
1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0020 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 26/01/2017 19:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 26/01/2017 19:32 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): 26/01/2017 Time (वेळ): 19:32 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:32 तास Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 26/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 16:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे उंबरे गाव या ह ीत, जंगल भागात झाडाखाल ,खालपुर -410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): SURESH  RAGHUNATH BODKE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/05/1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8888830084

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

1200/  कंमतीचा एक सफेद 
मळकट रंगाचा लि टक कन यास 
धर यास अंगचीच कडी व         
                

1,200.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर दनांक 26/01/2017 मी, सुरेश रघुनाथ बोडके, वय. 28 वष, यावसाय नोकर ,पो श/ 1233 मो.नं.8888830084 नेमणुक खालापुर 
पोल स ठाणे अंतगत वावो श पोल स दुर े  सम  हजर राहुन सरकातफ खबर लहुन देते क , मी रायगड पोल स दलात सन2010 साल  
भरती झाल  असुन स या खालापुर पोल स ठा यात गेल  चार वषापासुन कत यास आहे. स या मी खालापुर पोल स ठाणे अंतगत वावो श 
पोल स दुर े  येथे गेल  एक वषापासुन कत यास असुन स या तेथे जनरल डयुट  कर त आहे. आज रोजी वावो श पोल स दुर े  येथे हजर 
असताना बातमी मळाल  क , उंबरे गावातील राहणारा लहु रामा जाधव, हा गावठ  हातभ ीची तयार दा ची व  कर त आहे. अशी बातमी 
मळा याने तेथे छापा घालायचा अस याने वावोशी पोल स दुर े  येथुन मी सोबत पोह/1344 जे.पी हा े पोना/2101 पाट ल असे खाजगी 
गाडीने नघुन उंबरे गावात आलो. तेथे दोन पंच यांना बोलावुन यांना बातमीची ह कगत सांगुन पंचाना पंच हणुन हजर राह याची वनंती 
केल . यांनी यास संमती दश व याने यां यासह उंबरे येथुन पायी चालत जंगल भागात गेलो असता तेथ एक इसम आप या पुढयात 
ल ट कचे कन घेवुन संशय पद बसलेला दसला. हणुन याचा संशय आ याने मी धावत जावुन यास जागीच पकडले. व त या ता यात 
आसले या कनम ये काय आहे याची खा ी केल  असता गावठ हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी झाल . यास याचे नाव गाव वचारता 
तने आपले नाव लहु रामा जाधव, वय.50 वष रा.उंबरे पो. उंबरे, ता. खालापुर िज. रायगड. असे सां गतले .ती वेळ सं याकाळी 04.00 वा.ची 
होती. या या ता यात मळुन आले या ोि ह बशन मालाचे वमन खाल ल ामाणे 1) 1200/  कंमतीची एक सफेद मळकट रंगाचा 
ला ट क कन यास धरणेस अंगचीच कडी व फरक चे बुच ते काढुन पाहता आत 25 लटर गावठ  हातभ ीची तयार रा  कन सह कं. अ. 
1200/ एकुण कंमत . येणे ामाणे व रल वणनाचा व कंमतीचा ोि ह बशनचा माल व रल आरोपीत नामे लहु रामा जाधव, वय.50 वष 
रा.उंबरे पो. उंबरे, ता. खालापुर िज. रायगड. हचे ताबे क यात गैरकायदा वनापरवाना मळुन आ याने कनमधुन के मकल तपासणी 
क रता180 म. ल. हातभ ीची तयार दा  एका काचे या व छ बाटल त काढुन घेवुन बाटल स पुववत बुचे लावुन त डावर पंचाची सहयांची 
कागद  लेबले लावुन दोयाने बांधुन तपासणी कर ता ता यात घेतला आहे व मळुन आलेला माल जागीच ओतुन याची मोडतोड क न नाश 
केला आहे. तसा स व तर पंचनामा पेहवा/1344 हा े यांनी केला आहे. हणुन माझी लहु रामा जाधव, वय.50 वष रा.उंबरे पो. उंबरे, ता. 
खालापुर िज. रायगड. याचे व द मुंबई ोि हबीशन अँ ट कलम 65(ई) माणे सरकारतफ कायदे शर फयाद आहे. सम  हा जबाब लहुन 
दला सह  26/01/2017पोल स दुर े  वावोशी खालापुर पोल स ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 लहु रामा जाधव   1. रा पो उंबरे,ता 
खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भार
त

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,200.00

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

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

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

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

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. ( .): 1344        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1967  

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): मु ड

FIR No. ( थम खबर .): 0003 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 26/01/2017 11:10 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 26/01/2017 06:25 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(A)

2 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): 25/01/2017 Time (वेळ): 13:35 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 06:25 तास Entry No. (न द .):  007

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 15:00 तास Time To (वेळेपयत): 19:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 18 क.मी.
(b) Address (प  ता): का शद,मु ड -402401

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): नलेश    रमेश   गर  
(b) Father's Name ( का नाम): रमेश गर  
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/06/1978 (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.): 91-9922866684

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता मु ड पोल स ठाणे , मु ड , मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत
2 थायी पता मु ड पोल स ठाणे , मु ड , मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
देशी दा  सं ा जीएम 180 म.ल  ची 
एक बाँटल  माणे एकुण 564बाँटल 
 येक बाँटलची कंमत 50  मा

28,200.00

2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
देशी दा  सं ा जीएम 90 म.ल  ची 
एक बाँटल  माणे एकुण 100बाँटल 
येक बाँटलची कंमत 25  माणे

2,500.00

3 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

देशी दा  सं ा जीएम 
(बडीशेप)180 म.ल  ची एक बाँटल  
माणे एकुन 96बाँटल  येक 
बाँटलची कंमत 50र

4,800.00

4 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

मँकडल नं.1ओर जनल 
ह क 180 म.ल  ची एक बाँटल 
माणे एकुन 159बाँटल येक 
बाँटलची कंमत 150र

23,850.00

5 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

मँकडल नं 1ओर जनल ह क  
90 म.ल  ची एक बाँटल माणे 
एकुन 96बाँटल  येक बाँटल ची 
कंमत 80

7,680.00

6 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

मँकडल नं 1रम375 म.ल  ची एक 
बाँटल माणे एकुन 4बाँटल येक 
बाँटलची कंमत 250  माणे बँच 
नं 0

1,000.00

7 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
मँकडल नं 1 ओर जनल ह क  
90 म.ल  ची एक बाँटल 10 बाँटल 
येक बाँटलची कंमत 80  माणे

800.00

8 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

हँवडस फाईन ह क  ची 180 म.ल  
ची एक बाँटल माणे एकुण 
96बाँटल येक बाँटलची कंमत 
105  म

10,080.00

9 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

हँवडस फाईन ह क  ची 180 म.ल  
ची एक बाँटल माणे एकुन 111 
बाँटल येक बाँटलची कंमत 
105  

11,665.00

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):

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 संतोष  गोपाऴ  पाट ल वडील: गोपाळ शवराम 
पाट ल

1. चौल,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

2 शैलेश   अशोक  पडवळ वडील: अशोक नारायण 
पडवळ

1. 
आंबेपुर,अ लबाग,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



10 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

हँवडस फाईन ह क  ची 90 म.ल  
ची एक बाँटल माणे एकुन 153 
बाँटल येक बाँटलची कंमत 60  
म

9,180.00

11 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

बँग पायपर डील स ह क  ची 
180 म.ल  ची एक बाँटल माणे 
एकुण 96 बाँटल येक बाँटलची 
कंमत125

12,000.00

12 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

बँग पायपर डील स ह क  ची 
180 म.ल  ची एक बाँटल माणे 
एकुन 46 बाँटल येक बाँटलची 
कंमत125

5,750.00

13 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

बँग पायपर डील स ह क  ची 
90 म.ल  ची एक बाँटल माणे 
एकुन 34 बाँटल येक बाँटलची 
कंमत 68  

2,312.00

14 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

डीएसपी लँक  ची 180 म.ल  ची 
एक बाँटल  माणे एकुण 107 
बाँटल येक बाँटलची कंमत 
135  माणे 

14,445.00

15 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

डीएसपी लँक  ची 180 म.ल  ची 
एक बाँटल माणे एकुण 6 बाँटल 
येक बाँटलची कंमत 135  
माणे बँच 

810.00

16 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

राँयल टँग ह क   ची 180 म.ल  
ची एक बाँटल माणे एकुण 28 
बाँटल येक बाँटलची कंमत 
180  

5,040.00

17 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
राँयल टँग ह क   ची 90 म.ल  
ची एक बटल माणे एकुण 4 बाँटल 
येक बाँटल ची कंमत95  माणे

380.00

18 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

हाईट मस चप होडका  ची 
180 म.ल  ची एक बाँटल माणे 
एकुण 47 बाँटल येक बाँटल ची 
कंमत 150र

7,050.00

19 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

हाईट मस चप होडका  ची 
90 म.ल  ची एक बाँटल माणे 
एकुण 4 बाँटल येक बाँटल ची 
कंमत 80  म

320.00

20 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

रोमानो ह होडका  ची 180 म.ल  
ची एक बाँटल माणे एकुण 10 
बाँटल येक बाँटल ची कंमत 
150  मा

1,500.00

21 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

ओ डमंग रम ची180 म.ल  ची एक 
बाँटल माणे एकुण 10 बाँटल 
येक बाँटल ची कंमत 125  
माणे 

1,250.00

22 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

ओ डमंग रम ची 90 म.ल  ची एक 
बाँटल माणे एकुण 11 बाँटल 
येक बटलची कंमत 68  माणे 

बँच 

748.00

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



23 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

इ पर यल लु ह क  180 म.ल  
ची एक बाँटल माणे एकुण 10 
बाँटल येक बाँटल ची कंमत 
140  म

1,400.00

24 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

इ पर यल लु ह क   375 म.ल  
ची एक बाँटल माणे एकुण 4 
बाँटल येक बाँटल ची कंमत 
280  म

1,120.00

25 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

लंडन ल जनर टाँग बीअर 
650 म.ल  ची एक बाँटल माणे 
एकुण 12 बाँटल येक बाँटल ची 
कंमत 115

1,380.00

26 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

कंग फ शर टाँग बीअर 650 
म.ल  ची एक बाँटल माणे एकुण 
11 बाँटल येक बाँटल ची कंमत 
135  

1,485.00

27 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

कंग फ शर माइ ड बीअर 
650 म.ल  ची एक बाँटल माणे 
एकुण 11 बाँटल येक बाँटल ची 
कंमत 130  

1,430.00

28 वाहने आ ण इतर  हॅन (मॅ सी) / मोठ  
बहुउपयोगी  हॅन

एक म झीमो टे पो नं एम 
एच/06बीजी1938 यांची चसीस 
नं.MH1FA2HRPD6L25067 

2,10,000.00

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील आरोपीत यांनी वाहतुक परवाना नसताना बेकायदेशीर र या देशी वदेशी दा  ताबे क जात बाळगुन 
म झीमो टे पो नं एम एच/06बीजी1938 मधुन वाहतुक कर त असताना मळून आले हणुन

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 3,68,175.00

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)): RAMESH GANPAT 
BHOSALE

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 )

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

4

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): RAMESH GANPAT BHOSALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

5

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 1980 पातळ 170-173 ग  हाळ वण  

तळ अस  याचे ठकाण डावा हाताची मागील बाजु
2 पु ष 1992 पातळ 165-168 ग  हाळ वण  

तळ अस  याचे ठकाण उजवा हात

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 रंग काळा 
डोळयांचा रंग काळेभोर   

आळस काढणारा
बाहेर ल खालचा जी स 
बाहेर ल वरचा फुल 
बाहयांचा शट

               तुटलेला केसाचा रंग काळा 
डोळयांचा रंग काळेभोर   

आळस काढणारा
बाहेर ल खालचा जी स 
बाहेर ल वरचा फुल 
बाहयांचा शट

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

डावा हाताची 
मागील बाजु
उजवा हात

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)  

6

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 26/01/2017 13:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 26/01/2017 13:45 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 26/01/2017 Time (वेळ): 13:31 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:31 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:30 तास Time To (वेळेपयत): 08:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 0.5 क.मी.
(b) Address (प  ता): पाल  ,सुधागड 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): मोद   बबन  ठ बरे 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता भा य ी लाझा  नं 105 पाल , सुधागड , पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता बह रमपाडा , सुधागड , पाल , 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 इतर सो याचे दा गने 2)  सो याचे अंदाजे दोन ाम 
वजनाचे कानातील र ंग जु.वा. क.अं 6,000.00

2 नाणे आ ण चलन नाणे

1)  या म ये 2000/  पया या 
7 नोटा,500/ पया या  10 नोट   
                        100/ 
प

1,38,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी मोद बबन ठ बरे वय 28 धंदा भाजी व  स या रा.भा य ी लाझा बी. ह ग, .नं 105 पाल  मुळ रा.ब हरमपाडा ता.सुधागड पाल  
िज.रायगड मो.नं.8087613959 सम  पाल  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क ,मी व रल ठ काणचा राहणारा असुन तेथे मी माझी 
पि न सौ.दशना मुलगी गती व सलोनी असे एक  कुटुंबात राहतो माझी वताची पकअप िजप असुन ती म ये मी पुणे कंवा वाशी येथुन 
होलसेल मधुन भाजी आनुन पाल  भोईना यावर करकोळ भाजी व चा धंदा करतो.आज जास ताक दन आस याने व मला आमचे 
गावातील मराठ  शाळेत झडा वंदनाचे काय माला जावयाचे आस याने काल ता.25.01.2017 रोजी सं याकाळी 07.30 वाजताचे सुमारास मी 
माझे कुटुंबासह मुळगावी बह रमपाडा येथे गेलो होतो आज ता.26.01.2017 रोजी सकाळी 08.30 वाजता मी बह रमपाडा येथे गावी मराठ  
शाळेत झडा वंदनाचे काय मात आसताना मला भा य ी लाझा येथे शेजार  राहणारा माझा म  सागर हा े यांनी फोन व न कळ वले क  
रा ी आप या भा य ी लाझा ब डीग म धल सहा लोकांचे म या दरवाजाचे कोणीतर  कडी कोयंडे तोडुन व लँश लक तोडुन चोया के या 
आहेत व तु या पण म या दरवा याचा लँश लक तोडलेला आहे तर  तु येवुन बघ या व न मी माझी प नी मुल ंना घेवुन सकाळी 09.00 
वाजताचे सुमारास ब हरमपाडा येथुन पाल  येथे भा य ी लाझा येथील मवर आलो या वेळी माझे मचा समोर ल मेन दरवाजा उघडा होता 
व समोर ल दरवाजाचा मचा लँश लक ध का देवुन तोडला आस याचे मी पाह ले हणुन मी व मा या पि नने घरात जावुन काय चोर स 
गेले आहे याची खा ी केल  आसता बेड म म ये आसले या लोखंडी कपाटाचा लक तोडलेला होता लोखंडी कपाटाचे ा हर म ये भाजी व  
क न ठेवलेल  रोक र कम व पि नचे सो याचे कानातील कुडी चोर स गे याची आमची खा ई झाल  माझे घरातुन चोर स गेलेला रोक करमेचे 
व सो याचे दागी याचे वणन पुढ ल माणे.1) 38,000/ या म ये 2000/  पया या 7 नोटा,500/ पया या 10 नोट 100/ पया या 150 
नोटा,50/ पया या 16 नोटा व बोक या 10 व 20 पया या नोटा 2) 6000/ सो याचे अंदाजे दोन ाम वजनाचे कानातील र ंग जु.वा. क.अं 
44,000/ येणे माणे व रल वणनाचे रोक र कम व सो याचे कानातले कुडी कोणीतर  अ ात चोर याणे माझे बंद मचे दरवाजा ढकलुन 
लँश लक तोडुन दरवाजा मधुन आत वेश क न बेड म म ये आसलेले कपाटाचे लक तोडुन चो न नेले तसेच आमचे भा य ी लाझा मधुन 

E वंग म धल नतीन साळवी राहत आसलेले म नं 103,D वंग म धल भा य ी लाझाचे ऑ फस आसलेले .नं 2 व मला पाट यंची 
.नं 103 तसेच C वंग म धल ी.वसंत टाकळेकर यांची .नं 105 याच माणे A वंग म धल चं कांत शंदे यांची .नं109 या सव बंद 
मचे कडी कोयंडे तोडुन तसेच लँश लक तोडुन यांचे मम ये वेश क न सामान अ ता य त केले आहे परंतु A वंगस म धल चं कांत 
यांची म नं 109,तसेच C वंग म धल ी.वसंत टाकळेकर यांची ,D वंग म धल भा य ी लाझाचे ऑ फस मधुन काह एक चोर स गेले 
नस याचे म मालकाण कडुन व वचमेन कडुन समजले परंतु E वंग म धल नतीन साळवी राहत आसलेले म नं 103 मधुन यांचे सो याचे 
दागीने व रोक र कम चोर स गेलेल  आहे तसेच D वंग म धल .नं 103 या मालक मला पाट या मुंबईला राहत आसुन यांचे घरातुन 
कायचोर ला गेले आहे हे मला मा हती नाह  हणुन माझी व रल माणे घरफोडी चोर  करणारे अ ात चोर या व द त ार आहे.

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087613959

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)): 1,44,000.00

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)



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)): LAXMAN VAMAN 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): PCMH42245        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): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0011 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 26/01/2017 18:02 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 26/01/2017 18:02 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 26/01/2017 Time (वेळ): 17:46 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:46 तास Entry No. (न द .):  025

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 16/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:55 तास Time To (वेळेपयत): 09:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 18 क.मी.
(b) Address (प  ता): परळी , परळी ,सुधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सोनु   भा कर  पाट ल
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1994 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी सोनु भा कर पाट ल वय 23 वष धंदा नोकर  रा.त डरे ता.पनवेल िज.रायगड सम  MGM हि पटल कामोठे येथे वचारले व न जबाब 
लहुन देतो क ,मो.नं 9867411818मी व रल नमुद प यावर राहत असुन घरात मी माझी आई व डल असे एक  कुटुंबात राहतो मी तळोजा 

MIDC येथील सी.एन.जी.सी गँस कंप न म ये गेले दोन वष पासुन नोकर  करतो यावर मी माझे कुटुंबाचा उदर नवाह चालतो.ता.16.01.2017 
रोजी सकाळी 06.00 वा.चे दर यान मी व माझा म  दप द ता ेय वांगीलकर वय 27 रा.तुरमाळे असे यांचे मामा अ न तुकाराम पाट ल 
रा.कुडावा ता.पनवेल याची मो.सा.नं MH46U5070 हरोह डा बुलेट घेवुन अ ठ वनायक दशनास तुरमाळे येथुन नघालो मोटार सायकल म  
दप वांगीलकर चालवीत होता मी पाठ मागे बसलो होतो आ ह  दोघांनी महड व सुधागड पाल  येथील गणपतीचे दशन घेवुन पु हा 
साजगावला येत आसताना परळी गावा पासुन खोपोल  बाजुकडे जाणाया र यावर 1 क.मी अंतरावर र याचे काम चालु आस याने माझा 
म  नामे दप द ता ेय वांगीलकर वय 27 वष याचे ता यातील मोटार सायकल बुलेट नं MH46U5070 ह  ि लप होवुन मोटार सायकल सह 
आ ह  दोघे खाल  पडलो याम ये मला माझे डावे हाताचे मनगटास व कंबरेस डा या बाजुस मार लागला व माझा म  दप वांगीलकर 
यास डा या पायास खरचटुन कंबरेस दो ह  बाजुस व पोटास गंभीर दुखापत झा याने आ ह  बेशु द पडलो आमचा म  हरामन अनंत 
जांभळे रा.तुरमाळे व वकास सुदाम पाट ल रा.तुरमाळे यांनी दवा उपचारासाठ  खोपोल  येथील खाजगी दवाखा यात थ मक उप यार क न 
पुढ ल दवा उप यारा कर ता MGM हि पटल कामोठे येथे ता.16.01.2017 रोजी दुपार  02.00 वा.चे दर यान दवाउप यारास दोघांस दाखल 
केले होते दवाउप यार चालु होते सदरचा अपघात ता.16.01.2017 रोजी सकाळी 09.00 वा.चे दर यान झाला आहे.माझा म  नामे दप 
द ता ेय वांगीलकर वय 27 रा.तुरमाळे याचे बेशु द आव थेत अ तद ता वभागात दवा उप यार चालु होते दवाउप यार दर यान 
ता.21.01.2017 रोजी रा ौ 10.00 वा.चे दर यान तेथील ड टरांनी तपासुन मयत घोषीत केले मरनाबाबत नातेवाईकांना कळवुन याचे मरणा 
बाबत खबर दे यास आलो आहे हणुन माझी याची मरना बाबत खबर आहे 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9867411818

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता त डरे , पनवेल, पाल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता त डरे , पनवेल, पाल , 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 दप   द ता ेय  
वांगीलकर 

1. तुरमाळे,पनवेल रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): FAKIRA BABU 
TADAVI

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 1234        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): LAXMAN VAMAN MHATRE

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMH42245

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 1990  

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 .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 26/01/2017 13:43 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 26/01/2017 13:25 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): 26/01/2017 Time (वेळ): 13:25 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:25 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 26/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 09:45 तास Time To (वेळेपयत): 13:25 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 02 क.मी.
(b) Address (प  ता): साऴाव संजय नगर आ दवासीवाडी,मु ड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): एस.बी ढवऴे पो श1918   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रेवदंडा, अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रेवदंडा, 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 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

1) 820.00एक नायलनचे सफेद 
रंगाचे पोते याम ये एक रबर  टयुब 
याचे एक त ड सोडुन पाहता यात 
सुमारे

2,460.00

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 ठकाणी यांतील आरोपीत मजकूर याने वर ल वणनाची व कमतीची गावठ  हातभ ीची तयार दा  वनापरवाना गैरकायदा 
आपले वतःचे ताबे क यात बाऴगले ि थतीत असताना आ हा पोल सांची चाहूल लागताच पळून गेला 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 संतोष अंबाजी वाघमारे   1. संजयनगर आ दवासीवाडी 
साऴाव,मु ड,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 2,460.00

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)): Santosh Gajanan 
Gaikwad

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1897        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): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

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)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
No. ( .): PNMH54962

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)









1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0011 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 26/01/2017 13:45 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 26/01/2017 13:45 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): 26/01/2017 Time (वेळ): 13:31 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:31 तास Entry No. (न द .):  023

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 25/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:15 तास Time To (वेळेपयत): 23:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 05 क.मी.
(b) Address (प  ता):  लोणारे घरतआळी  येथे ,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संजय   मधुकर  हा े
(b) Father's Name ( का नाम): मधुकर हा े
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1970 (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 ीबाग 02 साई लला  अपाटमट, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता ीबाग 02 साई लला  अपाटमट, अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल

एक स हर रंगाची  हरो कंपनीची 
पडर आय माट कंपनीची मोटार 
सायकल . MH 06/BL9604  इिजन 
नं

25,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी वर ल वणाची व कमंतीची मोटार सायकल कोणीतर  अ ात चोर याने फयाद चे संमती शवाय लबाडीचे 
ईरा याने चो न नेले हणुन . 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 25,000.00

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)): PRADEEP 
RAGHUNATH KOLMBE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PRKM8601D        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): SURESH HARIBHAU VARADE

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. ( .): PBMAH73006

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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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