल या समोर, NH 04 हायवेवर पुणे मुंबई हायवेवर 
अपघात झाला आहे. तु ह  लवकर तेथे या यानंतर मी प नी घरातुन नघुन अ ण हाँटेल समोर पोहचलो व पाह ले क , र यावर लोकांची 
गद  झाल  होती. परशुराम र यावर पडला होता याचे नाका त डातुन र त येत होते. व तो काह  हालचाल कर त न हता याचे जवळ याची 
हरो हो डा डल स कंपनीची मोटार सायकल मांक MH 46 9664 पडल  होती. तचे चाक बड होवुन हेड लाईट फुटलेल  तसेच इतर नुकसान 
झाले होते. यावेळी तेथे जमले या लोकांकडुन समजले क , सायंकाळी 4.30 वाज याचे सुमारास एक कार मुंबई पुणे NH 04 रोडने जात 
असताना अ ण हाँटेल या समोर आलेवेळी र ता ाँस क न अ न हाँटेलकडे जात असताना परशुराम हा याचे मोटार सायकल व न कलोते ते 
चौक असा जात असातना सदर कारची व याची ठोकर होवुन अपघात होवुन अपघाताम ये तो मोटार सायकल सह खाल  पडला यावेळी 
कारवाला हा तेथुन कार घेवुन पळुन गेला आहे. याचे कारचा नंबर व रंग मला सांगता येणार नाह . परशुराम याची हालचाल बंद झालेल  
होती. तर  दनांक 19/01/2017 रोजी सायंकाळी 4.30 वाज याचे सुमारास मौजे वावंढळ गावचे ह ीत अ ण हाँटेल या समोरNH 04 रोडवर 
माझा मेहुणा परशुराम मालु सांबरे, वय 35वष, रा. कलोते, मोकाशी, ठाकुरवाडी ता. खालापुर हा याचे ता यातील पुणे मुंबई लेनवर, ता. 
खालापुर, िज. रायगड हा याचे ता यातील हरो हो डा डल स कंपनीची मोटार सायकल मांक MH 46 9664 ह  वतः चाल वत घेवुन कलोते 
ते चौक असे जात असताना अपघात ठकाणी आलेवेळी मुंबई पुणे जाणार  कार ह  दुभाजक व न अ ण हाँटेलकडे जा यासाठ  र ता ाँस 
कर त असताना सदर कारची व परशुरामची ठोकर होवुन अपघात झाला सदर अपघाताम ये परशुराम हा मोटारसायकलसह रोडवर खाल  पडुन 
याचे नाका त डातुन र त येवुन तो जागीच मरण पावला व कारवाला तेथे न थांबता तेथुन पळुन गेला हणुन पळुन जाणाया कार 
ाय हर या व द माझी कायदे शर त ार आहे. माझा वर ल जबाब मला वाचुन दाख वला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे. 
सम हे लहुन दले सह  तार ख (एम.पी.खरे)सहा. फौजदार खालापुर पोल स ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8308253693

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा आर के फाम हाउस कलोते, , खालापुर , खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता वरणे ठाकुर वाडी, ता कजत,, कजत, कजत, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 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)

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)



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)): RANGRAO 
PANDURANG PAWAR

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)

(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.

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)



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0002 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 16:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 15:54 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 १४८
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४

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): 19/01/2017 Time (वेळ): 08:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:54 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 06:00 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): महाड तालुका
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 18 क.मी.
(b) Address (प  ता): क डमाळुसरे पोरेवतळे  तामहाड,

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

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

(a) Name (नाव): सुधाकर   वामण  कदम
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1964 (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):

ह कगत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  हे घरात झोपले असता झोपेत कोणी तर  याचे गालावर चापट मार याने ते जागे 
झाले असता याचा लहान भाउ मधुकर कदम व याची प नी संगीता व मुलगी पुजा. क त  व मुलगा अ वनाश तसेच शारदा बबन कदम 
यांना बघुन लगबगीने उठुन घराबाहेर ओट वर आले ते हा वर ल सव लोक यां या पाठ  मागुन आले व ते बोल याचा आत यांनी यांना व 
यांचे प नीला हाताबु यानी मारहाण कर यास सुरवात केल  याचे पासुन बाजुला हो यासाठ  पय न केले असता यांचा पुत या अ वनाश 
या या हातातील धातुचा कडाचा ठोसा यांचे डो यात जोरात मार याने याचे डो यातुन र त येवुन लागले हणुन 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9969123891

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता जोगे वर  पुव , मंबई 60बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत
2 थायी पता  क डमाळुसरे पो रेवतळे , महाड, महाड तालुका, 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 मधुकर  वामण   कदम 1. पवई जे ह एलआर मुंबई 72,पवई,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

2  सं गता   मधुकर  कदम 1. पवई जे ह एलआर मुंबई 72,पवई,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

3 शारदा   बबन  कदम 1. 2 पवई जे ह एलआर मुंबई 
72,पवई,बृ नमुंबई शहर,महारा ,भारत

4 अ वनाश   मधुकर कदम 1. पवई जे ह एलआर मुंबई 72,पवई,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

5 पुजा    मधुकर   कदम 1. पवई जे ह एलआर मुंबई 72,पवई,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

6 क त     मधुकर   कदम 1. पवई जे ह एलआर मुंबई 72,पवई,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

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

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

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)): IQBAL ABDULLATIF 
AATAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH49865        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): DGPMSPM6404

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 म हला  

3 म हला  

4 पु ष  

5 म हला  

6 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)



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): मांडवा को टल

FIR No. ( थम खबर .): 0001 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 01:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 01:46 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
4 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): 19/01/2017 Time (वेळ): 01:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:10 तास Entry No. (न द .):  002

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): 20:00 तास Time To (वेळेपयत): 20:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 05 क.मी.
(b) Address (प  ता):  मांडवाजेट  , पे अँ ड पाक ऑ फस जवळ, अ लबाग,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ी. व म   वामन साळुंखे
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता झराड,अ लबाग , झराड,, अ लबाग , अ लबाग , मांडवा को टल, 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):

जबाब ता. 19/01/2017मी व म वामन साळुंखे वय32 वष, रा. झराड,ता.अ लबाग िज.रायगड,धंदामांडवा जेट  येथे पे अँ ड पाक,मो.नं. 
9273286900सम  मांडवा सागर  पोल स ठाणे येथे हजर राहुन लहुन देतो क ,मी व रल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे रहाते घर 
आहे.घरात मी माझे आईव डल,प नी,भाउ व भावजय असे एक ीत कुटुंबात रहातो.मी गे या दोन म ह यापासुन मांडवाजेट  येथे 
एल.एल.पी.कंपनी कडे पे अँ ड पाकचा एक वषाचा करार केलेला आहे.सदर या करारार दर यान मी व रल कंपनीला दर महा 60,000 हजार 
पये देत असतो. माझे मांडवा जेट  येथील पे अँ ड पाक देखरेखीकर ता 6 कामगार काम कर त असतात. दनांक 18/01/2017 रोजी सकाळी 
साखर आ ी ता.अ लबाग येथे राहणारे 1)मुकेश बामजी,2)गौरव बामजी व दोन अनोळखी इसम हे यांचे कडील इं डका व टा गाडी नं.MH 06 

2982 ह मी चाल व या कर ता घेतले या मांडवाजेट  ये थल पे अँ ड पाक या जागेम ये लावुन गेला. यानंतर सांयकाळी 20.00 वाजणेचे 
सुमारास व रल दोन इसम येवुन यांची व रल इं डका व टा गाडी नं.MH 06 2982 ह घेवुन जा याकर ता पा कगमधुन बाहेर काढले असता माझे 
मी चाल वत असले या पा कग कर ता असलेले कामगार सा दार 1)मुकेश साळुंखे 2)रंिजत मो हते 3)धंनजय मो हते असे सवजण पा कगचे 
पैसे माग याकर ता 1)मुकेश बामजी2)गौरव बामजी व दोन अनोळखी इसम यांचे गाडीचे जवळ जाउन पैसे मा गतले असता आ ह  पैसे देणार 
नाह .असे हणुन ते दोघे गाडी घेवुन पुढे जावु लागले. यावेळी पु हा यांचे कडे पैसे माग याकर ता यांचे गाडीसोबत गेले असता या गो ट चा 
मनात राग ध न यांनी यांचेकडील गाडी थांबवुन माझे व रल कामगार यांस दमदाट  क न हाताबु यांनी मार यास सु वात केल . यावेळी 
1)मुकेश बामजी2)गौरव बामजी यांनी गेट जवऴील असलेले दांडके हातात घेवुन मुकेश ◌ाने माझा कामगार 1) मुकेश मनीनाथ साऴुंखे ◌ाच्◌ा 
पाठ त व छातीवर तसेच 2) रंजीत मोह ते याच्◌ा पाठ वर दांडक्◌ाची झोड घातल  त्◌ाच माणे गौरव बामजी ◌ाने 3) धंनजय गोवींद पाट ल 
याचे डोक्◌ात उपट मा न दुखापती केल्◌ा आहेत. त्◌ावेऴी सदरच्◌ा कार पाहुन मी, व माझे सोबत तेथे उभे असलेले व नील कडवे, अ य 
महालुंगे, संतोष साऴुंखे असे सोड वण्◌ास गेलो असता 1)मुकेश बामजी2)गौरव बामजी व दोन अनोळखी इसम ◌ा◌ंनी आ हांला सु ा हाताबुक्
◌ाने मारहाण क न ठार मारण्◌ाची धमक  दल  ती वेऴ रा ी 08.00 वाजण्◌ाची होती त्◌ानंतर ते सवजण त्◌ा◌ंचे इं डका व टा या गाडीत 
बसुन नघुन गेले. हणुन माझी 1)मुकेश बामजी2)गौरव बामजी व दोन अनोळखी इसम सव रा. साखर आ ी ता. अ लबाग ◌ा◌ंचे व  
कादे शर त ार आहे.माझा वर ल जबाब माझे सांगणे माणे संगणकावर टंक लखीत केलेला असुन तो मी वाचुन पाह ला असता बरोबर व खरा 
आहे.सम  हा जबाब लहुन दला सह  ता.19.01.2017 ठाणे अंमलदारमांडवा सागर  पोल स ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9273286900

2 थायी पता झराड,अ लबाग , झराड,, अ लबाग , 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 1मुकेश    बामजी 1. साखर आ ी अ लबाग,अ लबाग,मांडवा 
को टल,रायगड,महारा ,भारत

2 2गौरव    बामजी 1. साखर आ ी,साखर आ ी,अ लबाग,मांडवा 
को टल,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)

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)



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)): VINOD SHANKAR 
JADHAV

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1102        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): 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  

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 .): 0009 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 20:38 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 20:10 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
5 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): 19/01/2017 Time (वेळ): 20:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:10 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:30 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, 09 क.मी.
(b) Address (प  ता):  मौजे वहूले गावचे ह ीत ी,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): साईनाथ   दे वदास गते गते
(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): चालक

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता. 19/01/2017 मी साईनाथ दे वदास गते वय 30 धंदा एसट  चालक बच नं. 3604 लायस स नं. MH16.20070001915 रा. ीवधन 
ता. ीवधन िज. रायगड मुळ रा. लोहसर खांडगाव ता. पाथड  िज.अहमदनगर मो.नं.814920 सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो 
क , मी व रल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर आहे. घरात माझी प नी उषा व दोन मुल अशा◌ी माणसे ए कत कुटुंबासह 
राहतो. मी गेले 04 वषापासुन एसट म ये चालक हणून ीवधन डेपोम ये नेमणूक स आहे.आज द. 19/01/2017 रोजी मला दुपार  01 00 
वा. ची ीवधन ते नालासोपारा एसट  बस.नं. एम.एच/20/बी.एल./3232 हवर  डयुट  अस याने मी ीवधन डेपो येथे आलो माझेसोबत एसट  
वाहक हाकु नाना मेटकर  वय 26 बच नं. 4185 रा. स या रा ीवधन हे माझेसोबत होते. यानंतर आ ह  आमचे ता यातील एसट  बस 
नं.एम.एच/20/बी.एल./3232 हम ये वासी भ न नालासोपारा येथे ये याकर ता नघालो आमची गाडी बोल , हसळा, साइ येथून वासी घेत 
घेत आ ह  दुपार  03 30 वा. चे सुमारास वहुले टपजवळ आलेवेळी आमचे गाडीचे मागुन एक इको गाडी नं. एम.एच/06/ए.झेड/6587 
हवर ल चालक यांनी याची गाडी आमचे गाडीचे समोर अचानक ओ हरटेक क न थांब वल . हणून मी देखील बस जागीच थां बल  यावेळी 
या गाडीमधील दोन इसम खाल  उत न माझे क बनजवळ आले व क बनम ये चढून तुला गाडी नट चाल वता येत नाह  का आ ह  पुलाचे 
खाल  गेलो असतो असे बोलून या दोघांनी माझे मुंडके टे रंगम ये दाबून हाताने व च पलाने मारहाण क न शट खेचून शटाची बटने तोडल  
यावेळी मी याना पोल सांना फोन करतो असे बोलून मी माझे मोबाइलव न 100 नंबरवर कल कर त असतानाच ते दोघे गाडीतुन खाल  
उत न शवीगाळ क न तुला आ ह  बघून घेतो अशी धमक  देवून यांचे इको गाडीमधून बसुन माणगाव बाजुकडे नघून गेले. यानंतर मी 
माझे ता यातील एसट  बस गाडी ह माणगाव डेपोम ये घेवून आलो. व घडलेला कार आमचे वाहतुक नयंक ी. एस. जी. यादव यांना 
सां गतला यावेळी यांनी पोल स ठा यात त ार दे यास सां गतले. हणून मी माझे ता यातील एसट  बस वांशासह पोल स ठा यात त ार 
दे यासाठ  आलो याचवेळी मला मारहाण करणारे इको गाडी नं.एम.एच/06/ए.झेड/6587 मधील इसम हे देखील पोल स ठा यात आले यावेळी 
पोल सांनी सदर इसमांची नावे यांना वचारल  असता यांनी यांची नावे अ दुस सलाम उमर राउत वय 52 रा. साइ ता. माणगाव 2 म सुर 
हसन बंदरकर रा. मोबा ता माणगाव असे अस याचे सां गतले. सदर इको गाडी नं..एम.एच/06/ए.झेड/6587 ह म सुर हसन बंदरकर हे 
चाल वत अस याचे नाव आता मला मा हत झाले. तर  माझी इको गाडी नं..एम.एच/06/ए.झेड/6587 व रल इसमां व द कायदे शर त ार 
आहे. माझी व रल खबर संगणकावर टंक लखीत केलेल  असुन ती मी वाचुन पा हल  माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहून दले 
सह  इं. पोल स ठाणे अमंलदार माणगाव पोल स ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8605121175

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा ीवधन ता ीवधन िज, माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा ीवधन ता ीवधन िज, ीवधन, माणगांव, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अ दुल   सलाम उमर 
राउत

 अ दुस 1. साई,ता माणगावरायगड,महारा ,भारत

2 म सुर   हसन  बंदरकर  म सुर 1. रा मोबा,माणगावरायगड,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):
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)



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

(2)

(3)

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

No. ( .): 1275        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): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1965  

2 पु ष 1982  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0015 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 15:22 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 15:22 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): 19/01/2017 Time (वेळ): 14:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:51 तास Entry No. (न द .):  023

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

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 08:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): रे वेचे तक ट घरा या पाठ माग, नेरऴ पुव ,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): मोहन   यशवंत   खुणे
(b) Father's Name ( का नाम): यशवंत खुणे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9657386152

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ड गरना हे, हसा,, तामुरबाड,ठाणे ामीण , महारा , भारत
2 थायी पता ड गरना हे, हसा,, तामुरबाड,ठाणे ामीण , महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

बजाज कंपनीची लाल का या 
रंगाची,प सर 150, मोटार सायकल 
.MH 05 CD 7113,                      

इंजीन

35,000.00

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):

 त ारदार यांनी मोटार सायकलचा आजुबाजूला  व नेरऴ शहरात रे वे टेशन,एस.ट  टँ ड या ठकाणी शोध घेतला परंतु मोटार सायकल ह  मऴाल  
नाह . यानंतर त ारदार यांना काम अस याने द.18/1/2017 रोजी मी कामाव

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता.19 /01/2017मी मोहन यशवंत खुणे, वय35वष, धंदानोकर , रा.ड गरना हे, हसा, ता.मुरबाड, िज.ठाणे मो.नं.9657386152, पँन काड 
नं AZWPK3681L, सम  नेरऴ पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे आमचे राहते घर 
आहे. घरात मी माझे कुटूंबासह एक  राहतो. मी ीन प कंपनी क याण येथे गे या चार वषापासुन टेक नशीय स हणुन नोकर स आहे. मी 
रोज ड गरना हे, हसा येथून माझी प सर मा या मोटार सायकल .MH 05 CD 7113 ह  सकाळी 8.00 वाजता.नेरऴ पुव येथील सरकार  
दवाखा या या बाजूला पाक क न रे वेने क याण येथे युट  कर ता जातो. व परत रे वेने सायंकाऴी 05.30 वाजता नेरळ येथे येवून मा या 
मोटार सायकल ने मी हसा येथे माझे घर  परत घेवून जात असतो.ता.17/01/2017 रोजी सकाळी 8.00 वाजता. मी नेहमी माणे युट  
कर ता जा यासाठ  आलो परंतु मला घाई अस याने मी माझी मोटार सायकल .MH 05 CD 7113 ह पाक ग म ये न ठेवता नेरऴ पुव येथील 
रे वेचे तक ट घरा या पाठ मागे उघ या मोक या जागेत ह डल लक क न ठेवल  होती.व नेरऴ येथुन रे वेने क याण येथे गेलो. यानंतर 
माझी युट  संप याने मी परत रे वेने सायंकाऴी 05.30 वाजता नेरळ येथे आलो. व मी पाक क न ठेवलेल  माझी मोटार सायकल ह  घे या 
कर ता नेरऴ पुव येथील रे वेचे तक ट घरा या पाठ मागे उघ या मोक या जागेत गेलो असता माझी मोटार सायकल ह  मला दसून आल  
नाह . हणुन मी माझे मोटार सायकलचा आजुबाजूला व नेरऴ शहरात रे वे टेशन,एस.ट  टँ ड या ठकाणी शोध घेतला परंतु माझी मोटार 
सायकल ह  मऴाल  नाह . यानंतर मला मह वाचे काम अस याने द.18/1/2017 रोजी मी कामावर गेलो. व सायंकाऴी म ांकडे व 
नातेवाईकांकडे माझे मोटार सायकलचा शोध घेतला परंतु माझी मोटार सायकल कोणीह  कंवा कोठेह  मऴुन न आ याने माझी खा ी झाल  
क , माझी मोटार सायकल कोणीतर  चोर याने चो न नेलेल  आसावी अशी माझी खा ी झा याने मी आज रोजी नेरऴ पोल स ठा यास त ार 
दे यास आलो आहे. माझे चोर स गे या मोटार सायकलचे वणन खाल ल माणे1) 35000/ पये. बजाज कंपनीची लाल का या रंगाची,प सर 
150, मोटार सायकल .MH 05 CD 7113, इंजीन .DHZCEA53965, चसी नं.MD2A11CZ4ECA75031 अशी जु.वा. कं.अ 35000/ येणे माणे 
वर ल वणानाची व कंमतीची माझी मोटार सायकल .MH 05 CD 7113 ह ता.17/01/2017 रोजी सकाळी 8.00 वा. ते सायंकाळी 5.30 वा.चे 
सुमारास नेरऴ पुव येथील रे वेचे तक ट घरा या पाठ मागे उघ या मोक या जागेत ह डल लक क न ठेवल  होती ती कोणीतर  चोर याने 
माझे संमती शवाय लबाडी या ईरा याने वतःचे फाय या कर ता चो न नेलेल  आहे हणुन माझी अञात चोर या व द खबर आहे. माझी 
वर ल चोर स गेलेल  मोटार सायकल मऴुन आ यास मी ती 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)): 35,000.00

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

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. ( .): 94        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0004 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 00:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 00:33 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६६(अ)

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): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:19 तास Entry No. (न द .):  002

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

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 07:30 तास Time To (वेळेपयत): 18:30 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, 21 क.मी.
(b) Address (प  ता): क डप महागाव,सुधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): गणेश   नथूराम  घाटवळ
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता क डप पोमहागाव, सुधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता क डप पोमहागाव, सुधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता.19/01/2016 मी,गणेश नथूराम घाटवळ वय 28 धंदानोकर  रा.क डप पो.महागाव ता.सूधागड िज.रायगड मो.नं.8390574352 आधार 
काड नं.500801898856 सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो क , मी व रल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे राहते घर आहे 
घरात मी माझी प नी सो. योती व छोट  बह ण शवानी असे एक त कूटूंबात राहतो मोठ  बह ण नता हचे ल न झाले असून ती ती या 
कूटूंबासह मूंबई येथे राहते मी खोपोल  धामणी येथील बी मलम ये गेले दोन वषापासून कामाला असून माझे कूटूंबाचा उदर नवाह करतो मी 
कंपनीचे टाफ म म ये राहतो व आठव याचे सू ीचे दवशी मंगळवार  व घर  काह  काम असेल तर घर  येत असतो माझी बह ण शवानी 
नथूराम घाटवळ ह  17 वषाची असून ती ी.ब लाळ वनायक मा य मक ा.शाळा व गू कूल क न ट महा व यालय पाल  येथे 12 वा ण य 
शाखेत शकत आहे. ता.13.01.2017 रोजी सायंकाळी 04.00 वा.कामावर असताना माझी त येत बर  नस याने मी साय.05.30 वा.चे सूमारास 
घर  आलो होतो यावेळी घरात माझी प नी व बह ण होती ता.14.01.2017 रोजी सकाळी 06.30 वा.चे सूमारास मी घरातून नघून कंपनीत 
कामावर गेलो व सायं. 05.30 वा.चे सूमारास त येत बर  नस याने घर  आलो यावेळी माझी प नी योती ह ने सां गतले क ,आज श नवार 
आहे शवानी ताई सकाळी 07.30 वा.काँलेजला जातो अशा सांगून नघून गे या आहेत दूपार  12.30 वा.परत यायला पाह जे हो या परंतू 
अजून पयत आले या नाह त हणून मी आमचे गावात पाल  बाजूकजून येणारे सायं.06.30 वा. या शेवट या एस.ट .बसची वाट पाह ला परंतू 
याह  बस मधून बह ण शवानी आला नाह  ते हा पासून आज पयत मी आमचे नातेवाईक व त या मै नीकडे तचा शोध घेतला परंतू ती 
मळून आल  नाह  हणून मी आज रोजी त ार दे यास आलो आहे. तर  ता.14.01.2017 रोजी सकाळी 07.30 वा.चे सूमारास माझी बह ण 
शवानी नथूराम घाटवळ वय17 वष उंची 5फूट 6इंच, रंग गोरा, अंगाने सडपातळ, अंगात चाँकलेट  रंगाचा पंजाबी ेस व सोबत काँलेजची सँग 
असे असून ती घरातून काँलेजला जातो असे सांगून नघून गेल  ती आज पयत घर  परत आलेल  नाह  तसेच मी आमचे नातेवाईकांकडे व 
तचे मै नींकडे तचा शोध घेतला परंतू ती मळून आलेल  नाह  ती कमी वयाची अस याने तीला कोणीतर  फूस लावून पळवून नेल  असावी 
हणून माझी त ार आहे. माझी वर ल खबर संगणकावर टंक लखीत केल  असून ती मी वाचून पाह ल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

VAMAN MHATRE (पोल स उप नर क)/PCMH42245  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).

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): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0005 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 23:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 23:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 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): 19/01/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:10 तास Entry No. (न द .):  042

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:15 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, 22 क.मी.
(b) Address (प  ता): करचूंडे ,सूधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ.स वता   सु नल  बेलोसे  
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता माणगाव बू, सूधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता माणगाव बू, सूधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता.19.01.2017मी सौ. स वता सु नल बेलोसे वय 35वष धंदा मोलमजूर  रा. माणगाव बु. ता. सुधागड िज.रायगड मो.नं.8007356291 
सम  जांभुळपाडा पोल स दूर े ात हजर राहून लहून देतो क , मी वर ल ठकाणी राहत असून तेथे मी माझे वडील बबन रामजी गाउडसे आई 
इंदूबाई मुलगा मतेश, मुलगी राज ी असे राहतो. मी मोलमजूर  क न मुलांचा उदर नवाह करते. मेझे पती सु नल शवराम बेलोसे रा.भालगुल 
यांचेबरोबर माझे पटत नस याने मी स टबर 2016पासून माझे व डलांकडे राहते.माझा नवरा सु नल बेलोसे हा मुलांना भेट यासाठ  अधूनमधून 
माणगाव बु. येथे माझे माहेर  येत असतो. आज ता.19.01.2017 रोजी मी करचुंडे येथे फाँजनीक या फामहाउसम ये सकाळी 08.00 वाजता 
कामावर आले होते. सायंकाळी 05.00 वा.चे सूमारास कामाव न परत घर  माणगाव बू.येथे घर  जा यास नघाले व फाम हाऊस कडून 
माणगाव बू.कडे जाणारे र याव न पाई चालत जात असताना काह  अंतरावर पूढे गे या नंतर आमचे गावाकडे जाणारा एक मो.सायकल वार 
भेटला हणून मी यास घर  जा यासाठ  हात केला व यांनी मो.सायकल थांबव याने मी याचे मो.सायकल वर बसून माणगाव बू.कडे जात 
असताना साय,05.15 वा.चे सूमारास उंबरवाडी गावाजवळ आले वेळी माणगाव बू.कडून माझे पती सूनील बेलोसे हे यांचे मो.सायकल व न 
येत असताना मला दसले हणून या मो.सायकलवर बसले होते यास मोय.सायकल थांब व यास सां गतले यापमाणे यांने मो.सायकल 
थांब वल  मी मो.सायकल व न खाल  उतरले व तो मो.सायकल वार नघून गेला मी तेथेच थांबले असताना तेथे माझे पती सूनील बेलोसे 
माझे जवळ आले व मला हणाले क  दूसया मो.सायकलवर का बस लस असे बोलून यांनी मला शवीगाळी केल  व यांचे कमरेचा प ा 
काढून या प याने मला मारहाण केल  यामूळे पाठ वर व हातावर जखमा झा या तेव यातच माझा भाऊ सूरज हा तथे आला व यांनी 
आमचे झाले या भांडणाची सोडवासोडव केल  मला माझे नवया व द त ार दे याची अस याने तो मला जांभूळपाडा पोल स टेशनला घेवून 
आला थम पोल सांनी मला औषउपचार क न घे याकर ता जांभूळपाडा सरकार  दवाखा यात पाठ वले तेथील डाँ टरांनी माझे दूखापतीवर 
औषधउपचार केले आहेत.तर  आज ता.19.01.2017 रोजी साय.05.00 वा.चे सूमारास मी करचूंडे येथील फाँजनीक या फामहाउसमधून 
कामाव न सूट यावर घर माणगाव बू. येथे लांब अंतरावर चालत जावे लागणार अस याने मी मो.सायकलला हात क न मो.सायकलवर बसून 
घर  जात असताना साय.05.15 वा.चे सूमारास उंबरवाडी गावाजवळ आले वेळी र यात माझे पती मो.सायकलवर भेट याने मी मो. सायकल 
वार यास मो.सायकल थांबू व यास सांगून खांल  उतरले असता माझा नवरा माझे जवळ आला व यांनी मला शवीगाळी क न याचे 
कमरे या प याने मला मारहाण क न जखमी केले हणून माझी माझा नवरा सू नल शवराम बेलोसे याचे व द त ार आहे.माझा वर ल 
जबाब संगणकावर टंक लखीत केला असून तो मी वाचून पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर 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 सु नल   शवराम  बेलोसे 1. भालगूल,सूधागड,पाल ,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)): FAKIRA BABU 
TADAVI

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

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

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

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

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

FIR No. ( थम खबर .): 0006 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 23:16 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 23:16 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई दा बंद  अ ध नयम ,१९९८ 65

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): 19/01/2017 Time (वेळ): 23:06 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:06 तास Entry No. (न द .):  043

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:20 तास Time To (वेळेपयत): 18:20 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 08 क.मी.
(b) Address (प  ता): वा ुऴ ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): जा हवी सु नल च हाण   
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9011846466

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

एक ल ट कचा कन यास धरणेस 
अंगचीच कडी व त डास फरक चे 
बुच असुन ते उघडुन पाहता यात 
सुमारे 10 ल

22,000.00

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):

खबर तार ख 19/01/2017 मी जा हवी सु नल च हाण वय 36 वष, यवसाय नोकर ,मपोना/68 नेमणुक पेण पोल स ठाणे मो नं 
9011846466 सम  सोल स ठा यात हजर राहुन सरकार तफ खबर लहुन देते क , आज ता.19/01/2017 रोजी पेण पोल स ठा यात हजर 
असताना सपो न ी माने यांना बातमीदारामाफत बातमी मळाल  क , मौजे वा ुळ बस टप जवळ राहणार  सौ क पना राजु पवार ह  गावठ  
हातभ ी दा  व चा धंदा करते अशी खा ी शर बातमी मळा याने मा पोल स नर क ी अशोक जगदाळे यांचे मागदशनाखाल ,सपो न 
माने,यांचेसोबत मी वता,सफौ पवार,पोह 845 झराडकर,पोह/743 कांबळे,पोना/1235 ईकर असे पोल स ठा यातुन 17.50 वाजता ठाणे 
दैनं दनी म ये न द क न सरकार  जीपने ोि ह बशन रेड कर ता रवाना होवुन वा ुळ बस टप जवळ आलो.तेथे सपो न माने यांनी दोन 
पंचांना बोलावुन यांना वर ल माणे हक गत कळवुन तेथुन पंचांसह मौजे वा ुळ गावचे बस टपवर पेण खोपोल  रोडचे पि चमेस असले या 
पाय वाटेने पायी चालत जात असताना एका घरा या पाठ मागे मोक या जागेत एक म हला आपले पु यात एक ल ट कचा कन घेवुन 
बसलेल  दसल  , हणुन तीचा आ हाला संशय आ याने तीस मी वत धावत जावुन जागीच धरले ती वेळी 18.20 वाज याची होती.सदर 
म हलेचे ता यात मळुन आले या कनम ये काय आहे याची खा ी करता यात गावठ  दा  अस याची खा ी झा याने तीस तीचे नाव गाव 
वचारता तने तीचे नाव सौ क पना राजु पवार वय 29 वष रा वा ुळ ता पेण असे सां गतले.तीचे ता यात मळुन आले या ोि ह बशन 
मालाचे वणन खाल ल माणे 1) 220.00 एक ल ट कचा कन यास धरणेस अंगचीच कडी व त डास फरक चे बुच असुन ते उघडुन पाहता 
यात सुमारे 10 लटर गावठ  हातभ ीची दा  क.अं 220.00 येणे माणे वर ल वणनाचा व कमतीचा ोि ह बशन माल वर ल नमुद म हला 
आरोपीत सौ क पना राजु पवार वय 29 वष रा वा ुळ ता पेण हचे ता यात मळुन आ याने सदर कनमधुन नमु या कर ता एका काचे या 
लहान बाटल त 180 मल  गावठ  दा  काढुन घेवुन नमुना बाटल  व मुळ कनचे त डास पंचाचे व पोल सांचे स यांची कागद  लेबल लावुन 
लाखेचे सल जागीच कर यात आलेले आहे.तसेच सदरचा सव ोि ह बशनचा माल ज त क न ता यात घे यात आलेला आहे.तसा स व तर 
पंचनामा सपो न माने पेण पोल स ठाणे यांनी जागीच केलेला आहे.तर  ता.19/01/2017 रोजी 18.20 वा.म हला आरोपीत सौ क पना राजु 
पवार वय 29 वष रा वा ुळ ता पेण हने आपले ताबे क जात वनापरवाना गैरकायदा वर ल वणनाचा व कमतीचा ोि ह बशनचा माल 
बाळगले ि थतीत मळुन आल  हणुन तीचे व  मुं. ो.अ ट क.65 (खंड) ई माणे सरकार तफ खबर आहे.सोबत आरोपी,पंचनामा व ज त 
मु ेमाल आहे.सम  हे लहुन दले ता.19/01/2017 ठाणे अंमलदारपेण 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 सौ क पना राजु पवार   1. वा ुळ,पेण,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 22,000.00

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): MAHRUI198011        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

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 1988  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 14:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 14:14 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 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): 19/01/2017 Time (वेळ): 13:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:14 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 19/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): काश   हर भाउ  वाघमारे 
(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) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कराडे खुद, पनवेल , रसायनी, 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):

जबाब ता.19/01/2017मी काश ह रभाऊ वाघमारे वय 31 वष, यवसाय ना भक रा. कराडे खुद ता.पनवेल िज रायगड मो.नं. 8793589233 
सम  रसायनी पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन दोतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे मी माझी प नी सौ त ा, मुलगा 
क तुक, आई तारामती, वडील हर भाऊ, भाऊ सागर असे आ ह  एक  कुटुंबात राहतो माझा अँथोनी गरेज समोर सलुनचा यवसाय असुन 
यावर उपिज वका करतो.आज ता. 19/01/2017 रोजी सकाऴी 09.00 वाजताचे सुमारास माझे शेजार  राहणारे गणेश ल णण कारादे यांनी 
याचे जुने घर दु ती कर त असुन याने याचे घराचेवर समटचा प ा बस व याचे काम चालु केलेले आहे.तो याचे घराला बसवीत असलेला 
संमटचा प ा माझे जागेत येत अस याने मी व माझे वडील हर भाऊ तुकाराम वाघमारे व आई तारामती असे तीघेजण आ ह  शेजार  राहणारा 
गणेश ल मण कारादे याला हणाले तुझा प ा आम या जागेत येत आहे तु प ा थोडा आतम ये घे असे याला सां गतले असता याने 
आणखीन प ा बाहेर काढला व तु हाला काय करायचे आहे ते करा असे बोलुन याने आ हाला शवीगाऴी कर यास सु वात केल  मी याला 
हणालो तु आम या जागेत प ा घेतला व तु पु हा आ हालाच शवीगाऴी करतो असे सां गतले या गो ट चा यास राग येवुन तो माझे 
अंगावर मार यासाठ  धावत आला व याचा नातेवाईक ाकाश मुऴे यांनी माझी गऴप ी धरल  व गणेश कारादे यांनी वट उचलुन माझे 
कपाऴावर डो याजवऴ मारलेल  आहे माझे वडील हर भाऊ वाघमारे व आई तारामती हे सोड व यासाठ  आल असता काश मुऴे यांनी यांना 
ढकळुन दले यामुऴे माझे वडीलांचे पायाला वट लागलेल  आहे.तर  आज ता.19/01/2017 रोजी सकाऴी 09.00 वाजाताते सुमारास माझे 
शेजार  राहणारा गणेश ल मण कारादे हा याचे घराचा प ा लावीत असताना माझे जागेत आ याने मी याला सां गतले क , तुझा प ा माझे 
जागेत येतो तो काढुन टाक असे सां गतले या गो ट चा याला राग येवुन याने मला शवीगाऴी क न माझे अंगावर मला मार यासाठ  धावत 
येवुन काश मुऴे यांनी माझी गऴप ी पकडल  व गणेश ल मण कारादे यांनी याचे हातातील वट मा न अपखुशीने दुखापत केल  तसेच 
काश मुऴे यांनी माझे आईवडीलांना ध काबु क  व शवीगाऴ केल  हणुन माझी त ार आहे. माझा वर ल संगणकावर टंक लखीत कर यात 
आलेला जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे समोर बरोबर टंक लखीत केलेला आहे. सम  हे लहुन दले.इ.पो.ठाणे अंमलदार रसायनी पोल स 
ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8793589233

2 थायी पता कराडे खुद, पनवेल , रसायनी, 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 गणेश   ल मण  कारादे 1. कराडे 
खुद,पनवेल,रसायनी,रायगड,महारा ,भारत

2 काश    मुऴे 1. कराडे 
खुद,पनवेल,रसायनी,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)): Rohan Chandrashekhar 
Bhoir

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. ( .): 708        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0005 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 18:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 18:30 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 19/01/2017 Time (वेळ): 18:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:30 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 01/06/2016 Date To ( दनांक पयत): 19/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 18:30 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): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): जसवल , ीवधन-402110

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): आर फ   मह मद शर फ डांगे
(b) Father's Name ( का नाम): मह मद शर फ डांगे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1980 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): इतर 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850142271

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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 समीर  अ दुल गणी 
इनामदार

वडील: अ दुल गणी 
इनामदार

1. ओझड,वाई,वाई,सातारा,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)



मी आर फ मह मद शर फ डांगे, वय.37 वष यवसाय. ा सपोट, जात.मु ल म, रा.जसवल , ता. ीवधन, मो नं. 9850142271 सम  हजर 
राहुन खबर लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी माझी प नी सौ. सहर आर फ डांगे, मुलगा अ ल डांगे, असे आ ह  एक  कुंटूबात राहतो. माझे 
ीवधन येथे टाप टार नावाचा ा सपोट यवसाय आहे. माझेकडे एक पकअप गाडी, म झी क पकअप, व टाटा 909 टे पो या गाडया 
आहेत. मी मला लागणाया गाडया वडखळ शो म मधुन घेत असतो व काह  दवसानंतर या वकत असतो. माझा भाऊ नासीर शर फ डांगे 
रा. ीवधन यांचे मालक ची बोलेरो पकअप गाडी नंबर MH.06.BG.2719 ह  गाडी तो वकणार अस याने ए ल 2016 महात वडखळ येथील 
शो म मधुन माझे भावाचा व माझा नंबर घेवुन स मर अ दुलगणी इनामदार रा.ओझड ता.वाई िज.सातारा मो.नं.8805528275 यांनी आमचेशी 
संपक साधुन सदरची बोलेरो पकअप गाडी पाह यास ते जसवल  येथे आले. यांना आमची बोलेरो पकअप गाडी आवडल  यावेळी सदर 
गाडीचा यवहार 4,60,000/ पयाला ठरला होता. यावेळी स मर इनामदार यांनी आमचे ठरवलेले पैसे मुदतीत पुण देवुन यांना आ ह  
आमची बोलेरो पकअप गाडी वकल  होती. यावेळी मी यांना माझी देखील म सी क पकअप गाडी मला देखील वक याची अस याचे 
यांना सां गतले होते. यानंतर मे/2016 महात पु हा स मर अ दुलगणी इनामदार रा.ओझड हे मी वकणार असणार  म सी क पकअप नं. 

MH.06.BG.2807 ह  गाडी पाह यास जसवल  येथे आले. यांना माझी म सी क पकअप गाडी आवडल . यावेळी सदर गाडीचा आमचेत 
3,70,000/ पयाला यवहार ठरला स मर इनामदार याने मला वनंती क न सां गतले क , सदरची म सी क पकअप गाडी ह  मी वत 
साठ  वापरणार असुन मी सदरची पकअप गाडी आता घेवुन जातो. माझे यवहाराचे पैसे चार दवसानंतर येणार असुन माझे पैसे आ यावर 
मी चार दवसात तुमचे पैसे पाठ वतो असे सां गतले. स मर इनामदार याने आमचेकडुन पुव  घेतले या बोलेरो पकअप गाडीचा यवहार 
मुदतीत पुण केला अस याने आ ह  याचेवर व वास ठेवला व यांना माझी म सी क पकअप गाडी घेवुन जा यास सां गतले. परंतु 
यावेळी मी यांना गाडीचे कागदप  हे यवहार पुण झा यावर देवुन नंतर गाडी तुमचे नावे ा सफर क , असे सां गतले होते व यांनी संमती 
देवुन स मर इनामदार हे माझी म सी क पकअप गाडी नं. MH.06.BG.2807 हे घेवुन गेले. यानंतर चार दवसानंतर मी यांचेकडे माझे 
पकअप गाडीचे पैसे माग यासाठ  फोन केला असता आज देतो, उदया देतो असे क न माझे पकअप गाडीचे पैसे दले नाह त. हणुन मी 
यांना माझी पकअप गाडी मला परत करा असे सां गतले. परंतु वेळोवेळी ते मला वनंती क न माझेकडुन वेळ मागुन घेत होते.नंतर 
द.28/07/2016 रोजी मी स मर इनामदार यांचे घर  ओझड येथे जावुन यांना भेटलो असता यांनी मला सां गतले क , माझे यवहाराचे काम 
झालेले नस याने मी सदरची गाडी ह  सराज मुलाणी रा.कदेपुर, िज.सांगल  यांना वकणार आहे. तर  तु ह  यांचे नावाने आर.ट .पेण येथुन 
मला ना हारकत घेवुन या, मी तुमचे पैसे 5 आँग ट 2016 ला देतो असे सां गतले. यावेळी मी यांना सां गतले होते क , मी आर.ट .ओ. पेण 
येथुन सराज मुलाणी यांचे नावाने ना हारकत काढुन देतो. परंतु माझे पैसे मळा या शवाय मी तु हाला ना हारकत देणार नाह  असे सांगुन 
मी आर.ट .ओ. पेण येथुन सराज मुलानी यांचे नावाने ना हारकत दाखला लगेच काढुन घेतला व तसे स मर इनामदार यांना कळ वले. परंतु 
स मर इनामदार यांनी यानंतर मला वेळोवेळी माझे पकअप गाडीचे पैसे दे याचे सांगुन अ याप पैसे दले नाह त. दर यान या काळात मी 
चौकशी केल  असता सदरची पकअप गाडी ह  स मर इनामदार याने सराज मुलाणी याचे ता यात दलेल  असुन मी वेळोवेळी स मर इनामदार 
यांना फोन क न माझे पैसे कंवा माझी पकअप गाडी परत देणे बाबत कळवुन देखील यांनी माझे पकअप गाडीचे पैसे व व वासाने दलेल  
पकअप गाडी परत दल  नस याने मी आज रोजी याबाबत पोल स ठाणेत त ार दे यास आलेलो आहे.तर  मे/ 2016 ते आजपावेतो माझे 
मालक ची म सी क पकअप MH.06.BG.2807 ह  गाडी मी वकणार अस याने समीर अ दुल गणी इनामदार रा.ओझड, ता.वाई, िज.सातारा 
यांने सदरची गाडी पाहुन सदरची गाडीचा 3,70,000 पयात यवहार ठरवुन याबदद यात मला 10,000 पयाचा बयाणा देवुन उवर त 
र कम दे याचे कबुल क न व वासाने माझेकडुन माझी पकअप गाडी नंबर MH.06.BG.2807 ह  गाडी घेवुन जावुन आजपोवेतो वेळोवेळी 
वनंती क न देखील माझे पकअप गाडीचे ठरलेले पैसे अगर माझी पकअप गाडी परत आणुन न देता माझा व वासघात क न फसवणुक 
केल  हणुन माझी याचे व द त ार आहे. 

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH26650        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)
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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): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0006 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 19/01/2017 22:22 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 19/01/2017 22:22 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 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 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): 19/01/2017 Time (वेळ): 15:44 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:35 तास Entry No. (न द .):  035

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

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 तास Time To (वेळेपयत): 18:31 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, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई गोवा हायवे रोडवर मौजे खा,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SHRIDHAR  SHANTARAM ADHIKARI

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/06/1973 (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 वडखऴ पोल सठाणे, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9421170759

2 थायी पता वडखऴ पोल सठाणे, 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 ाण द ताराम भोपी   1. भोनंग पोसुडकोल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी ीधर शांताराम अ धकार  पोना/2041, वय.44 वष, यवसायनोकर , वडखळ पोल स ठाणे मो.न.9421170759 सरकारतफ खबर लहुन 
देतो क ,मी वडखळ पोल स ठा याचे गेले एक वषापासुन नेमणुक स असुन द.17/3/2016 रोजी वडखळ पोल स ठा यात आ हास 8.00 ते 
20.00 वाजेपंयत ठाणे अंमलदार डयुट  असताना सायंकाळी 19.00 वाज याचे सुमारास बटमाशल पोक/949राहुल पाट ल यानी कळ वले क , 
खारढोबी येथे दोन मोटारसायकलचा अपघात झाला आहे असे कळ व याने तशी टेशन डायर म ये न द केल  असुन सदरचे जखमी हे 
बोल याचे ि थतीत नस याने द.18/1/2017 रोजी स व तर खबर घेवुन 17.45 वाजता मोटार अपघात नं.2/2017 दाखल केला असुन 
रामब चन ीराम गोड वय30वष धंदाबाधंकाम रा. ामगोचा,पो.देवकळी तारण ता.सठ या िज.आजमगड रा य उ तर देश स या 
रा.अंतोराफाटा,अवधुत मेडीकल,गस गोडावुनचे बाजुला रा.अंतोरे ता.पेण िज.रायगड यानी मोटार अपघाताची खबर दल  ती खाल ल माणे, खबर 
देणार द.17/1/2017रोजी सकाळी 9.00 वाजता आमटेम येथील द ताराम दगडु तांबोळी यांचे नातेवाइकांचे बांधकाम कर याकर ता याचे शेठ 
मनोज चं भान यादव यांचे सोबत गेला होता. याचे काम संप यानंतर तो व शेठ मनोज यादव असे मोटार सायकल नंबर एमएच 
06/अेएम/2809 व न मुंबइगोवा हायवे रोडने येत होते. मोटारसायकल ह  मनोज चं भान यादव हा चाल वत होता व खबर देणार पाठ मागे 
बसला होता.ते दोघे आमटेम बाजुकडुन मुंबइ गोवा हायवे रोडने वडखळ बाजुकडे येताना सायंकाळी 6.30 वाज याचे सुमारास गडब गावचे ह ीत 
आलेवळी वडखळ बाजुकडुन नागोठणे बाजुकडे जाणार  मोटार सायकल नंबर एमएच06ए.ए स/1249 हा आमटेम बाजुकडे जात असताना याचे 
समोर एक मोठ  गाडी उभी होती हणुन याने कट मा न याची साइड सोडुन रग साइडला येवुन खबर देणार बसले या मोटारसायकला ठोकर 
मार याने अपघात केला आहे. अपघातात खबर देणार याचे त डावर मार लागला असुन उजवा पाय सुजलेला आहे. तसेच मोटारसायकल 
चाल वणारे याचे शेठ यांचे त डाला व उजवे पायाचे पंजाला दुखापत झाल  आहे. तसेच ठोकर मारणाया मोटारसायकल नंबर 
एमएच06ए.ए स/1249 वर ल चालक वत व याचे पाठ मागे बसले या इसमालाह  जखमी केलेले आहे. चालकाचे नाव ाण द ताराम भोपी 
रा.भोनंग,सुडकोल  अ लबाग व पाठ मागे बसलेला इसमाचे नाव नतेश मोर वर पाट ल रा.जुइअ बास ता.पेण अस याचे समजले.सदरचे 
खबरेव न वडखळ मोटार अपघात रिज.नं.2/2017दाखल केलेला आहे. आ ह  अपघाताचे ठकाणचा दोन पंचासम  पंचनामा केला सदरचे 
ठकाण हे मौजे गडब गावचे ह ीत खारढोबी मुंबइगोवा हायवे रोडवर असुन सदरचा र ता प का डांबर  असुन मधोमध डवायडर हे 6 फुटाचे 
असुन दो ह  बाजुचा र ता हा प का डांबर  22 फुट ंद चा आहे. अपघातचे ठकाण हे पुव बाजुचे डांबर  रोडचे कनारपटट  पासुन 14 फुट 
अंतरावर तसेच पि चम बाजुचे डवायडर प ीपासुन 8 फूट अंतरावर आहे. तसेच पुवकडील खारढोबी बस टप पासुन 120 फुट अंतरावर व 
मोबाइल टवर पासुन 200फुट अंतरावर आहे.अपघात ठकाणी मोटार सायकलचे फायबरचे बार क तुकडे पडलेले दसुन असुन दो ह  वाहने ह  
अपघात ठकाणापासुन रोडचे बाजुला उभी क न ठेवलेल  आहेत. मोटार सायकल नंबर एमएच06ए.ए स.1249 व मोटारसायकल नंबर एमएच 
06ए.एम./2809 वर ल चालक हे जखमी अस याने सदर वाहनांची कागदप े पाहता आल  नाह त. सदर अपघाताचे कामी सा ीदार 1)मनोज 
चं भान यादव वय30वष रा.तोफापुर पो. बधवल ता.संगडी िज.आजमगड रा य युपी स या रा.अंतोराफाटा,अवधुत मेडीकल,गस गोडावुनचे 
बाजुला ता.पेण िज.रायगड 2)सु नल शंकर पाट ल वय40वष रा.साल ंदे पो.कासु ता.पेण िज हा रायगड यांचेकडे वचारपुस करता सा ीदार नं. 
1यांचे सांगणे क , तो व याचे सोबत याचे गावाचे बाजुचा रामब चन ीराम गोड असुन ते स ह लचे बांधकाम करतात. द.17/1/2017रोजी 
सकाळी 9.00 वाजता तो आमटेम येथील द ताराम दगडु तांबोळी यांचे नातेवाइकांचे बांधकाम कर याकर ता याचा गावकडील रामब चन 
ीराम गोड यांचे सोबत गेला होता. काम संप यानंतर ते दोघे मोटार सायकल नंबर एमएच 06ए.एम./2809 व न मुंबइगोवा हायवे रोडने येत 
होते. तो मोटारसायकल चाल वत होता व पाठ मागे रामब चन गोड हा बसला होता. ते दोघे आमटेम बाजुकडुन मुंबइगोवा हायवे रोडने वडखळ 
बाजुकडे सायंकाळी 6.30 वाज याचे सुमारास खारढोबी गावचे ह ीत आलेवेळी मोटारसायकल नंबर एमएच06ए.ए स./1249हा वडखळ बाजुकडुन 
आमटेम बाजुकडे जात असताना रग साइडला येवुन याने याचे मोटारसायकलला ठोकर मार याने अपघात झाला आहे. अपघातात याला 
त डावर मार लागला असुन उजवा पायाला फ चर झालेला आहे. तसेच पाठ मागे बसलेला खबर देणार याचे त डाला, उजवे पायाला मार लागला 
आहे. तसेच ठोकर देणार सीबीझेड मोटारसायकल वार नं.एमएच 06ए.ए स/1249 वर ल चालक व याचे पाठ मागे बसले या इमसाह  मार 
लागलेला आहे. सा ीदार.नं.2यानी सदर या मोटारसायकल  हया अपघातापासुन दुर अंतरावर लावुन ठेव या आहेत.सदरबाबत यांचे सांगणे क  
मोटारसायकल नंबर एमएच 06एए स/1249 हा याची बाजु सोडुन रग साइडला आ याचे प ट दसत आहे असे सांगत आहे. सदर 
अपघातातील मोटारसायकल नंबर एमएच 06एए स/1249 वर ल चालक ाण द ताराम भोपी रा.भोनंग, सुडकोल  अ लबाग यास मो हेअ ट 
कलम 209 माणे नोट स दे यात आलेल  आहे. तसेच एमएच 06ए.एम./2809चा चालक मनोज चं भान यादव रा.आजमगड उ तर देश हा 
जखमी अस याने यास मो. हे.अ ट माणे नोट स दे यात आल  नाह . एकंदर त सदर अपघाताचे झाले तपासाअंती व घटना थळाचे 
प रि थतीव न तसेच सा ीदारांचे सांगणेव न मोटारसायकल नं.एमएच06ए.ए स/1249वर ल चालक आरोपी ाण द ताराम भोपी रा.भोनंग 
पो.सुडकोल  ता.अ लबाग याने याचे ता यातील मोटारसायकल मुबंइ गोवा हायवे रोडने वडखळ बाजुकडे वत चाल वत घेवुन जात असताना 
खारढोबी गावचे ह ीत आलेवेळी र याचे प र थीतीकडे दुल  क न,अ वचाराने हयगइने बेदरकारपणे व अ तवेगाने मोटारसारयकल चालवुन 
समोर ल वाहनाला ओ हरटेक क न रंग साइडला येवुन नागोठणे बाजुकडुन वडखळ बाजुकडे जाणार  मोटारसायकल नं.एमएच 06ए.एम./2809 
ला ठोकर मा न अपघात क न अपघाताम ये मोटारसायकल नंबर एमएच06 एएम/2809 वर ल चालक मनोज चं भान यादव व याचे 
पाठ मागे बसलेला सा ीदार रामब चन ीराम गोड यांस तसेच वतस आ ण याचे ता यातील मोटरसायकलचे पाठ मागे बसलेला सा ीदार 
नतेश मोर वर पाट ल रा.जुइअ बास ता.पेण यास लहान,गं

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 Dharma Magar Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1693        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.
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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): Pradip Balaso Suryawanshi

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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