
1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0016 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/01/2017 06:01 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 20/01/2017 19:15 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४९८अ
3 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): 21/01/2017 Time (वेळ): 00:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:46 तास Entry No. (न द .):  007

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/05/2015 Date To ( दनांक पयत): 20/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 09:00 तास Time To (वेळेपयत): 19:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): वैजनाथ ता कजत िज रायगड  ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वेता    महे  शंदे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 52, ठांनगे आऴी चाऴ, भवंडी िज ठाणे , भवंडी शहर, ठाणे शहर, महारा , 

भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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.): 

2 थायी पता 52, ठांनगे आऴी चाऴ, भवंडी िज ठाणे , भवंडी शहर, ठाणे शहर, 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  सुनंदा    महादेव गुरव  
सासु 

1. वैजनाथ,ता 
कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

2 राजे ी     मुकुंद मुकुंद 
जावबाई

1. वैजनाथ,ता 
कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब तार ख 21/01/2017 मी सौ वेता महे  शंदे, वय 45 वष, रा.52 ठांनगे आऴी चाऴ भवंडी िज ठाणे मो.नं . 9975983376 सम  
पोल स ठा यात त ार लहुन देते क, मी वर ल ठकाणची राहणार  असुन तेथे मी माझे पती मुल ंसह एक  राहत आहे. माझे पती फायरमन 
हणुन न कर  कर त असुन यांचे मऴणारे उ प नांवर उदर नवाह करतो. माझे माहेर मु पो नरगुडसर ता आंबेगाव िज पुणे येथे असुन तेथे 
माझे आई वडील राहतात मला एकुन सहा बह नी आहेत. यांपै क सवात मोठ  बह न शोभा गुरव मयत झाल  आहे. दोन नंबरची बह न सुवणा 
सुर  शंदे ह  माझी जावबाई आहे तीन नंबर मी वता चार नंबर बह न वषा अंकुश पांडे तीचे सासर क याण येथे पाच नंबर बह न पौण मा 
नयन पांडे तचे सासर ना शक येथे आहे. सहा नंबर बह न अ वीनी शेखर गायकवाड हचे सासर क याण येथे असुन लहान बह न यो गता 
मोहन गुरव ह चे सासर वैजनाथ ता कजत येथे आहे. माझी लहान बह न योगीत ह चे ल न 8 फे ुअर  2014 रोजी आमचे धमानुसार वैजनाथ 
ता कजत िज रायगड ये थल मोहन महादेव गुरव यांचे सोबत थाटामाटात झालेले आहे. यो गता या सासर या घरात तचे पती मोहन सासरे 
महादेव गुरव सासु सुनंदा मोठा दर मुकुंद जाउबाई राजे ी व यांची दोन लहान मुले असे कुटुंब आहे ल न झा यानंतर सुमारे ,एक वषानी मी 
2015 म ये माझी बह न वषा अ वीनी दाजी अशोक बाबुराव गुरव वषाचा मुलगा मोह त असे यो गता या सासर  सु यांम ये मु कामी गेले 
होते यावेऴी यांचे समोरच यो गताची सासु सुनंदा गुरव व यो गताची जाउबाई राजे ी हने याचे समोरच यो गताचे पती मोहन गुरव यांचे 
मोटार सायकलची चावी गहाऴ झाल  या कारणांव न बह न योगीता हचे सोबत भांडण केले होते व यावेऴी तचे ग यातील सो याचे सव 
दागीने सासुन काढुन घेतले होते. सदर वेऴी बह न वषा हने यांचे सवाची समजुत काढल  होती. व सव झालेला कार तने मला सां गतला 
होता. माझी बह न योगीता हचेकडे मी व माझे पती अधुन मधुन येत असे. यावेऴी सु दा यो गताची सासु व जावूबाई या योगीता सोबत 
छो या छो या कारणांव न भांडण करत अस याबाबत योगीत आ हास सांगत होती यावेऴी मी योगीताशी समजुत काढल  होती काह  
दवसांनी माझी बह न योगीता गरोदर असताना व तीला पाचवा मह ना चालु असताना यो गताचे सासु व जावबाई यांनी भांडणे केल  होती 
यावेऴी योगीताने माझे आई वडीलांना मला येथे राहायचे नाह  माझी सासु व जावबाई माझे सोबत रोज दा ग यांव न भांडण कर त आहेत 
मला माहेर  यायचे आहे. असे सां गतले होते. माझे वडील योगीता या सासर  जावुन तची सासु व जावबाईची समजुत काढुन यो गताला माहेर  
घेवुन आले यावेऴी यो गताने त या सासर  सासु व जावबाई या जा त ास देतात तसेच तचे पती सासरे व दर काह ह  बोलत नाह त असे 
सां गतले होते. यानंतर यो गता सात या मह यात बाऴंत झाल . यावेऴी ह पीटल मधील अधा खच आमचे माहेराहुन व अधा खच 
यो गता या सासर यांनी केला होता.योगीता दोन मह ने माहेर च राह ला होती गे या एक मह यांपुव  तला सासर  आणनेक रता तचे पती व 
सासु यांनी आमचे माहेर  येवुन यो गता व बाऴाला वैजनाथ येथे घेवुन आले. यानतर यो गताची सासु व जावबाई बाऴंत पणात झाले या 
खचाव न तला टचर कर त असत याबाबत तने मला फोनवर सां गतले होते .काल दनांक 20/01/2017 रोजी दुपार  12.00वा चे सुमारास 
माझी बह न योगीता हने तचा मो नं 9822775040व न मला फोन केला व सां गतले क माझी सासु सुनंदा व जावबाई राजे ी यांनी माझे 
सोबत पु हा भांडण व मान सक ास दे यास सु वात केल  आहे यावर मी तला सां गतले आ ह  घरातील सव मंडऴी व आई वडीलांसह 
बाळाला पाह यास येणार आहोत ते हा तने तु ह  कोणीह  येवु नका नाह तर सासु आणी जावबाई माझे सोबत पु हा भांडणे क न जा त ात 
देतील असे बोलुन तने फोन बंद केला. यानंतर योगीता मला अशी फोनवर बोलल  हणुन मी माझी बह न वषा व सुवणा यांना फोन क न 
सां गतले. यानीसु दा योगीता हस फोन केला होता यानंतर मी माझी घरातील कामे क  लागले. सायंकाऴी 7.00 वा चे सुमारास मी 
घरातील कामे कर त असताना यो गता या शेजार  राहणार  माझी स खी भाची स वता चं कांत ठोसर हचा फोन आला व तने कऴ वले क 
यो गता मावशीने त या घरात गऴफास लावुन घेतला आहे व तीला सरकार  ह पीटल कजत येथे घेवुन गेलेले आहेत हणुन मी घरातील 
सवाना फोनक न सदरची ह कगत सां गतल . व आ ह  घरातील सव मंडऴी उपिज हा णालय कजत येथे आलो. तेथील ड टरांना भेटुन खा ी 
केल  असता माझी बह न योगीता ह  मयत झा याचे सां गतले. तर  माझी बह न योगीता ह  हचे ल न झा यानंतर मे 2015 ते दनांक 
20/01/2017 रोजी दर यान तचे सासर या लोकांपै क सासु सुनंदा माधव गुरव व जावबाई राजे ी मुकुंद गुरव यांनी संगणमत क न वारंवार 
छो या मो या गो ट ंव न तसेच अंगावर ल दा ग यांव न भांडण क न मान सक ास देवुन तस आ मह या कर यास व त केले हणुन 
माझी यांचे व द त ार आहे माझा वर ल जबाब मी सां गत या ंमाणे बरोबर असुन तो संगणकावर टंक लखीत कर यात आला आहे. 
सम ,हे लहुन दले सह  ता 21/01/2017 ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे 

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): 

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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.

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 म हला  

2 म हला  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/01/2017 19:39 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/01/2017 18:16 वाजता

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

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): 21/01/2017 Time (वेळ): 18:16 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:16 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 21/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 21/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): बोरघर,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Sanjay    Dhondu   Salavi

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 12/07/1974 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता माणगाव पोल स ठाणे , रायगड, महारा , भारत
2 वतमान पता माणगाव पोल सठाणे , माणगाव रायगड, महारा , भारत
3 थायी पता माणगाव पोल सठाणे , माणगाव 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 .   कम तची दोन सफेद रंगाचे 
ला ट क कन 220.00

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 ता.21/1/2017 मी संजय ध डू साळवी पो.ना.2114 नेमणूक माणगाव पोल स ठाणे सम  हजर राहुन लहुन देतो क , मी माणगाव 
पोल स ठाणे येथे गेले 5 वषा पासुन नेमणूक स आहे. आज रोजी मी तसेच पो.हे.क. 1275 एस.एस. शंदे असे बोरघर गावांत पोल स न र क 
ी.लगरे सा◌ो.यांचे आदेशाने पेटऋोल ंग डयुट  फरत असताना पोल स न र क ी.लगरे सो. यांना बातमीदारा माफत माह ती मळाल  
क ,मौजे बोरघर गावांत चोराट  गावठ  दा  व चे धंदे चालतात अशी खा◌ीशीर बातमी मळा याने यांनी आं हास कळवुन पोल स न र क 
सा◌ो.यांचे आदेशाने पो.स.इ ए. एस. पाट ल, व मी वत  तसेच पो.हे.क. 1275 एस.एस. शंदे असे बोरघर गावांत खाजगी वाहनाने आलो. तेथे 
आ यावर पो.स.इ. ए. एस. पाट ल यांनी दोन पंचाना बोलावुन घेवुन यांना बातमी माणे हक गत कळवुन पंचासह आं ह  पोल स ो ह . 
मालाचा शोध घेत असताना एका घराचे उ तर बाजुस असलेले लाकडाचे खोपी जवळ एक इसम याचे पुढयात दोन ल ट क चे कन घेवुन 
संशया पद र या बसलेला दसला. यास मी जागीच 16.45 वा.धरले व यास पंचासम  यांचे नाव गाव वचारले असता याने याचे नाव 
नामदेव हर  वाघरे वय.60 रा.बोरघर, ता. माणगाव असे सांगीतले. याचे जवळील दो ह  कन म ये काय आहे याची पंचासम  खा◌ी केल  
असता या म ये गावठ  दा  अस याची खा◌ी झाल . तचे वणन खाल ल माणे1 110.00 एक सफेद रंगाचा ल ट कचा कन याचे बुच 
काढून पाहता या म ये सुमारे 5 ल. गावठ  दा  कन सह कं.अं.2 110.00 एक नळे रंगाचा ल ट कचा कन याचे बुच काढून पाहता या 
म ये सुमारे 5 ल. गावठ  दा  कन सह कं.अं. 220.00 येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह .चा माल गावठ  हातभटट ची दा  
मळून आ याने वर नमूद दो ह  कनम धल थोडी थोडी दा  अशी एकुण 180 म.ल . दा  एका काचे या व छ बाटल त तपासणी कर ता 
काढुन घेवुन बाटल चे त डावर बुच लावुन बाटल चे व कनचे बुचावर पंचाचे सह चे कागद  लेबल लावुन यावर लाखेची पोल स बटनांची सले 
जागीच कर यात आलेल  आहेत. सदर माल ज त क न ता यात घेवुन तसा स व तर पंचनामा पोल स उप नर क ए.एस.पाट ल यांचे सम  
क न आरोपीत यास ता यात घेवून पोल स ठा यात आणलेला आहे. . तर  वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी आरेापीत नामदेव हर  वाघरे 
वय.60,रा.बोरघर,ता.माणगाव याने वर ल वणनाची तबंधीत असलेल  गावठ  हातभ ीची तयार दा  ह  वनापरवाना गैरकायदा आपले ताबे 
क जात बाळगले ि थतीत मळुन आला हणुन याने मुंबइ ो ह . अ ट क. 65 खंड ड माणे गु हा के याने माझी याचे व द सरकारतफ 
खबर आहे.सम  हे लहून दले सह .ता.21/1/2017 इं. पोल स ठाणे अमंलदार माणगाव 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 नामदेव   हर   वाघरे  नामदेव 1. 
बोरघर,माणगाव,माणगांव,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 220.00

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

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

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

13.

(4) District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1957  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)











1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/01/2017 23:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/01/2017 23:58 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 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): 21/01/2017 Time (वेळ): 23:52 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:52 तास Entry No. (न द .):  046

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 21/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 21/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 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, 05 क.मी.
(b) Address (प  ता): मूंगोशी गावचे हदद तील वढाचा शे,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संद प जयराम पवार   
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7262283444

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

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

170.00

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 22/01/2017 मी संद प जयराम पवार वय 29 यवसाय .नोकर  पो.काँ.910, नेमणूक पेण पोल स ठाणे रायगड.मो नं 
72622834447 सम  सोल स ठा यात हजर राहुन सरकार तफ खबर लहुन देते क , आज ता.21/1/2017 रोजी पेण पोल स ठा यात हजर 
असताना मा.पोल स नर क ी. जगदाऴे यांना बातमीदारामाफत बातमी मळाल  क , मौजे मूंगोशी गावचे हदद तील वढाचा शेत येथे मधूकर 
जनादन झेमसे हा गावठ  हातभ ीची दा  व चा धंदा कर त आहे . अशी खा ी शर बातमी मळा याने मा पोल स नर क ी अशोक 
जगदाळे ,सपो न माने,यांचेसोबत मी वता,सफौ तडवी,पोह 845 झराडकर,पोह/743 कांबळे,पो श/1079 पाट ल,मपो श/141 पाट ल असे पोल स 
ठा यातुन 17.45 वाजता ठाणे दैनं दनी म ये न द क न सरकार  जीपने ोि ह बशन रेड कर ता रवाना होवुन मौजे मुंगोशी गावाजवळील 
बेलवडे फा या जवळ आलो.तेथे सपो न माने यांनी दोन पंचांना बोलावुन यांना वर ल माणे हक गत कळवुन तेथुन पंचांसह मौजे मुंगोशी 
गावचे उ तरेस असले या माळरानातुन वडाचा शेत येथे पाय वाटेने पायी चालत जात असताना एका शेताम ये वहर जवळ मोक या जागेत 
एक ईसम आपले पु यात एक ल ट कचा कन घेवुन बसलेला दसला , हणुन याचा आ हाला संशय आ याने यास मी वत धावत जावुन 
जागीच धरले ती वेळी 18.30 वाज याची होती.सदर इसमा या ता यात मळुन आले या कनम ये काय आहे याची खा ी करता यात गावठ  
दा  अस याची खा ी झा याने यास याने याचे नाव गाव वचारता मधुकर उफ म या जनादन झेमसे वय 54 रा वळक पो बळवल  ता 
पेण असे सां गतले. याचे ता यात मळुन आले या ोि ह बशन मालाचे वणन खाल ल माणे 1) 170.00 एक ल ट कचा कन यास धरणेस 
अंगचीच कडी व त डास फरक चे बुच असुन ते उघडुन पाहता यात सुमारे 08 लटर गावठ  हातभ ीची दा  क.अं 170.00 येणे माणे वर ल 
वणनाचा व कमतीचा ोि ह बशन माल वर ल नमुद आरोपीत मधुकर उफ म या जनादन झेमसे वय 54 रा वळक पो बळवल  ता पेण याचे 
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.21/01/2017 रोजी 18.30 वा आरोपीत मधुकर उफ म या जनादन झेमसे वय 54 रा वळक पो बळवल  ता पेण याने आपले 
ताबे क जात वनापरवाना गैरकायदा वर ल वणनाचा व कमतीचा ोि ह बशनचा माल बाळगले ि थतीत मळुन आला 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.21/01/2017 
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 मधुकर उफ म या जनादन 
◌ेमसे   

1. रा वळक पो 
बळवल ,पेण,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 170.00

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)): Ashok Ananta Jagdale Rank (हु ा): पोल स नर क

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): POBN57809        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): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1963  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/01/2017 22:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/01/2017 22:14 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): 21/01/2017 Time (वेळ): 21:52 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:04 तास Entry No. (न द .):  039

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 21/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 21/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:00 तास Time To (वेळेपयत): 19:15 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, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): खारपेढांबे,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): MANOHAR  GANGARAM SHIRTAR

(b) Father's Name ( का नाम): गंगारा सरतार
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 02/06/1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9922928944

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

1.  एक  ला ट क या न या 
रंगाचा कन यास धर यास अंगचीच 
कडी व फरक चे बुच ते काढुन 
पाहता यात 

1,200.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर तार ख 21/01/2017मी मनोहर गंगाराम सरतार वय 29 वष , पो श/1608 नेमणुक पोयनाड पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर 
राहुन सरकारतफ खबर लहुन देतो क , मी पोयनाड पोल स टेशन येथे गेले 4 वषापासुन नेमणुक स असुन गेले दोन वषापासुन हा शवरे 
पोल स दुर े  येथे कायरत आहे.आज द.21/11/2016 रोजी मी पोल स ठाणे अंतगत हा शवरे पोल स दुर े  येथे हजर असताना आ हास 
बातमीदारामाफत बातमी मळाल  क , मौजे खारपेढांबे येथे राहणारा गो वंद शंकर हा े हा गावठ  दा  वनापरवाना आपले घराचे पाठ मागील 
ग ल त चोराट  धंदा कर त आहे. अशी खा ीशीर बातमी मळा याने सदर माह ती पोयनाड पोल स ठाणे भार  अ धकार  सहा.पोल स नर क 
ी राजे सो , यांना कळवुन यांचे मागदशनखाल  खाजगी वाहनाने पोलस उप नर क ी.भोईर , पोसई ी वाटवे मी, वता पो श/1361 शंदे 
,पोहवा/832 हा े असे सदर ठकाणी जावुन छापा टाक याचे नयोजन केले .व दोन पंचाना खारपेढांबे येथे बोलावुन यांना वर ल बातमीची 
ह कगत समाजावुन सां गतल . यांनी पंच हणुन ये यास सहमती द याने पंचांसमवेत पायी चालत जावुन वर ल नमुद ठकाणी 19.00 
वाजता छापा टाकला असता एक इसम घराचे पाठ मागे असले या ग ल म ये आप या पु यात ल ट कचा एक कन घेवुन पाठमोरा बसलेला 
दसला याचा आ हास संशय आ याने यास कोण याह  कारची चाहुल न लागुन देता आम यापैक  पोल स शपाई 1361 शंदे याने यास 
जागीच पकडले. त हा याचे ता यात मळुन आले या कनम ये काय आहे याची पंचांसम  खा ी करता यात गावठ  हातभ ीची तयार दा  
अस याची खा ी झाल  हणुन यास याचे नाव गाव वचारले असता याने याचे नाव गो वंदा शंकर हा े राखारपेढाबे ताअ लबाग असे 
सांगीतले. याचे ता यात मळुन आले या ो ह  मालाचे वणन खाल ल माणे.1. 1200 /  एक ला ट क या न या रंगाचा कन यास 
धर यास अंगचीच कडी व फरक चे बुच ते काढुन पाहता यात एकुण 20 ल.गावठ  हातभ ीची तयार दा  एक कनसह कं.अं. वर ल वणनाचा 
व कमंतीचा ो ह शनचा माल आरोपीत याचे ताबे क जात मऴुन आ याने मळाले या कनमधुन 180 मील  दा  नमु याकर ता एका व छ 
ल ट क या बाटल त काढुन घेवुन कनला पुववत बुच लावुन नमुना बाटल त यावर पंचांचे व पोल सांचे स यांचे कागद  लेबले लावुन पोल स 
बटनाचे लाखेचे सल जागीच कर यात आले आहे. सदर बाबत दोन पंचांसम  पोह/832 हा े यांनी घटना थळाचा पंचनामा क न घेवुन सव 
मु ेमाल ज त क न आरोपीत यास ता यात घेवुन तसा स व तर पंचनामा कर यात आलेला आहे. तर  वर ल आरोपीत नामे गो वंदा शंकर 
हा े राखारपेढाबे ताअ लबाग याने वनापरवाना, गैरकायदा तबंधीत असलेल  वर ल वणनाची व कमतीची गावठ  हातभ ीची तयार दा  
आपले ताबे क जात बाऴगुन तीची व  कर त असताना मऴुन आला हणुन माझी याचे व द मुबंई ो ह  ऑ ट कलम 65 खंड (ड ) 
ामाणे सरकार तफ खबर 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 गोवींदा  शंकर हा े वडील: शंकर हा े 1. 
खारपेढांबे,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -40
2108,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,200.00

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

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

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

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

(2)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH48203        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): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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