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1. P.S. (पोल स ठाणे): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0028 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/05/2017 22:06 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/05/2017 21:10 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०६
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४९८अ
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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): 06/05/2017 Time (वेळ): 21:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:10 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 05/01/2014 Date To ( दनांक पयत): 04/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:00 तास Time To (वेळेपयत): 14:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 4 क.मी.
(b) Address (पता): आद वासीवाडी , शेल ,महाड 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): दादया   जय संग  जाधव 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1990 (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): शेतकर

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 खरशी , बारामुरे , जावऴी , एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता खरशी , बारामुरे , जावऴी , एम.आई.डी.सी. , 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):

त ारदाराने नमुदवेऴी त ार द याने

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब द.06/05/2017 मी ी.दा या जय संग जाधव वय27धंदामोलमजुर  , जात हंदु कातकर  ,रा.खरशी,बारामुरे ,ता.जावल  ,िज.सातारा 
मो.नं.9767413633 सम  जबाब लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर आहे.घरात मी माझी बायको 
िजजा वय24, मुलगा वि नल वय10,मुलगी सार का वय06,आवळी जावळी मुले यश व चेतन वय03वष असे एक त राहतो.व मी मळेल ते 
काम क न माझे कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. माझी छोट  बह ण म नषा सु मत काटेकर वय21 वष रा.शेल ,आ दवासीवाडी ता.महाड िज.रायगड 
हचे ल न चार वषापुव  शेल आ दवासीवाडी येथे राहणारा सु मत रमेश काटेकर याचेबरोबर चारचौघात ठरवुन झाले होते.ल न झा यानंतर 
माझी बह ण म नषा व तचे पती असे दोघेजण एक वषापयत यवि थत रा हले यानंतर यांना मुलगा झाला. यानंतर माझा मे हुणा सु मत 
यास दा  प याचे यसन लागले .ते हापासुन तो नेहमी माझे ब हणीचे चा र या वषयी संशय घेऊ सतत तला मारहाण क न तचा छऴ 
कर त असे. यांना मी व माझे चुलत आजोबा एकनाथ म हपत पवार व गो पनाथ मह पत पवार ,मामा गंगाराम गो पनाथ पवार असे आ ह  
सतत याबाबत वचारणा क न यांची समजुत घालत होतो. यानंतर ते काह दवस नट राहत असत व परत काह  दवसांनी पु हा तला ास 
देत असे गेले एक वषापुव  माझी बह ण म नषा हला तचा नवरा सतत चा र या वषयी संशय घेउन मारहाण क न शवीगाऴ करत 
होता, हणुन तने वष घेतले होते ते मला समजले. हणुन मी तला माझे घर  घेऊन जाणेसाठ  शेल येथे आलो होतो. यावेऴी तचा नवरा 
सु मत याचा आजोबा काऴु बाऴु मुकणे रा.कुंभाड आद वासीवाडी हे तला यांचे जबाबदार वर कुंभाड आद वासीवाडी येथे घेऊन गेले होते. 
यावेऴी ती तथे पंधरा दवस राह ल  होती. यानंतर पंधरा दवसांनी माझा मे हुणा सु मत हा कुंभाड आद वासीवाडी येथे गेला व आजोबा 
काऴु बाऴु मुकणे यांना शवीगाऴी क न ब हण म नषा हला शेल येथे घेऊन आला. तेथे पु हा माझे आजोबा गोपीनाथ पवार व एकनाथ पवार 
तसेच वाडीतील तंटामु ती अ य  बबन गेणु मुकणे व इतर लोक असे आ ह  बैठक घेऊन माझे मे हुणे सु मत याची समजुत घालुन यांना 
नट राह याबाबत सां गतले. यानंतर थो या दवसांनी पु हा याने माझी ब हण म नषा हस दा  पऊन येऊन काह ना काह  कारणाव न 
वारंवार तला मारहाण कर त असे . यानंतर चार म ह यापुव  माझी बह ण व माझा मे हणा सु मत असे माझे हाताला मार लाग याने मला 
बघ यासाठ  माझे घर  खश  बारमुरे ता.जावऴी येथे आले होते. यावेऴी ते आमचेकडे दोन दवस रा हले होते. यावेऴी तने तचा नवरा तला 
चा र या वषयी संशय घेऊन खुप मारहाण क न तचा छऴ करतो असे तथे आ हाला सां गतले होते. परंतु तो आज ना उ या सुधारेल अशा 
आशेवर आ ह  तची समजुत घालुन तला तचे सासर  पाठ वले होते. द.04/05/2017 रोजी दुपार  03.30 वा.चे सुमारास मी घर  असताना 
माझे मामा करण बाजीराव काटेकर याचे मोबाईलवर फोन आला क,तुझी ब हण म नषा हने तचे राहते घर  लाकडा या वाशाला साडी बांधुन 
गऴफास लावुन घेऊन यात ती मयत झालेल  आहे. हणुन मी माझी प नी ,जीजा,माझे मामा करण बाजीराव काटेकर व अजुन बाजीराव 
काटेकर असे आ ह  खश  येथुन बरवाडी येथील सरकार  दवाखा यात आलो व माझी ब हण हचे ेत पो टमाटम मम ये ठेवलेले होते ते मी 
पाह ले . यावेऴी तेथे हजर असलेले माझे चुलत आजोबा एकनाथ म हपत पवार यांनी वर ल माणे मला ह कगत सां गतलेल  आहे. तर  
माझी ब हण म नषा सु मत काटेकर हचा गेले तीन वषापासुन ते द.04/05/2017 रोजी पयत तचा नवरा सु मत रमेश काटेकर रा.शेल 
आ दवासीवाडी ता.महाड याने त या चा र या वषयी संशय घेउन तचा मान सक व शर र क छऴ क न सतत दा  पऊन तस शवीगाऴी व 
मारहाण क न केले या छऴाला कंटाऴुन तला तचे राहते घर  वाशाला साडी बांधुन ग यास गऴफास लावुन आ मह या करणेस व त केले 
हणुन माझी मे हणे सु मत रमेश काटेकर यांचे व  त ार आहे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9767413633

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 सु मत   रमेश  काटेकर 1. आ दवासीवाडी,शेल,महाड,एमआयडीसी 
महाड,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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):    or ( कंवा): 
NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE (पोल स नर क)/PNMH48593  or ( या)       

(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

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): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

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 1993  

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 .): 0028 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/05/2017 16:31 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/05/2017 16:31 वाजता

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

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 05/05/2017 Time (वेळ): 10:41 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:45 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 05/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 05/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:50 तास Time To (वेळेपयत): 07:50 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 8 क.मी.
(b) Address (पता): रलाय स टाउन शप एम लइज लबज,पेण

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  NANDKUMAR      RAMCHANDRA  PATIL

(b) Father's Name ( का नाम): रामचं  पाट ल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/08/1894 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नागोठणे पोल स ठाणे, रोहा, नागोठणे, 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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9423823261

2 थायी पता नागोठणे पोल स ठाणे, रोहा, नागोठणे, 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  नर    बंडु कुथे वडील: बंडु कुथे 1. 
झोतीरपाडा,झोतीरपाडा,पेण,नागोठणे,रायगड,महा
रा ,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 नंदकुमार रामचं  पाट ल पोह/1721 वय51 ने नागोठणे पोल स ठाणे मोनं.9423823261 आधारकाड नं.346893722413 सरकार तफ 
खबर ल हुन देतो क  . मी नागोठणे पोल स ठाणेचे नेमणुक स असुन स या पोल स दुर े  वेलशेत येथे युट स आहे. आज. ता. 
5/5/2017रोजी युट स असताना ी नर  बंडु कुथे वय24 रा. झोतीरपाडा ता. पेण यांनी येवुन मोटार अपघाताची खबर दल  ती, ता. 
5/5/2017रोजी सकाऴी 07.30वा चे सुमारास भा कर मांढरे रा. बेणसे वाडी यांचे मालक ची मँिजक गाडी नं. MH 06 BE 3685ह  घेवुन याचे 
बह णीला आणणेसाठ  रलाय स टाउन शत मधुन शेतजुई गावी जात असताना सकाऴी 07.50वा चे सुमारास एम लईज लबजवऴ आले वेऴी 
र याचे उजवे बाजुस दल प पतांबर शमा रा. रलाय स टाउन शप नागोठणे हे मोबाईल बोलत होते मला ते अचानक दस याने मला माझी 
मँिजक गाडी कं ोल झाल  नाह  व यामुऴे मी र याचे रंग साईडला गाडी घेवुन जाउन यांना जोरात ठोकर मारल  यामुळे ते माझे गाडीवर 
पड याने यांचा डोका माझे मँिजक गाडीचे काचेला लागुन ते रोडवर खाल  पडुन याचे डो यास मार लागुन दुखापत झाल  आहे. यानंतर मी 
लगेचच मालकांना बोलावुन घेवुन राह ल मांढरे यांचे मदतीने जखमी यांना औषध उपचारासाठ  रलाय स हि पटल म ये आणले आहे वगैरे 
मजकुरची दलेल  खबर रिज टर  दाखल के याने ती नागोठणे मोटार अपघात रिज.नं.9/2017 कडे दाखल आहे. सदर अपघातातील खबर 
देणार ी नर  बंडु कुथे याचे सोबत दोन पंचासह अपघात ठ काणी गेलो अपघात ठ काण खबर देणार यांनी दाख वले या ठ काणची पंचासम  
पहाणी केल  अपघात ठ काण हे शेतजुई गावचे ह ीत रलाय स एम लईज लब जवऴ टाउन शप ते ए टाईप वसाहत व शेतजुई गावाकडे 
जाणारा 17फुट ंद चा प का डांबर  र ता असुन सदर प या डांबर  र यावर र याचे पि चम बाजुकडील ए टाईप वसाहती कडे जाणाया 
र या या मोरा पासु पुवस 16 फुटावर व र याचे पुव कनारप ी पासुन पि चमेस5फुटावर व रस याचे पि चम कनारप ी पासुन पुवस 12 
फुटावर आहे. सदर अपघात ठ काणा पासुन एम लईज लब ईमारत पुवस 55फुटावर आहे. अपघात ठ काण हे मँिजक गाडी नं.MH 06 BE 

3685 ह  उ तरेस त ड क न उभी असुन सदर मँिजक गाडीचे समोर र यावर अपघातातील जखमी इसम दल प पतांबर शमा यांचे र त पडुन 
ते सुकलेल दसत आहे तर  सदर मँिजक गाडीची समोर ल काच डावे बाजुकडील फुटुन काचेला सभोवार लहान मो या तडा गेले या आहेत. 
वगैरे मजकुरचा दोन पंचासम  केलेला पंचनामा कागदप ात सामील आहे. सदर अपघातीतील मँिजक गाडी नं. MH 06 BE 3685 वर ल चालक 
नर  बंडु कुथे वय24रा. झोतीरपाडा ता.पेण यांस मोटार वहातुक का.क 209 माणे नोट स देणेत आलेल  आहे. अपघातातील सा ीदार राह ल 
बशीर मांढरे 2.भा कर दामोदर मांढरे 3.लाल बहादुर वरबहादुर थापा 4. दपेश दल प शमा यांचे कडे वचारपुस करता याचे सांगणे क  
सदरचा अपघात हा मँिजक गाडी नं. MH 06 BE 3685 वर ल चालक नर  बंडु कुथे वय24रा. झोतीरपाडा ता.पेण याने मँिजक गाडी जोरात 
चालवुन र याचे रग साईडला नेवुन र याचे उजवे बाजुस मोबाईल बोलत उबे असलेले जखमी दल प पतांबर शमा रा. रलाय स टाउन शप 
यांना मँिजक गाडीची जोरात ठोकर मा न अपघात क न अपघातात यांचे डो याला मार लागुन दुखापत झाल  आहे वगैरे मजकुरची हक गत 
सांगत अस याने तसे याचे जबाब न दवुन कागदप ात सामील केले . तसेच अपघातातील जखमी यांची प नी दुगा दल प शमा वय39 
रा.टाउन शप यांचेकडे चौकशी करता याचे सांगणे क  ता.5/5/2017रोजी सकाऴी.7.50वा. चे सुमारास मँिजक गाडी नं, MH 06 BE 3685 वर ल 
चालक नर  बंडु कुथे वय24रा. झोतीरपाडा ता.पेण याने मँिजक गाडीची ठोकर माझे पती दल प पतांबर शमा रा. रलाय स टाउन शप यांना 
अपघातात डो यास मार लाग याने यांना उपचारासाठ  रलाय स टाउन शप हि पटल म ये आणुन यांचेवर उपचार क न यांना अ धक 
उपचारासठ  यांना लाईफ लाईन हि पटल पनवेल येथे उपचारासाठ  दाखल केले असता याचेवर उपचार चालु असताना ते उपचारा दर यान 
ता.5/5/2017रोजी मयत झाले आहेत.वगैरे मजकुरची हक गत सांगत अस याने तसा जबाब न दवुन कागदप ात सामील केला आहे. एकंदर त 
झाले अपघाताचे चौकशीत यांतील आरोपीत मजकुर नामे नर  बंडु कुथे वय 24रा. झोतीरपाडा ता.पेण याने आपले ता यातील मँिजक नं. MH 

06 BE 3685 ह  बेणसे वाडी ते शेतजुई अशी रलाय स टाउन शप रोडने वता चाल वत घेवुन जात असताना अपघात ठ काणी आले वेऴी याने 
र याचे प रि थती कडे दुल  क न मँिजक गाडी अ तवेगात हयगयीने अ वचाराने बेदरकारपणे चालवुन र याचे रग साईडला जावुन र याने 
चालणारा पादचार  इसम नामे दल प पतांबर शमा वय48रा. रलाय स टाउन शप नागोठणे यांना गाडीची जोरात ठोकर मा न अपघात क न 
अपघातात यांचे डो यास गंभीर व पा या दुखापत क न याचे मरणास कारणी भुत होवुन वताचे मँिजक गाडीचे नुकसा नस कारणी भुत 
झाला हणुन माझी याचे व द भा.द. व.कलम 304 (अ)279,337,338व मोटार वाहन का.क.184 माणे सरकार तफ फयाद 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)): SANDEP  BALVANT  
PATIL

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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.

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 1993  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0064 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 06/05/2017 15:48 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 06/05/2017 15:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६१

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): 06/05/2017 Time (वेळ): 15:18 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:18 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 05/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 06/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 21:30 तास Time To (वेळेपयत): 05:45 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 01 क.मी.
(b) Address (पता):  पेण बाजारपेठ सावरकर माग येथ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): मयूर रमेश कोठावऴे   कोठावऴे
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1985 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता शगंणवट पो वडखऴ ता पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता शगंणवट पो वडखऴ ता पेण, पेण, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

1 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा 3) रोख र म पये  104,000/ 1,04,000.00

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):

खबर ता 6/05/2017 मी मयूर रमेश कोठावऴे वय 32 यवसाय इले शयन, रा. शगंणवट पो वडखऴ ता पेण िज रायगड. मो नं 
9270125878 सम  हजर राहून जबाब देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहाणारा असून तेथे मी माझी आई ीमती सू नता रमेश कोठावऴे, 
प नी सौ मयूर  मयूर कोठावऴे, भाऊ परेश, वह णीसौ अंजल  परेश कोठावऴे, व यंची दोन मूले असे एक  राहातो. माझा पेण बाजारपेठ 
सावरकर मागावर वताचे रमेश इले क व स नावाचे इले क साह य रपे रंग व व चे टपर वजा दूकान असून ते मी वता चाल वत 
असतो माझे दूकाना या चा या मी तीन ते चार वषापासुन 1)राजू महादेव पाट ल रा. पाटणे वर ता पेण 2) मधूकर गजानन बोरवेकर रा. वाशी 
ता पेण या दो ह  ह थाकंडे देत असतो ते यांचे कटलर चे व भाजीचे सामान माझे दूकानात ठेवत असतात व मी नेहमी घ न 09.30 वा 
पयत ये याअगोदर ते दूकान उघडून ठेवत असतात हणून मी दूकानाची चावी यां याकडे देऊन ठेवलेल  आहे. काल द 05/05/2017 मी 
नेहमी माणे 09.30 वा दूकानात आलो दवस भर दुकानातील कामे आटोपून रा ौ 09.00 वा सूमारास दूकानाचे लाकडी दरवा यास लक क न 
माझे घर  नघुन गेलो. यापूव  मी माझे कामाचे गेले मागील तीन/चार मह यापासून जमा झालेले पये एक लाख मी वता मोजून वायंडीग 
म शन बनव याचे लोखंडी कपाटाम ये ठेवलेले होते तसेच दूकानातील ग यात माझा म  शैलेश हा े याने याचे लाईट बल भर यासाठ  
दलेले चार हजार पये ठेवले होते. आज द 6/05/2017 रोजी 05.45 वा सूमारास मला राजू पाट ल याने फोन दारे कऴ वले क  आपले 
दूकानाचा छतावर ल समटचा प ा फूटलेला असून दूकानातील वायंडीग म शन बनव याचे लोखंडी कपाटाचे दरवाजा उघडा आहे असे सां गतले 
हणून मी घ न नघून ता काव दूकानात आलो दूकानात जाऊन पाह ले असता माझे दूकानाचे छतावर ल समटचा प ा फूटलेलला होता 
लोखंडी कपाट उघडा होता हणून मी कपाटात खा ी केल  असता कपाटात ठेवलेले 1,00,000/ पये आढऴून आले नाह त हणून मी हावर 
म ये पाह ले असता यामधील लाईट बलासाठ  ठेवलेले 4000/ पये दसले नाह  ते हा माझी कोणीतर  अ ात चोर याने माझे टपर तील 
छताचा प ा फोडून आत वेश क न सदरची र कम चो न ने याची खा ी झाल  माझी चोर स गेले या र कमेचे वणन खाल ल माणे 1) 
100,000/ पये याम ये 2000/ व 500/  दरा या नोटा2) 4000/ पये याम ये 2000/  दरा या दोन नोटा 3) 104,000/ येणे माणे 
वर ल वणनाची रोख र म पये 104,000/ कोणीतर  अ ात चोर याने चो न नेल  आहे तर  द 05/05/2017 रा ी 09.30 वा ते द 
6/05/2017 रोजी 05.45 वा दर यान कोणीतर  अ ात चोर याने माझे सम ती शवाय लबाडीचे हेतूने माझे वर ल रमेश इले क व स या 
टपर  वजा दूकानाचे छताचा समट प ा फोडून यावाटे आत वेश क न दूकानातील कपाटातील एक लाख पये ग यात ठेवलेले चार हजार 
पये असे एकूण 104,000/ पये रोख र कम चो न नेल  हणून माझी खबर आहे वर ल जबाब माझे सांगणे माणे संगणाकावर टंक ल खत 
केला असून याची ंट काढ या नंतर वाचून पाह ले असता तो बरोबर आहे. सम  हे लहून द सह  ता.06/05/2017

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,04,000.00

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)): RAMKANT 
VISHWANATH MORE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): RAMMOR198011        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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN57809

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

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.pdf (p.1-3)
	2.pdf (p.4-6)
	goregaov 45.pdf (p.7-9)
	midc 28.pdf (p.10-13)
	nagothane 28.pdf (p.14-18)
	pen 64.pdf (p.19-22)
	roha 88.pdf (p.23-25)
	roha 89.pdf (p.26-28)

