
1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0091 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/04/2017 06:09 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/04/2017 06:09 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 मुंबई पोल स अ ध नयम,१९५१ 37(3)

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): 17/04/2017 Time (वेळ): 05:39 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 05:39 तास Entry No. (न द .):  009

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 17/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/04/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 00:30 तास Time To (वेळेपयत): 00:30 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): कजत
  

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

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

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

(a) Name (नाव): सकंदर    शामीर   शेख 
(b) Father's Name ( का नाम): शामीर शेख 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1995 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): इतर 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 
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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.): 91-7385255125

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता फा तमानगर भसेगाव, कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता फा तमानगर भसेगाव, कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अ बट  पुरण नाव माह त 
नाह  

1. पोसर ,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

2  टया  पुण नाव माह त 
नाह  

1. भसेगाव,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत
2. भसेगाव, भसेगाव रायगड,महारा ,भारत

3 शाहनु  पुण नाव माह त 
नाह  

1. भसेगाव,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

4 ला या  पुण नाव माह त 
नाह  

1. कजत 
बौ दवाडा,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

5 स चन  पुण नाव माह त 
नाह   

1. दगडे आळी 
कजत,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

6 बब या   पुण नाव माह त 
नाह  

1. भसेगाव,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

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

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब द.17/04/2017 मी सकंदर शामीर शेख वय/22वष, धंदाहकस,रा.फा तमानगर भसेगाव ता.कजत िज.रायगड मुळ रा.कोळसेवाडी 
सोलापुर मो.नं.7385255125 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क, मी वर ल ठकाणी राहतो.तेथे माझे वतचे घर असुन,घरात 
मी,माझे वडीलशामीर चांद शेख वय/ 60वष,आईशक रा शेख वय/58वष,व 4भाऊ हसन वय/27वष,सुलेमान वय/21वष,भाऊरमजान 
वय/16वष,भाऊ कुरबान वय/08वष व दोन बह णी हना वय/10वष, आबोल  वय/11वष अशी माणसे एक ीत कुटुंबात राहतो.मी कजत रे वे 
टेशन येथे गेले 10वषापासुन हकस चा यवसाय करतो. व यावर माझे कुटुंबाचा मी उदर नवाह करतो. द.14/04/2017रोजी माझी व बायमा 
शे ी यांचे घरातील लोकांबरोबर करकोळ भांडणे झाल  होती. याबाबत आम या एकमेकां व द कजत पोल स ठा यात त ार  झा या 
हो या. याबाबत मी त ार दल  होती. या गो ट चा मनात राग ध न मी द.17/04/2017रोजी रा ौ 12.30वाज याचे सुमारास मी माझे घराचे 
बाहेर झोपलो असताना,अचानकपणे पोसर  येथे राहणारा अ बट व याचे म  टया व शाहनु,ला या,स चन असे येवुन यांनी मला उठवुन 
मला हणु लागले क,तुझी बायमा शे ी खांदानासमोर तुझी काय लायक  आहे.असे बोलुन अ बट याने या या हातातील लोखंडी रडने माझे 
उज या पायाचे नळीवर,पाठ वर उपट  मार या.व टया याने या या हातातील लोखंडी रडने माझे डा या पाया या नळीवर उपट  मार या.व 
शाहनु याने या या हातातील लोखंडी रडने माझे उज या हाताचे दंडावर उपट  मार या.व ला याने या या हातातील फाव या या दांड याने 
माझे डावे हाताचे मनगटावर उपट  मार या. यावेळी माझा भाऊ सुलेमान हा मला सोड व यास आला असता, यालाह  या लोकांनी हाताबु यांनी 
मारहाण केल . यानंतर ते नघुन गेले.माझा म  अजय ठाकुर हा ांतीनगर येथील ब लर  पा याचे दुकानासमोर बसला असताना, यांनी या 
लोकांना वचारले तु ह  असे पळता का,असे त्◌ा◌ंनी वचारले असता यां यापैक  शहानु याने या या हातातील फायटरने माझा म  अजय 
वजय ठाकुर याचे डावे बाजु या कपाळावर मारले.व ला या व बब या यांनी याला हाताबु यांनी मारहाण केल .ते मला समजले. यानंतर ते 
तेथुन नघुन गेले. यानंतर माझी आई शाक रा हने मला झाले दुखापतीवर उपचाराक रता कजत उपिज हा णालय येथे घेवुन गेल .तेथील 
ड टरांनी मला सांगीतले क,तु ह  अगोदर कजत पोल स ठाणेत जावुन या. या माणे मी व माझी आई कजत पोल स ठाणेत आलो.तेथील 
पोल सांनी मला उपचाराक रता कजत उपिज हा णालय येथे पाठ वले.तेथे मी माझे झालेले दुखापतीवर उपचार घेवुन परत झाले काराबाबत 
त ार देणेकामी कजत पोल स ठाणेत आलो.व माझा म  अजय वजय ठाकुर याला देखील उपचाराक रता पोल सांनी कजत उपिज हा 
णालय येथे पाठ वले.तेथे याने झालेले दुखापतीवर उपचार घेतले आहे. तर  मी द.17/04/2017रोजी रा ौ 12.30वा.चे सुमारास घराचे बाहेर 

झोपलो असताना,अ बट व याचे म  टया व शाहनु,ला या,स चन यांनी मागील भांडणाचा मनात रोष ध न गैरकाय याची मंडळी 
जमवुन,एक  येवुन,संगणमताने यांनी यां या हातातील लोखंडी रडने माझे उज या पायाचे नळीवर,पाठ वर उपट  मार या. यापैक  टया याने 
या या हातातील लोखंडी रडने माझे डा या पाया या नळीवर उपट  मार या.तसेच शाहनु याने या या हातातील लोखंडी रडने माझे उज या 
हाताचे दंडावर उपट  मार या.व ला याने या या हातातील फाव या या दांड याने डावे हाताचे मनगटावर उपट  मार या व माझा भाऊ 
सुलेमान यासह  यांनी हातबु यांनी मारहाण केल  व माझा म  अजय वजय ठाकुर याला शहानु याने याचे हातातील फायटरने कपाळावर 
मारले व ला या व बब या यांनी यास हातबु यांनी माराहाण क न शवीगाऴी व दमदाट  क न माझे व माझा भाऊ सुलेमान व म  अजय 
यांचे दुखापतीस कारणीभुत होवुन मा.िज हा धकार  सो.रायगड अ लबाग यां या जमावबंद या आदेशाचे उ लंघन केले हणुन माझी 1) अ बट 
रा.पोसर  2) टया रा. भसेगाव 3)शाहनु रा. भसेगाव 4) ला या रा.कजत बौ दवाडा 5) स चन रा.दगडे आळी कजत 6) बब या रा. भसेगाव 
पुण नाव माह त नाह . यांचे व द माझी त ार आहे. माझा वर ल जबाब संगणकावर टाईप केला.तो मी वाचुन पाह ला असता तो माझे 
सांगणे माणे बरोबर लहला आहे.सम  हे लहुन दले सह  ता.17/04/2017ठाण 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)): govind raghunaath 
madage

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

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

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

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.)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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

6 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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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): मांडवा को टल

FIR No. ( थम खबर .): 0019 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/04/2017 08:01 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/04/2017 08:01 वाजता

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 79

3 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 80

4 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 83

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 17/04/2017 Time (वेळ): 07:39 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 07:38 तास Entry No. (न द .):  007

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 17/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/04/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 00:40 तास Time To (वेळेपयत): 01:30 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): द ण, 04 क.मी.
(b) Address (प  ता): च ढ ,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव):  सुरज   मदन  नंबाऴकर
(b) Father's Name (का नाम): 

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

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता आ लबाग पोल स ठाणे , आ लबाग , अल बाग, रायगड, महारा -402201, 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):

व रल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत . 1 याने यांचा टपो . Mh/06/bg/1226हे वाहन व यामधुन वर ल वणनाचा व कंमतीचा 
ो ह शन माल वनापरवाना आप या त यात अवै यर या पर वहन कर त असताना मऴुन आला आरोपीत .1 हे आरोपीत . 4 यांचेकडे 
कामाला असुन यांचे वतीने आरोपीत . 3 यांचे माफत व परवानगीने अवैदय र या ोि हशन वाहतुक चे काम करत असतो तसेच आरोपीत 
. 2 यांने वनापरवाना बेकायदे शर र या याचे घरात नमुद वणनाचा ोि हशनचा माल बाऴगले या ि थतीत मऴुन आला हणुन .

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9767955395

2 थायी पता आ लबाग पोल स ठाणे , आ लबाग , अल बाग, रायगड, महारा -402201, 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 1िजत  वंसत भगत 2 
अ मत  म छ नाथ मोरे 
3मनेजर सरोज  चौधर  4 
याम वाईनचे मालक नाव 

1. आरोपी नं 1 वडगाव ता अ लबाग,आरोपी 
नं 2 च ढ   ता अ लबाग,आरोपी नं 3,4 प ता 
माह त नाह रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): VAMAN 
PANDURANG MHATRE

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.)

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): YASHVANT MAHIPAT SOLASE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH82806

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): नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/04/2017 10:57 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/04/2017 10:57 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 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 17/04/2017 Time (वेळ): 10:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 10:10 तास Entry No. (न द .):  011

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 17/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:00 तास Time To (वेळेपयत): 07:00 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): मुंबई गोवा हायवे रोड, पऴस, पऴस,रोहा

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वजय  पांडुरंग सांगऴे
(b) Father's Name ( का नाम): पांडुरंग सांगऴे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): चालक

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):

खबर ता.17/4/2017 मी वजय पांडुरंग सांगऴे नय45धंदा शेती रा. ौल  ता. माणगाव िज. रायगड मो नं.8796067249 सम  हजर राहुन 
लहून देतो क , मी वर ल ठ काणी रहात असुन तेथे मी माझी प नी सौ वषा व दोन मुल तसेच माझा लहान भाउ र वं  पांडुरंग सांगऴे व 
याची प नी सौ.नंद नी व याची दोन मुल असे एक ीत रहातो. आ ह  द.16/4/2017रोजी वाशी मुंबई येथुन 407पीकप टे पो कमाक MH 

04/FP1265या म ये भाजी भ न वाशी येथे भाजी खाल  क न आज ता.17/4/2017रोजी पहाटे 03.00वा. वाशी नवी मुंबई येथुन भाऊ र वं  
हा टे पो चाल वत मुंबई गोवा रोडने घेवुन येत असताना नागोठणे गावचे ह ीत मौजे पऴस येथे टे पो आले वेऴी सकाऴी 07.00वा चे 
सुमारास गोवा बाजुकडुन मुंबई बाजुकडे जाणाया कोण यातर  अ ात वाहनाने आमचे पकप टे पोस ाय हर साईडला ठोकर लाग याने आमचे 
पकप वाहनाचा अपघात झाला अपघाताम ये माझा भाऊ चालक र वं  याचे उजवे पायास फँ चर होवुन गाडीचे नुकसान झालेले 
आहे.अपघाताम ये मला करकोऴ दुखापत झालेल  आहे.माझे झाले दुखापतीवर तसेच भावाचे झाले दुखापतीवर नागोठणे सरकार  दवाखा यात 
ाथ मक उपचार कर यात आला असुन भावाला जा त मार लाग याने अ धक उपचारासाठ  मुंबई येथे पाठ वणेत आले आहे.तर  सदर 
कोणतेतर  अ ात वाहन अपघात क न अपघात ठ काणी न थांबता नघुन गेला हणुन माझी याचे व द खबर आहे.. माझी वर ल खबर 
मी वाचुन पाह ला असुन मी बरोबर लह ला आहे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8796067249

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  ौल ,  ौल , माणगाव, माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता  ौल ,  ौल , माणगाव, माणगांव, 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)): SANDESH GOPINATH 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH43829        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): SANDEP  BALVANT  PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): 1234

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0091 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 17/04/2017 01:04 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 17/04/2017 01:04 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 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): 17/04/2017 Time (वेळ): 00:08 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:08 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 16/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:45 तास Time To (वेळेपयत): 18:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 16 क.मी.
(b) Address (प  ता): वह र जवळ, नारंगी द तवाडी,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): बेबी   बाबु  पवार
(b) Father's Name (का नाम): 

(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): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8446995065

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नारंगी, द तवाडी, खालापुर, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नारंगी, द तवाडी, खालापुर, खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 धमा   महादु  वाघमारे 1. खानाव आ दवासी 
वाडी,खालापुर,खालापूर,रायगड,महारा ,भारत

2 पु पा   गु नाथ  पवार 1. 
नारंगी,द तवाडी,खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायग
ड,महारा ,भारत

3 दामु   वामन  वाघूले 1. 
नारंगी,द तवाडी,खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायग
ड,महारा ,भारत

4 नागेश  दामु  वाघुले 1. 
नारंगी,द तवाडी,खालापुर,खालापुर,खालापूर,रायग
ड,महारा ,भारत

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर तार ख 16/04/2017मी बेबी बाबु पवार, वय. 40 वष, धंदा शेती व मोलमजुर , रा. नारंगी, द तवाडी, पो. डोणवत, ता. खालापुर, िज. 
रायगड, मो. नं. 8446995065 सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर लहून देते क,मी वर ल माणे राहत असून तेथे आमचे राहते घर 
आहे. आम या घरात मी माझा नवरा बाबु नथु पवार, वय. 50 वष, मुलगा अनंता बाबु पवार, वय. 29 वष, द ता बाबु पवार, वय. 27 वष, 
सुदाम बाबु पवार, वय. 25 वष, व तीन सुना, व नातवंडे असे एक  राहत आहोत. मी मोलमजुर  क न उद नवाह कर त आहे. तसेच मी दा  
यसन मु ती संघटना खालापुर ची अ य  आहे. मी आज दनांक 16/04/2017 रोजी सायंकाळी 06.45 वाज याचे सुमारास आम या नारंगी 
द तवाडी गावातील वह र जवळून चालत जात असताना धमा महादु वाघमारे हा तेथे आला व मला ढकलुन दले व मला हणाला क, तु 
मा या व द त ार दल  होतीस तर माझे काह  वाकडे झाले नाह , तुला बघून घेतो असे हणाला ते हा मी याला हणाले क, तु असे का 
बोलतोस असे बोलत असताना आम या गावातील पु पा गु नाथ पवार ह  हातात बट घेवून आल  व ती बट तीने दामु वामन वाघूले याचे 
हातात दल  व याने ती बट मा या डो यात मार याने मला दुखापत झाल  यावेळी धमा महादु वाघमारे हा हातात काठ  घेवून आला व 
मला सोड व यासाठ  माझे वडील पांडुरंग सावळाराम वाघूले हे आले असता यां या डो यात काठ ची उपट मा न यांनाह  दुखापत केलेल  
आहे. तसेच पु पा गु नाथ पवार हने मला ध का बु क  क न घाणेरडी शवीगाळी केल  व केसांना ध न मारहाण केल  व खाल  पाडले व 
लाथेने कंबरेवर मारहाण केल  आहे. यानंतर माझे वडीलांना दामु वामन वाघूले यांने हाताने पकडून धमा महादु वाघमारे याने काठ या उपट  
मार या आहेत. यामुळे दुखापती होवून र त आले आहे. यानंतर आम या वाडीतील 1) वसंत कसन पवार, 2) शैला नतीन जाधव, 3) 
काळुबाई गौ  वाघमारे, 4) उषा वसंत पवार मा या मुलांनी व सुनांनी सोडवासोडव केल  आहे. यावेळी नागेश दामु वाघुले यांने माझा मुलगा 
द ता बाबु पवार हाताबु यांनी मारहाण केल  आहे. तर  आज दनांक 16/04/2017 रोजी सायंकाळी 06.45 वाज याचे सुमारास 1) धमा 
महादु वाघमारे, 2) पु पा गु नाथ पवार, 3) दामु वामन वाघूले, 4) नागेश दामु वाघुले यांनी काह एक कारण नसताना मला व माझे वडीलांना 
डो यावर काठ ने मारहाण क न दुखापती क न माझा मुलगा द ता याला हाताबुक याने मारहाण केल  आहे. हणुन माझी यांचे कायदेशीर 
त ार आहे. सम  ह  खबर लहून दल  सह  पोल स ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH51004        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): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

2 म हला  

3 पु ष  

4 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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