
1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0018 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/01/2017 00:32 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/01/2017 23:07 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): 24/01/2017 Time (वेळ): 23:07 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:07 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 24/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 17:00 तास Time To (वेळेपयत): 23:07 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, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता): डोणवत आद वाशीवाडी पाठ मागील मो,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): भारती    रोहन नाईक
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7774002612

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

1) एक सफेद मळकट  रंगाचा  
ला ट क कन यास धरणेस 
अंगचीच कडी व फरक चे बुच ते 
काढुन पाहता आत 20 लट

1,000.00

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):

24/01/2017 खबर मी भारती रोहन नाईक वय.25वष यावसाय नोकर  ,मपो श/244 मो.नं.7774002612 नेमणुक खालापुर पोल स ठाणे 
सम  हजर राहुन सरकातफ खबर लहुन देते क , मी रायगड पोल स दलात सन2012 साल  भरती झाल  असुन स या खालापुर पोल स 
ठा यात गेल  सहा म ह यापासुन कत यास आहे. स या मी खालापुर पोल स ठा यात जनरल डयुट  कर त आहे. आज रोजी खालापुर पोल स 
ठा यात हजर असताना वावोशी पोल स दुर े ाचे पोह/1344 जे.पी. हा े यांनी फोन क न वावो श येथे बोलावले. तेथे आ यावर कळ वले क , 
डोणवत आद वासीवाडी योथील राहणार  सौ. हरा द ताराम मगाळ ह  गावठ  हातभ ीची तयार दा ची व  कर त आहे. अशी बातमी 
मळा याने तेथे छापा घालायचा अस याने वावोशी पोल स दुर े  येथुन मी सोबत पोह/1344 जे.पी हा े पोना/2101 पाट ल असे खाजगी 
गाडीने नघुन डोणवत गावात आलो. तेथे दोन पंच यांना बोलावुन यांना बातमीची ह कगत सांगुन पंचाना पंच हणुन हजर राह याची वनंती 
केल . यांनी यास संमती दश व याने यां यासह डोणवत येथुन पायी चालत डोणवत गाव या पाठ मागे जंगल भागात गेलो असता तेथए एक 
ी आप या पुडयात ल ट कचे कन घेवुन संशय पद बसलेल  दसल . हणुन तचा संशय आ याने मी धावत जावुन तला जागीच पकडल . 

व त या ता यात आसले या कनम ये काय आहे याची खा ी केल  असता गावठ हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल . तस नाव 
गाव वचारता तने आपले सौ. सौ. हरा द तातराम मगाळ वय.31 वष रा. डोणवत आद वाशीवाडी ता. खालापुर िज. रायगड. असे सां गतले 
.ती वेळ सं याकाळी 05.00 वा.ची होती. त या ता यात मळुन आले या ोि ह बशन मालाचे वमन खाल ल ामाणे 1) 425/  कंमतीची 
एक सफेद मळकट रंगाचा ला ट क कन यास धरणेस अंगचीच कडी व फरक चे बुच ते काढुन पाहता आत 10 लटर गावठ  हातभ ीची 
तयार रा  कन सह कं. अ. 425/ एकुण कंमत . येणे ामाणे व रल वणनाचा व कंमतीचा ोि ह बशनचा माल व रल आरोपीतद नामे सै. 
हरा द ताराम मगाळ वय.31 वष रा. डोणवत आद वासीवाडी पो.डोणवत ता. खालापुर हचे ताबे क यात मळुन आले या कनमधुन के मकल 
तपासणी क रता180 म. ल. हातभ ीची तयार दा  एका काचे या व छ बाटल त काढुन घेवुन कन व बाटल स पुववत बुचे लावुन त डावर 
पंचाची सहयांची कागद  लेबले लावुन दोयाने बांधुन गावठ वर पोल स बटणाचे लाखेची सले जागीचज क न सव माल ज त क न ता यात 
घेतला आहे तसा स व तर पंचनामा पेहवा/1344 हा े यांनी केला आहे. हणुन माझी सौ. हरा द ताराम मगाळ , वय.31 वष व द मुंबई 
ोि हबीशन अँ ट कलम 65(ई) माणे सरकारतफ कायदे शर फयाद आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह  24/01/2017पोल स दुर े  
वावोशी खालापुर पोल स ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 सौ. हरा   द तातराम  
मगाळ

1. रा डोणवत आद वाशीवाडी,ता खालापुर िज 
रायगड,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,000.00

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): janardan pandurang 
mhatre

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): 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 म हला 1986  

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 .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/01/2017 20:51 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/01/2017 20:28 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): 24/01/2017 Time (वेळ): 20:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:28 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): Time From (वेळेपासून): 12:00 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, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): आसनपोई ,महाड 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वलास   भालचं  लांजेकर 
(b) Father's Name (का नाम): 

(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): मदतनीस

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9975716729

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता आसनपोई , महाड , एमआयडीसी महाड , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता तऴा , मांडवी , खेड , खेड, र ना गर , 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):

त ारदाराने नमुदवेऴी त ार द याने 

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

यातील फया द यांची मुलगी वैशाल  भालचं  लांजेकर वय 16 ह ग.द.आंबेकर हाय कुलम ये जाते असे सांगून घरातून बाहेर पडल  ती 
अ यापपयत घर  आल  नाह  हणुन तला कोणीतर  अ ात इसमाने तीस अ पवयीन आहे हे मा हत असतानासु दा फयाद चे कायदेशीर 
रखवाल तून पळवुन नेल  हणुन

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 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)): Rajendra dhyndev fhalke Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1891        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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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 .): 0020 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/01/2017 18:12 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/01/2017 17:51 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 24/01/2017 Time (वेळ): 17:51 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:51 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): Date from ( दनांक पासून): Date To ( दनांक पयत): 

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

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): नेरळ
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): िजते ,कजत 

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

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

(a) Name (नाव): उमेश   व ल  ठ बरे
(b) Father's Name ( का नाम): व ल 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9260543437

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

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल हरो हो डा कंपनीची प डर मोटार 
सायकल 19,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी उमेश व ल ठ बरे, वय29 वष, धंदाशेती, जात हंदू आगर , रा.नेवाळी, ता.कजत, िज. रायगड, आधारकाड नं. नाह , मो.नं 
9260543437सम  नेरळ पोल स ठाणे येथे हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल माणे दले या प यावर राहणारा असून तेथे माझे वतचे 
घर आहे. घरात मी वतः, माझी आई कांता वडील व ल प नीअ णा, मूलगा  वय म हने ,मोठा भाऊअ ण व व हणी हषदा छोटा भाऊ 
कशोर असे एक  कुटूंबात राहतो. काल तार ख 23/01/2017 रोजी रा ौ 21.00 वा. चे सुमारास मी मी व माझा मोठा भाऊअ ण असे दोघे 
आमचे राहते गावातुन नेवाळी येथुन िजते गावी कब डीचे सामने अस याने ते पाह याकर ता आमची मोटार सायकल .एम.एच.06/AX/4622 

ह  िजते गावातील कब ीचे सामने असले या ठकाणी एका मैदानात उभी क न,लक क न कब डीचे सामने बघत असताना रा ौ 23.00 वा.चे 
सुमारास माझी मोटार सायकल या ठकाणी बंद व लक क न ठेवलेल  माझी वर ल वणनाची मोटार सायकल उभी क न ठेवले या ठकाणी 
मळुन आल  नाह , हणुन मी व माझा भाऊ अशा दोघांनी आजूबाजूला शोधाशोध केल .परंतू माझी पे डर मोटार सायकल मळुन आल  नाह . 
तचे वणन खाल ल माणे,1)19,000/ . कंमतीची एक हरो हो डा कंपनीची प डर मोटार सायकल .एम.एच.06/AX/4622 का या रंगाची 
न या प ा असलेल  मोटार सायकल सन 2010 सालाची जु.वा. कं.अं.19,000/ येणे माणे वर ल वणनाची व कंमतीची मोटार सायकल 
.एम.एच.06/AX/4622 ह  िजते गावी असले या कब डीचे सामने पाह यास गेलो असता तेथे मोक या जागी उभी क न,लक क न ठेवलेल  
मोटार सायकल ह  कोणीतर  अनोऴखी इसमाने वतचे फाय याकर ता लबाडीचे हेतुने चो न नेल  हणुन माझी या चोर या व द कायदेशीर 
त ार आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 19,000.00

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)): Vidhya Rajkumar 
Chavan

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 94        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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): 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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0019 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/01/2017 17:39 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/01/2017 17:15 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 24/01/2017 Time (वेळ): 17:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:15 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 24/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:30 तास Time To (वेळेपयत): 10:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): फ याची वाडी,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): राया   बदा  दरोडा
(b) Father's Name ( का नाम): बदा दरोडा
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1980 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): शेतकर

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):

फयाद दे यास आ याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी राया बदा दरोडा, वय37 वष, धंदाशेती, जातआ दवासी ठाकुर, रा.फ याची वाडी,ता.कजत, िज. रायगड, आधारकाड नं. नाह , मो.नं 
9527424329सम  कळंब दूर े  येथे हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल माणे दले या प यावर राहणारा असून तेथे माझे वतचे राहते 
घर असुन, घरात मी वतः, तसेच माझी प नीगुलाब, दोन लहान मुले 1)शुभम 2)संद प असे एक  कुटूंबात राहतो. तार ख 24/01/2017 रोजी 
9.30 ते 10.00वा. चे सुमारास मी घर  असताना आमचे गावातील नागो पारधी वय90 यास साळोख ूप ामपंचायती मधून या माणसाला 
सरकार  अनुदानातुन घरकुल मंजूर झाले होते. हणुन साळोख ूप ामपंचायतीने दोन माणसे )र व तांबस जाधव रा.साळोख )तुकाराम पारधी 
रा.नारळेवाडी असे घरकुलाचा पाया खोद यासाठ  पाठ वले होते. या माणसांना आमचे गावातील इसम नामे )दामु तांब या दरवडा )पांडू 
तांब या दरवडा यांनी या जागेत घरकुल मंजूर झाले होते, या जागेत घरकुल बांधु नका असे सांगून या माणसांनी माझे घराचे अंगणात 
येऊन यांनी घरकुलाचे पाया खोद यासाठ  आले या कारागीर यांना माझे घराचे जवळ पाया खोद यास सां गतले हणुन मी यांना सां गतले 
क , ह  जागा माझी आहे,तु ह  या ठकाणी घर का बांधता या जागेत घरकुल मंजूर झाले आहे, याच जागेत घर बांधा,असे सां गतले असता 
वर ल दोन इसम )दामु तांब या दरवडा )पांडू तांब या दरवडा यांनी मला सां गतले क ,ती जागा आ ह  वकत घेतल  आहे. हणुन मी यांना 
हणालो क , माझे जागेत तु ह  नागो पारधी यांचे मंजूर झालेले घरकुल का बांधता असे यांना हणताच यांनी मला व माझी प नी गुलाब 
असे आ हां दोघांना हाताबु कयांनी मारहाण क न शवीगाळी,दमदाट  क न दामा यांने माझे शटाची कलर पकडून मला खाल  पाडून 
हाताबु कयांने मारहाण केल . तसेच माझी प नी गुलाब हलासु दा यांनी चापट मारल  व पांडू दरवडा याने हातात वट घेऊन माझे डो यात 
मारल ,तसेच माझी बायको गुलाब हचे त डावर मारल  आहे. यात माझे प नीचे डावे हाताचे मनगटावर दूखापत झाल  आहे.आमचे भांडण झाले 
यावेऴेस गावातील सं गता काळुराम ठ बरे,बाजाया मारवत हंदोळा,राणी राजन ठ बरे,पु पा मोहन दरवडा असे यांनी भांडण सोड वले होते.सदर 
आमचे दुखापतीवर कळंब सरकार  ह पीटल येथे उपचार क न मी वर ल दोन इसमांचे व द त ार दे यास पोल स ठाणेत आलो आहे. हणुन 
माझी )दामु तांब या दरवडा )पांडू तांब या दरवडा दो ह ह  रा.फ याची वाडी यांचे व द त ार आहे. सदरची त ार ह  कळंब आ र स 
नं.06/2017 व न दाखल आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9527424329

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता फ याची वाडी, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 थायी पता फ याची वाडी, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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 दामु   तांब या दरवडा 1. फ याची 
वाडी,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भार
त

2 पांडू  तांब या   दरवडा 1. फ याची 
वाडी,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भार
त

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

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

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

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):
13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): KETAN  NAMDEV  
SANGALE

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMAH49880        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0011 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/01/2017 08:34 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/01/2017 01:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४३६

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): 24/01/2017 Time (वेळ): 05:35 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 05:35 तास Entry No. (न द .):  006

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 24/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/01/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:30 तास Time To (वेळेपयत): 01:45 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, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): रेवदंडा मोठे बंदर,  मौजे फयाद या राहते घरालग,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): मनोज नारायण मारकू   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1977 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9604274556

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रेवदंडा मोठे बंदर, अ लबाग , रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रेवदंडा मोठे बंदर, अ लबाग , रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान व युत मटर एक इले क घराचे मटर जुने 
वापरते कं.अं. 500.00

2 वाहने आ ण इतर साइकल
एक पवळा हरवट रंगांची लहान 
मुलांची सायकल जुनी वापरती 
कं.अं.

1,000.00

3 इतर संक ण/ व वध 
एक य नयाला कंपनीचे मगरमच 
जाळी सुमारे दड टन वजनाचे 
मि छमार  जाळी कं.अं.

8,00,000.00

4 इतर संक ण/ व वध 

एक य नयाला कंपनीचे ड को 
कारगीर प दतीचा मि छमार  जाळी 
सुमारे दड टन वजनाचे मि छमार  
जाळी कं.अ

2,00,000.00

5 इतर घरगुती व  तु 
एक ल ट कची नळा भगवा रंगांची 
तालप ी (कापड) जुनी वापरती 
कं.अं.

1,000.00

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):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांचे सासरे नंदकुमार महादेव हाले यां या सोबत जागे या वादाव न झाले या भांडणाचा मनात 
राग ध न आरोपीत याने फयाद  यांचे वर ल वणना या व कंमतीचा मि छमार ची जाळी, लहान मुलाची सायकल, ल ट कची तालप ी, राहते 
घराचे इले क मटर तसेच घर न ट कर या या उ ेशाने आग लावून मो या माणात नुकसान केले हणुन

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 राकेश मंगलदास गावंड   1. रेवदंडा मोठे 
बंदर,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 10,02,500.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): JANARDAN  
MOTIRAM GADMALE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH50510        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): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0009 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/01/2017 12:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/01/2017 12:58 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): 24/01/2017 Time (वेळ): 12:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:45 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 24/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:10 तास Time To (वेळेपयत): 10:10 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, 18 क.मी.
(b) Address (प  ता): बापुजी नगदर, चणेरा,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Sujay  Sunil Magar

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 24/09/1985 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850939367

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रोहा पो लस ठाणे, रोहा, रोहा, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
एक पांढ या रंगाचा लँि टकचा कँन 
यात 5 लटर गावठ  हातभ ची दा  
कँनसह कं अं

110.00

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 यांतील आरोपीत याने गावठ  हातभ ची 05 लटर तयार दा  आपले ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळुन 
आला हणुन

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनंत   रामचं   महाबळे 1. बापुजी 
नगर,चणेरा,रोहा,रोहा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 110.00

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 
RAMCHANDRA BHONKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH53348        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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

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)



No. ( .): PSMH86846

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 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)
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