
1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0096 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/06/2017 08:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/06/2017 07:44 वाजता

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

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): 24/06/2017 Time (वेळ): 07:44 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 07:44 तास Entry No. (न द .):  009

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 23/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 21:30 तास Time To (वेळेपयत): 22:00 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): पेण
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 6 क.मी.
(b) Address (पता): रोडे का मीर,पेण-402107

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

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

(a) Name (नाव): अकाश हर हर च ं पाट ल    
(b) Father's Name ( का नाम): हर हर च ं पाट ल 
(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.): 91-9689411281

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रोडे का मीर, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता रोडे का मीर, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, 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):

आकाश हर च ं पाट ल वय 30 यवसाय ाय हर रा.रोडे का मीर पो.कांदऴेपाडा ता.पेण िज.रायगड मो.नं.9689411281 सम  उप िज हा 
नालय पेण येथे उपचारा दर याण लहु देतो क  मी वर ल ठ काणचा राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर आहे. घरात मी माझी आई मंजुला 

पाट ल व लहाण भाउ अ य पाट ल असे एक ीत राहतो आमचेत माझे चुलत काका अ वनाश वासुदेव पाट ल यांचेत जागेव न वाद आहे. 
दनाक 23/06/2017 रोजी 09.30 वा.चे सुमारास मी माझे काका अ वनाश वासुदेव पाट ल याना तु ह  आमचे जागेत अना धकत पणे घर का 
बांधले असे वचारले असता या गोषट चा राग येउन याने मला शवीगाऴी क न घराचे बाजुस असलेले काठ  हातात घेउन माझे डो यात 
मा न दुखापत केल  यावेऴी मी ज मनीवर पडलो ते हा षीकेष अ वनाश पाट ल याने मला हाता बु याने मारहाण केल  व तेथुन पऴुन गेले 
यानंतर मला माझी आई व भाउ याने उपचारा कर ता पेण येथील सरकार  दवाखा यात आणुन अंड मट केले आहे तेथे माझे झाले दुखापतीवर 
औषध उपचार सु  आहेत तर  वर ल झाले कारा बाबत माझी अ वनाश वासुदेव पाट ल व यांचा मुलगा वषीकेष अ वनाश पाट ल यांचे 
व द 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 अ वनाश वासुदेव पाट ल   वडील: वासुदेव पाट ल 1. रोडे 
का मीरे,पेण,पेण,रायगड,महारा -402107,भार
त

2  षीकेष अ वनाश पाट ल  
 

वडील: अ वनाश पाट ल 1. रोडे 
का मीरे,पेण,पेण,रायगड,महारा -402107,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)): Ashok Ananta Jagdale Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): POBN57809        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0140 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/06/2017 02:07 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/06/2017 00:30 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): 23/06/2017 Time (वेळ): 23:09 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:09 तास Entry No. (न द .):  040

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 28/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/06/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 11:00 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): द ण, 5 क.मी.
(b) Address (पता): लेल ड कंपनीचे रजनल से स अ◌ाफ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सुरेश  बाबूराव कदम
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1964 (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.): 91-9604393226

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शव तथ,संभाजी नगर, अशोक सोसाकाळेवाडी, थेरगांव , पुणे, खालापूर, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता शव तथ,संभाजी नगर, अशोक सोसाकाळेवाडी, थेरगांव , पुणे, 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 वाहने आ ण इतर ेलर क

17,77,188/ एक काळया रंगाची 
चेसीसी व तपकेर  रंगाची पुढ ल 
बाजू असलेल  अशोक लेल ड 
कंपनीची माडेल नं 3

17,77,188.00

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):

जबाब द 2306/2017मी सुरेश बाबूराव कदम वय 53 वष यवसाय स यु रट  एज सी रा शवतीथ, संभाजी नगर,अशोका सोसा.काळेवाडी, 
थेरगांव,पुणे मो नं 9604393226,7887710510 सम  खालापुर पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणी माझे 
प नी,मुलांसह सुमारे 10 वषापासुन राहत आहे. माझी बी.आर.कदम नावाची स यु रट  कंपनी आहे आमचे कंपनीचे माफतीने अशोक लेल ड 
कंपनीचे रजनेल से स अ◌ा फस वणेगांव ता खालापुर येथील गोडावूनला स य रट  गाड पुर वतोमौजे वणेगांव येथील अशोक लेल ड कंपनीचे 
याडमधून संपुण महारा ातील एकुण 09 डलसला नवीन गाडयांचा पुर वठा केला जातो सदर ठकाणी एकुण 04 याड आहे येक याडचे 
गेटवर दवसा व रा ी असे येक  02 गाड काम करतात तसेच येक याडम ये अंतगत भागात 03 स यु रट  गाड असे एकुण 28 
स युर ट  गाड कामास आहेत सव चार याडम ये मळून 700 ते 1000 गाडयांचा टाक असतो.महारा टाम ये अशोक लेल ड कंपनीचे एकुण 
05 अ◌ा फसेस असून यांचेकडून कोण या डलरला कती गाडया या यात याबाबत आम या अ◌ा फसला अ◌ानलाइन से स अ◌ाडर दल  
जाते यानुसार आम या याडम ये कामाला असलेले एकुण 05 चालक गाडी बाहेर गेटजवळ आणून उभी करतात यानंतर डलसने गाडी घेवून 
जा यासाठ  पाठ वलेले चालक आम या अ◌ा फसमधून गेटपास घेवून तो गेटपास स युर ट  गेटवर असणाया स युर ट  गाडकडे देवून गाडी 
बाहेर काढतात आ ह  साधारणत दर 03 म ह याने अशोक लेल ड कंपनीचे लोकांसह याडमधील टाक चेक करतो दनांक 18/06/2017 रोजी 
आ ह  मौजे वणेगांव येथील याडातील गाडयांचा टाक चेक केला असता मला याम ये अशोक लेल ड कंपनीची माडेल नंबर 3118ILBS3 

चेसीस नंबर MB1KADYD3HPEY1963 इंजीन नंबर HEPZ113667 ह  गाडी मळून आल  नाह  यानंतर आ ह  आमचे रेकाड चेक केले असता 
सदर गाडी दनांक 28/03/2017 रोजी सकाळी 11.00 वाज याचे सुमारास आम या याडम ये आ याचे समजले यानंतर आ ह  आमचे सव 
09 डलसशी संपक साधून अ यापपावेतो या गाडीचा शोध घेतला परंतु ती कोठेचे मळून आ याने सदर गाडीची चोर  झा याची खा ी 
झा याने आज रोजी आ ह  पोल स ठा यात त ार दे यास आलो आहे चोर स गेले या गाडीचे वणन खाल ल माणे चोर स गेले या गाडीचे 
वणन खाल ल माणे 1) 17,77,188/ एक काळया रंगाची चेसीसी व तपकेर  रंगाची पुढ ल बाजू असलेल  अशोक लेल ड कंपनीची माडेल नं 
3118ILBS3, चेसीस नंबर MB1KADYD3HPEY1963 इंिजन नंबर HEPZ113667 ह  बाडी नसलेल  नवीन चेसीस गाडीतर  दनांक 28/03/2017 
रोजी 11.00 वा ते दनांक 18/06/2017 रोजी 15.00 वाज याचे दर यान अशोक लेल ड कंपनीचे रजनल से स अ◌ा फस, वणेगांव ता 
खालापुर येथून वर ल वणनाची व कमतीची अशोक लेल ड कंपनीची माडेल नं 3118ILBS3 ह  नवी चेसीस गाडी कोणीतर  अ ात चोरटयाने 
आमचे संमती शवाय लबाडीचे इरा याने चो न नेल  हणुन माझी अ ात चोरटया व द कायदे शर त ार आहे माझी वर ल त ार माझे 
सांगणे माणे संगणकावर टाइप कर यात आल  असून ती मी वाचून पाह ल  ती माझे सांगणे माणे बरोबरव खर  आहे सम  हे लहून 
दलेठाणे अंमलदार खाजापुर पोल स ठाणे (सुरेश बाबूराव कदम )

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)): 17,77,188.00

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

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

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

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

(2)

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Sujit Bhagawan Thakur Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): jamil ahmad shekh

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0153 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/06/2017 20:52 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/06/2017 20:52 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): 24/06/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:16 तास Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 19/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/06/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 14:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:45 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): बेकर ,रागुंडगे,कजत 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): दपक   भागा  मोरे 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बेकर ,रागुंडगे, कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता बेकर ,रागुंडगे, 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 द.24/06/2017 मी दपक भागा मोरे वय/45वष,जातबौ द, यवसायबेकर ,रा.गुंडगे ता.कज िज.रायगड मो.नं. 9923043080 आधारकाड 
नं.201122915323सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन जबाब लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर 
आहे.घरात मी,माझी प नी सौ.वैशाल  ,दोन मुले असे एक ीत राहतो.व बेकर चा यवसाय क न उदर नवाह करतो.माझे बेकर  यवसायासाठ  
नोकरांना दुकानाम ये बेकर चा माल घेवुन जाणेकर ता मोटारसायकलची आव यकता अस याने गेले 15 दवसापुव  मी कजत येथील ी.हुसेन 
बुरहंबु ीन जमाल  यांचे मालक ची हरोहो डा कंपनीची लाल रंगाची पशन लस मोटारसायकल नं.MH.06/ AJ.7152 ह  वकत घेतल  असुनसदर 
मोटारसायकल माझे बेकर मधील नोकर माल व  कर ता वापर कर ता आहेत. द.19/06/2017रोजी दुपार  02.00वा.ज याचे सुमारास माझा 
नोकतर रईस खान याने नेहमी माणे बेकर तील माल घेवुन कजत बाजारपेठेत दुकानाम ये माल द यानंतर माझी वर ल मोटारसायकल कजत 
रे वे टेशन जवळील लुंबीनी गाडन या बाजुला पाक क न गुंडगे येथे बेकर त कामाला नघुन गेला. यानंतर रईस खान 03.45वा.चे सुमारास 
मोटारसायकल घे यासाठ  आला असता मोटारसायकल मळुन आल  नाह  यानी आजुबाजूला शोध घेवुन झाला कार मला फोनवर 
कळ वला.मी व माझे सोबत बेकर तील नोकर असे मळुन मोटार सायकल कजत शहर व पर सरात शोध घेतला पंरतु मोटार सायकल मळुन 
आल  नाह . यावेळी माझी खा ी झाल  क  मोटार सायकल कोणी तर  चो न नेहल  आहे .सदर मोटारसायकलचा मी व माझे नोकरांनी कजत 
व आसपासचे प रसरात तसेच म ांकडे शोध घेतला.परंतु आजपवेतो मोटारसायकल मळुन न आ याने आज रोजी फयाद देणेस आलो आहे. 
चोर स गेले या मोटारसायकलचे वणन खाल ल माणे 1) 10,000/ . कंमतीची हरो ह डा कंपनीची लाल रंगाची पशन लस मोटारसायकल 
नं.MH.06/ AJ.7152 तचा चेसी नं.07J05C16829इंिजन नं.07J05M31629 जु.वा. कं.अं. एकुण10,000/ . येणे माणे वर ल वणनाची व कंमतीची 
मोटारसायकल कोणीतर  अ ात चोर यांनी चो न नेल  आहे. तर  द.19/06/2017रोजी दुपार  02.00वा.ते 03.45वा.चे सुमारास मा या 
मालक ची वर ल वणनाची व कंमतीची मोटारसायकल कजत रे वे टेशन जवळील लुंबीनी गाडन या बाजुला पाक क न ठेवल  असता,ती 
कोणीतर  अ ात चोर याने माझे संमती शवाय लबाडीचे हेतुने चो न नेल  आहे. हणुन माझी या अ ात चोर या व द फयाद आहे. माझा 
वर ल जबाब संगणकावर टंक ल खत केला असुन.तो मी वाचुन पाह ला.मी सां गतले माणे बरोबर आहे.सम  हे लहुन दलेठाणे अंमलदार 
द.19/06/2017कजत 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 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)): MADGE GOVIND 
RAGHUNATH                            

Rank (हु ा): 

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

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): SUJATA GOPAL TANAVADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0061 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/06/2017 23:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/06/2017 18:56 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): 24/06/2017 Time (वेळ): 18:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:56 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 22/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/06/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:30 तास Time To (वेळेपयत): 06:30 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, 4 क.मी.
(b) Address (पता): रेपोल ,माणगाव

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): तुषार  क सन तेटगुरे
(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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8446445003

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रेपोल , माणगाव, गोरेगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रेपोल , माणगाव, गोरेगांव, 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 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

मोटार सायकल .mh 04/be/2553 

असी काऴया रंगाची इंजीन 
नं.01l21m39037  चासी 
नं.01l21c36348 अशी जु.वा.

5,000.00

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 वेऴी व ठकाणी यातील मोटार सायकल ह कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद  यांचे संमती शवाय लबाडीचे उददेशाने वताचे 
फायदे कर ता चो न नेल  हणुन सदरची त ार रिज टर  दाखल क न डेल  रपोट व र ठाना पाठवुन पुढ ल तपास मा.हुजुरांचे आदेशाने आर 
आर पवार पोना/1101 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)): 5,000.00

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)): Rupesh  Ram  Pawar Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362RRPM8201E        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): Vikram Sadashiv Jagtap

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. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):  हसळा 

FIR No. ( थम खबर .): 0036 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/06/2017 12:57 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/06/2017 12:00 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 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 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): 10/06/2017 Time (वेळ): 16:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:39 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 10/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 10/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:15 तास Time To (वेळेपयत): 16:30 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, 06 क.मी.
(b) Address (पता): माणगाव हसळा रोडवर , देवघर , देवघर , हसळा -402105

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  वैभव   गो पनाथ  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):

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

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):

हसळा पोल स ठाणे I CR NO.36/2017 भा.द. व.कलम 279,337,338 मो. वा. कायदा कलम 184 माणे फयाद चे नाव व प ता वैभव 
गो पनाथ पाट ल पोना/1020, वय 35 वष , रा. हसळा पोल स ठाणे ,ता. हसळा िज. रायगड मो.नं.9270957333आरोपीचे नाव/प ता चं कांत 
गणपत पोलेकर वय 72 यावसाय वे डींग वक शाँप रा. वाशीगाव से टर 31 लाँट नं. 307 न वमूंबई मूऴ रा. काळींजे ता. ीवधन 
गु.घ.ता.वेळ व ठ काण दनांक 10/06/2107 रोजी 16.30 वाजता मौजे देवघर गावचे ह ीत माणगाव हसळा रोडवर जखमी 1) चं कांत 
गणपत पोलेकर वय 72 2) मीना चं कांत पोलेकर वय 57 दो ह  रा.वाशीगाव से टर 31 लाँट नं. 307 न वमूंबई मूऴ रा. काळींजे ता. 
ीवधन 3) अनंत नारायण पोलेकर वय 57 रा. काळींजे ता. ीवधन 4) ीतेश ीक ण येमणेरे वय 19 रा. 202 काशीमीरा अपाटमट लाँट 
नं. 373 वाशीगाव न वमूंबई हक गत वर ल तारखेस वेऴी व ठकांणी यांतील आरोपीत हा आपले ता यातील वँगनआर कार . MH 43 AN 

6544 ह  ीवधन ते माणगाव अशी वता चाल वत घेवून जात असताना अपघाताचे व रल ठ काणी आले वेऴी यांचा गाडी वर ल ताबा सूटून 
गाडी राँग साईडला जावून माणगाव बाजू कडून ीवधन बाजू कडे येणारा डंपर . MH 06 AQ 6773 यास ाय हर बाजूस ढोकर मा न अपघात 
क न वता व वँगनआर कार मधील बसलेले सा ीदार यांचे लहान मोठे दूखापतील व दो ह  गा यांचे नूकसा नस कारणीभूत झाला हणून 
अशी खबर द याने ती सीसीट एन दैनंद नी वर दाखल क न याची एक त फयाद  यास देवून गू याचा खबर  अहवाल मा. थम वग 
यायदंडाधीकार  सो ीवधन यांना सादर क न गू हा दाखल झाले बाबत वर ठ तसेच नयं ण क  अल बाग यांना दैनीक अहवाल ईमेल 
वारे कळवी यात आले असुन पुढ ल तपास सपोनी ी गायकवाड यांचे आदेशाने पोह/1139 सूखदेवे हे करत आहे हणून न द 

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

2 थायी पता हसळा पोल स ठाणे , हसळा , हसळा ,  हसळा , रायगड, महारा - 402105, 
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 चं कांत   गणपत  
पोलेकर

1. 307,वाशीगाव से टर  
31,वाशीगाव,न वमूंबई,  हसळा,रायगड,महारा -
402105,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)): NILESH ZANGAR 
SUKHDEVE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362NZSM8501M        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): 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 1945  

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 .): 0092 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/06/2017 22:14 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/06/2017 22:14 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 ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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): 24/06/2017 Time (वेळ): 21:19 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:19 तास Entry No. (न द .):  040

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 24/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:00 तास Time To (वेळेपयत): 08:10 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): माणगांव
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 11 क.मी.
(b) Address (पता): पानसई  आ दवासीवाडी ,माणगाव

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

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

(a) Name (नाव): ह रा   बाबुराव  जाधव
(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): 

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 पानसई  आ दवासीवाडी, माणगाव, माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पानसई  आ दवासीवाडी, 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):

खबर देणार ह रा बाबुराव जाधव वय 38 धंदा मोलमजुर  रा.पानसई आ दवासीवाडी ता.माणगाव िज. रायगड मो.नं. नाह  .आरोपीत चे नांव 
1)बाबुराव दगडु जाधव 2)व याची दुसर  बायको नाव माह त नाह . रा.पानसई आ दवासीवाडी ता माणगाव िज रायगड गु.घ.ता.वे. ठ. 
24/06/2017 रोजी 08.00वा. चे सुमारास मौजे पानसई आ दवासीवाडी येथे ह ककत यांतील आरोपीत व फयाद  हे ना याने नवरा बायको 
आहेत व रल तारखेस वेळी व ठकाणी आरोपीत 1) व याची दुसर  बायको हे घरा जवळ असलेला पढा शेजार  असलेले बांबुचे बेटात टाकत 
होते यावेळी फयाद  ह ने मला आवसा शव यासाठ  पढा ठेवा असे हणाल  यावे ळ आरोपीत यानी संगनमत क न शवीगाळी क लागल  
आरोपीत 1) यांने तीस मारणयास सुरवत गेल  व जमानीवर पाडुन याचे हातातील कोयती फयाद या डो या य समोर ल बाजूस मा न 
दुखापत केल  व अरोपीत नं 2 हने काठ  ऊचलून फयाद या हातापायवर पाठ वर झोडी मा न दुखापत कोल  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 पोह/1478 पाट ल हे कर त आहेत .

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

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 बाबुराव   दगडु  जाधव  बाबु 1. पानसई  
आ दवासीवाडी,माणगाव,माणगांव,रायगड,महाराष्
,भारत

2 दुसर  बायको नाव माह त 
नाह   बाबुराव  जाधव

1. पानसई  
आ दवासीवाडी,माणगाव,माणगांव,रायगड,महाराष्
,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)): 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).

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): rajendrkumar maniram pardeshi

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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 1992  

2 म हला 1997  

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): माथेरान

FIR No. ( थम खबर .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/06/2017 09:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/06/2017 09:35 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 3/181

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ ४(१८१)
3 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 66/192

4 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(C)

5 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

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): 24/06/2017 Time (वेळ): 06:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 09:05 तास Entry No. (न द .):  008

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 24/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/06/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 00:41 तास Time To (वेळेपयत): 01:40 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, 3 क.मी.
(b) Address (पता): द तुर नाका, माथेरान,कजत-410102

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): कौ शक  भकु फगडु
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/06/1976 (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 माथेरान, कजत, माथेरान, रायगड, महारा -410102, 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

चाऱ Romanov Vodka ◌ा◌ंवाचे 
वदेश दा या बाट या येक  180 
                            
ml क .अ.

65,000.00

2 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

चार Budweiser नावाची बीयर या 
बाट या येक  650 ml या व    
                        क.अ. 
 

72,000.00

3 वाहने आ ण इतर कार
एक ह डाई कंपनीची एशे ट कार 
सफेद रंगाची, कार 
नं.MH04HN0898

6,00,00,000.00

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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7276467650

2 थायी पता माथेरान, कजत, माथेरान, रायगड, महारा -410102, 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 अजुन   नामदेव  काऴे 1. शवाजीनगर,जुहु तारारोड 
सांता ुझ,सांता ुझ,सा ता ुज,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

2 शांत   अर वंद दाभोळकर 1. KEMह पीटल 
मुंबई,परेल,मुंबई,भोईवाडा,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 6,01,37,000.00

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)



खबर द.24/06/3017 मी कौ शक भकु फगडु पोना /503 नेमणुक माथेरान पोल स ठाणे सम  माथेरान पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन 
देतो क , मो.नं.7276467650. मी माथेरान पोल स ठाणे येथे गेले चार वषापासुन कायरत असुन तेथे जनरल डयुट  करतो. द. 23/06/2017 
रोजी मी पो.हवा/1210दाभाडे व पो.क/1384मेटकर  असे आ हाला माथेरान द तुर नाका येथे नाकाबंद  डयुट  अस याहे आ ह  माथेरान पो. 
ठाणे टेशन डायर त न द मांक 30 कडे 23.00 वा.केल  व कत यावर रवाना झालो. माथेरान पोल स ठाणे ते द तुर नाका माथेरान असा 
पायी चालत येवुन द तुर नाका येथे 23.45 वा पोहचलो व तेथे नाकाबंद  डयुट  चालु असताना दनांक 24/06/2017 रोजी 00.41वा. चे 
सुमारास नेरळ बाजु कडुन माथेरान द तुर नाका आले या कार आ ह  थाब वल  व या कार चालका कडे ायि हंग लायस स मा गतला असता 
यानी लायस स जवळ नस याचे सां गतले. यावेळी मी पुढे होवुन याचे नांव गांव वचारले असता, यांनी आपले नांव अजुन नामदेव काळे 
वय 24वष यवसाय ायि हंग रा.G419 शवाजीनगर नंबर 2, K.K.G. माग जुहु तारारोड सांता ुझ पि चम मुंबई असे सां गतले व यांचे बाजुस 
बसलेला इसम हा कार मधुन उत न सदरची कार माझी आहे. ती कार मी बोर वल  मुंबई येथील एक फोर ह लर डलर कडुन वकत घेतल  
आहे. मी कार खरेद  के यान सदरची कार माझे नांवे हो याकर ता ओर जनल कागद प  राजेश अँटो बजनेस मो.नं 9930066796 यांचे कडे 
दलेल  आहेत. यवेळी यांनी याचे नांव शांत अर वंद दाभोळकर वय 35 वष, रा. म नं. 03 इराणी मे शेन, G.S लेन परेल मुंबई 12 (पुव) 
जवळ KEMह पीटल मुंबई. सदर वेऴी मी व पो.हवा/1210दाभाडे, पो.क/1384 मेटकर  असे यांचे कडे चौकशी कर त यांचे ता यातील कार 
मधील लाईट लाव यास सांगीतल  यावेळी सदर कार म ये ाय हर अजुन काळे, शात आर वंद दाभोळकर, कादंबर  शांत दाभोळकर, 
अ भषेक गो वंद माळगांवकर, राजे ी अ भषेक माळगांकर द या राज  बादेकर, रटाकुमार  उमाशंकर कनौजीया असे इसम कार म ये होती. 
यानंतर आ ह  य हर अजुन काळे यास सदर कारची डक  खोल यास सां गतल  आ ण य हर नी कार ची डीक  खोलुन दाख वल  ते हा मी 
व पो.हवा/1210 दाभाडे असे दोघांनी डक तील बगा चेक केला व बगांचे बाजुस बयर व वोडका असे वदेशी दा या बाट या मळुन आ या 
वर नमुद य तींचे ता यातील कार म ये ो ह बीशन गुहयाचा माल मळुन आला, या ो ह बीशन मालाचे वणन व कारचे वणन खाल ल 
माणे.1) 65000 चाऱ Romanov Vodka ◌ा◌ंवाचे वदेश दा या बाट या येक  180 ml क .अ.2) 720 00 चार Budweiser नावाची 
बीयर या बाट या येक  650 ml या व क.अ. 3)60000000 एक ह डाई कंपनीची एशे ट कार सफेद रंगाची, कार नं.MH04HN0898 जुनी 
वापरती क. अ. 6,01,37000 येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह बशनचा ज त मु ेमाल दोन पंचा सम  पो.हवा./1210दाभाडे 
यांनी लाईटचा खर उजेडात पंचनामा क न सदर ज त माला पैक  एक Romanov Vodka ◌ा◌ंवाचे वदेश दा ची 180ml बाटल व एक बयरची 
Budweiser नावाची बीयरची 650 ml ची सलंबद बाटल  पंचा सम , पंचाचे सह चे कागद  लेबल लावुन ज त केल . तसेच सदर कारवर नमुद 
ज त मु ेमाल सापड याने सदरची ह डाई कंपनीची एशे ट कार सफेद रंगाची तीवर पंचाचे सह चे कागद  लेबल लावुन ज त क न 
पो.हवा./1210दाभाडे यांनी तसा स व तर पंचनामा केला आहे. तर  द.24/06/2017 रोजी माथेरान द तुर नाका येथे नाकाबंद  डयुट  चालु 
असताना, नेरऴ बाजुकडुन माथेरान कडे ये यार  ह डाई कंपनीची एशे ट कार मी, पो.हवा.1210दाभाडे व पो.काँ.1384मेटकर  असे मऴुन 
तपासल  असता सदर कारचा य हर हा लायस स जवऴ न बाऴगता मऴुन आला. याच कारचे मालक व यांचे साथीदार असे एकुण 16 
असे इसम बसलेले मऴुन आले. सदर कारचे डक म ये वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह बशनचा माल मऴुन आ याने माझी कार य हर 
अजुन नामदेव काऴे व कार मालक शांत अर वंद दाभोऴकर यांचे व द मुंबई दा बंद  अ ध.1949 चे कलम 65 (क), 83 मोटार वाहन 
कायदा 1988 चे कलम 66(1)/192, 3/181/177 व 5/181/177 माणे सरकार तफ खबर आहे. सम  हे लहुन दले सह . (के.बी.फगडु) 
पो.ना./503 माथेरान पो.ठाणे

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): VGPM8301M        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 )

3

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)

Name (नाव): Mahadeo pandurang Acharekar

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 123

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 02/05/1993  

2 पु ष 28/09/1982  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0097 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/06/2017 18:20 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/06/2017 18:20 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 24/06/2017 Time (वेळ): 17:59 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:59 तास Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 20/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:00 तास Time To (वेळेपयत): 02:00 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): द ण, 5 क.मी.
(b) Address (पता): 1, ह रभाऊ हा े चाळ, रोडे काि मर,,पेण

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  परमे वर रामअवतार धोबी   9271874021
(b) Father's Name ( का नाम): रामअवतार धोबी 
(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.): 91-9511835982

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता जफरापूर,, खागीसडवा, डलमउ, रायबरेल रायबरेल , उ तर देश, भारत
2 थायी पता 1, ह रभाऊ हा े चाळ, रोडे काि मर, पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार एक द ड तो याचा सो याचा हार 
डझाईन असलेला जु.वा. क.अं 37,500.00

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):

मी परमे वर रामअवतार धोबी वय40 वष, यवसाय लाँ ी, स या रा.रोडे काि मर, ह रभाऊ हा े चाळ, म नं. 01,ता.पेण, िज हा रायगड, 
मुळ रा.जफरापूर, पो.खागीसडवा,ता.डलमउ,िज हा रायबरेल ,रा यउ त देश, मोबाईल नं.9271874021/9511835982 सम  पोल स ठा यात 
हजर राहून लहून देतो क , मी वर ल ठकाणी ह रभाऊ हा े यांचे चाळीतील म नं.01 म ये भा याने राह यास असून तेथे मी,माझी प नी 
सौ. ंयका परमे वर धोबी, वय27 वष, मुलगी अनु का व मुलगा पाथ असे एक त राहतो. माझे देवआळी पेण येथे ल ीचे दुकान असून ते 
मी वत चाल वत असतो. सदरचे दुकान मी सकाळी 07.00 वा.उघडुन रा ौ 10.00 वा.बंद करतो. द.20/05/2017 रोजी मी नेहमी माणे 
माझे ल ीचे दुकान उघडले व दुपार  01.30 वाज याचे सुमारास घर  जेवण कर याकर ता गेलो. यावेळी माझी प नी यंका हने मला 
सां गतले क , मी काल द.19/05/2017 रोजी आप या मुल या बारशा कर ता माझा सो याचा हार घाल याकर ता शोधत होती परंतु तो मला 
मळुन आला नाह . घरात काय म अस याने मी तु हाला काल सां गतले नाह . यावेळी मी तीला तु घराम ये शोध घेतला का असे वचारले 
असता तने मला मी पुण घराम ये हार शोधला परंतु तो मला मळुन आला नाह . सदर वेळी माझे मुल ला बघ याकर ता आमचे नातेवा◌ीक 
येत जात अस याने यां या पैक  कोणी नजर चुक ने हार घेतला असावा व नातेवाईकांना ास होवु नये या वचाराने मी सदर हार चोर  झाले 
बाबत पोल स ठाणे येथे त ार दल  न हती. आज द.23/06/2017 रोजी मी घर  असताना माझे घर  पेण पोल स ठाणे कडील पोल स आले व 
यांनी मला सां गतले क , तुम या तुम या घर  चोर  झाल  होती का. चोर  करणारे इसमास आ ह  पकडले असून हाच तो इसम आहे असे 
सांगून पोल सांनी माझे समोर याचे नाव गाव वचारता याने याचे नाव रामचं  ह र च ं नाईक वय 30 वष रा. शतोळे आ दवासी वाडी 
ता.पेण असे सां गतले यावेळी यास चोर  कशी केल  या बाबत वचारले असता यानी सां गतले क , दनांक 6/5/2017रोजी रा ौ 02.00वा.चे 
सुमारास मी रोडे,का मीरे येथील एका घराचे लाय डंग खडक  ु ाय हरने उपकुन खडक  उघडुन यामधुन घरात वेश क न 
बेड ममधील दोन बँगापैक  एका बँगमधील सो याचा हार चोर  के याचे सां गतले यावेऴी माझी खा ी झाल  क , यानेच माझे घराचे 
लाय डंग खडक  ु ाय हरने उपकुन खडक  उघडुन यामधुन घरात वेश क न चोर  केलेल  आहे. माझे चोर स गेलेले दा ग याचे वणन 
खाल ल माणे.1 ) 37,500/ एक द ड तो याचा सो याचा हार डझाईन असलेला जु.वा. क.अं. 37,500/ तर , वर ल वणनाचा व कंमतीचा 
सो याचा हार दनांक 6/5/2017रोजी रा ौ 02.00वा. चे सुमारास रामचं  ह रशंचं  नाईक वय 30वष रा. शतोऴे आ दवाशीवाडी ता. पेण याने 
माझे घराचे लाय डंग खडक  ु ाय हरने उपकुन खडक  उघडुन यामधुन घरात वेश क न बेड म म ये असले या बँगेतील सो याचा 
हार माझे संमती शवाय लबाडीचे हेतुने घरफोडी क न चो न नेला हणुन. माझी यांचे व द त ार आहे. सदरचा हार मऴुन आ यास मी 
ओऴखेन.

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 रामचं  ह र च ं नाईक   वडील:  ह र च ं नाईक 1. शतोळे आ दवासी 
वाडी,पेण,पेण,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 37,500.00

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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Ashok Ananta Jagdale Rank (हु ा): पोल स नर क

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

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1987  

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 .): 0072 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/06/2017 17:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/06/2017 20:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४०६
3 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): 24/06/2017 Time (वेळ): 20:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:18 तास Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 05/03/2015 Date To ( दनांक पयत): 18/02/2016

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. (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, 04 क.मी.
(b) Address (पता): थेर डा डो-याची वाडी,अ लबाग

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): जग दश गजानन भांजीनाखवा   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1981 (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.): 91-8805050371

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता थेर डा डो-याची वाडी पो चौल, अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता थेर डा डो-याची वाडी पो चौल, 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 नाणे आ ण चलन भारतीय पया एकुण 2,16,000/ रोख र कम 2,16,000.00

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 वेऴी व ठकाणी यांतील फयाद  यांचा म छ मार चा यवसाय असुन यां या दयासागर नावा या यां ीक होडीवर म छ मार  
कर ता खलासी(कामगार) यांची आव यकता अस याने फयाद  यांनी आरोपीत यांना व वासाने वेळोवेळी असे एकुण 2,16,000/रोख व पात 
व यां या बंकखा यावर देवुन सु दा आरोपीत यांनी फयाद  यांना अदयाप पावेतो यांचे होडीवर काम कर यासाठ  खलाशी(कामगार) पुर वले 
ना हत अथवा घेतलेले पैसे परत न देता फयाद  यांची संगणमताने व वासघात क न फसवणुक केल  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 कापसी कासीम   1. मरामंजील नं 212 नाखुदा मोह ल,पो 
श र उडुपी,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

2 साद का इ माईल 
हुलंबारकर   

1. 10/1328  नाडीवीकाकोम, श र 
उडुपी,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

3 मु सा अहमद झुंग    1. नाखुदा मोह ला, श र कुंदापुर 
उडुपी,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 2,16,000.00

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): 
DYNESHWAR MARUTI JAVSEN (पोल स उप नर क)/PNMH40117  or ( या)       

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rank (हु ा): 

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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)

Name (नाव): DYNESHWAR MARUTI JAVSEN

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PNMH40117

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

3 पु ष  

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): ताला

FIR No. ( थम खबर .): 0023 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 24/06/2017 14:26 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 24/06/2017 14:26 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४(ड)
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
5 बालकांचे लैगींक अपराधांपासून संर ण 

अ ध नयम, २०१२
12

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): 23/06/2017 Time (वेळ): 20:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:48 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 23/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:30 तास Time To (वेळेपयत): 10:30 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, 16 क.मी.
(b) Address (पता): वावे मां ज येथील ,गवऴीचा माऴ येथे ता तऴा 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): दाजी   ध डु  येलवे 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1957 (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 वावे मां ज , ता तऴा , ताला, 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 नामे पांडूरंग तुकाराम जाधव वय 26 वष ,रा.वडघर मु े ता.माणगांव िज. रायगड याने 
फयाद  यांची पडीत मुलगी नामे कु. ाची ह चे नाव वचार याचे बहाना क न तचे समती शवाय जवळ येवुन याने तची मान ध न , मठ  
मा न खाल  पाडून तचे गालाचे चुंबन घेवुन तु ओरडल स तर तुला मार न अशी दमदाट  क न तचे कानाखाल  मा न झटापट क न तचे 
मानेवर नखाने ओरखडे उमटवुन दुखापत क न तचे उजवे कानातील सो याचे रंग झटापट  म ये पडुन नुकसान क न तचे मनात ल जा 
उ प न होईल असे क य केले हणुन माझी याचे व द कायदे शर त ार आहे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8237334720

2 थायी पता वावे मां ज , ता तऴा , ताला, 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 पांडुरंग   तुकाराम  जाधव 1. वडघर 
मु े,तामाणगांव,माणगांव,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): sanjay revappa 

sabale (पोल स नर क)/1234  or ( या)       
(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Rank (हु ा): 

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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)

Name (नाव): sanjay revappa sabale

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 1991 साधारण/म  यम 168-168 ग  हाळ वण  

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

               

केसाचा कार  सवसाधारण 
राखाडी

डोळयांचा कार साधारण

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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