
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0057 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/04/2017 02:53 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/04/2017 02:53 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): 13/04/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:31 तास Entry No. (न द .):  006

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 13/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:30 तास Time To (वेळेपयत): 20:40 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, 2 क.मी.
(b) Address (प  ता): गो वंदबंदर ,अ लबाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वनोद   दनकर  सूव
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1974 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

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 तार खेस वेळी व ठकाणी यातील फयाद  हे डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती न म ताणे लागणारे सा ह य याचे बजाज कँ लबर गाडीवर 
घेवून गो वंदबंदर येथे या या घ र जात असताना रोडवर आरोपीत नंबर 2याने याची मोटार सायकल जाणे ये यास अडथळा नमाण होईल 
अशा ि थतीत लावल  होती. यावेळी फयाद  हणाले क ह  गाडी लाव याची प दत आहे काय,असे हणताच आरोपी 1 हने तू नगरसेवक 
असला हणून काय झाले,र ता तू या बापाचा आहे का,असे बोलून शवीगाळी क न गैरकाय याची मंडळी जमवून आरोपीत 2 व 3 याने 
हातात लाकडी दांडके घेवून येवून फयाद  या या डा या खां यावर व पाठ वर उपट  मा न दूखापत क न सा ीदार दनकर सूव हे भांडण 
सोड व यास आले असता आरेपी 4व 5 यांनी लाकडी दांड याने मारहाण केल  व फया दस ठार मार याची धमक  दल  हणून तसेच 
मा.िज हा धकार  सो.रायगड यांचे जमावबंद  आदेशाचे उ लंघन केले हणून

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087560339

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता गो वंदबंदर , अ लबाग , अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता व यानगर , अ लबाग, 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 मयूर  अ मत सावंत   1. 
गो वंदबंर,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भा
रत

2 अ मत दपक सावंत   1. 
ग वंदबंदर,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

3 चेतन दपक सावंत   1. 
गो वंदबंदर,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

4 दपक कमलाकर सावंत   1. 
गो वंदबंर,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भा
रत

5 दपक कमलाकर सावंत   1. 
ग वंदबंदर,अ लबाग,अल बाग,रायगड,महारा ,भ
◌ारत

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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(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)): PANDURANG 
MANGLYA GABHALE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH49700        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): 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.
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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 म हला  

2 पु ष  

3 पु ष  

4 पु ष  

5 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

                

                

                

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

FIR No. ( थम खबर .): 0019 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 15/04/2017 09:50 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 15/04/2017 09:50 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७

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): 14/04/2017 Time (वेळ): 05:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:14 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 14/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/04/2017

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

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

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

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 7 क.मी.
(b) Address (प  ता): चुनाभ ी,पेण-402107

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): गुणाजी  गंगाराम सकपाळ
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1964 (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.): 91-7057352699

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता जोहे दादर सागर  पोल स ठाणे, पेण, दादर कोअ ॅ टल , रायगड, महारा -402107, 

भारत
2 थायी पता जोहे दादर सागर  पोल स ठाणे, 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 फुलचंद  कमल साद 
नशाद

1. व लवाडी पंचवट  चाळ,उ हासनगर 
क याण,उ हासनगर,ठाणे शहर,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)



मी गुणाजी गंगाराम सकपाळ, वय.53 वष, यवसाय नोकर , पोल स उप नर क दादर सागर  पोल स ठाणे, मो.नं.7057352699 सम  
सरकार तफ फयाद लहून देतो क , मी दादर सागर  पोल स ठाणे येथे गेले तीन वषापसून नेमणु कस असून पोल स उप नर क या पदावर 
काम पाहतो. आज रोजी पोल स ठा यात हजर असताना मा. भार  अ धकार  सो. दादर सागर  पोल स ठाणे यांचे आदेशाने दादर सागर  पोल स 
ठाणे मोटार अपघात रिज. नं. 03/2017 याची पुढ ल चौकशी क न यो य ती कायदेशीर कायवाह  करणेकामी माझेकडे दे यात आला. 
या माणे सदर अपघाताची चौकशी हाती घेवून सव थम आ ह  अपघाताचे खबरेचे अवलोकन केले असता अपघाताची खबर ह  दानीष मुनाफ 
वागळे, वय.25, धंदा नोकर , जात मुि लम, रा.मु. सैतवडे , ता.िज. र ना गर  यांनी दल  असून ते तार ख 13/04/2017 रोजी रा ौ 10.00 
वा. सुमारास आपला लहान भाऊ अरबाज मुनाफ वागळे यास परदेशात जाणेकर ता मुंबई येथील सहारा वमानतळ येथे सोडणेकामी आपले 
वडील मुनाफ महामूद वागळे यांचेसह इ टका कार . MH08/AG0205 या कारने मुंबई गोवा महामागाने मुंबईकडे जात असताना तार ख 
14/04/2017 रोजी सकाळी 05.45 वा. सुमारास पेण तालु यातील मौजे चुनाभ ी गावचे ह ीतील दूरशेत फाटा येथे आले असता यांचे 
कारसमोर एक कंटेनर नंबर मा हत नाह  हा थांब याने खबर देणार यांची कार याचे पाठ मागे थांब वल  होती. यावेळी यांचे कारचे 
पाठ मागून क मांक MH05/AN3838 या कची धडक कारचे पाठ मागे बस याने खबर देणार यांची कार समोर ल कंटेनरवर जावून धडकल , 
यामुळे कार र याचे साईडला जावून बंद पडल  काय कार घडला आहे याची खा ी कर याकरता खबर देणार हे कारबाहेर आले असता यांचे 
नदशनास असे आले क , क मांक MH05/AN3838 यांस याचे पाठ मागून येणारा ेलर मांक MH46/AF7476 याची धडक बसल  व सदर 
ेलरला कोळशाने भरलेला क मांक MH05/AM2648 याची जोरदार धडक बस याने सदरचा अपघात होवून म ह ा मि झमो टे पो  

MH04/GF1358 हा देखील सदर अपघाताम ये र याचे उजवे साईडला टे पोचे डावे कुशीवर प ट  होवून यातील इसमांना व क मांक 
MH05/AM2648 यामधील चालक व इसमांना मार लागून दुखापती झा याचे सांगत आहेत. सदर घटना थळी जावून पंच 1. ी संजय 
कमलाकर डंगर, वय.41, रा.बळवल , ता.पेण 2. महे  आ माराम पाट ल, वय.44, रा.हमरापूर, ता.पेण यांचेसम  घटना थळाचा पंचनामा 
12.35 वा. सु  क न 13.35 वा.पुरा कर यात आला आहे.सदरचे घटना थळ मौजे चुनाभ ी गावचे ह ीतून जाणारे मुंबई गोवा महामागावरती 
दुरशेत फा याचे पि चमेस 20 फुट अंतरावर दसत असून सदर ठकाणी काचांचे तुकडे, आँईल व कोळशाचे तुकडे पडलेले दसत आहेत. 
सदरचा र ता 30फुट ंद चा प का डांबर  दसत असून र याचे लगत पि चम बाजूस नवीन स याचे काम चालू अस याचे दसत आहे. 
तसेच पुव बाजूस नवीन र याचे भरावाचे काम चालू अस याचे दसत आहे. अपघात ठकाणापासून उ तरेस 30 मीटर अंतरावर बाळगंगा 
नद वर ल ीज दसत आहे. द णेस पेणकडे जाणारा र ता दसत आहे. पुवपि चम नवीन र याचे काम चालू अस याचे दसत 
आहे.अपघातामधील सा ीदार 1. क णा दशरथ पवार वय. 23, 2. ल मण तुकाराम गोळे, वय. 41, 3.स यवान सुरेश गोळे वय.17, सव रा. 
नवीन नेह नगर, हललाईन उ हासनगर , िज हा ठाणे 4. मुनाफ महामूद वागळे, वय 51,रा.मु. सैतवडे , ता.िज. र ना गर  यां याकडे 
अपघाता वषयी वचारपूस केल  असता क णा दशरथ पवार यांचे सांगणे क , ते तार ख 14/04/2017 रोजी रा ौ 01.00 वा. सुमारास पोलादपूर 
येथून नघून उ हासनगर येथे मि झमो टे पो  MH04/GF1358 हा वतः चाल वत घेवून आपलेसोबत सा ीदार . 2 व 3 यांना सोबत 
घेवून मुंबई गोवा रोडने जात असताना मौजे चुनाभ ी गावचे ह ीतील दुरशेत फाटा येथे आले असता क मांक MH05/AN3838 हा ँ फक 
झा यामुळे यांचे टे पोचे पुढे थांबला असता टे पोस मागील ेलर . MH46/AF7476 याची धडक बस याने टे पो जागीच फ न पेण 
बाजूकड या दशेने र याचे उजवे बाजूकडे त ड क न डावे कुशीवर पलट  झाला यामुळे सा ीदार नं. 2 व 3यांना मार लागून दुखापती 
झा या आहेत. सदरचा अपघात हा क मांक MH05/AM2648 यावर ल चालक फुलचंद कमल साद नशाद, रा.उ हासनगर, व लवाडी, 
पंचवट  चाळ, क याण, िज.ठाणे याने सदर क भरधाव वेगात चाल वत घेवून आ याने समोर ल र याचे प र थीतीकडे दुल  के याने ेलर 
. MH46/AF7476 यास पाठ मागून जोरदार धडक द यामुळे सदर ेलर माझे टे पोला धडकून माझे पुढे असलेला क मांक 

MH05/AN3838 यास धडक यामुळे सदर क इ टका कार . MH08/AG0205 हचे पाठ मागे धडक यामुळे सदरची कार तचे समोर उभा 
असलेला ेलर नं. मा हत नाह  यावर जावून धडकून सदरचा अपघात झा याचे सांगत आहे तसेच सा ीदार . 4 हे देखील वर ल माणे 
मळतीजुळती ह कगत सांगत असून तसे यांचे जबाब तयार क न जबाब व पंचनामा मुळ कागदप ात सामील केला आहे.एकंदर त झाले 
अपघाताचे चौकशीअंती असे नदशनास येते क , क मांक MH05/AM2648 यावर ल चालक फुलचंद कमल साद नशाद, रा.उ हासनगर, 
व लवाडी, पंचवट  चाळ, क याण, िज.ठाणे याने याचे ता यातील सदर क हा अ वचाराने, हयगयीने, भरधाव वेगात र याचे प र थीतीकडे 
दुल  क न वर ल ठकाणी आलेवेळी ँ फक झा यामुळे आप या समोर रोडवर वाहने उभी आहेत हे पाहून देखील ेलर MH46/AF7476 यास 
पाठ मागून जोरदार धडक द यामुळे सदर ेलर टे पो . MH04/GF1358 यास पाठ मागून धडकून यास प ट  होणेस व यामधील सा ीदार 
यांना दुखापती होणेस तसेच टे पोचे पुढे उभा असलेला क मांक MH05/AN3838 यास धडक यामुळे सदर क इ टका कार . 
MH08/AG0205 हचे पाठ मागे धडक याने सदरची कार समोर ल ेलरवर नंबर मा हत नाह  धडक यामुळे सव गा यांचे नुकसानीस व वतःचे 
गंभीर दुखापती होणेस कारणीभूत झाला हणून माझी याचे व द भा.द. व.सं.क. 279,337,338,427 मो.वा.का.क. 184 माणे सरकारतफ 
खबर 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)): gunaji  ganagaram sakpal 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) District (िज  हा): 
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Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

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  

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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1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0087 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/04/2017 17:40 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 12/04/2017 23:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५२
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): 14/04/2017 Time (वेळ): 17:26 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:26 तास Entry No. (न द .):  024

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

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 23:30 तास Time To (वेळेपयत): 23:30 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, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): शवशंकर पे ोलपंप हाल वल ,कजत

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

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

(a) Name (नाव): लवकुश    पारसनाथ  म ा
(b) Father's Name ( का नाम): पारसनाथ म ा
(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): इतर 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9373511799

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता तारडी पो ट नभापुर , मछल  शहर, MACHHALI SHAHAR, जौनपुर, उ तर 

देश, भारत
2 थायी पता शवशंकर अँटोकेअर हाल वल  , 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 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): 

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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जबाब द.14/04/2017 मी लवकुश पारसनाथ म ा वय/45वष,धंदा/नोकर ,रा. शवशंकर अँटोकेअर हाल वल  ता.कजत िज.रायगड,मुळ रा.तारडी 
पो ट नभापुर ता.मछल  शहर िज.जोहनपुर रा य उ तर देश मो.नं.9373511799 आधारकाड नाह .सम  पोल स ठा यात हजर होवुन लहुन 
देतो क, मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन, ी.सतीश शवशंकर दुबे रा.चबुर मुंबई यां या मालक चा शवशंकर अँटोकेअर हाल वल  या नावाचे 
पे ोलपंपावर गेले सात ते आठ वषापासुन मँनेजर हणुन काम कर त आहे.माझे हाताखाल  सुमारे 13ते 14लोक काम कर त असतात.आ ह  
रोज सकाळी 07.00वाजाता पे ोलपंप उघडुन दवसभर पे ोल/ डझेल व  क न रा ौ 11.00वाजता बंद करतो. द.12/04/2017रोजी मी माझे 
हाताखाल ल लोकांनी नेहमी माणे सकाळी 07.00वाजता पे ोलपंप उघडुन दवसभर पे ोल व डझेल व  केल  व रा ौ 11.00वाजता पे ोलपंप 
बंद क न तेथेच असले या पे ोलपंप या बाजुला अलसले या ऑफ स या बाजुला असले या खोल त जेवनासाठ  बसलो.आ ह  जेवन कर त 
असताना रा ौ 11.30वाजताचे सुमारास 2ते 3लोक आमचे मचे समोर येवुन दरवाजाची ील ओढातान क न आ हाला हणु लागले 
क,आ हाला पे ोल या.ते हा मी यांना मी हटले क,आ ह  सगळे जेवायला बसलोय.जेव यानंतर देतो.असे सां गतले.तर  देखील ते आमचे 
मचे ील ओढाताण क न ओरडत होते. हणुन मी आमचे पंपावर ल संजय राज मर संग याला सांगीतले क,तु जावुन यांना पे ोल दे .ते हा 
संजय याचे जेवन कर याचे सोडुन पे ोल दे यासाठ  गेला.ते हा सदर पे ोल माग यासाठ  आलेले लोक संजय यास मा  लागले.ते हा याचे 
पाठोपाठ वनोद तवार  हा गेला. यालाह  वर ल अ ात 3ते 4 इसम यांनी मारहाण क न शवीगाळी केल .इत यात आमचा कामगार अनुज 
दुबे हा मला सांग यासाठ  आला क  याला ते लोक मारत आहेत. हणुन मी माझे जेवन सोडुन काय भांडण आहे हे पाह यास गेलो असता व 
पे ोल माग यासाठ  आले या लोकांना समजा वत असताना या 3ते 4जणांनी मला सु दा हाताबु कयाने मारहाण केल . हणुन मी आमचे 
शेटला फोन लाव यासाठ  आमचे मम ये आलो असता वर ल चारह  अ ात इसम आमचे मम ये येवुन तेथेह  मला हाताबु कयाने मारहाण 
क न शवीगीळी क  लागले.व सदर चौघांपैक  एक जाडा उंच ध पाड, काळी पँट व काळा टशट घातलेला इसम यानेह  मारहाण 
क न, शवीगाळी क न माझे कोन वाकडे क  शकत नाह ,असे हणुन या यासोबत या माणसांनी पे ोल भरलेलेचे पैसे देवुन श या देत व 
शेटचे नावाने दमदाट  करत नघुन गेले.सदर इसम यांची मी चौकशी केल  असता, यांचेपैक  एक दह वल  येथील मयुरेश असे अस याचे 
समजले असुन वर ल चारह  इसम यांचेपैक  एक जण हाफ बरमुडा व सोबत लहान कु ा असे असुन ते 30ते32वयोगटातील होते.सदर इसम 
मला दाख व यास मी ओळखीन. तर  द.12/04/2017रोजी रा ौ 11.30वाजताचे सुमारास मौजे.हल वल  शवशंकर अँटोकेअर या पे ोलपंपावर 
कोणीतर  4अ ात इसम पे ोलपंपावर पे ोल भर यासाठ  आले असता,आ ह  रा ौचे वेळ पे ोलपंप बंद क न जेवनासाठ  बसलो असता सदर 
इसम यांना पे ोल देणेस उशीर झा याने याचा यांना राग येवुन मला व माझे सोबतचे लोकांना शवीगाळी व दमदाट  क न,तसेच 
हाताबु कयाने मारहाण क न आ ह  राहत असले या मम ये येवुन आ हाला मारहाण क न घरा वषयी आगळीक केल  हणुन माझी 
यांचे व द फयाद आहे.सदर काराबाबत मी आमचे पे ोलपंप मालक सतीश शवशंकर दुबे रा.चबुर मुंबई यांना कळवुन यांचे सांगणे माणे 
पोल स ठाणेस फयाद दे यास आ याने वलंब झालेला आहे. माझा जबाब मला वाचुन दाख वला .तो मला हंद  भाषेत सांगुन मराठ त 
टंक ल खत केला असुन तो माझे सांगणे माणे बरोबर लहला आहे. सम  हे लहु दले सह  ता.14/04/2017 ठाणे अंमलदार कजत पोल स 
ठाणे 

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): MEHBOOB   YUNUS 
TANDEL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH45782        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (Inspector)

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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  

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0089 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/04/2017 20:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/04/2017 20:23 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 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
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७

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): 14/04/2017 Time (वेळ): 20:23 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:23 तास Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस): बुधवार Date from ( दनांक पासून): 29/03/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/03/2017

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, 30 क.मी.
(b) Address (प  ता):  पुणे मुंबई ए स ेस रोडवर , क मी नं 19/700 जवळ मुंबई ल, टभर ,खालापुर -410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Madan  Purshottam Khare

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 18/09/1959 (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.): 91-8605008967

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खालापुर पोल स ठाणे , खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा -410202, भारत
2 थायी पता खालापुर पोल स ठाणे , खालापुर, खालापूर, रायगड, महारा -410202, 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 दुल    वसीम अल 1. मुंबई,मुंबईबृ नमुंबई शहर,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)



जबाब ता. 14.04.2017 माझे नाव मदन पुरषो तम खरे, वय58 वष, सहा यक फौजदार नेमणुक खालापुर पोल स ठाणे , िज. रायगड, मो. नं. 
8605008967. सम  पोल स ठाणेत हजर राहुन सरकारतफ खबर लहुन देतो क , मी खालापुर पोल स ठाणे येथे सन2015 पासुन नेमणुक स 
आहे. दनांक 06.4.2017 रोजी चौक पोल स दुर े  येथे हजर असताना कामोठे पोल स ठाणे जावक . 1837/2017 , दनांक 03.04.2017 
चे रपोटा अ वये अक मात म यु रिज टर नं. 00/2017 चे कागदप  खालापुर पोल स ठा यात ा त झा याने याचा पुढ ल तपास आ ह  
करावा असा व र ठांचा सम  आदेश झा याने रपोट सोबत आले या कागदप ाचे अवलोकन के यात मजकुर , दल पकुमार सु शलकुमार यांचे 
जबाब न द वला असुन यांचे सांगणे क , यांचा चुलत भाऊ नामे पंकज वनोदकुमार ,वय30 वष हा मुंबई येथे कामास असुन याचा दनांक 
29.03.2017 रोजी पुणे मुंबई ए स ेस हायवेरोडवर तो वगनर गाडीतुन वास कर त असताना साधारण रा ौ 10.30 वा. चे सुमारास अपघात 
झाला. अपघाताम ये गाडीम ये पाच इसम होते. यानंतर यास MGM कळंबोल  ह पीटलम ये दाखल केले होते. यानंतर यास आ ह  
पना सया ह पीटल , नवीन पनवेल येथे उपचारासाठ  दाखल केले असता तेथे तो दनांक 02.04.2017 रोजी रा ौ 09.30 वा.मरण पावला आहे 
अपघातातील गाडी नं.MH46 AD3986 हा आहे. वगैरे मजकुराची दलेल  खबर आहे . खबरे सोबत मरणो तर पंचनामा असुन याम ये मयत 
पंकज वनोद कुमार यास अपघाताम ये कपाळावर मधोमध खरचटलेले असुन उज या पायास कमरेपासुन पंजापयत खरचटलेले दसत आहे. 
दो ह  हात , पायंना खरचटुन जखमा झाले या आहेत. वगैरे मजकुराची मरणो तर पंचनामा , शव व छेदन फम त , पना सया ह पीटलचे 
प  , वै य कय अ धकार  ामीण णालय पनवेल यांनी मयताचे ेतावर पो टमटम क न दलेले अँड हा स स ट फकेट वगैरे कागदप े 
आहेत. यानंतर आ ह  पना सया ह पीटल नवीन पनवेल येथे जावुन थे जखमी परेशकुमार वनोदकुमार , वय33 वष, रा. मानखुद मुंबई 
यांचा स व तर जबाब न द वला यांचे सांगणे क , दनांक 29.03.2017 रोज सकाळी 09.00 वा. चे सुमारास मी व माझा लहान भाऊ असे 
आ ह  आमचे हडपसर, पुणे येथे राहणारे काका सु शलकुमार यांचा म यु झा याने यांचे अं य सं कार वधीकर ता मुंबई येथुन पुणे येथे गेलो 
होतो. ते थल अं य वधी आटपुन आ ह  रा ौ 08.00 वा. या सुमारास मुंबई येथे ये यासाठ  पुणे टेशन येथे आलो. यावेळी एक गाडीवर ल 
चालक हा मुंबई शट असा ओरडत अस याने आ ह  दोघेह  सदर गाडीत पाठ मागील शटवर बसलो. यावेळी आमचे शेजार  शटवर आणखी 
एक इसम बसला होता. व ाय हर या बाजुला एक इसम बसला होता. यानंतर आमची गाडी पुणे मुंबई हायवे रोडने येत असताना गाडीम ये 
मला झोप लागल . यानंतर दनांक 30.03.2017 रोजी मला जाग आल . यावेळी माझे जवळ नातेवाईक होते. व मला ह पीटलम ये दाखल 
केले होते यावेळी माझे मेहुणे वनोदकुमार स हा यांना मी वचारले काय झाले यावेळी यांनी मला सां गतले तु ह  येत असले या गाडीचा 
अपघात होवुन अपघाताम ये तु हाला व गाडीतील माणसांना लहानमो या दुखापती झा या आहेत. अपघाताम ये मा या दो ह  खां यांना , 
डो याला खरचुन दुखापत झालेल  आहे. तसेच माझा भाउ पंकजकुमार यास दे खल डो यास व डावे पायाला , दो ह  हातांचे कोपयांना दुखापती 
झा या आहेत. यानंतर तो पना सया ह पीटलम ये औषधोपचार घेत असताना दनांक 02.04.2017 रोजी रा ौ 21.30 वाजता मरण पावला 
आहे. अपघातातील कार ..MH46 AD3986 ह  वगनर कंपनीची अस याचे मला समजले आहे. सदरचा अपघात हा यावर ल चालका या 
चुक मुळे झालेला आहे. वगैरे मजकुराचा स व तर जबाब न द व यात आला आहे याच माणे MGM ह पीटल , कमोठे येथे जावुन जखमी 
रोह त काश देशमुख रा. कळंबोल  यांचा जबाब घेतला असता ते दे खल परेशकुमार यांचे सांगणे माणे मळतीजुळती ह कगत सांगत 
अस याने तसा यांचा स व तर जबाब न द व यात आला आहे . अपघातातील जखमी यांना लोकमा य अँ बुल स नं. MH14CW953 यावर ल 
चालक यां याकडे चौकशी केल  असता याने सां गतले क , यां या अँ बुल समधुन जखमी परशकुमार व जखमी अ दुल वासीम अल , रा. 
मुंबई यांना MGM ह पीटल कामोठे येथे घेवुन गे याचे व याम धल ाय हर अ दुलवासीम अल  हा अस याचे सां गतले . व याने अपघात 
ठकाण दाख वले तसा यांचा स व तर जबाब न द व यात आलेला आहे. घटना थळी जावुन दो ह  पंचासम  पचनामा के यात मजकुर, 
अपघात ठकाण हे मौजे टभर  गावचे ह त पुणे मुंबई ए स ेस रोडवर क. मी. नं. 19/700 जवळ आहे. सदरचा रोड हा प या समच 
काँि टचे तीन लेनम ये पुव पि चम सरळ आहे. सदर रोडचे उ तर बाजुस ड हायर असुन ड हायरम ये 30 फुट खोल मोर  आहे. सदर 
मोर म ये अपघातातील वगनर कंपनीची सफेद रंगाची कार नं. .MH46 AD3986 ह  असुन तीची ि थती पाहता तीचा संपुण बडीचा भाग दबुन 
तुटुन फुटुन नुकसान झा याचे दसत आहे. तसेच पुढ ल टायर फुट याचे दसत आहे. सदर गाडीम ये कागदप ाची पाहणी केल  असता ते 
मळुन आले नाह त. वगैरे मजकुराचा स व तर पंचनामा दोन पंचासम  न द व यात आलेला आहे. एकंदर त खालापुर पोल स ठाणे फेटल 
मोटार अपघात रिज टर नं. 29/2017 चे झाले या अपघाता या चौकशीव न वगनर कंपनीची सफेद रंगाची कार नं. .MH46 AD3986 यावर ल 
चालक अ दुल वसीम अल , रा. मुंबई , वय24 वष, याने सदरची गाडी ह  पुणे मुंबई ए स ेस हायवे रोडने वतः चाल वत याम ये जखमी 
सा ीदार यांना बसवुन अ तवेगात चालुन अपघात ठकाणी आलेवेळी हयगयीने , बेदरकारपणे, अ वचाराने चाल व याने याचा गाडीवर ल ताबा 
सुटुन ती रोड या कडेला असले या ड हायरवर आदळुन तेथे असले या ना यात पडुन अपघात झाला. अपघाताम ये वतःचे व सा ीदाराचे 
लहानमो या दुखापतीस तसेच जखमी सा ीदार पंकज वनोद कुमार यांचे मरणास व गाडीचे नुकसानीस कारणीबुत झाला हमुन माझी 
या या व द भा. द. व. कलम.304 (अ), 279, 337,338,427, मो. वा. का. कलम. 184 माणे सरकारतफ फयाद आहे सोबत फेटल 
मोटार अपघात रिज. नं. 29/2017चे कागदप े आहेत. सम  हे लहुन दले, सह . ता. 14.04.2017. 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)): RANGRAO 
PANDURANG PAWAR

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.

3

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): 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.

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0057 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/04/2017 19:33 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/04/2017 11:29 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): 13/04/2017 Time (वेळ): 18:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 11:29 तास Entry No. (न द .):  021

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 13/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:15 तास Time To (वेळेपयत): 17:30 तास 

1

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

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, 8 क.मी.
(b) Address (प  ता): मुंबई गोवा हायवे रोडवर, ढालघर फाटा,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अमृत  बुधा चौधर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1963 (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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7378710262

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता बाटू कॉलेज, लोणेरे, माणगाव, गोरेगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता काप ना, धुळे, गोरेगांव, 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

रोख र कमेचे नोटांचे बंडल SBI 

माणगाव येथील शाखेतून ा त 
केलेल  वणन स या फयाद  यांना 
सांगता येणार नाह .  व

24,000.00

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):

यांतील फयाद  हे माणगांव एस्.ट . टँड येथून गोरेगांव येथे जाणेस एस्.ट . बस नं. MH20/BL-1167 या गाडीम ये बसले. परंतु वाशांची 
गाडीत गद  असलेने सदर एस्.ट . बस माणगांवचे पुढे ढालघर फाटा येथे आलेवेळी फयाद  यांनी यांचे ता यातील कापडी पशवीत असलेले 
पैशाची खा ी केल  असता पशवी एका बाजूने सरळ रेषेत फाटलेल  दसल . परंतु यांचे पशवीत रोख र कमेपैक  काह  र कमेचे नोटांचे बंडल 
कमी अस याचे जाणवले. सदरची घटना एस्.ट . कंड टर यांना सां गतले नंतर यांनी सदर एस्.ट . बस गोरेगांव पो ठा येथे नेवून यांचे 
पशवीतील पैशाची खा ी केल  असता पशवीतील 40000/- . रोख र कमेतील 24000/-  रोख र कम तसेच SBI माणगांव शाखेचे सहा 
रेखांक त चेक फयाद  यांचे संमती शवाय कोणीतर  अनोळखी चोर याने वतःचे फाय याकर ता लबाडीचे इरा याने चोर  क न चो न नेले 
हणून.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अ ात1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 24,000.00

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)): Sandesh  Lakshuman  
Naik

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1513        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): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0075 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/04/2017 18:37 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/04/2017 18:10 वाजता

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

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): 14/04/2017 Time (वेळ): 06:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:10 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): शु वार Date from ( दनांक पासून): 14/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 08:45 तास Time To (वेळेपयत): 08:45 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, 25 क.मी.
(b) Address (प  ता): फ याचीवाडी गावचे पि चमेस, धरणा या कनार , कळंब,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): Bandu  Sadashiv Sul  9922628886

(b) Father's Name ( का नाम): Sadashiv

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 13/01/1990 (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): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9922628886

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नेरऴ पोल स ठाणे, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 थायी पता नेरऴ पोल स ठाणे, कजत, नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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 इतर कोणतीह  अमल  पदाथ 

सात लँ ट क या टा या यात 
1050 लटर गुळ नवसागर म ीत 
रसायन 15 .                  
लटर म

15,750.00

2 इतर घरगुती व  तु सात लँ ट क या टा या  क.अं  , 1,400.00

3 इतर घरगुती व  तु एक ऍ यु मनीयमचा चाटु 200.00

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):

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 जैतू हंदोळा   1. 
फ याचीवाडी,ताकजत,नेरळ,रायगड,महारा -4
10101,भारत

2 रा या दरोडा   1. 
फ याचीवाडी,ताकजत,नेरळ,रायगड,महारा -4
10101,भारत

3 गु नाथ पाद र   1. 
फ याचीवाडी,ताकजत,नेरळ,रायगड,महारा -4
10101,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 17,350.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



खबर ता.14/04/2014मी बंडू सदा शव सुऴ, पो. श./2257, वय26 वष, नेमणूक नेरळ पोल स ठाणे, मो.नं.9922628886, सम  पोल स 
ठा यात हजर होवून सरकार तफ फयाद लहून देते क ,मी नेरळ पोल स ठा या या नेमणुक स आहे. आज रोजी नेरऴ पोल स ठाणे येथे हजर 
असताना, मा. पोसई ी. सांगळे यांना कऴंब दुर े  येथे हजर असताना गु त बातमीदारा माफत बातमी मळाल  क , मौजे फ याचीवाडी येथे 
राहाणारे 1)जैतू हंदोळा,2)रा या दरोडा, 3) गु नाथ पाद र, यांचे गावचे धरणा या कनार  तसेच जंगल भागात गावठ  हातभ ाची दा  तयार 
करतात. अशी खा ीशीर बातमी मऴा याने,तसे नेरऴ पोल स ठा यात पोसई सांगऴे यांनी फोन वारे कऴ व याने स.पो.नी. ी. पाट ल यां या 
मागदशनाखाल  मी वतः सोबत पोना/1207 न टे, पो श/1432 राठोड, पो श/1926 बारगजे, असे सरकार  गाडीने नेरऴ पोल स ठाणे येथून 
सकाऴी 06.15 वा. नघून 06.45 वा. कळंब दुर े  येथे गेलो तेथे गे यावर पोसई ी. सांगऴे, यांनी दोन पंच यांना कऴंब दुर े  बोलावून 
यांना काचे या व छ बाटल चा वास देवून व छ बाटल  असले बाबत खा ी क न छा याक रता लागणा या सा ह या नशी दोन पंचाना 
मळाले या बातमीची स व तर ह कगत समजावून सांगून, पंचा या समवेत मी वता, पोसई ी. सांगऴे, पोना/1207 न टे, पोना/1382 जोशी, 
पो श/1432 राठोड, पो श/1926 बारगजे, व दोन पंच यां यासह सरकार  गाडीने मौजे फ याचीवाडी गावचे पि चमेस धरणा या कनार  आलो. 
धराणा या कनार  ो ह बशन मालाचा शोध घेत असताना, करवंद या झाडाझुडपात 3 ईसम ला ट क या टा यांत हात घालुन काह तर  
ढवळत असताना दसले. यास आ हा पोल सांची चाहुल लागताच, ते टा या व दा  बनवी याचे साह य टाकुन झाडीझुडुपांचा आडोसा घेऊन 
पळु लागले, यास पोसई सांगऴे यांनी ओळखुन जैतू हंदोळा, रा या दरोडा, गु नाथ पाद र, थांबा पळु नका मी तु हाला ओळखले आहे. असे 
तन ते चार वेळा ओरडुन सु दा ते न थांबता जंगलात पळुन गेलेले आहेत. ती वेळ सकाऴी 08. 45 वा. ची होती. यांचे ताबे क जातील 
गैरकायदा बीगर परवाना दा  तयार कर याचे सा ह य जागीच टाकुन पळुन गेले आहेत. सदर ठकाणी गावठ  हातभ ीची तयार कर याचे 
गुळनवसागर रसायन व सा ह य मळून आले. याचे वणन खाल ल माणे, 1) 15750/ . सात लँ ट क या टा या यात 1050 लटर गुळ 
नवसागर म ीत रसायन 15 . लटर माणे टाक सह क.अं2) 1400/ . सात लँ ट क या टा या क.अं , 3) 200/ . एक 
ऍ यु मनीयमचा चाटु 17350/ . वर ल नमूद माणे गुळ नवसागर म ीत रसायन व गावठ  हातभ ी तयार कर याचे सा ह या नशी आरोपीत 
1)जैतू हंदोळा, 2)रा या दरोडा, 3)गु नाथ पाद र, याने धराणा या कनार  करवंद या झाडाखाल  गैरकायदा ठेवले ि थतीत मळा याने, सदर 
गुळ नवसागर रसायन या पाच लँ ट क या टा यांतून थोडे थोडे रसायन एका काचे या व छ बाटल त नमु याकर ता भ न, सदर नमुना 
बाटल स घ  बुच लावून, यावर पोल सांचे व पंचा या सह चे कागद  लेबल लावून सलबंद क न, पोल सांनी ज त क न ता यात घेतल  आहे. 
सदर या टा या व गुऴनवसागर म ीत रसायन वाहतूक स अवजड व गैरसोयीचे अस याने, गुऴ नवसागर रसायन जागीच ओतुन नाश 
कर यात आले असुन, सदर या टा या या जाळुन टाक यात आले या आहेत. तसा स व तर पंचनामा पोसई ी.सांगऴे यांनी केला आहे. तर  
वर ल नमूद वणनाची गुळ नवसागर म ीत रसायन व गावठ  हात भ ी दा  तयार कर याचे साह य इसम नामे 1)जैतू हंदोळा, 2)रा या 
दरोडा, 3)गु नाथ पाद र,सव रा. फ याचीवाडी, ता.कजत याने धरणा या क नार  करवंद या झाडाखाल  गैरकायदा बाऴगले ि थतीत ठेवले व 
पोल सांची चाहुल लागताच पळुन गेले. हणुन माझी याचे व  सरकारतफ मु. ो ह .अँ ट 65 (फ) माणे खबर आहे. सोबत ज त माल व 
पंचनामा 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)): RAKESH SUBHASH 
JOSHI

Rank (हु ा): पोल स शपाई 

No. ( .): RSJM8601R        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 DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): PCMAH94325

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  

3 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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1. P.S. (पोल स ठाणे): पेण

FIR No. ( थम खबर .): 0052 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 14/04/2017 01:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 14/04/2017 01:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मुंबई दा बंद  अ ध नयम ,१९९८ 68

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम ,१९९८ 85(1)

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): 14/04/2017 Time (वेळ): 00:14 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 00:20 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): गु वार Date from ( दनांक पासून): 13/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:25 तास Time To (वेळेपयत): 19:25 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, 03 क.मी.
(b) Address (प  ता): तरणखोप गावचे हदद त गरोबा हाँट,

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): ATISH  KRUSHANA GAYKWAD

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 01/01/1980 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता पेण पोल स ठाणे, पेण, रायगड, महारा , भारत
2 वतमान पता -पेण पोल स ठाणे, पेण, रायगड, महारा , भारत
3 थायी पता -पेण पोल स ठाणे, 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 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

दोन हर या रंगा या यूबग 
कंपनी या बअर या बाट या 
याम ये                       
           

100.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087971296

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 रमेश   मा ती   पाट ल 1. तरणखोप ता 
पेण,पेण,रायगड,महारा ,भारत

2 कूंदन   नथूराम फट ंग 1. नरदास चाऴ पेण ता 
पेण,पेण,रायगड,महारा ,भारत

3  महेश    नारायण  नागे 1. शवाजी नगर रामवाडी पेण 
ता,पेण,रायगड,महारा ,भारत

4 वठठल काशीनाथ ◌ोरे  
काशीनाथ  ◌ोरे  

1. फणसड गर  गोळीबार मैदान 
पेण,पेण,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 100.00

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



ोि हशन खबर द.13/04/2017 म ो अ ट कलम 68 माणे मी ी. अ तश क णा गायकवाड वय33,पो क/1296 धंदानोकर ,नेमपेण पोल स 
ठाणे मो.नं. 750321296सम  हजर राहून सरकार तफ खबर लहून देतो क,मी रायगड पोल स दलात सन 2088 पासून कायरत असून सन 
2013 पासून पेण पोल स टेशन या नेमणूक स आहे स या मा.उप. व.पो.अ धकार  सो पेण यांचे आदेशाने हायवे रोडलगत असलेले हटेलस 
बअरबार,धाबे चेक कर याचे पथकात काम करतो.माझे सोबत सदर पथकात पेण पो ठाणे कडील प र पोसई ी जासक,सहा फौज पवार,हे 
आहेत आज ता 13/04/2017 रोजी सायंकाऴी 18.00 वाजता प र पोसई जासक यांना गू त बातमीदारा माफत माह ती मऴाल  क तरणखोप 
गावाचे हदद त मूंबई गोवा हायवे लगत असले या गरोबा हटेलम ये वनापरवाना दा  प यासाठ  हटेल मालक परवानगी देत असून सदर 
ठकाणी दा  प यासाठ  लोक बसलेले आहेत अशी बातमी मऴा याने आ ह  दोन पंचाना बोलावून यांना वर ल माणे हक गत समजावून 
सांगून सदर ठकाणी खाजगी वाहनाने पो ठा यातील CCTNS संगणक णाल  मधील टेशन डायर म ये 19.00 वा न द क न रवाना झालो. 
हटेल गरोबा येते दोन पंचासह 19.25 वा सूमारास छापा टाकला असता हटेलम ये एका टेबलावर तीन ईसम आपले पू यात बअर दा या 
बाट या ठेऊन लासाम ये ओतून दा  पत बसलेले दसले. यावेऴी गरोबा हटेलचे काऊंटरवर उबे असले या ईसमास सदर हटेलचे मालक 
कोण आहे याबाबत वचारणा केल  असता सदरचे ईसमाने याचे नाव रमेश मा ती पाट ल वय 23 वष रा. तरणखोप ता पेण असे अस याचे 
सांगून सदर हटेल माझे मालक चे अस याचे सां गतले यावेऴी माझे सोबत असलेले प र पोसई जासक यांनी यांचेकडे हटेलम ये क टमरना 
बसवून मदय प याचा परवाना आहे अगरग कसे याबाबत वचारमा केल  असता याने कोणताह  परवाना नस याचे सां गतले तसेच सदर 
हटेलम ये मदय प याकर ता बसले या ईसमानां यामची नावे वचारल  असता यांनी आपल  नावे 1) कूंदन नथूराम फट ंग वय 40 रा 
नरदास चाऴ पेण ता पेण 2) महेश नारायण नागे वय 30 वर्, रा. शवाजी नगर रामवाडी पेण ता पेण 3) वठठल काशीनाथ झोरे वय 32 रा. 
फणसड गर  गोळीबार मैदान पेण ता पेण अशी अस याचे सां गतले सदर ईसमांकडे दा  बाऴगण चा परवाना आहे काय, याबाबत वचारणा 
केल  असता सदर ईसमांनी यांचेकडे परवाना नस याचे सां गतले सदर ईसमांनकडे मऴाले या ो ह शन मालाचे वणन खल ल ामाणे 1) 
100/ पये कंमती या दोन हर या रंगा या यूबग कंपनी या बअर या बाट या याम ये अंदाजे 325 मल  ँम प यक  भअर हे य 
असले या क अं 2) 00/ पये कमंतीचे 3 ल ट कचे ओलसर लास यास भअरचा वास येत असलेले.3) 100/ वर ल वणनाचा व 
कमंतीचा ोि हशन माल वर ल नमूद आरोपीत ं 1 ते 3 यांचे ता यात मऴून आ याने सदरचा माल पंचाचे सम  ज त कर यात आला 
असून सदर केले कारवाईचा स व तर पंचनामा प र पोसई ी जासक यांनी केला गरोबा हटेलचा मालक रमेश मा ती पाट ल वय 23 वष रा 
तरणखोप ता पेण यास व वर ल आरोपी ं 1 ते 3 यांना ता यात घेऊन पोल स ठा यात आणले व आरोपीत ं 1ते 3 यांची ते म यसेवना 
खाल  आहेत अगर कसे हे समज या कर ता यांची उप िज हा णालय पेण येथे वैदयक य तपासणी केल  असता मा.वै यक य अ धकार  
यांनी सदरचे ईसम हे म या या अंमलाखाल  अस याबाबत थ मक रपोट दला आहे तर  तरणखोप गावचे हदद त हटेल गरोबाचे मालक 
रमेश मा ती पाट ल वय 23 ष रा तरणकोप ता पेण यांनी वनापरवाना याचेकडे म यसेवन कर यकर ता पर मट मचे लाय नस नसताना 
संब धत आरोपीत ं 1 ते 3 यांना दा  प यासाट  हटेलम ये बसवून ते दा  बाऴगले ि थतीत मऴून आले हणून माझी यांचे व द 
महारा  दा बंद  अ ध नयम कलम 68 व 85(1) ब माणे सरकाररतफ खबर आहे माझा वर ल जबाब संगणकावर न द व यात आला असून 
याची ंट काढ या नंतर मला वाचून पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे. सम  हे लहून दले सह  ता 13/04/17

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): Ashok Ananta 

Jagdale (पोल स नर क)/POBN57809  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): Ashok Ananta Jagdale

Rank (हु ा): I (Inspector)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): POBN57809

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 1994  

2 पु ष 1977  

3 पु ष 1987  

4 पु ष 1985  

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)
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