
1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0079 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/03/2017 00:39 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 23:59 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०२

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): 29/03/2017 Time (वेळ): 23:59 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:59 तास Entry No. (न द .):  049

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 15:00 तास Time To (वेळेपयत): 15:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 13 क.मी.
(b) Address (प  ता): जंगल भागात एकांत ठकाणी , मौजे तळाशी वळवण गावचे ह ीत ,खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ीमती सं गता भगवान बग   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (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.): 91-7766005770

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा बगवाडी तळाशी, शरवल , , शरवल , खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता रा बगवाडी तळाशी, शरवल , , शरवल , 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)

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  रमेश पांडुरंग बग   1. रा बगवाडी 
तळाशी, शरवल ,रानसई,खालापुर,खालापूर,रायग
ड,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)



खबर दनांक 29/03/2017मी ीमती सं गता भगवान बग, वय 25 वष, यवसाय घरकाम, रा.बगवाडी, तळाशी, शरवल , पो.रानसई, 
ता.खालापूर, िज.रायगड मो.नं.7766005770 (मयत नवरा भगवान बग) सम  खालापूर पोल स ठा यात हजर राहून खबर लहून देते क ,मी 
वर ल ठकाणी राहत असून तेथे आमचे राहते घर आहे. घरात मी, माझा मयत नवरा भगवान गंगाराम बग, वय 32 वष, 
यवसायवे डींगकाम, मुलगा (1) कु.सु मत, वय 15 वष, (2) कु.सागर, वय 10 वष, मुलगी कु. शतल, वय 12 वष, माझा मोठा दर बांबु 
गंगाराम बग, हा वेगळा राहत असुन दर नारायण गंगाराम बग हा या या कुटुंबासह महाबळे वर येथे कामा नमी त राहत आहे. माझे पती 
भगवान गंगाराम बग हे वेि डंगचे काम कर त असुन लहान मोठे ठेकेदार ची कामे घेत असतो. या माणे यांनी आम या बगवाडीतील 
ाथ मक शाळे या खड यांना लोखंडी ील बस व याचे काम ठेकेदार ने घेतले होते. यां यासोबत सुभाष हजारे रा. शरवल  हा वे डीग या 
कामास मदतनीस हणुन होता. माइया नवयाने आम या शाळे या खड यांना ल बस व याचे काम घेत या पासुन आम याच वाडीतील 
रमेश पांडुरंग बग हा नाराज झाला होता व माइया नवयाला या या सोबत घेवुन दा  प यासाठ  जात होता. माइया नवयाला दा  प याची 
सवय होती. नवरा नेहमी कामासाठ  सकाळी बाहेर गेला क , दुपार  जेवणासाठ  परत घर  येतो. आज दनांक 29.03.2017 रोजी सकाळी 
10.00 वाज या या सुमारास माझा नवरा भगवान बग हा घरातुन नघुन कामावर जातो, असे सांगुन गेला. यानंतर दुपार  माझा नवरा जेवण 
कर यासाठ  परत आला नाह  हणुन मी आम या गाव या शाळेजवळ गेले परंतु तेथे माझा नवरा दसुन आला नाह . तेथे सुभाष हजारे हे 
होते. यांना मी माझा नवरा कोठे गेला आहे, याबाबत वचारले असता यांनी भगवान बग हा सकाळपासुन कामास आला नाह , असे 
सां गतले. हणुन मी माझा नवरा कोठे आहे, याची खा ी कर याकर ता यांचा मोबाईल .7066005770 वर सुभाष हजारे यां या 
मोबाईलव न फोन क न, नवरा कोठे आहात, याचा शोध घेणेकर ता फोन लावला. यांचे फोनवर बोलणे झालेनंतर यांनी मला सां गतले क , 
प ह यांना तुझा नवरा भगवान बोलला व यानंतर तुमचा नातेवाईक रमेश पांडुरंग बग हा बोलला. ते दोघेजण एक  आहेत, तसेच आता 
आ ह  घेतले या कामाव न तो याचेशी रागाने बोलतो, असे सुभाष हजारे याने सां गतले. यानंतर सुभाष हजारे यांनी वेळोवेळी पती भगवान 
यास फोन केले या या वेळी मोबाईल रमेश बग हा उचलत होता व सुभाष हजारे यां या सोबत वे डींग या घेतले या कामाब ल ओरडुन बोलत 
होता. यानंतर मी माझे घर  नघुन गेले. मी माझे घर  असताना दुपार  3.00 वाज या या सुमारास एक लहान मुलगी यंका जालु बग 
वय11 वष, ह  माइया घर  आल  व काक  आपले भगवान काका शेतात पडला आहे व या या नाकातुन र त येत आहे तु ह  बगायला जा 
असे सांगताच मी तसेच माइया सोबत 1. समा ल मण ढेबे 2. रा धका रामचं  ढेबे 3. ल मीबाई भागु बग 4. गंगुबाई रघुनाथ बग असे 
आ ह  सदर ठकाणी गेलो. यावेळी आम या आगोदर आम याच गावातील 1. व ल ध डराम बग 2. संपत बाबु ढेबे 3. हरेश बाबु ढेबे 4. 
रमेश पांडुरंग बग हे देखीत तेथे हजर होते. मी जावुन पाह ले असता माझा नवरा भगवान हे शेतात झाडा या पालापाचोळयावर पडलेले होते. 
यां या नाकातुन र त येते होते व शट फाटलेला होता. प ड मळलेल  होती. यांचा वास चालु होता. हणुन माझी सासु ल मीबाई भागु बग 
ह  रमेशला अरे रमेश तु हे काय केले एवढे कशाला मारले असे हणताच याने एका झाडाची फांद  मोडुन सासु या अंगावर धावत गेला व 
तुलाह  मार ल असे हणाला. यानंतर आम यापैक  संपत ढेबे यांनी रमेश यास पकडले. यानंतर संपत ढेबे व व ल बग यांनी अँ बुल स 
बोलावुन घेतल . थोडयावेळाने अँ बुल स आ याने माइया नवयाला या अँ बुल सम ये टाकुन उपचारासाठ  दवाखा यात नेत असताना पाल  
फाटा येथे आ यावेळी माझा नवरा भगवान यांनी वास घे याचे बंद केले. हणुन यांना सरकार  दवाखाना खालापुर येथे आणले असता 
ड टरांनी तपासुन मयत झा याचे घो षते केले. तर  माझा नवरा भगवान गंगाराम बग वय32 वष, यांनी आम या गावातील ाथ मक शाळे या 
खड यांचे लोखंडी ल बस व याचे काम घेतले या गो ट चा रमेश पांडुरंग बग यांनी मनात राग ध न पती भगवान बग यांना सोबत नेवुन, 
एकांत ठकाणी आ यावेळी माझा नवरा भगवान बग यांना मारहाण क न िजवे ठार मारले आहे, हणुन माझी या या व  कायदे शर खबर 
आहे. माझा वर ल जबाब माझी मामे बह ण सौ. समा ल मण ढेणे हचेसम  मी सां गत या माणे संगणकावर मराठ त टंक लखीत कर यात 
आला आहे. सदरवेळी खालापूर पोल स ठा या या मपोना/62 एन.वाय.जाधव हया हजर हो या. सदरची खबर मला वाचुन दाख वल  असुन तो 
माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह  ता.29.03.2017 ठाणे अंमलदार खालापुर 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)): VIKAS RAMRAO 
RAMGUDE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PNMAH50804        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): 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.

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  

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0078 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 18:24 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 18:14 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 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): 29/03/2017 Time (वेळ): 18:14 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:14 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:30 तास Time To (वेळेपयत): 11:30 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, 13 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई- पुणे NH-4 रोडवर , हटेल वामी छाया चे समोर, चौक,खालापुर 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वशाल    दप जुईकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1993 (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.): 91-9960207131

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता ाथ मक आरो य क , ,  कमचार  वसाहत, खालापूर, खालापूर, खालापूर, 

खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता अवेट , पो  कुडुस, , अ लबाग, 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)

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):

दनांक 29/03/2017मी, वशाल दप जुईकर, वय24 वष, यवसायचालक, रा. ाथ मक आरो य क , कमचार  वसाहत, खालापूर, ता.खालापूर, 
िज.रायगड मुळ रा. मु. अवेट , पो.कुडुस, ता.अ लबाग, िज.रायगड मो.नं.9960207131, लायस स नंबर एच.एच.06 20120001683, सम  
खालापूर पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो क  ,मी वर ल ठकाणी माझे कुटुं बयासह राह यास आहे. माहे जानेवार 2016 पासून मी 
मुंबईपुणे ए स ेस हायवेवर ल खालापूर टोलनाका येथे असले या 108 णवा हकेवर चालक हणून काम कर त आहे. दनांक 29/03/2017 
रोजी मी 108 णवा हकेवर माझे चालक कत यावर हजर होतो. सदरवेळी वै य कय अ धकर  हणून ी.ड. कपीलदेव वसंतराव पवार हेसु दा 
हजर होते. सकाळी 10.45 वा.चे सुमारास माझी प नी सौ.सोनाल  ह गरोदर आहे. ती या अचानक पोटात दुखत अस याने व तीस 
उपचाराकर ता MGM ह पीटल कामोठे येथे जायचे अस याने तीने 108ला कल क न आ हास बोलावुन घेतले. या माणे आ ह  खालापुर येथे 
मी माझे ता यातील णवा हका फोस गाडी . MH14CL1318 घेवून नघालो. खालापूर गावातून माझी प नी सौ.सोनाल  वशाल जुईकर, 
वय21 वष, रा.खालापूर हला उपचाराकर ता एम.जी.एम.ह पीटल, कामोठे, नवी मुंबई येथे दाखल कर याकर ता साधारण 11.15 वा.चे सुमारास 
मी माझे ता यातील 108 णवा हका घेवून मुंबईपुणे जु या हायवेने MGM ह पीटल कामोठे येथे जा यास नघालो. माझे सोबत डयुट वर 
असणारे ड.पवार हे सु दा होते. साधारण 11.30 वा.चे सुमारास मौजे चौक गावचे ह ीतील हटेल वामी छाया चे समोर आमची णवा हका 
आलेवेळी आमचे णवा हकाला पाठ मागून कशाचीतर  जोरात ठोकर द याचा आवाज आला. यामुळे मी माझे ता यातील णवा हका 
र याचे साईडप ीवर उभी केल . यानंतर खाल  उत न पाठ मागे जावून पा हले असता आमचे णवा हकेला एका ेलरने पाठ मागुन ठोकर 
देवून आमचे गाडीचा अपघात केला होतो. सदर अपघातात माझे ता यातील फोस गाडी . MH14CL1318 चे पाठ मागील बाजूचे दो ह  
दरवा यांचे नुकसान झाले होते. यावेळी एक ेलर तेथेच थांबला होता. या ेलरचा नंबर एम.एच.06/ए. यु.7482 असा होता. या ेलरचा 
समोर ल ि लनर साईडकडील भागाचे अपघाताम ये दबून नुकसान झा याचे दसत होते. यावर ल चालकास याचे नाव गांव वचारता याने 
याचे नाव महेशकुमार राजे साद चैधर , वय28 वष, रा.मंडाळा, घाटकोपर, लंकरोड, मानखुद, मुंबई असे सां गतले. यानंतर आ ह  आम या 
गाडीतील पशटची खा ी केल  असता या माझे प नीस पोटात दुखत होते. यामुळे आ ह  एका खाजगी णवा हकेला तेथे बोलावून याम ये 
माझे प नीस बसवून पुढ ल उपचाराकर ता पाठवून दले. यानंतर सदर अपघाताची मा हती आम या मु य कायालयास आ ण व र ठांना 
कळ वल . यानंतर सदर अपघाताची त ार दे याकर ता मी खालापूर पोल स ठा यात आलो आहे. तर  ेलरचा नंबर एम.एच.06/ए. यु.7482 
वर ल चालक महेशकुमार राज साद चौधर , वय28 वष, रा.मंडाळा, घाटकोपर, लंकरोड, मानखुद, मुंबई याने या या ता यातील ेलर हा 
न काळजीपणे चाल व याने, या या चुक मुळेच सदरचा अपघात झाला आहे. यामुळे माझी सदर ेलर चालका व द कायदेशीर त ार 
आहे.सम  हे लहून दले.सह . ता. 29.03.2017. पोल स ठाणे अंमलदार 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 महेशकुमार    राजे साद 
चौधर

1. 
लंकरोड,मंडाळा,घाटकोपर,मानखुद,मुंबई,मानखुद
,बृ नमुंबई शहर,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)): PRASAD MADHUKAR 
PATIL

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. ( .): 1907        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 1989  

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): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0017 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 22:36 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 22:36 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): 29/03/2017 Time (वेळ): 20:27 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:14 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:15 तास Time To (वेळेपयत): 17:30 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, 20 क.मी.
(b) Address (प  ता): व हेरे बागआऴी , ता महाड िज रायगड ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): शांत   स दाथ  मोरे 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1995 (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 महाड  तालुका पोल स ठाणे, , महाड तालुका, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता महाड  तालुका पोल स ठाणे, , महाड तालुका, 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 अ  कोहोल देशी  दा या 1,675  कंमती या 
बाट या 1,675.00

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 यांतील आरोपीत मजकुर यांनीआप या घराजवऴ असले या दुकाना या आतील कोपया म ये वर ल वणनाचा व 
कंमतीचा ो ह शन गु हयातील देशी वदेशी दा या 40 सलबंद बाट या कंमत  1,675/ कंमतीचा माल अना धकतपणे वनापरवाना 
बेकायदा आपले ताबे क जात बाऴगणे ि थतीत 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 संतोष   गणेश  जाधव 1. व हेरे बागआऴी, व हेरे 
बागआऴी,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,675.00

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)): AASHUTOSH ASHOK 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362AAMM8602K        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): MARUTI SHAMARAO 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)



No. ( .): DGPMSPM6404

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 1977  

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 .): 0047 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 16:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 15:50 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): 29/03/2017 Time (वेळ): 15:23 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:23 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 28/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 23:00 तास Time To (वेळेपयत): 08:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): हटेल शवानी बार अँ ड रे टर, नजामपुर,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संतोष   सदा शव  फ डके
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1976 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 202, दुसरा माळा , क  यांचे ब डींग , नजामपुर, माणगाव, माणगांव, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता 202, दुसरा माळा , क  यांचे ब डींग , नजामपुर, 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)

1 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 

2000 पये दराची  1 नोट, 100 
पये दरा या                   
       422 नोटा, 50 पये 
दरा या 100 नोट

76,160.00

2 नाणे आ ण चलन भारतीय पया दनांक 28/03/2017रोजीची 
धं याची र कम 17,705.00

3 नाणे आ ण चलन भारतीय पया आलेल  उधार ची र कम 21,500.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता.29/03/2017मी संतोष (प पु) सदा शव फ डके वय 41 धंदा हटेल शवानी बार अ ड रे टर ट, ला.नं.एफ.एल.362 रा.ड.क  यांचे 
ब डींग, दुसरा माळा म नुं.202 नजामपुर, ता.माणगांव, िज.रायगड, मो.नं. 8805914798 सम  हजर राहुन लहुन देतो क ,मी वर ल 
ठकाणी माझी आइ ीमती सुधा, प नी सौ.गीता, दोन मुले पौ णमा, ओम असे एक  कुटुंबात राहतो. मी नजामपुर येथील माझे भाउ मल ंद 
फ डके यांचेकडून हटेल शवानी हे भा याने घेवून गेले तीन वषापासुन चाल वत आहे. यातुन होणाया न यातुन कामगारांचे पगार, लाइट बल व 
इतर डागडुजी/मटन स पाहत असतो. मी हटेल दररोज सकाळी 0800 वा. उघडुन रा ी 1100 वा. बंद करतो. या दर यान झाले या खरेद  
व चे पैसे हटेल या ग यात हशेब क न ठेवत असतो. तसेच दर 4 ते 5 दवसांनी साठलेल  र कम ह  महारा  बंकेचा खाते . 
60135530245 याम ये भरत असतो. तसेच दनांक 23/03/2017 रोजी बाबु भमराव कोळेकर याने धं याची जमा झालेल  र कम बंकेत 
जमा करणे कर ता घेवून गेला. दनांक 28/03/2017 रोजी मी नेहमी माणे सकाळी हटेल अघडुन रा ी 1100 वा. बंद केला व 
द.24/03/2017 रोजी ते द.28/03/2017 रोजी पयत या झाले य धं याची र कम ह  ग यातच होती. यानंतर मी द.29/03/2017 रोजी 
सकाळी 0800 वा. हटेल उघडणेस आलो असता. समोर ल लोखंडी शटरचे लक सु थीतीत असून ते मी उघडले व शटर उघडुन आंत वेश केला 
असता, काउं टरचा ग याचा लक कोणीतर  तोडलेला दसुन आला, व याम ये ठेवले या र कमेची ला ट क बग रकामी होती व 
उ तरेकडील लायउड या दरवाजाची कडीकोयंडा तोडुन कोणीतर  यावाटे आंत वेश क न चोर  घरफोडी केल  अस याची माझी खा ी झाल . 
हणुन मी हटेलम ये इतर  फ न पाह ले क  हटेलमधून आणखीकाह  गेलं आहे का परंतु पैशा यातीर त काह एक चोर ला गेलं नाह . 
ग यात मी रिज टरला ववरण नमुद क न ठेवले या र कमेचे नोटांचे ववरण खाल ल माणे.1) 1,15,365/ पये याम ये 2000 पये 
दराची 1 नोट, 100 पये दरा या 422 नोटा, 50 पये दरा या 100 नोटा, 10 पये दरा या 2689 नोटा, 5 पये दरा या 14 नोटा, तसेच 
दनांक 28/03/2017 रोजी ची 17705 पये धं याची र कम वआलेल  उधार ची र कम 21500/ पये (यांचे वणन माह त नाह ).तर , दनांक 
28/02/2017 रोजी रा ौ 2300 वा. ते दनांक 29/03/2017 रोजीचे सकाळी 0800 वा. चे दर यान कोणीतर  अ ात इसमाने मी चालवीत 
असले या हटेल शवानी या उ तरेकडील लायवुड या दरवाजाचा कडीकोयंडा कोण यातर  ह याराने वाकवुन लायउडचा दरवाजा उचकुन 
यावाटे हटेलम ये वेश क न, हटेल या ग यातील मी ठेवलेल  वर ल र कम मा या संम ती शवाय, लबाडीचे हेतुने, वतचे फाय या कर ता 
घरफोडी चोर  क न चो न नेल  हणुन माझी अ ात इसमा व द त ार आहे. सदर बाबत माझा कोणावरह  संशय, वह म नाह . तसेच 
र कम मळुन आ यास ती मी ओळखीन. माझा वर ल जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर संगणकावर टंक लखीत केलेला 
आहे.सम ,हे लहुन दले सह ,

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8805914798

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)): 1,15,365.00

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

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)



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)): ARUN  RAMBHAU 
SAYGAOKAR

Rank (हु ा): सहा यक 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): 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  

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 .): 0016 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 14:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 13:00 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): 29/03/2017 Time (वेळ): 11:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:08 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 28/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 10:00 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 क.मी.
(b) Address (प  ता): एकदरा पूला या येथे, फयाद  यांचे टपर म ये,मु ड -402401

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): तारामती    ह र चं   आंबूकर
(b) Guardian's Name ( का नाम): रोह दास ह र चं  अंबूकर
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1952 (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.): 91-8983195588

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता भंडारवाडा , मु ड, मु ड, रायगड, महारा -402401, भारत
2 थायी पता भंडारवाडा , 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 इतर कोणतीह  अमल  पदाथ च हाण तंबाखू पूडी 1पाँ कट माणे 100.00

2 औषध/अमल पदाथ इतर कोणतीह  अमल  पदाथ गो ड लँक कंपनीचे सगारेट1पाँ कट माणे 90.00

3 औषध/अमल पदाथ इतर कोणतीह  अमल  पदाथ फोर वेर कंपनीचे सगारेट 1पाँ कट 
माणे 80.00

4 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 

500 या3,100 या7,50 या 
6,20 या 20,10 या 15 अशा 
नोटा,10चे 60,5चे 40,2चे 50,1चे 
50डाँलर

4,000.00

5 इतर मानवी अवयव/उ पादने 
पारले जी व गु डे ब क ट 
कंपनी या  2बर या येक बरणीची 
कंमत 80/  माणे 

160.00

6 इतर मानवी अवयव/उ पादने चंगम या 4बर या येक बरणीची 
कंमत 165 पये माणे 660.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील अ ात चोर याने फयाद  यांचे टपर या खडक चा कोयंडा उपकून यावटे आत वेश क न वर ल 
वणनाची रोख र कम व व चे साह य फ याद या संमती शवाय वता या फाय याकर ता लबाडी या हेतून चो न नेला हणून

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 5,090.00

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)): RAMAN 
RAGHUNATH MAHALE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNM46819        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): 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.

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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0053 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 14:21 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 13:52 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३६
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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): 29/03/2017 Time (वेळ): 13:52 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:52 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:00 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, 17 क.मी.
(b) Address (प  ता): बोरगाव कजत,,कजत-410101

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

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

(a) Name (नाव): काश द तू पाट ल   
(b) Father's Name ( का नाम): द तू पाट ल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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):

फया द आता फयाद दे यास आ याने.

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी काश द तू पाट ल ,वय45वष, धंदाशेती, जात हंदू आगर , रा.बोरगाव कजत, िज. रायगड, आधारकाड नं. माह त नाह , पँनकाड 
नं.CKLPP6998Mमो.नं.9075463192 सम  नेरळ पोल स ठाणे येथे हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल माणे दले या प यावर माझी 
प नीअ नता , व मुलगे आकाश, वकास व मुलगी काजल असे आ ह  एक  कुटूंबात राहतो. ता.28/03/2017 रोजी सकाळी 09.00वा. चे 
आम या शेजार  राहणारे 1)प पू का शनाथ पाट ल 2)मनोहर का शनाथ पाट ल 3)शांताराम का शनाथ पाट ल हे यांचे घराभोवती कंपाऊंड 
करायचे अस याने गावातील लोक 1)मा ती पाट ल,मोहन पाट ल,भरत पाट ल,कैलास धस यांचे समोर जागे बाबत ठराव झाला. व ते सव 
गावकर  नघून गेले. 10.00 वाजता मी घर  असताना 1)प पू का शनाथ पाट ल 2)मनोहर का शनाथ पाट ल 3)शांताराम का शनाथ पाट ल 
यांनी संगणमत क न मला प पू का शनाथ पाट ल याने दगड फेकून मा न डो यावर दुखापत केल . तसेच माझी प नी अ नता व मुलगे 
आकाश, वकास अशांना मारहाण केल . प पू का शनाथ पाट ल याने माझे डो यात दगड फेकून मा न हाताबु कयाने मारहाण केल . मनोहर 
का शनाथ पाट ल यांनी मा या प नी या हातावर सुर ने मारले व शांताराम पाट ल व प पू पाट ल यांनी माझे दो ह  मुलांना हाताबु कयाने 
मारहाण केल . हणून मी नेरळ पोल स ठाणे येथे आलो,. तेथून मला उपिज हा णालय कजत येथे पोल स सरकार  वाहनाने नेवून उपचार 
क न मी परत येवून वर ल इसमां व  त ार दे यास आलो आहे.तर  ता.28/03/2017 रोजी 10.00 वा.चे दर यान मी माझे घर  असताना 
आमचे शेजार  राहणारे 1)प पू का शनाथ पाट ल 2)मनोहर का शनाथ पाट ल 3)शांताराम का शनाथ पाट ल यांनी संगणमत क न मला प पू 
का शनाथ पाट ल याने दगड फेकून मा न डो यावर दुखापत केल . तसेच माझी प नी अ नता ह चे डावे हातावर सुर ने मा न व मुलगे 
आकाश, वकास यांना हाताबु कयांनी मारहाण केल  हणुन. माझी यां या व द त ार आहे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9075463192

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बोरगाव , कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 थायी पता बोरगाव , कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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 प पू का शनाथ पाट ल   वडील: का शनाथ पाट ल 1. 
बोरगाव,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भ
◌ारत

2 मनोहर का शनाथ पाट ल   वडील: का शनाथ पाट ल 1. 
बोरगाव,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भ
◌ारत

3 शांताराम का शनाथ पाट ल 
  

वडील: का शनाथ पाट ल 1. 
बोरगाव,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भ
◌ारत

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)

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)



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)): KRISHNA JANU 
WAGHMARE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH46801        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): 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  

3 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0054 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 20:46 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 20:46 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(E)

3 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(F)

4 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): 29/03/2017 Time (वेळ): 12:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:09 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 14:15 तास Time To (वेळेपयत): 14:15 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): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): खडकवाडी येथील पाषाणे डमचे पूर,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): NILESH   MOHAN  WANI

(b) Father's Name ( का नाम): मोहन वाणी 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/01/1980 (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):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नेरऴ पो ठाणे , कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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 इतर कोणतीह  अमल  पदाथ 

नळया रंगा या 200 ल टर 
मते या मम ये एकुण मळून 
2700 ल टर गुळ नवसागर म ीत  
रसायन कं.अं.

27,000.00

2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

एक सफेद रंगाचे 20 ल टर मतेचे 
कन यास फरक चे बुच व ते बुच 
उघडून पाह ले असता याम ये 20 
ल टर ग

550.00

3 औषध/अमल पदाथ इतर कोणतीह  अमल  पदाथ 

एकुण 5 काळया गुळा या गोणी, 
येक गोणी 30 क. म वजनाची 

काळा गुळ असा एकुण 150 क. म 
वजनाचे क

3,000.00

4 औषध/अमल पदाथ इतर कोणतीह  अमल  पदाथ नवसागर वडीचे एकुण 3 ब स, 1 ब स 90 पये माणे एकुण कं.अं. 270.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

2 थायी पता नेरऴ पो ठाणे , कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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 व ल    श नवार  पाद र वडील:  श नवार पाद र 1. 
खडकवाडी,ताकजत,नेरळ,रायगड,महारा -4101
01,भारत

2 चं कांत सोमा डुमणे   वडील: सोमा डुमणे 1. 
खडकवाडी,ताकजत,नेरळ,रायगड,महारा -4101
01,भारत

3 पांडूरंग भु-या नरगुडा    वडील:  भु-या नरगुडा 1. 
खडकवाडी,ताकजत,नेरळ,रायगड,महारा -4101
01,भारत

4 वसंत बुधाजी आ गवले   वडील: बुधाजी आ गवले 1. 
खडकवाडी,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -41010
1,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 30,820.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर ता.29/03/2017मी नलेश मोहन वाणी, वय28 वष, पो श/1378, नेमनेरळ पोल स टेशन आधारकाड नं.916573225231 
मो.नं.8552935933 सम  सरकारतफ खबर देतो क ,मी गेले 8 म ह यापासून नेरळ पोल स ठा याचे नेमणूक स असून द.29/03/2017 रोजी 
पोल स ठा यात हजर असताना बदलापूर(पूव) पोल स ठा याचे नेमणूक तील सपो न ी.पोरे, पोल स उप नर क ी.गायकवाड, पोहवा/664 
फडतरे, पो श/4022 जाधव असे सरकार  वाहनाने नेरळ पोल स ठा यात आले. यांनी पोल स उप नर क ी.तडवी सो. यांना भेटून यांना 
खडकवाडी येथील पाषाणे डमचे पूव बाजूस पांडूरंग भुया नरगुडा व वसंत बुधाजी आ गवले दो ह  रा.खडकवाडी, ता.कजत हे गावठ  हातभ ीची 
दा  तयार कर याकर ता भ ी लावत अस याची खा ीशीर बातमी मळा याचे यांनी सां गत याने पोल स उप नर क ी.तडवी साहेब यांनी 
मला तसेच पोहवा/1043 बेटकर यांना सदरची ह कगत सां गतल . यानंतर पोल स ठा यात दोन पंचांना बोलावून यांना ह कगत समजावून 
सांगून ो ह  छापा कर ता लागणाया सा ह या नशी खडकवाडी हे ठकाण ठाणे िज हयाचे समेवर व रायगड िज हयाचे ह ीत येत अस याने 
बदलापूर(पूव) पोल स ठाणे व नेरळ पोल स ठाणे यांनी संयु तपणे ो ह .छापा टाक याचे ठरवून आ ह  सरकार  वाहनाने मळाले या 
बातमी माणे खडकवाडी येथील पाषाणे डमचे पूव बाजूस गेलो असता दोन इसम हातभ ीची दा  तयार कर याचे साह य(भ ी) लावून यातून 
कोणतेतर  व पदाथ सफेद रंगाचे कनम ये काढत असताना दसले तसेच भ ी या बाजूला 30 ला ट कचे 200 ल टर मतेचे नळया रंगाचे 
म दसून आ याने यांचा आ हाला संशय आ याने मी तसेच पोहवा/1043 बेटकर टाफसह धावत जावून या दोन इसमांना जागीच पकडले. 
ती वेळ 14.15 वा.ची होती. यांना पंचासम  यांचे नावगाव वचारले असता यांनी यांचे नाव 1) व ल श नवार पाद र, वय30 वष, 
2)चं कांत सोमा डुमणे, वय30 वष दो ह  रा.खडकवाडी, ता.कजत असे अस याचे सां गतले. तसेच ते तेथे काम करणारे मजुर अस याचे 
सां गतले. यांचे ता यात असले या कनम ये काय आहे याची पंचासम  वास घेवून खा ी केल  असता याम ये गावठ  हातभ ीची तयार दा  
अस याची खा ी झाल . तसेच बाजूला असले या नळया रंगा या ला ट क या मम ये काय आहे याची खा ी केल  असता येक मम ये 
नवसागर म ीत रसायन भरलेले मळून आले तसेच भ ी या बाजूला साधारण 150 क. म वजनाचे काळे गुळ तसेच नवसागर वडी मोठया 
माणात मळून आले व याचे बाजूलाच गावठ  दा  तयार कर याचे साह य मळून आले हणून ता यात घेतले या दोन इसमांकडे सदरचे 
अवैध धंदे कोणाचे आहे याबाबत वचारणा केल  असता याने पांडूरंग भुया नरगुडा व वसंत बुधाजी आ गवले दो ह  रा.खडकवाडी, ता.कजत हे 
दोघेजण पाटनर शपम ये सदरचे अवैध धंदे कर त अस याची माह ती दल . सदर ठकाणी मळून आले या मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 
27,000/ .30 नळया रंगा या 200 ल टर मते या मम ये एकुण मळून 2700 ल टर गुळ नवसागर म ीत रसायन कं.अं.2) 550/ 
.एक सफेद रंगाचे 20 ल टर मतेचे कन यास फरक चे बुच व ते बुच उघडून पाह ले असता याम ये 20 ल टर गावठ  हातभ ीची तयार 
दा  कनसह कं.अं.2) 3000/ . एकुण 5 काळया गुळा या गोणी, येक गोणी 30 क. म वजनाची काळा गुळ असा एकुण 150 क. म 
वजनाचे काळे गुळ 1 क. म काळे गुळ 20 . माणे एकुण कं.अं.3) 270/ . नवसागर वडीचे एकुण 3 ब स, 1 ब स 90 पये माणे 
एकुण कं.अं. 30820/ .एकुण ो ह .मालयेणे माणे वर ल मळून आलेला ो ह .माल हा वाहतुक स अवजड तसेच अवघड ठकाणी 
अस यामुळे गुळ नवसागर म ीत रसायन जागीच ओतून नाश क न इतर बराच माल जागीच जाळून, तोडून फोडून नाश कर यात आलेला 
असून यामधून ज त केले या ो ह .मालातील गावठ  हातभ ीची दा पैक  180 मल  दा  एका काचे या व छ बाटल म ये काढून घेवून 
गुळ नवसागर म ीत रसायनमधील 180 मल  रसायन काचे या व छ बाटल म ये काढून याम ये मोरचुद टाकून तसेच काळे गुळातून 
250 म काळे गुळ व नवसागर वडीतून 1 वडी के मकल तपासणीकर ता काढून घेवून सव माल जागीच सल क न यावर पोल स व 
पंचां या सहयांचे कागद  लेबले चटक व यात आलेले आहे. वर ल तपासणीकर ता काढून घेतलेला माल पोल सांनी ज त क न ता यात घेतलेला 
आहे. या माणे स व तर पंचनामा पोल स उप नर क ी.तडवी सो.यांचे सम  पूण केलेला आहे.तर  आरोपीत नामे 1) व ल श नवार पाद र, 
वय30 वष, 2)चं कांत सोमा डुमणे, वय30 वष दो ह  रा.खडकवाडी, ता.कजत, िज.रायगड हे मजुर मौजे खडकवाडी येथील पाषाणे डमचे पूव 
बाजूस गावठ  हातभ ीची दा  तयार कर याकर ता लागणारे साह य वाप न हातभ ी चालवून गुळ नवसागर म ीत रसायन, काळे गुळ व 
नवसागर वडी व तयार गावठ  दा  गैरकायदा वतःचे ताबे क जात बाळगले ि थतीत मळून आले तसेच सदरचे अवैध धंदे हे 3) पांडूरंग भुया 
नरगुडा 4)वसंत बुधाजी आ गवले दो ह  रा.खडकवाडी, ता.कजत, िज.रायगड यांचे मालक चे आहेत हणून माझी यांचे व द महारा  
ो ह .अँ ट कलम 65(फ)(ब)(ई),83 माणे सरकारतफ खबर आहे.

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)): ratilal nahanya tadvi 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 )

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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.

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 1987  

3 पु ष  

4 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)  

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0042 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 21:13 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 21:13 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५४
3 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): 29/03/2017 Time (वेळ): 20:42 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:42 तास Entry No. (न द .):  045

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 28/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 10:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( 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, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): रा संक प बंगला ,कुंभार आऴी त,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): आचाय   लहूदास  नारायण
(b) Father's Name (का नाम): लहूदास 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1955 (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 , रा संक प बंगला ,कुंभार आऴी, पेण, पेण, रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता , रा संक प बंगला ,कुंभार आऴी, 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 दा गने/आभूषण सो याचे नाणे  एक 10 ँम वजनाचा सो याचा 
गोल श का जू.वा. क.अ 25,00,000.00

2 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने एक10 ँम वजनाची सो याची 
लगड जू.वा. क.अ 25,00,000.00

3 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने तीन सो या या टक या एकूण 6 
ँम वजना या जू.वा. क.अ 15,00,000.00

4 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ  एक 5 ँम वजनाची सो याची 
अंगठ  जू.वा. क.अ 12,50,000.00

5 दा गने/आभूषण सो याची कणफूले एक जोड  5 ँम वजनाचे सो याची 
कणफूले जू.वा. क.अ 12,50,000.00

6 दा गने/आभूषण सो याची कणफूले दोन जोड कानातले सो याचे झूमके 
एकुण10 ँम वजनाचे  जू.वा. क.अ 25,00,000.00

7 दा गने/आभूषण सो  याचे इतर दा गने एक5 ँम वजनाची कानातील 
सो याची रंग जू.वा. क.अ 12,50,000.00

8 दा गने/आभूषण सो याची आंगठ  एक हरा जडीत 7 ँम वजनाची 
सो याची अंगठ 20,00,000.00

9 दा गने/आभूषण चांद या पायातील प या दोन जोड चांद चे पैजण एकुण200 
ँम वजनाचे जू.वा. क.अ 3,00,000.00

10 दा गने/आभूषण चांद चे कमरप ा एक 250 ँम वजनाचा चांद चा 
मेखला जू.वा. क.अ 3,50,000.00

11 दा गने/आभूषण चांद ची आंगठ  एक 10 ँम वजनाची चांद ची 
अंगठ  जू.वा. क.अ 20,000.00

12 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने एक 200 ँम वजनाचे चांद चे ताट 
जू.वा. क.अ 3,00,000.00

13 दा गने/आभूषण चांद चे नाणी एक 100 ँम वजनाचा चांद चा 
ल मीचा श का जू.वा. क.अ 15,00,000.00

14 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने दोन चांद या गणपती या मु या 
एकुण 200 ँम जू.वा. क.अ 30,000.00

15 दा गने/आभूषण चांद चे इतर दा गने चार चांद चे जोडवे एकुण 40 ँम 
वजनाचे  जू.वा. क.अ. 70,000.00

16 नाणे आ ण चलन भारतीय पया रोख र कम या म ये दहा पये 
दराचे 100 स के  1,00,000.00

17 नाणे आ ण चलन भारतीय पया रोख र कम या म ये 2000/व 
500 पये दरा या नोटा 20,00,000.00

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

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

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9158124386

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   

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर ता. 29/03/2017 मी आचाय लहूदास नरायण वय 62 वष, यवसायसेवा नव त, रा. संक प बंगला ,कुंभार आऴी ता.पेण , िज.रायगड 
मो.नं. 9158124386 सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे वतःचे राहते घर 
आहे.घरात मी व माझी प नी सौ.क णा असे आ ह  एक  राहतो. मी पेण ाय हेट हाय कूल येथून उप ाचाय हणून सेवा नव त झालेलो 
आहे. माझा मूलगा वशाल, याची प नी सौ. ा व माझी मूलगी ऋ तका असे वाकड पुणे येथे नोकर  न म त वेगऴे राहतात. यांना भेटायला 
आ ह  अधूनमधून जात असतो. माझी मूलगी ऋ तका ह  दनांक 25/03/2017 रोजी गूढ पाडवा सणा न म त आम या घर  पेण येथे आल  
होती. काल दनांक 28/03/2017 रोजी दूपार  04.00 वाजता पेण येथून माझे घर लाँक क न मी ,माझी प नी सौ.क णा व मूलगी ऋ तका 
ह स पूणे येथे सोड यास नघालो. यावेऴी मी माझे घरातील बेड म या लोखंडी कपाटात सोनेचांद ची दा गने व रोख र कम ठेवलेले होते व 
सदर कपाट लाँक क न या या चा या व घरा या चा या मा याकडे हो या. आ ह  रा ी 08.00 वा. चे सूमारास मूलाचे घर  पुणे येथे पोहचलो 
व तेथेच थांबलो. यानंतर आज दनांक 29/03/2017 रोजी 10.30 वा. चे सूमारास आमचे शेजार  राहणारे ी.सुरेश रघूनाथ साऴवी यांनी माझे 
मोबाईलवर फोन क न कऴ वले क ,आमचे घराचा कोयंडा तूटलेला असून याचा लाँक खाल  पडलेला आहे असे कऴ व यानंतर मी व माझी 
प नी असे आ ह  दोघे पुणे येथून पेण येथे माझे राहते घर  आलो. यावेऴी मी घराची पाहणी केल  असता घरा या समोर ल दरवा या या 
कडीचा कोयंडा तुटलेला व लाँक खाल  पडलेला दसला यानंतर मी घरा या आतील सामानाची पाहाणी केल  असता घरातील दोन बेड म व 
देवघरातील कपाटे तोडून यातील सामान बाहेर अ ता य त पडेलेले दसले यावेऴी मी बेड म या कपाटातील दा गने व रोख र कमची पाहणी 
केल  असता ते कोठेह  दसून आले नाह . यावेऴी सदर दा गने व र म कोण यातर  अ ात इसमाने घरफोडी चोर  क न नेलेले अस याची 
माझी खा ी झाल . सदर घरफोडी चार स गेले या दा ग याचे व रोख र कमेचे वणन खाल ल माणे आहे.1) 25,000 00 एक 10 ँम 
वजनाचा सो याचा गोल श का जू.वा. क.अ2) 25,000 00 एक10 ँम वजनाची सो याची लगड जू.वा. क.अ3) 15,000 00 तीन सो या या 
टक या एकूण 6 ँम वजना या जू.वा. क.अ 4) 12,50000 एक 5 ँम वजनाची सो याची अंगठ  जू.वा. क.अ 5) 12,50000 एक जोड 5 
ँम वजनाचे सो याची कणफूले जू.वा. क.अ 6) 25,000 00 दोन जोड कानातले सो याचे झूमके एकुण10 ँम वजनाचे जू.वा. क.अ 7) 
12,500 00 एक5 ँम वजनाची कानातील सो याची रंग जू.वा. क.अ 8) 20,000 00 एक हरा जडीत 7 ँम वजनाची सो याची अंगठ 9) 
3,00000 दोन जोड चांद चे पैजण एकुण200 ँम वजनाचे जू.वा. क.अ 10) 3,50000 एक 250 ँम वजनाचा चांद चा मेखला जू.वा. क.अ 
11) 20000 एक 10 ँम वजनाची चांद ची अंगठ  जू.वा. क.अ 12) 3,00000 एक 200 ँम वजनाचे चांद चे ताट जू.वा. क.अ 13) 15,000 
00 एक 100 ँम वजनाचा चांद चा ल मीचा श का जू.वा. क.अ 14) 3,0000 दोन चांद या गणपती या मु या एकुण 200 ँम जू.वा. क.अ 
15) 70000 चार चांद चे जोडवे एकुण 40 ँम वजनाचे जू.वा. क.अ. 16 ) 1,00000 रोख र कम या म ये दहा पये दराचे 100 स के 
17)20,00000 रोख र कम या म ये 2000/व 500 पये दरा या नोटा 1,94,200 00 येणे माणे वर ल वणनाचे व कमंतीचे सोनेचांद चे 
दागीने व रोख र कम कोण या तर  अ ात चोर याने दनांक 28/03/2017 रोजी दुपार  04.00 वाजे ते आज दनांक 29/03/2017 रोजी 
10.30वाज याचे दर याने आमचे घराचे दरवा या या कडीचा क यडा त डून घरफोडी चोर  केल  हणून माझी सदर अ ात चोर या व द 
त ार आहे. मी आज रोजी पुणे येथून आ या नंतर घरातील चोर स गेले या सामनाची पाहणी क न त ार दे यास आलेलो असून चोर स 
गेलेले दागीने मऴून आ यास मी ओळखू शकतो. माझी वर ल खबर मी वाचून पाह ल  ती माझे सांगणे माणे बरोबर संगणकावर टंक लखीत 
कर यात आलेल  आहे. 

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,94,20,000.00

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): Ashok Ananta 

Jagdale (पोल स नर क)/POBN57809  or ( या)       
(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

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  

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): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0042 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 18:27 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 11:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३७९

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 29/03/2017 Time (वेळ): 18:12 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:12 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:30 तास Time To (वेळेपयत): 11:30 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): पि चम, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): पेण अ लबाग, RDCC बँक, पोयनाड ,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): बाऴाराम  ब या  हा े
(b) Father's Name ( का नाम): ब या हा े
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1941 (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.): 91-9273579554

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कुसुंबऴे, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कुसुंबऴे, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा
1)82,000 00     याम ये 
2000  दरा या 41 चलनी नोटा   
82,00000  . एकुण

82,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 82,000.00

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)



मी बाळाराम ब या हा े वय76 यवसाय सेवा नव त श क रा. कुसुंबळे , ता.अ लबाग िज.रायगड मो.नं.9273579554 सम  हजर राहुन 
लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणीचा राहणारा असुन तेथे मी, माझी प नी सौ.आशा असे दोघे राहतो. मला तीन मुले असुन ते नोकर  
नमी ताने बाहेर गावी असतात. मी माझी प नी सेवा नव त श क अस याने आमचे दोघांचे नावे आर.डी.सी.बक शाखा पोयनाड (पेझार ) 
येथे बक खाते असुन सदर बकेची शाखा ह  अ लबाग पेण रोडवर असले या ब डींग या प ह या मा यावर आहे. सदर बकेम ये माझे वतःचे 
नावे खाते .1) 023010100006225 2) 0230100007658 व माझी प नी सौ. आशा ह चे खाते  1) 023010100008634, 2) 13647 
असे असुन सदर येक खा यावर से ह ग साठ  पैसे ठेवलेले आहेत. माझे घराचे बांधकाम कर याचे अस याने याकर ता पैसे काढ यासाठ  
आज द.29/03/2017 रोजी सकाळी 10.30 वा.सुमारास मी रायगड िज हा म यवत  सहकार  बक शाखा पोयनाड (पेझार ) येथे आलो. तेथे 
पैसे काढ यासाठ  ि लपा भ न माझे वतःचे नावे असलेले खाते .1) 023010100006225 यामधून 13000/ पये, 2) 0230100007658 
यामधून 52000/ . व माझे प नीचे खाते नं. 1) 023010100008634 यामधून 20000/ पये ) 13647 यामधून 49000/ पये अशी एकून 
र कम 1,34,000 पये अशी र कम काढल . सदर र कमेम ये 2000 .दरा या 42 नोटा व 500 .दरा या 100 नोटा अशी र कम बक 
क शअर ने दल  व मी ता यात घेतल . काऊंटर वर गद  अस याने सदर र कम मी बकेतच बाजुला घेवुन मोजत असताना या ठकाणी माझे 
जवळ एक अनोऴखी ईसम आला व मा या जवळ पैसे पाहुन तो मला हणाला नोटा कती खराब आहेत तपासुन बघा असे हणुन माझे 
कडील पैशाचे बंडल याने हातात घेतले व नोटा पाहुन सदर नोटाचे बंडल माझे कडे परत केले. मी या नोटा मोजुन पाह या या बरोबर 
हो या या नोटांम ये 2000/ . कमतीचे नोटेस शाई लागल  अस याचे सदर इसमाने माझे नदशनास आणून द याने सदरची नोट मी 
कँ शअर कडून बदलून घेतल  .सदर पैसे व माझे पासबुक मा या जवळील लेदर या छो या बगम ये ठेवुन ती बग कापडी पशवीत ठेवल  व 
घर  जा यासाठ  सदर बकेतुन 11.30 वा. सुमारास नघालो. िज याने खाल  उतरत असताना परत सदर अनोळखी इसमाने िज यातच मला 
गाठुन एक याला पाहुन तुम याकडील पैसे मोजुन पाह ले काय नोटा खराब असतात असे बोलून माझेकडील पैसे असलेल  पशवी याचेकडे 
घेतल  व पशवीतुन पैसे बाहेर काढुन माझे सम  मोजले परंतु याने पशवीत ठेवताना हातचालाखी क न सदर र कमेपैक  2000 .दरा या 
नोटा असलेले बंडल बाजुला क न बाक  500  दरा या नोटा असलेल  र कम पशवीम ये 52,000 . ठेवल . मला वाटले क , माझी सव 
र कम याने पशवीत ठेवल  आहे. यानंतर मला शंका आ याने मी पशवीत पैसे बरोबर आहेत का यांची खा ी क रत असताना सदर इसम 
कोठे नघुन गेला हे मला समजले नाह . मी खा ी केल  असता माझे पशवीम ये 2000 .दरा या नोटा असलेले बंडल एकुण 82,000  
नस याचे नदशनास आले व माझी सदर र कम चोर यांनी चो न ने याची खा ी झाल . या पैशाचे वणन खाल ल माणे1)82,000 00  
याम ये 2000  दरा या 41 चलनी नोटा 82,00000 . एकुण येणे माणे वर ल वणाचे व कंमती या चलनी नोटा अ ात चोर याने नोटा 
मोज याचा बहाणा क न माझी नजर चकवुन चो न नेल  आहे. सदर अनोळखी इसमाचे वणन खाल ल माणे वय सुमारे 45 वष,अंगाने 
मजबुत,रंग नमगोरा,चेहरा गोल, च टाईलची दाढ , न या कलरचा चौकट चा शट आम  कप , िज स व पायात पोट शूज, असा वणनाचा 
आहे.तर  आज ता. 29/03/2017 रोजी RDCC बक शाखा पोयनाड (पेझार ) येथुन मला माझे घराचे काम कर याचे अस याने यासाठ  माझी 
व माझे प नी या नावे से ह ग खा यावर असले या र कमेपैक  एकुण 1,34,000 .काढुन घेवुन जात असताना सकाळी 11.30 वा.सुमारास 
RDCC बके या िज याव न खाल  उतरत असताना अनोळखी इसमाने माझे कडील असलेल  र कम घेवुन मोज याचा बहाणा क न र कम 
वतःकडे घेवुन मोजुन हातचालाखी क न सदर र कमेपैक  82,000  माझे संमती शवाय चो न नेल  आहे. मी माझी र कम चोर स 
गे यानंतर बकेचे मनेजर यांना भेटलो यानंतर घडला कार माझा मुलगा अभय हा अ लबाग येथे अस याने यास कळ वले व तो पोयनाड 
येथे आ यानंतर आ ह  बकेत जावुन बकेतील CCTV फुटेज पाह ले असता CCTVफुटेज म ये मी वर ल वणन केलेला इसम तोच आहे याची 
खा ी झा याने यावेळी पोयनाड पोल स ठाणे येथे त ार दे यास आलो आहे. तर  माझी सदर अनोळखी चोर या व द त ार आहे. सदरचा 
इसम मऴून आ यास मी यास ओळखेन.

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)): DANSINGH JAHAGYA 
PAWARA

Rank (हु ा): सहा यक 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): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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  

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): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0031 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 08:43 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 08:43 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 श   अ ध नयम, १९५९ 25

2 श   अ ध नयम, १९५९ 3(I)

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): 29/03/2017 Time (वेळ): 08:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 08:30 तास Entry No. (न द .):  013

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:05 तास Time To (वेळेपयत): 07:05 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, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): जुनीपोसर  ,पनवेल

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सुभाष    पोसुराम हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  रसायनी पोल स ठाणे, खालापुर, रसायनी, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता  रसायनी पोल स ठाणे, खालापुर, रसायनी, 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 श  आ ण दा गोळा अि नश े

1) 4000/ पये एक संगल बोरची 
ठासणीची गावठ  बनावट ची बंदुक 
तची एकुण लांबी सुमारे 4 फुट 
7इंच नळीची 

4,000.00

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 ता. 29/03/2017 मी सुभाष पोसुराम हा े पोहव/834 रसायनी पोल स ठाणे सरकार तफ खबर लहुन देतो क, मी रसायनी पोल स 
ठाणे येथे गेले 4वषेापासुन नेमणुक स आहे. आज रोजी पोल स नर क सा◌ो बोराटे यांना बातमीदारा माफत मा हती ि◌मळाल  क, मौजे 
जुनी पोसर  ,ता. पनवेल येथील राहणारा मुकेश बबन खैर यांचेकडे गावठ  बनावट ची बंदुक असुन तो जुनी पोसर  जंगल भागात शकार 
कर यासाठ  रा ौ गेलेला असुन तो शकार क न झा यावर तो भाजीचा मळा कर त असून या भाजी या मळयात गावठ  बंदुक आणुन तो 
लपवुन ठेवतो अशी बातमी मळयाने पो श/2239भोये यांना दोन पंच बोलावुन आ यास सां गतले पो श/2239भोये यांनी दोन सरकार  पंच 
बोलावुन आणने सराकर  पंच आ यानंतर पोल स ठाणेत हजर असलेले मी, पोसइ मधाळे , पोह/819आर.अे.पाट ल, पोह/1960सी.के. पाट ल 
,पो श/2239 भोये असे ठाणे दैनंद नीत 05.34 वा न द क न आ ह  पोल स तसेच पंच असे खाजगी मोटारसायकल व न रसायनी पोल स 
ठाणेतुन नघालो. रसायनी रे वे टेशन येथे मोटार सायकल  उ या के या तेथुन आ ह  पायी चालत पोसर  गावचचे मशणभुमीचे बाजुस 
पोसर  गावचे पंप हाउस बाजुला आलो . व तेथे दबा ध न बसलो असताना 07.05वा. सुमारास बातमीदारांने दले या वणना माणे असलेला 
एक इसम जुनीपोसर  जंगल भागाकडुन रे वेची पटर चे बाजुने पायवाटेने आपले हातात एक बंदुक सदु य व तु घेवुन पायवाटेने येत आताना 
दसला याचा आ हास संशय आ याने आ ह  यास घेराव घालुन मी पोह/819 पाट ल यांनी यास जागीच पकडले यास आमची सोबत 
बरोबरचे पोल स व दोन पंचाची आ◌ेळख क न दल  याचे हातात असलेल  बंदुक सदु य व तु काय आहे याची खा ी कर ता याचे हातात 
असलेल  बंदुक ह एक नळी ठासणीची गावट  बनवावट ची बंदुक होतीत्. मी यास याचे नावगाव वचारले असता याने आपले नाव मुकेश 
बबन खैर वय 36रा. जुनीपोसर  ,ता. पनवेल असे सां गतले यचे कडील बंदुक बळग याचा परवाना आहे अगर कसे याबाबत पोसइ ी मधाळे 
यांनी वचारणा केल  आसता. याचकडे कोणताह  परवाना नस याचे याने सां गतले नमुद इसमाचया क जात मळुन आले या एक नळी 
ठासणीचे गावठ  बंदु कचे वणन खाल ल माणे1) 4000/ पये एक संगल बोरची ठासणीची गावठ  बनावट ची बंदुक तची एकुण लांबी सुमारे 
4 फुट 7इंच नळीची एकुण लांबी सुमारे 1फुट 10इंच तस लागडी द ता (बाडी ) सुमारे 2फुट9इंच सदर गावठ  बनावट चे बंदुक स खाल ल 
बाजुस लोखंडी टगर (चाप ) व वर ल बाजुस घोडा (हमर) असुन ते लाकडी बाडीस व ट ल नळीस नटबो डने जोडलेले असुन ते चालु 
ि थतीत आहे. सदर बुदुक स नळीचे खाल ल बाजुने ए◌ेक लोखंडी शग (रा ड) लावलेला आहे. याची य  दसत असलेल  लांबी सुमारे 1फुट 
9 इंच आहे बंदुक जुनी वापरती ि◌क. अं. 4000/ येणे माणे वर ल वणा ची शगल बोरची गावठ  बनावट ची ठा सणीची बंदुक इसम नामे 
मुकेश बबन खैर वय 36रा. जुनीपोसर  ,ता. पनवेल यांचे ताबे जात मळुन आ याने सदरची बंदुक ह पंचासम  ज त क न ता यात घेतल  . 
तसेच बंदुक वर पंचाचे व आपले सह ची कागद  लेबल लावुन जागीच लावले.तसेच नमुद इसमास पोसइ ी मधाळे यांनी 07.05वा. अटक 
क न ता यात घे यात आले तसा स व तर पंचनामा याचे सम तेचा कर यात आलेला आहे. तर  वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील 
आरोपीत इसम नामे मुकेश बबन खैर वय 36रा. जुनीपोसर  ,ता. पनवेल यांने वनापरवाना गैरकायदे शर वर ल वणनाची संगल बोरची गावट  
बनावट ची बंदुक आपले ताबे जात बाळगले ि थत मळुन आला हणुन माझाह याचे व द श  अ ध नयम कलम 3(1)25 माणे सरकार 
तफ खबर आहे. सोबत आरोपीत ,पंचनामा व पनंचना या माणे ज त मुददेमाल 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 मुकेश   बबन  खैर 1. जुनी 
पोसर ,खालापुर,रसायनी,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 4,000.00

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

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)



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)): SANDEEP MAHADEV 
MADHALE

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): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

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): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0032 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 20:29 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 20:29 वाजता

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

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): 29/03/2017 Time (वेळ): 20:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:10 तास Entry No. (न द .):  045

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:45 तास Time To (वेळेपयत): 11:45 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, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): बँक ऑफ इंडीया शाखा मोहोपाडा,खालापुर 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रवी   व ल  पवार 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (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 गंगेचीवाडी आपटा , पनवेल , रसायनी, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता गंगेचीवाडी आपटा , पनवेल , रसायनी, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 80,000  80,000.00

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 तार ख 29/03/2017मी र व व ल पवार वय 25 वष धंदा.नोकर  रा.गंगेचीवाडी, आपटा ता.पनवेल िज.रायगड मोबा.नं. 9011348824 
सम  हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी माझे कुटुंबासह राहतो. तेथे मी माझी प नी रेखा, आई जनाबाई, वडील व ल पवार असे 
एक  कुटुंबात राहतो. मी ठ कर इन यानी स ा. लमीटेड या कंपनीम ये गेले अडीच वषा पासुन ऑफ स बय हणुन नोकर स 
आहे. द.29/03/2017 रोजी सकाळी 09.00 वा.चे सुमारास नेहमी माणे ठ कर इन यानी स ा. लमीटेड या कंपनीम ये कामाला गेलो. 11.00 
वाजता आमचे कंपनीमधील क शयर गीता देशमुख यांनी मला बक ऑफ इंडीया, शाखा मोहोपाडा या बकेचा 80,000 पयाचा चेक मांक 
027089 हा वट व याकर ता माझेकडे दला. सदर चेक वट व याकर ता मी बक ऑफ इंडीया, शाखा मोहोपाडा येथे 11.45 वाजता पोहोचलो. 
सदर चेक बकेम ये वट व यासाठ  मी बकेचे क शयरकडे दला क शयरने मला 2000 पये दरा या 15 नोटा व 500 पये दरा या 100 नोटा 
असे एकुण 80,000 पये दले ते मी ता यात घेतले व माझे सगम ये ठेवले. मी बकेमधुन बाहेर येत असता नळया रंगाची िज सची प ट व 
आकाशी रंगाचा हाफ बाहयाचा ट शट घातलेला, उंची साधारण पाच फुट, रंगाने सावळा, पायात च पल अशा वणनाचा, साधारण 16 वय वष 
असलेला एक इसम माझे कडे रडवलेला चेहरा क न आला व हणाला क , मै पुणे मे एक शेठ के पास काम करता था वह शेठ मुझे बहुत 
तकल फ देता था और मारता भी था इस लए मैने उसे ग लेमेसे 1,80,000 पये चोर  करके लाए है. यह पैसा मुझे मेरे गाव गोरखपुर भेजने 
है लेक न पैसा कैसे भेजते है यह मुझे पता नह  है तुम मुझे मदत करो. असे आमचे बोलणे चालु असताना दुसरा इसम सुमारे 28 वष 
वयाचा, लाल रंगाचा ट शट, नळया रंगाची िज सची प ट, रंगाने सावळा, उंची साडे पाच फुट, पुण चेहयावर खुरट  दाढ  असेलेला आला. व 
हाणाला क , 1,80,000 पये एवढे पैसे कसे आले, इथे काह  बोलु नका, खाल  चला. खाल  गे यानंतर दुसरा इसमाने मला बाजुला घेवुन 
सांगीतले क , याला काह  एक समजत नाह . याचे पैसे गावाला न पाठवता आपण दोघे मीळुन वाटुन घेवुन याला पाच दहा हजार पये देवु 
व याला कोठेतर  हाकलुन देवु असे सांगीतले. व पह ला इसमा कडे असलेल  कडबर  पक नाव असलेल  पशवी माझेकडे दल  व मला 
हणला क  तुझे कडे जेवढे पैसे आहेत ते माझेकडे दे असे सांगीत या नंतर मी माझेकडे असलेले 80,000 पये मी या इसमाकडे दले. 
सदरचा इसम मला हणाला क , मी याला सोडुन येतो तु बक ऑफ इंडीया, जवळ थांब असे सांगुन ते दोघेजण र ा टडकडे नघुन गेले. मी 
बक ऑफ इंडीया, मोहोपाडा येथे जावुन थांबलो व माझेकडे दलेल  पशवी उघडुन पाह ले असता याम ये लाल मालाम ये पैसे नसुन वह या 
कागदाचे तुकडे आढळुन आले. ते हा माझी फसवणुक झा याचे ल ात आ याने मी सदर दो ह  इसमांना बघ यासाठ  र ा टडजवळ गेलो 
असता मला फसवणुक करणारे दो ह  इसम मला तेथे दसले नाह . हणुन मी माझी मोटार सायकल घेवुन चांभाल  पयत जावुन यांचा शोध 
घेतला परंतु मला ते दोघे ह  दसुन आले नाह त. हणुन मी माझे कंपनीचे मालक नमीत ठ कर साहेब यांना झालेला कार सांगुन माझी 
फसवणुक झा याचे फोन क न सांगीतले. यावेळी माझे साहेबांनी मला पोल स ठा यात जा यास सांगीतले. हणुन मी पोल स ठा यात येवुन 
वर ल वणना या दोन अनोळखी इसमांनी 80,000 पयाची फसवणुक केल बाबतची माझी यां या व द त ार आहे. सदरचे इसम मळुन 
आ यास मी यांना ओळखीन. माझा जबाब मला वाचुन दाख वला तो माझे सांगणे माणे बरोबर असुन तो संगणकावर टंक लखीत केलेला 
आहे. सम  हे लहुन दले ठाणे अंमलदार रसायनी पोल स ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   
2 अनोळखी 2   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 80,000.00

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)   
    

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)



(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): DATTATREY 
NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): POBN69316        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): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

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  

2  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0021 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 13:23 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 01:15 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): 29/03/2017 Time (वेळ): 12:57 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:57 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:15 तास Time To (वेळेपयत): 01:15 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): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): फयाद  यांचे घरात , धाऊलपाडा, पोआमटेम ,पेण

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): गणेश    रामदास हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1975 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087388828

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  धाऊलपाडा, पो आमटेम , पेण , वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता  धाऊलपाडा, पो आमटेम , पेण , वडखळ, 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 कानातील संगल कणफूल, एक 
कानातील साखळीचा जोड 14,000.00

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 गणेश रामदास हा े वय 42 वष यवसाय.शेती, धाउलपाडा, पो.आमटेम ता.पेण मो.नं.8087388828, आधारकाड नं.894270888732 
सम  हजर राहून खबर लहून देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे मी व माझी प नी दोन मुले व आइ असे एक ीत कुटूंबासह 
राहतो. मी गेले 1 एक वषापूव  नवीन घर बांधलेले आहे. सदर घरास एकुण चार म असून समोर पडवी आहे दनांक 28/03/2017 रोजी रा ौ 
जेवण क न 09.30 वाज याचे सुमारास घराचे दरवाजा व खड या बंद क न हलम ये घरातील सवजण एक  झोपलो होतो. दनांक रा ी 
01.15 वाज याचे सुमारास प नी वंदना ह  जागी झाल  असता तला दुसया हलम ये उभा असलेला एक इसम दसला हणून तने कोण आहे 
असे वचारले असता तो माणुस पाठ मागील दरवाजावाटे बाहेर नघून गेला यानंतर प नीने आंथ णात पाह ले असता आ ह  घरातील सव 
माणसे घरात झोपलेल  अस याचे तने पाह याने आ हाला उठवून घडलेल  हक गत सां गतल  आ ह  सव उठून खा ी केल  असता दुसया 
हलम ये असलेले कपाटाचा दरवाजा, खडक  व पाठ मा गल दरवाजा उघडा अस याचे दसले हणून आ ह  मागे जावून शोध घेतला असता 
कोणीह  दसून आले नाह  परंतु कानातील एक कणफूल मळून आले व याचे पुढे दा गने ठेवलेल  डबी मळून आ याने आ ह  घरात येवून 
कपाटातील दा गने व पैशांची पाहणी केल  असता काह  दा गने मळून आले नाह त याचे वणन खाल ल माणे 1) 5600/ एक कानातील 
संगल कणफूल अंदाजे वजन 2 म वजनाचे कंमत अंदाजे जुनी वापरते2). 8400/ एक कानातील साकळीचा जोड अंदाजे वजन 3 म 
वजनाचे कंमत अंदाजे जुने वापरते 14000/ एकुण fकंमत येणे माणे वर ल वणनाचे व कंमतीचे सो याचे दा गने दनांक 29/03/2017 
रोजी रा ौ 01.15 वाज याचे सुमारास कोणीतर  अ ात चोरटयाने भंतीला असले या होलमधून हात घालून खडक ची कडी काढून खडक  
उघडून यावाटे आत वेश क न लक नसले या कपाटातून वर ल वणनाचे व कंमतीचे दा गने कोणीतर  अ ात चोरटयाने फयाद चे 
संमती शवाय घरफोडी चोर  क न चो न नेले हणून याबाबत मी घरात आणखीन काह  चोर ला गेले अगर कसे याची खा ी केल  व 
नातेवाइकांशी चचा क न आज रोजी खबर देणेस आलो आहे. सदरचे दा गने मळून आ यास मी ओळखीन.माझी वर ल खबर संगणकावर 
टंक लखीत केल  ती मी वाचून पाह ल  व ती माझे सांगणे माणे बरोबर लह लेल  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)): 14,000.00

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)): SHYAM UMAJI MORE Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMH44989        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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): UTTAM DATTATREY SONAVANE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69008

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): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0022 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/03/2017 22:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/03/2017 22:09 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३२
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५३
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७

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): 29/03/2017 Time (वेळ): 21:52 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:52 तास Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): अ लबाग पेण रोडवर, ीरामनगर , वडखळ,पेण

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

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

(a) Name (नाव): आनंद   मनोहर हेलगावकर 
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

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 002, थमेश दा अपाटमट , च धर नगर , नालासोपारा वे ट, नालासोपारा, 

ठाणे ामीण , महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता. 29/03/2017मी आनंद मनोहर हेलगावकर वय 50 यवसाय नोकर  एस.ट .चालक,बच नंबर 6442 ,नेमुणक मुबंइ स ल 
डेपो,रा.002 थमेश दा आपरमट,च धरनगर,नालासोपारा वे ट 401203 आधारकाड 993095865387 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन 
लहुन देतो क ,मी वर ल ठ काणी राहातो तेथे माझे घर असुन घरात मी कुटूंबासह राहातो व एस.अी. महामंडळात गेले 30 वषापासुन नोकर स 
असुन स या मी मुबंइ से ंल आगराचे नेमुणक स आहे, माझा ाय ह ंग लाय सस नंबर एमएच02/19900030641 असा आहे. दनांक 
29/03/2017 रोजी दुपार  2.45 ची मुंबइ अ लबाग ह  फेर  घेवून जा यास नघालो माझेकडे बस मांक एम.एच 06/एस 2860 ह  ता यात 
घेतल  सदर बसवर वाहक हणुन भमसेन आनंदराव गंडाकुश हा होता आ ह  आमची वर ल बसम ये वासी भ न अ लबाग येथे आलो. 
अ लबाग येथुन 6.45 वा.ची अ लबाग मुबंइ फेर  ने यासाठ  बस टडम ये लावल  व बसम ये वासी भ न मुंबइकडे जा यासाठ  नघालो 
माझे वर ल बसम ये 40 वासी बसले होते. आमची बस काल खंड,पेझार ,पोयनाड येथे वाशाची चढउतार क न वडखळ गावचे अ लकडे 
सायंकाळी 7.15 वाजताचे सुमारास आलेवळी माझे पाठामागुन एक मोटारसायकल वार हा वेडावाकडी मोटारसायकल चालवीत आला, यास मी 
पुढे जा यासाठ  साइड दल  व तो माझे बसचे पुढे नेवुन माझे बसला आडवी टाकुन माझी बस आडवील  व मोटारसायकल व न उत न माझे 
ाय हर साइडचा दरवाजा उघडुन मला पायाला ध न खाल  खेचले याबरोबर मी रोडवर पडलो, यावेळी वर ल मोटारसायकल चालक यांनी 
मला हाताबु याने मारहाण क  लागला ते हा सदर मोटारसायकल वाराने माझे अंगातील शटसु दा फाडला यानंतर माझे बसवर ल वाहक व 
इतर वा याने मला सोडवी याचा य न केला परंतु सदर मोटारसायकल वार हा ऐक याचे मनि थतीत न हता. यानंतर र यावर ल लोकानी 
व वा याने मला सोडवीले तेवढयात आमचे वाहकाने जवळच वडखळ पोल स ठा यात जावुन सां गतले व पोल स सु दा सदर ठ कणी आले, 
ते हा मी मला मारहाण करणारा मोटारसायकल चालकाचा नंबर पाह ला असता तो एम.एच.46/यु 4912 असा अस याचे मी पाह ले यानंतर 
पोल सानी सदर मोटारसायकल वार वडखळ पोल स ठा यात आणले आहे यामुळे माझे बसला ह  उशीर झालेला आहे. तर  मी माझी नेमुन 
दलेल  शासक य डयुट  बजावात असताना मोटार सायकल नंबर एम.एच46/यु 4912 ह  वर ल चालक नाव गाव मा हत नाह  यास मी पुढे 
जा यास साइड दल  नाह  हणुन माझे बसला मोटारसायकल आडवी टाकुन माझे बसचा पुढे जा याचा माग आडवून मला माझे शासक य 
कामकाज बजाणेस म जाव क न मला हाताबु याने मारहाण क न माझे अंगातील शासक य यु नफमचे शट फाडुन नुकसान केले हणुन माझी 
सदर मोटारसायकल नंबर एम.एच46/यु 4912 वर ल चालका व द त ार आहे. सदर मारामार  म ये माझे हातातील सो याची अंगठ  व 
माझा एस.ट  बच पडुन गहाळ झाला आहे. माझा वर ल जबाब संगणकावर तयार केलेला मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बराबर 
टंक लखीत केलेला आहे.सम  हे लहुन दले सह  ता. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9975444463

2 थायी पता 002, थमेश दा अपाटमट , च धर नगर , नालासोपारा वे ट, नालासोपारा, 
ठाणे ामीण , 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    अनंता   पवार 1. चच डे पो 
पाभरे, हसळा,  हसळा,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)   
    

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): UTTAM DATTATREY 
SONAVANE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): POBN69008        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): UTTAM DATTATREY SONAVANE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69008

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 1975  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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