
1. P.S. (पोल स ठाणे):: कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0184 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/08/2017 18:23 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० 498-A

2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       थम 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): 14/08/2017 Time (वेळ): 18:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 14/08/2017 
18:00 hrs

Entry No. (न द .):  032

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 28/02/1996 Date To ( दनांक पयत): 14/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 00:00 hrs Time To (वेळेपयत): 01:00 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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पूव, 7 Km(s)

(b) Address (प ता):  मौजे कडाव ,कजत

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

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

(a) Name (नाव):  सु नता   सुरेश पवाळी
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1977 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(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) (ओळख ववरण (राशन काड ,मतदाता काड ,पासपोट, 
यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
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 ):

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): कडाव, Tehsil (तहसील): कजत, Police Station 

(पोल स टेशन): कजत, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): कडाव, Tehsil (तहसील): कजत, Police Station 

(पोल स टेशन): कजत, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

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

1 सुरेश  बबन  पवाऴी 1. Town/Village (शहर / गाव): कडाव,Tehsil 

(तहसील): कजत,Police Station (पोल स 
टेशन): कजत,District (िज हा): रायगड,State 

(रा य): महारा ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी सौ.सु नता सुरेश पवाळी,वय.40 वष, धंदा.मोलमजुर , रा.कडाव, ता.कजत, िज.रायगड मो.नं.7038893581 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन 
जबाब देते क , मी वर ल ठकाणी सुभाष दळवी यां या चाळीम ये भाडयाची खोल  घेवुन दोन मुल  अि मता वय.18 वष, तेज ी वय.16 वष व एक 
मुलगा आनंद वय.15 वष असे राहतो.माझी मोठ  मुलगी भागय ी हचे ल न अशोक द तु पंगळे रा.बदेवाडी, ता.मावळ, िज.पुणे यांचेशी झाले असुन 
ती ती या सासर  पतीसोबत राहते. माझे ल न 28/02/1996 रोजी सुरेश बबन पवाळी रा.कडाव यांचेसाबत माझे माहेर  तमनाथ येथे झाले.ल नानंतर 
मी सासर  पतीसोबत राहायला आले. माझे पती सुरेश बबन पवाळी हे दा  पीउन माझे चार ावर संशय घेवुन मला नेहमी शवीगाळी व मारहाण 
करत असत व तुझया भावाने ल नाम ये हुंडा कमी दला तर  आता तुझया भावाकडून घर बांधायला 50,000/- .घेवुन ये ते हा मी यांना सांगीतले 
माझा भाउ वामन गजानन भोईर याची पर थीती गर ब आहे तो कोठुन पैसे देणार मी माझया नव-याला भावाकडून घर बांध यासाठ  
50,000/- .आणून दले नाह  हणून माझा नवरा माझे ल न झालेपासून पैशाव न व माझे चार ावर संशय घेवून मला नेहमी मारहाण कर त 
असतो. यामुळे गेले एक वषापासुन मी माझे माहेर  राहत होते व गेले तीन मह यापासुन कडाव येथे भाडया या खोल त मुलांसह राहत आहे.माझे 
पती सुरेश बबन पवाळी हे यांचे घर  पवाळी आळी कडाव येथे राहतात.माझे पती सुरेश पवाळी व माझेत भांडणे होत अस याने आ ह  अभय क  
संर ण अ धकार  कायालय कजत येथे एक वषापुव  केस दाखल केल  आहे.आज तार ख 14/08/2017 रोजी मी दुपार  01.00 वा.चे सुमारास गजानन 
व यालय कडाव येथे मुलांचे जेवण घेवुन जात असताना कडाव बाजारपेठेत माझे पती सुरेश बबन पवाळी यांनी मला पाठ मागुन पकडले व मला 
हाताबु याने मारहाण क न रोडवर ल दगड माझे डो यात मा न मला दुखापत केल  व तु कडावला राहायचं नाह  असे बोलुन मला जीवे मार याची 
धमक  दल .तर  माझे ल न 28/02/1996 रोजी सुरेश बबन पवाळी रा.कडाव यांचेसाबत माझे माहेर  तमनाथ येथे झाले.माझे ल नाम ये भावानी हुंडा 
कमी दला हणून ल न झालेपासुन घर बांध यासाठ  तुझया भावाकडून 50,000/- .घेवुन ये ते पैसे मी माझया नव-याला आणून दले नाह  हणून 
माझा नवरा सुरेश बबन पवाळी हा माझा शार र क छळजाच, शवीगाळी व मारहाण नेहमी कर त असतो.तसेच आज तार ख 14/08/2017 रोजी मी 
दुपार  01.00 वा.चे सुमारास गजानन व यालय कडाव येथे मुलांचे जेवण घेवुन जात असताना कडाव बाजारपेठेत माझे पती सुरेश बबन पवाळी यांनी 
मला पाठ मागुन पकडले व मला हाताबु याने मारहाण क न रोडवर ल  दगड माझे डो यात मा न मला दुखापत केल  व तु कडावला राहायचं नाह  
असे बोलुन मला जीवे मार याची धमक  दल  हणुन माझी माझे पती सुरेश बबन पवाळी, रा.कडाव यांचे व द त ार आहे.माझा सदरचा जबाब 
सोनाल  नानासो मोरे, वय.38 वष, समुपदेशक, म हला समुपदेशन क  कजत यांचे सम  घे यात आला असुन तो मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे 
माणे बरोबर 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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): Prashant Shashikant 
Deshmukh

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PNMH53006        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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): SUJATA GOPAL TANAVADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

3

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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 .): 0188 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/08/2017 15:28 hrs

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

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

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

       थम 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): 14/08/2017 Time (वेळ): 15:28 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 14/08/2017 
15:28 hrs

Entry No. (न द .):  039

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 08/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 09/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 00:00 hrs Time To (वेळेपयत): 07:45 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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पि चम, 8 Km(s)

(b) Address (प ता): मौजे डोणवत ठाकुरवाडी , ये थल ओम फामहाउस या ,  उघ या  मोक या जागेतुन ,खालापुर  

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  राज     गंगाराम दळवी
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1987 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

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

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान तार (ऍ यु मनीयम, लोखंडी)

5,000/ . कंमतीची एक 
अँ यु म नयम धातुची इलेि क 
वायर 250 मटर लांबीची चपट  
का या रंगाची जुनी

5,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोटर पंप
5000/ . कंमतीची एक पा याची 
ईलेि क मोटार गेले 8 वषापुव ची  
काढुन ठेवलेल  जुनी वापरती कं

5,000.00

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 ):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7875905263

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता वण सुरेश पाट ल यांचे मालक ,  चे  ओम फामहाउस, Town/Village (शहर / 

गाव):  डोणवत ठाकुरवाडी, Tehsil (तहसील): खालापुर , Police Station (पोल स 
टेशन): खालापूर, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): मेघी, Tehsil (तहसील): संगमे वर, Police Station 

(पोल स टेशन): संगमे वर, District (िज हा): र ना गर , State (रा य): महारा , 
भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

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

1 अनोळखी 1   

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  10,000.00

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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

 जबाब दनांक  14/07/2017मी राज  गंगाराम दळवी, वय-30 वष, यवसाय- नोकर  , स या रा.ओम फामहाउस,  डोणवत ठाकुरवाडी, ता. खालापुर 
, िज.रायगड, मुळ रा. मेघी, ता. संगमे वर , िज. र नागीर , मो. नं. 7875905263. सम  खालापुर पोल स ठाणेत हजर राहुन लहुन देतो क ,  मी 
माझे मुळ गावी माझे आई , भाऊ असे एक  कुटुंबात राहत असुन स या मी नोकर या न म ताने वण सुरेश पाट ल, रा.अंधेर  वे ट, यांचे 
मालक चे ओम फामहाउस ओम फामहाउस,  डोणवत ठाकुरवाडी , ता. खालापुर येथे एकटा राहतो . मी सन 2010 पासुन पाल बि कट कंपनी,  
कर खंडी ता. खालापुर येथे नोकर  कर त  असुन यावर मी माझे कुटुंबाचा उदर नवाह चाल वतो. मी नो हबर 2016 पासुन वण सुरेश पाट ल, 
रा.अंधेर  वे ट, यांचे मालक चे ओम फामहाउस डोणवत ठाकुरवाडी येथे राहत असले या फामहाउसची देखरेख कर त असुन याब ल मी कोण याच 
कारचा मोबदला घेत नाह  . मी पाल बि कट कंपनी,  कर खंडी ता. खालापुर येथे प कंग डपाटमट म ये काम करत असुन आम या कामाची तीन 
श ट म ये  काम चालु असते. व सदरची श ट ह  आठव याने बदलत असते. या माणे मी श ट माणे कामावर जात असतो . व श ट 
संप यावर ओम फाहाऊस येथे परत येतो व यानंतर अधुनमधुन फामहाउसम ये फ न पाहणी करत  असतो.  अशा कारे माझा दन म चालु 
असतो. दनांक 08.08.2017 रोजी माझी फ ट शप क न दुपार  03.30 वाज याचे सुमारास फामहाउसवर आलो. व नेहमी माणे फामहाउस ये  
फ न पाहणी करत असताना फामहाउस या म यभागी असले या नारळी या झाडाजवळ ठेवलेल  पा याचे ईले क मोटर पंपची काढुन ठेवलेल  
इलेि क वायर मला दसुन आल  नाह . हणुन याबाबत मी माझे मालक  वण सुरेश पाट ल यांना फोन क न कळ वले होते.  दनांक 
09.08.2017 रोजी सकाळी 07.45 वाज याचे सुमारास फामहाउसम ये पाहणी करत असताना  उघ या मोक या जागेत  असले या  संटे स या 
टाक म ये ठेवलेल  पा याची मोटार मला दसुन आल  नाह  हणुन माझी खा ी झाल  क , पा याची इलेि टक मोटार व इलेि क वायर ह  को णतर  
अ ात चोर याने चो न ने याची खा ी झाल  . हणुन  मी पु हा माझे मालक वण  पाट ल यांना कळ वले . ते हा यांनी मला वावो श पोल स 
चौक  येथे जावुन पोल सांना कळ व यास सां गतले. ते हा मी आज दनांक 14.08.2017 रोजी सकाळी वावो श पोल स चौक  येथे जावुन पा याची 
मोटार चोर  व इलेि क वायर चोर  झा याबाबत कळ वले. यानंतर मला खबर दे याकर ता खालापुर पोल स ठाणे येथे घेवुन आले. माझे मालक 
वण पाट ल यांचे मालक चे ओम फामहाउसम ये उघ या मोक या जागेत ठेवलेल   पा याची मोटार चोर  व इलेि क वायर  को णतर  अ ात 
चोर याने चो न नेल  आहे याचे वणन खाल ल माणे ,     1) 5,000/- . कंमतीची एक अँ यु म नयम धातुची इलेि क वायर 250 मटर 
लांबीची चपट  का या रंगाची जुनी   वापरती   कं. अंदाजे.  2) 5000/- . कंमतीची एक पा याची ईलेि क मोटार गेले 8 वषापुव ची  काढुन 
ठेवलेल  जुनी वापरती कं. अंदाजे. एकुण 10,000 /- .    तर  दनांक 08.08.2017 रोजी दुपार  03.30 वाज याचे पुव  ते दनांक 09.08.2017 
रोजी सकाळी 07.45 वाज याचे दर यान डोणवत ठाकुरवाडी ये थल ओम फामहाउस या उघ या मोक या जागेत असले या  संटे स या टाक म धल 
वर ल वणनाची व कंमतीची पा याची ईलेि क मोटार व बाहेर काढुन ठेवलेल  ईलेि टक वायर ह  को णतर  अ ात चोर याने  माझे संमती शवाय , 
लबाडी या हेतुन , वतः या फाय याकर ता चो न नेल  आहे हणुन माझी अ ात चोर या व द खबर आहे              माझी वर ल खबर मी 
वाचुन पाह ल  ती संगणकावर मरा ठत टंक ल खत केल  असुन ती माझे सांगणे माणे बरोबर व खर  आहे.                सम         ह  खबर 
लहुन दल . सह .                          ता.14.08.2017.           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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): rakesh dattatrey pawar Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 1000        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

Name (नाव): jamil ahmad shekh
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I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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 -     
               
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)   

4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0187 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/08/2017 01:55 hrs

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

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

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

       थम 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): 14/08/2017 Time (वेळ): 01:55 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 14/08/2017 
01:55 hrs

Entry No. (न द .):  013

Day ( दवस):): Sunday Date from ( दनांक पासून): 13/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 13/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 3 Time From (वेळेपासून): 09:00 hrs Time To (वेळेपयत): 09:00 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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: उ तर, 13 Km(s)

(b) Address (प ता):  NH 04 हायवेवर, , मौजे लो धवल  टाँप समोर,ता खालापुर-410202

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  नबीसाब मरासाब नढाप   
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1947 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

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) (ओळख ववरण (राशन काड ,मतदाता काड ,पासपोट, 
यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब दनांक 13/08/2017नबीसाब मरासाब नढाप  वय - 70 वष, धंदा - नवृ त,  रा. पेश लबडे यांची चाळ, अंबानी हाँ पीटलचे बाजुला, 
लो धवल , ता. खालापुर, िज रायगड, मो नं 9850512575 सम  एम जी एम हाँ पीटल कामोठे येते उपचार घेत असताना लहुन देतो क , मी वर ल 
ठकाणी माझा मुलगा मह मद  व सुन रा बया व नातु सराज असे एक  राहतो. मी स या कोणताह  कामधंदा कर त नसुन घर च असतो व घरातील 
छो या मो या  कामात मदत कर त असतो.आज दनांक 13/08/2017 रोजी सकाळी 09.00 वाजता मी घरातील करकोळ सामान आण याकर ता 
जात होतो. यावेळी लोधीवल  अंबानी हाँ पीटल समोर येवुन रा य महामाग  4 हा ाँस कर त असताना पुणे बाजुकडुन एक दुचाक  बुलेट  KL 

40 M 4901 ह  वेगात मुंबई बाजुकडे जात असताना मुंबई लेनवर मला ठोकर मा न अपघात केला सदर अपघातात माझे हाताला व पायाला दुखापती 
झा या आहेत. यांनंतर यांनी मला अँ युल स ने थम अंबानी हाँ पीटल लोधीवल  व नंतर पुरोह त हाँ पीटल पनवेल व आता एम जी एम 
हाँ पीटल कामोठे येथे उपचारासाठ  आणले आहे. तर  माझी बुलेट दुचाक    KL 40 M 4901  वर ल चालक के राजन यांचे व द त ार आहे.सम हे 
लहुन दले सह / तार ख  

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850512575

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता अंबानी हाँ पीटलचे बाजुला, ,  रा पेश लबडे यांची चाळ, Town/Village (शहर / 

गाव):  लो धवल , ता खालापुर, Tehsil (तहसील): खालापुर, Police Station (पोल स 
टेशन): खालापूर, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत

2 थायी पता अंबानी हाँ पीटलचे बाजुला, ,  रा पेश लबडे यांची चाळ, Town/Village (शहर / 
गाव):  लो धवल , ता खालापुर, Tehsil (तहसील): खालापुर, Police Station (पोल स 
टेशन): खालापूर, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

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

1 राजन के के   1. रा कोडमपुरम हाउस,चुंडकुळी,Town/Village 

(शहर / गाव):  पो ट आँ फस िज हा 
ऐनाकुळम,Tehsil (तहसील): Police Station 

(पोल स टेशन): District (िज हा): एरनाकुलम 
शहर,State (रा य): केरळ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

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

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

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

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

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

(2) Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.

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

2

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

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

No. (सं.): 1907        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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): jamil ahmad shekh

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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):: नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0139 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/08/2017 13:57 hrs

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

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

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

       थम 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): 14/08/2017 Time (वेळ): 13:36 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 14/08/2017 
13:36 hrs

Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 11/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 12/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 21:30 hrs Time To (वेळेपयत): 07:30 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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: उ तर, 5 Km(s)

(b) Address (प ता):  सदर चोर स गेले या मालाबाबत म,

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  जेपाराम ताराराम चौधर    
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1993 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

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

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)
1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान संगणक एच.पी कंपनीचा लपटप 10,000.00

2 नाणे आ ण चलन 100  या  4 नोटा 400.00

3 नाणे आ ण चलन 50  या  2 नोटा 100.00

4 नाणे आ ण चलन 10  या 10 नोटा 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 ):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): आद नाथ नगर शेलू, Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स टेशन): नेरळ, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , भारत

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): आद नाथ नगर शेलू, Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स टेशन): नेरळ, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

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

1 अनोळखी 1   

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  10,600.00

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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

       मी ी जेपाराम ताराराम चौधर , वय- 24वष, धंदा- यवसाय, रा.आद नाथ नगर शेलू ता. कजत, िज. रायगड,  मो.नं.8390436042, 
आधारकाड नं. 223752853106, सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क ,      मी वर ल दले या प यावर राहत असुन,घरात मी व 
माझी प नी सौ.बाबूदेवी, मोठ  मुलगी डंपल, छोट  मुलगी संजना व व डल ताराराम असे  एक ीत कुंटूबात राहतो.  मी शप नं.3 जे वंग आ दनाथ 
ब डींग शेलू रे वे टेशन जवळ येथे शम ला जैन हचे मालक चा गाळा मागील 3 वषा पासून भा याने घेतला असून तेथे हाडवेअर सामान व स 
ठेवतो. सदर दुकानाचे नाव म जगदंबा ईले क अ ड हाडवेअर टोअर आहे  ता.11/08/2017 रोजी  नेहमी माणे रा ौ.09.30 वा. चे सुमारास 
हाडवेअर दूकान बंद क न माझा एच पी कंपनीचा लपटप दुकानातच ठेवून शटर बंद क न लक क न लक ची चावी मी माझेजवळ घेवून घर  गेलो 
होतो. द.12/08/2017 रोजी नेहमी माणे 07.30 वा. दुकान उघड यासाठ  दुकानाजवळ आलो असता दुकानाचे उजवे बाजूचा शटर उचकलेले दसले 
हणून मी चावीने लक उघडून दुकानात गेलो असता दुकानाचे काऊंटर मधील पैशाचा हर अधवट उघडे व यातील कागदप े खाल  अ ता य स 
पडलेले दसले हणून माझी खा ी झाल  क  कोणी तर  अ ात चोर याने चोर  केलेल  आहे मी दुकानात ठेवलेले रक वर ल लपटप व ग यातील 
रोख र कम  माला दसल  नाह  या व तू चोर याने चो न ने या असून याचे  वणन खाल ल माणे. 1)10,000/- . 1 एच.पी कंपनीचा लपटप 
जु.वा. कं.अं. HP 15 ay 020TV, Product No                    CND63074WBO2)600/- . 100  या  4 नोटा व 50  या  2 नोटा , 10  या 10 
नोटा अशी                रोख र कम _______________एकुण 10,600 /-                  10,600 /-  येणे माणे वर ल वणनाचे व 
कंमतीचे एच.पी कंपनीचा लपटप कोणीतर  अ ात इसमाने वताचे फाय याकर ता, माझे संमती शवाय, लबाडी या इरा याने माझे दुकानाचे शटर 
उचकून यावाटे आत वेश क न लपटप व रोख र कम चोर  क न नेले हणून . माझी आ ात इसमा व द खबर आहे. सदर चोर स गेले या 
मालाबाबत मी चौकशी केल  असता त मळून न आ याने आज रोजी त ार दाखल करत आहेमाझी वर ल खबर माझे सांगणे माणे संगणकावर 
मराठ त टंक लखीत केलेल  असून ती मला हंद तून समजावून सांगीतल  ती माझे सांगणे माणे  बरोबर व खर  आहे.      सम                
                            खबर दल  सह  ता.14/08/2017     ठाणे अंमलदार                                                

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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): SARITA MAHESH 
JAYSWAL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PNMH52247        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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): somanath dattatary jadhav

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): API

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

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 )

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 -     
               
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)   

4
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1. P.S. (पोल स ठाणे):: नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0140 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/08/2017 21:47 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० 498-A

2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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

       थम 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): 14/08/2017 Time (वेळ): 20:38 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 14/08/2017 
20:38 hrs

Entry No. (न द .):  049

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 01/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/04/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 10:00 hrs Time To (वेळेपयत): 12:00 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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: उ तर, 3 Km(s)

(b) Address (प ता): शेलु ,ता कजत 

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):   सौ कशोर  सतेज गावडे    मो.नं. 9222492969 
(b) Wife's Name (चे नाव ): सतेज गावडे 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1993 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

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

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1
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N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
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 ):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता म नं21, रा स या ब डींग नं ई 12,, धारावी फायर टेशन मुबई नं17 म, 

Town/Village (शहर / गाव): मुबई नं17, Tehsil (तहसील): मुबई नं17, Police 

Station (पोल स टेशन): धारावी, District (िज हा): बृ नमुंबई शहर, State (रा य): 
महारा , भारत

2 वतमान पता म नं21, रा स या ब डींग नं ई 12,, धारावी फायर टेशन मुबई नं17 म, 
Town/Village (शहर / गाव): रा लांडेवाडी , Tehsil (तहसील):  ता खटाव, Police 

Station (पोल स टेशन): सातारा तालुका, District (िज हा): सातारा, State (रा य): 
महारा , भारत

3 थायी पता म नं21, रा स या ब डींग नं ई 12,, धारावी फायर टेशन मुबई नं17 म, 
Town/Village (शहर / गाव): रा लांडेवाडी , Tehsil (तहसील):  ता खटाव, Police 

Station (पोल स टेशन): सातारा तालुका, District (िज हा): सातारा, State (रा य): 
महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

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

1 सतेज केशव गावडे   1. Town/Village (शहर / गाव): शेलु,Tehsil 

(तहसील):  ता कजत,Police Station (पोल स 
टेशन): नेरळ,District (िज हा): रायगड,State 

(रा य): महारा ,भारत
2 सासरा केशव बाळक ण 

गावडे    
1. Town/Village (शहर / गाव):  शेलु,Tehsil 

(तहसील):  ता कजत,Police Station (पोल स 
टेशन): नेरळ,District (िज हा): रायगड,State 

(रा य): महारा ,भारत
3  सासू क वता केशव गावडे 

  
1. Town/Village (शहर / गाव):  शेलु,Tehsil 

(तहसील): ता कजत,Police Station (पोल स 
टेशन): नेरळ,District (िज हा): रायगड,State 

(रा य): महारा ,भारत
2. Town/Village (शहर / गाव):   मौजे  
शेलु,Tehsil (तहसील): ता कजत,Police Station 

(पोल स टेशन): नेरळ,District (िज हा): 
रायगड,State (रा य): महारा ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  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
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12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर द. 14/07/2017मी कशोर  सतेज गावडे वयः24, जातः हंदु, मराठा श णः12 वी धंदाःगृह णी, रा. स या ब डींग नं. ई 12, म नं.21, 
धारावी फायर टेशन मुबई नं17 मुळ रा. लांडेवाडी ता.खटाव िज.सातारा मो.नं. 9222492969 सम  नेरळ पोल स ठाणे येथे हजर राहून सांगते 
क ,मी वर ल ठकाणी राहत असून स या मी माझे वडील नानासाहेब एकनाथ फडतरे वयः54, आईःछाया,माझी मुलगीःक तुर  वयः11 मह ने असे 
एक त कुटुबांत राहत आहे?सन 2011 म ये मी भाउसाहेब ह रे यु नयर कालेज, मुंबई सटऋल येथे 11 वी म ये श ण घेत असताना माझी मै ीण 
वनमाला व अं कता यांनी  सतेज कशव गावडे रा. मोचेमाळ ता. वगुला िज. संधुदुग याचे बरोबर ओळख क न दल  नंतर सतेज व माझी मै ी 
झाल ,व आमचे दोघांचे मै ी चे पांतर ेमात झाले यानंतर सन स टबर 2012 म ये आमचे दोघांचे आईःवडील यांचे संमतीने ववाह करणार होतो 
परंतु माझे आईःवडील यांनी याचे सोबत ल न कर यास नकार दला व सतेज याचे आईःवडीलांनी संमती दल  होती,मी माझे आईःवडीलांचा वरोध 
असताना देखील सतेज यांचे भरवशावर मी याचे सोबत मुंबई,बां ा येथे ववाह न दनी कायालयात न द क न ववाह केला? ववाह झा यानंतर आ ह  
दोघे नालासोपारा व पवई येथे प तःप नी या ना याने राहत होतो? पवई येथे राहत असताना सतेज माझे चार यावर संशय घेवून भं◌ाडण करत 
असे, या गो ट चा मला खुप मान सक ास होत होता. यामुळे आ ह  दोघांनी वेगळे राह याचे ठरवून बां ा यायालयातुन मे 2015 म ये दोघांचे 
सहमतीने घट पोट घेतला होता यांनतर मी माझे आईःवडील यांचे बरोबर माह म येथे राहत होतेव मी कालेज क न टेलर ंग काम क न माझा मी 
उदर नवाह क  लागले        दर यान मी माझे आईःवडील यांचे बरोबर राहत असताना माझा फोटो सतेज याने याचे फेसबुक आकाउंट वर ठेवला 
होता. याबाबत माझी मै ीण त ह ने मला सांगीतले यावर मी तीस याला काल क न माझा फोटो फेसबुक व न काढ यास सांगीतले यावेळी 
सतेज याने माझा फोटो न काढता मला कशोर  हस बोलायचे आहे तु माझे तचे सोबत बोलणे क न दे असे सांगुन याने माझेबाबतची सव मा हती 
वचारल  व तचेकडुन माझा मोबाईल मांक 9594019509 घेवून याने मला फोन केला व मला बोलला क ,मला तुला भेटायचे आहे माझेकडुन चुक 
झाल  आहे,आता मी सुधारलो असुन मी कामाला जावु लागलो आहे. यावेळी याने सात याने फोन क न मला वनवणी क न आपण पु हा ल न क  
व एक त राहु असे सां गतले, याबाबत मी आईःवडीलांचा वचार घेवुन तुला कळ वते असे सां गतले.ते हा मी सदरची बाब मी माझे आईःवडीलांना 
सां गतल  ते हा माझे आईःवडीलांनी माझे संपुण जीवणाचा वचार क न मुलगी त ण आहे तला घर  असे बस व यापे ा यांनी मला याचे सोबत 
पु हा ल न कर यास परवानगी दल  व आ ह  दोघांनी याचे आईःवडील यांचे संमतीने बां ा यायालय येथे पु हा कोट मरेज केले व आ ह  दोघे 
मौजे दवा िज.ठाणे येथे एक त राहु लागलो, यावेळी मला एक मुलगी झाल ,दर यान सतेज पु हा मला ास देवु लागला,माझे दा गने याने गहाण 
ठेवले,दा  पवु लागला याला पैशाची चणचण भासु लागल  ते हा तो माझे वडीलांकडुन मला पैसे आ यास सांगु लागला, दवा येथे मचे भाडे न 
द याने यांनी आ हाला म दे यास नकार दला ते हा माझे वडीलांनी आ हाला मौजे शेलु ता. कजत येथे म पाहुन दल  तेथे जानेवार  2017 
पासून 23 ए ल 2017 पयत राहत होतो  कालावधीम ये माझे प त सतेज हा काह एक कामधंदा करत न हता माझे चा र यावर पु हा संशय घेवून 
मला तो शवीगाळ व मारहाण क न तुझे वडील यांचे कडून म घेणेसाठ  पैसे घेवून ये असे दमदाट  क न वांरवार सांगत असे याबाबत माझे 
आईःवडील यांना मी फोनव न सांगीतले दर यान माझी माझी सासू क वता केशव गावडे व सासरा केशव बाळकृ ण गावडे हे माझे प त यांचे मोबाईल 
व न माझे पती यांना मला सोडून देणेबाबत व मला मारहाण करणेबाबत चथावणी देवून मला घालुनःपाडुन बोलुन माझा मान सक छळ करत 
होते?तसेच मला तुझे वडील यांचे कडून पैसे घेवून ये असे वारंवार तगादा लावत होतेतर  माझे ल न झालेनंतर शेलु येथे सतेज केशव गावडे यांचे 
बरोबर जानेवार  2017 ते 23 ए ल 2017 रोजी दुपार  12?00 वा? या कालावधी म ये राहत असताना माझे प त सतेज केशव गावडे, सासरा केशव 
बाळकृ ण गावडे व सासू क वता केशव गावडे यांनी संगनमताने व वचाराने माझे आईःवडीलांकडे घर घेणेसाठ  पैशाची मागणी क न मला वांरवार 
शार र क व मानसीक छळ केला हणून माझी यांचे व  त ार आहेमाझा वर ल जबाब माझे वडील नानासाहेब फडतरे यांचे सम  मी 
सांगीतले माणे संगणकावर मराठ त टंक लखीत केला असून तो मी वाचून पाह ला असता माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा आह े

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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): SARITA MAHESH 
JAYSWAL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PNMH52247        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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.)
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I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): somanath dattatary jadhav

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): API

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  

2 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

3 म हला -     
               
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)   

4

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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):: पोलादपूर

FIR No. ( थम खबर .): 0032 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/08/2017 13:07 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ १८४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९

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

       थम 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): 11/08/2017 Time (वेळ): 02:30 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 14/08/2017 
12:55 hrs

Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस):): Friday Date from ( दनांक पासून): 11/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/08/2017

Time Period (कालावधी)::  Pahar 1 Time From (वेळेपासून): 02:15 hrs Time To (वेळेपयत): 02:15 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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: द ण, 4 Km(s)

(b) Address (प ता): मुंबई गोवा हायवे, कशेडी घाट, चोळई,

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  सुशांत   शामकांत  पंगळे
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1987 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

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

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
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 ):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8087370454

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): पोलादपुर पोल स ठाणे, Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स टेशन): पोलादपूर, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , भारत

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): पोलादपुर पोल स ठाणे, Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स टेशन): पोलादपूर, District (िज हा): रायगड, State (रा य): 
महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

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

1 सु शल   जयनारायण संग 1. Town/Village (शहर / गाव): रापटेहरा 
तामौहगंज िज हा रेवा,Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स टेशन): District (िज हा): 
रेवा,State (रा य): म य देश,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

               मी सुशांत शामकांत पंगऴे पोना/776 यवसाय  नोकर  नेम.पोलादपुर पोल स ठाणे मो.नं. 8087370454 सम  सरकारतफ 
फयाद लहुन देतो क ,  मी वर ल ठकाणी सन 2013 पासुन पोलादपुर पोल स ठाणे येथे नेमणुक स आहे. द.10.08.2017 रोजी सकाळी 20.00ते द. 
11.8.2017 रोजी 08.00वा. पयत ठाणे अंमलदार हणुन युट स असताना सु शल जयनारायण संग वय 20 रा.पटेहरा ता.मौहगंज िज हा रे हा 
रा य म य देश  यांनी मोटार अपघाताची खबर दल  ती खाल ल माणे                      काल ता.10/8/2017 रोजी रा ौ 11.00 वाजाता 
मी व माझा ल नर वजेशकुमार मे ीलाल संग वय  रा.पाट  तह सल हनुमना िज हा र हा रा य म य देश असे माझे ता यातील कंटेनर गाडी 
मांक MH.46/AF2898 याम ये चपऴुन येथुन पाँक ंगचे पेपर घेवुन गोवा मुंबई हायवे रोडने मी वता चाल वत पनवेल येथे असताना ता.11/8/2017 
रोजी रा ौ 02.15 वा.चे सुमारास कशेडी घाटात चोऴई गावचे ह ीत आले वेऴी वऴणावर उतारावर माझा गाडीवर ल ताबा सुट याने गाडी रोडचे राँग 
साईडला जावुन 50 फुट दर त जावुन पलट  होवुन अपघात झाला . सदर अपघातात मला व ल नर यास खरचटले आहे. तसेच कंटेनरचे बरेच 
नुकसान झाले आहे. तर  माजी मोटार अपघाताची खबर आहे.  वगैरे मजकूरची खबर द याने ती पोलादपूर पो.ठा.मो.आ.र.नं.42/2017कडे दाखल आहे 
         सदर मोटार अपघात थळी जाउन दोन पंचान सम  पंचानामा केला सदरचे ठकाण मुंबई गोवा रोडवर मौजे चोऴई गावचे ह ीत घाट 
वऴणा या उतारावर आहे. सदर ठकाणाव न ता.11/8/2017 रा ौ 02.15 वा.चे सुमारास यांतील कंटेरनर चालक याचा कंटेनर वर ल ताबा सुट याने 
कंटेनर राँग साईडला जावुन 50 फुट दर त पड याचे सांगत आहे. सदर ठकाणी घटना थऴाचा र ता हा प या डांबर  करणाचा असुन तो 24 फुट 
ंद चा आहे. र याचे पुवे कडल बाजुस  फुटाची क ची साईडप ी व पि चमेस  फुटाची साईडप ी आहे. घटना थऴावर माती अ था य त पडलेल  
दसत आहे. घटना थऴी र याचा लोखंडी संर ण क ा तुटलेला दसत आहे .अपघातातील ेलर मांक MH46 AF 2898 हा घटना थऴापासुन पुवस 
सुमारे 70 फुट खोल दर त पडलेला आहे.सदर ेलर पासुन गाडीवर ल कंटेनर .TCLU 6935302 हा गाडी पासुन  फुट पुढे  पडलेला दसत आहे. 
सदरचा पंचनामा   11.15 वा. सू  क न   12.10वा पूरा कर यात आलेला आहे.                               यांतील कंटेनर चालक नामे 
सु शल जयनारायण संग वय 20 रा.पटेहरा ता.मौहगंज िज हा रे हा रा य म य देश यांना मोटार वाहन कायदा कलम 209 माने नोट स दे यात 
आल  आहे                                  यांतील य दश  सा दार 1) वजेशकुमार मे ीलाल संग वय 23  2) कशोर नथुराम मंडे 
वय 55 नेमणुक पोलादपुर पोल स ठाणे यांचेकडे चौकशी केल  असता  ता.10/8/2017 रोजी रा ौ 11.00 वाजाता मी  व कंटेनर वर ल चालक सु शल 
जयनारायण संग वय 20  असे कंटेनर गाडी मांक MH.46/AF2898 याम ये चपऴुन येथुन पाँक ंगचे पेपर घेवुन गोवा मुंबई हायवे रोडने  पनवेल 
येथे जात असताना ता.11/8/2017 रोजी रा ौ 02.15 वा.चे सुमारास कशेडी घाटात चोऴई गावचे ह ीत आले वेऴी वऴणावर उतारावर कंटेनर वर ल 
चालक सु शल संग याने कंटेनर अ तवेगात चाल व यामुऴे याचा   गाडीवर ल ताबा सुट याने गाडी रोडचे राँग साईडला जावुन 50 फुट दर त जावुन 
पलट  होवुन अपघात झाला . सदरचा अपघात हा कंटेनर वर ल चालक सु शल जयनारायण संग वय 20  याचे चुक मुऴेच झालेला आहे.वैगरे 
मजकुरची हक गत सांगत अस याने तसे यांचे जबाब घे यात आले आहेत.एकंदर त सदर मोटार अपघाताची चौकशी करता कंटेनर नं. 
MH.46/AF2898 या वर ल चालक  सु शल जयनारायण संग वय 20 रा.पटेहरा ता.मौहगंज िज हा रे हा रा य म य देश याचे चुक मुऴे अपघात 
घड याचे तपासात न प न झाले आहे.           तर  यांतील आरोपीत  सु शल जयनारायण संग वय 20 रा.पटेहरा ता.मौहगंज िज हा रे हा रा य 
म य देश  याने याचे ता यातील कंटेनर गाडी मांक MH.46/AF2898 ह   चपऴुन ते पनवेल असा मुंबई गोवा हायवेने चाल वत घेवुन जात 
असताना र ताघाट उताराचा वऴाचा असताना हयगईने, न काळजीपणे र याचे पर थीतीकडे दूल  कंटेनर अ तवेगात चाल व याने याचा  कंटेनर 
वर ल ताबा सूटून  कंटेनर र याचे राँग साईडला जावुन 70 फुट दर त पडुन पलट  होवुन अपघात क न कंटेनरचे नुकसानीस कारनीभूत झाला हणून 
याचे व द माझी भा.द.वी. संह ता कलम 279,427, मो.वा.का.कलम 184 माणे सरकार तफ फयाद आह े

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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): SUSHANT  SHAMKANT 
 PINGLE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 11301000362SSPM8601S        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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.)

3

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): prakash arjun pawar

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): api

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 1997 पातळ 168-168 ग  हाळ वण 
Face Type: सवसाधारण   
ForeHead: साधारण कपाळ 
               
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)   

4
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1. P.S. (पोल स ठाणे):: रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0079 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/08/2017 14:34 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० ६६(ड)
2 भारतीय दंड सं हता १८६० 34

3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४१९

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

       थम 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): 14/08/2017 Time (वेळ): 14:34 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 14/08/2017 
14:34 hrs

Entry No. (न द .):  023

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 18/07/2017 Date To ( दनांक पयत): 04/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 17:39 hrs Time To (वेळेपयत): 12:09 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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: उ तर, 1 Km(s)

(b) Address (प ता): पराडे ,खालापुर 

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  हेमंत  रामचं  चाऴके 
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1968 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय):  यावसायीक 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

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

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)
1 नाणे आ ण चलन 5,60,500/ 5,60,500.00

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):

 मी, हेमंत रामचं  चाळके, वय 49 वष, यवसाय- वकशप,रा. रायगड ो ऑ. हस ग सोसायठ  सहयोग असो शयन, एम.आय.डी.सी.रेसींटेनसी ए रया, 
मोहोपाडा, ता.खालापुर मो.नं. 9423093314 ,सम  रसायनी पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन ता.खालापुर िज.रायगड देतो क ,       वर ल 
ठकाणचा राहाणारा असुन तेथे मी माझी प नी सौ. हषा, मुलगी हषदा, मुलगा हषवधन व आइ नमला असे आ ह  एक  कुटुंबात राहातो. माझा 
वताचा पराडे कनर येथे, फम अ भ ला ट वकशप असुन तेथे माझे वताचे ऑफ स आहे. तेथे 5 ते 6 कामगार आहे. यावर माझा कुटंबाचा 
उदर नवाह चालतो.         दनांक 04/07/2017 रोजी मी, माझे पराडे कनर येथील माझे ऑफ स म ये असताना माझा मोबाइल नंबर 
9423093314 यांचेवर मोबाइल धारक फोन नंबर 9930951602 यांचेव न आला. मला मोबाइलधारक हणाला. मी वैभव पांचाळ बोलतोय. तु ह  
बजाज फाय सचे जुने क टमर आहात एक ऑफर आहे. तु हाला बजाज फायनास मधुन कजाची आव कता आहे काय? तु हाला आव ता  अस यास 
आम या हेड सा नका सावंत यांना सांगतो.तु हाला फोन व न सव माह ती देतील.पु हा दनांक 12/07/2017 रोजी पु हा याच मोबाइल फोन व न 
आला. मी वैभव पांचाळ बोलतोय. तु ह  कज घेणार आहे का? ते हा मी याना सांगीतले क , आमचा बजनेस कमी झालेला आहे. आ हाला कजाची 
आव कता आहे. यानंतर दनांक 13/07/2017 रोजी मो.नं. 8452939857 या मोबाइल फोनव न फोन आला. मी सा नका सावंत बोलतोय. मला 
कजाची आव ता अस याने ती मला हणाल  क  तु हाला तु हाला आ ह  CMT,S स ह स या कंपनीकडून तु हाला पल स ब ड काढुन देतो.तुमची 
पल सी बजाज फायनास म ये ठेवुन तु हाला दहावषासाठ  कज देता येइल आणी घेतले या कजाचा एक वषानी तु हाला दरमहा ह ता दयावा 
लागेल, यासाठ  तु हाला तुमचे ब डचे पैसे दयावे लागतील तुमचा मेल आयडी दया. हाटसोप नंबर 84529390857 हा आहे या नंबरवर तुमचे पेपर 
पाठवा तीन वष आयट  रटन, तुमचा फोटो, कनसल चेक, लाइट बल, आधारकाड,पनकाड अशी कागदप  माझेकडे मागीतल  मी माझा हाटसोप 
नंबर 8087465275 या व न  सानीका सावंत यांचे हटसप नंबर . 84529390857 कागदप  पाठ वल   तीने  मला सांगीतले क  तुमची कागदप  
मी बजाज फायनासला पाठ वते.कागदप  बरोबर असतील तर उदया फोन करते असे मला सांगीतले.       दनांक 14/07/2017 रोजी पु हा मला 
फोन  आला मी वैभव पांचाळ बोलतोय. तुमची फाइल ओके आहे.सानीका सावंत या तु हाला पुढची ोसीजर सांगतील. पु हा दनांक 17/07/2017 
रोजी मो.नं. 84529390857 या व न फोन आला मी सानीका सावंत बोलते. तु ह  एक लाखाचा CMT,S या कंपनीचा पल सी ब ड काढला तर 
तु हाला दहालाख कज मळेल, द ड लाखाचा काढलात तर तु हाला दड लाख पये कज मळेल, मला कजाची आव कता अस याने मी तला 

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9423093314

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता MIDC रेसीडे सी एर या, रायगड को हौ सोसायट , Town/Village (शहर / गाव): 

मोहोपाडा, Tehsil (तहसील): खालापुर, Police Station (पोल स टेशन): रसायनी, 
District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत

2 थायी पता MIDC रेसीडे सी एर या, रायगड को हौ सोसायट , Town/Village (शहर / गाव): 
मोहोपाडा, Tehsil (तहसील): खालापुर, Police Station (पोल स टेशन): रसायनी, 
District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

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

1 अनोळखी 1   

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  5,60,500.00

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
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सांगीतले क , द ड लाख पयाचा ब ड काढतो असे सांगीतले.       दनांक 18/07/2017 रोजी सा नका सावंत ह ने मला फोन क न सांगीतले क , 
तु हाला CMT,S स ह सची बकची माह ती पाठ वतो. मगतु ह  NEFT (नशनल इले ो नक फं ड ा सफर)  करा मला कजाची भरपुर गरज 
अस यामुळे मी, काह एक वचार नकरता सा नका सावंत  ह चा मो.नं. 8452939857 यावर मी माझे खा याची माह ती दल . माझे फम अ भ ला ट 
यांचा खाते .  0784102000000550 नेट बक ंग सु वधा अस यामुळे याचा खाते मांक ए ट ह केला CMT,S A/C  12261100000202 IFSC 

Code  PSIB 0021226 बकेचे नाव पंजाब संध बक नंबर माझे खाते 0784102000000550 हया मधुन CMT,S A/C  12261100000202 मला पंधरालाख 
पये कजाची गरज अस यामुळे द ड लाखाचा ब ड काढ यासाठ   दनांक 18/07/2017 रोजी सं याकाळी 5.39 वाजता  1,00,000/- पये NEFT 

( ा सफर) केले आ ण तसा मेसेज मी सा नका सावंत यांना पाठ वला याचा फोन आला क , तुमची फाइल ोसेस म ये आहे. तु हाला ब ड कर ता  
घे यास लागले याचे तु हाला 50,000/- पये  लवकर NEFT करा. मी याना फोन केला फाइल ोसेस म ये राहु दे. मी लकरच NEFT ( ा सफर)  
करतो. असे मी सांगीतले.       मी दनांक 22/07/2017 रोजी 10.30 वाजता  50,000/- पये NEFT ( ा सफर) केले.व सानीका सावंत याना फोन 
क न सांगीतले क , पल सी ब ड बजाज फायनस कडे ठेवतो. तु हाला आता बजाज फायनसचा फोन येइल यानंतर मो.नं. 7262890093 व न फोन 
आला मी स चन   बजाज फायनस मधुन  बोलतो.तुमची फाइल आल  आहे.तुम या आयडीवर सानीका सावंत आहेत. तु हाला GST नवीन ट स मुळे 
तु हाला 9./.भरावा लागेल. यानंतर फाइल डपाटमे टला जाइल तो हणाला क  पुर  माह ती तु हाला दलेल  नाह .हा ट स तु हाला कजाचे बरेाबर 
परत मळणार आहे असे सांगीतले. ट सची र कम दोन वेळा NEFT करा मला पैशाची गरज होती.      ता.27/07/2017 रोजी 2.30 वाजता 
80,000/- पये व 2.32 वाजता 70,500/- पये NEFT ( ा सफर)  केले. व मी सानीका सावंत यांना फोन केला तर तने सांगीतले क ,माझे 
हटसोपवर रसीट पाठवा.मी याना रसीट पाठ वल  नंतर सा नका सावंत हणाल  क  तुमचा बक खा यात पैसै जमा होतील तु हाला मेसज येइल. 
मेसज आला नाह  हणुन मी वैभव पांचाळ यांना फोन केला. यावेळी यानी सांगीतले क  मडम मट ंग म ये आहेत. या बाहेर आ यानंतर फोन 
करावयास सांगतो.    दनांक 28/07/2017 रोजी सकाळी सा नका सावंत ह चा फोन आला क , तु ह  ब डचे पैसै दोन वेळा भरले यामुळे तमचे 
खाते UTR (यु नक ा सफर नंबर )होत नाह .तु हाला 95500/- पये भरावे लागतील. मी याना सांगीतले माझेकडे पैसे असते तर लोन कशासाठ  
घेतले असते. तु ह  माझे पैसे परत करा. सा नका सावंत हणाल  क  तुमचे 60./. कापुन 40◌ं/. र कम परत मळेल हणुन या भती पोट  मी 
सांगीतले क , तु ह  स चन साहेबांना बोलुन पैसे कमी करा. यावेळी हणाल  क  मी स चन संराचे बरोबर बालते व तु हाला सांगते.        
ता.31/07/2017 रोजी सा नका सावंत ह ने मला फोन केला व सांगीतले क , 55,000/- पये तर  भरावे लागतील मी 12.39 वाजता 55,000/- पये 
NEFT ( ा सफर) केले. या हणा या क  मह ना अखेर आहे, काम दुपार  होइलत.मी पु हा फोन केला असता या हणा या क , 40,500/- पये 
UTR भर या शवाय तुमचे काम होणार नाह .        ता.01/08/2017 रोजी 4.29 वाजता  मी 40,500/- पये NEFT ( ा सफर) केले व फोन क न 
माह ती दल . या हणा या फायनस कडुन अपडेटचा  फोन तु हाला येइल. मह याची सु वात आहे . ता.03/08/2017 रोजी तुमचे खा यात पैसे 
येतील व रफंड मळतील असा स चन याचा मोबाइल फोन मांक 72622890093 व न फोन आला व याने सांगीतले क , 15,00000/- पये  
आणी तुमचा रफ ड 25,0000/- पये जमा होइल. मला वाटले क  आपले काम झाले हणुन मी, सा नका सावंत यांना मेसेज व फोन क न काम 
झा याचे सांगीतले. यानंतर पु हा स चन यांनी फोन आला क  तुमची फाइल 15,00000/- पये  आहे . तु हाला 1,60,000/-  टपडयुट  
भर यानंतर तु हाला  एका तासात पैसै तुमचे खा यात जमा होतील मी याना बोललो क , तु ह  सांगीत या माणे मी 4,01000 पये भरले तर  
तु ह  अजुन काह  ना काह  सागंता तर  तु ह  कोण या बजाज या कोण या शाखेतुन बोलताय, ते हा यानी सांगीतले क  मी नागपुर शाखेतुन 
बोलतोय. मी सा नका सावंत ह स फोन लावला ते हा फोन वैभव पांचाळ यांनी घेतला ते हणाले मडम मट ंगम ये आहेत. मी याना हणालो 
क ,तु ह  बोलेले होता क  फाइल ओके झाल  नाह तर पैसे परत भेटतील. मग असे का? परत स चन याचा पु हा फोन आला क  तु ह  तुम या 
सानीका मडम बरोबर बोला  तीने सांगीतले क  तु ह  तुमची फाइल क सल करता तर तु हाल ◌ा फ त 1,00400/- पये मळतील आणी जर 
1,60000/- पये भरले तर तुमची फाइल पुर  होइल खा याम ये पैसै जमा होतील असे मला तीने सांगीतले मला पैशाची गरज होती.      दनांक 
04/08/2017 रोजी 12.09 वाजता पु हा 160,000/- पये NEFT  ( ा सफर) केले. व सा नका सावंत यांना फोन केला ते हा या हणा या 3.30 
वाजे पयत तुमचे पैसे तुम या खा यात जमा होतील.  तु हाला फोन येइल पण या दवशी मी पु हा सानीका सावंत ह स फोन केला  तर या 
हणा या स हर डाउन आहे. उदया दुपार पयत मेसज येइल. दनांक 05/08/2017रोजी परत मी सा नका सावंत ह स फोन केला. या हणा या क , 
तुमचे फाइलचे काम झाले काय ते बघते जे मी पैसे NEFT ( ा सफर) केले होते याचा मेसज स चन या या मो.नं. 726289093 व न आला 
1,60,000/- तुम या खा यात रफंड तुमचे खा यात जमा होइल असा मेसज दुपार  3.42 वाजता आला तुमची फाइल ओके आहे. तु हाला स यु रट  
डपोजीट हणुन 2,10,000/- पये पैसै जमा करावे लागतील.जर तु हाला चौकशी करायची असेल तर तु ह  बजाज फाइनास या कज खा याम ये 
जावुन चौकशी क  शकता.तु हाला 2,10,000/- भरावे लागतील कारण तुमची फाइल 19,50,000/- पये आ ण जर क सल केल  तर तु हाला पल सी 
ब डचे 150000 राहुन 164000 तु हाला बगलोर  CMT,S  ऑफ स भेट देवुन तेथे भेटतील ते सु दा पंधरा दवसांनी मी फसलो अस याची मला खा ी 
झाल . मी सा नका सावंत ह स फोन लावला आणी तु ह  बोलला होतात क , तु ह  जे हा पल सी ब ड माह ती दल त ते हा मला पल सी ब ड सोडुन 
इतर काह एक मला सांगीतले नाह त. मला पैशाची गरज अस यामुळे मी एवढे पैसे भरले. तु ह  तुमचे ऑफ सचा प ता दया . मी तु हाला येवुन 
भेटतो. तर या बोल या क , तु हाला पह ले CMTS ऑफ सला भेट दयावी लागेल मी सांगीतले क  मी CMT,S ऑफ सला ये यास  तयार आहे. ते हा 
या हणा या तुमचा  पल सी ब ड तुमचे घर  येइल.मी बगोलर ऑफ सला सोमवार  जाणार आहे असे मी तीला सांगीतले व  तीने सांगीतले  तु ह  

NEFT रसीट घेवुन जा.मी हणालो तु ह  CMT,S म ये आहात मी तु हाला भेटतो नाह तर तु ह   ब डपेपर दया. यानंतर तीने मला सांगीतले क  
मी कल से टर मधुन बोलतोय तुमचे पैसे पंधरा दवसांनी जमा होतील. मी सव हक गत माझा म  रणजीत  यास  सांगीतल  तो हणाला क   
आपण बजाज फायनास शाखा कजत व पंजाब संध बक खोपोल  येथे आहे तेथे जावुन खा याची चौकशी क  . आ ह  दोघेजन खोपोल  येथे  बकेत 
जावुन खा◌ा ी केल  असता सदरचे खाते हे मुंबइचे नसुन उ तर देशचे अस याचे समजले व या खा यामधील र कम  ATM वारे काढ याची  
माह ती मळाल  हणुन माझी फसवणुक झा याची खा ी झाल  आहे.        तर  दनांक 04/07/2017 रोजी माझा मोबाइल नंबर 9423093314 
याचेवर  मो.न. 9930951602 मोबाइल धारक वैभव पांचाळ मो.नं. 8452939857 मोबाइल धारक, सा नका सावंत व मो.नं.7262890093 मोबाइल 
धारक स चन अशी याची याचे नावे यानी सांगुन  तु ह   बजाज  फायनास जुने क टमर आहात. तु हा नवीन कज मंजुर करता येइल. तु ह  एक 
लाख भरलात तर, दहा लाख पये, द ड लाख पये भर यास, पंधरा लाख पये देवु असे सांगुन असे सांगुन मला कजाची आव ता 
अस याने.कजासाठ  वृ त क न माझे कडुन वेळोवेळी कज मंजुर  कर ता माझे फम अ भ ला ट खाते मांक 078410200000550 नेट बक ग  
व न CMT,S पंजाब संध बक खाते मांक 12261100000202  IFSC Code PSIB 0021226 या खा यात दनांक 18/07/2017 ते दनांक 
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05/08/2017 या काळावधीत 5,60,500/- र कम NEFT ( ा सफर) केले आहेत. बजाज फायनास कंपनी शाखा कजत येथे जावुन चौकशी केल  असता 
लोन फाइल नस याची माह ती मळाल  तसेच   पंजाब नशनल बक शाखा खोपोल  येथे जावुन खाते मांक खाते मांक 12261100000202  IFSC 

Code PSIB 0021226 या खा याची माह ती घेतल  असता सदरचे खाते हे पंजाब नशनल बक शाखा गाझीबाद, युपी अस याची माह ती मळालेल  आहे 
तर  माझी 5,60,500/- पयाची फसवणुक झा याची खा ी झा याने मी आज रोजी त ार दे यास आलेला 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):  DATTATREY NAMDEO 

BORATE (पोल स नर क) or ( कंवा): 

(2)

(3)

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

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

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): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.
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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 -     
               
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 20

अनोऴखी 3 इसम

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)

(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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1. P.S. (पोल स ठाणे):: रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0161 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/08/2017 20:43 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
2 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० 66(C)

3 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० ६६(ड)

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

       थम 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): 14/08/2017 Time (वेळ): 19:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 14/08/2017 
20:34 hrs

Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस):): Friday Date from ( दनांक पासून): 11/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 4 Time From (वेळेपासून): 10:16 hrs Time To (वेळेपयत): 10:17 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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पूव, 5 Km(s)

(b) Address (प ता): धाटाव,रोहा

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  जोश चाकु नी काडुकु ीपरम वल   
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1955 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

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) (ओळख ववरण (राशन काड ,मतदाता काड ,पासपोट, 
यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)
1 499923715512
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)
1 नाणे आ ण चलन भारतीय- पया 20,000/ पये आँनलाईन प दतीने 20,000.00

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 ):

फयाद  यांनी बँकेत खा ी क न आज रोजी फयाद दल

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9422689917

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता नमळ हाँटेल जवळ, एम ह पा शलकर चाळ, Town/Village (शहर / गाव): धाटाव 

, Tehsil (तहसील): रोहा, Police Station (पोल स टेशन): रोहा, District (िज हा): 
रायगड, State (रा य): महारा , भारत

2 थायी पता नमळ हाँटेल जवळ, एम ह पा शलकर चाळ, Town/Village (शहर / गाव): धाटाव 
, Tehsil (तहसील): रोहा, Police Station (पोल स टेशन): रोहा, District (िज हा): 
रायगड, State (रा य): महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

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

1 अनोळखी 1   

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  20,000.00

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.)
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12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी जोश चाकु नी काडुकु ीपरम वल वय 62 धंदा-चहा व  रा. नमळ हाँटेल जवळ, एम. ह .पा शलकर चाळ,धाटाव ता.रोहा. मोबा नं.9422689917 
आधार काड नं. 499923715512 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क  ,मी वर ल ठकाणचा राहणार असुन तेथे मी एम. ह . 
पा शलकर यांचे घरात गेले 40वषापासुन भा याने राहत आहे. घरात मी माझी प नी मेर  असे एक  राहतो. मी राह या ठकाणीच चहा व  व 
वडापाव व  क न कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. माझे बँक आँफ इंडीया धाटाव शाखा या बँकेत बचत खाते असुन याचा नंबर 122110110002361 
असा आहे. सदर खा याम ये 1,25,914/- पये र कम जमा होती. ता. 11/08/2017 रोजी सकाळी 10.16 वाजता मी माझे घर  असताना शमा 
नावा या य तीने याचे मोबाईल नंबर 08227065542 व न माझे मोबाईल नंबरवर फोन क न हंद म ये  मी बँक आँफ इंडीया शाखा धाटाव येथुन 
मँनेजर बोलत आहे तुमचा आधार काड नंबर दलेला नाह  हणुन तुमचा अकाऊंट बंद झालेला आहे. तुमचे अकाऊंट चालु करायचे आहे क  बंद 
करायचे आहे असे बोलला. यावेळी मी यांना माझे अकाऊंट चालु करायचे आहे असे बोललो असता यांनी मला सां गतले क  तुमचा आधार काड 
नंबर सांगा यावेळी मी याला माझा आधार काड नंबर सां गतला यानंतर यांनी मला सां गतले क  तुमचा  ATM बंद आहे तो तु हाला चालु 
करायचा आहे क  बंद ठेवायचा आहे. यावेळी मी याला माझा ATM चालु ठेवायचा आहे असे बोल यावर याने मला तुम या ATM चा वरचा नंबर 
या असे सां गत यावर मी याला माझे ATM काड वर ल नंबर 5264953663757003 हा सां गतला. यावेळी तो मला बोलला क  तुम या 
मोबाईलवर मेसेज येईल याचा नंबर मला या नंतर तुमचा अकाऊंट चालु होईल. हणुन मी माझे मोबाईलवर आलेला OTP नंबर 2105278 हा 
याला सां गतला. यावेळी लगेचच माझे वर ल नंबरचे खा यातुन 20,000/- पये  काढ याचे मला मेसेज आला. यानंतर पु हा मोबाईल नंबर 
08227065542 व न माझे मोबाईल नंबरवर शमा नावाचे य तीने फोन क न सां गतले क  तु हाला आजुन एक मेसेज येईल तो नंबर तु ह  मला 
सांगा. यावेळी मला शमा या य तीचा संशय आला व ह  काह तर  गडबड आहे तो मला फस वत आहे असे मला वाट याने माझे मोबाईलवर आले या 
मेसेज मधील नंबर मी याला सां गतला नाह  हणुन याने फोन कट केला. शमा याने माझे जवळ हंद म ये संभाषण केले आहे. नंतर मी माझा 
मोबाईल चेक केला असता मला माझे अकाऊंट मधुन काढलेले 20,000/- पये हे POS-MPESA म ये गेले आहेत असा मला  बँक आँफ इंडीया कडुन 
मेसेज आला आहे. नंतर घडलेल  सव हक गत माझा मुलगा जी टो जोश याला फोन दारे सां गतल . यानंतर मी बँक आँफ इंडीया शाखा धाटाव येथे 
जावुन बँके या अ धका-यांना भेटुन घडलेला सव कार सां गतला यावेळी यांनी माझा ATM काड व बँक अकाऊंट ता पुरता बंद केला व माझे 
मोबाईलवर आलेले मेसेज यांना दाख वले असता ते हणाले क  तु ह  पोल स टेशनला FIR करा.तर  शमा या अनोळखी य तीने माझे बँक आँफ 
इंडीया शाखा धाटाव मधील खा यामधुन 20,000/- पये आँनलाईन प दतीने काढुन घेत याने याने माझी फसवणुक केल  हणुन माझी याचे 
व द त ार आहे.माझी वर ल खबर माझे सांगणे माणे संगणकावर मराठ त टंक लखीत केल  असुन ती मी वाचुन पाह ल  ती बरोबर व खर  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):  VIKAS RAMRAO 

RAMGUDE (पोल स नर क) or ( कंवा): 

(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

3

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)
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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 -     
               
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)   

4
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1. P.S. (पोल स ठाणे):: रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0161 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/08/2017 20:43 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
2 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० 66(C)

3 मा हती तं ान अ ध नयम, २००० ६६(ड)

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

       थम 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): 14/08/2017 Time (वेळ): 19:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 14/08/2017 
20:34 hrs

Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस):): Friday Date from ( दनांक पासून): 11/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 11/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 4 Time From (वेळेपासून): 10:16 hrs Time To (वेळेपयत): 10:17 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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पूव, 5 Km(s)

(b) Address (प ता): धाटाव,रोहा

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  जोश चाकु नी काडुकु ीपरम वल   
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1955 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

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) (ओळख ववरण (राशन काड ,मतदाता काड ,पासपोट, 
यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)
1 499923715512

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)
1 नाणे आ ण चलन भारतीय- पया 20,000/ पये आँनलाईन प दतीने 20,000.00

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 ):

फयाद  यांनी बँकेत खा ी क न आज रोजी फयाद दल

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9422689917

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता नमळ हाँटेल जवळ, एम ह पा शलकर चाळ, Town/Village (शहर / गाव): धाटाव 

, Tehsil (तहसील): रोहा, Police Station (पोल स टेशन): रोहा, District (िज हा): 
रायगड, State (रा य): महारा , भारत

2 थायी पता नमळ हाँटेल जवळ, एम ह पा शलकर चाळ, Town/Village (शहर / गाव): धाटाव 
, Tehsil (तहसील): रोहा, Police Station (पोल स टेशन): रोहा, District (िज हा): 
रायगड, State (रा य): महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

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

1 अनोळखी 1   

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  20,000.00

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
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12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी जोश चाकु नी काडुकु ीपरम वल वय 62 धंदा-चहा व  रा. नमळ हाँटेल जवळ, एम. ह .पा शलकर चाळ,धाटाव ता.रोहा. मोबा नं.9422689917 
आधार काड नं. 499923715512 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क  ,मी वर ल ठकाणचा राहणार असुन तेथे मी एम. ह . 
पा शलकर यांचे घरात गेले 40वषापासुन भा याने राहत आहे. घरात मी माझी प नी मेर  असे एक  राहतो. मी राह या ठकाणीच चहा व  व 
वडापाव व  क न कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. माझे बँक आँफ इंडीया धाटाव शाखा या बँकेत बचत खाते असुन याचा नंबर 122110110002361 
असा आहे. सदर खा याम ये 1,25,914/- पये र कम जमा होती. ता. 11/08/2017 रोजी सकाळी 10.16 वाजता मी माझे घर  असताना शमा 
नावा या य तीने याचे मोबाईल नंबर 08227065542 व न माझे मोबाईल नंबरवर फोन क न हंद म ये  मी बँक आँफ इंडीया शाखा धाटाव येथुन 
मँनेजर बोलत आहे तुमचा आधार काड नंबर दलेला नाह  हणुन तुमचा अकाऊंट बंद झालेला आहे. तुमचे अकाऊंट चालु करायचे आहे क  बंद 
करायचे आहे असे बोलला. यावेळी मी यांना माझे अकाऊंट चालु करायचे आहे असे बोललो असता यांनी मला सां गतले क  तुमचा आधार काड 
नंबर सांगा यावेळी मी याला माझा आधार काड नंबर सां गतला यानंतर यांनी मला सां गतले क  तुमचा  ATM बंद आहे तो तु हाला चालु 
करायचा आहे क  बंद ठेवायचा आहे. यावेळी मी याला माझा ATM चालु ठेवायचा आहे असे बोल यावर याने मला तुम या ATM चा वरचा नंबर 
या असे सां गत यावर मी याला माझे ATM काड वर ल नंबर 5264953663757003 हा सां गतला. यावेळी तो मला बोलला क  तुम या 
मोबाईलवर मेसेज येईल याचा नंबर मला या नंतर तुमचा अकाऊंट चालु होईल. हणुन मी माझे मोबाईलवर आलेला OTP नंबर 2105278 हा 
याला सां गतला. यावेळी लगेचच माझे वर ल नंबरचे खा यातुन 20,000/- पये  काढ याचे मला मेसेज आला. यानंतर पु हा मोबाईल नंबर 
08227065542 व न माझे मोबाईल नंबरवर शमा नावाचे य तीने फोन क न सां गतले क  तु हाला आजुन एक मेसेज येईल तो नंबर तु ह  मला 
सांगा. यावेळी मला शमा या य तीचा संशय आला व ह  काह तर  गडबड आहे तो मला फस वत आहे असे मला वाट याने माझे मोबाईलवर आले या 
मेसेज मधील नंबर मी याला सां गतला नाह  हणुन याने फोन कट केला. शमा याने माझे जवळ हंद म ये संभाषण केले आहे. नंतर मी माझा 
मोबाईल चेक केला असता मला माझे अकाऊंट मधुन काढलेले 20,000/- पये हे POS-MPESA म ये गेले आहेत असा मला  बँक आँफ इंडीया कडुन 
मेसेज आला आहे. नंतर घडलेल  सव हक गत माझा मुलगा जी टो जोश याला फोन दारे सां गतल . यानंतर मी बँक आँफ इंडीया शाखा धाटाव येथे 
जावुन बँके या अ धका-यांना भेटुन घडलेला सव कार सां गतला यावेळी यांनी माझा ATM काड व बँक अकाऊंट ता पुरता बंद केला व माझे 
मोबाईलवर आलेले मेसेज यांना दाख वले असता ते हणाले क  तु ह  पोल स टेशनला FIR करा.तर  शमा या अनोळखी य तीने माझे बँक आँफ 
इंडीया शाखा धाटाव मधील खा यामधुन 20,000/- पये आँनलाईन प दतीने काढुन घेत याने याने माझी फसवणुक केल  हणुन माझी याचे 
व द त ार आहे.माझी वर ल खबर माझे सांगणे माणे संगणकावर मराठ त टंक लखीत केल  असुन ती मी वाचुन पाह ल  ती बरोबर व खर  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):  VIKAS RAMRAO 

RAMGUDE (पोल स नर क) or ( कंवा): 

(2)

(3)

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

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

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804
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I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

4

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):: ताला

FIR No. ( थम खबर .): 0031 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 14/08/2017 12:29 hrs

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

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

2 मुंबई दा बंद  अ ध नयम, १९४९ 65(A)

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

       थम 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): 14/08/2017 Time (वेळ): 12:29 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 14/08/2017 
12:29 hrs

Entry No. (न द .):  013

Day ( दवस):): Monday Date from ( दनांक पासून): 14/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 14/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 10:35 hrs Time To (वेळेपयत): 12:29 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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): ताला
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: द ण, 3 Km(s)

(b) Address (प ता): रोहा- तळा रोडवर , मेढा,तळा 

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

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

(a) Name (नाव):  ाने वर   ह रभाउ  पोटे
(b) Father's Name (चे नाव ):  ह रभाउ  पोटे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1987 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(i) Address (प  ता):

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

S. No. ( .सं.) ID Type (ओळख प  चा कार) ID Number (ओळख सं या)
1  917875355134      

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल
एक रबर  टायर  युब तीची दो ह  
त ड बांधलेले त याम ये एकुण 20 
लटर गावठ  हाचभ ीची तयार दा

830.00

2 वाहने आ ण इतर
एक न या रंगाची बजाजा कंपनाची 
ड क हर मोटार सायकल 
नं.MH.06.BN.2408

15,000.00

3 इतर घरगुती व  तु  एक लँ ट कची ग ण जु.वा क.अं 20.00

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 ):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7875355134

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): तळा , Tehsil (तहसील): तळा , Police Station 

(पोल स टेशन): ताला, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): तळा , Tehsil (तहसील): तळा , Police Station 

(पोल स टेशन): ताला, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

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

1 अनोळखी 1   

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 1

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  15,850.00

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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

खबर द. 14/08/2017 मी ाने वर ह रभाउ पोटे ,पो श/2125 नेमणुक -तळा पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहुन सरकारतफ खबर 
लहुन देतो क , मी  व रल नेमणुक स अजुन आज द.14/08/2017 रोजी भार  अ धकार  ी साबळे सो यांना बातमीमाफत बातमी मळाल  क ,तळा 
ते रोहा जाणारे रोडने गावठ  हातभ ीची दररोज मोटार सायकलव न वाहतुक चालते अशी खा ीशीर बातमी मळा याने  मा.पोल स नर क सो. 
ी.साबळे सो.यां या आदेशाने व मागदशनाखाल  मळाले बातमी  ठकाणी मी व माझे सोबत पोहवा/2199 खामकर ,होमगाड भगत .होमगाड शक 
,होमगाड च हाण असे आ ह  टेशन डायर म ये  न द क न सकाळी 09.40 वा मेढा आ दवासी वाडी गावचे ह ीत ो ह शन छा याचे साधन 
साम ीसह आमचे खाजगी मोटारसायकलने रवाना झालो थो या वेळाने आ हाला रोहा बाजुकडुन  तळा बाजुकडे एक  मोटारसायकल वार याचे 
मोटार सायकलवर पुढए एक लँ ट कची गोण भ न येताना दसला आ हाला  याचा संशय आ याने  आ ह  यास थांबव याचा इशारा केला असता 
तो तेथे न थआंबता तो तळा बाजुकडे पळुन जावु लागला हमुन आ ह  आमचे मोटारसायकलने याचा पाठलाग केला असता याने याची 
मोटारसायकल मेढआ आद वासीवाडी गावचे समोर र याचे बाजुला यांने याची मोटारसायकल उभी क न याचे जवळील असलेल  लँ ट कची गोण 
गाडीजवळ टाकुन तो तेथुन जंगल भागात पळुन गेला ती वेळ  10:35 वाजताची होती . हणुन आ ह  याचे गाडीजवळ जावुन पाहणी केल  असता 
सदरची गाडी ह.बजाज कंपनाची ड क हर न या रंगाची मोटार सायकल असुन तचा नं.MH.06.BN.2408  असा आहे. तचे बाजुला टाकुन दले या 
लँ ट क या गोणीम ये काय आहे याची खा ी केल  असता आ हाला सदर गोणीम ये अक का या रंगाची टायरची युब कशाने तर  भरलेल  दसल  
हणुन मी वतःच मेढा  गावात जावुन दोन पंचाना बोलावुन घेवुन आलो व यांना सदरची ह कगत समजावुन सांगुन यांचे सम  सदर रबर  युबचे 
एक त ड उघडुन आतम ये काय आहे खा ी केल  असता सदर रबर  युब म ये  गावठ   हातभ ीची तयार दा  अस याची आमची व पंचाची खा ी 
झा याने सदर मोटारसायकल MH.06.BN.2408 वर ल चालक याने सोडून दले या ो ह शन मालाचे व मोटार सायकलचे वणन खाल ल माणे 1) 
15000/- एक न या रंगाची बजाज कंपनीची ड क हर मोटार सायकल  MH.06.BN.2408 जुनी वापरती क.अं2)   20/- एक ल ट कची गोण जु.वा 
क.अं3) 830/-  एक रबर  टायर  युब तीची दो ह  त ड बांधलेले त याम ये एकुण 20 लटर गावठ  हाचभ ीची तयार दा  व रबर  युबसह 
क.अं------------ 15,850 /-  येणे माणे वर ल वणनाची व कंमतीची मोटार सायकल व गावठ  हातभ ीची तयार दा  मोटारसायकल 

MH.06.BN.2408 वर ल चालक याने मेढा आद वाशीवाडी समोर ल र याचे बाजूला टाकून पळून गेला सदर मळून आले या यूबमधील  180 मल  
गावठ  दा  के मकल नमु याकर ता एका व छ बाटल त काढून घेवून सदर रबर  यूबचे त ड व नमूणा बाटल च् बुचे व त घ  लावून यावर 
पंचा या सह चे कागद  लेबल चटकवून दोयाने घ  बांधून दोया या गाठ वर पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच केलेले आहे तसा स व तर पंचनामा 
पोहवा/2199 खामकर यांनी जागीच केला आहे. तर  वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी  मोटारसायकल MH.06.BN.2408 ह  वर ल आ ात इसमाने 
ो हाशन माल वाहतूक कर त असताना दसून आला हणून यास आ ह  थांबव याचा इशारा केला असता तो  याची मोटार सायकल तेथे  न 
थांब वता पुढे घेवुन जावुन मेढा आद वासीवाडी गावचे समोर याची मोटारसायकल व गावठ  दा ने  भरवलेल  रबर  युब र याचे बाजुला पळुन गेला 
आहे हणुन माझी याचे व द महा. ो ह  अँ ट 65 (अ)(ई) माणे 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): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): Sanjay  Shubhsh  Shinde Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 1275        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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

Name (नाव): sanjay revappa sabale
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Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): 1234

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 -     
               
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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