




































1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0016 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/01/2017 13:51 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/01/2017 13:31 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 22/01/2017 Time (वेळ): 13:31 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:31 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 21/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 20:00 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, 6 क.मी.
(b) Address (प  ता): फयाद  यांचे को हनुर ,  ईले कल हाडवेअरचे दुकान,  मौजे कुंभीवल  येथे ,खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): भुराराम मगाराम चौधर    
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9820389830

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मनोज बार करयांचे घरात भा यान, रा खरसुंडी, खालापुर, खालापूर, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता गुडा केशरसींग, पो आऊवा,,  ता मारवाड जं शन, , पाल पाल , राज थान, 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 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान केबल/तार  1)  25,000/  कंमतीची Copper 
Flexible cable

25,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान केबल/तार 2) 10,000/  पये कंमतीची 
Copper Tube Roll कंमत अंदाजे 10,000.00

3 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान तां याचा प ा
3) 5000/     पये कंमतीचे 
Cutting Nozzle एकुण 12बाँ स 
कंमत अंदाजे

5,000.00

4 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान केबल/तार
4) 1125/     पये कंमतीची 
Copper Wire एकुण  2.500 Kg 

वजनाची कंमत अंदाजे
1,125.00

5 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान ब  ब 
5) 200/       पये कंमतीचा 
एक 27 Watt CFL ब ब कंमत 
अंदाजे

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):

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)): 41,325.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब दनांक 22/01/2017मी भुराराम मगाराम चौधर , वय. 35 वष, यवसाय यापार को हनुर ईले कल हाडवेअर दुकान, रा. खरसुंडी, 
मनोज बार कर यांचे घरात भा याने, ता. खालापुर, मुळ रा. गुडा केशरसींग, पो. आऊवा, ता. मारवाड जं शन, िज हा पाल , रा य राज थान, 
मो.नं. 9820389830/9503700741 सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणी राहणारा असून मी माझी प नी 
मंजु, मुलगी मीना ी व दोन मुले असे एक  कुंटुंबात मनोज बार कर यांचे घरात भाडे वावर राहतो. माझे कुंभीवल  येथे हाडवेअरचे दुकान 
असून सदर दुकानावर माझे घराचे उदर नवाह चालते. सदर को हनुर ईले कल हाडवेअरचे दुकान हे मी सकाळी 09.00 वाजता उघडून रा ौ 
08.00 वाजता बंद करतो. सदर दुकानाम ये हमीराराम देवासी यास साधारण 9 म हने कामावर होता. परंतु काह  कारणा तव तो माझे 
दुकानातुन काम सोडून नघुन गे याने मी माझा मेहुणा ह रश चौधर  यांना माझे दुकानावर देखरेखीसाठ  ठेवले आहे. दनांक 21/01/2017 
रोजी सकाळी नेहमी माणे 09.00 वाजता माझे को हनुर ईले कल हाडवेअरचे दुकान उघडले. यानंतर मी काह  कारणा तव सायंकाळी 
05.00 वाजता P.S. इि टल युब कंपनीम ये गेलो. व माझा मेहुणा याला देखरेखीसाठ  ठेवून दुकान बंद क न घर  यायला सां गतले. 
या माणे माझा मेहुणा ह रश याने दनांक 21/01/2017 रोजी रा ौ 08.00 वाजता दुकान बंद क न तो घर  नघून आला. दनांक 
22/01/2017 रोजी माझा मेहुणा सकाळी 09.00 वाजता माझे को हनुर ईले कल हाडवेअरचे दुकान उघड याकर ता गेला. यानंतर थो या 
वेळाने माझा मेहुणा ह रशने मला मला फोन क न सां गतले क, तु ह  लवकर दुकानात या. आप या दुकानात चोर  झाल  आहे. असे फोनवर 
सां गत याने मी लागल च दुकानात गेलो व पा हले क, माझे दुकाना या छपरावर असले या सम टचा प ा नटबो ट काढून प ा साईटला 
के याचे दसले यानंतर मी माझे दुकानात व तु चेक के या असता काह  कंमती व तु चोर या या दस या. यानंतर माझी खा ी झाल  क, 
माझे दुकानात सदर या छपरावाटे आत वेश क न मा या दुकानात असले या हाडवेअर या कंमती व तु कोणीतर  अ ात इसमाने चो न 
नेले आहेत. सदर गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 25,000  कंमतीची Copper Flexible cable2) 10,000 पये कंमतीची Copper Tube 

Roll कंमत अंदाजे 3) 5000 पये कंमतीचे Cutting Nozzle एकुण 12बाँ स कंमत अंदाजे 4) 1125 पये कंमतीची Copper Wire एकुण 
2.500 Kg वजनाची कंमत अंदाजे 5) 200 पये कंमतीचा एक 27 Watt CFL ब ब कंमत अंदाजेएकुण 41,325 कंमतीचे वर ल वणनाचे व 
कंमतीचे मालम ता कोण यातर  अ ात चोर याने माझे दुकानाचे संमे टचा प याचे नटबो ट काढून प ा साईटला क न छपरावाटे आत वेश 
क न मा या को हनुर ईले कल दुकानात असले या हाडवेअर या वर ल वणना या व कंमती या व तु माझे संमती शवाय चो न नेले आहेत 
हणुन माझी या अ ात चोर या व द त ार आहे.माझा वर ल जबाब संगणकावर तयार केला असून तो माझे सांगणे माणे बरोबर ल हलेला 
आहे. सम  हे लहून दले सह  पोल स ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SDPM8301K        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): 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)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0017 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 00:54 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/01/2017 23:33 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४१
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
3 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): 22/01/2017 Time (वेळ): 23:33 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:33 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 22/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 23:33 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): रा यु बबे पेपर मल,अिजवल  य,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव):  अ वनाशकुमार    िजबेल अि नहो ी
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा यु बबे पेपर मल,अिजवल  ,, ता खालापुर िजरायगड, खालापूर, 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):

बाब तार ख 22/12/2017 मी ी अ वनाशकुमार िजबेल अि नहो ी वय. 27 वष, यावसाय.नोकर  रा. यु बबे पेपर मल,अिजवल  ,ता. 
खालापुर िज.रायगड मो.नं.93731162169 सम  हजर राहुन लहुन देतो क , मी व रल ठकाणी राहणार असुन यु यु बबे पेपर मल, या 
कंपनीम ये वचमन हणुन गेल  सात म ह यापासुन काम करत असुन यावर मी माझे कुंटुबाचा उदर नवाह करतो. मला आज दनांक 
22/01/2017 रोजी सकाऴी 08.00 वा. ते. रा ौ 08.00 वा.पयत डयुट  होती . सदर कंपनीत दनांक16/01/2017 रोजी पासुन कामगार लोक 
यां या वाढ व पगारा या मागणी संदभात संपावर होते. ते लोक रोज सदर कंपनी या गेट या आवारातील आ हा सुर ा र कांना बस यासाठ  
असले या मम ये येवुन बसतात . आज दनांक22/01/2017 रोजी सं याकाळी 06.00 वाज या या सुमारास मी काम क रत असताना 
आम या कंपनीचे मनेजर स चन अ वाल यांनी मला सां गतले क , सदर मम ये बसले या कामगारांना सदरचा म खाल  कर यास जावुन 
सांगल असे सां गत याने मी सदर कामगारांना म खाल  कर यास सां गतले असता या गो ट चा यांना राग या कामगारांना येवुन यातील 
महादेव टुडडु , महादेव टुडडु , दल प टुडडु ,गौतम सुरायन ,अंबुद यांनी मला पकडून , शवकुमार टुडडु यांनी याच या हातातील काठ ने 
मा या पाठ वर हातावर ,पायावर उपट मारल  आहेत यात मार लागला आहे. सदर भांडण हे राजेश कुमार अ नीहो ी हे य  ब घतले आहे. 
तर  दनांक22/01/2017रोजी सं याकाळी06.00 वाज या या सुमारास मी आम या कंपनीतील कामगाराना म खाल  कर यास सां गतले 
असता या गो ट चा राग मनात ध न महादेव टुडडु , दल प टुडडु ,गौतम सुरायन , अंबुद , शवकुमार टुडडु यांनी गैरकायदयाची मंडळी 
जमवुन यातील शवकुमार गुडडु यांनी या या हातातील लाकडी दांड याने मा या पाठ वर ,पायावर ,व हातावर मारले असुन यात मला 
दुखापत झाल  आहे. तर  माझी महादेव टुडडु , दल प टुडडु ,गौतम सुरायन , अंबुद , शवकुमार टुडडु यां या व द माझी कायदे शर त ार 
आहे. माझा जबाब संगणकावर मराठ त टंक लखीत कर यात आला असुन तो मला हंद तुन समजावुन सां गतले असुन तो माझे सांगणे माणे 
बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  तार ख ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9373116216

2 थायी पता रा यु बबे पेपर मल,अिजवल  ,, ता खालापुर िजरायगड, खालापूर, रायगड, 
महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1  महादेव    टुडडु 1. रा यु बबे पेपर मल,अिजवल ,ता खालापुर 
िजरायगड,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

2 दल प    टुडडु 1. रा यु बबे पेपर मल,अिजवल ,ता खालापुर 
िजरायगड,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

3 अंबुद   अंबुद 1. यु बबे पेपर मल,अिजवल ,ता खालापुर 
िजरायगड,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

4 गौतम सुरायन    सुरायन 1. रा यु बबे पेपर मल,अिजवल ,ता खालापुर 
िजरायगड,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

5  शवकुमार    टुडडु 1. रा यु बबे पेपर मल,अिजवल ,ता खालापुर 
िजरायगड,खालापूर,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): 

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)



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)): janardan pandurang 
mhatre

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1344        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 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 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): मांडवा को टल

FIR No. ( थम खबर .): 0002 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/01/2017 03:56 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/01/2017 03:56 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 80

3 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): 22/01/2017 Time (वेळ): 02:54 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:54 तास Entry No. (न द .):  003

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

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 17:15 तास Time To (वेळेपयत): 20:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 300 क.मी.
(b) Address (प  ता): झराड, झराड, अ लबाग ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): मंगेश    सखाराम लांगी
(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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मांडवा सागर  पोल स ठाणे , 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)

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल देशी , वदेशी दा या बाट या 7,10,081.00

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 देणार मंगेश सखाराम लांगी वय 28 वष,धंदानोकर  मो.नं.9158351095 नेमणुकमांडवा सागर  पोल स ठाणे आरोपीचे नांव 1) शांत 
अर वंद संसारे वय 45 वष, रा. झराड ता.अ लबाग िज.रायगड,2)राजाराम कसन भोसले वय 47 वष रा.नेलकरंजी पो.खरसुंडी ता.आटपाडी 
िज.सांगल  (अटक)20.45 वा. अ.घ.ता.वेळ द.21/01/2017 रोजी 17.15वा. मळाला माळः1)7,10,081 पये असे एकुण देशी वदेशी दा  
तसेच 2 ज व आरोपीत याचे ता यातुन ज त केलेल  सुमो िजप ं.MH04 /HM 3540 असे एकुण सुमारे ठकाणमौजे झराड येथे शांत 
को ींक या दुकानातह कगतः यांतील आरोपीत नामे शांत अर वंद संसारे वय 45 वष, रा. झराड ता.अ लबाग िज.रायगड याने व रल वणनाचा 
व कमंतीचा ो ह शन गु यातील माल वनापरवाना साठा क न अवैदय र या व  कर यासाठ  शांत को ींक या दुकानात तसेच सुमो 
गाडीम ये आपले ताबेक जात बाळगले ि थतीत मळुन आला व आरोपीत नं.2)राजाराम कसन भोसले वय 47 वष रा.नेलकरंजी पो.खरसुंडी 
ता.आटपाडी िज.सांगल  याने आपले ता यातील सुमो िजप ं.MH04 /HM 3540 ह म ये दा चे ब स भ न घेवुन जात असताना मळुन आला 
हणुन

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9158351095

2 थायी पता मांडवा सागर  पोल स ठाणे , 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 शांत   अर वंद संसारे प नी: 1. झराड, झराड,अ लबाग,अ लबाग,मांडवा 
को टल,रायगड,महारा ,भारत

2 राजाराम    कसन भोसले प नी: सु शला कसन भोसले 1. नेलकरंजी पो खरसुंडी,ता आटपाडी 
िजसांगल ,ता आटपाडी सांगल ,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 7,10,081.00

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)): YASHVANT 
MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PCMH82806        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): 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 1972 मजबुत 0-168 गोरा  

2 पु ष 1970 साधारण/म  यम 0-168 काळाभोर  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

               साधारण दात  

भुवयांची जाडी साधारण 
डोळयांचा रंग काळेभोर   
डोळयांचा कार साधारण

               साधारण दात  

डोळयांचा रंग काळेभोर   

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): मु ड

FIR No. ( थम खबर .): 0002 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/01/2017 19:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/01/2017 18:00 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): 22/01/2017 Time (वेळ): 16:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:35 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 20/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:00 तास Time To (वेळेपयत): 22:30 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, 05 क.मी.
(b) Address (प  ता): नागशेत ,मु ड-402401

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संजय   महादेव  सुव
(b) Father's Name ( का नाम): महादेव सुव
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1979 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): गवंडी

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 नागशेत , मु ड , मु ड, रायगड, महारा -402401, 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):

आज रोजी ामीण णालय मु ड येथे औषधोपचाराकर ता आ याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील फयाद  यांनी सा ीदार नारायण महादेव भुवड व आरोपीत ं.01अ वनाश आदावडे यां यात झालेला 
वाद मटवून आरोपीत ं.1यास घर  जा यास सां गतले असता याचा आरोपीत ं.1यास राग येवून याने सदरची ह कगत आरोपीत ं.2 ते 
4 यांना सांगून यांना सोबत घेवून संगनमत क न आरोपीत ं.1 ,3व 4यांनी फयाद चे कमरेवर ,पाठ वर, पायावर व डो यावर काठ ने फटके 
मा न तसेच आरोपीत ं.2याने शेकोट तील लाकडाने फयाद चे हनुवट वर,मानेजवळ ,डो यावर फटके मा न दुखापत केल  तसेच सा ीदार 
यास देखील आरोपीत ं.4याने काठ ने व हातबु याने मारहाण क न शवीगाळी केल  हणून

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209147875

2 थायी पता नागशेत , मु ड , मु ड, रायगड, महारा -402401, 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 वनाश   गणपत 
आदावडे

1. 
नागशेत,मु ड,मु ड,रायगड,महारा -402401,भ
◌ारत

2 र वं    महादेव   आदावडे 1. 
नागशेत,मु ड,मु ड,रायगड,महारा -402401,भ
◌ारत

3 आकाश   गणपत  
आदावडे

1. 
नागशेत,मु ड,मु ड,रायगड,महारा -402401,भ
◌ारत

4 गणपत    महादेव  
आदावडे

1. 
नागशेत,मु ड,मु ड,रायगड,महारा -402401,भ
◌ारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNM46931        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): RAMESH GANPAT BHOSALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

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): नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0006 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/01/2017 09:05 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/01/2017 00:30 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 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

5 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): 22/01/2017 Time (वेळ): 03:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 03:27 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 22/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/01/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 00:30 तास Time To (वेळेपयत): 03:00 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): नागोठणे
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे पळस गावचे द त,रोहा

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

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

(a) Name (नाव): अनंत   रामचं   ढेबे
(b) Father's Name ( का नाम): रामचं   ढेबे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1993 (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):

वतहुन

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी अनंत रामचं  ढेबे वय24धंदा. नोकर  रा. रमाबाई आंबेडकर नगर जल भात ग ल  नं 1 घाटकोपर मुंबई नं 75 मुळ रा. आमडोशी पो. 
चांदोशी ता. महाड मोबा नं .8080350754 सम  सरकार  ह पीटल म ये हजर राहुन लहुन देतो क  मी व रल ठकाणी राहणारा असुन तेथे 
माझे राहते घर आहे. घरात आई वडील बह ण अ नता मी असे आ ह  एक ीत राहतो. मी रया कंपनी गोदरेज घाटकोपर येथे ऑ फस बय 
हणुन काम करतो. माझे मामा यशवंत नारायण ओघाडे हे यांचे कुटुंबासह ने ळ येथे राहत असुन याचा मुलगा माझा मामेभाऊ गणेश 
यशवंत ओघाडे वय .18 रा. ने ळ नवी मुंबई हा काल ता. 21/01/2017 रोजी रा ौ 0800वा. माझे घर  घाटकोपर येथे आला होता. तो. व मी 
असे आ हाला आमचे मुळ गावी आमडोशी येथे जावयाचे अस याने मी माझी मोटार सायकल MH/06/BH8366 ह  घेवुन रा ौ 0830वा. चे 
सुमारास नघालो त हा मी मोटार सायकल चाल वत होतो .आ ह  मुंबई गोवा हायवे रोडने पनवेल येथे आलो., यावेळी मोटार सायकल 
चाल वणेस गणेश हा बसला व मी याचे मागे बसुन मुंबई गोवा हायवे रोडने महाड कडे जाणेस नघालो. आ ह  मुंबई गोवा हायवे रोडने पळस 
गावचे ह ीत आलो असता, ता.22/01/2017 रोजी 0030वा.चे सुमारास पळस रसट समोर आले असता आमचे समो न महाड बाजुकडुन एक 
टे पो नंबर माह त नाह .हा वेगात आमचे समोर येवुन याने आमचे मोटार सायकलला समो न धडक दल  यामुळे आ ह  दोघे मोटारसायकल 
सह खाल  पडलो यावेळी माझे मामेभाऊ गणेश याचे डो या व न टे पोचे मागील चाक जावुन टे पो तसाच भरधाव वेगात पनवेल बाजु कडे 
नघुन गेलेला आहे. नंतर मी उठुन पा हले तर माझे डावे पायास मार लागुन दुखापत झाल  आहे. मी तसाच उभा राहुन एका गाडीला हात 
क न उभे केले याने फोन क न पोल साला कळ वले नंतर माझा मामे भाऊ गणेश यशवंत ओघाडे यास मी पा हले असता याचे डो याव न 
टे पोचा मागील टायर गे याने तो जागीस मरण पावला होता याला व मला पोल सांनी नागोठणे ाथ मक दवाखा यात उपचारा साठ  आणले 
असता गणेश हा मयत अस याचे ड टरांनी सांगीतले व माझे झाले दुखापती वर उपचार कर यात आले आहे . तर  मी व माझा मामे भाऊ 
गणेश यशवंत ओघाडे वय18 रा. ने ळ नवी मुंबई असे आ ह  मुंबई गोवा हायवे रोडने घाटकोपर ते महाड असा वास क रत असताना पळस 
गावचे ह ीत आले वेळी महाड बाजुकडुन येणारा टे पो ाय हर ने आपले ता यातील टे पो अ तवेगाने हयगयीने बेदरकारपणे र याचे 
प र थीती कडे दुल  क न चालवुन आमचे मोटार सायकल नं MH/06/BH8366 ला समो न ठोकर मा न माझा मामे भाऊ गणेशयशवंत 
ओघाडे याचे मरणास व माझे दुखापतीस कारणीभुत झाला व माझे मोटारसायकलचे नुकसाणीस कारणीभुत होवुन अपघाताची खबर न देता 
पळुन गेला हणुन माझी याचे व द खबर आहे. माझा वर ल जबाब मी वाचून पाह ला तो माझे सांगणे माणे संगणाकावर बरोबर टंकलेखीत 
केलेला आहे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8080350754

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  चांदोशी, आमडोशी , महाड , महाड शहर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रमाबाई आंबेडकर नगर जल भात, घाटकोपर मुंबई नं 75, घाटकोपर, बृ नमुंबई 

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 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)): RAJENDRA  
AATMARAM  GHADGE

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): SANDEP  BALVANT  PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0006 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/01/2017 13:32 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/01/2017 13:20 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७
3 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): 22/01/2017 Time (वेळ): 13:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:20 तास Entry No. (न द .):  013

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 21/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 17:30 तास Time To (वेळेपयत): 09:20 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): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): घोल  मोह ला , ीवधन, ीवधन-402110

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): आसद   मुतुजा शरगांवकर
(b) Father's Name ( का नाम): मुतुजा शरगांवकर
(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): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 10,5,2 व 1 पये कमंतीचे काईन 
अंदाजे 15,000.00

2 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 2000, 500,100,50,20 व 10 
पये कमंती या नोटा अंदाजे 40,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी आसद मुतुजा शरगांवकर, वय.31, धंदा.नोकर , रा.शराई मोह ला, ीवधन, ता. ीवधन, िज.रायगड, मो नं.9881049925, सम  हजर 
राहून लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी माझे कुंटुबायासह एक  राहतो. मी मु ल म बजमे इ तहाद व तर क  ीवधन या सं थेत सन 2008 
पासुन मनेजर हणुन काम कर त आहे. सदर सं थेचे कायालय उं े हाय कुल या बाजुला घोल  मोह ला ीवधन येथे असुन ते सकाळी 09.30 
वाजाता सु  होवुन सायकांळी 05.30 वाजता बंद होते. आम या सं थे या कायालयात मी तसेच मोह मअल  अहमद मठागरे, स यद जमील 
कादर , इरफान मोह मद पावसकर असे काम करतात. सदर सं थे या मा यामातुन देणगी व पात मळणारे पैसे गरजु लोकाना व 
श णासाठ  वाटप कर याचे काम कर यात येते. द.21/01/2017 रोजी नेहमी माणे सांयकाळी 05.30 वा. मी सं थेचे कायालय बंद क न 
घर  गेलो. आज सकाळी आमचे कायालयात काम करणारे मोह मअल  अहमद मठागरे हे 09.20 वा.चे सुमारास सं थेचे कायालय नेहमी 
माणे उघड याकर ता गेले असता यांना सं थे या कायालयाचे मु य दरवाजाचे क यडा तोड याचे दसले. याव न यांनी सदरची ह कगत 
मला फोन व न कळ वल . हणुन मी ता काळ सं थे या कायालयात सम  जावुन पाह ले असता कायालयाचे मु य दरवाजाचे कुलुप तोडलेले 
दसले. तसेच सदर बाब ता काळ आमचे सं थेचे से ेटर  मुफि सर हबीबउ ला ख लफे यांना कळ वल . ते तसेच सं थेचे इतर सद य तेथे 
आले. आ ह  सं थे या कायालयात आत जावुन पाह ले असता टेबलाचे ा हर व कपाट उघडे दसले तसेच कायालयातील सामान अ ताव त 
पडलेले दसले. यावेळी आमचे सं थे या कायालयात चोर  झा याची खा ी झाल . सं थे या कायालयातील टेबलाचे ा हर व कपाटातुन चोर  
झाले या मालाचे वणन खाल ल माणे. 1)15,000/ पये कंमतीचे 10,5,2 व 1 पये कमंतीचे काईन अंदाजे. 2)40,000/ पये कंमती या 
2000, 500,100, 50,20 व 10 पये कमंती या नोटा अंदाजे. 55,000/ पये एकुण. येणे माणे व रल वणनाची रोख र कम कोणीतर  
अ ात चोर याने द.21/01/2017 रोजी 05.30 ते द.22/01/2017 रोजी 09.20 वाजणेचे दर यान आमचे सं थे या कायालयाचे मु य 
दरवाजाचे कुलुप तोडुन यावाटे आत वेश क न घरफोडी चोर  क न वतचे फायदयाकर ता चो न नेल  हणुन माझी अ ात चोर या व  
त ार आहे.

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9881049925

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)): 55,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1007        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): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/01/2017 15:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 22/01/2017 15:00 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): 22/01/2017 Time (वेळ): 14:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:30 तास Entry No. (न द .):  023

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 22/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 22/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:35 तास Time To (वेळेपयत): 14:00 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): वडखळ
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 1.5 क.मी.
(b) Address (प  ता): कारावी,पेण

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

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

(a) Name (नाव): योगेश  मधुकर टेमकर
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8888813124

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

एकुण 250  कमतीची 5 लटर 
गावठ  हातभ ीची दा  यापैक  
2 लटर ला ट क या बाटल त व 
3 लटर ला ट

.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):

फयाद दनांक 22/01/2017 मी वाय.एम. टेमकर पोना/2123 नेमण्◌ु◌ाक वडखळ पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहून सरकार 
तफ फयाद लहून देतो क , मी माहे जुन 2016 पासून वडखळ पोल स ठा यात पोल स नाइक या पदावर कायरत आहे. आज दनांक 
22/01/2017 रोजी पोल स ठाणेत हजर असताना गु त बातमी दारामाफत खा ीशीर माह ती मळाल  क , भावती यशवंत मोकल रा. कारावी 
ता. पेण ह . सेवानंद महाराजांचे मंद रा जवळ घरा पाठ मागे ग ल त गावठ  दा  व चा बेकायदेशीर धंदा करते तर  तु ह  सदर ठकाणी 
छापा टाका असे कळ व याने मा.सहा.पोल स नर क सुयवंशी साहेब याना कळवुन यांचे आदेशाने मपोसइ पाट ल मडम, पोना/2041 
अ धकार  व मी असे मळाले या व वस नय खबर व न टेशन डायर म ये न द क न सरकार  वाहनासह रवाना झालो. मौजे कारावी गावचे 
रे वे फाटक येथे जाउन दोन पंचांना सोबत घेउन सेवानंद महाराज यांचे मद रा या बाजुला असले या घरा या पाठ मागे ग ल त दोन पंचासह 
गेलो असता 13.35 वाज याचे सुमारास एक बाइ तचे पुढयात एक ल ट कची पशवी व एक दोन लटरची ल ट क बटल पुढयात घेउन 
बसल  होती. आ हाला व पंचांना तचा संशय आ याने आमचे पैक  मपोसइ पाट ल यांनी तला जाउन जागीच पकडले व त या जवळ 
असले या पश वत व ल ट क या बाटल त काय आहे याची खा ी केल  असता यात गावठ  हातभ ी बनावट ची दा  मळून आल  तस तचे 
नाव गाव वचारले असता तने आपले नाव भावती यशवंत मोकल वय61 रा. कारावी ता. पेण असे सांगीतले तचे ता यात मळून आले या 
मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 250/ पये कं.ची एकुण 5 लटर गावठ  हातभ ी बनावट दा  यापैक  दोन लटर ल ट कची बाटल  व 3 
लटर ल ट चे पशवी येक  50 पये एक लटर माणे क.अं. 250/ . येणे माणे वर ल वणनांचा व कंमतीचा माल वर नमुद आरोपीत 
भावती यशवंत मोकल वय61 रा. कारावी ता. पेण हचे ताबे क जात मळून आले या मालापैक  180 मल  गावठ  दा  एका ल ट क या 
बाटल त रासाय नक व लेषणाकर ता काढून घेवून सदर बाटल  पोल सांचे व पंचाचे सह चे कागद  लेबले लावून सलबंद कर यात आल . तसेच 
ो ह . छा याचे कामी हजर असलेल मपोसइ पाट ल मडम यानी जागीच पंचनामा पंचाचे सम  केलेला आहे. तर  वर ल आरोपीत भावती 
यशवंत मोकल वय61 रा. कारावी ता. पेण िज हा रायगड हने आपले वतचे ता ये क जात कंमत 250 / पयेचा गावठ  हातभ ीची दा  
गैरकायदा, वनापरवाना बाळगले या ि थतीत मळून आल  हणून माझी वर ल आरोपीत हचे व द सरकार तफ फयाद आहे. सोबत ज त 
मु ेमाल व आरोपीत हस सी.आर.पी.सी.कलम 41 (1)/अ माणे दलेल  नोट स आहे.माझी फयाद मी वाचून पाह ल  ती माझे सांगणे माणे 
बरोबर आहे. सम  हे लहून दले सह , पो.ठाणे अंमलदार वडखळ 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 भावती   यशवंत मोकल 1. कारावी,पेण,वडखळ,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)): Rushigautami Namdev 
Gaikwad

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 53        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): 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.

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 1956 मजबुत  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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