
1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0079 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/05/2017 05:20 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/05/2017 05:05 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई पोल स अ ध नयम, १९५१ 122(C)

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): 24/05/2017 Time (वेळ): 03:30 तास 

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

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 24/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:55 तास Time To (वेळेपयत): 03:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (पता): माणगाव ,माणगाव

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): Mangesh    Rajaram  Dhupkar

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/06/1975 (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.): 91-9552927864

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

माणगाव पो ठाणेगू हा रिज नंबर79/2017मुंबई पोल स अँ ट कलम 122 (क)खबर देणार मंगेश राज  धुपकर, पोना/864 माणगाव पोलास 
ठाणे मो. .9552927864आरोपी 1)अशोक ध डु आं बके, वय 50 वष, रा. टटवे पो. शरवल  ता. माणगाव 2) तानाजी का शराम गोरट वय 
28 रा. टटवे पो. शरवल  ता. माणगाव 3) पेश राज  शक वय 26 रा. कडापे ता. माणगाव (अटक)4) अ नल का शराम गोरट रा. टटवे 
पो. शरवल  ता. माणगाव (अटक नाह )घ.ता.वेळ व ठ काण द.24/05/2017 रोजी 03.00 वा.चे सुमारास मौजे माणगाव गावचे ह ीत 
माणगाव तह सल कायालयाचे मागील बाजुस कालवा रोड लगत पुवस 01 क.मी. ह कगत वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत हे 
मालम ता वषयी गु हा कर याचे इरा याने अंधारात दबा ध न बसुन सुया त ते सुय दय दर यान आपले अि तव लप वत असताना मळुन 
आले हणुन वगैरे मजकुराची खबर रिज. दाखल क न व र ठांचे आदेशाने पुढ ल तपास सपो न जगताप 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 अशोक   ध डु  आं बके  अशोक 1. टटवे 
शरवल ,माणगाव,माणगांव,रायगड,महारा ,भार
त

2 तानाजी   का शराम  गोरट  तानाजी 1. टटवे पो 
शरवल ,माणगाव,माणगांव,रायगड,महारा ,भार
त

3 पेश   राज   शक  पेश 1. कडापे,ता 
माणगाव,माणगांव,रायगड,महारा ,भारत

4 अ नल   का शराम  गोरट  अ नल 1. टटवे पो 
शरवल ,माणगाव,माणगांव,रायगड,महारा ,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):

(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 
SAHMBHUJI JAGTAP

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 14901000362NSJM8201K        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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 1967  

2 पु ष 1989  

3 पु ष 1991  

4 पु ष 1995  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0080 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/05/2017 20:05 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/05/2017 10:30 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 24/05/2017 Time (वेळ): 19:41 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:41 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 24/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:30 तास Time To (वेळेपयत): 10:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 10 क.मी.
(b) Address (पता): इंदापूर,माणगांव

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ. दपीका   मोद  मेथा
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1967 (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): गृ हणी

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9763350580

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता इंदापूर, माणगांव, माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता इंदापूर, माणगांव, माणगांव, 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 मंगळसू ननो मंगळसु 96,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ अगठ  साधी 6,000.00

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):

व रल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  या यांचे दुकानात असताना एक अनोळखी इसम तेथे येवून याने याचे हातातील पशवी 
फयाद  यांना देवून मला गु तदान करायचे आहे ह  पशवी या व मी गे यावर गणपती मंद र येथे ते तु ह  दान करा असे बोलून याने 
फयाद स बोल यात गुंतवून तीस काह  तर  क न समोह त क न फयाद  यांचे ग यातील मंगळसु  व हातातील सो याची अंगठ  यांचे 
परवानगी शवाय घेवून फसवणूक क न घेवून गेला हणून वगैरे मजकूरची खबर रिज टर  दाखल क न अहवाल व र ठांना सादर क न सदर 
गु हाचा पुढ ल तपास व र ठाचे आदेशाने पोहवा/1478 पाट ल हे कर त आहेत .

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,02,000.00

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)): SUDHAKAR  
GANGARAM  PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1471        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 of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

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)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): ीवधन

FIR No. ( थम खबर .): 0046 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/05/2017 09:04 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/05/2017 04:05 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 122C

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): 24/05/2017 Time (वेळ): 04:05 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:05 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 24/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 02:15 तास Time To (वेळेपयत): 04:05 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 0.5 क.मी.
(b) Address (पता): देना बक, ीवधन, ीवधन

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): दपक   ह र चं  पाचाडकर
(b) Father's Name ( का नाम): ह र चं  पाचाडकर
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (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.): 91-9422495885

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

मी दपक ह र चं  पाचाडकर सहा.फौजदार,वय.42वष, नेमणुक ीवधन पोल स ठाणे मो.नं.9422495885,सरकार तफ खबर लहुन देतो क , 
आज रोजी मी द.23/05/2017रोजी 23.05 ते द.24/05/2017 रोजी 05.00 वा.पयत नाईट राऊंड चेक ंग व पे ो लंग युट  ीवधन शहरात 
व पर सर त नेमलेल  असताना मी व माझे सोबत पो श/2176 पवार यांचे सह सरकार  जीप नंबर एम.एच.6ए.ए. 0276ने नाईट राऊड, 
पे ो लंग फरत असताना मौजे शवाजी चौक येथे आलो असताना 0215वाजताचे दर यान एक इसम देना बँके या ग ल त काळोखात आपले 
अि थ व लपवुन उभा असलेला बँटर चे उजेडात दसला. हणुन यास जागीच पकडुन लाईटचे उजेडात आणुन याचे नाव गाव व तेथे ये याचे 
कारण वचारता तो उडवा उडवीची उ तरे देवु लागला यास पु हा याचे नाव गाव वचारले असता याने आपले नाव अि वन अशोक कोमनाक 
वय.26 वष रा.ध डग ल  ,ता. ीवधन असे सां गतले. तर  यांतील आरोपीत मजकुर हा सुया त व सुव दयाचे दर यान आपले अि त व 
अंधारात लपवुन मालम तेचा गु हा कर याचे उ ेशाने रा ौ 0215वाजताचे दर यान मळुन आला हणुन माझी याचे व  मु.पो.अँ ट कलम 
122 (क) माणे सरकार तफ फयाद आहे. माझी व रल खबर संगणकावर लंखल खीत केल  आसुन मी वाचुन पाह ल  ती माझे सांगणे माणे 
बरोबर आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अि वन अशोक कोमनाक  
अशोक कोमनाक

वडील: अशोक कोमनाक 1. 
धोणंग ल , ीवधन, ीवधन,रायगड,महारा ,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):

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1007        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(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): Parshuram Narayan Kamble

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 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): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0046 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/05/2017 18:57 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/05/2017 15:07 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): 24/05/2017 Time (वेळ): 15:07 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:07 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 23/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 8 क.मी.
(b) Address (पता): वाशी,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): म नषा   सु नल  घोरपडे  
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9225714702

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वाशी,तापेण, वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता जोहे ,तापेण  , दादर कोअ ॅ टल , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी सौ.म नषा सु नल घोरपडे वय 35 वष, यवसाय टोप या वणणे,रा.वाशी मुळ रा. जोहे ता. पेण सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खाबर 
लहुन देते क ,मी वर ल ठ काणी मौजे वाशी येथे भाडयाने राहत असुन मी मुळची जोहे ता. पेण येथील आहे,मी यवसाया न मीत वाशी येथे 
माझी दोन मुले सु चत वय 17 व ववेक वय 12 यां यासह राहतो व मी टोप या वण याचा यवसाय क न माझी व मुलाची उपिजवीका 
भागवीते. माझा लहान मुलगा ववेक सु नल घोरपडे हा 7 वी म ये शकत असुन तो नेहमी घरातुन बाहेर भटकत असतो व कोणा याह  
गाडीवर बसुन दव, वाशी,वढाव तसेच अ य ठ काणी फरत असतो.सनं 2016 साल  मे मह यातत मलगा ववेक हा घरातुन नघुन गेला होता 
तो याचा दवशी सं याकाळी मळुन आला. दनांक 23/05/2017 रोजी सायकांळी 4.00 वाज याचे सुमारास मी गावातील पा याचे नळावर 
पाणी भरत होते, यावेळी माझा शेवटचा हंडा नळाला लावला व लहान मुलगा ववेक यास हणाले हंडा भर यावर तो घर  घेवुन ये असे 
हणुन मी माझे कामाकर ता गेले. बराच वेळ झाला तर  ववेक हा हंडा घेवुन घर  आला नाह  हणुन मी नळावर गेले, यावेळी हंडा तेथेच 
भरलेला होता. परतु ववेक तेथे न हता हणुन मी भरलेला हंडा घर  घेवुन आले व ववेकला गावात शोधला पंरतु तो गावात कोठेह  भटेला 
नाह . यांनतर दनांक 24/05/2017 रोजी मी माझी आइकडे दव येथे जावुन ववेकचा शोध घेतला पंरतु तेथेह  ववेक सापडला नाह  हणुन 
मी पेण येथे जावुन शोध घेतला पंरतु तेथेह  न सापड याने माझी खा ी झाल  क , माझे मुलास कोणीतर  पळवुन नेले असावे. माझे पळवुन 
नेले या मुलाचे वणन खाल ल माणे बांधा मजबुत,रंग सावळा,केस वाढलेल,◌े नाकावर जु या जखमेची खुण, अंगात नेसुस गुलाबी रंगाचा 
यावर फु या असलेला ट शट, राखाडी रंगांची हाफपंट,पायात नळया रंगांची च पल अशा वणनाचा मुलगा ववेक सु नल घोरपडे वय 12 वष 
यास कोणीतर  अ ात इसमाने अ ात कारणाकर ता पळवुन नेले आहे तर  माझी याबाबत कायदे शर त ार आहे.माझा वर ल जबाब 
संगणकावर तयार केलेला जबाब मला वाचुन दाखवीला तो माझे सांगणे माणे टंक लखीत केलेले आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): SHYAM UMAJI MORE Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMH44989        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): Pradip Balaso Suryawanshi

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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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1. P.S. (पोल स ठाणे):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/05/2017 10:01 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/05/2017 20:54 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): 24/05/2017 Time (वेळ): 19:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:54 तास Entry No. (न द .):  023

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 24/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:15 तास Time To (वेळेपयत): 19:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 01 क.मी.
(b) Address (पता): कुभारवाडा , हसळा, हसळा-402105

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): वैभव   गोपीनाथ  पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9270957333

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता हसळा पोल स ठाणे , हसळा, हसळा,  हसळा , रायगड, महारा - 402105, 

भारत
2 थायी पता हसळा पोल स ठाणे , हसळा, हसळा,  हसळा , रायगड, महारा - 402105, 

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

4784/ पये क मती या  ऐकुण 92 
शलबंद 180 मल  मापा या  
तेक   52 पय् क ंमती या 
ला ट क या 

4,784.00

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):

ो.वा.र.नं. 29/2017 मु. ो.अँ ट 65(ई) फयाद  वैभव गोपीनाथ पाट ल , वय 35,पोना/1020 मो.नं.9270957333 नेमणुक हसळा पोल स 
ठाणे आरोपी 1)गणेश वसंत बरवाडकर रा.कुभारवाडा हसळा ता. हसऴा िज. रायगड गु.घ.ता.वेळ व ठकाण ता. 24/5/2017 रोजी 19.15 
वाजता मौजे कुभारवाडा येथे आरोपीत याचे राहते घराचे मागे , हसळा ता. हसऴा मळाला माल 4784/ पये क मती या ऐकुण 92 शलबंद 
180 मल  मापा या तेक  52 पय् क ंमती या ला ट क या सं ा नाव असले या देशी दा या बाट या. ह कगत वर ल तारखेस वेळी व 
ठकाणी यांतील आरोपीत नं.1 व 2 हे आपसात संगनमत क न आरेपीत नंबर 1 हा आरोपीत नंबर 2 यास वाँचवर ठेवुन वनापरवाना 
गैरकायदेशीर वर ल वणनाचा व कंमतीचा सं ा नाव असले या देशी दा या बाट या असा ोि ह बशन माल आरोपीत यांचे राहते घराचे मागे 
भंतीचे आडोशाला यांचे वतःचे ताबेक जात बाळगले ि थतीत मळुन आले तसेच पोल सांची चाहूल लागताच दो ह  आरोपीत पऴून गेले 
हणून वर ल आरोपीत यांचे व द गू हा दाखल कर यांत आला असून मा. भार  अ धकार  यांचे आदेशाने पुढ ल तपास पोहेकाँ/1799 जाधव 
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 गणेश   वसंत  बरवाडकर 1. 
कुंभारवाडा, हसळा, हसळा,  हसळा,रायगड,महार
◌ा -402105,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 4,784.00

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)): SUDARSHAN 
BALKRUSHNA GAIKWAD

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): 

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): SUDARSHAN BALKRUSHNA 
GAIKWAD

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 1975  

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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0098 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/05/2017 15:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/05/2017 15:47 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७१

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): 24/05/2017 Time (वेळ): 10:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:02 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 13/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/05/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): खोपोल
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 1.5 क.मी.
(b) Address (पता):  स दाथनगर, खोपोल ,खालापुर

District (State) (िजला (रा य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव): ेरणा    स चन   भालेराव
(b) Father's Name (का नाम): 

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता स दाथनगर,,  खोपोल  ,  खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता स दाथनगर,,  खोपोल  ,  खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा , भारत
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 28,000.00

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):

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 यो गता वैभव अ हरे   पती: वैभव अ हरे 1. स ाथनगर 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा -4102
03,भारत

2 वंदना मानव साळवी   1. मळवल ,मावळ,लोणावळा ामीण,पुणे 
ामीण,महारा ,भारत

3 .संतोष बबन सातकर   1. शावा चैक कामशेत,मावळ,लोणावळा 
ामीण,पुणे ामीण,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 28,000.00

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.)
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जबाब 24/05/2017मी सौ. ेरणा स चन भालेराव वय 34 वष, धंदा गह णी (गहर क दल ) रा. स दाथनगर, खोपोल  ता.खालापुर िज.रायगड 
मो.नं.8983924984 आधार काड नं.607993121070 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देते क ,मी वर ल ठकाणी माझे वतःचे 
घरात माझे पती स चन अशोक भालेराव दुमन व सु दाम शव असे एक  कुटुबांत राहतो. मी होमगाड म ये कायरत असुन माझे पती कंपनी 
नोकर  क न आमचे कुटुबांचा उदर नवाह करतात.आमचे गावात यो गता वैभव अ हरे यांची मावज जाउ सौ.वंदना मानव साळवी रा.मळवल  
ता.मावळ िज.पुणे हया यो गता यांचे घर  येत असत यावेळी यो गता हने मला बोलवुन मला सां गतले क , वंदना मानव साळवी ह  रोजगार 
नमुल सेवा मुंबई यां या अंतगत समाजसेवा ुप स हे एज सी शंड  या सं था असुन या सं थेमाफत पह ले पैसे भरले नंतर ते जा त पैसे 
देतात. या माणे मी. दनांक 13/03/2017 सकाळी 09.30 वा घर  असताना यो गता वैभव अ हरे ह  माझे घर  येवुन मला हणाल  ताई तु 
28,000 पये दे यावर तुला 5,00,000 लाख पांचा चेक घर  घेवुन येते. असे सांगुन तने माझे कडुन पैसे घेवुन गेल . यावेळी मला 
कोण याह  कारची रसीट दलेल  नाह . यानंतर मी सदर पैसे हे माझे पती स चन अशोक भालेराव यांचे नावे तने 5,00,000 लाख पये 
कंमतीचा चेक पुणे िज हा म यवत  सहकार  बक मया पुणे कामशेत शाखा या बकेचा चेक नंबर 899239 हा चेक दनांक20/04/2017 रोजी 
चा दला. सदरचा चेक हा मी माझे व पती यांचे ए ीत खाते हे पंजाब नशल बक खोपोल  येथे माझे व माझे पती यांचे एक ीत अकाउंट नंबर 
2311000400093298 यावर भरणा मी दनांक 21/04/2017 रोजी चेक बकेत टाकला यानंतर मी दनांक 26/04/2017 रोजी पंजाब नशल 
बक शाखा खोपोल  या बकेत जावुन माझे खातेवर पैसे जमा झाले आहेत अगर कसे या बाबत मी खा ी केल  असता बक मनेजर यांनी 
सां गतले क , पुढ ल खा याम ये पैसे नस याने तुमचा चेक हा परत आलेला आहे. तशी पावती यांने मला दल .तसेच आमचे गावातील 
भा य ी अशोक गुडुर, पुजा सुिजत ओ हाळ, स चन रामचं  भोसले व अशोक पांडुरंग जाधव, रोह दास चंदर वाणी राजकुमार आयवोळे, 
म ल नाथ सायबना बबलात , भारती वामन शंदे, जयंत व ल सावंत, संतोष नारायण शंदे, सु नता स चन गायकवाड , हमीद नसीर शेख, 
शक ल अहमद येलुकर, इरफान मैहमुद शेख, सु नल दामोदर अंकुश, काश बागुल सव रा. स दाथ नगर अशा लोकांकडुन आमचे गावातील 
राहणार  1.यो गता वैभव अ हरे व तची जाउ 2.सौ.वंदना मानव साळवी, रा.मळवल  ता.मावळ िज.पुणे 3.संतोष बबन सातकर रा.शावा चैक 
कामशेत ता.मावळ यांनी संगणमत क न रोजगार नमुल सेवा मुंबई यां या अंतगत समाजसेवा ुप स हे एज सी शंड  या सं था या सं थेचे 
खोटे श के व द तऐवज बनवुन तू हाला या सं थकडुन कज काडुन देतो व पैसे आमचे कडे जमा करा 15 दवसांत तुमचे पैसे परत 
मळतील असे सांगुन आजपावतो पैसे मळाले नस याने रोजगार नमुल सेवा मुंबई यां या अंतगत समाजसेवा ुप स हे एज सी शंड  या 
सं थाम ये कामकरणारे वर ल तीन इसमांनी आमची फसवणुक के याने याचे व द माझी कायदेशीर त ार आहे. तर  द.13/03/2017 ते 
आज पावेतो व रल आरोपीत 1.यो गता वैभव अ हरे रा. स ाथनगर खोपोल  ता.खालापुर िज. रायगड व तची जाउ 2.सौ.वंदना मानव साळवी, 
रा.मळवल  ता.मावळ िज.पुणे 3.संतोष बबन सातकर रा.शावा चैक कामशेत ता.मावळ िज. पुणे यांनी व रल या तींची रोजगार नमुल सेवा 
मुंबई यां या अंतगत समाजसेवा ुप स हे एज सी शंड  या सं था या सं थेचे खोटे श के व द तऐवज बनवुन आमची फसवणुक केल  
हणुनतसेच मी बकेतम ये भरलेला ओ रजनल चेक व पंजाब नशाल बक यांनी दलेल  रसीट या सोबत हजर केल  आहे.माझा जबाब माझे 
सांगण माणे टंक लखीत केला असुन तो मी वाचुन पाह ला असता तो बरोबर व खरा आहे. सम  हा जबाब लहुन दला .... द.24/05/2017

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)): ASHWINI ATMARAM 
BAVACHE

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 15101000402AABF8401W        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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)
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No. ( .): PCMAH69773

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 म हला  

2 म हला  

3 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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