
1. P.S. (पोल स ठाणे):: नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0053 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 19:38 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): 17/08/2017 Time (वेळ): 18:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
18:06 hrs

Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस):): Tuesday Date from ( दनांक पासून): 15/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 12:00 hrs Time To (वेळेपयत): 16:00 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):: द ण, 8 Km(s)

(b) Address (प ता): जंगल भागात, आमडोशी,रोहा

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  शवकुमार    पवनकुमार यादव
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1990 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(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 सेल/बॅटर पे ोलाईट कंपनीची 12 होट 
बटर 1,500.00

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 ):

आज रोजी खबर द याने

(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): पवन कुमार वड नंबर , Tehsil (तहसील): झांजा झां, 

Police Station (पोल स टेशन): BUHANA, District (िज हा): झुँझुनू, State 

(रा य): राज थान, भारत
2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): पवन कुमार वड नंबर , Tehsil (तहसील): झांजा झां, 

Police Station (पोल स टेशन): BUHANA, District (िज हा): झुँझुनू, State 

(रा य): राज थान, 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) :  1,500.00

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

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 ता. 17/08/2017 मी शवकुमार पवनकुमार यादव वय 27 यवसाय नोकर  नेटवक मनेजर इले शीयन  जात यादव मुळ रा.पवन कुमार वड 
नंबर झांजा झांजा झुनुझुनु राज थान 333,502 मो.नं.8329880483  आधारकाड नंबर 355285842099 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर 
लहुन देतो क , मी वर ल ठकाणचा राहणार असुन तेथे मी माझे कुटंबासह राहतो मी  ताप  टे नो एट कंपनी म ये गेले 1 वषापासुन नोकर स 
आहे. आमची कंपनी रलाय स िजओ कंपनी चे क ट म ये काम करते.रायगड िज हयाम ये एकुण 200 टवर असुन यावर देखरेखीचे सव काम 
आमची ताप कंपनी करते. माझेकडे पेण,नागोठणे,पनवेल,लोणावळा व रोहा येथील 200 टवर व दु तीचे व देखरेखीचे काम आहे मी मह यातुन एक 
दोन वेळा येक टवरला भेट देत असतो. नागोठणे आमडोशी येथील जंगल भागात रलाय स िजओ कंपनीचा टवर चाल वणे कर ता रलाय स 
कंपनीचे टवरचे खाल ल बाजुस एक लहान लोखंडी केबीन असुन यात रलाय स टवर चालु कर याकर ता लागणारे साह य होते.सदरची जागा ह  
ी.बनाभाउ जांभेकर रा.आमडोशी यांचे ड गर कडी या बाजु या शेतात असुन टवर सभोवताल  तारेचे कापाउंड केलेले आहे.सदर रलाय स कंपनीचा 
टवर न याने  उभारलेले असुन तो चालु ि थतीत आहे.आज द.15/08/2017 रोजी दर मह या माणे मी सदर ठकाणी रलाय स टवर ला भेट 
दे याकर ता गेलो होतो.ती वेळ दुपार  04.00 वाज याची होती यावेळी मला लोखंडी केबीन चा दरवाजा उघडा दसला व याम ये असलेल  पे ोलाईट 
कंपनीची 12 होट बटर  नस याचे दसुन आले हणुन मी चोर  झालेबाबत माझे वर ठ अ य रामभाउ शेलार रलाय स िजओ रा.दौड पुणे यांना 
मोबाईल व न कळ वले. यावेळी मी यांना आपले कोणी रलाय स टवरचे कमचार  दुसर कडे ने या काय याबाबत वचारले असता यांनी नाह  हणुन 
सां गतले व चोर ची त ार पोल स टेशनला दे असे कळ वले.    मी सदर रलाय स टवरला द.15/08/2017 रोजी रा 11.30 वाजता आमडोशी येथे 
भेट दल  होती यावेळी तेथे होते परंतु आज रोजी पाहणी केल  असता पे ोलाईट कंपनीची 12 होट बटर  चोर  झा याचे माझे नदशनास आले 
सदर ड गर भागात असले या नवीन टवर ठकाणी कंपनीने कोणीह  वचमन नेमलेला नाह .कोणीतर  अ ात चोरटयाने आमचे रलाय स टवर कंपनीचे 
उघडया मोकळया कापाउंड मधुन चोर स नेले या मालाचे वणन खाल ल माणे. 15,00 . 00  पे ोलाईट कंपनीची 12 होट बटर ::::::::::::::::::: 
15,00. 00 एकुण    येणे माणे  वर ल वणनाची पे ोलाईट कंपनीची 12 होट बटर  कोणीतर  अ ात इसमाने द. 15/08/2017 रोजी दु. 12.00 
ते 16.00 वा.चे दर यान माझे व आमचे कंपनीचे वर ठाचे संमती शवाय उघडया मोकळया नवीन रलाय स िजओ इ फोकम ल मटेड टवर या 
कापाउंड मधुन व:ताचे फायदयाकर ता चो न नेले आहेत.मी माझे वर ठाचे आदेशानुसार व यांनी माझे मोबाईलवर मेल द याने मी आज रोजी 
त ार दे यास आलो असुन यामुळे त ार दे यास उशीर झाला आहे.    माझा जबाब मी वाचुन पाह ला असुन तो टंकल खीत केला असुन तो खरा 
आहेसम                                                                       हे लहुन दले सह                             
                                                  ता.17/08/2017 

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): NITIN YASHWANT 
GAYAKWAD

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 11301000362NYGM8301Z        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): SANDEP  BALVANT  PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): 1234

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 -     
               
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):: रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0080 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 01:48 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५१
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७

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): 17/08/2017 Time (वेळ): 01:37 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
01:37 hrs

Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस):): Wednesday Date from ( दनांक पासून): 16/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 8 Time From (वेळेपासून): 21:00 hrs Time To (वेळेपयत): 21:30 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):: पि चम, 2 Km(s)

(b) Address (प ता): क टकर नगर, पनवेल,

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  काका    शवाजी गायकवाड 
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1966 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 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 ):

(h) Occupation ( यवसाय): 

(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): क टकर नगर, Tehsil (तहसील): पनवेल , Police 

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

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): क टकर नगर, Tehsil (तहसील): पनवेल , 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 रोषन    श शकांत पाट 1. Town/Village (शहर / गाव): तुराडे,Tehsil 

(तहसील):  पनवेल,Police Station (पोल स 
टेशन): रसायनी,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):

जबाब ता. 16/8/2017माझ नाव काका शवाजी गायकवाड  वय 51मा◌ो.नं.  9665474995 जात- मातंग, धंदा - मजुर  , रा क टकर नगर ता. 
पनवेल ,िज हा रायगड पोल स ठा यात सम  येवुन फयाद देतो क मी वर ल ठकाणी माझे प रवारासह असुन मळेल तेथे मोलमजुर  क न माझा 
व माझे  प रवाराचा उद नवाह करतो. माझी प नी सौ मीनी  काका गायकवाड हया अनुसु चत जाती या  वगात गुप ामपंचायत गुळंसुदे म ये 
दड वषापासुप सरपंचअ असुन आ ह  शेतकर  कागमागर प ाचे कायकरते असुन प ाचे काम करतो . आम या क टकर नगरात व वध जाती धमाचे 
लो राहावयास आहेत. तुराडे, क टकर नगर , वावेघर , दापीवल , गुळसुंदे , अ कुलवाडी, लाडीवल  ह गावे आमचे ामपंचायतीत सामील आहेत  
दनांक // आमचे ामपंचायतीत ामसभा  आयोिजत केल  होती . यात सव सभासद हजर होते या सभेत सवानुमते गावात कायम दा  बंद  
कर यावर एकमताने ठाराव मा य कर यात आला व सभा 12.00वा. समा त कर यात आल . या सभेत कोणीह  वरोध केला नाह .काल दनांक 
16/8/2017रोजी रा ौ 8.30वाजता मी व आम या गावातील पोपट गायकवाड असे आ ह  चाललो असता आम या गावा या  र यावर रोषन 
श शकांत पाट रा. तुराडे हा या या मोटार सायकलने आला व याची मोटार सायकल घेवुन येताना रोडवर पडला हणुन मी यांची मोटारसायकल 
उचलुन याची चावी यांचेकडे देवुन तु दा  यायलेला आहेस. घर  जा  असे सांगत असताना यांने माझेवर आरोप क न तु मला का मारले . हणुन 
माझे बरोबर वाद घालु लागला यांचे बोलणे ए◌ेकुन गावातील काह  लोक या ठकाणी आले ते हा यांना ह शवीगाळी क  लागला. याने माझे 
घरात येवुन वनापरवानगीने वेश क न माझे घरातील भांडीकुंडी काढ ने फोडुन नुकसान केले .तसेच माझे प नीचे डो यात ल ट कची बादल  मारल  
. आम या शेजार  राहणा-या अ णा वसंत काळे हया रोषन यास तु घाण शवीगाळी देवु नकोस असे हणा या असता याना सु दा शवीगाळी क न 
याचे पती वसंत काळे यांना हाताने चापट  मा न यांचे घराचे आवारातील वापराची भांडी तोडफोड क न नुकसान केले. व श या देतचे तो आमचे 
गावात वर या बाजुकडे नघुन गेला काह  वेळाने यांचे गावतील लोक येवुन यास घेवुन गेले व आ ह  पोल स टेशनला याचे व द त ार 
कर यास येत असताना तो पु हा आ हांला शवीगाळी क न तु ह  असे राजकरण करता  हे मी पाहुन घेतो आ हाला अशी शवीगाळी क न दमदाट  
केल  .तर  द16/8/2017 रोजी रा ौ 09.00 ते09.30 वा. दर यान रोषन श शकांत पाट रा. तुराडे  यांने ामसभेत दा बंद चा ठराव ए◌ेमताने 
झा या या राग येवुन माझेवर मारहाण के याचा खोटा आरोप क न माझे घरात वना परवाना वेश क न घरातील भांडी काठ ने तोडुन नुकसान 
क न माझे प नीचे डो यात ल ट कची बादल  मा न साधी दुखापत क न आमचे शेजार  राहणा-या अ णा वसंत काळे याचे पती वसंत काळे यांना 
हाताने मारहाण क न याचे अंगणातील भांडी तोडुन नुकसान केले हणुन माझी याचे व द फयाद आहे.  

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

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

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

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 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)
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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):: माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0109 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 18:59 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 ,१९९८ 66(1)(b)

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): 17/08/2017 Time (वेळ): 18:30 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
18:59 hrs

Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस):): Thursday Date from ( दनांक पासून): 17/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 6 Time From (वेळेपासून): 17:00 hrs Time To (वेळेपयत): 17:30 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):: पूव, 09 Km(s)

(b) Address (प ता): नजामपुर भाले रोड, नजामपुर ,माणगांव

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  ARUN   RAMBHAU SAYGAOKAR

(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 20/01/1965 (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): पोल स अ धकार

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 nilnil

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 दा ची बाटल

वदेशी दा   IB या कंपनीची एकूण 
9 बाट या येक  180 मल . एका 
बाटल ची कंमत 140/ . असे 
एकूण

1,260.00

2 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल

वदेशी मकड ड नं. 1 या कंपनीची 
एकूण 15 बाट या येक  180 
मल . एका                     
     बा

2,400.00

3 वाहने आ ण इतर
एक मोटारसायकल यमाहा कंपनीची 
लेझर नं. MH06/BB8980 जुनी 
वापरती कं.अं.

30,000.00

4 इतर संक ण/ व वध एक का या रंगाची सग जुनी 
वापरती कं.अं 200.00

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

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

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9922231625

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

टेशन): रोहा, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): Kolad, Tehsil (तहसील): Roha, 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 अ तष   रमेश 
नजामपुरकर

1. Town/Village (शहर / गाव): 
नजामपुर,Tehsil (तहसील): माणगांव,Police 

Station (पोल स टेशन): माणगांव,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) :  33,860.00

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 अ ण रामभाऊ सायगांवकर, वय 53वष, पोल स उप नर क, माणगांव पोल स ठाणे, स या नेम. नजामपुर दुर े , मोबा. नं. 9922231625 
सम  सरकारतफ खबर लहून देतो क , मी माणगांव पो ठाणे येथे सन 2016 पासून कायरत असून स या मी माणगांव पोल स ठाणे येथे पोल स उप 
नर क या पदावर कायरत आहे. आज ता. 17/08/2017 रोजी आ ह  नजामपुर येथे अज चौकशीसाठ  10.48 वा. आम या खाजगी वाहनाने रवाना 
झालो व नजामपुर दुर े  येथे हजर असताना बातमीदारामाफत बातमी मळाल  क , नजामपुर येथील अ तष रमेश नजामपुरकर हा देशी वदेशी दा  
व चा चोराट  धंदा करतो व तो आज याची मोटारसायकल नं. MH06/BB-8986 ह  मोटारसायकलने रोहा येथे जावून तेथून देशी वदेशी माल घेवून 
येत आहे. अशी खा ीशीर बातमी मळा याने  आ ह  मौजे नजामपुर भाले रोडवर जावून थांबलो. तेव यात दुपार  17.00वा. चे सुमारास भाले 
गावाकडून नजामपुर बाजूकडे येणार   मोटारसायकल नं. MH06/BB-8986 ह  आल . यावर  अ तष रमेश नजामपुरकर, रा. नजामपुर हा मळून 
आला. यावेळेला याचेकडे असणार  का या रंगाची सग ह  उघडून पाह ल  असता याम ये वदेशी कटस मळून आ या. याचे वणन 
खाल ल माणे-1)  1260.00   . वदेशी दा   IB या कंपनीची एकूण 9 बाट या येक  180 मल . एका बाटल ची  कंमत 140/- . असे एकूण2) 
2400.00  . वदेशी मकड ड नं. 1 या कंपनीची एकूण 15 बाट या येक  180 मल . एका    बाटल ची कंमत160/- . असे एकूण3) 200.00  
.एक का या रंगाची सग जुनी वापरती कं.अं.4) 30000.00  .   एक मोटारसायकल यमाहा कंपनीची लेझर नं. MH06/BB-8986 जुनी वापरती 
कं.अं.-------------------     33860.00 .वर ल वणनाची व कंमतीची यातील आरोपीत मजकूर याने  अ तष रमेश नजामपुरकर, वय 31 वष, रा. 
नजामपुर, ता माणगांव याचेकडून मळून आले या ो ह शन मालापैक  येक  एक नमुना बाटल  स पलकर ता काढून यावर पंचांचे सह चे कागद  
लेबल लावून जागीच सल क न सव माल ज त क न ता यात घेतला असून तसा स व तर पंचनामा आ ह  वतः केलेला आहे.तर  यांतील मजकूर 
आरोपीत  याने  वदेशी दा  गैरकायदा बाळगलेि थतीत नयमापे ा जा त वाहतूक करताना मळून आला हणून माझी  मुंबई ो ह शन का.क. 
66(1)ब माणे सरकारतफ खबर आहे. टप- सोबत मु ेमाल व आरोपीत आहेत. 

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): suryakant govind bhojkar Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): hc        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): rajendrkumar maniram pardeshi

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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 पु ष 1986 -     
               
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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1. P.S. (पोल स ठाणे):: माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0110 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 21:00 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 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६८
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७०
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७१
8 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): 17/08/2017 Time (वेळ): 21:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
23:20 hrs

Entry No. (न द .):  040

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 18/04/2016 Date To ( दनांक पयत): 16/05/2016

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 10:00 hrs Time To (वेळेपयत): 10:00 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, 1 Km(s)

(b) Address (प ता): माणगाव,माणगाव

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  संजय    रामचं  तारळेकर
(b) Wife's Name (चे नाव ): तारळेकर
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1967 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(h) Occupation ( यवसाय): 

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9322297664

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता ब205/206,से टर-6, Town/Village (शहर / गाव): ,ने ळ नवी मुंबई, Tehsil 

(तहसील): नवी मुंबई, Police Station (पोल स टेशन): ने ळ, District (िज हा): 
नवी मुंबई, State (रा य): महारा , भारत

2 थायी पता ब205/206,से टर-6, Town/Village (शहर / गाव): ,ने ळ नवी मुंबई, Tehsil 

(तहसील): नवी मुंबई, Police Station (पोल स टेशन): ने ळ, District (िज हा): 
नवी मुंबई, 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 धमा    भागूराम नाकते  धमा 1. Town/Village (शहर / गाव): कऴमजे,Tehsil 

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

2 अ वनाश     अजुनराव 
तुपे

 अ वनाश   1. देवक  रे टाँरं ट समोर,Town/Village (शहर 
/ गाव): हङपसर पुणे,Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स टेशन): हडपसर,District 

(िज हा): पुणे शहर,State (रा य): 
महारा ,भारत

3 अँङ संगराज    गायकवाड 1. साँ ट पँन रोङ,गौतम नगर,Town/Village 

(शहर / गाव):,/ गौतम नगर,Tehsil (तहसील): 
वङाळा ई ट,Police Station (पोल स टेशन): 
वडाळा,District (िज हा): बृ नमुंबई शहर,State 

(रा य): महारा ,भारत
4 राकेश     दौलत नाकते  राकेश 1. Town/Village (शहर / गाव): 

कऴमशेत,Tehsil (तहसील): तऴा,Police Station 

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

5 वजय    ीरंग आगणे  वजय 1. मुकूंद नगर चाळ,Town/Village (शहर / 
गाव): चबुर,Tehsil (तहसील): Police Station 

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

6 सायस    गणपत शंगारे 1. Town/Village (शहर / गाव): 
इ लामपुर,Tehsil (तहसील): कनवट,Police 

Station (पोल स टेशन): कनवट,District 

(िज हा): नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत

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

(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 354985743218
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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)

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपी 1)  धमा भागूराम नाकते रा. कऴमजे ता .माणगांव िज .रायगङ 2)अ वनाश अजुनराव तुपे वय 
-50वष. रा .हङपसर देवक  रे टाँरं ट समोर िज. पुणे या नावाची बनावट य ती उभी क न याचे नावाचे ज मनीचे उतारे ा त क न 3)अँड. 
संगराज गायकवाड आँ फस ,/ गौतम नगर साँ ट पँन रोङ वडाऴा ई ट- मुंबई   मो.नं.9221045503. यानी या कागद प ाची खा ी क न सच रपोट 
दला व जमीन मऴकत दार अ वनाश तुपे यांना 4)राकेश दौलत नाकते. वय -31रा.कऴमशेत ता. तऴा िज.रायगड. 5) वजय ीरंग आगणे रा. मुकूंद 
नगर चाळ चबुर 6)सायस गणपत शंगारे मु.पो.इ लामपुर ता. कनवट िज.नांदेड हे ओऴखतात हणुन खरेद  खतावर स या के या. या सवानी 
सगंनमत क न गाव भाले ,गाव नमुना सात बारा उतारा गट . 66/1/ब-2 े  04.06.00हे टर आर .या मळकतीचे खोटे बनावट द त क न खरेद  
खता वारे बोगस बनावट कागद प  क न ,ठकवणुक क न बनावट आरोपी ं.2)अ वनाश अजुनराव तुपे यांनी र कम पये -8,50,000/- तसेच 
आरोपी ं-1)यांना दुसया जमीनी या यवहारसाठ  अँड हा स हणुन दलेल  र कम -3,00,000/-असे एकुण-11,50,000/-इत या र कमेची माझी 
आथ क व शासनाची फसणुक केल  वर ल माणे खबर द याने ती रिज टर  दाखल क न व र ठां या आदेशाने   गु याचा तपास psi सायगावकर हे 
कर त आहेत. 

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)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): ARUN  RAMBHAU 
SAYGAOKAR

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. (सं.): 1234        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): rajendrkumar maniram pardeshi

Rank (हु ा): I (Inspector)

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
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  

2 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

3 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

4 पु ष 1986 -     
               
Is Proxitted: No  

5 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

6 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):: माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0111 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 22:00 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 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६३
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४६८
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७०
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ४७१
8 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): 17/08/2017 Time (वेळ): 21:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
23:47 hrs

Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 15/04/2016 Date To ( दनांक पयत): 30/05/2016

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 10:00 hrs Time To (वेळेपयत): 10:00 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, 1 Km(s)

(b) Address (प ता): दुयम नबंधक कायालय,  माणगाव,

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  संजय    रामचं  तारळेकर
(b) Wife's Name (चे नाव ): तारळेकर
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1967 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(h) Occupation ( यवसाय): डॉ  टर

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9322297664

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता ब205/206, से टर-6, Town/Village (शहर / गाव): मेर डीयनकोऑपहौसोसायट , 

Tehsil (तहसील): ने ळ, Police Station (पोल स टेशन): ने ळ, District (िज हा): 
नवी मुंबई, State (रा य): महारा , भारत

2 थायी पता ब205/206, से टर-6, Town/Village (शहर / गाव): मेर डीयनकोऑपहौसोसायट , 
Tehsil (तहसील): ने ळ, Police Station (पोल स टेशन): ने ळ, District (िज हा): 
नवी मुंबई, State (रा य): महारा , भारत

(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 354985743218

2

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 ):

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 धमा    भागूराम नाकते  धमा 1. Town/Village (शहर / गाव): कऴमजे,Tehsil 

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

2 नरहर     यशवत भट  नरहर 1. झोपङ  न17,ङाँ एँनीबेझट रोङ, स दाथ 
नगर अ- 2,Town/Village (शहर / गाव): 
मू18,Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स 
टेशन): चे बूर,District (िज हा): बृ नमुंबई 
शहर,State (रा य): महारा ,भारत

3 अँङ संगराज    गायकवाड  अँङ संगराज 1. आँ फस 32,साँ ट पँन रोङ,6/21 गौतम 
नगर,Town/Village (शहर / गाव): वङाळा 
ई ट,Tehsil (तहसील): मुंबई,Police Station 

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

4 राकेश    दौलत नाकते  राकेश 1. Town/Village (शहर / गाव): 
कऴमशेत,Tehsil (तहसील): तऴा,Police Station 

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

5 वजय    ीरंग आगणे  वजय 1. Town/Village (शहर / गाव): मुकूंद नगर 
चाळ,Tehsil (तहसील): चबुर,Police Station 

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

6 सायस    गणपत शंगारे  सायस 1. Town/Village (शहर / गाव): 
इ लामपुर,Tehsil (तहसील): कनवट,Police 

Station (पोल स टेशन): कनवट,District 

(िज हा): नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत
7 गंगाराम    जाधव  गंगाराम 1. Town/Village (शहर / गाव): तऴेगाव,Tehsil 

(तहसील): तऴा,Police Station (पोल स टेशन): 
ताला,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.)

3

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):

 वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपी न.2  हा मयत असताना यातील आरोपी न. 1 व  3 ते 7 यांनी संगनमत क न  यातील फयाद   
यांचेशी गाव आमङोशी ता.माणगाव िज . रायगङ  गाव नमूना 7/12  माक गट .177 , 181 ,408 ,397,248 ,394,362,417,362/9 
,64,844,720 ,881/7,851  एकूण े  14.5 एकर या मळकतीचे खोटे खरेद  द त दारे  बोगस , बनावट कागदप  बनवून , यवहार क न 
ठकवणूक क न बनावट आरोपी न.2 नरहर  यशवंत भट याने र कम पये 6,75000/- व आ.न.1)  धमा भागूराम नाकते  यानी 2,55000/- 
ि वका न असे एकूण 9,30,000/- ये ईत या रकमेची फयाद  यांची आथ क व शासनाची फसणुक केल  वर ल माणे खबर द याने ती रिज टर  
दाखल क न व र ठां या आदेशाने गु याचा तपास psi सायगावकर हे कर त आहेत. 

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): Anil tarachand meshram Rank (हु ा): पोल स नर क

No. (सं.): 1234        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): rajendrkumar maniram pardeshi

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  

(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)



2 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

3 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

4 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

5 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

6 पु ष -     
               
Is Proxitted: No  

7 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)

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):: अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0116 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 18:45 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 ३३७
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): 17/08/2017 Time (वेळ): 18:05 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
18:05 hrs

Entry No. (न द .):  032

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

Time Period (कालावधी):: Pahar 3 Time From (वेळेपासून): 07:25 hrs Time To (वेळेपयत): 07:25 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): वाडगाव फाटा येथे,

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  अ हाद   चं कांत  पाट ल 
(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): 

(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.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): रा वा ण पो नारंगी , Tehsil (तहसील): ता अल बाग 

, Police Station (पोल स टेशन): अल बाग, District (िज हा): रायगड, State 

(रा य): महारा , भारत
2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): रा वा ण पो नारंगी , Tehsil (तहसील): ता अल बाग 

, Police Station (पोल स टेशन): अल बाग, 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 िजवन    गोजे 1. रा 402 मातछाया,Town/Village (शहर / 
गाव): से टर 12,बेलापुर,Tehsil (तहसील): 
न वमुंबई,Police Station (पोल स टेशन): 
अल बाग,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 अ हाद  चं कांत पाट ल वय40 वष यवसाय शेती रा वा ण पो. नारंगी ता अल बाग िज.रायगड मोनं 9270677995सम  अल बाग पोल स 
ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देतो क ,मी वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे मी माझे कुंटुंबासह राहतो माझी हुं डाई कंपनीची ईऑन गाडी नं 
MH 06 BE 1502 अशी असुन सदर गाडी मी वता चाल वतो.ता.14/08/2017रोजी मी सकाळी 07.00वा माझी मुलगी खुशी अ हाद पाट ल वय05 वष 
हला स ट मेर ,चढरे येथे शाळेम ये  सोड यासाठ  वा ण येथुन पेण अल बाग रोडने नघालो असता सकाळी 07.25 वा या सुमारास वाडगाव फाटा 
येते आले वेळी अल बाग बाजुकडुन येणारे सफेद मा ती सुझुक  कंपनीची इट गा कार नं MH- 46 X 3818 ह  भरधाव वेगाने येवुन चु कचे साईडला 
येवुन माझे हुं डाई  कंपनीची ईऑन गाडी नं MH 06 BE 1502 ला ा हर बाजुला घासुन अपघात केला असुन सदर अपघातात गाडीचे ा हर बाजुचे 
समोर ल बं पर,उजवे बाजुची हेडलाईट व गाडीचे चे सस मार लागला असुन यांचे नुकसान झालेले आहे.सदर अपघातात मला तसेच माझे डो याला 
तसेच मुलगी खुशी ह या डो याला करकोळ व पा या दुखापती झाल .अपघातानंतर  इट गा कार नं MH- 46 X 3818 वर ल चालक याने माजे जवळ 
येवुन दुखापती बाबत वचारपुस केल . यावेळी मी याचे नाव वचारता याने याचे नाव िजवन गोजे रा.402 मातृछाया, से टर 12,बेलापुर न वमंबई 
असे सां गतले. यानंतर मी व माझे मूल ला झाले दूखापतीवर स ह ल हाँ पीटल  अ लबाग  येथे उपचार केले आहे.तर  द 14/08/2017रोजी मी 
सकाळी 07.00   माझे हुं डाई  कंपनीची ईऑन गाडी नं MH 06 BE 1502वा ण येथून पेण अ लबाग रोडने अ लबाग येथे जात असताना सकाळी 
07.25 वा चे दर यान   वाडगावफाटा येथे आलेवेळी अ लबाग बाजूकडून येणार   सफेद रंगाची मार तू सूझूक   इट गा कार नं MH- 46 X 3818 वर ल 
चालक याने भरधाव वेगाने चूक या साईटला येवून   माझे हुं डाई  कंपनीची ईऑन गाडी नं MH 06 BE 1502 ला ा हर बाजुला घासुन अपघात केला 
असुन सदर अपघातात  मला व  माझे मूल स क रकोळ व पा या दूखापती झा या आहेत. हणून माझी मा ती सुझुक  कंपनीची इट गा कार नं 
MH- 46 X 3818 ह  वर ल चालक जीवन गोजे   रा.402 मातृछाया, से टर 12,बेलापुर न वमंबई  याचे व द त ार आहे. अपघात झालेवेळी माझे 
गाडीला ठोकर मारणारा वर ल चालक याचे व द पोल स ठाणेत त ार  दाखल  क  नका मी आपले झालेले नूकसान दोन दवसात देतो असे 
हट याने मी  त ार दल  नाह . परंतू आजपावेतो माझे नूकसान  न द याने मी पोल स ठाणेत येवून त ार देत आहे.माझी वर ल खबर मी वाचून 
पाह ल  ती माझे सांगने माणे  टंक लखीत केलेल  असून मी सां गत या 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): PRADEEP 
RAGHUNATH KOLMBE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PRKM8601D        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): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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 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)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0117 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 19:50 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५२
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२७
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): 17/08/2017 Time (वेळ): 16:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
19:50 hrs

Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 01/06/2014 Date To ( दनांक पयत): 31/07/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 00:00 hrs Time To (वेळेपयत): 16:30 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):: पूव, 2 Km(s)

(b) Address (प ता): फयाद  यांचे राहते घर  ,व हर ष बेकर  जवळ अल बाग 

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  कु.अनामीका    अ नल पाट ल
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1986 (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.): 91-9637375584

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): लोबल को,ऑप,सोसाए वंग दुसरा, Tehsil 

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

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): लोबल को,ऑप,सोसाए वंग दुसरा, Tehsil 

(तहसील): Police Station (पोल स टेशन): अल बाग, 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 स देश  नरेश मयेकर 1. Town/Village (शहर / गाव): 
बु मखान,Tehsil (तहसील): Police Station 

(पोल स टेशन): अल बाग,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):

खबर                  दनांक.17/8/2017मी,कु.अनामीका अ नल पाट ल वय-31वष यावसाय- श ण रा. लोबल को.ऑप.सोसा.ए- वंग दुसरा 
मजला,चढरे ता.अ लबाग मो.नं.9637375584 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन खबर लहुन देते क ,मी वर ल ठकाणची राहणार  असुन घरात मी व 
माझी आइ अनघा असे आ ह  दोघी एक  राहतो.माझी आइ स ह ल ह पीटल अ लबाग येथे लाक हणुन काम करते व माझा मोठा भाउ अ शष 
पाट ल हा नोकर  न म त याचे कुटुंबासह पुणे येथे राहतो.व तो अधुन-मधुन आमचे कडे अ लबाग येथे येत असतो.सन-2013 म ये मला तार ख व 
वार आठवत नाह  माझे एफ.वाय.बी.ए.चे अड मशन घे याकर ता मी मुंबइ येथे गेले होते यावेळी मी व माझे आइने अ लबाग मांडवी मोह ला ये थल 
ी.स यद आडनावा या इसमाची कार भाडयाने क न आ ह  मुंबइ येथे अड मशन कर ता गेलो होतो. यावेळी या कार गाडीवर स देश नरेश मयेकर 
रा.बु मखान हा ाय हर हणुन आमचे सोबत आला होता. यावेळी आमची व याची प ह यांदा ओळख झाल  होती. यावेळी या ाय हरचा मो.नं.मी 
माझेकडे घेतला होता व माझा मो.न.◌ं याला दलेला होता.सन-2014 म ये तार ख व वार आठवत नाह  वर ल ाय हर स देश मयेकर याने माझे 
मोबाइलवर फोन क न मला 500/- पये ची गरज आहे मला 500/- पये दे असे सांगीतले. हणुन याबाबत मी माझे आइला सांगीतले त हा माझे 
आइने याला  500/- पये दले होते.नंतर अंदाजे साधारण तीन-चार म ह याने तार ख व वार आठवत नाह  मी एका श नवार  पायी चालत मा ती 
मंद र चढरे येथुन परत माझे घर  येत असताना ह रष बेकर जवळ आलेवेळी  माझेजवळ स देश मयेकर हा आला व याने मला काह ह  न बोलता 
माझे हातातील पसमधील 200/- पये जबरद तीने काढुन घेतले व ती पस तेथेच टाकुन तो तेथुन तो नघुन गेला.सन-2015 म ये तार ख व वार 
आठवत नाह  रोजी माझी आइ स ह ल ह पीटल अ लबाग येथे डयुट ला गेल  असता व मी घरात एकट  असताना ाय हर स देश मयेकर हा माझे 
घर  येवुन माझे घरात घुसुन मला याने खचाला पैसे दे अशी मागणी केल  यावेळी मी याला सांगीतले क ,तुला वारंवार कुठुन पैसे देवु असे 
बोलताच याने मला हाता-बु याने मारहाण क न शवीगाळी केल  व माझे घरातील शलाइ मशीनवर ठेवले या ट ल या ड यातील 13,800/- पये 
रोख व एक 5 मची सो याची अंगठ  अंदाजे 12,000/- पये कंमतीची असे एकुण 25,800/- पये चा माल घेवुन गेला होता.माझी आइ घर  
आ यानंतर मी वर ल कार माझे आइला सांगीतला असता मी व माझी आइ असे दोघी मळुन ाय हर स देश मयेकर याचे घर  जावुन याला व 
याचे आइ-व डलानां भेटुन झाला कार सांगीतला असता, स देश याचे आइ-व डलांनी आमचे मुलाकडुन चुक  झाल  आहे परत माझे मुलाने ास दला 
तर माझे मो.नं.वर फोन क न मला कळवा असे  सांगीतले व स देश ने सांगीतले क  मी घेतलेले पैसे व अंगठ  तु हाला थोडया दवसांनी परत देतो 
असे सांगीतले परंतु यांने अदयापपयत पैसे व सो याची अंगठ  दलेल  नाह . यानंतर0 ाय हर स देश मयेकर याने सुमारे दोन वषापासुन कोणताह  
ास दलेला न हता. दनांक.27/7/2017 रोजी मी माझे घर  असताना मला माझे घरातील ल ड लाइन फोन वरती ाय हर स देश मयेकर यांने दोन 
वषानंतर फोन केला व मला हणाला क , तु माझे आइ-व डलांना माझे घर  येवुन पैसे व अंगठ  बाबत का सांगीतले मी आता तुला बघतोच  अशी 
धमक  दल . दनांक 31/7/2017 रोजी सांयकाळी 04.30 वा.चे सुमारास मी माझे घर  एकट च असताना ाय हर स देश मयेकर हा माझे घर  दा  
पऊन आला व याने माझे गळयातील सो याची अंदाजे 15 म वजनाची सुमारे 37,000/- पये कमतीची चैन जबरद तीने काढुन घेतल  यावेळी 
यांने मला हाताने कानाखाल  व गळयाजवळ चापट मारल  यात मला साधी दुखापत झाल  होती व याने मला धमक  देवुन कपाटातील ठेवलले 
सो याचे अंदाजे 2 म वजनाचे 5000/- पये कंमतीचे लकेट व रोख 100/- पये कमतीची 1 नोट असे एकुण-42,100/- पये कमतीचा माल 
जबरद तीने मारहाण क न साधी दुखापत क न घेवुन गेला आहे.तसेच जाताना तो हणाला क ,माझे तुझेवर बार क ल  असुन मी तुझे दुसरे 
कोणाबरोबर ल न होवु देणार नाह  अशी धमक  देवुन नघुन गेला.सदरचा कार हा मी माझी आइ घर  आ यानंतर माझे आइला सांगीतला, यामुळे 
माझे आइने माझा भाउ अ शष याला पुणे येथे फोन केला व झाले सव काराबाबत सांगीतले.त हा माझा भाउ अ शष याने मला सांगीतले क ,मी 
कंवा माझी भावजय अ वी पाट ल असे अ लबाग येथे येतो व मग आपण पोल स ठा यात जावुन त ार देवु. हणुन आज रोजी माझी भावजय अ वी 
पाट ल ह अ लबाग येथ आ याने मी,माझी भावजय व माझी आइ असे अ लबाग पोल स ठा यात येुवन स देश नरेश मयेकर रा.बु मखान 
याचे व द कायदेशीर त ार दलेल  आहे. द.31/7/2017 रोजी स देश नरेश मयेकर रा.बु मखान याने मला सदर दवशी करकोळ मारहाण केलेल  
होती याम ये मला करकोळ दुखापत झालेल  होती,आज रोजी मला कोणताह  ास होत नाह  हणुन मी वैदयक य तपासणी करणार 
नाह .तर , स देश नरेश मयेकर रा.बु मखान याचेबरोबर सन-2013 साल  झाले या ओळखीचा फायदा घेवुन वारंवार माझेकडुन एकुण-रोख र कम 
पये 14,600/- व 22 म वजना या,54,000/- पये रकमे या सो या या व तु असे एकुण-68,600/- पये कंमतीचा माल,माझे घरात घुसुन मला 
वारंवार  मारहाण, शवीगाळी, व दमदाट  क न,तसेच साधी दुखापत क न माझेकडुन जबरद तीने घेवून गेला आहे हणुन माझी याचे व द 
कायदेशीर त ार आहे.सदरचा कार हा मी माझी आइ घर  आ यानंतर माझे आइला सांगीतला, यामुळे माझे आइने माझा भाउ अ शष याला पुणे येथे 
फोन केला व झाले सव काराबाबत सांगीतले.त हा माझा भाउ अ शष याने मला सांगीतले क ,मी कंवा माझी भावजय अ वी पाट ल असे अ लबाग 
येथे येतो व मग आपण पोल स ठा यात जावुन त ार देवु. हणुन आज रोजी माझी भावजय अ वी पाट ल ह अ लबाग येथ आ याने मी,माझी 
भावजय व माझी आइ असे अ लबाग पोल स ठा यात येुवन स देश नरेश मयेकर रा.बु मखान याचे व द कायदेशीर त ार दलेल  आहे.माझी व रल 
खबर माझे सांगणे माणे संगणकावर टंक लखीत कर यात आलेल  असुन ती मी वाचुन पा हल  असता 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):    or ( कंवा): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): santosh  vaman bhise Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. (सं.): 1234        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): 
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on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): SURESH HARIBHAU VARADE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):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 1982 -     
               
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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1. P.S. (पोल स ठाणे):: रोहा

FIR No. ( थम खबर .): 0162 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 20:57 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 ३३८
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 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): 17/08/2017 Time (वेळ): 20:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
20:44 hrs

Entry No. (न द .):  038

Day ( दवस):): Wednesday Date from ( दनांक पासून): 16/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 8 Time From (वेळेपासून): 23:10 hrs Time To (वेळेपयत): 23:10 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, 4 Km(s)

(b) Address (प ता): चोधर  यांचे वकशाँप जवळ, रोठखुद,रोहा

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  महमद दा नश    महमद तसल म अ सार
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1992 (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)
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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)

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 ):

औषधोपचार घेवुन आज रोजी द याने

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8452959716

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता दपक नाय ाईट या कंपनीजवळ, Town/Village (शहर / गाव): धाटाव 

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

2 थायी पता नरहट , Town/Village (शहर / गाव): छोटासेकपुरा, Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स टेशन): District (िज हा): नवादा, State (रा य): बहार, 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 अमर  अनंत करंजे 1. Town/Village (शहर / गाव): राजेवाडी 
रोहा,Tehsil (तहसील): रोहा,Police Station 

(पोल स टेशन): रोहा,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. 17/08/2017महमद दा नश महमद तसल म अ सार  वय 25 धंदा ाय हर स या रा.धाटाव एमआयडीसी दपक नाय ाईट या कंपनीजवळ 
पो. धाटाव ता.रोहा, मुळ रा. छोटासेकपुरा पो.ता.नरहट िज. नवादा, रा य बहार मोबा नं. 8452959716 सम  हजर राहुन खबर लहुन देतो क ,मी 
वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर आहे. तेथे माझे आजी आजोबा व माझी आ या असे एक त राहतात. व माझा धाकटा भाऊ 
तह सम रजाह हा नोकर  न म त मुंबई येथे आहे. व मी ाय हर हणुन फाँम सड या ा सपोटम ये मुंबई दादर येथे गेले चार म ह यापासुन नोकर  
कर त आहे. व स या धाटाव  एमआयडीसी दपक नाय ाईट या कंपनीजवळ पो. धाटाव ता. रोहा येथे राहतो. आधुन मधु आम या ा सपोट 
कंपनी या माफत दपक नाय ाईट या कंपनीत भा यापोट  ा सपोटचा टँकर घेवुन येतो व तेथेच राहतो. द.16/08/2017 रोजी मी आम या फाँम सड 
या ा सपोटचा माझे कडे असलेला टँकर धाटाव एमआयडीसी  दपक नाय ाईट या कंपनीत माल भर या कर ता घेवुन आलो होतो व तेथे माझे 
टँकरचा नंबर येणेस वेळ होता हणुन मी माझा टँकर तेथेच लावला आणी तेथुन मी रोहा येथे मला कपडे खरेद  कर या कर ता गेलो होतो व मला 
कपडे पसंत आले नाह  हणुन मी परत येत असताना आमचे मँनेजर ी शवकुमार जयबहादुर यादव हे र यात भेटले व यांनी मला सां गतले क  
तु आता मा या घर  वरसे येथे चल आपण मा या घर  जेवण क  व नंतर तु धाटाव एमआयडीसी मधील दपक नाय ाईट या कंपनीत माल 
भर याकर ता जा असे सां गतले हणुन मी यांचे घर  वरसे येथे गेलो तेथे जेवण क न रा ौ 11.00 वाज याचे सुमारास मी वरसे येथुन आमचे 
मँनेजर ी शवकुमार जयबहादुर यादव यांयी लाल रंगाची बजाज प सर मोटार सायकल मांक MH06-AY-0154 ह  घेवुन यांचे घ न 
नघालो. यानंतर मी वरसे येथुन रोहा कोलाड रोडने नघुन धाटाव एमआयडीसी मधील दपक नाय ाईट या कंपनीत जात असताना रा ौ 11.10 
वाज याचे सुमारास मी मा या ता यातील वर ल मोटार सायकल रोठकुद गावचे ह ीत चौधर  यांचे वकशाँप जवळ आलेवेळी कोलाड बाजुकडुन रोहा 
बाजुकडे जाणारा मोटार सायकल वार नाव गाव माह त नाह  याने याचे ता यातील मोटार सायकल न या रंगाची बजाज प सर समो न जोराने 
चाल वत आणुन व र याचे चुक या बाजुने मा या मोटार सायकलला जोराने ठोकर मा न अपघात केला. व यामुळे मी व तो मोटार सायकलसह 
र यावर पडुन मला व या या शर रास दुखापती झाले या आहेत. तसेच सदर अपघाताम ये मला ओठाला, डो याला, उज या हाताचे कोप-याला, डावे 
पायाचे अंग याला तसेच दो ह  हाताला करकोळ दुखापती तसेच मुका मार लागलेला आहे. तसेच शर रास इतरह  ठकाणी करकोळ मार लागलेला 
आहे. तसेच समो न ठोकर मारणारा मोटार सायकल वार यासह  त डास व डो यास तसेच हातापायास व शर रास इतरह  भागास मार लागलेला आहे. 
तसेच दो ह ह  मोटार सायकलचे मो या माणात नुकसान झाले आहे. सदर अपघात झाला ते हा माझे मागुन येणारे मोटार सायकल वार याने तेथे 
थांबुन मला व समो न ठोकर मारणारा मोटार सायकल वार नाव गाव माह त नाह  यासह  उचलुन कोण यातर  वाहनाने रोहा येथे सरकार  
दवाखा यात उपचारा कर ता घेवुन गेले व तेथे आमचेवर औषधोपचार झा यानंतर आ हा दोघांनाह  जा त मार लाग याने अ धक उपचारा कर ता 
कामोठे येथील एम.जी.एम हाँि पटल येथे नेवुन दाखल कर यात आले होते तेथे मा या झाले दुखापतीवर औषधोपचार नंतर मला आज द. 
17/08/2017 रोजी तेथुन सकाळी 09.00 वाज याचे सुमारास मला तेथुन सोड यात आले. यानंतर मी रोहा पोल स ठाणे येथे झाले अपघाता बाबत 
त ार दे यास आलेलो आहे. वर ल मला समो न कोलाड बाजुकून रोहा बाजुकडे येणा-या मोटार सायकल वार याचे नाव मी शु द वर आ यावर मला 
समजले असुन याचे नाव अमर अनंत करंजे रा. राजेवाडी ता.रोहा असे असुन याची न या रंगाची मोटार सायकल बजाज प सर मांक MH06-

BR-8120 अशी अस याचे मला समजले आहे. याचेच चुक मुळे व चुक या बाजुने वाहन चाल व यामुळे याने मला समो न ठोकर मा न अपघात 
केला व याला व मला मो या व पा या व करकोळ दुखापती झा या तसेच दो ह  मोटार सायकलचे नुकसान झाले हणुन माझी न या रंगाची 
मोटार सायकल बजाज प सर मांक MH06-BR-8120 वर ल चालक अमर अनंत करंजे रा. राजेवाडी ता.रोहा याचे व द त ार आहे.माझी वर ल 
खबर मराठ त संगणकावर टंक लखीत केल  असुन ती मला हंद तुन समजावुन सां गतल  असुन यातील मजकुर माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा 
आहे.सम  हे लहुन दले सह  ता. 17/08/2017 

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): RAJENDRA  DHAVJI 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PNMH46835        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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14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):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 1987 -     
               
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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1. P.S. (पोल स ठाणे):: खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0175 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 00:26 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३

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): 16/08/2017 Time (वेळ): 23:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
00:16 hrs

Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस):): Wednesday Date from ( दनांक पासून): 16/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 6 Time From (वेळेपासून): 15:30 hrs Time To (वेळेपयत): 15:30 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):: पूव, 1 Km(s)

(b) Address (प ता):  काजुवाडी  खोपोल  ,खालापूर

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  मीना   गणेश  वाघमारे
(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
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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)

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 ता16/08/2017 मी,मीना गणेश वाघमारे वय30,धंदा घरकाम,रा काजुवाडी  खोपोल  ,ता खालापुर िज रायगड मो.9075099014 सम  पोल स 
ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क ,मी ठ काणची रहणार  असुन तेथे माझे राहते घर आहे .घरात मी,माझी मुलगी सोनाल  गणेश वाघमारे ,वय-17वष 
, मुलगा संदेश गणेश वाघमारे ,वय 14 वष असे एक त राहतो. माझे पती यांनी मला 8वषापासुन सोडुन दलेले आहे. ते हापासुन माझे मुंलाचा मी 
सांभाळ करते. माझी लहान मुलगी सुजाता गणेश वाघमारे वय12वष ह  नंनद काजल पाळराज प ले यांचेकडे राहते .मी व माझी मुलगी सोनाल  असे 
गेले 1मह या पासुन वणानगर येथे घरकामासाठ   सकाळी 11.30 वाजता जातो व परत 12.30ते 01.00वाजे पयत घर  येत असतो माझे मुल ला 
मी माझे बरोबर मी घेवुन जात असे व येताना परत घेवुन येत असे द 16/08/2017रोजी मी नेहमी माणे सकाऴी  11.30वाजता मी व माझी 
मुलागी असे वणानगर येथे घरकामासाठ  गेलो व तेथील काम आठोपुन पु हा दुपार  12.30वा मी व मुलगी असे घर  आलो यानंतर आ ह  जेवन 
क न मी दुपार  02.00वाजता चौक येथे गेल  यावेऴी घर  मुलगी सोनाल  ह  एकट च घर  होती मुलगा संदेश हा सासु यांचे घर  काजुवाडीत खाल  
होता.मी दुपार  03.30वाजता काजुवाडी येथे आल  व सासुचे घर  जेवन क न 04.00वाजता माझे घर  गेले ,घर  जावुन पाह ले असता मुलगी सोनाल  
ह  घर  न हती. हणुन मी आजुबाजुला व यारपुस केला असता गावातील लहान मुलानी सां गतले क  तुमची मुलगी दुपार  03.30ते वाज याचे 
दर यान घरातुन कोठेतर  नघुन गेल  असे सां गतले हणुन मी आमचे नातेवाईक यांचेकडे व यारपुस केला असता ती तकडेह  गेल  नस याचे 
समजले हणुन मी आमचे नातेवाईकाना घेवुन खोपोल  म ये शोध घेतला पंरतु मुलगी सोनाल  ह  आ यापावेतो मऴुन आल  नाह  हणुन मुलगी 
सोनाल  ह  कोणीतर  अ ात ईसमाने पलवुन नेल  अस याची माझी खा ी झाल  आहे. मुलगी घरातुन यावेऴी नघुन गेल  यावेऴी तचे वणन 
खाल ल माणे नाव सोनाल  गणेश वाघमारे, वय17वष,उंची 148सेमी ,बाधा म यम,डोळे काळे,चेहरा गोल ,केस काळे लांब,रंग सावळा,नाक सरळ 
,आंगात नेसुन सफेद रंगाचा नेटचा टाँप,व का या रंगाचा पायजमा,कानात सफेद रंगा या सा या फु या ,नाकात सो याची चमक ,ग यात का या 
धा याम ये सो याचे पान ,पायात सोनेर  रंगाचे सँडल  तर  दंनाक 16/08/2017दुपार  03.00वाज याचे दर यान माझी वर ल वणनाची मुलगी घरात 
कोणीह  नसताना अ ात इसमाने अ ात कारणाव न अ पवीन अस याचा फायदा घेवुन तीस फुस लावुन पलवुन नेल  आहे हणुन माझी अ ात 
इसमां व द कायदेशीर त ार आहे माझा वर ल जबाब मराठ त संगनकावर टंक लखीत केला असुन तो मी वाचुन पाह ला तो माझे संगणे माणे 
बरोबर टंकल खीत केला असुन यावर मी सह  केल  आहे    

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9075099014

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता काजुवाडी, Town/Village (शहर / गाव): खोपोल , Tehsil (तहसील): खालापूर, 

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

2 थायी पता काजुवाडी, Town/Village (शहर / गाव): खोपोल , Tehsil (तहसील): खालापूर, 
Police Station (पोल स टेशन): खोपोल , 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) :  

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

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

2

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

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

JAGTAP (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): RAJAN NARAYAN JAGTAP

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH65698

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

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0176 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 21:44 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५१
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
3 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): 17/08/2017 Time (वेळ): 19:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
21:36 hrs

Entry No. (न द .):  044

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 16/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 09:30 hrs Time To (वेळेपयत): 15:30 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):: द ण, 8 Km(s)

(b) Address (प ता): ि हनस वायर इंड ज  ा ,

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  सदा शव मु ु शे ी   
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1965 (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.): 0

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता Town/Village (शहर / गाव): अर हंत ब डींगC/3 लट नं12, Tehsil (तहसील): 

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

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): अर हंत ब डींगC/3 लट नं12, Tehsil (तहसील): 
खालापुर, Police Station (पोल स टेशन): खोपोल , 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  नकेश चंतामन पाट ल   1. Town/Village (शहर / गाव): आ करगाव पो 
साजगाव,Tehsil (तहसील): खालापुर,Police 

Station (पोल स टेशन): खोपोल ,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):

                                                      जबाब द.17/08/2017          मी  सदा शव मु ु शे ी वय-52वष, 
धंदा-नोकर ,रा.अर हंत ब डींगC/3 लट नं.12 ल मीनगर खोपोल   ता.खालापूर, िज.रायगड मो नं.9823410723 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन 
लहुन देतो क            मी वर ल ठकाणी राहत असुन  मी गेल  25वष ि हनस वायर इंड ज  ा. ल. कं.आ करगाव ता.खालापूर, िज.रायगड  
येथे फ टर  मनेजर हणुन काम पाहतो.  सदर कंपनीत मी सकाऴी 09.30वा कामावर जातो व सायंकाळी 05:30 वा.परत येतो कंपनीत पसनल 
मँनेजर हणून संतोष मा ती बोरसे हे असुन कंपनी या स यु रट  साठ  12 वाचमन आहेत यांची मेनगेटवर 12-12 तास यूट  असते.            
 काल द.16/08/25017 सकाऴी 9.30वा नेहमी माणे कामावर आलो यानंतर 10.30वा पसनल मनेजर ी संतोष बोरसे यांनी मला सां गतले रा ी 
08.00वा सुमारास नकेश चंतामन पाट ल रा. आ करगाव हा आनाधीकृत कंपनीत आला होता यांने वचमनशी बोलोचाल  क न कंप न या आतम ये 
उभी असलेल  क नं MH-04-DD-3931या गाडीत काय आहे तु ह  चेक करा असे हणाला यावेऴी युट वर ल वचमन अंनत संग चंपावत  यांनी 
यास सां गतले गाडीम ये कंपनीतील माल आहे तो आम या ब ट  माणे आहे  तर  ह  तो हणाला माल खाल  क न दाखवा व तेथेच कंपनीत 
रा ी 01.30वा पयत थाबंला होता परंतु तो था नक आस यामुऴे या या घर  फोनक न या या आई व भावाला बोलावुन नकेश पाट ल यास घर  
घेऊन गेले अशी हाक गत रा ीचे मनेजर बोरसे यांनी सां गतल .तसेच आज ता. 17/08/2017रोजी दुपार  03.30वा.चे दर यान मी ऑ फस म ये 
असतांना नकेश पाट ल रा. आ करगाव ता. खालापुर हा पु हा कंप नत माझे केबीन म ये येऊन मी बाहेर जात असतांना  माझा र ता आडवुन या 
कंपनीतला इंचाज कोण आहे याला मी बघुन घेतो व  लो डंग केलेल  भंगाराची गाडी मी सांगेन यालाच माल यायचा, तसेच मला  तु ह  कुठले 
राहणारे आहेत, उ या कामावर कसे येता, तु हाला बघुन घेतो असे बोलुन धमक  देउन नघुन गेला.                   तर  द.17/08/2017रोजी 
दुपार  03.30वा मी ऑ फस म ये असतांना नकेश चंतामण पाट ल (तवले )यांनी कंपनीत बेकायदेशीरर या वेश क न कंपनीत माझे  क बन म ये 
येऊन मी बाहेर जात असतांना माझा र ता आडवुन मला तो हणाला  क  या कंपनीतला इंचाज कोन आहे याला मी बघुन घेतो व  लो डंग केलेल  
भंगाराची गाडी मी सांगेन यालाच माल यायचा तसेच मला, तु ह  कुठले राहणारे आहेत, उ या कामावर कसे येता तु हाला बघुन घेतो असे बोलुन 
धमक  देउन नघुन गेला. हणुन माझी याचे व ध कायदेशीर त ार आहे .     माझा वर ल जबाब मा या सांग या माणे संगणकावर टंक लखीत 
केला असुन तो मला ह ंद तुन वाचुन व समजावुन दाख वला तो  बरोबर खरा आहे.                        ठाणे अमलदार                   
                                   हे लहुण देणार सह        खोपोल  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): RAMESH  GANPAT 
UGHADA

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): RGUM8401Y        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): RAJAN NARAYAN JAGTAP

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH65698

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 पु ष 1992 -     
               
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)



1. P.S. (पोल स ठाणे):: कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0185 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 00:53 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५७
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०

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): 17/08/2017 Time (वेळ): 00:53 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
00:53 hrs

Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 11/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 00:00 hrs Time To (वेळेपयत): 10:00 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):: उ तर, 9 Km(s)

(b) Address (प ता): कडाव, कडाव,कजत

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

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

(a) Name (नाव):  स यभामा   शांताराम गंगावणे
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 17/08/1955 (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): इतर 

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 दा गने/आभूषण सो याचे ग यातील हार

21,000/  पये  यात दोन  हजार 
 चे 10 नोटा व पाचशे  चे 2 
नोटा                  2/  
45,000/   एक

66,000.00

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.): 91-9130479606

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता कडाव , कडाव, 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 कडाव , कडाव, 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 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) :  66,000.00

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 16/08/2017    मी सौ.स यभामा शांताराम गंगावणे वय/67वष,धंदा-गृह णी रा.कडाव ता.कजत िज.रायगड          
मो.नं.9130479606आघारकाड नं. सम   हजर राहुन लहुन देते क,                    मी वर ल ठ काणी राहणार असून तेथे आमचे राहते घर 
आहे.घरात मी व माझे पती ी.शांताराम रामचंद  गंगावणे असे एक ीत राहतो.माझे पती र टायर असून यांना मळणरया पे शन मधुन आमचा 
उदर नवाह चालतो.मी द.11/08/2017रोजी  दूपार   01.30 वा मी व माझे पती ी.शांताराम रामचंद गंगावणे असे सी.एस.ट  मुंबइ  येथे लोकल रे वे 
ने कजत टेशनव न जा यास नीघालो. वासास जा याचे अगोदर आमचे मौजे कडाव येथील राहते घरास कुलुप लाउन नघालो.                 
मी द.13/08/2017रोजी  सायं 05.30 वा. दर यान मी व माझे मुल ची सासु सी.एस.ट  मुंबइ येथून शड  -पंढरपुर या ए स ेस रे वे ने जा यासाठ  
नघालो. आम या वासादर यान पंढरपुर दशन आटोपुन  द.14/08/2017रोजी  सकाळी 05.00 वा मुंबइ ला पोहचलो व मुंबइ ला माझे मुल कडे 
मु कामासाठ  राह लो. आज द.16/08/2017 रोजी मला आमचे कडाव येथील  भाडो ी ी. संद प खराट यांचा सकाळी10.00वा  मो.नं.9270995096 
या नंबरव ण फोन आला. व यांनी मला सांगीतले क ,तुम या घराचे समोर या दाराचे कुलुप तुटलेले आहे व ते जमीनीवर पडलेले आहे.असे 
कळ व यावर मी लगेच आज द.16/08/2017 रोजी मुंबइ व न कडाव येथे. रा ी 08.15  वा पोहचले व घरात मी व माझे पती ी.शांताराम रामचंद 
गंगावणे जाउन बघीतले असता घरातील लाकडी कपाट हे  उघडलेल  व यातील सामान हा आ ता य त पडलेले दसले यावेळी मला आपले घरात 
चोर  झा याचा संशय झाला यावेळी मी कपाटातील व तुची मी  हाताळणी  केल  असता कपाटात ठेवलेले सो याचे माळ व पये कोणीतर  
चोरटयाणे आमचे घराचे दरवाजाचे कुलुप तोडून आत वेश क ण कपाटे उघडुन चो न नेले आहे.चोर स गेले या दागी यांचे व पयांचे वणन 
खाल ल माणे 1. 21,000/  पये  यात दोन  हजार  चे 10 नोटा व पाचशे  चे 2 नोटा2. 45,000/   एकुन दोन ते अडीच तोळे वजनाचे  
अंदाजे एक सो याची एक  माळ जु.वा.क .अं -----------------------      66,000/-        येणे माणे वर ल वणनाचे व कंमतीचे रोख र कम 
कोणीतर  अ ात चोरटयाने घराचे दरवाजाचे कुलुप तोडुन यावाटे आत जाउन लाकडी कपाट उघडून कपाटातील वर ल वणनाचे व क ंमतीचे सो याच 
दागीणा  व रोख र कम असे माझया संमती शवाय लबाडीचे इरादयाने घरफोडी क न चो न नेल  आहे  तर  माझी अ ात चोरटया व द तक्◌ार 
आहे.              माझा वर ल जबाब संगणकावर टंक ल खत केला असुन तो मी वाचुन पाह ला. तो माझे सांगणे माणे बरोबर असुन खरा आहे.   
       सम                                                                     हा जबाब लहुन दला सह                    
                                                                                                    ता.1/07/2017      
ठाणे अंमलदार      कजत पोल स ठाणे  

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

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

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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): PNMAH45782        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 -     
               
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

अनोळखी 

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)   

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):: कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0186 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 19:00 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
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२७

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): 17/08/2017 Time (वेळ): 19:00 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
20:31 hrs

Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस):): Intervening Days Date from ( दनांक पासून): 25/07/2017 Date To ( दनांक पयत): 03/08/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 16:00 hrs Time To (वेळेपयत): 16:45 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, 4 Km(s)

(b) Address (प ता):  कुंडलज येथीलआनंता खंडु ठ बरे,

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  जग दश   काशीनाथ पाठारे
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1990 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(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 तां याची तार कपर कईल 54,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब दनांक // मी जग दश काशीनाथ पाठारे वय 27 वष  यवसाय नोकर  आधारकाड नं 499058508225  रा साई गणेश सोसायट  सी वंग म 
नं  002  तऴ मजला माऴवाडी रोड नानामा तर नगर मु े कजत ता कजत िज रायगड मो नं 7722022393  सम   पोल स ठा यात हजर राहुन 
खबर देतो क, मी वर ल माणे राहणार असुन तेथे माझे राहते घर असुन माझे सोबत माझी प नी- रे मा जग दश पाठारे, भाउ- समाधान पाठारे व 
याची प नी- पुनम समाधान पाठारे मुलगा- समथ जग दश पाठारे असे एक ीत कुटुंबात राहतो. मी खोपोल  ते कजत प रसरातील रलाय स जीओ 
कंपनीम ये टवरचे म टेन सचे काम गेले एक वषापासुन क न माझे कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. आमचे कंपनीचा कुंडलज येथे आनंता खंडु ठ बरे यांचे 
शेतात दनांक 28/04/2017रोजी रलाय स िजओचा न वन टवर उभारलेला आहे.  याचे बाजुलाच MSEB ने यास स लाय देणेसाठ  ा सफामर 
बस वलेला आहे. दनांक 25/7/2017 रोजी 16.00 वा सदर ठकाणी टवरला जनरेटर बसवुन आ ह  गेलो होतो. सदरचा टवर अजुन चालु झाला 
नस याने आमचे तेथे जाणे होत नाह . दनांक 3/8/2017 रोजी 16.15वा. उ हासनगर येथे िजओ कंपनीचे ऑफ सम ये असताना आमचे कंपनीचा 
टे नीशीयन करण वासुदेव घरत याचा मला फोन आला व याने सां गतले क कुंडलज येथीलआनंता खंडु ठ बरे यांचे शेतात असलेला आप या 
रलाय स िजओ या टवर या बाजुला आप या कंपनीचा असलेला MSEB ने बस वलेला ा सफामर कोणीतर  तोडुन फोडुन यामधील कपर कईल 
काढुन ऑईल सांडवुन नुकसान केले आहे. असे सां गत यानंतर मी लगेचच उ हासनगर येथुन रे वेने कजत येथे येवुन नंतर कुंडलज येथे आलो.व 
सदर ठकाणी जावुन पाह ले असता कोणीतर  अ ात  चोर याने ा सफामरचे कने शन काढुन डीपी खाल  पाडुन यातील ऑईल सांडवुन कपर कईल 
चो न नेल  आहे. हणुन मी माझे मोबाईल व न खोपोल  येथील िजओ कंपनीचे ऑफ स मधील साहेब सराज खान व आमचे मँनेजर कर म पठान 
यांना झालेला सव कार कऴ वला. यानतर आम या कायलयातील व र ठांशी चचा क न आज रोजी त ार दे यास आलो आहे. चोर स गेले मालाचे 
वणन खाल ल माणे.54,000/- पये -  60 कलो वजनाची कपर कईल क अं.येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा माल दनांक 25/7/2017 
रोजी 16.00 वा ते  दनांक 3/8/2017  रोजी  16.15  वा. चे दर यान कोणीतर  अ ात चोर याने माझे व कंपनीचे सम ती शवाय लबाडीचे हेतुन 
वताचे फाय याकर ता चो न नेले आहे हणुन माझी सदर अ ात चोर या व द त ार आहे. माझा वर ल जबाब संगणकावर टंक लखीत केला असुन 
तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे.     सम ,हे लहुन दले सह         ता.17/08/2017  ठाणे अंमलदार/ कजत पो.ठाणे               
                                  

(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): नानामा तर नगर मु े कजत, Tehsil (तहसील): 

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

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): नानामा तर नगर मु े कजत, Tehsil (तहसील): 
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 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) :  54,000.00

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)



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

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

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 .): 0191 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 17:31 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 304-A

3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ १८४
6 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 3/181

7 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ १

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): 17/08/2017 Time (वेळ): 17:31 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
17:31 hrs

Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस):): Wednesday Date from ( दनांक पासून): 19/07/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/07/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 7 Time From (वेळेपासून): 20:00 hrs Time To (वेळेपयत): 20:00 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):: पि चम, 4 Km(s)

(b) Address (प ता): सावरोल  गावचे ह ीत म ट  , ढाबा व ऑईल फ चे समोर ,

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  SUBHASH  LAXMAN PATIL

(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 30/07/1973 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(g)

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):

      फयाद ता. 17/08/2017            मी ी सुभाष ल मण पाट ल वय.44 वष यावसाय- नोकर  , पोहवा बं.न.2101 रा. खालापुर पोल स 
ठाणे ता. खालापुर िज. रायगड मो.नं.9271005965 सम  पोल स ठा यात अपघाताचे चौकशी व न सरकार तफ फयाद लहून देतो क ,           
  मी जुन 2013 सालापासुन खालापुर पोल स ठा यात नेमणुक स असुन मी खालापुर पोल स ठा यात माडप बट येथे गेले तीन म ह यापासुन 
कत यास आहे.              दनांक110.08.2017 रोजी खालापुर पोल स ठा यात हजर असताना पोल स ठाणे अंमलदार पोहवा/1941 ी 
जे.जी.गभाले, खालापुर पोल स ठाणे यांनी खांदे वर पोल स ठाणे येथुन जावक मांक 3714/2017 अ वये पोहवा/1023 बी.के. शंदे यांचे रपेटा वये 
अपघाताचे पोल स ठाणेकडे कागदप  ा त झाले सदर कागदप ाव न मोटार अपघात रजी टर  दाखल केला आहे. तो. खालापुर पोल स ठाणे मोटार 
अपघात रजी . 79/2017 दनांक 10.08.2017 रोजी 11.50 वा. दाखल आहे. मा. पोल स नर क सो. खालापुर यांचे आदेशा वये सदर अपघाताची 
चौकशी आम याकडे दल  आ ह  सदर अपघाताचे कागदप ाचे अवलोकन केले असता सदर अपघाताची खबर ी . च तरंजन कृ णचं  शाहु वय.34 
वष यव-शेती रा. देओगा गाव ता. राजकनीका िज. क पाडा रा य-ओडीसा मो.नं.9884420159 यांनी दलेल  असुन ती खील ल माणे              

(h) Occupation ( यवसाय): 

(i) Address (प  ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9271005965

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

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

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): Khopoli, Tehsil (तहसील): Khalapur, 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  मनोरंजन   क णचं   
शाहु

1. रा सावरोल  ता खालापुर,िज 
रायगड,Town/Village (शहर / गाव): मुळ रा 
ओर सा,Tehsil (तहसील): Police Station 

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

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

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)

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)



खबर देणार हे प नी व मुले व चुलती सोबत एक ीत कुटुंबात राहवयास आहे. खबर देणार यांचे शेतीचा यावसाय असुन भाऊ मनोरंजन शाहु मुंबई 
येथे नोकर  कर त होता. यातुन मळणा-या उ प नावर यांचे कुटुंबाचे उदर नवाह कर त आहे. खबर देणार याचा मयत भाऊ हा नोकर  नमी त 
मुंबईत गेले सहा वषापासुन आलेला असुन तो मळले तेथे काम कर त होता. तो गेले एक वषापासुन खालापुर येथील वटर मनेजर  या कंपनीत लेबर 
हणुन काम कर त होता. व सावरोल  येथे कंपनीचे म म ये राहत होता.        दनांक 19.07.2017  रोजी खबर देणार हे घर  गावाकडे 
असताना खालापुर पोल स टेशन मधील पोल सांनी याला फोन क न कळ वले क , भाऊ मनोरंजन शाहु याचा अपघात झालेला आहे असता या या 
भावा या मोबाईल व न फोन केला होता. यानंतर खबर देणार हे गावाकडून लगेज नघाला व दनांक 21.07.2017 रोजी नवी मुंबई येथील खांदा 
कलनी नवीन पनवेल येथील  अ ट वनायक ह पीटल येथे भाऊ अड मट  अस याने तेथे आला तेथे आ यावर याला असे समजले क , खबर देणार 
याचा भाऊ सावरोल  गाव येथुन बाजार क न कंपनीचे क पला येत असताना मो.सा.नं.M.H.12 CZ2503 ह  व न अपघात झाला होता. यात याचे 
डो यास व छातीस गंभीर दुखापत झाले समजले व  यावर अ ट वनायक ह पीटल येथे आय.सी.यु.म ये दवा उपचार चालु होथए थएथए 
थअयआचअयआऴऱ उफचआऱ चआळउ अशथआँआ धइआँख 24.07.2017 रोजी सकाळी 05.30  वा.चे दर यान तो.मयत झाला असले याचे तेथील 
वैदयक य अधीकार  यांनी घोषीत केले आहे.          तर  दनांक 19.07.2017 रोजी खबर देणार यांचा भावाचा अपघात झाला होता  सदर 
अपघातात याला डो याला व छातीस गंभीर दुखापती झा याने यास अ ट वनायक ह पीटल कांदा कलनी , पनवेल येथे उपचारासाठ  दाखल केले 
असतांना याचेवर उपचार चालु असतांना दनांक 24.07.2017 रोजी सकाळी 05.30 वा.चे सुमारास मरण आलेले आहे. याचे मरणाबाबत खबर देणार 
यांचा कोणावर संशय नाह  वैगेरे मजकुरची खबर दलेल असुनतीखालापुरपोल सठाणेमोटारअपघात रजी .769/2017 दनांक 24.08.2017 रोजी दाखल 
दलेला असुन ती खालापुर पोल स ठाणे मोटार अपघात रजी . 79/2017 दनांक  10.08.2017 रोजी दाखल केल  आहे.           सदर गु हयांचे 
गां भय ल ात घेवुन आ ह  वता: घटना थळी दोन पंच 1) ा सुभाष वठोबा दळवी ,वय.58  वष यावसाय -शेती , रा. गोळेवाडी  ता. खालापुर 
िज. रायगड 2) ी सुधीर द ता ेय पेडणेकर  वय.48 वष यव. शेती रा. शरवल वाडी , ता. खालापुर िज. रायगड यांना सम  घेवुन अपघातातील 
घटना थळ यांतील मोटार अपघातातील सा ीदार ी . सतोष  बभीषण तांदळे पो. श ब.नं.1826 रा. खालापुर पोल स ठाणे ता. खालापुर िज. रायगड 
यांने दाख व या माणे व सांगीत या माणे घटना थळाचा स व तर पंचनामा केला असुन तो मुळ कागदप  सामील केला आहे.               तसेच 
सदर अपघाताचे अनुषंगाने य दश  सा ीदार नामे ी. मोह त लखमन संग वय.27 वष यव- मोटार गरेज, रा. सावरोल  ता. खालापुर िज. रायगड 
मो.नं.8308921443 याचेकडे चौकशी करता याचे सांगणे क,             सा ीदार हे दोन वषापासुन  सावरोल  येथे राहवयास असुन याचे 
खालापुर -सावरोल  रोडवर पाताळगंगा नद चे जवळ असले या म ट   ढा याचे ज वळ  वत :चे मालक चे मोटार गरेज आहे. तेथे सा ीदार सोबत 
लवी  भम संग व सलमान मो. हमीद खान हे मक नक हणुन काम क रत आहे. मोटार गरेज या मळणा-या  मोबद यातुन सा ीदार उर नवाह 
चालत आहे.       दनांक 19.08.2017 रोजी20.00 वा.चे  सुमारास पाउस पडत असतांना सा ीदार हे मोटार गरेज वर हजर असतांना सावरोल  
बाजुकडून एक मोटारसायकल वार हा भर धाव वेगात खालापुर बाजुकडे जात असताना सा ीदार यांचे गरेजचे समोर असले या ऑईल फ चे समोर 
र यावर ि लप होवुन फरफटत जावुन अपघात झाला होता. यानंतर सा ीदार व यांचे साथीदार यांनी याला उठ वले असता यांचे छातीस व 
डो यात मार लाग याचे दसले होते यानंतर सा ीदारांनी खालापुर पोल स ठा यात फोन दारे माह ती दल   ते हा खालापुर पोल स ठा यात पोल स 
तेथे  आले यांनी अ बुले स बोलावुन यास उपचाराक रता घेवुन गेले होते. सदरची मोटारसायकल सा ीदार यांनी पाह ल  असता त ह रो होडा 
कंपनीची होती व तचा मांक MH 12 CG 2503 असा होता सदरची मोटारसायकल  ह  डा या बाजुस ि लप झाल  अस याने तचे इंडीकेटर फुटले 
होते. यानंतर पोल साकडुन सा ीदार यांस असे समजले क , सदर मोटारसायकल  वार यांचे नाव मनोरंजन कृ णाचं  शाहु वय.24 वष रा. सावरोल  
ता. खालापुर िज . रायागड मुळ रा. ओर सा असा. असुन याचेवर अ ट वनायक ह पीटल पनवेल येथे उपचार चालु असतांना तो दनांक.24/07/2017 
रोजी  05.30 वा.चे सुमारास मयदत झाला आहे. यानंतर याचा भाउ ी च तरंजन  कृ णाचं  शाहु वय.34वष यव-शेती रा. देओगा गाव ता. 
राजकनीका िज. क पाडा रा य-ओडीसा यांनी पोल स ठा यात त ार दल  आहे. सदरचा अपघात हा पाऊस पडत असतांना मयत यांनी या या 
ता यातील मोटासायकल  मांक MH 12 CG 2503 ह  भरधाव वेगात चाल व याने झाला अस याचे सा ीदार यांना माह त आहे. असे  सां गत याने 
तसा स व तर जबाब न दवुन अपघाताचे चौकशीकामी मुळ कागदप ात सा मल  कर यात आला  आहे. तसेच सा ीदार ी  लवी भम संग वय.27 
वष रा. सावरोल   ता. खालापुर िज. रायगड  यांचेकडे  वचारपुस केला असता  यांनी व रल सा ीदार  यां या मामे मळती  जुळती ह कगत 
सांगतलू आहे. तसा यांचा स व तर जबाब कागदप ात समील कर यात आला आहे.     तर  एकदर त मोटार अपघाताचे झाले चौकशीव न असे 
नष न झाले क, दनांक 19.07.2017  रोजी यांतील मयत आरोपीत मनोरंजन कृ णाचं   साहु वय. 24 वष रा. सावरोल  ता.य खालापुर िज. 
रायगड मुळ रा. ओर सा  यांने याचे ता यातील हर होडा  मोटारसायकल ं.MH 12 CG 2503  ह  सावरोल  -खालापुर  टोलनाका  कने टर मागाने  
वाहन चाल व याचा परवाना  नसतांना चाल वत वुन जात असताना रा ौ 20.00 वा.चे सुमारास मौजे सावरोल  गावचे ह ीत म ट  ढाबा व ऑईल  
फ चे समोर आलेवेळी याने याचे ता यातील मोटारसायकल ह  हयगयीने बेदरकारपने , र या या प र थीतीकडे दुल  क न भरधाव वेगाने  
चाल व यामुळे याचे ताबेतील हरोह डा मोटारसायकल  MH 12 CG 2503 ह  रोडवर ि लप होवुन अपघात झाला आहे. सदर अपघाताम ये वत: 
या डो यास व छातीस लहान-मोठया व पाचे गं भर दुखापती होवुन  वत: चे मरणास कारणीभुत झाला आहे. हणुन माझी मयत आरोपीत  
मनोरंजन कृ णाचं  शाहु वय.24 वष रा. सावरोल  ता. खालापुर िज . रायागड मुळ रा. ओर सा  याचे व धात IPC 279.304(अ)  337,338  सह 
मो.वा.का. कलम 184,3(1) 181 माणे सरकार तफ कायदे शर  फयाद आहे.    सम                                                  
                                                हा जबाब लहुन दला/ सह   पोल स ठाणे अंमलदार                               
                                              ता. 17/8/2017खालापुर 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) Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): SUBHASH LAXMAN 
PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

13.
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I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(3)

No. (सं.): PNMAH51004        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 1993 -     
               
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 .): 0192 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 18:22 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): 17/08/2017 Time (वेळ): 18:22 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
18:22 hrs

Entry No. (न द .):  036

Day ( दवस):): Tuesday Date from ( दनांक पासून): 15/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 15/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 7 Time From (वेळेपासून): 20:15 hrs Time To (वेळेपयत): 20:15 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):: उ तर, 12 Km(s)

(b) Address (प ता): मुंबई  पुणे NH 04 हायवे रोडवर , चौक गाव या ह ीत, काळंबादेवी,मं दरा या जवळ 

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  स चन   गणपत  शंदे
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1991 (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.): 91-9819464811

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता रा जे एन 3/ ब डींग नं 22, Town/Village (शहर / गाव): म नं 14 से टर नं 

9, आ शर्, Tehsil (तहसील): अपाटम ट, वाशी नवी-मुंबई, Police Station (पोल स 
टेशन): खालापूर, District (िज हा): रायगड, State (रा य): महारा , भारत

2 थायी पता रा जे एन 3/ ब डींग नं 22, Town/Village (शहर / गाव): म नं 14 से टर नं 
9, आ शर्, Tehsil (तहसील): अपाटम ट, वाशी नवी-मुंबई, 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 म हं ा कर पओ मांक 
MH 0  नाव गाव माह त 
नाह   

1. Town/Village (शहर / गाव): माह त 
नाह ,Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स 
टेशन): खालापूर,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):

                     खबर तार ख 17/08/2017मी स चन गणपत शंदे, वय. 26 वष, यवसाय- गाद -भंडार, रा. जे. एन. 3/ ब डींग नं. 22, 
म नं. 14 से टर नं. 9, आ शवाद अपाटम ट, वाशी नवी-मुंबई, मो.नं. 9819464811 सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो क,मी वर ल 
ठकाणी मी माझे कुटुंबासह एक  राहतो. माझा गाद  बन व याचा यवसाय असून सदर यवसाय क न मी माझे कुटुंबाचा उदर नवाह कर त 
असतो. दनांक 15/08/2017 रोजी मला गाद या व साठ  खोपोल  येथे जा याचे अस याने म नडोअर ट पो . MH 43 BB 1870 हा ट पो भा याने 
घेवून सदर ट पोवर चालक हणुन ट पोचे मालक महंमद तौ सफ मोकरम अ ल खान, रा. हाऊस नं. 5909, आंबेडकर नगर, फझर रोड, तुफ नाका, 
तुफ नवी मुंबई हे वत ट पो चाल वत होते. सदर ट पो म ये गाद  भ न मी व ट पोचे मालक असे खोपोल  येथे जावून ट पो खाल  केला व पु हा 
सायंकाळी 07.15 वाजताचे सुमारास वाशी येथे जा यासाठ  मुंबई-पुणे एन. एच. 4 हायवेरोडने खोपोल  येथून पनवेल बाजुकडे नघालो. साधारण रा ौ 
08.15 वाजताचे सुमारास चौक गाव या ह ीत काळंबादेवी मं दरा या पुढे मुंबई-पुणे एन. एच. 4 हायवे रोडवर ल मुंबई लेनवर ल र या या डा या 
बाजुने जात असताना पाठ मागुन येणा-या म हं ा कर पओ गाडीने भरधाव वेगात येवून आम या ट पो या उज या बाजुस जोरात ठोकर मारल . 
यामुळे आमचा ट पो हा र या या साईट जावून पलट  झा याने ट पोवर ल चालक यास डो यास व खां याला मार लागला. तसेच मला करकोळ 
मार लागला. मी सदर टे पो मधून कसाबसा बाहेर आलो, बाहेर येवून पा हले असता आम या ट पोला ठोकर मारलेल  कर पओ गाडी ह  सु दा 
र या या साईटला जावून पलट  झाल  होती. कर पओ गाडी या जवळ जावून पा हले असता सदर गाडी ह  पांढ-या रंगाची असून तचा नंबर MH 01 

VA 2688 असा अस याचे मी पा हले व यातील वाशींना मार लाग याचे मी पाह ले. यानंतर मी व तेथील जमले या लोकांनी ट पो चालक व 
कर पओ मधील वाशी यांना धी भाई अंबानी ह पीटल लो धवल  येथे उपचाराकर ता दाखल केले. तेथे ट पो चालक महंमद तौ सफ मोकरम अ ल 
खान याचेवर थमोपचार क न तेथील ड टरांनी यास पुढ ल उपचाराकर ता ने यास सां गतले. हणुन मी अँ युलं स मधून यास पुढ ल 
उपचाराकर ता MGM ह पीटल कमोठे येथे घेवून गेलो तेथील ड टरांनी सु दा यास जा त मार लाग याचे सांगुन पुढे ने यास सां गत याने मी यांना 
जे. जे. ह पीटल मुंबई येथे नेऊन उपचाराकर ता अँड मट केले आहे. सदर अपघातात चालक महंमद तौ सफ मोकरम अ ल खान यां या डो यास व 
खां यास गंभीर दुखापती झाले या असून मला करकोळ दुखापती झाले या आहेत. मी आज रोजी माझे झाले या करकोळ दुखापतींवर उपचार क न 
पोल स ठा यात खबर दे यास आलो आहे.तर  दनांक 15/08/2017 रोजी रा ौ 08.15 वाज याचे सुमारास चालक महंमद तौ सफ मोकरम अ ल खान, 
रा. हाऊस नं. 5909, आंबेडकर नगर, फझर रोड, तुफ नाका, तुफ नवी मुंबई व मी असे मुंबई पुणे एन. एच. 4 हायवे रोडने खोपोल  बाजुकडून 
पनवेल बाजुकडे जात असताना चौक गाव या ह ीत, काळंबादेवी मं दरा या पुढे र या या डा या बाजुने जात असताना पाठ मागुन येणा-या म हं ा 
कर पओ मांक MH 01 VA 2688 या वर ल चालकाने याचे ता यातील गाडी ह  अ तवेगात चालवून, र याचे प रि थतीकडे दुल  क न, हयगयीने 
चालवून आम या टे पो मांक MH 43 BB 1870 यास पाठ मागुन येवून ट पो या उज या साईटला ठोकर मा न अपघात क न चालक महंमद तौ सफ 
मोकरम अ ल खान याचे गंभीर दुखापतीस व कर पओ मधील वाशांचे दुखापतीस कारणीभुत झाला हणुन माझी याचे व द फयाद आहे. माझा 
वर ल जबाब मी वाचुन पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर ल हला आहे.सम हे लहून दले सह  ता. 17/08/2017 

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): SURESH AKANT 
GAIKWAD

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 1811        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

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)

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)   

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 .): 0193 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/08/2017 22:21 hrs

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० 304-A

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 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): 17/08/2017 Time (वेळ): 22:21 hrs

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/08/2017 
22:21 hrs

Entry No. (न द .):  047

Day ( दवस):): Thursday Date from ( दनांक पासून): 17/08/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/08/2017

Time Period (कालावधी):: Pahar 5 Time From (वेळेपासून): 12:30 hrs Time To (वेळेपयत): 12:30 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, 13 Km(s)

(b) Address (प ता): खापोल  बाजुकडील, चौक हदद तील , ीती पलेस हाटेलचे समोर रोड,

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  अजय     दपक मौच
(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): 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)
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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)

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 ):

(h) Occupation ( यवसाय): 

(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 शवशक नगर, ड अंबेडकररोड, Town/Village (शहर / गाव): दुगामाता मं दरजवळ 

तुभ, Tehsil (तहसील):  नवी मुंबई, Police Station (पोल स टेशन): तुभ, District 

(िज हा): नवी मुंबई, State (रा य): महारा , भारत
2 थायी पता शवशक नगर, ड अंबेडकररोड, Town/Village (शहर / गाव): दुगामाता मं दरजवळ 

तुभ, Tehsil (तहसील):  नवी मुंबई, Police Station (पोल स टेशन): तुभ, District 

(िज हा): नवी मुंबई, 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) :  

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 तार ख 17/08/2017            मी अजय दपक मौच वय .24 वष यावसाय -नोकर  रा. शवशक नगर ,ड. अंबेडकररोड दुगामाता 
मं दरजवळ तुभ नवी मुंबई मो.नं.8879707977 सम  अपघाता ठकाणी खबर लहुन देतो क ,                मी व रल ठकामी राहणारा असुन 
तेथे माझे राहतेघर आहे घरात मी माझे वडील- दपक सरजु साद मौच आई-जय ी दपक मौच भाऊ, वशाल ,वैभव असे एक  कुटूंबात व रल प यावर 
राहतो.                   आज दनांक 17/08/2017 रोजी सकाळी घर  असताना माझा भाऊआकाश दपक मौच हा मला व आमचे घरातील 
लोकांना मी माझे म ाचे वाढ दवसा क रता  माझे म  अ भजीत भुवन पटेल,अ पता संतोष संग,आकाश शवनाथ यादव ,व इतर साथीदार सोबत 
कोपोल  येथे वाढ दवसा क रता जातो असे सांगुन तो सकांळी 09.30 वाज याचे सुमारास आमची प सर मोटार सायकल नं.MH 43 AP 6345  ह  वता 
: चाल वत घेवुन याचे सोबत अं कत कुंदन सह यान पा ठमागे बसवुन दोघे ह  याचे म ांन सोबत खोपोल  येथे जा यासाठ  नघाले. यानंतर मला 
माझा म  अं कत यादव याने याचा मो.बा.नंबर 7021664473 या नंबर व न माझा मोबाईल नंबर 8879707977 यावर फोन क न सां गतले 
क ,तुझा भाऊ अकाश व यांचा म  अं कत संग याचा  चौक ह ीत अपघात झाला आहे. असे सां गतले ते ध भाई अंबानी दवाखा यात आहेत असे 
सां गत याने मी लगेच माझे वडील दपक मोय यांना सांगुन यांना सोबत घेवुन ध भाई  अंबानी दवाखा यात आलो तेथे आ यावर मला समजले 
क  माझा भाउ आकाश व याचा म  अं कत असे दोघे मोटारसायकल व न खापोल  बाजुकडे जात असताना कोण यातर  अ ात वाहनाने पाठ मागुन 
ठोकर मा न अपघात केला या अपघातात दोघेह  जागीच मरण पावले आहेत असे मला ध भाई अंबानी दवाखा यात आ यावर समजले सदरचा 
अपघात हा दुपार  12.30 वाज याचे सुमारास झाला असुन यांना कोण या वाहनाने ठोकर मारल  हे मला माह त नाह  परंतु यांना ीती पलेस 
हाटेलचे समोर रोडवर पाठ मागुन ठोकर मा न अपघात झाला या अपघातात माझा भाउ आकाश दपक मौय व याचा म  अं कत कुंदन सह हे 
दोघेह  जागीच मरण पावले आहेत हे खरे आहे हणुन माझी या अ ात वाहना चालका व द खबर असुन सदर अपघाता म ये माझा भाउ आकाश 
व याचा म  अं कत सह यांना लहानमोठया व गंभीर व पाचा दुखापती होवुन मरण पावले आहेत हणुन माझी या अ ात चालका व द 
कायदे शर त ार आहे माझा वर ल जबाब मला वाचुन दाख वला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे    सम                           
                                           हे लहुन दले सह  ता 17/08/2017ठाणे अंम. खालापुर पो ठाण े

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): MAHENDRA RAJARAM 
SHELAR

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. (सं.): PCMH86696        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): 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.
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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 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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