
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0066 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/04/2017 15:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/04/2017 15:11 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 135

2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
3 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(3)

4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१

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): 29/04/2017 Time (वेळ): 14:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:56 तास Entry No. (न द .):  017

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 29/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:50 तास Time To (वेळेपयत): 11:25 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 07 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे अ लबाग  रेवस रोडवर आरसी,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): संद प सु ीव मोराळे   
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता अ लबाग पोल स ठाणे , अल बाग, रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता अ लबाग पोल स ठाणे , अल बाग, रायगड, महारा -402107, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यातील आरोपीत आंदोलनकत यांनी अ लबाग रेवस र ता वर त होणेकर ता बेकायदेशीर जमाव जमवुन, 
र यावर ल वाहतुक थांबवुन, वाहतुक ची क डी क न नागर कांची गैरसोय केल  व मा.िज हा धकार  सो.रायगड यांचेकडील जमावबंद चे व 
मा.तहसीलदार अ लबाग परवानगीमधील अट  व शत चे उ लंघनाचे भंग केले हणुन सदरचा गु हा रिज टर  दाखल क न खबरेची थळ त 
मा. यायालयात सादर क रत असुन गु याबाबत मा व र टांना माह ती कळ वल  व मा. पो न सो यांचे आदेशा वये सदर गु याचा पुढ ल 
तपास पोहवा/1366 भलारे हे कर त आहेत.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850481764

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   
3 अनोळखी 3   
4 अनोळखी 4   
5 अनोळखी 5   
6 अनोळखी 6   
7 अनोळखी 7   
8 अनोळखी 8   
9 अनोळखी 9   
10 अनोळखी 10   
11 अनोळखी 11   
12 अनोळखी 12   
13 अनोळखी 13   
14 अनोळखी 14   
15 अनोळखी 15   
16 अनोळखी 16   
17 अनोळखी 17   
18 अनोळखी 18   

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):
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)



(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)): GANESH ANKUSH 
BHILLARE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1366        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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

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

                

                

                

                

                

(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)



                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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)

6

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0108 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/04/2017 04:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/04/2017 04:58 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
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६८
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७१

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): 29/04/2017 Time (वेळ): 01:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:08 तास Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 23/10/1995 Date To ( दनांक पयत): 04/04/2014

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 0.5 क.मी.
(b) Address (पता): कजत,कजत

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): द प ल मीकांत दवाडकर   श मला द प दवाडकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1962 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब तार ख 29.04.2017कजत सेथील मा, यादंडा धकार  थम वग यांचे यालयात फयाद  1) ी. द प ल मीकांत दवाडकर वय 55 
2)सौ.श मला द प दवाडकर वय 45वष, धंदा यापार , रा. लँट.नं.18,पाचवा मजला,पाथ हाईटस्, पे सर,डेल  
शेजार ,डी.पी.रोड,औध,पुणे,7आरोपी 1)रामचं  वठु मुसळे (मयत)2)भीम रामचं  मुसळे वय 523)अजुन रामचं  मुसळे वय 554)शंकर रामचं  
मुसळे वय 50 रा.1 ते 4 रा.मु ेता.कजत5)मुकेश कांतीलाल ओसवाल वय 436) गलालचंद ओसवाल वय 42 7)इतर अनओळखी रा. 5व 6 
रा.कजत.ता.कजत िज.रायगडमा, यालयाचे थळसीमेत गु हाचा कार घडलेला आहे तो खाल ल माणेसदर ल फयाद  हे पती प नी आहेत 
यांना ववाह सन म ये झालेला आहे. यांस तीन मुले आहेत. फयाद   हा पुव  हाटेलचा यवसाय कर त असे मा  सन म ये फयाद   
यास ेन हमरेज झा यामुळे फयाद   हा वकलांग थतीत आहे. यामुळे फयाद   यास सह  देखील करता येत नाह .तसेच नीट बोलताह  
येत नाह  फयाद   व याची मुले वगळता इतर कोणासह  फयाद   चे उ चार व हावभाव कळत नाह त. फयाद   ह  सन पासुन 
फयाद   याचे सोबत येक यवहारास सा ी आहे. फयाद   ह  वर फयाद म ये नमुद केले या गु हयाची य  सा ीदार आहे.तसेच 
सदर ल गु हयाम ये या मा. यालयाचे नदशनास या बाबी येणे आव यक आहेत या बाबी सदर ल फयाद   ह  अ◌ाणु शकते यामुळे 
तीदेखील सदर ल कर ण  फयाद  आहे.आरोपी  ते हे मसरत अरोपी  ची स खी मुले आहेत..खल ल जागा फयाद   याने रामचं  वठल 
मुसळे यांचेकडुन कायमची खरेद  घे याचा करार द... रोजी केलेला आहे. मळकतीच वणन मौजे मु े खुद ता.कजत िज.रायगड शेतजमीन 
मळकत सव नं./ व / एकुन े  हे टर गुंठे या करात मळकतीची र कम ,, इतक  ठरलेल  असुन पैक  र कम .,,/ फयाद   याने ी 
रामचं  वठु मुसळे यांना साठेकराराच वेळी दल  तशा मजकुराची साठेकरार लहुन ठेवलेला असुन यावर रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी 

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पाथ हाईटस्, पे सर,डेल , लँटनं18,पाचवा मजला, शेजार ,डीपीरोड,औध पुणे,7, 

पुणे,7, कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पाथ हाईटस्, पे सर,डेल , लँटनं18,पाचवा मजला, शेजार ,डीपीरोड,औध पुणे,7, 

पुणे,7, कजत, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 रामचं    वठु मुसळे 1. मु े,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
2 भीम   रामचं  मुसळे 1. मु े 

ताकजत,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
3 अजुन   रामचं   मुसळे 1. मु े ताकजत,

◌ाकजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
4 शंकर   रामचं   मुसळे 1. मु े 

ताकजत,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
5 मुकेश   कांतीलाल  

ओसवाल
1. कजत,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

6 गलालचंद ओसवाल   1. कजत,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

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

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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 याची सह  आहे.तसेच यावर रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी  मुलाची हणजेच भीम अजुन शंकर या आरोपीत  ते यांचा 
सा ीदार हणुन सहया आहेत..वर ल जमीन कुळ कायदा कलम ग अ ययेची अस यान तचे खरेद त कर यापुव  मुंबइ कुळव हवाट व 
शेतजमीन अ ध नयम कलम अ वये व  परवानगी आव यक अस याने ती व  परवानगी मळ व याकर ता सन साल च ी रामचं  वठु 
मुसळे हणजेच आरोपी  यांची तह सलदार कजत चांना चौकखी कर याकर ता पाठ वलेले प  जोडत आहे.. व  परवानगी मळ याकर ता 
आव यक असलकलक त ाप  ी रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी  यांनी .. रोजी क न दलेल आह.ते त ाप  मा. तह सलदार 
कजत यांचे कायालयात नांदणी माक अ वये न द व यात आहे. या त ाप ावर ी रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी  याची सह  
आहे. व  परवानगी आण याकर ता पुव च रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी  याची व याच वारसाची हणजेच आरोपी  ते यांची 
खाल ल माणे र कम फयाद   कडुन फयाद   चे उपि थतीत घेतलेल  आहे. द... रोजी रोख पये ,/ द... रोजी रोख पये ,/ द... रोजी 
रोख पये ,/ द... रोजी रोख पये ,/पेण कोआप अबन ल. या चेकने  ,/ पेण कोआप अबन ल. या चेकने  ,/एकुण पये ,,/ हणजेच 
व  परचानगी आण याकर ता रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी  व याची मुलांनी हाणजकेच आरोपी  ते यं◌ानी एकुन ,,/ इतक  
र कम घेतलेल  आहे.एवढेच न हे तर या सुमारासह  रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी  व यां या मुलांनी हाणजकेच आरोपी  ते 
यांनी काह  र ककम घेत याचे फयाद  यांस आठवत आहे..आरोपीत  व याची मुलांनी हाणजकेच आरोपी  ते हे वर ल मळकत फयाद  
 यांस खरेद  दे यचे ठरवुन यांनी फयाद कडुन र कमह  वीकार याने वर ल मळकत फयाद या संमती शवाय इतर कोणसह  वक यचा 
अ धकार रामचं  वठु मुसळे यांना न हता व नाह  तसेच फयाद  यांने केले या द... रोजी या कराराची माह ती आरोपी  व यांना होती व 
आहे.तसेच द... रोजी या नंतर कोणताह  करार के यास तो करार फयाद   वर बंधनकार क नसेल या कायदेशीर गो ट ची देखील वर ल 
सवाना जाणीव होती. यामुळे सन पासुन सन पयत वर ल जमीन मुसळे यं◌ानी कोणालाह  वकलेल  न हती अथवा तसा करारह  केलेला 
न हता..सन म ये फयाद   यास ेन हमरेज परे ल सस चा झटका आला आ ण फयाद   हा वकलांग झाला चा गो ट चा गैरफायदा घेवुन 
आरोपी  ते यांनी संगनमत क न व समान उदेशाने खाल ल गु हाचे कार केले.अ द .. रोजी या साठेकराराच बनावट करण केलेले आहे.ब या 
द .. रोजी या कराराकर ता भल याच इसमाचे नावे असलेला मुदाक वापरलेला आहे.वसेच मुदाक व े याकडे चौकशी के यास याने नाव 
दसणार नाह  या कर ता ते नाव आ◌ेळखता येणार नाह  असे क य हेतुपुर पर क न गु हाचा पुरावा न ट करणेडवर ल आरोपी  ते यांनी 
वर ल जमीनीचा यवहार हा सन साल च झालेला असुन देखील सरतारचा महसुन बुडावा व फसवणुक हावी तसेच तो बनावटकरार पुढे 
कायदेशीर लढाइत पुरावा हणुन वापरता यावा या उदेशाने तो करार सन साल  झा यानं दाख वलेला आहे.इआरोपी  यांनी फयाद सोबत 
केले या साठेकराराच रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी  यांची सह  आहे.तसेच आरोपी  रामचं  वठु मुसळे यांनी फयाद   यास 
वेळोवेळी र कम वीकारताना या पाव या फयाद   यास दले या आहेत या पाव यादेखील रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी  यांनी 
सहया केले या आहेत तसेच रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी  फयाद   नावे व  परवानगी मळावी हणून केले या द... रोजी या 
त ाप ावर देखील रामचं  वठु मुसळे हणजेच आरोपी  यांनी सह  केलेल  आहे अशा कारे आरोपी माक रामचं  वठु मुसळे याना सह  
येत आसून ते नहमी सह  कर त अस याचे प ट होत आहे मा  वर ल इसमानी आरोपी  रामचं  वठु मुसळे यांची शार र क व मान सक 
अव था ठ क नसताना यांना दुयम नबंधक कजत यांचे कायालयात नेवून याचेकडुन बनावट मा यताप  लहुन व न दवुन घेत याचे प ट 
होत आहे.तसेच आरोपी  रामचं  वठु मुसळे यांचा असहायतेपणचा फायदा घेवुन आरोपी  ी गर ष लालचंद ओसवाल याने बनावट 
कुळमुख याप  वताः या नावे बनवुन घेतले अस याचे प ट होत आहे.आरोपी  रामचं  वठु मुसळे यांनी आरोपी  गर ष लालचंद 
ओसवाल आ ण आरोपी  मुकेश कांतीलाल ओसवाल यांचे नावे व  परवानगी मळ याकर ता पह यादा अज हा द... रोजी केलेला 
अस याने दसुन येत आहे. यामुळे आरोपी  व यांनी सन साल  आरोपी  रामचं  वठु मुसळे यांचेबरोबर कोणताह  यवहार केलेला न हाता 
हे प ट होत आहे.तसेच सन पुव  आरोपी  रामचं  वठु मुसळे यांना पया देखील चेकने दलेला नस याची सदर ल फयाद   याची 
माह ती आहे. यामूळे वर ल आरोपी यांची वर ल सव कागदप े एकमेकांचे संगनमताने बनावट केलेल  आहेत हे प ट होत आहे.याउलट आरोपी 
 रामचं  वठु मुसळे यांना सदर ल फयाद   याने ते या सुमारास चेकने पैसे दलेल आहेत.तसेच आरोपी  रामचं  वठु मुसळे यांनी 
फयाद   यांचे नावे व  परवानगी मळ याकर ता अजह  केला अस याचे व याकर ता त ाप ह  के याचे सरकार  कागदप ाव न दसुन 
येत आहे.अशा कारे फयाद   याचेकडे वर ल जमीनी या भ कम पुरावा अस याने फयाद   यास कोटात गे यावर सु दा यश मळु नये 
याकर ता वर ल इसमानी अनेक अनोळखी इसमाची मदत घेवुन वर ल गंभीर गु हाचा कार केलेल आहे.असे फयाद   यांचे हणणे 
आहे.याबाबत फयाद   ने पनवेल यालयात दवाणी दावाह  दाखल केलेला आहे,मा  या दवणी दा यामुळे सदर ल फौजदार  कायवाह कर ता 
अडथळा येत नाह  असा कायदा आहे..वर ल गु हा या कार हा सदर ल फयाद   याची फसवणुक हावी तसेच फयाद   याचे नुकसान 
हावे या उदेशाने सदर ल अरोपी यांनी केलेला आहे.या कारात गु हा उघडक स आणणे हे या फयाद या मतेवर बाहेरचे आहे. यामूळे या 
करणी पोल सांनीच तपास करणे आव यक आहे. याबाबत सदर ल फयाद  याने द. मे रोजी मा.पोल स नर क कजत यांचकडे लेखी त ार 
केलेल  आहे.मा  आरोपी  व हे धनाढय इसम असुन राजक यद टया भावशाल  इसम आहेत. यामुळे कजत पोल नी अदयाप कोणताह  
तपास केला नाह  तसेच या फयाद कडे अदयाप चौकशी केलेल  नाह .सदर गु हयातील मालमता मा. यालयातील थळसीमेतील आहे तसेच 
संबधीत द त हे कजत दुयम नबंधक याचे कायलयात नोद वले आहे हणुन यामुळे सदर फयाद ची दखल मा. यायालयास आहे. हणुन 
कजत याय.दा. द. एपर ल सम  

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)): MADGE GOVIND 
RAGHUNATH                            

Rank (हु ा): 

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

13.
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(3) Refused investigation due to (  या कारणामुळे तपास कर  यास नकार दला):           or ( कंवा)

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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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 1967  

2 पु ष 1965  

3 पु ष 1962  

4 पु ष 1967  

5 पु ष 1967  

6 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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1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0097 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/04/2017 19:51 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/04/2017 19:27 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०४अ
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

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): 29/04/2017 Time (वेळ): 19:27 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:27 तास Entry No. (न द .):  037

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 29/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:50 तास Time To (वेळेपयत): 09:50 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 8 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई पुणे NH-4 मुंबई लेनवर, ड हायडरजवळ, वणेगाव,खालापुर 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): िजत     मि छं  मोरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1984 (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):

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 29.04.2017 मी िजत  मि छं  मोरे , वय33 वष, धंदा नोकर , स या रा. वणेगाव अशोक महाडीक यांचे मम ये , ता. खालापुर , 
िज. रायगड. मुळ रा. होराळे, पो. वावोशी, ता. खालापुर, िज. रायगड, मो. नं. 9209665627 सम  चौक पोल स दुर े  येथे हजर राहुन 
लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणी माझे कुटुंबासोबत राहतो. आज दनांक 29.04.2017 रोजी मी माझी मोटारसायकल नं. MH46AF4846 या 
गाडीव न वणेगाव येथुन खोपोल  येथे माझे खाजगी कामासाठ  09.45 वा. चे सुमारास नघालो. मी वणेगाव गावातुन बाहेर ◌ेत असताना 
वणेगाव गावातुन बाहेर येणाया र याचे समोर असले या मुंबई पुणे NH4 रोडवर मुंबई पुणे व पुणे मुंबई याम ये असले या ड हायडर मधुन 
एक न या रंगाची अँ ट हा मोटारसायकल वार र ता स कर त असताना पुणे बाजुकडुन येणाया भरधाव टे पो चालकाने मोटारसायकल 
यास ठोकर मार याने तो मोटारसायकलसह रोडवर पडला. ते य  मी पाह ले आहे. ती वेळ 09.50 ची होती. हणुन मी माझी 
मोटारसायकल थांबवुन या मोटारसायकल चालकास जावुन पाह ले . यावेळी याचे डो याला मोठ  जखम झालेल  होती. व यातुन र त ाव 
चालु होता. यावेळी मी पाह ले क , जखमी य ती ह  म टे रया हटेल ये थल मनेजर कुणाल कालभोर यांचे वडील मुकुंद बाळासाहेब काळभोर 
हे होते. हणुन मी लागल च अँ बुल स मधुन ध भाई अंबानी ह पीटल लो धवल  येथे नेले. ते थल ड टरांनी यांना तपासुन ते औषधोपचार 
कर याआ धच मयत झा याचे घो षत केले. ती वेळ सकाळी 11.00 वाज याची होती. नंतर मला पोल सांकडुन समजले क , अपघातातील वाहन 
टाटा टे पो . MH14BJ5563 हा असुन यावर ल चालकाचे नाव गो वंद गंगाराम चौकटे , रा. ढाळेगाव, ता. अहमदपुर , िज. लातुर असे 
अस याचे समजले आहे. व अपघातातील न या रंगाची अँ ट हा मांक MH46 AW8365 अशी आहे. सदरचा अपघात हा टे पो चालक गो वंद 
गंगाराम चौकटे , रा. ढाळेगाव, ता. अहमदपुर , िज. लातुर याने याचे ता यातील टे पो . MH14BJ5563 हा अ तवेगात चाल व याने याचा 
टे पो वर ल ताबा सुटुन याने ह डा अँ ट हा मांक MH46 AW8365 ह स ठोकर मा न अपघात केला सदर अपघाताम ये अँ ट हा 
गाडीवर ल चालक मुकुंद बाळासाहेब काळभोर , वय62 वष, रा. स. वंग 106, , नलकंठ हल , स दाथनगर खोपोल  , ता. खालापुर , िज. 
रायगड यास हे मोटारसायकलह रोडवर पडुन अपघात होवुन या अपघाताम ये याचे डो यास मोठ  दुखापत होवुन मरण पावला व 
अपघाताम ये दो ह  वाहनांचे नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन माझी याचे व द कायदे शर त ार आहे. माझा वर ल जबाब मी वाचुन 
पाह ला तो मराठ त संगणकावर टंक ल खत केला असुन तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले . ता. 29.04.2017. एम. 
पी. खरे.सहा. फौज. खालापुर पोल स ठाणे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209665627

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता अशोक महाडीक यांचे मम ये , वणेगाव, खालापुर , खालापूर, रायगड, महारा , 

भारत
2 थायी पता होराळे, पो वावोशी, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 गो वंद    गंगाराम चौकटे 1. 
ढाळेगाव,अहमदपुर,अहमदपूर,लातूर,महारा ,भा
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):
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)



(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)): Madan Purshottam 
Khare

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): 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  

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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फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0082 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/04/2017 04:58 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/04/2017 04:58 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० १४३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० १४७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० १४८
4 भारतीय दंड सं हता १८६० १४९
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
7 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): 29/04/2017 Time (वेळ): 04:34 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 04:34 तास Entry No. (न द .):  006

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 28/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 28/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:00 तास Time To (वेळेपयत): 07:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 12 क.मी.
(b) Address (पता):  आड ,ता कजत 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): स चन शवाजी शेळके    
(b) Guardian's Name ( का नाम):  शवाजी शेळके 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1985 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850971988

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा आड , ता कजत , नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 वतमान पता रा मौजे आड, ता कजत , नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
3 थायी पता रा आड , ता 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 अनोळखी 1   

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

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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मी स चन शवाजी शेळके वय 32 वष धंदा कराणा दुकाण रा आड ता कजत िज हा रायगड मो.नं 9850971988 सम  रायगड ह पीटल 
येथे उपचार घेत असताना जबाब देतो क , मी वर ल ठकाणी माझे कुटूंबीसह राहतो तेथे माझे राहते घरदार आहे. मी गोले 9 वषापासुन 
पाषाणे ापंचायतीचा उपसरपंच हणुन काम पाहत आहे.आमचे आड गावा या जवळची गो डन 1 साईडची कामकाजाचे मटेर यल स लाय गेले 
2 म ह यापासून मी करत असुन तेथील काम मी पाहतो काल दनांक 28/04/2017 रोजी मी गो डन 1 साईडवर पाषाणे येथे राहणारे 20ते 
25 मुले गे याचे मला समजले . हणुन गो डन 1 सा ईडवरचा सुपरवायजर याने माझे कडे काम करणारा न खल भरत शेळके याचेकडे मला 
पाषाणे येथील 20ते 25 मुले आ याबाबत नरोप पाठ वला यानंतर मी गो डन 1 साईडवर 5 म मटात हजर झाले यावेळी या ठकाणी 
शु ला साहेबासोबत यांची चचा चालु होती मी या ठकाणी गेलो व पाषाणे येथील मुलांनी वचारले क  तु ह  कशा साठ  आला आहात .ते हा 
ते हणाले आमची चारचाक  वाहने येथे पँसजरची ने आण कर यासाठ  भा याने लावून दय वत ते मा व शु ला साहेबांनी मा य केले .ते हा 
सुधीर यांने मला शवीगाळी केल  तसेच संगम सांवत यांने सु दा माझे सोबत बाचाबाची केल  व आ ह  नंतर पुढे गेलो ते हा ती पाषाणे 
गावची मुले संगम सावंत ,संकेत झाजे, वक  वशे व इतर 10ते 12 मुले होती. यांनी मला दमदाट  केल  व माझे अंगावर धावुन आले हणुन 
मी घाब न ऑ फसम ये गेलो ऑ फसम ये गे यानंतर दड तास मी ऑ फसम येच बसुन राह लो.नंतर मला ऑ फसम ये असताना सांयकाळी 
07.00 वाजता मो .नं 9096758906 या व न फोन आला व तो मला हणाला काय रेतु वरती ऑ फसात काय बोलत होतास आता मी खाल  
तुझी वाट बघत आहे. तु खाल  ये असे बोल यानंतर मी याला याचे नाव वचारले ते याने सांगीतले पण मला आता यांचे नाव आठवत 
नाह  .ते हा ती याला बोललो क  थाल  येवू शकत नाह  तुला हवे असेल तर तु वरती ये यानंतर मला सांयकाळी 07.27 वा राहुल वशे 
यांचा फोन आला मी तो उचलला नाह  व मी यांना 07.28 वा फोन केला व राहुल वशे यांना घडलेला कार सांगीतला व हा वषय इथंच 
संपला पाह जे असे याचे यांनी सांगीतले यानंतर काह  वेळाने राहुल वशे पाषाणे गावातील 20ते 25 मुलं घेवून तेथे आला व आ यानंतर 
राहुल वशेनी मला हणाला स चन शेळके तु खाल  चल तुला मी बघुन घेतो असे हणुन तो ऑ फसचे दशेने गेलो ऑ फसाम ये गेलो असता 
राहुल वशेनी तीथे मला अपश द बोलायला सुरवात केल  व राहुल वशे मा या अंगावर धावुन आला व याने मला खाल  पाडून तेथे असणार  
वीट हातात घेवुन माझे डो यात ती वीट मारल  यानंतर यांचे सोबत असणार  पाषाणे गावातील संगम सांवत,संकेत सांवत, नलेश येवले 
, वपनील लवशे ,गु नाथ वशे ,अ नल वशे ,,स चन झाजे, वक  वशे,इतर 10ते 12 लोक यांनी मला हाताबु कयांनी मारहाण केल  व 
शवीगाळी क न दमदाट  केल  व ते मला धमक  देवुन बाजुला नघुन गेले ती वेळ रा ौ 08.10 या सुमाराची होती यावेळी आमचे भांडण 
सोड व यासाठ  स चन हसकर व महेश जाधव तेथे आले होते. यांनी वाद सोड व याचा य न केला व मला ऑ फसम ये पाठ लवे यांनतर 
मा या डो यातून र त येथ अस याने ऑ फसमधील कमचायाने माझे डो याला मलमप ी केल  ते हा नंतर राहुल वशे पु हा ऑ फसम ये 
आला व मला शवीगाळी व दमदाट  क न नघुन गेला ते हा मा या भाऊ संभाजी शेळके व वह णी पायल शेऴके यांना समज याने ते 
साईडवर आले ते हा राहुल वशे आ हाला तीथे साईडवर दसला हणुन मी भाऊ संभाजी व वह णी पायल सोबत यास वचार यास गेलो 
असता क  मला का मारले ते हा यांनी मला पु हा हाताबु कयांनी मारहाण केल  व भाऊ संभाजी व वह णी पायल मला सोड वणेस आले 
असता यांना ह  शवीगाळी व हाताबु क  केल  आहे . तर  माझी पाषाणे येथे राहणारे राहुल वशे,संगम सांवत.संकेतसांवत, नलेश येवले 
, व नील वशे ,गु नाथ वशे,अ नल वशे,स चन झआंजे , वक  वशे व इतर 10ते 12 लोक यांचे व द माझी कायदे शर त ार आहे. माझा 
वर ल जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला असुन तो खरा 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)): KETAN  NAMDEV  
SANGALE

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMAH49880        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): RAVINDRA DATTATREY PATIL

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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  

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)
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1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0061 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/04/2017 18:43 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/04/2017 18:43 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): 29/04/2017 Time (वेळ): 18:17 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:17 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 28/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 28/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:30 तास Time To (वेळेपयत): 10:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (पता): हमरापुर ते पेण दर यान रे वे ,पेण-402107

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): न लनी हरेश पाट ल   
(b) Husband's Name ( का नाम): हरेश 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1981 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता दवा,दा तवल  रोड टाटा पावर लाई, दवाठाणे ामीण , महारा , भारत
2 थायी पता मांडवखार पोनारंगी ता अ लबाग , अ लबाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू
एक सो याचे व काऴया म यात 
गुंफलेले मंगऴसू  40 ँम          
               

1,20,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार एक 10  ँम वजनाचे सो याचा 
हार जु.वा. क.अ. 30,000.00

3 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 
2000/ पये दराची 1 नोट व 500 
पये दरा या 03 नोटा असे  एकुण 
04 नोटा     

3,500.00

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):

खबर द.29/04/2017. मी सौ.न लनी हरेश पाट ल वय36वष, यवसायगह णी, स या रा. दवा,दा तवल  रोड टाटा पावर लाईन रामा नगर 
देवक  बाई अपाटमट म नं 07 तऴ मजला िज.ठाणे मुऴ रा.मांडवखार पो.नारंगी ता.अ लबाग िज.रायगड मो.नं.8097330549,सम  पोल स 
ठाणेत हजर राहून खबर देते क ,मी व रल ठकाणची राहणार  असून तथे मी माझे पती हरेश हासु पाट ल मुलगा द क वय 14 वष, मुल  
द या वय 14 वष व द ा वय 14 वष असे आ ह  एक  कुंटुंबात राहतो. काल द.28/04/2017 रोजी सकाऴी 09.10 वा चे सुमारास 
दवारोहा पँसजर रे वेने मी व मा या दोन मुल  द या व द ा असे मांडवखार अ लबाग येथे सासर  जात असताना माझे सोबत कपडे 
ठेव या या दोन बँगा या सामान ठेव या या रे वे ड यातील रँकवरती ठेव या हो या. ग यातील पस माझे मांडीवर ठेवल  होती. पेण रे वे 
टेशन जवऴ आ यानंतर मी रँकवर ठेवले या दोन कप या या बँगा पैक  एक बँग खाल  काढुन या बँग म ये मा या ग यात असलेल  पस 
मी या कप या या बँग म ये ठेवल  व नंतर दुसर  बँग काढत असताना माझे समोर बसलेल  अनोऴखी म हला वाशी व तचा लहान 
पाचसहा म ह याचा मुलगा ह  दवा ते रोहा अशी जाणार होते.मी पेण टेशन आ यानंतर मा या दोन बँगा व दोन मुल  असे पेण रे वे 
टेशन येथे द.28/04/2017 रोजी 10.30 वा उत न टेशन या बाहेर आले वेऴी माझी बँग म ये ठेवलेल  पस पा हल  असता ती दसुन 
आल  नाह . माझे बँगम ये ठेवलेल  पस ह  हमरापुर ते पेण या दर यान अ ात म हलेने चो न नेल  असावी असा माझा संशय असुन चो न 
नेले या व तूंचे व अ ात म हलेचे वणन खाल ल माणे 1)1,20,000/ पये कमंतीची एक सो याचे व काऴया म यात गुंफलेले मंगऴसू  
40 ँम वजनाचे जु.वा. क.अ.2)30,000/ पये कमतीची एक 10 ँम वजनाचे सो याचा हार जु.वा. क.अ.3)3,500/ पये रोख र कम यात 
2000/ पये दराची 1 नोट व 500 पये दरा या 03 नोटा असे एकुण 04 नोटा 1,53,500 /येणे माणे वर ल वणना या कमतीचे सो या या 
व तु व रोख र कम वर ल वणना या अ ात म हलेने माझे संमती शवाय,लबाडीचे हेतुने माझे कप या या बँगम ये ठेवलेल  पस चोर  क न 
चो न नेल . सदरची चोर  माझे समोर बसलेल  अ ात म हला हचेवर संशय आहे. तचे वणन उंची 4 फुट 3 इंच, रंग नम गोरा, केस काऴे 
व अखुड, नेसुस गुलाबी व पव या रंगाची साडी व लाउज पवऴा रंगाचा व हाताला सोनेर  रंगाची कनाराची पटट , ग यात का या म याचा 
सर पायात गुलाबी रंगाची सँडल, दो ह  हातात एक एक हरवी बांगडी अशा वणनाची अनोऴखी म हला ह या व  माझी त ार आहे. सदर 
म हला व मा या व तु मळुन आ यास या मी ओळखीन.वर ल जबाब माझे सांगणे माणे ि हडीओ शुट ंग क न संगणाकावर टंक ल खत 
केला असून याची ंट काढ या नंतर वाचून पाह ले असता तो बरोबर आहे सम हा जबाब दला सह  द. 29/04/2017ठाणे अंमलदार 

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)): 1,53,500.00

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

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

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

(1)

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)): kamlu padu pawar Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

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 म हला 130-130  

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

               

केसांची लांबी अखुड 
केसाचा कार  साधारण 
केसांचा सरळपणा सरळ
वगचा वापर नाह

आतील खालचा पॅ  ट  
आतील वरचा ा
बाहेर ल वरचा साडी

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0046 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/04/2017 18:44 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/04/2017 18:17 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४३१

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): 29/04/2017 Time (वेळ): 18:17 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:17 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 07/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 09:00 तास Time To (वेळेपयत): 01:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 07 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे मु ड साळाव र ता,  रा मा 4 या र यावर ल, आबूची वाडी ते बार शव व बोल  ,मु ड

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सहा यक अ भयंता ेणी -1  सावज नक बांधकाम उप वभाग 
मु  

(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 मु ड , मु ड , मु ड, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता मु ड , मु ड , मु ड, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत नामे रलाय स कंपनीचे तनीधी जगताप याने शासनाची कुठ याह  कारची परवानगी न 
घेता अना धकतपणे र ता खोदून OFC ची केबल टाकून शासक य मालम तेचे नुकसान केले 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 ी.जगताप   रलाय स 
कंपनीचे त नधी 

1. गाव मा हत नाह ,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PNMH54962        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): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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)



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): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0036 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/04/2017 17:26 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/04/2017 17:26 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 29/04/2017 Time (वेळ): 16:54 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:54 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 29/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:20 तास Time To (वेळेपयत): 12:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 8 क.मी.
(b) Address (पता): बोझ पोवाशी ,पेण

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सोनाल     संजय  पाट ल 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1991 (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.): 91-8446975658

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बोझ पोवाशी, पेण, वडखळ, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता बोझ पोवाशी, 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 सो याचे ग यातील हार एक सो याचे हार 9 ाँम वजनाचा 
मागे ग डा असलेला क.अं. 25,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे मंगळसू

एक सो याचे गंठन 230  ाँम 
300 म.ल  वजनाचा यास चैन व  
                              
   काळेम य

51,935.00

3 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

3) क समसंग कंपनीचा मोबाईल 
ह डसेट यात टाटा इंडीकाँम 
कंपनीचे समकाड याचा काँ लंग 
नंबर 9220139

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. 29/04/2017मी सौ.सोनाल  संजय पाट ल वय 26 वष, यवसाय गह णी, रा. बोझ पो.वाशी ता.पेण िज. रायगड 
मो.नं.8446975658 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देते क ,मी वर ल ठ काणी राहते, तेथे आमचे सामाह क घर असुन घरात मी, 
माझे पंती संजय एकनाथ पाट ल दोन मुले तसेच दर चं कांत एकनाथ पाट ल जावु म नषा चं कांत पाट ल व सासु चं भागा व सासरे 
एकनाथ ह  पाट ल असे एक  कुटूंबात राहातो माझे पती पेण येथे कामाला जातात. दनांक 29/04/2017 रोजी सकाळी 08.00 वाजता माझे 
पती पेण येथे कामाला गेले. यानंतर घरातील जावु म नषा मजुर चे कामाला गावातचे गेल  होती व सासु शेतावर कामाला गेल  होती, सासरे 
वाशी येथे कामा न म त गेले होते व दर हे गावातचे गेले होते. मी सकाळी 11.20 वाजता घरातील कपडे धु यासाठ  गावातील तळयावर 
जाणेस नघाले जाताना पाठ मागील दरवाजा ओढुन घेतला तसेच घराचे दशनी दरवा याला ओढुन घेतला व कपडे धु यासाठ  गावातील 
तळयावर गेले. थोडया वेळाने 12.00 वाजणेचे सुमारास मोठे दर चं कांत हे धावत धावत तळयावर आले व मला हणाले दरवाजा का उघडा 
ठेवलास व माझा मोबाइल कोठे आहे मळत नाह  ते हा मी यांना हणाले मोबाइल घरातच आहे ते हा ते परत घर  गेले व यांचे मागोमाग 
मी घर  गेले व पाह ले असता माझे बेड मम धल कपाटाचा दरवाजा उघडा दसला व यातील कपडे अ ता य त पडलेले होते, ते हा माझे 
दरानी सां गतले क , मी ये यापुव  हा कार घडलेला आहे हणुन मी तुला बोलवायला तळयावर गेलो. यावेळी मी घरात पाह ले असता 
आमचे घराचा मागील दरवाजा मी उघडा ठेवला होता या दरवा या वाटे कोणीतर  अ ात चोरटयाने घरात वेश क न माझे कंपाटातील 
दागीने सो याचा हार,गळयातील गंठन तसेच जवर ठेवलेला दराचा मोबाइल अशा व तु चो न मागील दरवा या वाटे पळुन गे याचे ल ात 
आले माझे चोर स गेले या व तुचे वणन खाल ल माणे.1) 25,000/एक सो याचा हार वजनाचा 9 ाम वजनाचा मागे ग डा असलेला क .अ. 
2) 51,935/एक सो याचे गंठन 230 म 300 मी.ल .वजनाचा यास चे◌ैन व काळेम यात गुंफलेले म ये छोटे पानाचे(पंडल) याचे वजन 3 
म 590 मील  म वजनाचे जुने वापरते क . अ.4) 500/एक समसंग कपंनीचा मोबाइल ह डसेट यात टाटा इंडीकम कंपनीचे समकाड 
याचा कल ंग नंबर 9220139297 जुना वापरता क ं.अ. 77,435/ येणे माणे वर ल वणनाचे व कंमतीचे कपाटामधील दागीने व मोबाइल 
कोणीतर  अ ात इसमाने आमचे घराचे मागील उघडया ओढुन घेतले या दरवा याने वेश क न माझे अगर घरातील कोणाह  य तीचे 
संमती शवाय लबाडीचे हेतुने चो न नेला व याच दरवा याने परत नघुन गेला आहे. तर  माझी सदर अ ात चोरटया व द कायदेशीर त ार 
आहे. माझे वर ल दागीने व मोबाइल हे मळुन आ यास मी ओळखीन. माझा वर ल संगणकावर टंक लखीत केलेला जबाब मी वाचुन पाह ला 
तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे.सम  हे लहुन दले सह  इंचाज ठाणे अमंलदार वडखळ पोल स ठाणे 

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 77,435.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Pradip Balaso 
Suryawanshi

Rank (हु ा): पोल स नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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 .): 0037 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 29/04/2017 18:42 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 29/04/2017 18:42 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 पयावरण (संर ण) अ ध नयम १९८६ 15

2 खान एवं ख नज ( वकास का व नयमन) 
अ ध नयम 1957

21

3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 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): 29/04/2017 Time (वेळ): 18:19 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:19 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 27/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/04/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:00 तास Time To (वेळेपयत): 02:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 8 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई गोवा हायवे रोडवर, पांडापुर गाव,पेण

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): सुरेश    वसंत   पाट ल 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1966 (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 1, नमाण हाईटस सोसायट , रामनाथ अ लबाग , अ लबाग , अल बाग, रायगड, 

महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इतर क चा माल
एक डंपर याचा नं MH46/AF/6366 

 याम ये अंदाजे साडेचार ास वाळु 
व डंपरसह कं.अं

6,57,375.00

2 इतर क चा माल
एक डंपर याचा नं MH04/FK/9812 

 याम ये अंदाजे साडेचार ास वाळु 
व डंपरसह कं.अं

6,57,375.00

3 इतर क चा माल
एक डंपर याचा नं MH04/FU/9812 

 याम ये अंदाजे साडेचार ास वाळु 
व डंपरसह कं.अं

6,57,375.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9420393065

2 थायी पता 1, नमाण हाईटस सोसायट , रामनाथ अ लबाग , अ लबाग , अल बाग, रायगड, 
महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1  र जाक    बुडन  शेख 1. तळोजा पापडीचापाडा,पनवेल,तळोजा,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

2 हजी    ई माईल    
नदाफ 

1. तळोजागाव नाथा कोळी 
चाळ,पनवेल,तळोजा,नवी मुंबई,महारा ,भारत

3 समशु   शेख  नुर मयाँ 1. तळोजा अं याची चाळ,पनवेल,तळोजा,नवी 
मुंबई,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 19,72,125.00

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)



जबाब ता.29/04/2017मी सुरेश वसंत पाट ल वय51वष यवसायनोकर  मंडळ अ धकार  महसुल कायालय, पेण िज.रायगड स या नेमणुक 
कासु मंडळ रा. म नं. 1 नमाण हाइटस् सोसायट ,रामनाथ,अ लबाग िज. रायगड मो.◌ंन.9420393065 सम  खबर देतो क ,मी वर ल माणे 
माझे कुटूंबासह राहतो व पेण तह सल कायालयात महसुल मंडळ अ धकार  कासु मंडळ हणुन काम पाहतो. माझे काय े ात एकुण 33 गावे 
येत असुन याम ये कासु,पाबळ,आमटेम,कोलेट , शहु,बेणसे असे तलाठ  स ज्◌ा◌ा येतात. यातील महसुल बाबतचे काम मी पहातो. दनांक 
28/04/2017 रोजी पोल स नर क वडखळ यांनी जावक मांक 927/2017 अ वये प  देवुन दनांक 27/04/2017 रोजी रा ी 02.00 
वाज याचे सुमारास मौजे पांडापुर गावाजवळ वाहनांची चेक ंग कर त असताना कोलाड बाजुकडुन पनवेल बाजुकडे जाणेकर ता डं परची चेक ंग 
केल  असता सदर डं पर म ये वाळु अस याची खा ी झाल  सदर बाळुबाबत वाहन चालक यां याकडे कोण याह  कारचा परवाना अगर 
रय ट ची पावती नस याने 1)डं पर नबंर. एमएच 46 अे.एफ. 6366 चालक, र जाक बुडन शेख, रा.तळोजा,पापडीचापाडा 2)ड पंर 
नबरं.एम.एच.04/एफ.के.9812 चालक हजी इ माइल नदाफ, रा.तळोजा गाव नाथा कोळी चाळ 3)डं पर नंबर एम.एच.04/एफ.यु.9812 चालक 
समशु शेख नुर मय,रा.तळोजा, अं याची चाळ सदर डं पर चालक व वाहनावर कारवाइ होणे बाबतचे प  द याने आ ह  सदर वाहन चालक 
यांना वाळुची रय ट  बाबतची पावती हजर करणे बाबत कळवीले परंतु यांनी आज पावतो कोण याह  कारची वाळुचे रय ट ची पावती हजर 
केल  नाह  याव न सदर डं पर म ये असलेल  वाळु ह  अवै य र या उ खनन क न आणलेल  आहे याचीं खा ी झा याने सदर डं पर व 
यामधील वाळुचा पंचनामा केला याचे वणन खाल ल माणे बाबत. 1)6,57,375/ .डं पर नबंर. एम.एच.46 अे.एफ.6366 याम ये अंदाजे 
साडेचार ास वाळु व डं परसह क ं.अ.2)6,57,375/ .ड पंर नबरं.एम.एच.04/एफ.के.9812 याम ये अंदाजे साडेचार ास वाळु व डं परसह 
क ं.अ.3)6,57,375/ .डं पर नंबर एम.एच.04/एफ.यु.9812 याम ये अंदाजे साडेचार ास वाळु व डं परसह क ं.अ. 19,72,125/तर  तुत 
करणी दनांक 27/04/2017 रोजी 02.00 वाज याचे पुव  यांतील डं पर 1)डं पर नबंर. एम.एच.46अे.एफ.6366 चालक, र जाक बुडन शेख, 
रा.तळोजा,पापडीचापाडा,ता.पनवेल 2)ड पंर नबरं.एम.एच.04/एफ.के.9812 चालक हजी इ माइल नदाफ, रा.तळोजा गाव नाथा कोळी 
चाळ,ता.पनवेल 3)डं पर नंबर एम.एच.04/एफ.यु.9812 चालक समशु शेख नुर मय,रा.तळोजा,अं याची चाळ,ता.पनवेल वर ल चालक हे 
संगनमताने यांनी महसुल खा याचे परवानगी वना अवै य र या वाळुचे उ खनन क न ती वर ल डं पर मधुन 1,72,125/ .क मंतीची वाळु 
डं पंरमधुन वाहतुक कर त असताना मळुन आले हणुन माझी शासनातफ भादं वस कलम 379,34 सह खाण व ख नजखाण( वकास व 
वनीयम)अ ध नयम 1957 चे कलम 21,पयावरण संर ण कायदा 1986 चे कलम 15,19 व महारा  ज मन महसुल अ ध नयम 1966 चे 
कलम 48 माणे त ार आहे. सोबत पंचनामा ज त डं पर आहेत.माझा वर ल संगणकावर टंक लखीत केलेला जबाब मी वाचुन पाह ला तो 
माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे.सम  हे लहुन दले सह  इंचाज ठाणे अमंलदार वडखळ 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)): 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).

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 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)  
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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