
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0037 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/03/2017 21:23 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/03/2017 21:23 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

5 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

6 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 185

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): 15/03/2017 Time (वेळ): 16:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:15 तास Entry No. (न द .):  046

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 15/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 16:15 तास Time To (वेळेपयत): 16:15 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता):  कु ळ                        ,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रमेश राघो साळावकर   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1949 (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):

वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील त ारदार व यांची प नी असे यांची मोटार सायकल नं.MH06BA6387ह  बेलकडे ते अ लबाग येथे 
चाल वत घेवून जात असताना मौजे. कु ळ येथील वरेन क चन दुकानासमोर रोहाअ लबाग रोडवर आले असता पाठ मागुन येणार  पांढया 
रंगाची तवेरा गाडी नंबर MH43AT9046यावर ल आरोपीत चालक याने दा  पवुन पाठ मागुन धडक मा न अ तवेगाने, बेदरकारपणे, हयगईने, 
अ वचाराने र याचे पर थीतीकडे दुल  क न अपघात क न अपघाताम ये फ याद  व फ याद चे प नीस लहाण मो या गंभीर व पा या 
दुखापती हो यास मोटारसायकलचे नुकसानीस कारणीभुत झाला व अपघाताची खबर न देता पळुन गेला हणुन.सदरची खबर रिज टर  दाखल 
क न सदर गु हयाचा पुढ ल तपास व र ठांचे आदेशा वये पोना/1197 सायगावकर हे कर त आहेत. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7798614052

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नवेदरबेल , अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नवेदरबेल , 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 अ द य ल मण प हाळकर 
   

1. स हुड ने ळ,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)): VAIBHAV DIPAK 
SAIGAVKAR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): VAISAI198011        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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 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): दादर कोअ ॅ टल 

FIR No. ( थम खबर .): 0013 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/03/2017 09:06 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/03/2017 09:06 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 ३०७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२५
9 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२६
10 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
11 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
12 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 135

13 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(3)

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): 15/03/2017 Time (वेळ): 07:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 08:35 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 14/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 21:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): कोपर,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): राज   ह रभाऊ हा े
(b) Father's Name (का नाम): 

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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):

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1970 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत
(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कोपर, पेण, दादर कोअ ॅ टल , रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता कोपर, पेण, दादर कोअ ॅ टल , रायगड, महारा -402107, 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 संजय माया मोकल  
अ मत नारायण मोकल  
नतेश जय  मोकल

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,भारत

2 सागर नामदेव मोकल   
सुरज राजाराम मोकल 
राकेश राजाराम मोकल

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा ,भारत

3 दल प जनादन मोकल  
भालचं  जोमा मोकल 
नवनाथ क णा हा े

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,भारत

4 जय  क णा मोकल   
भगवान गणाजी मोकल 
सुरज नवनाथ हा े

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,भारत

5 मंगेश बाळाराम मोकल  
मंदा कनी नारायण मोकल 
नरेश रामनाथ मोकल

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,भारत

6 संदेश भगवान मोकल  
नरेश रामचं  मोकल 
णत काश मोकल

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,भारत

7 दामोदर कसन पाट ल  
तकेश काश मोकल 
मंगेश दामोदर पाट ल

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,भारत

8 नामदेव क णा मोकल  
पोशा क णा मोकल 
जनाबाई राजाराम मोकल 

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा ,भारत

9 सुलोचना    नामदेव 
मोकल

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,भारत

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

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)

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब तार ख 15/03/2017 मी राज  हर भाऊ हा े वय 47वष धंदा शेती रा. कोपर पो ट जोहे ता. पेण मो.नं. 9273167909 सम  पोल स 
ठा यात हजर राहून खबर लहून देतो क, मी वर ल ठकाणी राहणारा असुन तेथे माझे वतचे राहते घर आहे. घरात मी, माझे प नी सौ. 
सुगंधा तसेच मुलगे कु. न खल वय 17 व कु. साह ल वय 15 व माझी आई सौ. जानक बाई, वडील ह रभाऊ शवराम हा े अशी माणसे 
एक  कुंटुंबात राहतो. मी शेती क न माझे कुंटुंबाचा उदर नवाह करतो. दनांक 12/03/2107 रोजी होळी सणाचे दवशी सायकांळी 7.00 वा. चे 
सुमारास न वन घंटेची मरवणुक तुन गुलाल उडाला या कारणाव न यावेळी यां यात व आम यात करकोळ वाद ववाद झालेला होता. 
यावेळी तो वाद आ ह  आपसात मट वलेला होता. दनाक 14/3/2017रोजी 9.00 वा. चे सुमारास मी जेवण क न घराम ये बसलो होतो. 
ते हा शांत हा े व राकेश मोकल यां यात राकेश मोकलला कुणी दगड मारला हणुन शांत हा े व राकेश मोकल यां यात बाचाबाची 
झाल  होती. यावेळी शांत मधुकर हा े याचे घरासमोर लोकांचा भांडण कर याचा मो याने आवाज ऐकु आला हणुन मी घरातून बाहेर 
येवुन शांत हा े याचे घरासमोर गेलो असता तेथे आमचे व द गटातील 1)संजय माया मोकल2)अ मत नारायण मोकल 3) नतेश जय  
मोकल 4)सागर नामदेव मोकल 5) सुरज राजाराम मोकल 6)राकेश राजाराम मोकल 7) दल प जनादन मोकल 8) भालचं  जोमा मोकल 
9)नवनाथ क णा हा े 10) जय  क णा मोकल 11)भगवान गणाजी मोकल 12)सुरज नवनाथ हा े 13)मंगेश बाळाराम मोकल 14) 
मंदा कनी नारायण मोकल 15)नरेश रामनाथ मोकल 16)संदेश भगवान मोकल 17)नरेश रामचं  मोकल 18) णत काश मोकल 19)दामोदर 
कसन पाट ल 20) तकेश काश मोकल 21)मंगेश दोमोदर पाट ल 22) नामदेव क णा मोकल 23)पोशा क णा मोकल 24)जनाबाई राजाराम 
मोकल 25) सुलोचना नामदेव मोकल सव रा. कोपर ता. पेण असे लोक एक त जमावाने येवुन शांत हा े हा याचे घराचे दारासमोर उभा 
असताना यास तु मादरचोद घरातुन बाहेर ये तुला ठार मा न टाकतो. तु ह  मंद रात लाव यासाठ  आणले या न वन घंट ची मरवणुक काढता 
काय असे बोलुन सदरचे लोक शांत हा े यास मार यासाठ  घोल याने अंगावर गेले वर ल लोकांपैक  1) भालचं  जोमा मोकल 2) दल प 
जनादन मोकल3)मंगेश बाळाराम मोकल अशांचे हातात लाकडी काठया व बँट होती तसेच 4) जय  क णा मोकल 5) नतेश जय  मोकल यांचे 
हातात सलई अशी ह यारे होती सदर लोकांचे घोल यातील राकेश मोकल हा शांत मधुकर हा े यांस हाताबुं याने मारहाण क  लागला 
हणुन मी सदरचे भांडण सोड व यास व जमावातील लोकांना शांत कर यासाठ  गेलो असता 1)संजय माया मोकल 2) अ मत नारायण मोकल 
3) नतेश जयं  मोकल 4)सागर नामदेव मोकल 5)सुरेश राजाराम मोकल यांनी मला तु मादरचोद आ हाला शांत हा असे सांगणारा कोण तुला 
ठार मा न टाकतो असे बोलुण यांनी मला हाताबुं याने व लाथेने मारहाण करणेस सु वात केल  यामुळे उजवे डोळयाचे वरती मार लागुन 
दुखापत झाल  आहे. शर रास मुका मार लागलेला आहे. हणुन मी घाब न जावुन मोठमोठयाने मला वाचवा असे ओरडु लागलो या आवाजाने 
आमचे आळीतील 1) परेश सुरेश हा े 2) वलास मा ती हा े 3) ेमनाथ रामा मोकल 4)व सला दनेश हा े 5)व ण द ता ेय पाट ल 
6)गजानन व वनाथ हा े 7)वासुदेव धनाजी हा े 8)भगवान दामोदर हा े 9) पेश भगवान हा े 10)महेश भगवान हा े 11) दपक 
गजानन हा े 12)सुरेखा पांडुरंग हा े 13)राहुल रामभाऊ हा े असे सदरचे भांडण सोड व यासाठ  आले असता यांना वर ल लोकांनी 
हाताबुं याने काठ ने लोखंडी सलई व बटने अशा ह याराने व दगड वटा फेकुन मार याने यांना डो यास, हातापायास, पाठ वर गंभीर 
व पा या दुखापती झाले या आहेत. नंतर आ हा जखमींना आमचे आळीतील लोकांनी राकेश सुरेश हा े याचे टपोमधुन पेण येथील सरकार  
दवाखा यात आणुन उपचार कर ता दाखल केले तेथे आमचे झाले दुखापतीवर औषधपचार कर यात आलेले आहेत. आमचेपैक  1) परेश सुरेश 
हा े 2) वलास मा ती हा े 3) ेमनाथ रामा मोकल यांना ाणघातक दुखापती झा या अस याने यांना अ धक उपचार कर ता एम.जी.एम. 
हाँ पीटल नवी मुंबई येथे पाठ व यात आलेले आहे. तर  दनांक 14/3/2017रोजी रा ौ 09.30 वा. चे सुमारास कोपर या ठकाणी राकेशला 
दगड कोणी मारला व होळीचे दवशी झालेला करकोळ वाद या गो ट चा मनात राग ध न आमचे गांवातील 1)संजय माया मोकल2)अ मत 
नारायण मोकल 3) नतेश जय  मोकल 4)सागर नामदेव मोकल 5) सुरज राजाराम मोकल 6)राकेश राजाराम मोकल 7) दल प जनादन 
मोकल 8) भालचं  जोमा मोकल 9)नवनाथ क णा हा े 10) जय  क णा मोकल 11)भगवान गणाजी मोकल 12)सुरज नवनाथ हा े 
13)मंगेश बाळाराम मोकल 14)नरेश रामनाथ मोकल 15)संदेश भगवान मोकल 16)नरेश रामचं  मोकल 17) णत काश मोकल 18)दामोदर 
कसन पाट ल 19) तकेश काश मोकल 20)मंगेश दामोदर पाट ल 21) नामदेव क णा मोकल 24)पोशा क णा मोकल 23)जनाबाई राजाराम 
मोकल 24) सुलोचना नामदेव मोकल 25)मंदा कनी नारायण मोकल व इतर यांनी गैरकायदयाची मंडळी जमवुन हाताम ये बट, लोखंडी 
सलई,लाकडी दांडके, दगड वट  अशी घातक ह यारे घेवुन तसेच दगडफेक क न हाताबुं याने मारहाण क न तु हाला ठार मारतो असे बोलु व 
शवीगाळी क न यांचे हातातील लाकडी दांड याने आमचे काह  नातेवाईकां या डो यात वार क न व ाणघातक व पा या दुखापती क न 
मला व इतर नातेवाईकांना दांड याने व बटने हातापायास मारहाण क न गंभीर व पा या दुखापती के या हणुन आ हाला मारहाण करणाया 
इसमां व द त ार आहे. 

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.)

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
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(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): HARSHVARDHAN 
SHANKAR BARAVE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): POBN83697        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): HARSHVARDHAN SHANKAR BARAVE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN83697

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 पु ष  

5 पु ष  

6 पु ष  

7 पु ष  

8 पु ष  

9 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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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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)
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1. P.S. (पोल स ठाणे): दादर कोअ ॅ टल 

FIR No. ( थम खबर .): 0012 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/03/2017 07:31 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/03/2017 07:31 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 ३०७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
8 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२५
9 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२६
10 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
11 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
12 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 135

13 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(3)

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): 15/03/2017 Time (वेळ): 07:01 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 07:01 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 14/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 21:30 तास Time To (वेळेपयत): 21:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): कोपर,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ. चं भागा  द ताराम  मोकल
(b) Father's Name (का नाम): 
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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):

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1965 (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.): 91-9270992735

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता कोपर, दादर कोअ ॅ टल , रायगड, महारा -402107, भारत
2 थायी पता कोपर, दादर कोअ ॅ टल , रायगड, महारा -402107, 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 राज  ह रभाऊ हा े  
पांडुरंग बाळाजी हा े  
वलास मा ती हा े

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,भारत

2 ेमनाथ रामा मोकल  परेश 
सुरेश हा े पांडुरंग 
परशुराम हा े 

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,भारत

3 वकास मा ती हा े  
दपक गजानन हा े  
अ नल परशुराम हा े

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा ,भारत

4 देवक  गजानन हा े  
नतीन अंबाजी पाट ल 
शारदा वलास हा े

1. कोपर,पेणरायगड,महारा ,भारत

5 शांत मधुकर हा े  व ण 
द ता ेय पाट ल गजानन 
व वनाथ हा े

1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा ,भारत

6 भगवान दामोदर हा े  
पेश भगवान हा े  
सुरेखा पांडुरंग हा े

1. कोपर,पेणरायगड,महारा ,भारत

7 सुलोचना रामदास हा े    1. कोपर,पेण,दादर 
कोअ ॅ टल,रायगड,महारा -402107,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): 
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12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी सौ. चं भागा द ताराम मोकल वय 52 वष धंदा गह णी रा. कोपर पो ट जोहे ता. पेण मो.नं. 9270992735 सम  पोल स ठा यात हजर 
राहून खबर लहून देते क, मी वर ल ठकाणी राहणार  असुन तेथे माझे वतचे राहते घर आहे. घरात मी, माझे पती द ताराम काशीनाथ 
मोकल, मुलगा वनोद द ता ेय मोकल, सुन सौ. व नता व नात इ शता असे एक ीत कुंटुबात राहतो. दनांक 10/03/2017 रोजी हा े 
कुंटुंबातील मुलगी समा हा े व मोकल कुंटुबातील मुलगा णत मोकल यांचा ेम ववाह कजत कोटात झाला होता. सदर दवशी मोकल यांनी 
वरात हा े यां या घराजवळ काढल  होती. दनांक 12/03/2107 रोजी होळी सणाचे दवशी सायकांळी 7.00 वा. चे सुमारास आ ह  
बन वले या मटणाम ये अ नल जनादन हा े व याचे म  यांनी देवाचे मरवणुक तुन गुलाल टाकला या कारणाव न यावेळी यां यात व 
आम यात करकोळ वाद ववाद झालेला होता. यावेळी तो वाद आ ह  आपसात मट वलेला होता. दनाक 14/3/2017रोजी 9.15 वा. चे 
सुमारास मी व आमचे घरातील सव जेवत असताना घराचे बाहेर आरडाओरडा चालु अस याचा आवाज आला हणुन आ ह  घरातील सव बाहेर 
येवुन पाह ले असता शांत हा े व राकेश मोकल यां यात राकेश मोकलला कोणी दगड मारला हणुन शांत हा े व राकेश मोकल यां यात 
बाचाबाची चालु होती हणुन मी या दोघां याम ये पडुन यांची भांडणे सोड वल  यानंतर ते दोघेह  आपआपले घर  नघुन गेले. व आमचे 
घराचे समोर ल अंगणात जमलेले आमचे नातेवाईक असे आ ह  चचा कर त असताना रा ी 9.30 वा. चे सुमारास तेथे शांत हा े याचे 
नातेवाईक व आमचे गांवातील रह वासी 1)राज  ह रभाऊ हा े 2) पांडुरंग बाळाजी हा े 3) वलास मा ती हा े 4)महेश गजानन हा े 
5) ेमनाथ रामा मोकल 6)परेश सुरेश हा े 7) पांडुरंग परशुराम हा े 8) वि नल गजानन हा े 9) वकास मा ती हा े 10) दपक गजानन 
हा े 11) अ नल परशुराम हा े 12)व सला दनेश हा े 13) देवक  गजानन हा े 14) नतीन अंबाजी पाट ल 15)शारदा वलास हा े 
16)कौस या अ नल हा े 17) शांत मधुकर हा े 18)व ण द ता ेय पाट ल 19) गजानन व वनाथ हा े 20)वासुदेव धनाजी हा े 21) 
भगवान दामोदर हा े 22) पेश भगवान हा े 23)सुरेखा पांडुरंग हा े 24)सौ. आनंद  मधुकर हा े 25)सुलोचना रामदास हा े व इतर 
असे एक  मऴुन हाताम ये येका या कुहाड, टंप, लाकडाचे व फावडयाचे दांडके घवुन धावत येवुन आमचे अंगावर दगडफेक क न यांना 
ठार मारा असे बोलुण आमचे जवळ येवुन माझे घराचे अंगणात आम या जमले या भावक या लोकांना वर ल लोकां या हाताम ये असले या 
ह यारांनी मारहाण कर यास सु वात केल  यावेळी वलास मा ती हा े याने या या हातातील लाकडी दांड याने माझे डावे हाताचे दंडाला 
जोरदार उपट  मा न मला दुखापती के या तसेच भालचं  जोमा मोकल यास ेमनाथ रामा मोकल याने याच माणे सुरेश राजाराम मोकल 
यांचे पांडुरंग बालाजी हा े याने, भगवान गनाजी मोकल याचे राज  ह रभाउ हा े याने नरेश रामनाथ मोकल याचे दपक गजानन हा े 
याने यां या हातातील कुहाडीने डो यात वार क न गंभीर दुखापती केले या आहेत तसेच आमचे नातेवाईक बाळाराम का शनाथ मोकल सुनंदा 
बाळाराम हा े, संदेश भगवान मोकल, राकेश राजाराम मोकल व इतर यांना शांत मधुकर हा े याने याचे हातातील लाकडी दांड याने परेश 
सुरेश हा े याचे हातातील फावडयाचे दांड याने व महेश गजानन हा े याने याचे हातातील लाकडी दांड याने उपट  मा न लहान मो या 
दुखापती के या आहेत. यानंतर पोल स आले व यांना पाहुन आ हाला मारहाण करणारे वर ल इसम पळुन गेले सदर भांडणाम ये जखमी 
झाले या इसमांना आ ह  आमचे वाहनाम ये घेवुन आमचे गावातील सरकार  दवाखा याजवळ पोहचलो यावेळी कोपर येथील सरकार  
दवाखाना बंद अस याने आ ह  जखमी झालेले सवजण उपचाराकर ता पेण येथील सरकार  दवाखा यात आलो तेथील डाँ टरांनी आमचेवर 
औषधपचार सु वात केल  आमचेपैक  भालचं  जोमा मोकल, भगवान गणाजी मोकल यां या डो यास भरपुर दुखापत झालेल  अस याने यांना 
डाँ टरांनी अ धक उपचाराकर ता एमजीएम हाँि पटल नवी मुंबई येथे पाठ वलेले आहे. तर  दनांक 14/3/2017 रोजी रा ौ 9.30 वा. चे 
सुमारास कोपर या ठकाणी राकेशला दगड कोणी मारला, मोकल व हा े कुंटुंबात झालेला ेम ववाह, मोकल कुंटुबांनी काढलेल  वरात व 
होळीचे दवशी मटणात टाकलेला गुलाल या गा ट चा मनात राग ध न, राकेश राजाराम मोकल या या सोबत आज झालेले भांडण या दो ह  
गो ट चा राग ध न आमचे गांवातील 1)राज  ह रभाऊ हा े 2) पांडुरंग बाळाजी हा े 3) वलास मा ती हा े 4)महेश गजानन हा े 
5) ेमनाथ रामा मोकल 6)परेश सुरेश हा े 7) पांडुरंग परशुराम हा े 8) वि नल गजानन हा े 9) वकास मा ती हा े 10) दपक गजानन 
हा े 11)अ नल परशुराम हा े 12)व सला दनेश हा े 13) देवक  गजानन हा े 14) नतीन अंबाजी पाट ल 15)शारदा वलास हा े 
16)कौस या अ नल हा े 17) शांत मधुकर हा े 18)व ण द ता ेय पाट ल 19) गजानन व वनाथ हा े 20)वासुदेव धनाजी हा े 21) 
भगवान दामोदर हा े 22) पेश भगवान हा े 23)सुरेखा पांडुरंग हा े 24)सौ. आनंद  मधुकर हा े 25)सुलोचना रामदास हा े व इतर 
असे गैरकायदयाची मंडळी जमवुन हाताम ये कुहाड, टंप, लाकडी व फावडयाचे दांडके अशी घातक ह यारे घेवुन तसेच दगडफेक क न 
तु हाला ठार मारतो असे बोलु यांचे हातातील कुहाडीने आमचे काह  नातेवाईकांना डो यात वार क न ाण घातक व पा या दुखापती क न 
मला व इतर नातेवाईकांना लाकडी दांड याने व टंपने हातापायास मारहाण क न गंभीर व पा या दुखापती क न शवीगाळी व दमदाट  
केल  हणुन माझी आ हाला मारहाण करणाया इसमा व द 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)): HARSHVARDHAN 
SHANKAR BARAVE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): POBN83697        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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(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): HARSHVARDHAN SHANKAR BARAVE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN83697

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 पु ष  

5 पु ष  

6 पु ष  

7 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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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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)
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1. P.S. (पोल स ठाणे): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0042 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/03/2017 05:49 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/03/2017 05:49 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 122C

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): 15/03/2017 Time (वेळ): 03:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 05:33 तास Entry No. (न द .):  012

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 15/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/03/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 02:30 तास Time To (वेळेपयत): 02:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 01 क.मी.
(b) Address (प  ता): वरे वर मंद र वरची खोपोल ,  वरची खोपोल ,खालापुर

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

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

(a) Name (नाव): चं कांत नथुराम पयेर   
(b) Father's Name ( का नाम): नथुराम पयेर
(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 खोपोल ,, खालापुर, खोपोल , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता खोपोल ,, खालापुर, 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 15.03.2017 मी चं कांत नथुराम पयेर वय33 वष पो श/1626 नेमणूक खोपोल  पोल स ठाणे सम  पोल स ठाणेत हजर राहून 
सरकारतफ खबर लहून देतो क , मी गेले चार वषापासून खोपोल  पोल स ठाणेचे नेमणूक स आहे. मा.पोल स नर क सो.खोपोल  पोल स ठाणे 
यांचे आदेशा वये काल दनांक 14.03.2017 रोजी रा ौ 23.00 वाजता ते आज दनांक 15.03.2017 रोजी 05. 00 वाजेपयत पोल स 
उप नर क ी गायकवाड यांचे सोबत खोपोल  पोल स ठाणे सव ह ीम ये रा ौग त करणेबाबत आ हाला आदेशीत कर यात आलेले होते. 
या माणे मी तसेच पोल स उप नर क ी गायकवाड असे आ ह  खोपोल  बाजारपेठेम ये रा ौग त कर त असताना रा ौ 02.30 वाज याचे 
सुमारास वरे वर मंद र वरची खोपोल  येथे आलेवेळी वरे वर मंद र प रसरात एक इसम अंधाराम ये संशयीत र या उभा असलेला आ हाला 
दसला. यास आ ह  याचे नाव गाव वचा न एवढया रा ी अंधाराम ये काय करतो याबाबत चैकशी केल  असताना तो कोणतेह  
समाधानकारक मा हती देत नाह . सदरचा इसम हा चोर  अगर घरफोडी कर याचे इरादयाने संशयीत र या मळून आ याने पोल स उप नर क 
ी गायकवाड यांनी ता काळ दोन पंचाना बोलावून घेवून यांचे सम  पु हा नमूद इसमास व वासाम ये घेवून चैकशी केल  असता याने 
आपले नाव आकाश आंबदास जाधव, वय 22 वष.रा.सोमजाई असे सां गतले. तर  सदरचा इसम आकाश आंबदास जाधव, वय 22 वष रा. 
सोमजाईवाडी खोपोल  ता.खालापूर हा सुया त ते सुय दयाचे दर यान आपले अि त व अंधारात लपवून चोर  अगर घरफोडी कर याचे इरादयाने 
संशयीत र या मळून आलेला अस याने याचे व  माझी मुंबई पोल स अँ ट कलम 122क माणे कायदेशीर त ार आहे. सम  हा जबाब 
लहून दला सह . 

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 आकाश आंबदास जाधव   1. सोमजाईवाडी 
खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,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)): SAWATA MAHADEO 
SHINDE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PCMAH69773        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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 पु ष 1995  

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 .): 0043 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/03/2017 20:25 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/03/2017 20:10 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 15/03/2017 Time (वेळ): 14:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:10 तास Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 15/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:30 तास Time To (वेळेपयत): 11:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): मौजे कमला आकट ब डींग या , शा ीनगर , खोपोल ,,खालापूर

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

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

(a) Name (नाव): संतोष का शनाथ गावडे   
(b) Father's Name ( का नाम): का शनाथ गावडे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1973 (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.): 91-7758806769

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता जां भवल  चौक, खालापूर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता जां भवल  चौक, खालापूर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता.15/03/2017 मी संतोष का शनाथ गावडे वय 44 वष,धंदा र ा चालक, रा. जांभीवल  चैक खालापुर ता.खालापुर िज.रायगड, आधार 
काड नं.433668241944, मो.नं.7758806769 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे 
माझे घर आहे. घरात मी माझी प नी आ णा गावडे, आई वडील व दोन मुले असे एक ात राहतो. माझी र ा नं.एमएच/46/एसी/3750 ह  
चालुवन कुंटुबाचे उदर नवाह करतो. मी माझी र ा ह  र ा ट डला सकाळी 10.00 वा. लावतो व सायकाळी 06.00 वा. र ा माझे घर  
उभी करतो.आज ता.15/03/2017 रोजी सकाळी 10.00 वाजता मी माझी र ा ह  चैक र ा ट डला लावल  असताना सुमारे 10.20 वा. चे 
सुमारास एक इसम हा मला वचा  लागला क , खोपोल  येथे मुकेश याचे दुकानातुन तांदुळ घेवुन जायचे आहे, तर  खोपोल  येथे जायचे क ती 
भाडे याल. तर  मी याला चैक ते खोपोल  येथे जायचे 400/ पये घेईन. व मी चैक येथील मुकेश याचे दुकानातुन तांदुळ व या अनोळखी 
इसम यास घेवुन खोपोल  र ा ट ड येथे 11.00 वा.आलो असता या अनोळखी इसमाने मला सां गतले क , माझे मालक हे 35 कलो 
मटण वकत घेत आहेत. मी याचे जवळुन पेमट घेवुन येतो. व तो अनोळखी इसम हा माकट म ये नघुन गेला. थोडया वेळाने तो परत 
र ाम ये आला. तथे तुलाराम राजभर याचे युस गाडीवर आ ह  दोघांनी क लगंडचे युस यायलो. यांनतर या अनोळखी इसमाचे 
सांगणेव न मी माझी र ा कमला आकड शा ीनगर खोपोल  येथे नेल  असता यांने र ा थांब व यास सां गत याने मी र ा थांब वल . 
तथे तो इसम र ा म ये ठेवलेले तांदुळ उतरवणार होता. पंरतु यांने तीथे तांदुळ न उतरवता माझे मालक येणार आहेत. आपण यांना 
तांदुळ देवु, असे सां गत याने माझा र ा तथे उभा होता. ते हा तो अनोळखी इसम माझे र ाचे चालक सटवर बसला. व मी र ाचे मागील 
सटवर बसुन असताना या इसमाने माझे गळयातील सो याची चैन बघुन तुझी चैन खुप चांगल  आहे. मला दाखव असे हणुन माझे 
गळयातील सो याची चैन काढुन वतःचे गळयात घातल  आ ण सगरेट पवुन येतो असे मला सांगुन तो शा ीनगर कडे जाणारे रोडने पुढे 
नघुन गेला. मी याची सदर ठकाणीच वाट बघत होतो. पंरतु बराच वेळ झा यानंतर सु दा तो परत न आ याने मी शा ीनगर प रसरात 
सदर अनोळखी इसमाचा शोध घेतला. असता तो मला मळुन आला नाह . सदर अनोळखी इसमाने माझे गळयातील सो याची चैन वजन 
अंदाजे द ड तोळे कंमत अंदाजे 42,000/ पये ची माझी फसवणुक क न घेवुन गेला.सदर अनोळखी इसम याचे वणन पुढ ल माणे अंदाजे 
वय 45 वष, रंग सावळा, अंगाने म यम, डो याला पुढे ट कल पडलेले, अंगात नेसुस काळया रंगाची फुल प ट व काळा पांढया आड या पटया 
असले या हाप टशट पायात च पल असे प रधान केलेला (सदर वर ल वणनाचा इसम मला पु हा दसुन आ यास मी याला ओळखेन)तर  
वर ल अनोळखी इसमाने माझे गळयातील सो याची चैन अंदाजे वजन द ड तोळे ह  दनांक 15/03/2017 रोजी 11.30 वा.चे सुमारास माझे 
गळयातुन काढुन माझी फसवणुक क न नघुन गेला तर  या अनोळखी इसमा व द कायदे शर कायवाह  हो याकर ता माझी त ार आहे. 
माझी वर ल खबर सगंणकावर टंक लखीत केलेल  असुन ंट काढ यानंतर मी वतः वाचुन पाह ल  माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  
ह  खबर लहुन दल  सह  

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) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): salim ajim chavhan Rank (हु ा): पोल स नर क

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

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(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): 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)



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

1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0019 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/03/2017 20:20 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/03/2017 15:15 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

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

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): Time (वेळ): 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 19:36 तास Entry No. (न द .):  015

4. Type of Information (मा हतीचा कार): 

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

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

(a) Name (नाव): 

(b) Father's Name (का नाम): 

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

(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)

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

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)

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

हक गत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  हे आपले ता यातील आपाची मोटार सायकल .एम.एच.02/EL/5132 ह  तेलंगे ते 
महाड अशी चाल वत घेवुन येत असताना मैजे सव गावचे हदद त आलेवेळी यांतील आरोपीत याने आपले ता यातील हो डा शाइन कंपनीची 
मोटार सायकल नं.एम.एच.06बी.एल.2922 ह  महाड बाजुकडुन तेलंगे बाजुकडे चाल वत घेवुन जात असताना र याचे पर स थीकडे दुलश 
क न अ तवेगाने हयगयीन बेदरकारपणे मोटार सायकल चालवुन र ताचे व द दशेला येवुन फयाद  यांचे मोटार सायकलला समो न ठोकर 
मा न फयाद  यां या मोटार सायकलला आरोपी याचे पाठ मागुन येणाया मोटार सायकल .एम.एच.04सी. ह .3752 ह ची ठोकर लागुन 
अपघात होवुन अपघाताम ये फयाद  व सा ीदार यांना लहान मोठया व पा या गंभीर दुखापतीस कारणीभुत होवुन ती ह  वाहनां या 
नुकसानीस कारणीभुत झाला हणुन. 

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)): Sanjay vaman Thavai Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1150        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): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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

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. P.S. (पोल स ठाणे): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0030 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/03/2017 02:01 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/03/2017 02:01 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 ३२३
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
8 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): 15/03/2017 Time (वेळ): 21:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:30 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 15/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:00 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, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): वाघजई पोयनाड,अ लबाग-402108

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): हराबाई    यशवंत लोभी
(b) Husband's Name ( का नाम): यशवंत लोभी
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1977 (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): 

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):

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8698929190

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वाघजई पो-पोयनाड, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत
2 थायी पता वाघजई पो-पोयनाड, 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 चमा     लव या पारधी 1. वाघजई 
पो-पोयनाड,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा -4
02108,भारत

2 दामु    चमा पारधी 1. वाघजई 
पो-पोयनाड,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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी सौ. हराबाई यशवंत लोभी वय40 यवसाय मोलमजुर , रा.वाघजई पो. पोयनाड ता.अ लबाग िज.रायगड मो.नं.8698929190 सम  पोल स 
ठा यात हजर राहुन लहुन देते क ,मी वर ल ठकाणी राहणार  असुन तेथे आमचे राहते घर आहे. घरात मी माझे पती यशवंत नवशया लोभी 
मुलगा 1.स चन यशवंत लोभी वय21 , 2. नखील यशवंत लोभी वय18 3.कु.वै णवी यशवंत लोभी वय14 असे माणसे एक  राहतो. आमचे 
गावचे ह ीत ओवऴीची खाण येथे असले या भाटावर तोडल चे माडव केले असुन स या ते बाजते झालेले आहे. आमचे वाघजई गावात राहणारा 
चमा लव या पारद  याचा बैल यापुव  4/5 वेऴा आमचे तोडल चे मांडवात श न यानी तोडणीस आलेल  त डल चे मांडे खाले होते या 
संदभात चमा लव या पारद  यांना आ ह  समज दल  होती आज रोजी 15/03/2017 रोजी बोपोल  येथे बाबु नव या लोभी यांचे मुल चा 
साखरपु याचा काय म अस याने सदर तोडल चे माचा म ये रानट  माकडे येवुन ास देतात याकर ता सकाऴी तोडल चे माचा म या जावुन 
आमचा पाल व कु ा माकडे येवु नयेत हणुन बादुन ठेवून मी माझे पती यशवंत लोभी असे बोपोल  येथे गेलो होतो सदर साखरपु याचा 
काय म आटपुन बोपोल  येथुन माझे पती यशवंत लोभी हे तोडल ला खत घे यासाठ  पोयनाड येथे आले व मी बोपोल  येथुन सायकाऴी 
04.00 वा नघुन वाघजई येथे घर  04.30 वा गेले. घर  गेले नंतर कु ा तोडल या माडवात सकाऴपासुन बाधला अस याने याला 
सोड यासाठ  गेले यावेऴी तो आमचे तोडल चे माडवात चमा लव या पारधी याचा बैल शरला होता व तो तोडल चे माढे खात होता हणुन 
या मी हकलत याचे घराजवऴ सांयकाऴी 05.00 वा.चे सुमारास आणला व चमा पारधी यांना तुमचा बैल परत आम या तोडल या माडवात 
श न माढे खावुन नुकसान केले आहे. या यावर तु ह  बंधन का ठेवत नाह  असे हणाले असता या गो ठ चा चमा लव या पारधी व याची 
मुलगे दामु चमा पारधी, भा कर चमा पारधी, प नी यमुना चमा पारधी यांनी मला शवीगाऴी कर यास सु वात केल  व मार यास अंगावर 
धावुन आले या पाहुन मला सोड व यासाठ  माझा मुलगा स चन यंशवंत लोभी हा आला असता 1. चमा लव या पारधी 2.दामु चमा पारधी, 
3.भा कर चमा पारधी 4.गोमा धाया लेडी 5. यमुना चमा पारधी 6. मोद अंनता लेडी 7. शवानी अंनता लेडी 8.शकुन भा कर पारधी 9.अंनता 
गोमा लेडी 10.राहुल पदमाकर लेडी 11.पद  दामो पारधी सव रा.वाघजई ता.अ लबाग यांनी संगणमत क न मला तसेच माझा मुलगा स चन व 
माझी नंनद सुनंदा गणपत पारधी यांना का यानी व हाताबु यानी हाणमार केल  सदर मारहाणीत माझा मुलगा स चन यांचे डो यास जखम 
झाल  असुन पाठ वर व पायावर काठ या उपट  मार याने मु का मार लागला आहे. तसेच मला व माझी नंनद सुनंदा गणपत पारधी हला 
सुधा मु का मार लागला आहे. वर ल सव लोकानी आ हाला शवीगाऴ क न िजवे ठार मार याची धमक  दल  आहे.मला तसेच मुलगा स चन, 
ननंद सुनंदा पारधी यांना झा ले दुखापतीवर ाथ मक आरो या क  पोयनाड येथे उपचार कर यात आले आहेत. तर  वर ल 1. चमा लव या 
पारधी 2.दामु चमा पारधी, 3.भा कर चमा पारधी 4.गोमा धाया लेडी 5. यमुना चमा पारधी 6. मोद अंनता लेडी 7. शवानी अंनता लेडी 
8.शकुन भा कर पारधी 9.अंनता गोमा लेडी 10.राहुल पदमाकर लेडी 11.पद  दामो पारधी सव रा.वाघजई ता.अ लबाग याचे व दात माझी 
त ार आहे. माझा वर ल जबाब मी सां गतले माणे माझे पती यशवंत नव या लोभी यांचे सम  संगणकावर मराठ त टंक ल खत केल  असुन 
ते मला वाचून दाख वले ते म माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे 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)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH42688        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): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

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 पु ष  

2 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)  
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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 .): 0031 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 16/03/2017 02:21 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 16/03/2017 02:21 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 ३२३
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
8 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): 15/03/2017 Time (वेळ): 23:55 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:55 तास Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 15/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:00 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, 12 क.मी.
(b) Address (प  ता): वाघजई पो-पोयनाड,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): भा कर    चमा पारधी
(b) Father's Name ( का नाम): चमा पारधी
(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): 

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):

फयाद  भा कर चमा पारधी वय28 यवसायशेती ,रा.वाघजई पोपोयनाड ता.अ लबाग मो.नं.9209083092आरोपी 1) स चन यशवंत लोभी 2) 
मा ती नागेश पारधी 3) नागेस चमा पारधी 4) हरा यशवंत लोभी 5) गणपत चमा पारधी 6) म नषा चं कांत उघडा 7) ह र चमा पारधी 
8)द ता चमा पारधी 9)सोनी ह र पारधी 10)सुनंदा गणपत पारधी 11) नागी गणपत पारधी 12) नवशी गणपत पारधी 13) कुसुम जानु लोभी 
14) संजय जानु लोभी 15) मंगेश गणपत पारधी सव रावाघजई ताअ लबाग गु.घ.ता.वेऴ. ठकाण द15.03.2017 रोजी 17.00 वा.चे दर यान 
मौजे वाघजई येथे भा.द. व.सं.कलम 143,147,148,149,324,323,504,506,सह महारा  पोल स कायदा कलम 37(1)(3)चा भंग 135 
माणेजखमी 1) वत फयाद  2)जोमा धाया लडी, चमा लवजी पारधी, दामोदर चमा पारधी, अनंता गोमा लडी, कु. शवानी अनंता लडी, 
सौ.कुसुम अनंता लडी,शकुन भा कर पारधी, पद  दामोदर पारधी, वेणु गोमा लडी, ह कगत यातील फयाद  व आरोपी हे एकाच गावातील 
राहणारे असुन फयाद  यांचा बैल आरोपी नं.4 हरा यशवंत लोभी यां या त डल या मांडवाम ये श न त डल चे मांडे खा ले आहेत हणुन 
आरोपी नं.4 हने शवीगाऴी कर त फयाद  यांचे घराजवऴ आल . यावेऴी फयाद  हे हणाले क  तुमचे काह  नुकसान झाले अस यास याची 
नुकसान भरपाई देतो असे हणाले यावेऴी या ठकाणी आरोपी नं.4 हचा मुलगा आरोपी नं. 1 व 2,3, 5 ते 15 असे आले होते. यांचेपैक  
आरोपी नं.1 याने मु ामहुन फयाद  यांना ध का मारला यामुऴे फयाद  यांचा पाय फयाद  यांचा लहान मुलगा याला लागुन तो खाल  पडला 
यामुऴे फयाद  हणाला क  तु ह  भांडण मटले आहे मग शवीगाऴी क न ध काबु क  कशाला करता असे हणाले असता या गो ट चा 
राग येउन आरोपी नं.1 याने याचे हातातील लाकडी दांड याने फयाद  यास तसेच याचे वडील दामु चमा पारधी व कुसुम अनंत लडी यांना 
मार यास सु वात केल . यांना सोड व यासाठ  सा ीदार गोमा धाया लडी वगैरे 9 हे गेले असता रायगड िज यात जमावबंद  आदेश 
असतानाह  आरोपी यांनी एक  जमुन लाकडी दांड याने व हाताबु यानी फयाद  व सा ीदार यांना मारहाण क न लहानमो या व पा या 
दुखापती के या या झटापट त सा ीदार कुसुम अनंता लडी यांचे ग यातील म णमंगऴसु  कोठेतर  पडुन गहाऴ झाले आहे हणुन वगैरे 
मजकुरची खबर रिज. दाखल क न पुढ ल तपास पोह/1653 काऴोखे हे कर त आहेत.

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9209083092

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वाघजई पो-पोयनाड, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा -402108, भारत
2 थायी पता वाघजई पो-पोयनाड, 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 स चन   यशवंत  लोभी 1. वाघजई 
पो-पोयनाड,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): 

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

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

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

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): PRAKASH 
BHAVUSAHEB KALOKHE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1653        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): 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): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0024 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/03/2017 16:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/03/2017 13:00 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 15/03/2017 Time (वेळ): 15:04 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:04 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 15/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/03/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 06 क.मी.
(b) Address (प  ता): बोल ,मु ड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ALKA  SHIVAJI POL

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/06/1976 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7350944861

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रेवदंडा पोल स ठाणे , अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रेवदंडा पोल स ठाणे , अ लबाग, रेवदंडा, 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 दा ची बाटल

110.00 . एक पांढया मऴकट 
रंगाचा फरक चा बूच असलेला म 
याम ये                 सुमारे 
05 लटर ग

110.00

2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

210.00 . एक पांढया मऴकट 
रंगाचा फरक चा बूच असलेला म 
याम ये                       
           

210.00

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 ठकाणी यांतील आरोपीत मजकूर हने वर ल वणनाची व कमतीची गावठ  हातभ ीची तयार दा  वनापरवाना गैरकायदा 
आपले वतःचे ताबे क यात बाऴगले ि थतीत असताना मऴून आल  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  सौ. यांका फु ल 
चुनेकर   

पती:  फु ल चुनेकर 1. बोल  मोरा 
बंदर,मु ड,रेवदंडा,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 320.00

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)): SUBHASH 
UTTAMRAO JADHAV

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362SUJM8001O        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): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH54962

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 1968  

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): रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0053 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/03/2017 11:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/03/2017 11:30 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 15/03/2017 Time (वेळ): 10:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:11 तास Entry No. (न द .):  016

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 13/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/03/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 21:00 तास Time To (वेळेपयत): 06:00 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, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): रोहा कोलाड रोड, चंतामणी काँ ले स , रोहा,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): हेमा  घेवरचंद जैन
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): गृ हणी

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9423838389

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 105, LIC ऑ फस शेजार , चंतामणी काँ ले स , रोहा, रोहा, रोहा, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता 105, LIC ऑ फस शेजार , चंतामणी काँ ले स , रोहा, रोहा, रोहा, 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 वाहने आ ण इतर मोटर साइकल
एक हरो ह डा लेझर कंपनीची 
कूट  नं MH06/BB1416 इंिजन नं 

JF16EBBGB07986 

15,000.00

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):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यां या मालक ची हरो ह डा कंपनीची लेझर कूट  नं MH 06 BB 1416 ह  कोणीतर  अ ात 
चोर याने फयाद  यां या संमती शवाय लबाडीचे हेतूने वत या फाय याकर ता चो न नेल  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 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 15,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH42674        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): NISHA CHANDRAKANT JADHAV

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PSMH86846

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  

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)
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