














1. P.S. (पोल स ठाणे):: कजत

FIR No. ( .सू. र. सं.): 0179 Date and Time of FIR  ( .सू. र. क  दनांक और समय): 07/08/2017 15:16 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (धारा(एँ))
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०

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

       थम सूचना रपोट
 (धारा 154 दंड या स हंता के तहत)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 07/08/2017 Time (वेळ): «Expr»

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time(वेळ): 
07/08/2017 15:16 hrs

Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस):): Monday Date from ( दनांक पासून): 07/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/08/2017

Time Period (कालावधी)::  Pahar 1 Time From (वेळेपासून): 01:30 hrs Time To (वेळेपयत): 01:30 hrs

1

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

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): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा):: पूव, 2 Km(s)

(b) Address (पता): शवाजीनगर , बी-वींग वंदावन ाईड सोसायट , दह वल  ,कजत 

District (State) (िजला (रा य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव): ी.मदन   शवाजी  करपे
(b) Father's Name (चे नाव ): ी. शवाजी करपे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1988 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): «Expr»

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण):

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख):

(i) Address (प  ता):

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता शवाजीनगर दह वल , कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान ववरण (राशन काड ,मतदाता काड 
,पासपोट, यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. ( .सं.) ID Type (पहचान प  का कार) ID Number (पहचान सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण 
फॉर

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 दा गने/आभूषण इतर सो याचे दा गने

1) 14,000/ .एक 05 म वजनाची 
सो याची चैन जु.वा. क.अं. 2) 
13,300/ .एक 9.5 म वजनाची 
डबल प ी

56,800.00

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)::

वतहुन

12. First Information contents( थम खबर मजकूर):

 खबर ता.07/08/2017.मी मदन शवाजी करपे वयः29 वष धंदाःनोकर  स या रा.बीःवींग,वृंदावन ाईड सोसायट , शवाजीनगर, द हवल , ता.कजत, 
िज हाःरायगड, मुळ रा.मु.पोःशेडुंर ता.कागल, िज.को हापूर  आधार नं.656195032804, मो.नं.9970757748/9028757748 सम  हजर राहुन लहुन 
देतो क,मी वर ल ठकाणी भाडयाचे म म ये राहणारा असुन तेथे मी माझे कुटुबांसह राहतो. घरात मी माझी प नी सौ.अ णा मदन कप ,मुलगी 
शु ा मदन कप असे राहतो. मी कजत येथील कोटात नोकर स यावर माझे कुंटुबाचा उद नवाह करतो. मी माझे कुटुंबासह माझे मुळ गावी 
सना न म य द.04/08/2017 रोजी सांय.19.30 वा. सहया  ए स ेसने कजत टेशनव न मी माझे रहाते घर  को हापूर येथे नघून गेलो दनांक 
ता.07/08/2017 रोजी मी गावी असताना माझा मो. ं.9970757748 या नंबरवर आमचे शेजार  राहणारे ववेक पाडूरंग राणे यांनी रा ौ  02.46 
वा. यांचा मोबाईल ं 7709046088  या नंबर व न सां गतले क , तुम या घराचा कंडीःकोयडा उचकटलेला दसत असून घराचा दरवाजा उघडा आहे. 
असे मला कळ वले यानंतर मी कजत पोल स ठाणे येथे फोन क न. चोर  झा याची खा ी कर यासाठ  सां गतले होते. यानंतर सुमारे 03.30 
वा.सुमारास मला पोल स ठाणे अंमलदार यांनी सां गतले क , तुम या घराचा कडीः कोयडा उचकटलेला दसत असून घराचा दरवाजा उघडा असून 
घराम ये सा ह य अ ता य त पडलेले आहे. यानंतर मी यांना सां गतले क  मी गावी असून गावव न  येवून घराम ये असले या न क  कोण या 
सा ह याची चोर  झालेले आहे. ते खा ी क न सांगतो असे सां गतले होते. यानंतर मी आज सकाळी 01.30 वा.सुमारास गावाव न घर  येवून खा ी 
केल  असता माझे घरातून खाल ल नमुद वणनाचे दा गने चोर स गेले आहेत.1) 14,000/ .एक 05 म वजनाची सो याची चैन जु.वा. क.अं.2) 
13,300/ .एक 9.5 म वजनाची डबल प ी नेकलेस जु.वा. क.अं.3) 28,000/ .एक 10 म वजनाची कानवेल व ट स यावर फुलाची न ी असलेले 
जु.वा. क.अं.4) 1500/  रोख र कम जु.वा. क.अं....................................................  56.800/ .येणे माणे वर ल वणनाचा व कमंतीचा माल 
चोर स गेला आहे.तर  आज द.07/08/2017 रोजी रा ौ 01.30 वा.चे सुमारास कोणीतर  अ ात चोरटयांनी माझे रहाते घरात दरवा याचा कंडीः कोयडा 
उचकटून यावाटे आत वेश क न वर ल वणनाचा व कमंतीचा माल घरफोडी चोर  क न चो न नेला आहे हणुन माझी सदर अ ात 
चोरटया व द कायदेशीर त ार आहे.माझा जबाब कजत पोल स ठा याचे संगणकावर तयार कर यात आला असुन तो मी वाचुन पा हला तो माझे 
सांग या माणे बरोबर ल हलेला आहे.         सम    हे लहुन दले सह ,    ता.07/08/2018,  ठाणे अंमलदार कजत पोल स ठाणे  

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9970757748

2 थायी पता शवाजीनगर दह वल , कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / सं द ध / अ ात अ भयु त का पूरे ववरण स हत वणन):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान (प  ता))

1 कोणीतर  अ ात ईसम    1. माह त नाह ,कजत,रायगड,महारा ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपी एक से अ धक ह  तो सं या): 0

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

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): «Expr» 

«Expr»/«Expr» 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)):yuraj ashok salunke Rank (हु ा): «Expr»

No. (सं.): pn1509        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 (के कारण इंकार कया या)

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

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): SUJATA GOPAL TANAVADE

Rank (हु ा): «Expr»

No. ( .): «Expr»

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.

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

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दाँत) Hair (केस) Eye ( (डोळे)) Habit(s)

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल )
  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 20These 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)

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

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

3

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: कजत

FIR No. ( .सू. र. सं.): 0180 Date and Time of FIR  ( .सू. र. क  दनांक और समय): 07/08/2017 16:22 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (धारा(एँ))
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ १३४
2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ १८४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९

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

       थम सूचना रपोट
 (धारा 154 दंड या स हंता के तहत)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 07/08/2017 Time (वेळ): «Expr»

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time(वेळ): 
07/08/2017 16:22 hrs

Entry No. (न द .):  030

Day ( दवस):): Sunday Date from ( दनांक पासून): 23/07/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/07/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 7 Time From (वेळेपासून): 18:30 hrs Time To (वेळेपयत): 18:30 hrs

1

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

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): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा):: उ तर, 5 Km(s)

(b) Address (पता): नानामा तर नगर ते मालवाडी रोडव,कजत 

District (State) (िजला (रा य)): रायगड (महारा )

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

(a) Name (नाव): राजेश  जवाहरलाल  दाभाडे
(b) Father's Name (चे नाव ): जवाहरलाल दाभाडे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1967 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): «Expr»

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण):

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान ववरण (राशन काड ,मतदाता काड 
,पासपोट, यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. ( .सं.) ID Type (पहचान प  का कार) ID Number (पहचान सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण 
फॉर

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)::

पोल सा वारे 

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149680507

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता कजत पोल स ठाणे ,  कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता कजत पोल स ठाणे ,  कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / सं द ध / अ ात अ भयु त का पूरे ववरण स हत वणन):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान (प  ता))

1 प सर मोटारसायकलवर ल 
वार   कोणीतर   अ ात 
इसम

1. नाव गाव माह त नाह ,नाव गाव माह त 
नाह ,कजत,रायगड,महारा ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपी एक से अ धक ह  तो सं या): 0

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

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)



12. First Information contents( थम खबर मजकूर):

जबाब द.07/08/2017मी राजेश जवाहरलाल दाभाडे पोहवा/1210नेमणुक कजत पोल स ठाणे मो.नं.8149680507  सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन 
खबर लहुन देतो क,मी माहे जुन 2017पासुन कजत पोल स ठाणेचे नेमणुक स पोल स हवालदार हणुन नेमणुक स आहे. द.05/08/2017रोजी अ ण 
चं कांत पारद  वय/43वष,धंदा-नोकर  रा.वरद वनायक सोसायट  लक नं.202मु े बु ुक ता.कजत िज.रायगड यांनी पुरोह त ह पीटल पनवेल येथे 
दलेल  मोटार अपघाताची खबर पनवेल शहर पोल स ठाणे जा. .8295/2017ने आ याने ती वडेर पोना/718यांनी रिज टर  दाखल के यात.मजकुरमी 
वर ल माणे असुन वर ल प तयावर माझी प नी अचना व दोन मुलांसह राहत असुन िज हा प रषद शाळा कशेळे ता.कजत िज.रायगड या शाळेत 
क मुख हणुन नोकर स आहे.मी द.23/07/2017रोजी सायंकाळी र ववारची सु ी अस याने मी माझेसह आमचे शेजार  राहणारे गजानन गोपाळ 
राऊत व भा कर शेगट असे 05.45वाजता माझे राहते घरापासुन मालवाडी येथे वक ंग साठ  गेलो व तेथुन परत वक ंग करत पायी चालत घर   येत 
असताना नानामा तर नगर ते मालवाडी रोड दर यान सायंकाळी 6.30वाज या या सुमारास समो न येणार  प सर मोटारसायकल वर ल चालक हा 
रोडचे व द दशेन येवुन भरधाव वेगात आ याने याने मला प सर मोटारसायकलची ठोकर द याने मी लागल च खाल  ज मनीवर पडलो.व 
लागल च मला माझे सोबत असमारे भा कर शेगट यांनी सदर प सर मोटारसायकलवर बसुन मला थोमपचारासाठ  ड.साबळे दवाखाना कजत येथे 
नेले. व तेथे मोटारसायकलव न खाल  उतर वले व सदर प सरवर ल चालक प सर नंबर माह त नाह  आ हाला तेथे सोडुन आ हास काह एक न 
सांगता पळुन गे यानंतर मला भा कर शेगट यांनी उपचार क न आ हाला उपिज हा णालय कजत येथे दवा उपचारासाठ  नेले असता तेथे 
ड टरांनी तपासुन माझे डावे पायास गुड यापासुन खाल  नडगीजवळ फ चर अस याचे सां गतले.तसेच उजवे पायाचे पंजाला खरचटुन मु का मार 
लागलेला आहे.तसेच डा या हाताचे पंजाचे करंगळीस मु का मार लागला अस याने यांनी मला पुढ ल दवाउपचारासाठ  पुरोह त ह पीटल पनवेल येथे 
पाठ व याने मला माझे नातेवाईकाने उपचारासाठ  पुरोह त ह पीटल येथे अँडमीट केले आहे.तर  द.23/07/2017रोजी मी व माझे शेजार  असे माझे 
राहते घरातुन मालवाडी येथे पायी जात असताना  नानामा तर नगर ते मालवाडी रोड नानामा तर नगर येथे आले वेळी समो न व  दशेने  
येणार  का या रंगाची प सर मांक माह त नाह .वर ल चालक हा मदय सेवन क न भरधाव वेगात मोटारसायकलची मला ठोकर दल .व यानंतर 
याने व माझे सोबत असलेले शेगट हे मला दवा उपचारासाठ  घेवुन  ड.साबळे दवाखाना कजतचे गेटवर  मोटारसायकलव न खाल  उतरवुन कोणास 
काह एक न सांगता पळुन गेला. हणुन माझी का या रंगाची प सर मांक माह त नाह  वर ल चालकाने मला डा या पायास ठोकर मा न गंभीर 
दुखापतीस कारणीभुत झाला. हणुन वगैरे मजकुरची दलेल  कजत पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज टर नंबर 09/2017 द.05/08/2017रोजी 
13.27वा.कडे दाखल क न पुढ ल तपासकामी आमचेकडे दला आहे.सदर अपघाताची खभर गु हयात सामील केल  आहे.सदर अपघाताचे ठकाणी 
जावुन दोन पंचांसम  पंचनामा के यात मजकुर सदर अपघाचताचे ठकाण हे यांतील सा ीदार भा कर बाजीराव शेगट वय/42वष रा.स यम अपाटमट 
व लनगर कजत यांनी सम  दाख वले.ते पाहता मौजे.कजत  नानामा तर नगर येथे नानामा तर नगर ते मालवाडी या रोडवर असुन सदर 
ठकाणापासुन पुवकडे पाच फुट अंतरावर लाईटचा लोखंडी पोल आहे.सदर अपघाताचे ठकाणी क चा रोड असुन सदर रोडवर ख डे पडलेले असुन रोड 
खडीचा क चा 10फुट ंद चा रोड दसत आहे.सदर अफघाताचे ठकाणी नानामा तर नगर ते मालवाडी हा रोड द ण-उ तर गेलेला आहे.वगैरे 
मजकुरचा केलेला स व तर पंचनामा गु हयाचे कामी सामील आहे.सदर अपघातातील सा ीदार 1)  भा कर बाजीराव शेगट वय/42वष रा.स यम 
अपाटमट व लनगर कजत 2) गजानन गोपाळ राऊत वय/43वष रा.ने मनाथ सोसायट  मु े बु ुक कजत यांचेकडे वचारपुस करता अं.नं.1यांचे सांगणे 
क,  द.मी द.23/07/2017रोजी सायंकाळी र ववारची सु ी अस याने मी व माझे म  अ ण चं कांत पारधी व  गजानन गोपाळ राऊत असे 
05.45वाजता मु े गावातुन   नानामा तर नगर ते मालवाडी असे पायी  वक ंगकर ता जाणेस नघालो.व मालवाडी येथे पायी जावुन परत घर   
मालवाडी ते  नानामा तर नगर या रोडने येत असताना सायंकाळी 6.30वाज या या सुमारास समो न एक  प सर मोटारसायकल वार भरधाव 
वेगाने रोडचे रंग साईडला येवुन आमचे सोबत असलेले अ ण चं कांत पारधी यास याचे डावे पायास जोरात ठोकर मार याने रोडवर खाल  पडुन 
अपघात झाला आहे.अपघातात अ ण चं कांत पारधी यांचे डा या पायास गुड यापासुन खाल  नडगीजवळ फ चर झाले असुन उजवे पायाचे पंजाला 
खरचटुन मु का मार लागलेला आहे.ते हा मी पारधी यांना सदर मोटारचालकाचे मोटारसायकलवर बसवुन याचेसह आ ह  तघे कजत येथील ड.साबळे 
यांचे दवाखा यात घेवुन गेलो.तेथे सदर मोटारसायकल चालकाने आ हाला उतरवुन तो न थांबता नघुन गेला. यामुळे याचे मोटारसायकलचा नंबर व 
नाव गावची माह ती घेतल  नाह .मी पारधी यांना ड.साबळे यांचे दवाखा यात नेवुन तेथे याचेवर थोमपचार क न कजत येथील उपिज हा 
णालयात नेले.ते तेथील ड टरांनी यांना तपासुन यांचे पायाला फ चर अस याने यांना ड.पुरोह त ह पीटल पनवेल येथे उपचारासाठ  पाठ वले 
हणुन यांचे नातेवाईक आ यावर आ ह  यांना पुरोह त ह पीटल म ये नेवुन अँडमीट केले आहे.तर  द.23/07/2017रोजी मी व माझे म  अ ण 
चं कांत पारधी व  गजानन गोपाळ राऊत असे 05.45वाजता मु े गावातुन   नानामा तर नगर ते मालवाडी असे पायी  वक ंगकर ता जाणेस 
नघालो.व मालवाडी येथे पायी जावुन परत घर   मालवाडी ते  नानामा तर नगर या रोडने येत असताना सायंकाळी 6.30वाज या या सुमारास 
समो न एक  प सर मोटारसायकल वार भरधाव वेगाने रोडचे रंग साईडला येवुन आमचे सोबत असलेले अ ण चं कांत पारधी यास याचे डावे 
पायास जोरात ठोकर मार याने रोडवर खाल  पडुन अपघात झाला व अपघात झा यावर जखमी पारधी यांना दवाखा यात नेवुन तेथे कोणासह  
काह एक न सांगता पळुन गेला आहे.सदर अपघात हा सदर अ ात मोटारसायकल वाराचे चुक मुळे झाला आहे.वगैरे मजकुरची हक गत सांगत 
अस याने तसा यांचा जबाब न दवुन गु हयात सामील केला आहे.तसे अ. .नं.2यांचेकडे वचारपुस करता यांचे सांगणे अ. .1यांचे माणेच 
मळतेजुळते हक गती माणे सांगत अस याने तसे यांचे जबाब न द व यातआले आहे.सदर मोटार अपघाताचे चौकशीत यातील प सर 
मोटारसायकलवर ल अ ात मोटारसायकल वार नाव गाव माह त नाह  याची कसुर  दसुन येत आहे.तर  द.23/07/2017रोजी सायंकाळी 18.30वा.चे 
सुमारास  यातील प सर मोटारसायकलवर ल मोटारसायकल वार नाव गाव माह त नाह  याने आपले ता यातील प सर मोटारसायकल ह  नानामा तर 
नगर ते मालवाडी अशी अ वचाराने,हयगईने,अ तवेगाने,बेदकारपणे र याचे प र थतीकडे व रददार चे नयमांकडे दुल  क न चालवुन मालवाडी 
बाजुकडुन नानामा तर नगर कडे पायी चालत येणारे यांतील सा ीदार अ ण चं कांत पारधी वय/43 वष यांचे डा या पायास ठोकर मा न लहान- 
मो या दुखापतीस कारणीभुत होवुन, अपघाताची खबर न देता पळुन गेला हणुन.माझी याचे व  भा.द. व.सं.कलम. 279,337,338 मोटार वाहन 
कायदा कलम 184,134 माणे सरकारतफ खबर आहे.सम                                                                         
 हे लहुन दले सह  ता.                                                                                                    
द.07/08/2017ठाणे अंमलदार  कजत पोल स ठाणे  
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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): «Expr» 

«Expr»/«Expr» or ( या)      
(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव)):RAJESH 
JAWAHARILAL DABHADE

Rank (हु ा): «Expr»

No. (सं.): PNMH46538        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 (के कारण इंकार कया या)

13.

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

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): SUJATA GOPAL TANAVADE

Rank (हु ा): «Expr»

No. ( .): «Expr»

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.
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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 )

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दाँत) Hair (केस) Eye ( (डोळे)) Habit(s)

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल )
  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 20These 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)

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

(संशयीत/आरोपीचे (मा हत असले  या/पा हले  या) शार रक वै श  टये,  यंग आ ण इतर तपशील)   
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I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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