
1. P.S. (पोल स ठाणे):: नागोठणे

FIR No. ( थम खबर .): 0060 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/09/2017 19:59 वाजता

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

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

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

       थम 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): 17/09/2017 Time (वेळ): 17:00 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/09/2017 
17:23 तास 

Entry No. (न द .):  015

Day ( दवस):): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 16/09/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/09/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 15:40 तास Time To (वेळेपयत): 17:23 तास 

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, 3 क.मी.
(b) Address (प ता): मुंबई गोवा हायवे , हटेल साई साद समोर , चकणी,रोहा -402106

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  DYANDEV   AABA ATOLE

(b) Father's Name (चे नाव ): आबा आटोळे 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 06/11/1982 (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.): 91-9011231197

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

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

(रा य): महारा , भारत
2 थायी पता Nagothane, Town/Village (शहर / गाव): Nagothane, Tehsil (तहसील): Roha, 

Police Station (पोल स टेशन): नागोठणे, 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)



12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

 खबर ता.16/09/2017    मी नदेव आबा आटोळे पो.ना.1330वय 33 धंदा नोकर  नेमणुक नागोठणे पोल स ठाणे सरकार तफ खबर लहुन देतो 
क ,     ता.15/09/2017 रोजी मी नागोठणे पोल स ठा यात सकाळी 08.00 ते 20.00 वा.पयत ठाणे अमलदार युट स असताना ी.अशोक रामा 
कोतवाल वय-39 धंदा शेती  रा.पाटणसई ता.रोहा  यांनी पो लस ठा यात येवुन मोटार अपघाताची खबर द यात मजकुर,      ता.15/09/2017 रोजी 
मी वाकण येथुन माझे कामा न म त नागोठणे येथे गोवा मुंबई हायवे रोडने माझी मोटार सायकल नं.एम.एच.06/बी.ट ./3616ह  व न जात असताना 
दुपार  03.40वा.चे सुमारास मौजे चकणी गावचे हदद त आ यावेळी सदर रोडने मा या पुढे हणजेच मुंबई बाजुकडुन मोटारसायकल तसेच क जात 
असताना सदर कवर ल चालकाने सदरची क इंडीकेटर न देता अचानक उजवे बाजुस वळन घेत याने सदर कचे पाठ मागील मोटारसायकलची 
धडक लागुन अपघात झाला सदर अपघातात मोटारसायकल वार यास पाह ले असता तो माझे ओळ खचा असुन याचे नाव  नकेतन सुरेश जांबेकर 
रा.आमडोशी ता.रोहा िज.रायगड असे असुन याचे मोटारसायकल नं. एम.एच.04/जीएस/8877 असे अस याचे मी पाह ले याचे डावे पायास,डावे हातास 
तसेच डो याचे डावे बाजुस मार लागलेला होता तसेच पुढे वळण घेवुन जाणारा क हा वाटेल साई साद या ठकाणी थाबलेला असताना तचा 
नं.एचआर 74/ऐ/9735 असा अस याचे मी पाह ले यावेळी सदर कवर ल ाय हर मला दसुन आला नाह  मी सदर अपघातातील जखमी  नकेतन 
सुरेश जांबेकर यास तेथे जमलेले काश गो वद यादव व महमद मेहराज सयीम यां या मदतीने ा .आ.क. नागोठणे येथे घेवुन जावुन यास 
औषधोपचाराकर ता दाखल केले आहे तर  सदर अपघाता बाबत माझी खबर आहे वर ल मजकुराचे अपघाता बाबत खबर द याने ती नागोठणे पोल स 
ठाणे मोटार अपघात रिज नं 20/2017 माणे दाखल कर यात आलेला आहे   सदर अपघात ठ काणचे य  दश  सा ीदार 1. काश गो वद यादव 
वय 35 धंदा वेटर रा चकणी ता रोहा  2.महमद मेहराज सयीम वय35 धंदा गँरेज मँकेनीकल रा नागोठणे ता रोहा 3. सकंदर अ ल म मेमन वय 
22 धंदा गँरेज मँकेनीकल रा नागोठणे ता रोहा यां याकडे अपघाता बाबत चौकशी कर ता सा ीदार नंबर 1ते 3 हे अपघाताची खबर देणार  अशोक 
रामा कोतवाल याचे हक गते माणे हक गत सांगत अस याने तसा यांचा जबाब न द व यात आला  आहे          सदर अपघातातील बुलेट मोटार 
सायकल वार  नकेतन सुरेश जांबेकर  रा.आमडोशी ता.रोहा िज.रायगड यांस गंभीर वऱुपा या दुकापती झा यामुळे यास ता का ा.आ.के. नागोठणे 
येथुन पुरोह त ह पीटल पनवेल येथे औषधोपचारा साठ  पाठ व यात आ याने यास मो.वा.का.कलम 209 माणे नोट स दे यात आलेल  नाह  तसेच 
क नं  एचआर 74/ऐ/9735 वर ल चालक हा क सोडुन पळुन गे याने मो.वा.का.कलम 209 माणे नोट स दे यात आलेल  नाह          सदर 
अपघातातील अपघाताचे घटना थळ हे यांतील मोटार अपघाताची खबर देणार   ी.अशोक रामा कोतवाल यांनी दाख वल  सदर अपघात ठ काणचा 
दोन पंचा सम  पंचनामा केला तो पाहता मौजे चकणी गावचे हदद त मुंबई गोवा हायवे रोडवर साई साद हटेल समोर असुन सदर ट काणी र ता हा 
22 फुट ऱुंद चा असुन प का डांबर  रोड सरळ आहे र ताचे दो ह  पुव प शम बाजुस 5 फुटा या क या साईट प या आहेत सदर अपघाताचे ठ काण 
हे गोवा मुंबई रोडचे पुव बाजुकडील प या कनार पटट  पासुन प शचमेस रोडवर 6 फुटावर आहे तसेच रोडचे प शचम कनार पटट  पासुन पुवस 16 
फुटावर आहे तसेच अपघात ठ काणापासुन पुवस 95 फुटावरती साई साद हटेल आहे सदर अपघात ठ काणी बुलेट मोटार सायकलचे हेडलाईटचे काचेचे 
व शोचे फायबर चे तुकडे पडलेले दसत आहेत सदर अपघातातील क हा अपघात ठ काणापासुन पुवस 95 फुटावर हटेल साई साद चे समोर पुवस 
त ड कऱुन उभा आहे            सदर अपघातातील बुलेट मोटार सायकल नं. एम.एच.04/जीएस/8877 ची ि थती पाहता समोर ल चाकाची र म बड 
होवुन पुढ ल शो चा भाग तसेच हेडलाईट फुटुन नुकसान झा याचे दसत आहे तसेच बुलेट मोटार सायकल चे कागदप  उपल ध नस याने पाहता 
आले नाह .         तसेच  क नं  एचआर 74/ऐ/9735 ची ि थती पाहता उजवे बाजुस ाय हर साईडचे पुढ ल चाकाचे पाठ मागील मडगाड तसेच 
बंफरचा भाग आतम ये चेपलेला दसत आहेसदर चाकाचे मडगाडला बुलेट मोटार सायकल ठोकर याने घास या या ता या नशा या दसत आहेत 
सदर अपघातातील  क नं  एचआर 74/ऐ/9735 चे कागदप  पाहता ते मुदतीत असुन तीची पल सी यु इंडीया जनरल इं शुर स कंपनी ल. असुन 
पल सी नंबर 33060031160300014786 असुन ती नसीम अहमेद याचे नावे असुन मुदतीत आहे वगैरे मजकुरचा केलेला पंचनामा कागदप ात 
सामील केला आहे      एकंदर त झाले अपघाताचे चौकशीत अपघातातील सा ीदार व घटना थळाचे पर थीती वऱुन यांतील क नंबर HR 74 A 9735 

या वर ल अ ात आरोपीत चालक याने  आपले ता यातील क  हा  गोवा मुबंई हायवे रोडने नागोठणे बाजुकडे वता चाल वत घेवु जात असताना 
अपघात ठकाणी दुपार  15.40 वाज याचे सुमारास  आले वेऴी याने याचे ता यातील क हा र ताचे पर थीती कडे दुल  कऱुन अ तवेगात 
हयगयीने बेदरकारपणे अ वचाराने  चालवुन कोणताह   इंडीकेटर अथवा हाताचा इशारा न देता ता यातील क चा उजवे बाजुस अचानक रग साईडला 
वळण घेत याने पाठ मागुन येणारा मोटार सायकल नं.MH 04 GS 8877  हस ठोकर माऱुन अपघात कऱुन मोटारसायकल वार याचे डावे पायाचे नळी 
म ये फँ चर होवुन व डा या हातास व चेह-यास व डो याचे डावे बाजुस लहान मो या व गंभीर वऱुपाचे दुखापतीस व दो ह  वाहनाचे नुकसानीस 
कारणीभुत झाला व अपघाताची खबर न देता पळुन गेला हणुन.माजी याचे वऱु  भा.द. व.कलम 279,337,338 मो.वा.का.कलम 184,134 माणे 
सरकार तफ खबर आहे. 

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): MOHAN  KALURAM  
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. (सं.): 1028        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).

3

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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 -     
               

 .  

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):: पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0127 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/09/2017 15:22 वाजता

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

2. S.No. ( .सं.) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३९४

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): 17/09/2017 Time (वेळ): 14:26 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/09/2017 
14:26 तास 

Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस):): श नवार Date from ( दनांक पासून): 16/09/2017 Date To ( दनांक पयत): 16/09/2017

Time Period (कालावधी):: हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:45 तास Time To (वेळेपयत): 20:50 तास 

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 क.मी.
(b) Address (प ता): काल खंड रेवस रोड, पढैबे, पढाबे,अ लबाग

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):   मला   नारायण  पाट ल
(b) Husband's Name (चे नाव ): नारायण पाट ल
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1947 (d)  Nationality (रा  य  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(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 इतर सो याचे दा गने
3) दोन 5 ँम वज या या सोना या 
कानातील प या जु या वापर या 
क.अं.

10,000.00

2 दा गने/आभूषण सो याचे नाकातील रंग 
(कडी)

4) एक 1 ँम वजनाजी सो याची 
नाकातील चमक  जुनी वापरती 
क.अ

2,000.00

3 दा गने/आभूषण सो याचे साखळी 1)  एक दोन तो याची सो याची 
माळ जुनी वापरती क.अं. 40,000.00

4 दा गने/आभूषण सो याची कणफूले 2) दोन 5 ँम वजनाचे सो याची 
कानातील फुले जुने वापरते क.अं. 10,000.00

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.): 91-9011864293

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

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

2 थायी पता Town/Village (शहर / गाव): पढाबे, Tehsil (तहसील): अ लबाग, Police Station 

(पोल स टेशन): पोयनाड , 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) :  62,000.00

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):

 मी मला नारायण पाट ल वय-70  यवसाय-,शेती व गृह णी  रा.पेढांबे  ता.अ लबाग िज.रायगड   सम  जबाब लहून देते क  ,              
मी वर ल ठकाणी माझे ल न झाले पासून 50 वषापासून राहते.माझे पती गेले 3 वषापुव  मयत झाले आहेत. माझा मोठा मुलगा राजे  याचे 
पर वारसह महाड येथे,दुसरा मुलगा संजय हा याचे पर वारासह नालासोपारा येथे, तसरा मुलगा स यवान हा याचे पर वारासह पनवेळ येथे राहतो 
मुलगी संगीत र वं  पाट ल ह  त या पर वारासह चर  येथे व दुसर  मुलगी सुक या अशोक पाट ल  ह  तचे पर वारासह शवडी मुंबई येथे राहते.     
               द. 16/09/2017 रोजी सकाळी नेहमी माने 05.00 वा ऊठून दवसभर शेतीची व घरातील कामे ऊरकून जेवन क न रा ो 20.30 
वा सुमारास घराचे दोन दरवाजे बंद क न घरातील हलमधे लाईट बंद क न झोपले फ त देवघरातील लाईट चालू ठेवल  होती मी झोप यापुव  
कोणीतर  अ ात इसम माझे घरात लपून बसला होता. मी घर  हलमधे झोप यानंतर मी अंगावर घेतले या चादर सह मला कोणतर  दुस-या मधे 
ओढत नेले तेथे अंधार अस यामुळे याचे वणन मला सांगता येणार नाह  याने तेथे माझा गळा दाबून माझे ग यातील सो याची माळ काढ याचा 
य न केला. मी तीकार क न याचे शर रावर कोठेतर  चावून सुट याचा य न केला असता याने पु हा माझा गळा दाबून माझे ग यातील 
सो याची माळ, कानातीळ दोन सो याची फुले,कानातील दोन सो या या प या,नाकातील एक सो याची चमक  जबर ने काढून घेतलेल  आहेत ती वेळ 
रा ौ 08.45 होती सदरचे दागीने मला दाख वले तर ते मी ओळ खन माझे अंगावर ल दागीने कोणीतर  अ ात चोर याने बळजबर ने काढून घेतलेले 
आहेत याचे वणन खाल ल माणे1) 40,000- एक दोन तो याची सो याची माळ जुनी वापरती क.अं.2) 10,000 -दोन 5 ँम वजनाचे सो याची 
कानातील फुले जुने वापरते क.अं.3) 10,000- दोन 5 ँम वज या या सोना या कानातील प या जु या वापर या क.अं.4) 2,000 -एक 1 ँम 
वजनाजी सो याची नाकातील चमक  जुनी वापरती क.अ.------------62,000                वर ल माणे वणनाचे व कंमतीचे सो याचे दागीने 
कोणीतर  अ ात चोर याने बळजबर ने माझे अंगाव न काढून घेवून जबर  चोर  केलेल  आहे .              तर  वर ल ता.वेळी व ठकाणी मी द. 
17/09/2017 रोजी रा ौ 20.30  वा. सुमारास हलम ये झोपलेले असताना म झोप याआगोदरच माझे घर  कोणीतर  अ ात चोरटा लपून बसून रा ो 
20.45 वा. सुमारास माझे अंगावर असले या चादर सह मला दुस-या मम ये खेचत नेवून माझा गळा दाबून माझे ग यातील सो याची माळ काढून 
घे याचा य न केला असता मी यास तीकार केला परंतू याने पु हा माझा गळा दाबून माझे ग यातील सो याची माळ ,कानातीळ दोन सो याची 
फुले,कानातील दोन सो या या प या,नाकातील एक सो याची चमक  असे बळजबर ने काढून घेवून जबर  चोर  केलेल  असून माझी अ ात 
चोर या व द त ार आहे.              माझा वर ल जबाब माझे सांगणया माणे लहलेला असून तो बरोबर व खरा 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): JALINDAR DATTU 
PAWAR

Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. (सं.): 1016        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): geetaram lakshman shevale

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): api

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

3

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 -     
               

 .  

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):: नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0155 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/09/2017 00:18 वाजता

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

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

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): 17/09/2017 Time (वेळ): 00:13 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/09/2017 
00:18 तास 

Entry No. (न द .):  002

Day ( दवस):): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 16/09/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/09/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 16:05 तास Time To (वेळेपयत): 00:13 तास 

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, 15 क.मी.
(b) Address (प ता): खांडस,कजत

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  केतन नामदेव सांगळे    
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1969 (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)
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)

1 औषध/अमल पदाथ दा ची बाटल
1.1320/ बगपायपर ह क या 11 
लि टक या 180 म. ल. सलंदब 
बाट या येक  120 / माणे 

2,425.00

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.): 91-9822208037

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

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

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

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

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

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

1 दगंबर रामचं  ऐनकर   1. Town/Village (शहर / गाव): खांडस,Tehsil 

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

(रा य): महारा ,भारत

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

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  2,425.00

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-16.09.2017     मी केतन नामदेव सांगळे पोल स उप नर क नेरळ पोल स ठाणे सम  सरकार तफ खबर देतो क ,मी आज रोजी कळंब 
दुर े ात हजर असतांना आ हांस गु त बातमीदारामाफत बातमी मळाल  क , मौजे खांडस येथे राहणारा दगंबर रामचं  एैनकर हा अना धकृतपणे 
वना परवाना वदेशी दा  व  याचे कराणा दुकानात करतो अशी खा ीशीर बातमी मळा याने पोल स उप नर क आर. एस. मोह ते यां या 
मागदशनाखाल  मी तसेच सहा.फौजदार/जाधव, पो.हवा.800/भालेराव, पोहवा/2198खाडे, पोल स म  म नष खुणे असे खाजगी वाहनाने सायंकाळी 
16.05 वाजता मौजे खांडस येथे खाजगी वाहनाने रवाना होवुन खांडस येथील वठठल मं दराजवळ आलो तेथे दोन पंचाना बोलावुन यांना वर ल 
बातमीची माह ती देवुन यांना छापाचे वेळी पंच हणुन हजर राहणे बाबत वनंती केल  असता यांनी वनंती मा य क न पंच हण्◌ु◌ान हजर 
राहणेची◌े तयार  दश व याने आ ह  पोल स व पंच असे नध ट ठकाणी पाई चालत जात असतांना 16.35 वाजता एका कराणा मालाचे दुकानाचे 
बाजुस असले या घराचे ग ल त एक इसम आपले जवळ आडो याला लपुन एक लि टक पशवी घेवुन बसलेला दसला हण्◌ुन आ हा पंच व 
पोल सांना याचा संशय आ याने मी तसेच पो.हवा/2198 खाडे असे लपत जावुन तो बसले या ठकाणी जात असतांना याला आ हा पोल सांची चाहुल 
लागताच तो याचे जवळ असलेल  लि टक पशवी टाकुन पळुन गेला हण्◌ु◌ान पो.हवा./2198 खाडे यांनी यास ओळखुन दगंबर रामचं  एैनकर तु 
थांब तुला मी ओळखले आहे तु पळु नको असा दोन तन वेळा आवाज दला परंतु तो न थांबता आडो याचा फायदा घेवुन पळुन गेला. हण्◌ु◌ान 
याने सोडुन दले या पशवीत काय आहे याची खा ी केल  असता यास वदेशी दा या वेगवेगळया कंपनी या बाट या व काह  बयरचे कन मळुन 
आले. या वदेशी दा चे बाट यांचे व बयरचे कनचे वणन खाल ल माणे-1.1320/- बगपायपर ह क या 11 लि टक या 180 म. ल. सलंदब 
बाट या येक  120 /- माणे क. .          2. 140/- इ पीर यल यु ह क ची 1 काचेची बाटल  क. . 140/- माणे  3. 150/- 
इ पीर यल यु ह क ची 2 काचे या 90 म.ल . या बाट या येक  75  माणे क.  4.170/- मगडोल ह क या 90 म.ल  दोन काचे या 
बाट या येक  85  माणे क.  5. 220/- दोन कंग फशर कंपनीचे बअयरचे 500 म.ल .चे टन येक  110/- माणे क. 6. 425/- पाच 
कंग फशर कंपनीचे बअयरचे 330 म.ल .चे टन येक  85/-  माणे क. .------------2425/-       येणे माणे वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी 
यांतील आरोपीत याने वर ल वणनाचे व कंमतीचे वदेशी दा या बाट या व बयरचे टन मळुन आ याने या पैक  नमु या कर ता येक  एक एक 
बाटल  व बयरचे टन केमीकल तपासणी कर ता पंचासम  राखुन ठेव यात आले या आहेत या बाट यांवर पंचाचे सहयांची कागद  लेबले लावुन 
यावर दो-याने बांधुन यावर पेाल स बटनाचे लाखेचे सल लावणेत आले आहे सदर या सव बाट या तपास कामी ता यात घे यात आले या असुन 
तसा स व तर पंचनामा 16.35 ते 17.05 वा.पयत केला आहे.तर  वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह चा वदेशी दा या बाट या व बयरचे टन  
आरोपीत दगंबर रामचं  एैनकर रा.खांडस याने गैरकायदा वना परवाना व साठ  यांचे कराणा मालाचे दुकानाचे बाजुस असले या घराचे ग ल त 
बाळग या ि थतीत मळुन आला हण्◌ु◌ान माझी सदर बाबत मुं. ो.अ ट.कलम 65-ई माणे सरकार तफ खबर आहे.सोबत ज त मुददेमाल व 
पंचनामा आहे. 

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

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

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

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

Name (नाव): somanath dattatary jadhav
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Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): API

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

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

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1977 -     
               

 .  

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):: कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0208 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 17/09/2017 15:18 वाजता

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

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

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे):: Date ( दनांक): 17/09/2017 Time (वेळ): 15:18 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 17/09/2017 
15:18 तास 

Entry No. (न द .):  018

Day ( दवस):): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 16/09/2017 Date To ( दनांक पयत): 17/09/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 11:30 तास Time To (वेळेपयत): 06:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ):

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पूव, 2 क.मी.
(b) Address (प ता): दह वल  , पाट ल आळी कजत ,कजत 

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

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

(a) Name (नाव):   मुरल धर   बाळक ण  गीध
(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख / वष): 1943 (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)
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Description 

( ववरण)
Value(In Rs/-) मु  य 

( . म  ये)
1 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने एकुण गेला माल 18,500.00

2 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने ीक णाची चांद ची मुत  100 म 
वजनाची जु.वा. कं.अं. 1,000.00

3 दा गने/आभूषण चांद चे इतर दा गने .सर वतीची चांद ची मुत  50 म 
वजनाची जु.वा. कं.अं. 500.00

4 दा गने/आभूषण चांद चे नाणी ल मीचे चांद या नाणी 50 म 
वजनाची जु.वा. कं.अं. 500.00

5 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने .देवाचे बस याचे चांद चे संहासन 
300 म वजनाची जु.वा. कं.अं. 3,000.00

6 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने

ल मीची चांद ची मुत  300 म 
वजनाची तसेच त या गळयातील 
मोहनमाळ, सो याचे  मंगळसू  1 
म व

3,500.00

7 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने .गणपतीची चांद ची मुत  50 म 
वजनाची जु.वा. कं.अं. 500.00

8 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने
दगडूशेठ गणपतीची चांद ची मुत  
सुमारे 400 म वजनाची 
जु.वा. कं.अं.

4,000.00

9 दा गने/आभूषण इतर चांद चे दा गने
दानपेट म ये चांद चे पादुका, चांद चा 
कुंकवाचा करंडा, चांद चे हाताचे जोड 
असे एकूण     सुमारे 12 

5,500.00

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 ):

वताहुन

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

S.No. ( .सं.) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)::
1 वतमान पता स मधा नवास नाना शंकरशेठ माग, Town/Village (शहर / गाव): सोनार आळी, 

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

2 थायी पता स मधा नवास नाना शंकरशेठ माग, Town/Village (शहर / गाव): सोनार आळी, 
द हवल , 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 कोणीतर  अ ात ईसम   1. Town/Village (शहर / गाव): नाव गाव 
माह त नाह ,Tehsil (तहसील): Police Station 

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

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

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम  तेचे एकूण मू  य ( . म  ये) :  37,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (इ   वे  ट अहवाल/अक  मात मृ  यू करण .,जर अस  यास):
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.17/09/2017मी मुरल धर बाळकृ ण गीध, वय 74 वष, यवसाय नवृ त, रा.स मधा नवास, नाना शंकरशेठ माग, सोनार आळी, द हवल , 
कजत, िज.रायगड, मो.नं.8308087345 सम  पोल स ठा यात हजर राहून जबाब देतो क मी वर ल ठकाणी राहणारा असून तेथे मी माझे 
कुटूं बयांसह एक  राहतो. मी क  सरकार  नोकर तून 15 वषापूव  नवृ त होउन स या घर च असतो. द हवल  येथे सोनार आळीम ये सन 1920 
पासूनचे ीराम मंद र आहे. सदर मंद राची क मट  सन 2015 म ये नेमल  असून मी अ य  आहे. तसेच क मट म ये ी.मनोहर शंकर दांडेकर 
-खिजनदार, व ी.मोहन पांडूरंग पोतदार -सद य असे आहेत. मं दराची पूजा-अचा व देखभाल कर ता  ी.र नाकर बाळू जाधव यांना गेले 10 
वषापासून नेमले असून ते मं दराचे पाठ मागील बाजूसच यांची कुटूं बयांसह राह याची सोय आहे. ता.16/09/2017 रोजी रा ौ 11.30 वा.चे सुमारास 
आमचे मं दराचे पुजार  यांचे पानपटट चे यवसाय क न मं दराचे दरवाजास कुलूप लावून यांचे पाठ मागील बाजूस असणा-या घर  आराम कर यास 
गेले. ता.17/09/2017 रोजीचे सकाळी 06.00 वा.चे सुमारास पुजा करणेकर ता बाहेर आले असता दरवाजाचे साखळी तुट याची दसल  तसेच आतील 
दरवाजाचे कुलूप तुटलेले होते. मं दराची दानपेट  उघडलेल  दसल . यानंतर याने आ हास कळ व याने आ ह  मं दराम ये आलो असता दरवाजाचे 
कोयंडे व साखळया तुटले या व दानपेट  व लोखंडी कपाट उघडे दसले. व यांचे बाजुला लोखंडी सळई व टकाव पडलेला दसला. यामुळे आमची 
खा ी झाल  क  मं दराम ये चोर  झाल  आहे. मं दराचे दरवाजाची साखळी व कोयंडा तोड याकर ता वापरलेल  लोखंडी सळई व शेतीकामाची कुदळ 
मं दराम ये मळून आल . ती मं दरातील नसून ती चोराने वापरलेल  असावी. तसेच सा ीदार नामे सौ.सु नता नतीन पंपरे, वय 49 वष, यवसाय 
गृ हणी, रा.यशोधन बि डंग, प हला मजला, शवाजी चौक, मा ती मं दराचे शेजार , पाट ल आळी, कजत, िज.रायगड यांचे घराचे दरवाजाचे कोयंडा 
तोडून यावाटे वेश क न चोर  झा याचे समजले आहे. मं दरातील दानपेट  आ ह  सुमारे दर दोन वषानी उघडत असतो. आमचे मं दरातील तसेच 
सौ.सु नता नतीन पंपरे यांचे घरातील चोर स गेले या व तूंचे वणन पुढ ल माणे-1) 5,500/- .दानपेट म ये चांद चे पादुका, चांद चा कुंकवाचा 
करंडा, चांद चे हाताचे जोड असे एकूण     सुमारे 12 म वजनाचे अंदाजे रोख र कम न क  वणन सांगू शकत नाह .2) 4000/- .दगडूशेठ 
गणपतीची चांद ची मुत  सुमारे 400 म वजनाची जु.वा. कं.अं.3)  500/- .गणपतीची चांद ची मुत  50 म वजनाची जु.वा. कं.अं.4) 3500/- 
.ल मीची चांद ची मुत  300 म वजनाची तसेच त या गळयातील मोहनमाळ,  सो याचे  मंगळसू  1 म वजनाची जु.वा. कं.अं.5) 3000/- 
.देवाचे बस याचे चांद चे संहासन 300 म वजनाची जु.वा. कं.अं.6)  500/- .ल मीचे चांद या नाणी 50 म वजनाची जु.वा. कं.अं.7) 
500/- .सर वतीची चांद ची मुत  50 म वजनाची जु.वा. कं.अं.8)  1000/- . ीकृ णाची चांद ची मुत  100 म वजनाची जु.वा. कं.अं............   
18,500/- . एकूण             येणे माणे वर ल वणनाचे व कंमतीचे चांद चे व तु कोणीतर  अ ात चोरटयानी राम मंद र व घराचे दरवाजाचे कडी 
व कोयंडा तोडुन यावाटे आत वेश क न घरफोडी क न चो न नेलेल  आहे.तर  ता.16/09/2017 रोजी रा ौ 11.30 ते ता.17/09/2017 रोजीचे 
पहाटे 06.00 वा.चे दर यान वर ल वणना या व कंमती या व तु फयाद  हे कमीट चे अ य  असले या राम मंद राचे बाहेर ल लोखंडी दरवाजास 
असलेल  साखळी तसेच आतील दरवाजाचे कोयंडा हे  लोखंडी सळई व  शेतीका माकर ता वापर यात येणा-या टकाव यांचे सहा याने तोडुन आतील 
दानपेट तील  5,500/- . कंमती या व सा ीदार नामे सौ.सु नता नतीन पंपरे यांचे घराचे कडी कोयंडा तोडून, यावाटे घराम ये वेश क न 
13000/- . कंमती या व तु अशा एकूण 18,500/- . कंमती या चांद या व तु   कोणीतर   अ ात चोरटयाने वताचे फायदयाकर ता घरफोडी चोर  
क न चो न  नेला हणुन माझी कायदेशीर फयाद आहे.माझा वर ल जबाब मी वाचुन पाह ला तो माझे सांगणे माणे कजत पोल स ठा याचे 
संगणकावर टंक लखीत कर यात आलेला असुन तो बरोबर व खरा आहे.    सम  हा जबाब लहुन दला सह   द.17/09/2017    ठाणे अंमलदार 
कजत पोल स 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): 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.)

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)



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.

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 -     
               

 .  

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)
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