
1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0008 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 28/01/2017 19:15 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 28/01/2017 19:15 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): 28/01/2017 Time (वेळ): 18:20 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:30 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 04/12/2016 Date To ( दनांक पयत): 04/12/2016

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:30 तास Time To (वेळेपयत): 21:00 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): पि चम, 9 क.मी.
(b) Address (प  ता): हटेल फुडमल, येथील पा कगमधुन, खोपोल ,खालापुर-410203

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अमीर   हनीफ  पायक
(b) Father's Name ( का नाम): हनीफ पायक
(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): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9819801664

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 403,बी वंग, रतन नगर बि डंग नं7, चार बंगला,अंधेर  प, अंधेर , अंधेर  , 

बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत
2 थायी पता 403,बी वंग, रतन नगर बि डंग नं7, चार बंगला,अंधेर  प, अंधेर , अंधेर  , 

बृ नमुंबई शहर, 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 इतर यं –उपकरण/उपसाधन एक अँपल कंपनीचा आयपँड 
स हर रंगाचा 40,000.00

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):

जबाब द.09/01/2017मी अ मर हनीफ पायक, वय 28 वष, धंदा नोकर  राठ  403 बी वंग,रतन नगर, ब डींग नं.7 चार बंगला,अंधेर  प मुंबई 
मो.नं.9819801664 मी वर ल माणे असुन वर नमुद प यावर राहत असुन गे या 25 वषापासुन राहत असुन माझे समवेत आई वडील 
राहतात व मी जे ड यु मर ओट हटेल अंधेर  पुव मुंबई येथे से स मनेजर हणुन काम कर त असुन यातुन मळणाया उ प नातुन माझे 
कुंटु बयांचा उदर नवाह चालतो. मी माझे म  नामे अ य अ भषक,अ न द,राधीका,यांचे समवेत दनांक 29/11/16 रोजी गोवा येथे 
फर यासाठ  म ा या कार ने गेलो व दनांक 30/11/16 रोल  रा ी पोहचलो,ते हा माझे कडे कंपनीकडुन कामासाठ  दलेला आयपड एअर 
होता.व तो मी माझे वैय तीक कामासाठ  सु दा वापरत असे, दनांक 4/12/16 रोजी मी माझे म ासमवेत गोवा येथुन सकाळी व 9.30 
वा.मुंबई येथे ये यासाठ  नघालो व साधारण रा ौ 20.30.वा.जेवण कर यासाठ  फुडमल खोपोल  रायगड मुंबई पुणे ए स ेस वे येथे थाबलो.व 
आमची कार आ ह  फुडमल या बाहेर पाक केल  होती.व मा माझे म ासमवेत म जेवण घेवुन आलो व ते हा माझा आयपड एअर हा माझा 
म  अ य याचे डे होता, अ य याने जेवण कर त अस यामुळे सदरचा आयपड एअर हा मोटार कार या छतावर ठेवला यानंतर आमचे 
जेवण क न झा यावर आ ह  नघत असताना मी आयपड बाबत अ य यास वचारले त हा याने आयपड हा मोटार कारचे छतावर ठेवला 
होता बाबत सां गतले पण माझा आयपड मोटार कारचे छतावर कोठे ह  मळुन आला नाह ,सदर ठकाणी अजुबाजुला मी माझा आयपड एअर 
चा शोध घेतलातसेच माइःया म ाकडे सदर बाबत चौकशी केल  पण माझा आयपड एअर कोठेह  मळुन न आ याने माझा आयपड एअर चोर  
झाल  बाबत माझी खा ी झाल  पण म खुप थकलो होतो व मला मुंबई ला लवकर जाणे गरजेचे अस याने क मी माइःया म ासमवेत रा ी 
21.00 वाजता नघालो व मी माझे राहते घर  रा ी 23.00 वाजता आलो. यानंतर त ार कर यासाठ  कामातुन वेळ भेटत न हता पण आज 
द.09/01/2017 रोजी मी वस वा पोल स ठाणेस माझा आयपड एअर चोर  झाले बाबत त ार करणेसाठ  आलो.माइःया चोर स गेले या 
आयपडचे वणनअँपल कंपनीचा आयपड,रंग स हर कंमत अंदाजे 40,000/ सर यल नं.DMPN70YJF4YF माझा वर नमुद वणनाचा आयपड 
एअर हा मी पु हा पा ह यास ओळखेल.तर  द.04/12/2016 रोजी रा ी 20.30 ते 21.00 वा.चे दर यान फुड मल खोपोल ,मुंबई ए स ेस 
हायवे रायगड येथे जेवण करत असताना माझे मोटार कार वर आयपड एअर हा कोणीतर  अ ात इसमाने लबाडी या हेतुने, वताचे 
फायदेकर ता , फयाद चे संमती शवाय चो न नेला हणुन माझी अ ात इसमा 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 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 40,000.00

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)): VIKAS 
HARICHANDRA PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): VIKPAT198011        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

(4) District (िज  हा): 

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0014 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 28/01/2017 16:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 28/01/2017 15:44 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 26/01/2017 Time (वेळ): 00:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:38 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): हर ८ Time From (वेळेपासून): 21:30 तास Time To (वेळेपयत): 21:40 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): माणगांव
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 02 क.मी.
(b) Address (प  ता): माणगाव ीवधव रोडवर, माणगांव,माणगांव

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

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

(a) Name (नाव): एम.   एम.  भोईर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पो लस ठाणे, माणगांव , 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):

माणगांव पोल स ठाणे गू.र.नं.14/2017भा.द. व.सं. कलम 279,337,338 मो.वा.का.क. 184खबर देणार एम. एम. भोईर पो.ना./ 1516 
माणगांव पो लस ठाणे ता.माणगाव मो.9657231660आरोपी रमेश पांडुरंग भले वय 39 वष रा. सांगोला ता. सांगोला िज. सोलापुरजखमी 
गजानन राजाराम कबले वय38 वष यवसाय मोलमजुर  रा. वहुले क ड पो. साई ता. माणगाव िज. रायगडगू.घ.ता.वेळ ठ काण 25/01/2017 
रोजी 21.30वा सुमारास माणगाव ीवधव रोडवर उपिज हा णालय माणगाव समोरहक गत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील खबर 
देणार हे माणगाव ते वहुले क ड येथे उभे असताना माणगाव बाजुकडुन दघी बाजुकडे जाणारा ेलर नं. MH46AF6681 ह  वर ल चालक नामे 
रमेश पांडुरंग भले रा. सांगोला हा. वत चाल वत घेवुन जात असताना यांतील खबर देणार जखमी यांनी यास थांब व याचा य न क न 
कंटेनेरम ये खबर देणार हे चढत असताना व चालकाला खबर देणार यांस वासी हणुन यावयाचे न हते, दर यान खबर देणार हे ेलरमधुन 
उतर याचा ं न क रत असताना ते खाल  पड याने यांचे डावे पायाव न व डावे हाताव न ेलरचे चाक गे याने हातापायास गंभीर दुखापती 
झा याआहेत ेलर वर ल चालकाने तो खाल  पडताच णी ेलर जागीच थांब वणे आवशक होते, याने ेलर न थांब व यामुळे या 
पि थतीकडे दुल  क न अ वचाराने व हयग यने, बेदकारपणे ेलर चालवुन खबर देणार याचे हातापायास गंभीर दुखापत हो यास कारणीभुत 
झाला हणुन सदर हक कत रिज टर  दाखल क न व र ठांना माह ती डे ल रपोट ने सादर केल . पूढ ल तपास पोहवा 1195/ कदम हे कर त 
आहेत 

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

2 थायी पता पो लस ठाणे, माणगांव , माणगाव, माणगांव, 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 रमेश   पांडुरंग  भले  रमेश 1. सांगोला,सांगोला,सांगोला,सोलापुर 
ामीण,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Swapnil Vijay Kadam Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1195        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): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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 1978  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0009 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 28/01/2017 23:19 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 28/01/2017 17:00 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): 28/01/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:38 तास Entry No. (न द .):  032

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 28/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 28/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:15 तास Time To (वेळेपयत): 17:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): वणी, नागोठणे,रोहा

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

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

(a) Name (नाव): HARI   KAMLYA MENGAL

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 04/11/1982 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8983222735

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पोल स ठाणे, नागोठणे, रोहा, नागोठणे, रायगड, महारा -402106, भारत
2 थायी पता पोल स ठाणे, नागोठणे, रोहा, नागोठणे, रायगड, महारा -402106, 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

ो ह शनचा माल एक का या 
रंगाची रबर  टयुब यात 20 ल . 
गावठ  हातभ ीची तयार दा  रबर  
टयुबसह

610.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

व रल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर याने वनापरवाना गैरकायदा ो ह शन गु यातील माल गावठ  हातभ ीची तयार दा  
वतचे फाय याक रता आपले ताबे क जात बाऴगून वाहतूक कर त असताना मऴुन आला हणुन

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 दौलत  काळू  पंगळा वडील: काळू पंगळा 1. 
कागदावाडी,रोहा,नागोठणे,रायगड,महारा -402
106,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 610.00

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)): MOHAN  KALURAM  
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1028        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): SANDEP  BALVANT  PATIL

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1992  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0021 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 28/01/2017 20:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 28/01/2017 19:37 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 28/01/2017 Time (वेळ): 19:37 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:37 तास Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 28/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 28/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

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

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संजू शेषराव सुरे   
(b) Father's Name ( का नाम): शेषराव सुरे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9168296171

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता साईनाका, नेरळ, धामोते, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 थायी पता  पळशी, ता क नड,, औरंगाबाद , औरंगाबाद शहर, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी ी.संजू शेषराव सुरे, वय35 वष, धंदामजुर , मुळ रा. पळशी, ता.क नड, िज.औरंगाबाद , स या रा. साईनाका, नेरळ, धामोते,ता. कजत, 
िज. रायगड, धामोते गावचे ह ीत बेकर जवळ ी.मालु भागीत यां या चाळीत गेले दोन म ह यापासुन भा याने राहतो. आधारकाड नं. मा हत 
नाह , मो.नं.9168296171 सम  खबर लहुन देतो क , मी वर ल दले या स या या प यावर गेले दोन म ह यापासुन भा या या मम ये 
राहत असुन या मम ये मी, माझी आई, प नी सौ. मरा, मुलगा राम, मुलगी पुजा, सं गता, भारती आणी लहान मुलगा राहुल असे एक ीत 
राहत असुन, मी दगडाचे जाते,पाटे बनवुन यावर आम या कुटुंबाचा उदर नवाह क रत असतो.आ ह  राहत असले या घरासमोरच सुमारे 300 
मीटर. अंतरावर नवीन बांधकामाची साईट चालु असुन या ठकाणी बांधकामाकर ता मोठा ख डा खोदला असुन यात दगड फोडुन बाजुला 
काढलेले असुन ख याम ये पाणी साठलेले आहे. या ख यात गेले दोन ते तीन दवसापासुन माझी प नी व मुल  असे कपडे धु यासाठ  
जात असतात.आज दनांक 28/01/2017 रोजी सकाळी 07.00 वाजता मी माझे पाहुणे संजू (अ नल पवार) रा.शहापुर यांचेकडे गेलो होतो. 
माझी प नी व आई नेरळ बाजारात कटलर  वकणे क रता गेले होते. आज दुपार  सुमारे 15.00 वाजताचे सुमारास मी नेरळ येथे परत आलो. 
यावेळी मला माझे घरासमोर कं शन साईटचे ख डयाचे भोवती लोक जमा झालेले दसले. मी पुढे जाऊन काय झालेले आहे, हे पाह ले 
असता दोन मुल  बुडा याचे समजले, हणुन मी तेथे गद त असले या प नीस वचारले असता तचे कडुन मला समजले क , बुडुन मयत 
झाले या मुल  या आप याच नामे पुजा, वय12 वष व सं गता, वय8 वष या अस याचे समजले. ते हा तेथे पोल स व इतरह  लोक जमा झाले 
होते. तेथील पोल स व जमले या इसमां या मदतीने मुल ंना पा या या बाहेर काढले. मा या दो ह  मुल  पुजा, वय12 वष व सं गता, वय8 
वष या मरण पाव याचे आढळले.तर  आज दनांक 28/01/2017 रोजी दुपार  15.00वाजताचे सुमारास मा या मुल  नामे पुजा, वय12 वष व 
सं गता, वय8 वष या कपडे धु यासाठ  मी स या राहत असले या घरासमोर ल कं शन साईटवर खोदले या ख डयात साठले या पा यात 
कपडे धु यासाठ  गे या असता बुडुन मरण पाव या आहेत. सदर कं शन साईटचे खोदलेले ख याचे ठकाणी धो याची सुचना देणारे 
कंवा लहान मुलांना वेश तबंध कर यासाठ  सुर ा र क न नेम याने तसेच सदर ख यास कुंपण न के याने तसेच सुर ा वषयक 
उपाययोजना न ठेव याने सदर न काळजीपणाचे कतीमुळे मा या मुल  ख यातील पा यात बुडुन मरण पाव या आहेत. हणुन माझी 
कं शन साईटचे मालक राजेश ठाकुर व साईट सुपरवायझर शेखर घाडगे 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 राजेश ठाकुर   1. उ हासनगर,ठाणेठाणे शहर,महारा ,भारत
2 शेखर घाडगे   1. नमाणनगर   

नेरळ,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भार
त

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

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

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

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

(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)): Ram  Maruti Pawar Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMH43835        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पाल

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 28/01/2017 23:25 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 28/01/2017 20:30 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): 28/01/2017 Time (वेळ): 20:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:48 तास Entry No. (न द .):  032

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 28/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 28/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:45 तास Time To (वेळेपयत): 19:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता):  स े वर बु,सुधागड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ANIL  KRUSHNA KOKATE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 28/06/1967 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

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 pali police thane, sudhagad, पाल , रायगड, महारा -410205, भारत
2 थायी पता pali police thane, sudhagad, पाल , रायगड, महारा -410205, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

     एक सफेद रंगाचा  
लाि टकचे कँन यास सफेद रंगाचा 
दाबाचे बुच कँनम ये             
          6 ल

130.00

2 इतर घरगुती व  तु 
दोन गावठ  दा चा उ  वास येत 
आसलेला ि टलचा लास 
जु.वा. कं.अं.  

20.00

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 ता.28.01.2017मी अ नल क णा कोकाटे वय 49 वष सहा फौजदार पाल  पोल स ठाणे सम  पाल  पोल स ठा यात सरकार तफ फयाद 
लहुन देतो,मी रायगड िज हा पोल स दलात सन 1986वष पासुन कायरत असुन सन 2012 पासुन पाल  पोल स ठा याचे नेमणुक स आसुन 
जनरल युट  करतो द.28.01.2017 रोजी18.00 वाजता पाल  पोल स ठा यात रझव युट स हजर आसताना प र.पोसई. ी. नकाळजे पाल  
पोल स ठाणे यांनी मला व सहा.फौजदार घोगरे, पोहवा/2011 हा े यांना आ धकार  क ात बोलावुन कळ वले क ,मौजे स दे वर बु ुक या 
कऴबंवाडी पुव बाजुकडील जंगल भागात यशवंत चंदर पवार वय 60 रा. स दे वर बुं. कंळब आ दवासीवाडी हा याचे ता यात गावठ  हातभ ीची 
तयार दा  बाळगुन इतर लोकांना व  करत आहे आशी मला गु त बातमीदारा माफत माह ता मळाल  आहे याचेवर ो ह शन छापा 
टाक याचा आस याने तु ह  माझे सोबत चला असे कळ व याव न मी व सहा.फौजदार घोगरे, पोहवा/2011 हा े असे पोसई. ी. नकाळजे 
असे 18.16 वाजता सीसीट एनएस टेशन डायर स न द क न खाजगी वाहनाने स दे वर ु.कऴबवाडी येथे आलो. तेथे आ यावर 
पोसई. ी. नकाळजे यांनी गाडी थांबव यास सांगीतले या माणे मी गाडी र याचे बाजुला थां बवल  तेथे प र.पोसई. ी. नकाळजे यांनी फोन 
क न दोन पंचांना बोलावुन घेतले यांना े ह शन छा याचा उ ेश समजावुन सांगुन पंच हणुन हजर राह याची वनंती केल  यांनी समंती 
द याने मी व प र.पोसई. ी. नकाळजे, सहा.फौजदार घोगरे, पोहवा/2011 हा े व पंच असे पायी चालत स दे वर ु. या पुव बाजुस येवुन 
मळाले या बातमी माणे शोध घेतला आसता एक ईसम याचे पु यात एक ला ट कचा कँन व हातात लास घेवुन एका झाडा खाल  
बस याचा दसला यचावर संशय आ याने प र.पोसई. ी. नकाळजे व पो.हवा 2011 हा े यांनी धावत जावुन याला जागीच पकडले व याला 
याचे नाव गाव वचारले आसता यानी याचे नाव यशवंत चंदर पवार वय 60 रा. स दे वर बुं. कंळब आ दवासीवाडी ता.सुधागड िज.रायगड 
आसे आस याचे सांगीतले ती वेळ 18.45 वाजताची होती याचे पु यात आसले या लाि टकचे कँन म ये काय आहे याची खा ी केल  आसता 
या म ये गावठ  हातभ ीची तयार दा  आस याची खा ी झाल  तसेच ि टलच्◌ा लासाला सु दा तयार गावठ  दा चा वास येत होता. याचे 
ता यात मळुन आले या ोि हशन मालाचे वणन पुढ ल माणे 3)130.00 एक सफेद रंगाचा लाि टकचे कँन यास सफेद रंगाचा दाबाचे बुच 
कँनम ये 6 लटर गावठ  हातभ ीची तयार दा  कँनसह कं.अं.4) 20.00 दोन गावठ  दा चा उ  वास येत आसलेला ि टलचा लास 
जु.वा. कं.अं. 15.000 येणे माणे व रल वणनाचा व कंमतीचा माल आरोपीत यशवंत चंदर पवार वय 60 रा. स दे वर बुं. कंळबआ दवासीवाडी 
ता.सुधागड हा याचे ताबे क जात वनापरवाना गैर कायदा बाळगले ि थतीत मळुन आला हणुन माझी याचे व द मुंबई दा  बंद  
अ ध नयम कलम 65 खंड ई माणे सरकार तफ खबर आहे. सम  हे लहुन दले सह  ता.28/1/2017

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 यशवंत    चंदर   पवार  यशवंत 1. स दे वर बुं कंळब 
आ दवासीवा,sudhagad,

पाल ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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(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)): ANIL KRUSHNA 
KOKATE

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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1957  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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