
1. P.S. (पोल स ठाणे): दघी सागर

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/04/2017 12:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/04/2017 11:25 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 12/04/2017 Time (वेळ): 11:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:25 तास Entry No. (न द .):  014

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 12/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 10:00 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): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): वडवल , ीवधन

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संतोष  भाकर जाधव
(b) Father's Name (का नाम): 

(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.): 91-8390406892

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता दघी सागर  पोल स ठाणे, ीवधन, दघी सागर , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता दघी सागर  , पोल स ठाणे , बोल पंचतन, ीवधन, दघी सागर , 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

एक लँि टकचा नळसर रंगाचा 
कँन यास धरणेस अंगचीच कडी व  
                              
         फ र

260.00

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 ठकाणी यातील आरोपीत याने वर ल वणानाचे व कंमतीची तबंधीत असलेल  गावठ  हातभ ीची तयार दा  ह  
वनापरवाना, गैरकायदा, बेकायदे शरपणे वताचे ताबेक जात बाऴगले ि थतीत मऴून आला 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 नरेश  मनोहर  पळणकर प नी: नल मा नरेश 
पळणकर

1. वडवल , ीवधन, दघी 
सागर ,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 260.00

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)): NAVNATH 
LAKSHAMAN MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH51006        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): SANJAY NAGORAO MOGALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
No. ( .): PCNH94424

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 1955 साधारण/म  यम 157-157 गोरा  

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

                

भुवयांची जाडी पातळ आतील खालचा 
अंडर वयर 
आतील वरचा ब नयन
बाहेर ल खालचा फुल 
पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा हाफ 
बाहयांचा शट

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0086 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/04/2017 22:28 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/04/2017 21:31 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): 12/04/2017 Time (वेळ): 21:31 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:31 तास Entry No. (न द .):  032

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 12/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 तास Time To (वेळेपयत): 21:31 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): झवेर  फामहाऊसवर , माडंवणे ते वैजनाथ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): मीत    हेबतु ला इवेर  
(b) Father's Name (का नाम): 

(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 143 अतुर टेरेस कफ परेड, मुंबई-400005बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत
2 थायी पता 143 अतुर टेरेस कफ परेड, मुंबई-400005बृ नमुंबई शहर, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
2) 0000/  कमंती या दोन 
बाट या एक व क ची व एक 
वाईनची क .अ.

.00

2 श  आ ण दा गोळा अि नश े

1)1,00,000 पये कमंतीची एक 
एअर गन जमन बनावट ची 
STYERकंपनीची पाठ मागे लाकडी 
द ता व पुढे लोखंडी नऴ

1,00,000.00

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):

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9322091954

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)): 1,00,000.00

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)



जबाब ता. 12.04.2017 मी मीत हेबतु ला झवेर  वय62 यवसाय नव त रा. 143 अतुर टेरेस कफ परेड मुंबई400005 आधार काड 
नं942400723946मो नं9322091954 सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देतो क , माझे राहते घर वर ल ठकाणी असुन तेथे मी माझी 
प नी नसर न ,मोठ  मुलगी शाजीन,लहान मुलगी अ नशा व वडील हेबतु ला असे आ ह  एक  राहतो. माझी मोठ  मुलगी लाँयर असुन लहान 
मुलगी पँशन डझायनरचे काम करते. यावर आमचे कुंटुबांचा उदर नवाह चालतो.माझे मौजे वैजनाथ येथे मांडवणे ते वैजनाथ जाणाया रोडवर 
झवेर  फामहाउस आहे.सदरची जागा मी 9 वषा पुव  घेतलेल  असुन यावर ट या ट याने बांधकाम केलेले आहे. स या फामहाउसवर 
यवतमाऴ येथील वजय गायकवाड व याची प नी क वता असे कामास असुन तेथे राहावयास आहेत.ते फामहाउसचे कं पाऊंडचे गेट जवऴ 
असलेले म म ये राहतात. तर तेथुनच 50 ते 60मीटर अंतरावर माझा बंगला आहे. बंग या या गेट या चा या माझेकडे आसतात.मी 
मह यातुन कंवी 15 दवसाने असा फामहाउसवर येत असतो. मागील सुमारे एक म ह या पुव  तार ख सांगता येत नाह  मी व माझे बाबा 
असे फामहाउसवर आलो होतो. ते हा मी माझे फामहाउसचे प हले मा यावर ल बेड मचे कपाटात ठेवलेल  एअर गन (छरै मार याची) काढुन 
नशानाबाजीची ँ ट स क न मी व फामहाउसवर ल माझा नोकर वजय याने पँ कंग क न कपाटात ठेवल  होती.व यानंतर मी माझे बाबा 
मुबंई येथील घर  नघुन गेलो होतो. आज द.12.04.2017 रोजी सकाऴी 11.45वाचे सुमारास माझे फामहाउसवर आलो माझा नोकर याने 
माझेकडील चा या घेवुन बंग याचा दरवाजा उघडला व आ ह  आत आलो.बंग या या तऴमज यावर ल असले या दोन बेड म मधील बेड 
वर ल बेडींग अ था य त केलेले दसले.तसेच देखील कपाट उघडे व आतील सामान अ था य त पडलेले दसले. हणुन मी वरचे मज यावर 
जावुन पाह ले असता वरचे बे मचे दरवाजा कोणीतर  लँच कशाने तर  उचकटुन उघडलेला होता. व माझे सदर बेड मचे कपाटात ठेवलेले 
एअरगनची केस खाल  जमीनीवर उघडी पडलेल  दसल  हणुन मी खा ी केल  असता माझी कपाटात ठेवलेल  एअरगन जागेवर न हती तसेच 
वरचे मा यावर ल उ तर बाजुचे गँलर चा लोखंडी दरवाजाचे काह  ील तोडुन क यडा तुटलेला दसला.ते हा दरवाजाचा कडी क यडा तोडुन माझे 
बेड मचे दरवाजाचे लँच उटकटुन उघडुन कोणीतर  माझी एअर गन व वाईन या बाट या चो न ने याची माझी खा ी झाल  माझे बंग याचे 
चोर स गेले या मालाचे वणन खाल ल माणे,1) 1,00,000 पये कमंतीची एक एअर गन जमन बनावट ची STYERकंपनीची पाठ मागे लाकडी 
द ता व पुढे लोखंडी नऴी असलेल  सुमारे 2फुट लांबीची जु वा क अं.2) 0000/  कमंती या दोन बाट या एक व क ची व एक वाईनची क 
.अ.एकुण1,00,000/ . येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल कोणीतर  आ ात ईसमाने घरफोडी चोर  क न चो न नेलेला आहे. तो 
दाख व यास मी ओऴखेल. तर  गेले एक मह यांपुव  न क  तार ख वेऴ माह त नाह .ते आज द.12.04.2017 रोजी सकाऴी 11.45 वाचे 
दर यान कोणीतर  आ ात चोर याने माझे वैजनाथ येथे बंद बंग याचा कडी क यडा तोडुन आत वेश क न कपाटात ठेवलेल  जमन 
बनावट ची एअरगन व दोन वदेशी दा या बाट या असा वर ल कमंतीचा माल घरफोडी चोर  क न चो न नेला हणुन.माझी याचे व द 
त ार आहे. माझा वर ल माणे लह लेला जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहुन दले 
सह .12.04.2017 ठाणे अंमलदार कजत 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)): Rajkumar Ramrao 
Adgale

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

3

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.

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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0066 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/04/2017 06:39 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/04/2017 06:39 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

3 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२९

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): 11/04/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:32 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 11/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 18:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता):  फुडमाँलजवऴ 38 500क मी, खोपोल ,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सत ष   गजानन   मोरे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1974 (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 शीऴफाटा खोपोल , खोपोल , खोपोल , 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):

जबाब दनांक 11.04.2017मी सत ष गजानन मोरे ,वय 43 वष, धंदा नोकर IRB पे ो लंग इन पेटर रा. शीऴफाटा खोपोल  .खालापूर,मोबाईल 
मांक 9421258518.मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे मी कुटुबांसह राहतो. सम  पोल स ठाणेत हजर राहून जबाब लहून देतो 
क ,मी IRB या सं थे म ये सुमारे 5वषा पासुन नोकर  कर त असुन मुबंई पुणे ए स ेसहायवेवर घडणारे लाहान मोठे घडणारे अपघात व 
वाहतुक ला येणारे आडथले या कडे जा त ल  देवुन र ता सुरळीत राह याचा य न कर त असतो. आज रोजी सांयकाळी 18.00 वा चे 
सुमारास आँफ स म ये असताना IRB कं ेल कडुन फोन आला क  फुडमाँलजवऴ 38.500क .मी वर एक गाय मयत ि थतीत पडुन आहे असा 
फोन आ याने मी वता खा ी कर याकर ता गेलो असता एक का या रंगाची गाय 38.500क .मी जवळ मीळुन आल  तीला IRB या 
कामगारा या मदतीने ती रोड या साईटला घेतल  आहे तर  आज ता 11/04/2017 रोजी सायकांळी 18.00 वाज याचे सुमारास IRBचे 
आँफ सम ये हजर असताना फोन दारे कऴ वले क  पुणा मुबंई हायवेवर एक गाय मयत थातीत रोडवर पडलेल  आहे असे कऴ याने खा ी 
कर याकर ता गेलो असता र तावर चालत असलेल  का या रंगाची गाय ह स कोण यातर  अ ात वाहनाने आपल  गाडी अ वचाराने हयगयीने 
बेदरकारपणे चालवुन गायीस ठोकर मा न अपघात क न गायीचे दुखापती होवुन मरणास कारणीभुत झाला व अपघाताची खबर न देता पळुन 
गेला हणुन भा.द.वी. कलम 279,429 मोटार वाहन 184,134 माणे गु हा के याने खबर आहे. माझा जबाब मी वाचून पाह ला तो माझे 
सांगणे माणे बरोबर लह लेला असून संगणकावर टंक लखीत कर यात आलेला आहे. सम  हा जबाब लहून दला सह  ठाणे अंमलदार, 
खोपोल  पोल स ठाणे

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9421258518

2 थायी पता शीऴफाटा खोपोल , खोपोल , खोपोल , 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 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): 

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 BABU PATIL Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH41916        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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0067 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/04/2017 19:34 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/04/2017 19:13 वाजता

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

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): 05/04/2017 Time (वेळ): 06:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:13 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 05/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/04/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 05:45 तास Time To (वेळेपयत): 05:45 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): खोपोल
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): ा हण समाज हल, भानवज,खालापुर-410203

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

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

(a) Name (नाव): salim  ajim chavhan

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 06/09/1982 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8856888786

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खोपोल  पोल स ठाणे, खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, भारत
2 थायी पता खोपोल  पोल स ठाणे, खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा -410203, भारत
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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 म ीलाल रामधनी 
व वकमा    

वडील: रामधनी व वकमा 1. 1,वा तू अपाटमट वना 
नगर,खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,रायगड,महारा -
410203,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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खबर मी सल म अजीम च हाण, वय 35 वष, यवसाय नोकर , खोपोल  पोल स ठाणे, िज. रायगड, रा. वणा नगर, खोपाल , मो.नं. 
8856888786 सम  फयाद देतो क , मी खोपोल  पोल स ठाणे येथे द. 15/06/2015 पासून सहा यक पोल स नर क पदावर कायरत 
असून मला मा. पोल स नर क सो. यांचे आदेशाने अ.म.र.नं.18/2017 कलम 174 फौ. .सं. ची चैकशी द. 05/04/2017 रोजी ा त 
झा याने मी सदर अक मात म यूचे चैकशी दर याण सदर अक मात म यू मधील मतक नामे मो. अरबाज क लू म सूर , वय 18 वष, रा. 
क णा नगर, खोपोल , मुळ रा. धनोरा, ता.िज. जालोन उ तर देश याचे सव थम दोन पंचांसम  ई वे ट पंचनामा केला. सदरचे ेत हे 
मतकचे मामा अजीज आझाद खान, वय 28 वष, रा. क णा नगर, खोपोल  यांनी ओळखले असून सदरचे ेत हे नगर पा लका णालय 
खोपोल  येथील ेचरवर उ तरद ण उता या ि थतीत ठेवलेले असून मतकचे डोळे अधवट उघडे, त ड बंद, मान डा वकडे कललेल  असून 
मतकला इले क शक लाग यामूळे तनापासून तळपायापयत भाज या या जखमा असून उजवे पायाचे तळ यामधून व यूत वाह बाहेर 
पड याची जखम दसत आहे. तसेच ईले क शक लागून भाज यामूळे मतकचे अंगावर ल नळया रंगाचे लोवर व काळया रंगाची अंडरप ट 
अधवट जळालेल  दसत आहे. पंचांचे व आमचे मते सदर मतकचा म यू हा याला काम कर त असतांना ईले क शक लागून भाजून जखमी 
होउण झाला असावा तर  मरणाचे नि चत कारण मा हती हो याकर ता सदरचे ेत पो. श.खराडे/1091 यांचे ता यात संबंधीत कागदप े देउण 
ाथ मक आरो य क , खालापूर येथे शव व छेदन हो याकर ता पाठवून आड हा स पी.एम. रपोट माग व यात आला असून यात ईले क 
शक लाग याने काड ऑक अरे टने सदर मतकचा म यू झा याबाबत कळ वलेले आहे. सदर अपराधाचे घटणा थळी पंचना यातील नमूद दोन 
पंचांसह द.06/04/2017 रोजी जाउण घटणा थळ पंचनामा केला. सदर अक मात म यूचे घटणा थळ हे फयाद  दपक र वं  चैर सया, वय 
22 वष, धंदा वे डींग, रा. क णा नगर, खोपोल  याने य  हजर राहून दाख वले ते पाहता सदरचे घटणा थळ हे भानवजशा ीनगर रोडचे 
उ तरेस असले या नमाणाधीन ा हण समाज हल मधील असून सदरची इमारत द णमूखी आहे. सदर इमारत ह  दोन मजल  असून 
तळमज याव न कलम बांधलेले आहे व यावर लप टाकेलेला असून पु हा प ह या माळयाव न कलम बांधलेले आहे व चारह  बाजूने बम 
टाकलेले असून छत टाकलेले नाह , प ह या माळयावर उ तरेस एक आडवा हल बांधलेला असून यावर लप टाकलेला असून चारह  बाजूंनी 
भंती बांधले या आहेत. उवर त इमारतीला भंती बांधले या नाह त, यातील मतक हा प ह या माळयावर उभा राहून लोखंडी पाईप हाताने 
ध न असतांना व प ह या माळयावरचे हलचे लपवर र सीचे सहा याने सा दार सदरचे पाईप पकडून असतांना ी म ीलाल व वकमा हे 
यांना पाईप हाल व याची दशा सांगत असतांना अचानक सदरचा पाईप सदर इमारतीचे पि चमेस उ तरद ण जाणाया व युत वाहाचे 
तारेचे संपकात येउण अरबाज म सूर  याला सदर लोखंडी पाईप वारे इले क शक लागून तो जळा याने याचा म यू झाला आहे असे 
फयाद ने पंचांसम  सां गतल. सदर इमारतीचे प ह या माळयावर उ तरेकडील हलचे द णेस अंदाजे 10 फुट अंतरावर यातील मतक 
ईले क शक लागून पडला होता असे फयाद ने सां गतले. सदर ठकाणी मतकचे अंगावर ल कपडे जळा याने सदर कपडयाचे बार क जळालेले 
तुकडे दसत आहे. सदर इमारतीचे पि चमेस अंदाजे 5 फुट अंतराव न एम.एस..बी.ची द णउ तर असे व यूत पुरवठयाचे तीन तार गेलेले 
दसत असून मतक पडले या ठकाणापासून एक लोखंडी जोड पाईप पुवपि चम टाकलेला दसत असून याचे पि चम टोक हे इमारतीचे वरचे 
बीमवर टेकून पुवस प ह या माळयाचे खालपयत गेलेले आहे. सदर पाईपची लांबी अंदाजे 40 फुट आहे.सदर अक मात म यूमधील सा दार 1 
राजकूमार म ीलाल व वकमा शमा वय 29 वष, यवसाय वे डींग, 2. म ीलाल रामधनी व वकमा शमा, वय 51 वष, यवसाय वे डींग, 
दो ह  रा. वा तू अपाटमट, म नं. 1, वना नगर, खोपोल  यांचे जबाब न द वले असता यांनी सां गतले क , सदर अक मात म यू मधील 
मतक मो. अरबाज क लू म सूर , वय 18 वष, रा. क णा नगर, खोपोल  हा सा दारकडे मजूर ने काम कर त असून सा दाराला द. 
04/04/2017 रोजी भानवज येथील ा हण समाज हलचे वर प े टाक याचे काम मळा याने ते दोघे सा दार व मजूर दपक चैर सया आ ण 
अरबाज म सूर  हे द. 05/04/2017 रोजी सकाळी 10.00 वा. पासून ा हण समाज हल म ये प े टाक याचे काम कर त असतांना 
सायंकाळी 05.45 वा. चे सूमारास एका पाईपला दोन बाजूने दोर  बांधून सदर दोर चे वरचे टोक प ह या माळयावर ल हलचे लपवर राजकूमार 
व दपक यांनी पकडून ठेवले होते व अरबाज याने सदर पाइपला प ह या माळयाव न हाताने पकडले होते. तसेच म ीलाल रामधनी हे यांना 
पाइप कोण या दशेला हलवायचे याबाबत सुचना देत होते. ते हा अचानक सदर पाइपचे वरचे टोक सदर इमारतीचे पि चमेस असले या 
व यूत पुरवठा कर याया तारेला लाग याने पाक होउण अरबाज हा सदर पाईपला हाताने पकडू अस याने यास ईले क शक लागून तो 
भाजला व खाल  पडला. ते हा यास राजकूमार व दपक यांनी हाताने वझवले आ ण वर त याला र ात टाकून जाखोट या ह पीटल येथे 
नेले असता, ड टरांनी यास नगर पर षद णालयात ने याचा स ला द याने सा दारांनी यास नगर पर षद णालय, खोपोल  येथे नेले 
असता, तेथे ड. वानखेडे यांनी मो.अरबाज क लू म सूर  यास मयत घोषीत केले.सदर अक मात म यूचे एकंदर त तपासाअंती असे न प न 
होते क , द. 05/04/2017 रोजी सायंकाळी 05.45 वा. चे सुमारास म ीलाल व वकमा, राजकुमार व वकमा, दपक चैर सया व अरबाज 
म सूर  असे ा हण समाज हलवर लोखंडी पाईप टाक याचे काम कर त असतांना राजकूमार व दपक पाइपला दोर बांधून लपचे वर पकडून 
असतांना अरबाज म सूर  हा खालून पाइपला पकडून असतांना म ीलाल रामधनी व वकमा शमा यांनी या तघांना चूक चे दशेने पाईपला 
हलवायला सांगून काम करतांना यो य सूर तता न बाळग याने पाईपचे वरचे टोक बाजूने जात असले या व यूत वाहाचे तारेला लागून 
सदर पाइपला अरबाज म सूर  हा हाताने खालून पकडून अस याने अरबाज म सूर  याला ईले क शक लागून तो जळून मरण पावलेला आहे. 
सदर अपघात हा म ीलाल रामधनी व वकमा शमा यांचे हलगज मूळे झालेला आहे तर  म ीलाल रामधनी व वकमा शमा, वय 51 वष, 
यवसाय वे डींग, रा. वा तू अपाटमट, म नं. 1, वना नगर, खोपोल  याचे व द भा.द. व.सं. कलम 304(अ) अ वये गु हा न द हो यास 
माझी कायदेशीर फयाद आहे.सम  हणून लहून दले सह  

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)): salim ajim chavhan Rank (हु ा): पोल स नर क

13.
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(3)

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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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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 1966  

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): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0020 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/04/2017 20:59 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/04/2017 20:32 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 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): 11/04/2017 Time (वेळ): 07:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:32 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 11/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/04/2017

Time Period (कालावधी): हर २ Time From (वेळेपासून): 04:00 तास Time To (वेळेपयत): 04:30 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, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): टोऴफाटा येथे ,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): शहाजी   पांडुरंग  भुजबऴ 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1978 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9867720898

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कवेआऴी,, तामहाड, महाड तालुका, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता पाल , रामआऴी , ता सुधागड, पाल , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

एक टाटा कंपनीचा आयवा क 
नं.एम.एच.46ए.आर.8596 याम ये 
एकूण वाळू 05.73 ास 
वाळू(रेती) कंमत ती ब

10,26,616.00

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 फयाद  हे टोळफाटा येथे आप या सहकार  कमचार  यां या सोबत टोळफाटा येथे उभे असताना आंबेत 
बाजुकडुन टोळफाटा येथे एक क येताना दसला हणुन यात काय आहे याची खा ी कर याकरता यास हाताचा ईशारा देउन थांबवुन याची 
पाहणी केल  असता याम ये वाऴु अस याने सदर क मधील वाऴुचे राँय ट  बाबत चौकशी केल  असता क चालक यांचेकडे राँय ट  पावती 
नस याने सदरची वाऴु वनापरवाना वाऴु चो न घेउन जात अस याचे खा ी झा याने फया दने वर ल माणे फयाद दल  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 शवा ना   भमा ना  
पुजार

1. 
वासरंग,खोपोल ,खालापुररायगड,महारा ,भारत

2 श फक    पठाण 1. खोपोल ,ता खालापुररायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 10,26,616.00

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)): SANGRAM JALABA 
BAMANE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SJBM8201V        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

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 1965  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0021 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/04/2017 23:00 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/04/2017 23:00 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 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): 12/04/2017 Time (वेळ): 16:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:24 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 12/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 07:00 तास Time To (वेळेपयत): 09:30 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, 15 क.मी.
(b) Address (प  ता): वीर गावा या ह ीत टभी वाडी,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): संद प   महादेव  पानसरे
(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): 

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 उतेखोल तामाणगाव िज रायगड, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता उतेखोल तामाणगाव िज रायगड, 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 इतर समु /नद तील उ पादने       नद तील वाऴु 47,37,900.00

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):

यांतील आरोपीत लाँट मालक व धारक यांनी वना परवाना गैरकायदा शासनाची कोण याह  कारची परवानगी न घेता गैरकायदेशीरपणे 
वताचे फाय या कर ता मौजे वीर गावचे ह ीतील काळ नद चे पा ातुन एकुण 47,37,900/ . कं.ची एकुण 1020 / ास वाळु चोर चे उ ेशाने 
नद चे पा ातुन बाहेर काढुन साठा केलेला 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 जावेद   आ मर  इसाने 1. रा वहुर तामहाडिज 
रायगड,रायगड,महारा ,भारत

2 अ बास   र हमततु ला  
घोले

1. वीर तामहाड,िज 
रायगड,रायगड,महारा ,भारत

3 मतीन   इकबाल  जलाल 1. रा  टोऴ बु तामहाड 
िजरायगड,रायगड,महारा ,भारत

4 खातुन   गफुर  जलाल 1. रा वहुर तामहाड,रायगड,महारा ,भारत
5 रदवान   अ दुल  र हमान 

मा णकवारे
1. वहुर 
तामहाड,िजरायगड,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 47,37,900.00

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)): Pravin Ambu Rathod Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2149        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

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  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 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): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0054 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/04/2017 12:55 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/04/2017 12:15 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
3 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): 12/04/2017 Time (वेळ): 12:42 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 12:42 तास Entry No. (न द .):  012

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 12/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:15 तास Time To (वेळेपयत): 09:12 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, 6 क.मी.
(b) Address (प  ता): खडक ,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): राज    मा ती  पाट ल
(b) Father's Name ( का नाम): मा ती पाट ल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1960 (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 खडक , अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत
2 थायी पता खडक , अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी राज  मा ती पाट ल वय57, यवसाय नोकर  एसट  वाहक अ लबाग डेपो, रा. खडक , ता.अ लबाग िज.रायगड. मो.नं.8087581848 
,आधार काड नं. 516709873394. सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे माझे राहते 
घर आहे . घरात मी माझी प नी सौ. राज ी मुलगा पाथ, मुलगी कुमार  पुजा, आई ीमती नमदा अशी माणसे एक ात राहतो. मी रा य 
प रवहन महामंडळ डेपो अ लबाग येथे वाहक हणून गेले 25 वषापासुन नोकर  क रत आहे.आमचे खडक  गावा या वकासा या कामाकर ता 
तसेच अडीअडचणी संदभात(गावक ) मट ंग होत असतात या मट ंगसाठ  मी जात असतो व काह  मह वा या मु यांवर बोलत असतो ते 
आमचे गावातील राहणारा हषल बाऴाराम पाट ल याला पटत नसावे याचाच मनात राग ध न मी आज द.12/4/2017 रोजी माझी आ याची 
नात सौ. ाची ठाकूर पूण नाव माह त नाह  ह  सरकार  दवाखा यात वाघोल  येथे नस अस याने व तेथे ती राहत अस याने तीला म छ  
घेवून सकाऴी 09.15 वा. चे सुमारास घ न खडक  येथून आमची इ म गाडी नं.MH 06BK9098 ह  घेवून वाघोल  येथे गेलो होतो तेथे 
तीला म छ  देवून चहा पाणी घेवून वाघोल  येथून घर  खडक  येथे येणेसाठ  09.30वा. चे सुमारास नघालो 09.35 वा. चे दर यान खडक  
येथे जुनी मराठ  शाऴा व कातल या दर यान आलो असता आमचे खडक  गावातील हषल बाऴाराम पाट ल याने माझे गाडीला समोर उभे 
राहून माझी गाडी अडवून थांब वल  व मला हणाला क , तु गावक  म ये जा त बोलतोस तुला चरबी आल  आहे काय बघुन घेतो असे हणून 
शवीगाऴी केल  व ठार मार याची धमक  दल  आहे. याचेपासून मला व माझे कुटुं बयांचे िजवीताला धोका आहे हणून माझी याचे व द 
माझी कायदे शर त ार आहे.माझा व रल जबाब माझे सम  संगणक णाल त मराठ त टंक लखीत केला असुन मा या सांग या माणे तो 
बरोबर आहे. 

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087581848

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 हषल   बाऴाराम  पाट ल वडील: बाऴाराम पाट ल 1. 
खडक ,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -402
108,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)): PRAMOD DASHRATH 
DESAI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH45778        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): 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.

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): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0055 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 12/04/2017 20:54 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/04/2017 20:18 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 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(3)

6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२६
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
9 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): 12/04/2017 Time (वेळ): 20:18 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:18 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 12/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/04/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 03:00 तास Time To (वेळेपयत): 03:00 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, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): शहाबाज, धामनपाडा,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अ भजीत    बाळाराम पाट ल
(b) Father's Name ( का नाम): बाळाराम पाट ल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1986 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

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):

(g) Occupation (  यवसाय): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9881528658

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शहाबाज, धामणपाडा             , अ लबाग, पोयनाड , रायगड, 

महारा -402108, भारत
2 थायी पता शहाबाज, धामणपाडा             , अ लबाग, पोयनाड , रायगड, 

महारा -402108, 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 सुशांत    सतीश पाट ल वडील: सतीश पाट ल 1. 
धामणपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -4
02108,भारत

2 सौरभ    सतीश पाट ल 1. 
धामणपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -4
02108,भारत

3 मतेश    चवरकर 1. 
धामणपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -4
02108,भारत

4 कांचन    पाट ल 1. 
धामणपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -4
02108,भारत

5 सायल       चवरकर 1. 
धामणपाडा,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -4
02108,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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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी अ भजीत बाळाराम पाट ल वय31 वष यवसाय वक ल  रा.धामणपाडा ता.अ लबाग िज. रायगड मो.नं.9881528658 सम  स ह ल 
हि पटल अ लबाग येथे अँड मट असुन लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर आहे घराम ये मी माझी आई, 
वडील व भाऊ अनुप पाट ल असे एक  कुटुंबात राहतो. मी अ लबाग िज हा यायालयात वक ल चा यवसाय करतो. द. 11/04/2017 रोजी 
सकाळी 11 वा. आमचे गावात हनुमान जयंती नमी ताने धामणपाडा केट मीअर लगचे मचेस गावाम ये चालु हो या मी मच म ये 
ब स लावत होतो यावेळी दुपार  साधारण 01.30 वा. या सुमारास आमचे गावातील राहणारा सुशांत सतीष पाट ल व यांचा भाऊ सौरभ 
सतीष पाट ल हे केट चालु असतांना माझे जवळ आले व मला हणाले क , भड या तुझेकडे खुप पैसे आलेले आहेत तुला सं याकाळी ठार 
मारतो असे बोलून तथेच केट खेळत होता यापुव ह  आमचे केट चे वादाव न भांडणे झालेल  होती. द. 11/04/2017 रोजी रा ी 10.30 
वा.हनुमान जयंती न म ताने गावा म ये पालखी नघालेल  होती . सदर पालखी म ये मी टाळ व म वाजवीत होतो. पालखी फरत फरत 
आमचे गावतील त याजवल ल चंचे या झाडाखाल  आ यावर तेथे माझे जवळ घर अस याने मी घरा समोर आलो तेथे माझा भाऊ व म  
असे आ ह  ग पा मारत बसलो होतो सदरची ता.12/04/2017रोजी पहाटे 03.00 वाज याची होती यावेळी तेथे सुशांत पाट ल , मतेश चवरकर, 
सौरभ पाट ल असे आले व यापैक  सुशांत पाट ल हा मला हणाला क , आज याला ठार मा  याची खुप नाटके चालल  आहेत असे बोलुन 
माझे त डावर फाईट मारल  व खशातुन चाकु काढुन माझे डा या डो याचे भुवईवर वार के याने मी खाल  पडलो यानंतर पु हा चाकुने माझे 
डो याचे मागे वार केले यानंतर मतेश व सौरभ याने मला हाताबु याने मारहाण केल . भांडणे सोड व यासाठ  माझा म  थमेश, स मरा, 
भाऊ अनुप व आई लल ता, वडील बाळाराम पाट ल असे आले असता सुशांत पाट ल यांची प नी कांचन पाट ल ह ने दगड उचलुन आईचे 
डो यावर व नाकावर मारले यानंतर सौरभ याने आईचा पदर खेचला व मतेश याने आईचे छातीवर फाईट मारल  व सायल  ह ने आईचे केस 
पकडुन तला खाल  पाडले तसेच मला सोड व यास आलेले माझे म  थमेश, स मत, भाऊ अनुप यांना सौरभ याने श वगाळी क न यांनाह  
िजवंत सोडु नका असे बोलुन धमक  दल  व दगड उचलुन थमेश या या डो यात मारले तसेच तोच दगड घेऊन स मत याने कपाळावर 
मारले यानंतर पालखीत असले या लेकांनी आमचे भांडण सोडवासोडव केल  यानंतर आ ह  त ार दे यासाठ  पोयनाड पोल स ठाणे येथे गेलो 
तेथे गे यावर पोल सानी आ हाला झोले या दुखापतीवर वै य कय उपचारासाठ  रपोट देवुन पेझार  थ मक आरो य क  येथे पाठ वले. तेथे 
आम यावर उपचार क न अ धक उपचार कर ता मला व माझे म  स मत पाट ल, थमेश पाट ल व आई ल लता पाट ल यांना स ह ल 
हि पटल अ लबाग येथे पाठ वले.तर  द.1204/2017 रोजी पहाटे 03.00 वाजता केट या पुव वैमन यातून भांडणाचा राग मनात ध न 
पालखी गावातील तळयाजवळ चंचे या झाडाखाल  आले वेळी मला सुशांत पाट ल याने चाकुने डावे डो याचे भुवईवर व डो या या मागे वार 
केले व मतेश व सौरभ याने हातबु याने मारहाण केल  तसेच सुशांतची प नी कांचन ह ने माझे आईचे डो यावर व नाकावर दगड मारले व 
मतेश याने आई या छातीवर फाईट मारल , सौरभ याने पदर खेचला व सायल  ह ने आईचे केस पकडून खाल  पाडले तसेच माझा म  
थमेश राजन पाट ल यास सौरभने शवीगाऴी क न डो यात दगड मारला, तसेच तोच दगड घेवून सौरभ याने समीत कमऴाकर पाट ल याचे 
कपाऴावर मारला व भाऊ अनुप यांना शवीगाऴी क न ठार मार याची धमक  दल  व मला सवानी मळून िजवे ठार मार या या उ ेशाने 
मारहाण केल  हणून माझी 1.सुशांत पाट ल 2. सौरभ पाट ल 3. मतेश चवरकर 4. कांचन पाट ल 5. सायल  चवरकर यांचे व द कायदे शर 
त ार 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)): NANDAJI 
HARIBHAVU BHOIR

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE
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Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 म हला  

5 म हला  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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