
1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0069 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 28/03/2017 20:06 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 28/03/2017 20:06 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 28/03/2017 Time (वेळ): 13:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:47 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 27/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 28/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:00 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, 0.5 क.मी.
(b) Address (प  ता): कजत जंगम हाँ पीटल ते पाषाणे,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वजय   नारायण  हसकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(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 रामंगलमुत  अपाकदम वाडा, डे, ताकजत, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रामंगलमुत  अपाकदम वाडा, डे, ताकजत, 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):

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 वराज   अजुन  वशे 1. 
रापाषाणे,ताकजत,नेरळ,रायगड,महारा ,भारत

2 अ ण    पवार 1. रामु े 
कजत,ताकजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

3 स वता   शंकर  जगताप 1. रामु े 
कजत,ताकजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

4 संगीता   अजुन  वशे 1. 
रापाषाणे,ताकजत,नेरळ,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): 

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)



जबाब तार ख 28.03.2017मी वजय नारायण हसकर वय47, धंदावडर, जात हंदु मराठा, रा.मंगलमुत  अपा.कदम वाडा, डे कन िजमखा याचे 
जवळ, कजत, ता.कजत, िज.रायगड मो.नंबर 9146567633 सम  पोल स ठा यात हजर होवुन लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा 
असुन तेथे माझे वतःचे घर असुन तेथे मी, माझी प नी सुलोचना वजय हसकर वय42, मुलगी व नाल  वजय हसकर वय17, दुसर  
मुलगी पौ णमा वय16, तसर  मुलगी ांजल वय11 असे एक त कुटुंबात राहतो. मी कजत रे वे टेशन येथे गेल 25 वषापासुन वडरचे काम 
करतो व यावर आमचे कुटुंबाचा उदर नवाह चालतो. माझी मोठ  मुलगी व नाल  वजय हसकर वय17 ह  के.एम.सी.काँलेज खोपोल  येथे 
इय ता 13 वी म ये कला शाखे या थम वषाला श ण घेत आहे. व ती जंगम हाँ पीटल कजत बाजारपेठ आंबवणे वाडा येथे सायं.4.00 ते 
रा ौ 9.00 वा.पयत पाट टाइम जाँब करते.. दनांक 27.03.2017 रोजी माझी सु ी अस याने मी घर च होतो. मुलगी व नाल  ह  नेहमी माणे 
सकाळी 10.30 वा.चे सुमारांस खोपोल  येथे काँलेजला गेल  व दुपार  2.30 वा.चे सुमारांस घर  आल  व दुपारचे जेवण खावण क न ती 
डाँ.जंगम ि ल नक येथे नेहमी माणे सायं.4.00 वा.कामावर गेल  ती रा ौ 9.00 घर  परत आल  नाह  हणुन मी व माझी मुलगी ांजल असे 
तला जंगम हाँ पीटल येथे पाह यासाठ  गेलो. ते हा डाँ.जंगम यांनी आ हाला सांगीतले क , तुमची मुलगी रा ौ 9.15 वा.घर  जात आहे असे 
सांगुन गेल . व यांनी आ हाला सांगीतले क , माझे मोबाइलवर वराज याचा फोन आला होता असे आ हाला डाँ टरांनी सांगीत याने आ ह  
तची मै ण कोमल सुरेश खैरनार रा.गुंडगे हचेकडे गेलो असता, तने आ हाला सांगीतले क , मी वतः तुमची मुलगी व नाल  हस फोन 
कर त होते परंतु तचा मोबाईल बंद होता. यानंतर डाँ.जंगम यांचे मोबाईलवर वराज याने फोन केला तो नंबर 7972768384 असा आहे. तो 
घेवुन याचेवर माझे भाउ गणेश नारायण हसकर याने फोन केला असता तो फोन उचलत न हता व रंग येत होती. डाँ.जंगम यांचे 
मोबाईलवर आमचा दुर या ना यात असलेला वराज नाव अस याचे आ हाला समज याने आ ह  वराज याची मावशी स वता शंकर जगताप 
रा.गाय ी अपा.मु े, कजत यांचेकडे गेलो ते हा आ ह  तला वचारले क , वराजने आम या मुल ला कोठे ठेवल  आहे ते हा ती हणाल  क , 
मला काह  माह त नाह . ते हा माझा भाउ गणेश हसकर याने तचा मोबाइल घेवुन चेक केला असता या मोबाईलवर डाँ.जंगम यांनी दलेला 
नंबर, माझी मुलगी व नाल  हचा मोबाइल नंबर 8983421916 व वराज याचा नंबर असे नंबर डायल के याचे दसले. डाँ.जंगम यांचे 
मोबाईलवर फोन अ ण पवार याने के याचे समजले. यानंतर माझा भाउ गणेश याने याचा मे हुणा मनोज मा ती कडव रा.वांगणी याला 
पाषाणे येथे वराज याचे घर  पाठ वले ते हा वराज याची आई संगीता अजुन वशे हने भावाचे मे ह याचे फोनवर भावाजवळ बोलल  क , 
माझा मुलगा वराज घर  आला नाह  आपण उ या पाहु असे तने माझे भावाला सांगीतले. यानंतर माझा भाउ गणेश नारायण हसकर हे 
अ ण पवार याला घेवुन पाषाणे येथे वराज याचे घर  गेले असता, गावातील काह  लोकांनी माझे भावाला सांगीतले क , अ ण पवार, वराज 
अजुन वशे व माझी मुलगी व नाल  असे पाषाणे येथे दोन तासांपुव  मोटार सायकलवर येवुन गे याचे सांगीतले. यानंतर आ ह  
द.28/03/2017 रोजी रा ौ 01.00 वा.आ ह  कजत पोल स ठाणे येथे आलो होतो ते हा आ हाला माझी मुलगी पाषाणे येथे अस याचे 
समज याने आ ह  त ार न देता पाषाणे येथे गेलो. द.28/03/2017 रोजी झाले काराबाबत त ार देणे कामी कजत पोल स टेशन येथे आलो 
असता माझी मुलगी व नाल  व वराज अजुन वशे हे कजत पोल स टेशन येथे आ याचे आ हाला समजले. तर  दनांक 27.03.2017 रोजी 
माझी मुलगी व नाल  वजय हसकर वय17 ह  सायं.4.00 वा.डाँ.जंगम यांचेकडे पाट टाइम कामाला गेल  असता, ती रा ौ 9.15 वा.पयत 
घर  आल  नाह  हणुन आ ह  तचा शोध घेत असता, आ हाला समजले क , माझी मुलगी व नाल  ह  अ पवयीन व अ ान अस याचे 
माह त असताना देखील तला आमचा दुर या ना यात असलेला वराज अजुन वशे याने फुस लावुन माझे संमती शवाय पळवुन नेल  व याला 
अ ण पवार, स वता शंकर जगताप, संगीता अजुन वशे यांनी आपसांत संगनमत क न माझे मुल ला पळवुन नेणेस यांनी मदत केल  हणुन 
माझी 1) वराज अजुन वशे रा.पाषाणे ता.कजत 2)अ ण पवार रा.मु े कजत ता.कजत 3)स वता शंकर जगताप रा.मु े कजत ता.कजत 
4)संगीता अजुन वशे रा.पाषाणे ता.कजत यांचे व द त ार आहे.माझा वर ल जबाब संगणकावर टंकल खीत केला असून तो मी 
सांगीतले माणे बरोबर लह ला आहे.सम  हे लहुन दले सह , ता.28.03.2017 ठाणे अंमलदारकजत पोल स 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)): shivaji ajinath dhawale 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)

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.)

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)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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  

2 पु ष  

3 म हला  

4 म हला  

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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0052 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 28/03/2017 12:48 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 28/03/2017 12:48 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): 28/03/2017 Time (वेळ): 12:28 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:28 तास Entry No. (न द .):  023

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 27/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 28/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 02:30 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): नेरळ
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 22 क.मी.
(b) Address (प  ता): 4, पाषाणेरोड , हमालय काँ पले स न साईन , पाषाणे ,कजत 

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

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

(a) Name (नाव): देवक नंदन    दयाशंकर  पांडेय
(b) Father's Name ( का नाम):  दयाशंकर 
(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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 4, हमालय काँ पले स न साईन , पाषाणे रोड , कजत, नेरळ, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता 4, पाषाणे रोड , हमालय काँ पले स न साईन , पाषाणे रोड , कजत, नेरळ, 

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

एक सो याची चैन गणपतीची मुत  
एक सो याची कानातील जोड एक 
सो याची पान नोक या कंपनीचा 
मोबाईल7,000/ 

62,000.00

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 देवक नंदन दयाशंकर पांडेय वय32 धंदा नोकर  आधारकाड नं 824865477109 म .नं 9930643640 स या रा. हमालय काँ पले स न 
साईन ब डस अँ ड डे हलपस म नं 04 तऴ मजला ब डींग नं 6 वंग 28 रा. पाषाणे रोड, ता कजत िज.रायगड मुऴ रा.सोनबरसा पो ट 
सोनबरसा िज हा इलाहाबाद रा य ( उ तर ेदश ) सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे 
मी माझी प नी अचना देवक  नंदन पांडेय व 3 मुले असे कुंटूबात एक ीत राहत असुन मी नवी, मंबई येथे रेडीमँको या कंपनीत काम क न 
आमचे उदर नवाह करतो. दनांक 27/3/2017 रोजी मी नेहमी माणे नवी, मंबई येथे रेडीमँको या कंपनीतून रा ौ 7.30 वा.पाषाणे येथे 
आलो.आ ह  आमचे जेवण आटपुन 11.00 वा.झोपी गेलो.नंतर रा ौ 02.30वा.माझी प नी अचना बाथ म जा यासाठ  उठल  असता तीला 
आमचा टाँयलेटचा दरवाजा उघडा दसला हणुन तीने घाब न लगेच मला येवुन उठवले मी जावुन पाह ले असता आम या टाँयलेट या 
खडक या काचा काढले या दस या नंतर आ ह  घरात जावुन पाह ले असता आ हाला घरातील कपडे अ ता य त दसले नंतर कपाट उघडून 
पाह ले असता माझे प नीचे दागीने व रोख र कम असे ठेवले या जागी दसुन आले नाह  हणुन. माझी खा ी झाल . आम या घरात 
कोणीतर  टाँयलेट या खडक या काचा काढून आत वेश क न चोर  केलेल  आहे.आम या घरातुन चोर स गेले या मालाची वणन 
खाल ल माणे .1) 34,000 /  एक सो याची चैन 10 ँम वजनाची यात गणपतीची मुत  असलेला 2 ँम वजनाचे पान जु.वा. क.अं2) 
14,000/  एक सो याची कानातील जोड ीकोणी आकाराची 5 ँम वजनाची जु.वा. क.अं 3) 6000/  एक सो याची पान 2 ँम वजनाची 
जु.वा. क.अं.4) 1000/  नोक या कंपनीचा मोबाईल व यात वोडाफोन कंपनीचा समकाड नं. 9167341780.जु.वा. क.अं.7,000/  रोख 
र कम 100  दराचे 70 नोटा 62,000 / एकुण र कम तर  द.27/03/2017 रोजी रा ौ 11.00 वा. ते रा ौ 02.30 वा.चे दर यान आमचे 
घरातील टाँयलेट या खडक या काचा काढून यावाटे कोणीतर  अनोऴखी चोर याने आत वेश क न वर ल वणनाचे व कंमतीचे सो याचे 
दागीने व रोख र कम तसेच मोबाईल फोन वतचे फाय याकर ता लबाडीचे हेतुने घरफोडी क न चो न नेले आहे हणुन. माझी अनोऴखी 
चोर या व द त ार आहे. माझी घेतलेल  फयाद संगणकावर टंकल खीत केलेल  असून ती खबर मला हंद तून समजावुन सांगीतल  ती माझे 
सांगणे माणे बरोबर व खर  आहे.

(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 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 62,000.00

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)): 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  

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): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0041 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 28/03/2017 22:54 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 28/03/2017 22:54 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): 28/03/2017 Time (वेळ): 22:42 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:42 तास Entry No. (न द .):  053

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 24/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:00 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): द ण, 1.5 क.मी.
(b) Address (प  ता):  पेण देवनगर  ,पेण

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): कुमार  सुरभी ेमलाल धोबी   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1999 (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.): 91-9022907783

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पावती नवास बापदेव मंद रा, देवनगर  सोसायट , पेण, पेण, रायगड, 

महारा -402107, भारत
2 थायी पता पावती नवास बापदेव मंद रा, देवनगर  सोसायट , 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)

1 वाहने आ ण इतर कूटर

एक े रंगाची सुझूक  कंपनीची 
ए सेस माँडेलची                 
                नवीन कूट  
तचा टम्

50,000.00

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 कुमार  सुरभी ेमलाल धोबी वय18वष यवसाय श ण रा.देवनगर  सोसायट  पावती नवास बापदेव मंद रा जवऴ ता.पेण 
मो.नं.9022907783सम  पोल स ठा यात हजर राहू खबर देते क ,मी व रल ठकाणची राहणार  असून तेथे आमचे राहते घर आहे घरात मी 
माझे वडील ेमलाल रामअवतार धोबी वय44वष आई सौ.सुमन ेमलाल धोबी वय37वष व लहान बह ण कुमार  जा हवी वय12वष असे 
आ ह  एक  कुटूबात राहतो. मी नागोठणे येथे S.S.P.काँलेज आँफ इंिज नअ रंग नागोठणे येथे ि दतीय वषाचे श ण घेत आहे. माझे वडील 
ेमलाल हे उरण तालु यात ाथ मक श क हणून नोकर स आहेत.ते पेण ते उरण असे येवून जावून करतात.माझे वडील ेमलाल 
रामअवतार धोबी यांनी द.24/2/2017 रोजी वर अँटोमोबाईल पेण येथून सुझूक  कंपनीची ए सेस कूट  ह  नवीनच वकत घेतल  अस याने 
तीची अ याप RTOपासींग झाल  नसून तीला नंबर मऴालेला नाह  सदरची कूट  ह  मी तसेच माझी आई सौ सुमन अ या दोघीजणी घरगुती 
कामा क रता वापरतो सदर कूट चे रिज टेशन माझे वडीलांचे नावावर आहे. द.24/3/2017रोजी मी आमचे व रल ए सेस कूट  ह  आमचे 
घ न रा ौ 08.00वा.घेवून माझे घराचे जवऴ राहणार  माझी मै ीण संधा साद ह ची त बेत बर  नस याने मी माझी कूट  मै ीणीचे राहते 
बंग याचे समोर रोड या बाजूला कूट चे हँ डेल लाँक क न उभी केल . व मी मै ीणीला बघ यासाठ  गेल  होती.मी माझी मै ीणी संधा हस 
भेटून तचे त बेती बाबत वचारपूस क न रा ौ 09.00वा. याचे बंग यातून मी घर  जा यासाठ  नघाले व खाल  माझी कूट  उभी केले या 
ठकाणी आल  असता मी सदर ठकाणी रोडचे बाजूला उभी केलेल  कूट  मला दसल  नाह . हणून मी माझी मै ौण संधा व तची आई 
सौ.इंद रा साद खालून हाक मा न माझी कूट  ह  कोणीतर  घेवून गेले आहे.असे सांगून मी माझे घर  गेले व कूट  कोणीतर  घेवून गे याचे 
माझे आईला सांगीतले नतंर मी मा या आईने आमचे देवनगर  सोसायट चे शेजार  माझे म  अशांनी माझे कूट चा देवनगर , चचंपाडा, 
कारमेल तसेच पेण शहरात आज पावेतो आं ह  शोध घेतला परंतू आमची कूट  मळून आल  नाह . यामुऴे माझी कूट  ह  कोणतर  चो न 
नेल  अस याची माझी खा ी झाल  या बाबत आ ता ठा यात त ार दे यास आले आहे.चोर स गेले कूट चे वणन खाल ल माणे1) 
50,000/ पये एक े रंगाची सुझूक  कंपनीची ए सेस माँडेलची नवीन कूट  तचा ट परर  नं.MH/3TMP/2017 7437 रिज ेशन झालेले नसून 
तचा इंिजन नंबर AF211223445 व चेसी नं.MBBDP11ABH8330334जु.वा. क.अं. 50,000/ येणे माणे व रल वणनाची व कमंतीची सुझूक  
कंपनीची ए सेस कूट  रिज ेशन न झालेले ह  मी पेण देवनगर  येथील माझी मै ीण संधा साद ह चे राहते बंग याचे खाल  रोडचे 
बाजूला उभी क न तचे घर  गेले असता ती द.24/3/2017 रोजी रा ौ 08.00 ते 09.00 वा.चे दर यान कोणीतर  अ ात चोर याने माझ 
संमती शवाय संवताचे फाय याक रता लबाडीचे हेतूने चो न नेल  हणून माझी याचे व द खबर आहे. माझा वर ल जबाब माझे सांगणे 
माणे ह डीओ शुट ंग म ये संगणकावर टंक ल खत केला असून तो मी वाचून पाह ला तो बरोबर आहे.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 50,000.00

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): NILESHA  BALARAM 
KAMBALE

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. ( .): NILKAM198011        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): 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.
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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  

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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