
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0009 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 15:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/01/2017 15:30 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 23/01/2017 Time (वेळ): 14:55 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:55 तास Entry No. (न द .):  040

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 12/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/01/2017

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): पूव, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): अ लबाग ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): लहू   ल मण  सोनार 
(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 बामणगांव अ लबाग , अल बाग, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

अ लबाग पोल स ठाणे क.गु.र.नं. 09/2017 भा.द. व.कलम 279,337,338 मोटार वाहन कायदा कलम 184 माणे फयाद  नाव लहू ल मण 
सोनार वय 32 रा. सागवाडी बेलोशी ता.अ लबाग आरोपीचे नाव सौरभ ह र चं  माऴी वय 23 रा. गोधऴपाडा ता.अ लबाग अ.घ.ता.वेळ ठकाण 
दनांक 12/01/2017 रोजी 18.30 वा.सुमारास अ लबाग रोहा रोडवर मौजे बामणगांव येथे थोड यात हक कत वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी 
यांतील फयाद  हे घर  जाणेकर ता अ लबाग रोहा रोडने बामणगामव र ा टाँप येथे पायी चालत जात असताना वर ल नमूद आरोपीत यांने 
याचे ता यातील बूलेट मो.सायकल नंबर एम.एच 06 ब.आर. 7066 ह  अ तवेगाने हयगईने चालवून फयाद  यांना समो न ठोकर मा न 
यांचे उजवे पायाला झाले या गंभीर दूखापतीस कारणीभूत झाला हणून वगैरे मजकूराची खबर रिज टर  दाखल क न व र टाचे परवानगीने 
पूढ ल तपास पोना/762 क डे कर त आहेत सदर गू यातील फयाद  यांनी आपघातानंतर खाजगी दवाखा यात उपचार घेतलेल असून 
उपचारानंतर आज रोजी पोल स ठा यात हजर होवून फयाद द याने फयाद दाखल कर यास वलंब झाला आहे.

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

2 थायी पता  सागवाडी , अ लबाग , 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 सोरभ   ह र चं   माऴी 1. ग धऴपाडा,अल बाग,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)): Rupesh Shankar Konde Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

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.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 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 .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 22:22 वाजता

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

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

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४९८अ
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
6 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): 23/01/2017 Time (वेळ): 21:57 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:57 तास Entry No. (न द .):  057

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 30/04/2016 Date To ( दनांक पयत): 27/12/2016

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): संगम वे वी ,अल बाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव):  णाल    आ शष  बाणे 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1995 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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):

थोड यात हक कत वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील फयाद  यांचे द.19/04/2016 रोजी माझे आ शष अशोक बाणे यांचेशी ल न 
झालेनंतर दनांक 30/04/2016 माझे सासरे अशोक शंकर बाणे यांनी मला गाडी शकवायचे असे सांगुन मला आर सी एप कल त घेवुन जावुन 
गाडी चाल व याकर ता मला पुढे बसवुन गाडी या र याने कोमीह  मानसे नाह त या र याला घेवुन जावुन मला गाडी चाल व यास सांगुन 
गाडी शक वत असताना सासरे यांनी माझे अंगाला हात लावुन अ ल ल चाळे केले व थोडे पुढे गे यानंतर यांनी मठ  मारल  व छातीला 
दाबले तसेच यानंतर देखील माझे पती व सासु असे सकाऴी दुकानावर नघुन गे यानंतर मी अंघोळ कर त असताना अथवा मी बेड म म ये 
कपडे बदलत असताना दरवा या समोर उभे राहुन माझे समोर लाज याचे कारण नाह ,माझे समोर कपडे बदलेस तर  चालेल असे अ ल ल 
श दात बोलुन माझा वारंवार वनय भंग केला तसेच घड या काराबाबत माझे पती अ शष व सासु आरती यांना सागुनह  यांनी जानीव पुवक 
दुल  क न सासरे अशोक यांचे क या बाबत यांना सां गतले असता उलट मलाच शवीगाळी व दमदाट  क न मान सक छळजाच केला 
हणुन माझी 1.प तआ शष अशोक बाणे 2.सासरेअशोक शंकर बाणे 3.आरती अशोक बाणे सव रा.संगम वे वी ता.अ लबाग यांचे व द 
शार र क व मान सक छळ क न माझा वनयभंग केला हणुन माझी त ार आहे सदर ची खबर दाखल क न वर ठाचे आदेसाने पुढ ल तपास 
पोह/1019पाट ल हे कर त आहेत 

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  रासंगम वे वी ताअ लबाग, अल बाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता  रासंगम वे वी ताअ लबाग, अल बाग, 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 1.प त-आ शष   अशोक  
बाणे

1. रा संगम वे वी  
ताअ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

2 2.सासरे-अशोक   शंकर  
बाणे

1. रासंगम वे वी  
ताअ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भारत

3  3.आरती   अशोक  बाणे 1. रासंगम वे वी 
ताअ लबाग,अल बाग,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)): PANDURAG 
TUKARAM PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PANPAT197216        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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 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)



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



1. P.S. (पोल स ठाणे): दघी सागर

FIR No. ( थम खबर .): 0003 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 12:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/01/2017 12:26 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): 23/01/2017 Time (वेळ): 12:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:26 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 23/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:15 तास Time To (वेळेपयत): 11:15 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, 04 क.मी.
(b) Address (प  ता): दवेआगर भरडखोल रोड या बाजूला, एक वड नावाने ओऴख या जाणारे, मौजे भरडखोल गावचे ह ीत, ीवधन

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रोशन   रमेश  जाधव
(b) Wife's Name ( का नाम): यांका रोशन जाधव
(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.): 91-8149688543

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता दघी सागर  पोल स ठाणे , रा बोल पंचतन , ता ीवधन, दघी सागर , रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता दघी सागर  पोल स ठाणे , रा बोल पंचतन , ता ी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)

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
130/ पये कमतीची सुमारे 05 
ल टर गावठ  हातभ ीची तयार दा  
कँनसह कमंत अंदाजे

130.00

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 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 दा  गैरकायदा वताचे ताबेक जात बालगऴे ि थतीत मऴून आला हणून वगैरे मजकुरची खबर रिज टर  दाखल 
कर यात आलेला असुन, दाखल गु हया बाबत मा. व र ठांना माह ती दे यात आलेल  असून, सदर बाबत पुढ ल तपास मा. व र ठां या 
मागद णाखाल  पोना/1911देवकूऴे 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 संदेश   अनंत  सूव आई: अपना अनंत सूव 1. रा आरावी,ता ी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)): 130.00

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)): JALINDAR GORAKH 
DEVKULE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH47952        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 )

Name (नाव): SANJAY NAGORAO MOGALE

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)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCNH94424

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 1985  

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 .): 0002 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 11:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/01/2017 11:14 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): 23/01/2017 Time (वेळ): 10:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:14 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 23/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

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): उ तर, 02 क.मी.
(b) Address (प  ता): आरोपीचे घराचे मागील जागेत, मौजे बोल पंचतन क डे रोड जवऴ, ीवधन 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): तेश   भाकर  च हाण 
(b) Mother's Name ( का नाम): ती भाकर च हाण
(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.): 91-8379007996

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता दघी सागर  पोल स ठाणे , रा बाल पंचतन, ता ीवधन , दघी सागर , रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता दघी सागर  पोल स ठाणे , रा बाल पंचतन, ता ी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)

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
130/ पये कमतीची सुमारे 05 
ल टर गावठ  हातभ ीची तयार दा  
कँनसह कमंत अंदाजे

130.00

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 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 दा  गैरकायदा वताचे ताबेक जात बालगऴे ि थतीत मऴून आला हणून वगैरे मजकुरची खबर रिज टर  दाखल 
कर यात आलेला असुन, दाखल गु हया बाबत मा. व र ठांना माह ती दे यात आलेल  असून, सदर बाबत पुढ ल तपास मा. व र ठां या 
मागद णाखाल  पोना/2027 हा े 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 सं दप   वसंत  तोडणकर प नी: सार का वसंत 
तोडणकर

1. रा बोल पंचतन,ता ी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)): 130.00

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)): 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.)

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

Name (नाव): SANJAY NAGORAO MOGALE

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)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCNH94424

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 1977  

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 .): 0023 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 21:28 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/01/2017 18:45 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): 23/01/2017 Time (वेळ): 20:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:40 तास Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 23/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:35 तास Time To (वेळेपयत): 18:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): दह वल  एचपीपे ोलपंप आद वास, कजत 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रमेश   भागुजी दोरताले
(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.): 

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)

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 दनांक 23/1/2017 मी रमेश भागोजी दोरताले वय 29 पो श/1368 नेमणुक कजत पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहुन 
सरकार तफ खबर देतो कमी कजत पोल स ठा याचे नेमणु कस असुन आज रोजी कजत पोल स ठाणे येथे हजर आसताना बातमीदारामाफत 
बातमी मऴाल  क मौजे दह वल  पे ोलपंपा जवऴ आद वासीवाडी येथे राहणारा बळीराम बारकु गायकवाड हा याचे राहते घराचे बाजुला गावठ  
दा  व  धंदा करतो अशी खा ी शर बातमी मऴा याने सायंकाळी 18.35वाजता न द क न मी सोबत एस एस राजमाने सहा फौजदार , 
पोना/1184 सानप असे खाजगी वाहणाणे मौजे दह वल  एच.पी.पे ोलपंपा जवऴ आद वासीवाडी येथे गेलो तेथे गे यावर तेथे दोन पंचाना 
बोलावुन यांना वर ल माणे हक गत सांगुन आ ह  व पंच व पोल स असे पायी चालत बळीराम बारकु गायकवाड हा याचे राहते घराजवळ 
गेलो व ो हशन मालाची पहाणी 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 वेळ 18.45 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 बळीराम बारकु गायकवाड वय 47 वष रा. दह वल  पे ोलपंपा जवऴ आद वासीवाडी ता कजत िज.रायगड असे सां गतले. याचे 
जवळ मऴुन आले या मालाचे वणन खाल  माणे आहे. 1)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 नामे बळीराम बारकु गायकवाड वय 47 वष रा. दह वल  पे ोलपंपा जवऴ आद वासीवाडी ता कजत िज.रायगड 
याने वताचे ताबेक 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  ता 23/01/2017 

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 बळीराम    बारकू 
गायकवाड

1. दह वल  एचपीपे ोलपंप 
आद वा,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ajmuddin Ibrahim Mulla Rank (हु ा): पोल स 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): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1970  

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): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0006 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 16:13 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/01/2017 13:41 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७
2 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): 23/01/2017 Time (वेळ): 13:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:41 तास Entry No. (न द .):  014

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 22/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 22:00 तास Time To (वेळेपयत): 06:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 0.3 क.मी.
(b) Address (प  ता): F-12, 1st , Rangoli group, MIDC COLONY, MMA को आप हाऊ संग सोसायट , नांगलवाडी,महाड-402309

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वनायक  सुरेश  अनगळ
(b) Father's Name (का नाम): 

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

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 F-12, रंगोल  ुप, MIDC Colony, MMA हौ संग कालनी, प हला माळा , 

नांगलवाडी, महाड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता लट नं- 4, 188 यादो गोपाळ पेठ , गु कुल सोसायट , सातारा, सातारा सातारा, 

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 इतर सो याचे दा गने दोन 20 म वजनाची सो याची 
वळी, येक  10 म जु.वा. कं.अं. 50,000.00

2 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने 2. दोन 10 म वजनाची सो याची 
वळी येक  5 म जु.वा. कं.अं. 25,000.00

3 दा गने/आभूषण सो याची ग यातील साखळी 3. एक सो याची पाटल  24 म जु.वा. कं.अं. 56,000.00

4 दा गने/आभूषण सो याचे साखळी

4. एक सो याची चैन18 म 
वजनाची याम ये बदाम आकाराचे 
1 मचे पान व एस 1 मचा 
गणपतीचे आकाराचे

49,000.00

5 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने 5. चांद ची एक समई, नरांजन, 
वाट , अ तरदाणी  जु.वा. कं.अं. 5,000.00

6 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने 6. एक चांद चा मेखला, दोन पजण  
जु.वा. कं.अं. 2,000.00

7 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान कॅमेरा 7. एक Sony कंपनीचा Camera 

का या रंगाचा  जु.वा. कं.अं. 4,000.00

8 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान व युतीय घडयाळ 
8. एक टायमे स कपंनीचे सोनेर  
रंगाचे मनगट  ऑटोमट क घ याळ  
जु.वा. कं.अं.

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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9657021061

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)): 1,91,500.00

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)



मी मुळचा सातारा येथील राहणारा असुन, मागील 8 म ह यांपासुन नांगलवाडी येथे ी. दप हसकर यांचे लट नं.F12 म ये भा याने राहत 
आहे. तेथे मी एकटाच राहत असुन, माझी प नी व मुले 8 म ह यांपासुन मुलां या श णाकार ता पुणे कव नगर येथे भा याने रहात आहेत. 
मी गेले 22 वषापासुन ए झोनोबल इं डया लमीटेड, महाड एमआयडीसी या कंपनीम ये श ट इंचाज हणुन नोकर स आहे. तेथे माझी 
श टम ये युट  असते. दनांक 22/01/2017 रोजी माझी रा ौ 10.00 वाजता ते दनांक 23/01/2017 रोजी 06.00 वाजेपयत ए झोनोबेल 
इं डया लमीटेड, महाड एमआयडीसी कंपनीम ये श ट इंचाज हणुन युट  अस याने, मी माझे नांगलवाडी येथील मला कुलूप लावून, रा ौ 
09.45 वाजताचे सुमारास कंपनीम ये कामाला गेलो. युट  संपवून, सकाळी 06.20 वाजताचे सुमारास घर  आलो असता, मचे कुलूप 
उघड यसाठ  गेलो असता, कुलूप माझे हातात आले. हणून मी पा हले असता, माझे म या दरवाजाची कोयंडी कोणीतर  अ ात चोर याने 
तोड याची खा ी झाल . हणुन मी शेजार  राहणारे ी.ये णकर यांना मदतीला बोलावून, मम ये गेलो असता, हलमधील TV टेबलाचे हर 
उघडलेले दसले व यातील व तू बाहेर काढले या दस या. यांनतर प ह या बेड मम ये गेलो असता, कपाटातील कपडे बाहेर काढलेले 
दसले. यांनतर दुसया बेड म ये गेलो असता, लोखंडी कपाटाचे दरवाजे उघडे दसले व सदरचे दरवाजे हे लोखंडी रडने उपकलेले दसून आले 
व सदर कपाटाचे लकसह  उपकून याम ये सो याचे, चांद चे ठेवलेल दा गने तसेच सोनी कंपनीचा Camera व टायम स कपंनीचे घ याळ असे 
दागीने कोणीतर  अ ात चोर याने चो न ने याची खा ी झालेल  आहे. याचे वणन खाल ल माणे 1. 50,000/दोन 20 म वजनाची सो याची 
वळी, येक  10 म जु.वा. कं.अं.2. 25,000/दोन 10 म वजनाची सो याची वळी येक  5 म जु.वा. कं.अं.3. 56,000/एक सो याची 
पाटल  24 म जु.वा. कं.अं.4. 49,000/एक सो याची चैन18 म वजनाची याम ये बदाम आकाराचे 1 मचे पान व एस 1 मचा गणपतीचे 
आकाराचे पान जु.वा. कं.अं.5. 5,000/चांद ची एक समई, नरांजन, वाट , अ तरदाणी जु.वा. कं.अं.6. 2,000/एक चांद चा मेखला, दोन पजण 
जु.वा. कं.अं.7. 4,000/एक Sony कंपनीचा Camera का या रंगाचा जु.वा. कं.अं.8. 500/एक टायमे स कपंनीचे सोनेर  रंगाचे मनगट  ऑटोमट क 
घ याळ जु.वा. कं.अं. एकुण 1,91,500/ वर ल वणनाचे व कंमतीचे सो याचे व चांद चे दा गने व इतर व तु असे मचे समोर ल दरवा याचा 
कोयंडा तोडून, घरात वेश क न कोणतर  अ ात चोर याने माझे संमती शवाय लबाडीचे इरा याने घरफोडी क न, माझे घरात लोखंडी 
कपाटात ठेवलेले वर ल दागीने व व तु चो न नेले हणुन माझी अ ात चोर यां 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)): NANDKISHOR 
DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PNMH48593        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): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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): मांडवा को टल

FIR No. ( थम खबर .): 0003 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 15:20 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/01/2017 15:20 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): 23/01/2017 Time (वेळ): 14:25 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:25 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 22/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 05:30 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, 09 क.मी.
(b) Address (प  ता): मांडवागांव  , अ लबाग ,अ लबाग 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ी.अ मत    राजाराम  धसाडे
(b) Wife's Name ( का नाम): अमता अ मत धसाडे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1983 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कह म, कह म, अ लबाग , मांडवा को टल, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कह म, कह म, 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 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार एक दड तोळयाचा सो याचा हार 35,000.00

2 दा गने/आभूषण सो  याचा मुलायमा चढवलेले एक गम सो याचा मुलामा चढवलेला हार 3,000.00

3 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने सो याचा मुलामा चढवलेला  टा स 
व  एक छोटा हार 2,000.00

4 दा गने/आभूषण सो  याचा मुलायमा चढवलेले सो याचा मुलामा लावले या तीन बांगडया 3,000.00

5 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने दोन तांबे,दोन डश,चार पैजण 
जोड,चमचा व वाट ,तीन छोटे काईन 10,000.00

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):

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8976711202

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)): 53,000.00

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 ता.23/01/2017 मी अ मत राजाराम धसाडे वय 34वष धंदानोकर  शाप लाईन ऑटो म शन ठाणे रा. स दे वर पाक बी. वंग 204 
पार सक नगर ठाणे कलवा 605 मुळ रा. कह म ता.अ लबाग मो.नं.8976711202 आधारकाड नं.733297642427 सम  मांडवा सागर  पोल स 
ठाणे येथे हजर राहुन लहुन देतो क , व रल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर असुन मी नोकर  न म त ठाणे येथे असतो तेथे 
मी माझी प नी अमता धसाडे,मुलगा असे एक त कुंटुबासमवेत राहतो.माझी प नी ह ची आई अंजनी क णा पाट ल रा.मांडवागांव ता.अ लबाग 
या दनांक 08/01/2017 रोजी मयत झा याने मी व माझी प नी असे आ ह  दोघेह  तेथे कोणीह  नस याने अधुन मधुन येत असतो.माझी 
प नी ह चे आईचे नावे असलेले मौजे मांडवा गांव घर नंबर 322 अब असे आहे.तेथील एक म गे या 3 वषापासुन ी.ह रभाऊ महादेव पाट ल 
वय 70वष रा.मांडवागांव ता.अ लबाग हे भा याने राहतात.मी व माझी प नी असे आ ह  असे आ ह  दनांक 22/01/2017 रोजी सांयकाळी 
04.00वाज याचे सुमारास माझे प नीचे आईचे घर  मांडवा येथे गेलो होतो व तेथे असले या आम या बग घेवुन आ ह  घर बंद क न ठाणे 
कळवा येथे नघुन गेलो. आज दनांक 23/01/2017 रोजी सकाळी 05.30 वाज याचे सुमारास माझे सासुबाईचे मांडवागांव येथील घरातील 
भाडो ी ी.ह रभाऊ महादेव पाट ल यांनी फोन दारे कळ वले क , तुम या घराचे लक तोडलेले दसत आहे. असे सां गत या नतंर मी ता काळ 
ठाणे कळवा येथुन नघुन माझे सासुबाई यांचे मांडवा येथील घर  येवुन पाह ला असता दरवाजाचा कोयंडा तोडलेला दसुन आला यानंतर मी 
दरवाजा उघडुन घरात वेश क न खा ी केल  असता आतील कपाट तोडुन सव कपडे अ ताव त झा याचे दसले यावेळी माझे ल ात आले 
क ,कपाटातील सो याचे दा गने व चांद या व तु चो रस गे याचे ल ात आले आहे.तर  माझी सासु ीमती अंजनी क णा पाट ल 
रा.मांडवागांवता.अ लबाग या मयत झा याने सदरचे घर आ ह  बंद क न ठाणे येथे गेलो असता कोणीतर  अ ात चोर याने चोर  केले या 
मालाचे वणन खाल ल माणे आहे. 1) 35,000/ पये कमंतीची एक द ड तो याचा हार कमंत अंदाजे.2) 3000/ पये कमंतीची एक म 
सो याचा मुलामा लावलेला हार कंमत अंदाजे.3) 2000/ पये कमंतीची एक जोड सो याचा मुलामा लावलेले कानातले ट स व व एक 
सो याचा मुलामा लावलेला छोटा हार कमंत अंदाजे.4) 3000/ पये कमंतीची सो याचा मुलामा लावले या तीन बांग या कमंत अंदाजे.5) 
10000/ पये कमंती या चांद या व तु याम ये दोन तांबे,दोन डश,चार पैजण जोड,चमचा व वाट ,तीन छोटे कईन असे एकुन कमंत 
अंदाजे. 53,000/ पये येणे माणे दनांक 22/01/2017 रोजी सांयकाळी 04.00वाजता ते दनांक 23/01/2017 रोजी सकाळी 05.30वाज याचे 
सुमारास कोणीतर  अ ात चोर याने माझी सासु ीमती अंजनी क णा पाट ल रा.मांडवागांव ता.अ लबाग या मत झा याने सदरचे घर आ ह  
बंद क न ठाणे कलवा येथे गेलो असता घराचा कुलुप कोयंडा उपकुन यावाटे आत वेश क न व रल वणनांचा 53,000/ पयांचा माल घरफोडी 
चोर  क न नेला आहे. हणुन माझी अ ात चोर या व द कायदेशीर त ार आहे. माझी व रल खबर मी वाचुन पा हल  ती माझे सांगणे माणे 
संगणकावर टंक लखीत केल  असुन ती बरोबर आहे.

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH46951        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): YASHVANT MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH82806

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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 .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 19:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/01/2017 18:15 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): 23/01/2017 Time (वेळ): 18:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:14 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 23/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:15 तास Time To (वेळेपयत): 18:15 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): पि चम, 03 क.मी.
(b) Address (प  ता): वरवठणे,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): कशोर   शंकर मोरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1962 (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.): 91-9422371148

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नागोठणे पोल स ठाणे, रोहा, नागोठणे, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नागोठणे पोल स ठाणे, रोहा, नागोठणे, 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 सफेद रंगाचा ल ट कचा कँन 
यात 05 ल . गावठ  हातभ ीची 
तयार दा  कन

150.00

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 कशोर शंकर मोरे वय57 सहा.फौजदार नेमणूक नागोठणे पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहून सरकारतफ खबर लहून देतो क , 
आज रोजी नागोठणे पोल स ठाणे येथे हजर असताना बातमीदारां माफत बातमी मळाल  क , मौजे वरवठणे गावचे ह ीत रहाणार  मला उफ 
अलका काश करंजेकर ह  आपले रहाते घराचे पाठ मागे ग ल त मोकळया जागी गावठ  हातभ ीची दा  व चा धंदा कर त आहे. अशी 
खा ीशीर बातमी मळा याने सदरची हक कत मा.पोल स नर क सो नागोठणे यांना कळवुन याचे मागदशन माणे मी वत, पोसई मोरे 
,सहा.फौजदार कदम ,पोहवा 988 पाट ल व म.पो. श.01 मांजरेकर असे पायी चालत वरवठणे गावचे मशान भुमी जवळ आलो तेथे आ यावर 
पोसई मोरे यांनी दोन पंचाना बोलावुन यांना वर ल हक कत सांगुन वरवठणे मशान भुमी येथुन पंचासह पायी चालत बातमी माणे ो ह शन 
मालाचा शोध घेत असता घराचे पाठ मागे मोक या जागेत आडोशाला ग ल म ये एक बाई आपले पुढयात एक कँन घेवुन बसलेल  दसल  
तचा आ हाला संशय आ याने तीला आमचे पौक  म.पो. श.01 मांजरेकर हने वत धावत जावून जागीच कँनसह 18.15 वाजता धरले तचे 
ता यात मळून आले या कन म ये काय आहे याची खा ी केल  असता या कन म ये गावठ  हातभटट  तयार दा  अस याची खा ी झाल  
हणून तचे नाव गाव वचारले असता तने आपले नाव मला उफ अलका काश करंजेकर वय44 रा.वरवठणे ता.रोहा असे सांगीतले तचे 
ता यात मळून आले या ो ह शन मालाचे वणन खाल ल माणे15000 एकसफेद रंगाचा लँ ट कचा कन यास दाबाचे बूच ते काढून पाहता 
यात 5 ल. गावठ  हातभटट ची तयार दा  कनसह कं. अं.15000 येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह शनचा माल आरोपीत नामे 
मला उफ अलका काश करंजेकर वय44 रा.वरवठणे ता.रोहा िज.रायगड हचे ता यात मळून आले या कनमधून 180 म.ल  गावठ  दा  
नमूनेसाठ  एका व छ काचे या बाटल त काढून घेवून सदर नमूना बाटल स व कन पुव त बूच लावून यावर आ हा पंचा या व पोल सां या 
सहयांचे कागद  लेबले जागीच लावून ज त ो ह शन माल व आरोपीत मह ला ह स पोसई मोरे यांनी ता यात घेतले असुन यांचे सम तेचा 
स व तर पंचनामा केला आहे.तर  आरोपीत मजकूर नामे मला उफ अलका काश करंजेकर वय44 रा.वरवठणे रोहा ह ने वनापरवाना 
गैरकायदा ो ह शन गु हयातील माल गावठ  हातभटट  तयार दा  वतचे फायदयाकर ता आपले ता या क जात बाळगले ि थतीत मळून 
आल  हणून माझी तीचे व द म. ो.अँ ट 65 खंड ई माणे सरकारतफ 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 मला   काश  करंजेकर 1. वरवठणे,रोहा,नागोठणे,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 150.00

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)): SANDESH GOPINATH 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH43829        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): 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 म हला 1973  

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 .): 0018 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 15:41 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/01/2017 15:41 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 23/01/2017 Time (वेळ): 15:22 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:22 तास Entry No. (न द .):  024

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): 12:30 तास Time To (वेळेपयत): 13:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): डकसऴ,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): मोद  व णु   पगारे 
(b) Father's Name ( का नाम):  व णु पगारे 
(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): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209044508

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा डकसऴ,,  ताकजत, , नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 थायी पता रा डकसऴ,,  ताकजत, , नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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):

आजुबाजू या पर सरात व नातेवाईकांकडे शोध घेतला असता ती मऴून आल  नाह , हणुन मी आज रोजी नेरऴ पोल स ठा यात त ार दे यास आलो 
आहे.

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

फयाद दनांक 23.01.2017मी मोद व णु पगारे, वय45 वष, धंदानोकर , जातबौ द, रा. डकसऴ, ता.कजत, िज. रायगड, आधारकाड नं. 
नाह , मो.नं 9209044508सम  नेरळ पोल स ठाणे येथे हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल माणे दले या प यावर राहणारा असून तेथे मी 
भा याने राहवयास आहे. घरात मी वतः, माझी प नीमंगला मोद पगारे, मोठ  मुलगीपुजा मोद पगारे,वय13 वष, श ण7 वी, व मुलगा 
णय वय9 वष, असे एक  कुटूंबात राहतो. मी खोपोल  नगर प रषद येथे सफाईकामगार हणुन काम कर त असून माझी प नी मंगला 
मोलमजुर  करते. माझी दुसर  मुलगी ांजल  वय11 वष, ह  तची आजी शांताबाई व णु पगारे यांचेकडे कजत येथे राहते. मी गेले 10 
दवसापासून माझी त येत बर  नस याने कामावर जात नाह . मी घर च असतो.काल द.22/01/2017 रोजी दुपार  11.00 वा. मी व माझी 
मोठ  मुलगीपुजा असे कजत सरकार  दवाखा यात जावून दुपार  12.30 वा. डकसऴ येथे परत आलो. मला बरे नस याने मी औषध घेवून 
झोपलो असता माझी मुलगी पुजा ह  घरातच ट ह  बघत होती. मी दुपार  1.30 वा. झोपेतून उठलो असता मा या मुल ला आवाज दला 
असता ती घरात कोठेच न हती. माझी प नीमंगला ह  कजत येथे कामाला गेल  अस याने मी तस त या मोबाईल फोनवर फोन क न पुजा 
घरात कोठेह  नाह . तु याकडे आल  आहे का, असे वचारले असता मा या प नीने ती मा याकडे आल  नाह . असे सां गतले हणुन मी पुजा 
हस आजुबाजूला नातेवाईकांकडे शोध घेतला असता त मऴून आल  नाह . ती कोठेतर  नघुन गेल  आहे तचे वणन खाल ल माणे नाव पुजा 
मोद पगारे,वय13 वष, श ण7 वी, उंचीसाडेचार फुट, बांधाम यम, रंगसावळा, केसकाऴे , डो याला नंबरचा च मा, नाकसरऴ, मानेला 
उज या बाजुला तळ, नेसूसपांढया रंगाचा सलवार, पायजामागुलाबी रंगाचा, अशा वणनाची. माझी प नी मंगला ह माझी मुलगी पुजा व मुलगा 
णय या दोघांस कामाला कजत येथे जातेवेऴेस सोबत नेत असत व माझी आई शांताबाई व णु पगारे ह याकडे सोडून पुढ ल कामास जात 
असत व तेथून माझी मुले ह मह लामंडल कजत या शाऴेत जात असत. द. 20/12/2016 रोजी माझी मुलगी पुजा ह  घरातून नघून गेल  
होती याबाबत आ ह  द.27/12/2016 रोजी कजत पोल स ठा यात त ार न द केल  होती ती द.31/12/2016 रोजी पनवेल रे वे टेशन येथे 
मळून आलेल  आहे. ती थोडी गतीमंद आहे. यामुऴे तला घरातून नघुन जा याची सवय आहे. तर  द.22/01/2017 रोजी दुपार  12.30 वा. 
ते 1.30 वा.चे दर यान माझी मुलगीपुजा मोद पगारे,वय13 वष, हस कोणीतर  अञात इसमाने अञात कारणा व न आमचे कायदेशीर 
रखवाल तून पऴवून नेल  आहे. तर  मी तचा आजुबाजू या पर सरात व नातेवाईकांकडे शोध घेतला असता ती मऴून आल  नाह , हणुन मी 
आज रोजी नेरऴ पोल स ठा यात त ार दे यास आलो आहे. तर  अञात इसमां व द माझी फयाद आहे.पुढ ल तपास पोना/1208 मोरे 
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)): 

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): PCMAH94325        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)



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): पोलादपूर

FIR No. ( थम खबर .): 0001 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 20:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/01/2017 20:53 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 23/01/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:44 तास Entry No. (न द .):  023

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 23/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:45 तास Time To (वेळेपयत): 15:50 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 22 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे कामथे शेबीवाडी येथील पुला,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सु मत क णा गोगावले    
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1991 (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 मु पो कामथे शेबीवाडी तापोलादप, 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 यांतील आरोपीत याने यांतील जखमी याचेशी आज दुपार  02.45 वा सुमारास पोलादपुर भारत पे ोलपंप येथे 
वासी भर यासाठ  लावले या नंबरव न झाले या भांडणाचा मनात राग ध न यांतील जखमी हा पोलादपुर येथुन वासी घेवुन कामथे येथे 
नघा यावर याचे मागोमाग कामथे शेबीवाडी पुलाजवऴ जावुन कामथे पोलादपुर रोडवर जखमी याचे गाडीचे समोर वताची स गाडी आडवी 
टाकुन जखमी याची गाडी थाबवुन जखमी यास गाडीतुन कलरला ध न बाहेर खेचुन मला नंबर का दला नाह स आयझवाडया तुला बघुनच 
घेतो तु जा त मजास करायला लागला आहेस तुला आता दाखवतोच अशी शवीगाऴी व दमदाट  क न वताचे गाडीतुन लोखंडी टमी काढुन 
जखमी याचे डो यावर पायावर लोखंडी टमीने मारहाण क न यास सा या व गंभीर व पा या दुखापती के या हणुन गु हा वगैरे हक गत 
दाखल क न पुढ ल तपास पोसइ ी सकपाऴ हे कर त आहेत 

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

2 वतमान पता मु पो कामथे शेबीवाडी तापोलादप, पोलादपूर, रायगड, महारा , भारत
3 थायी पता मु पो कामथे शेबीवाडी तापोलादप, पोलादपूर, 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 सखाराम गोगावले 
   

1. रा कामथे ता पोलादपुर िज 
रायगड,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)): chandrakant sahdev 
sakpal

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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): jitendra dnyanesh jagadale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 23/01/2017 20:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 23/01/2017 20:30 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): 23/01/2017 Time (वेळ): 20:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:17 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 23/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 18:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता):  मौजे पोयनाड गटावर,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वशाल   बापु  आवळे
(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): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8600700162

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

400/  . एकुण 8 ला ट क या 
देशी दा  नेवी सं ा नावा या 180 
मल या सलबंद बाट या एका 
बाटल

400.00

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 वशाल बापु आवळे वय30 पो श/801 नेमणूक पोयनाड पोल स टेशन सम  पोल स ठा यात हजर राहून सरकारतफ खबर लहून देतो 
क , आज द. 23/01/2017 रोजी पोल स ठा यात हजर असताना बातमी दारामाफत बातमी मळाल  क , मौजे पोयनाड गट येथे राहाणारा 
नरेश नामदेव चवरकर हा या या घरा या पाठ मागे मोक या जागेत देशी वदेशी दा  व चा धंदा करतो, अशी खा ीशीर माह ती मळा याने 
मी वत पोल स उप नर क एन.एच भोईर, सहा.फौजदार डी.जे.पावरा, पो श/1186 ड.के भोईर तसेच इतर पोल स टाफ असे खाजगी 
वाहनाने मौजे पोयनाड गटावर आलो. तेथे दोन पंचाना बोलावून यांना वर ल बातमीची ह कगत समाजावून सांगीतल . यांनी पंच हणून 
ये यास सहमती दश व याने आ ह  पोल स व दोन पंच असे पायी चालत जावून बातमी असले ठकाणी छापा टाकला असता तेथे एक ईसम 
उभा असलेला दसला याचा आ हाला संशय आ याने यास जागीच मी व पो श/1186 डी.के.भोईर यांनी जागीच 18.00 वा.पकडले. तो उभा 
असले ठकाणी आजूबाजूस पाहणी केल  असता तेथे झाडा या खोडाजवळ देशी व वदेशी दा या बाट या मळून आ या हणून धरले या 
इसमास याचे नाव गाव वचारता याने याचे नाव नरेश नामदेव चवरकर रा. पोयनाड गट ता.अ लबाग तसेच यांचेकडे दा  बाळग याचे 
लाय सस आहे का याबबात वचारणा केले आसता यांनी नाह  असे सां गतले तसेच याचे ता यात मळून आले या ो ह .मालाची वणन 
खाल ल माणे.1)400/ . एकुण 8 ला ट क या देशी दा  नेवी सं ा नावा या 180 मल या सलबंद बाट या एका बाटल ची कमंत 50 
पये क.अं.400/ . येणे माणे वर ल वणानाची व कंमती या देशी वदेशी दा या सलबंध बाट या वर ल आरोपीत नामे नरेश नामदेव 
चवरकर रा.पोयनाड गटावर ता.अ लबाग यांनी आपले ताबे क जात बाळगले या ि थतीत मळून आ याने सदर मळाले या मालावर पंचाचे 
सहयांचे कागद  लेबले लावून यावर पोल स बटणाचे लाखेच सल जागीच क न सव माल ज त क न ता यात घेतला आहे मळाले या 
मालापैक  एक सलबंद बाटल  नमुना हणुन तपासणी कर ता काढुन घेत या आहेत तसा स व तर पंचनामा कर यात आला आहे. तर  वर ल 
आरोपीत नरेश नामदेव चवरकर रा.पोयनाड गटावर ता.अ लबाग वय 45 यांनी वर ल वणना या व कंमती या देशी वदेशी दा या बाट या 
गैरकायदा, वनापरवाना आपले वताचे ताबे क जात बाळग या ि थतीत मळून आला हणून माझी याचे व  महारा  ो ह  अँ ट. कलम 
65(इ) माणे सरकार तफ फयाद आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 नरेश   नामदेव  चवरकर 1. पोयनाड 
गटावर,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 400.00

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)): DANSINGH JAHAGYA 
PAWARA

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.

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

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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