
1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0109 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/05/2017 22:02 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/05/2017 21:48 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 21/05/2017 Time (वेळ): 21:48 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:48 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 21/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 21/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:40 तास Time To (वेळेपयत): 18:40 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 4 क.मी.
(b) Address (पता): पुणे- मुंबई ए स ेस हायवे, मुंबई लेन,सावरोल  टोळना याजवळ, सावरोल ,खालापुर 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): स मर    नारायण जोगत
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1985 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब तार ख 21/05/2017.मी ी.स मर नारायण जोगत, वय 32 वष, यवसायनोकर , रा. सावरोल  खालची आळी राधाक ण मंद राजवळ, 
ता. खालापुर, िज. रायगड. मो.नं. 9561091614, सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देतो क , मी वर ल ठ काणी रहाणारा असुन तेथे 
मी माझे प नी वषाल , आई नमला व वडील नारायण व माझा 1 मह याचा मुलगा असे एक त कुटुंबात रहातो. मी जाकवार अँ ड कंपनी 
शरढोण पनवेल म ये ऑफ सर हणुन काम कर त आहे. दनांक 21/05/2017 रोजी सायंकाळी 06.30 वा. या सुमारास माझे मुलाचे 
हरणीयाचे ऑपरेशन झाले अस यामुळे याला चेकप कर ता पनवेल चरायु ह पीटल येथे घेवुन जा यासाठ  माझी वी ट कार मांक एम.एच. 
46ए स5121 ह  सावरोल  येथुन घेवुन नघालो. ते हा माझे गाडीत प नी, मी व माझा मेहुणा कुमार घोसाळकर असे होतो. मेहुणा कुमार 
घोसाळकर हा गाडी चाल वत होता. सावरोल  व न ए स ेस हायवेने जा याकर ता आ ह  पाल फाटा माग ए स ेस हायवेला आलो. तेथे पुढे 
सावरोल  टोळना याचे येथे सायंकाळी 06.40 वा. चे सुमारास आलेवेळी माझे कारचे बाजुला एक हल बस होती व समोर ल एक लेन चालु 
होती व मला दवाखा यात जाणेचे अस याने मी माझे गाडीमधुन उत न मला जा याचा र ता नस याने हल बसचा चालक याचेबरोबर 
बोलत असतांना पुढे जा या या कारणाव न ाय हर व माझेत बोलाचाल  चालु असतांना सदर बसवर ल चालक याने मला श वगाळी क न 
पुढे भेट तुला बघुन घेतो अशी धमक  दल  ते हा ह स बसचा ि लनर यास या गो ट चा राग येवुन तो गाडीतुन उत न हातात रड घेवुन 
येवुन अचानक माझे डो यात उपट मारल , यावेळी मी यास थांब व यास गेलो असता याने दुसर  उपट माझे डावे साईडकडील कुशीवर 
मारल  ते हा मी यास ढकलले असता तो ि लनर मुंबई बाजुकडे पळुन गेला. ते हा मी हल बसचा मांक पाह ला असता मांक 
एम.एच.04जी.पी.1869 असा आहे. तर  मी दनांक 21/05/2017 रोजी माझी वी ट कार मांक एम.एच. 46/ए स. 5121 ह  घेवुन ए स ेस 
हायवेरोडने पनवेल येथे जात असतांना सावरोल  टोळना याचे येथे आलेवेळी पुढे जा या या कारणाव न माझी व हल बसवर ल चालक याची 
बोलाचाल  चालु असतांना हल बस मांक एम.एच.04जी.पी.1869 वर ल चालक याने मला शवीगाळी क न धमक  दल  व सदर बस 
वर ल ि लनर याने रडने माझे डो यात व डावे साईडकडील कु शवर उपट मा न माझे डोके फोडुन मला मारहाण केल  अस याने माझी सदर 
हल बस मांक एम.एच.04जी.पी.1869 वर ल चालक व ि लनर यांचे व द कायदे शर त ार आहे. सम  हा जबाब लहुन दला सह  ता. 

21.05.2017 ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे. 

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खालची आळी राधाक ण मंद राजवळ, सावरोल , खालापुर , खालापूर, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता खालची आळी राधाक ण मंद राजवळ, सावरोल , खालापुर , खालापूर, रायगड, 

महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 हल बस मांक   
एम.एच.04-जी.पी.1869 
वर ल चालक व ि लनर

1. प ता माह त नाह ,बृ नमुंबई 
शहर,महारा ,भारत

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

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

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

 (केलेल  कारवाईः बाब .२ म  ये नमूद केले  या कलमा  वये वर ल अहवालाव न अपराध घड  याचे):
13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

(2)

(3)

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

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH51004        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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): पोयनाड 

FIR No. ( थम खबर .): 0086 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/05/2017 16:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/05/2017 16:35 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 21/05/2017 Time (वेळ): 16:15 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 16:15 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 21/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 21/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 09:10 तास Time To (वेळेपयत): 09:10 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 3 क.मी.
(b) Address (पता): नवेनगर  ,अ लबाग

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नतीन   नरेश  राऊत
(b) Father's Name (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): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नवेनगर पोयनाड, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नवेनगर पोयनाड, अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी नतीन नरेश राऊत वय 31 यवसाय टे पो ाय हर रा. नवेनगर पो.पोयनाड ता.अ लबाग मो.नं 8149989091 सम  ाथ मक आरो य 
क  पोयनाड येथील मेल वड कट ंमाक 6 वर उपचार घेत असताना व पुण शु द त असताना व पुण शु द त असताना लहुन देतो क ,मी 
वर ल ठकाणचा राहणारा असुन तेथे आमचे राहते घर आहे. घरात मी माझी प नी सौ ाज ता , वडील नरेश नामदेव राउत, आई सौ शारदा 
अशी माणसे एक ात राहतो माझे श ण 9 वी पयत झाले अस याने नोकर  नाह  यामुळे उपिजवी केचे साधन हणुन मी गेले पाच 
म ह यापुव  छोटा टे पो नं. MH 06/BG 4889 हा खरेद  केला अशुन याचा वापर मी भा यासाठ  कर त असतो. मी व आमचे गावातील 
राहणारा तुकाराम बाबू शंदे याने बीरवाडी येथील रहाणारा जाल ंदर पाट ल यांचे घराचे बांधकाम कर याचा ठेका घेतला असुन सदर 
बांधकामावर आ ह  देघे सकाळी 09.00 वा. नवेनगर येथुन जात असतो व काम अटपेल यावेळी रा ी उशीरा पयत परत घर  येत असतो 
या माणे आज द.21/5/2017 रोजी मी माझी बजाज ए ससीडी कंपनीची मोटार सायकल नं.MH06/7523 ह  घेवुन घ न सकाळी 09.00 वा. 
नघालो व गावात सुरेश धुमाळ यांचे घरासमोर र यावर मोटार सायकल थांबवुन माझा सहकार  कैलास तुकारम धुमाळ याची वाट बघत मी 
व तुकारम बाबु शंदे असे दोघे थांबलो. 09.10 वाज याचे सुमारास आमचे समो न योगेश तुकाराम धुमाळ रा.नवेनगर हा आला व थांबला 
याने मला पाहून तू इथे माझे घरासमोर थांबू नकोस असे हणाला यावेळी मी या हणालो क , मी र यावर उभा आहे तुझे घरासमोर 
नाह  असे बोललो असता याचा याला राग आला याने मला आई ब हणीव न शवीगाळी क  लागला यास तुकाराम शंदे व शेजार  याचा 
काका बाळाराम का शनाथ धुमाळ यांनी समजा व याचा य न केला परंतु तो एकला नाह  याने याचे घरात जावुन लहान मशीकट ंग 
कर याची कैची घेवुन आला व माझे डावे हाताचे कोपरा जवळ, डावे कुशीजवळ कैची मा न दुखापती के या यामुळे र त येवू लागला यानंतर 
तो तेथुन पळून गेला. मला दूखापती झा याने माझे वडील नरेश नामदेव राउत माझी म  कैलास तुकाराम धुमाऴ, तुकाराम बाबू शंदे , 
संजय रामचं  शंदे हे पोयनाड पोल स टेशनला घेवून आले पोल सांनी ता काळ मेडीकल याद  देवून मला उपचारासाठ  ाथ मक आरो य क  
पोयनाड येथे पाठ वले आहे तेथे माझे झाले दुखापतीवर उपचार कर यात आले असुन माझी त येत बर  आहे.तर  आज द.21/5/2017 रोजी 
सकाऴी 09.00 वा. मी व माझा म  तुकाराम बाबू शंदे असे आमचा सहकार  कैलास तुकाराम धुमाळ रा.नवेनगर येथे योगेश तुकाराम धुमाळ 
याचे घरासमोर र यावर वाट पाहत बसलो असता सकाळी 09.10 वाज याचे सुमारास योगेश धुमाळ हा या ठकाणी आला व मला पाहून तू 
आमचे घरासमोर थांबायचे नाह  असे हणाला असता यास मी तुझे घरासमोर उभा नाह  र यावर उभा आहे असे हणालो असता याचा 
यास राग आ याने मला आई माईव न शवीगाळी क न घरात जावुन लहान कैची घेवून आला व माझे ढावे हाताचे कोपरावर व डोवे कुशीवर 
मा न दुखापती के या व ठार मार याची धमक  दल  आहे. हणुन माझी योगेश तुकाराम धुमाळ रा.नवेनगर याचे व द फयाद आहे.माझा 
वर ल जबाब मी वाचून पा हला तो माझे सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149989091

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 योगेश   तुकाराम  धुमाळ 1. नवेनगर 
पोयनाड,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भार
त

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

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

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

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

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

13.

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): RAJMUHAMMAD 
NURMUHAMMAD RAJE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): PCMH79865        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): RAJMUHAMMAD NURMUHAMMAD 
RAJE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMH79865

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0035 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/05/2017 08:27 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/05/2017 08:27 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 21/05/2017 Time (वेळ): 06:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 06:31 तास Entry No. (न द .):  007

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 20/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/05/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 23:00 तास Time To (वेळेपयत): 23:00 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): द ण, 16 क.मी.
(b) Address (पता):  मौजे सणसवाडी,,  कये, पोभावे, ,  कये, पोभावे, ,तामहाड 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): तुकाराम   सावऴाराम  सणस
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1972 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता सणसवाडी, , कये, पोभावे, , ता महाड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , 

भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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 फयाद  व आरोपीत हे ना याने काका पुत या असुन आरोपीत यांनी घरातील ल न कायाकर ता 
कुऴदैवताची मागणी केल  असता फयाद  यांनी यास हरकत घेतल  व कुऴदैवत असे देता येणार नस याचे सांगीतले याचा राग येवुन 
आरोपीत नं.1 व नं.2 हे फयाद स शवीगाळी व धमक  देवु लागले हणुन सा ीदार यांनी मधेच म य थी केल  असता आरोपीत नं. 1 यांने 
आपलेकडील चाकुने सा ीदार नं.1 व 2यांचे डो यावर वार क न शवीगाळी व धमक  दल  हणुन

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7744814303

2 थायी पता सणसवाडी, , कये, पोभावे, , ता महाड, एम.आई.डी.सी. , रायगड, महारा , 
भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 संद प व स चन  ध डीराम  
सणस

1. सणसवाडी, कये,पोभावे,तामहाड,एमआयडीसी 
महाड,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): brijesh delip bhayde Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1024        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

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): एम.आई.डी.सी. 

FIR No. ( थम खबर .): 0036 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/05/2017 18:03 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/05/2017 18:03 वाजता

2. S.No. (अ. .) 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 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 134

5 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 21/05/2017 Time (वेळ): 14:40 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:43 तास Entry No. (न द .):  033

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 18/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/05/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 19:15 तास Time To (वेळेपयत): 19:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): एम.आई.डी.सी. 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 8 क.मी.
(b) Address (पता): महाड भोर र ता, पंपळदर , पंपळदर ,महाड-402309

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

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

(a) Name (नाव): मंदार  व याधर लहाने 
(b) Father's Name ( का नाम):  व याधर लहाने
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 07/09/1986 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): पोल स अ धकार

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

काँ.गु.रिज.नं.36/2017 भा.दं. व.सं.कलम 279,337,338 मो.वा.कायदा कलम 184 फयाद  मंदार व याधर लहाने वय31 वष ,महाड 
एमआयडीसी पोल स ठाणे मो.नं.7020920723 आरोपी 1. राकेश शवराम आं े वय 30 रा. धारवल  ता.पोलादपूर जखमी 1) स ेश ी ण 
साळुंखे वय31वष, 2) स ी स ेश साळुंखे वय28वष दो ह  रा.वरंध, ता.महाड )राकेश शवराम आं े वय 30 4) अ य मधुकर आं े वय 25 
दो ह  रा. धारवल  ता.पोलादपूर घडला ता.व वेऴ द.18/05//2017 रोजी 19.15 वा. या सुमारास ठकाण मौजे पंपळदर  गांवचे ह ीत महाड 
भोर रोडवर ता.महाड ह कगत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकूर हे याचे ता यातील बजाज प सर मोटार सायकल  
एम एच 48 एआर 0806 ह वर पाठ मागे अ य मधुकर आं े वय 25 दो ह  रा. धारवल  ता.पोलादपूर यास बसवून वरंध बाजूकडून महाड 
बाजूकडे वता चालवीत धेऊन जात असताना मौजे पंपळदर  गांवचे ह ीत आलेवेळीर याचे प रि थतीकडे दुल  क न वाहन ,हयगयीने 
,बेदरकारपणे,अतीवेगाने,चालवून रस याचे रांग साईडला जाऊन महाड बाजूकडून वरंध बाजूकडे जाणार  ह रो ह डा सी.डी.100मो.सा.  एम एच 
06बीबी 0824 ह स समो न ठोकर मा न अपघात क न अपघातात वताचे तसेच शा ीदार यांना लहानमो याव गंभीर व पा या दुखापतीस 
तसेच दो ह  गा यांचे नुकसानीस कारणीभूत झाला हणुनची दलेल  खबर रिज टर  दाखल क न डेल  रपोट मा.व र ठांना सादर क न 
मा.सहा.पो. न सो स ते यांचे आदेशाने पुढ ल तपास आ ह  वतः पो.ना.744 एम. ह  लहाने कर त आहोत.

(i) Phone number (फफोन नं.): 91-02145-233010 Mobile (मोबाइल सं.): 91-7020920723

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे , महाड, एमआयडीसी महाड , रायगड, 

महारा -402301, भारत
2 थायी पता महाड एमआयडीसी पोल स ठाणे , महाड , एमआयडीसी महाड , रायगड, 

महारा -402302, भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 राकेश   शवराम  आं े 1. धारवल ,तापोलादपूर,एमआयडीसी 
महाड,रायगड,महारा ,भारत

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

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): amruta Anant Shelar Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 126        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

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)



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): NANDKISHOR DIGAMBAR SASTE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMH48593

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1987  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0045 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 22/05/2017 03:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/05/2017 23:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) 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 134

5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 21/05/2017 Time (वेळ): 23:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:30 तास Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 07/05/2017 Date To ( दनांक पयत): 07/05/2017

Time Period (कालावधी): हर १ Time From (वेळेपासून): 01:15 तास Time To (वेळेपयत): 01:20 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (पता): वडखळ नाका,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): एकनाथ   पांडुरंग  सकपाळ पोहवा 1698
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1970 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता वडखळ पोल स ठाणे, वडखळ, रायगड, महारा , भारत

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण फॉर्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

Description 

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

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):

खबर दनां◌ंक 21/05/2017 मी एकनाथ पांडुरंग सकपाळ पोह ब.नं.1698, वय47 वष, यवसायनोकर , ने.वडखळ पोल स ठाणे सरकार तफ 
खबर लहुन देतो क ,मी वडखळ पोल स ठा याम ये एक वषापासुन नेमणुक स आहे. दनांक 16/5/2017 रोजी ठाणे अंमलदार पोह/884 
हामुणकर यांनी वडखळ पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज.नंबर 18/2017 दाखल क न दनांक 17/05/2017 रोजी पुढ ल तपास व र ठांचे 
आदेशा वये आम याकडे दे यात आला. सदर कागदप ाचे अवलोकन करता सदर अपघाताची खबर पाहता ती वशाल गजानन वरकर वय30 
वष धंदा नोकर  राहणार म नं.6, मनीबाइ चाळ, एक वरा हाय कुल जवळ, स ाट अशोक नगर, गोवंडी मुंबइ नं.88 यांनी दल  असुन ती 
खाल ल माणे आहे. मी वर ल ठकाणी माझे आइ, भाऊ यांचेसह एक  राहत असुन मुंबइ कल ना येथे नोकर  करतो. यावर मळणाया 
पैशातून माझे कुटूंबाचे उदर नवाह कर त असतो. आम या सोबत माझे मामा नामे संजय शंकर मदणे वय50 वष हे देखील राहतात. दनांक 
06/05/2017 रोजी रा ौ 1045 वाज याचे सुमारास तवेरा कार नं. एम.एच.43/ ड7978 ह  भाडयाने घेवुन याम ये मी वता, माझा मामा 
संजय मदने असे गोवंडी मुंबइ येथुन नघुन संगमे वर र ना गर  येथे जात असता दनांक 07/05/2017 रोजी 0115 वाज याचे सुमारास 
वडखळ नाका येथे आलेवेळी लग वला आ याने आ ह  वडखळ नाका येथे थांबलो. गाडीतुन उत न रोड या कडेला गेलो व तेथे लघंवी वैगेरे 
क न परत गाडीकडे येत असता रोड स क रत असता संगमे वर बाजुकडे जाणाया रोडवर एक क आला. याने माझे मामास ठोकर मा न 
अपघात केला. यास यांचे डो यास, कपालावर मार लागला आहे.रा  अस याने कचा नंबर घेता आला नाह . सदरचा क पळुन गेला आहे 
असे झाले असता मी आम या तवेरा कार म ये घालुन मामास थम उपचाराकर ता पेण येथे हा े ह पीटला घेवुन गेलो व तेथील डं टरानी 
सां गतले क , तु ह  दुसया ह पीटलम ये घेवुन जा असे सां गतले असता यास आ ह  पेण येथुन MGM कामोठे ह पीटल येथे आणुन अड मट 
केले आले याचे झाले दुखापतीवर दवाखा यात उपचार चालु आहे वैगेरे मजकुरची खबर असुन ती दनांक 16/05/2017 रोजी 2025 वाजता 
रिज टर  दाखल कर यात आलेल  आहे. औषधोपचाराकर ता MGM ह पीटल कामोठे येथे दाखल के याचे व पोल स ठाणे कामोठे येथे दलेले 
प  आहे. कामोठे पोल स ठाणे यांनी जखमी ह बोल याचे प र थीत अगर जबाब लहुन दे याचे ि थतीत आहे अगर कसे या बाबतचे प  
वै यक य अ धकार , MGM कामोठे यांना प  दलेले असुन ते बोल याचे ि थतीत नस याचे अ भ ाय दे यात आलेला आहे. सदर अपघाताचे 
घटना थळ दाख वणेकर ता अपघातातील फयाद  ी. वशाल गजानन वरकर रा.गोवंडी यांना याचा मोबाइल 9021111358 वर दनांक 
17/5/2017 रोजी फोन क न बोला व यात आले होते. पंरतु ते आज रोजी दनांक 21/05/2017 रोजी वडखळ पोल स ठाणे येथे आ याने 
याना घटना थळ दाख वणेकर ता घेवुन असता फयाद  ी. वशाल गजानन वरकर यांनी घटना थळ दाख वले याची पंच 1) ी. नळकंठ 
ल मण पाट ल वय44 वष रा.कोळवे ता.पेण 2) ी.जनादन मधुकर पाट ल वय38 धंदाशेती रा.वडखळ ता.पेण यांचे सम  पाहणी केल  असता 
सदरचे घटना थळ हे मौजे वडखळ नवेगाव हद ◌ीत मुंबइ गोवा हायवे रोडवर गोवा बाजुकडुन मुंबइ बाजुकडे जाणारे लेनवर ड हायडरचे सफेद 
पटटजवळ आहे. सदर ठकाणी मुंबइ गोवा हा प का डांबर  र ता असुन घटना थळाचे पुव बाजुस सुमारे 50 मटरवर चौधर  टेडस, पि चमेस 
सुमारे 40 मटरवर अपना मोटस गरेज, द णे मुंबइ गोवा हायवे व उ तरेस गोवा मुंबइ हायवे व याव न गेलेला रे वे माग आहे.घटना थळी 
अपघात झा या या काह एक खानाखुणा दसुन येत नाह त वैगेरे मजकुरचा स व तर पंचनामा कर यात आलेला आहे. सदर अपघातातील 
सा ीदार 1) ी. दल प तुकाराम बावदाणे वय29 वष धंदानोकर  राहणार तुळशी अपाटमेट, सी वग, म नं.211 वरार पुव मो.नं.9594917245 
यांचेकडे वचारपुस करता यांचे सागने क , मी वर ल ठकाणी माझे कुटूंबासह राहतो. माझा बायकोचे मामा संजय शंकर मदणे, मे हना 
वशाल गजानन वरकर यांचे गावी संगमे वर येथे जा याचे ठर याने मी व माझा छोटा भाऊ अ वनाश असे दनांक 06/05/2017 रोजी वरार 

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

2 थायी पता वडखळ पोल स ठाणे, वडखळ, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

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

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



येथुन सायंकाळी 0600 वाजता नघुन रा ौ 900 वाज याचे सुमारास गोवंडी मुंबइ येथे आलो. तेथुन रा ौ 1045 वाजता तवेरा गाडी नंबर 
एम.एच.43/ ड7978 ह गाडी भाडयाने क न गाडीत मी, माझा छोटा भाऊ अ वनाश तुकाराम बावदाणे, माझे मामे सासरे संजय शंकर मदणे, 
मामी सासु सौ. व नता संजय मदणे, मे हना वशाल गजानन वटकर, मे हणी स या गजानन वटकर, मे हना शांत गजानन वटकर असे 
सव तवेरा गाडीत असुन संगमे वर येथे जा यास नघालो. मी मुंबइ गोवा हायवे रोडने जात असताना दनांक 07/05/2017 रोजी आ ह  लंघवी 
कर ता वडखळ ना या या पुढे गोवा बाजुकडे जाणारे रोडवर असलेले रे वे ज जवळ लघवी करणे कर ता आमची गाडी रोडचे बाजुला गोवा 
बाजुकडे तोड क न थांब वल . माझा मामा सासरा संजय शंकर मदणे हे लघवी कर ता रेाड स क न गोवा बाजुकडुन मुंबइ बाजुकडे जाणारा 
रोडचे प लकडे गेले. लघंवी वैगेरे झा यानंतर ते पु हा आम या तवेरा गाडीत बसणेकर ता येत असताना रोडचे म यभागी आलेवेळी मुंबइ 
बाजुकडुन गोवा बाजुकडे जाणारे कने याना ठोकर मा न अपघात केला. या अपघाताम ये मामे सासरे संजय शंकर मदणे यांचे कपाळावर व 
डो याचे मागील भागात गंभीर दुखापत झाल . रा ीची वेळ अस याने व तेथे अंधार अस याने आ ह  अपघात करणारे कचा नंबर पाहु शकलो 
नाह . आ ह  अपघातात जखमी झालेले मामे सासरे मदणे यांनी आम या तवेरा गाडीत बसवुन थम वडखळ येथील हा े ह पीटल म ये 
नेले. तेथुन यानी आ हाला पेण येथे जा याकर ता सां गत याने आ ह  पेण गवळी ड टर यांचेकडे गेलो. यानी मुंबइ येथे घेवुन जाणे बाबत 
कळ व याने आ ह  यांना MGM ह पीटल कामोठे येथे औषधोपचाराकर ता दाखल केले. तेथे ते कोमात गे याने यांना आ ह  पुढ ल 
अपचाराकर ता के.इ.एम ह पीटल मुंबइ येथे दाखल केले आहे. सदर अपघातातील अ ात क चालक यांने आपले ता यातील क अ वचाराने, 
हयगइले, र ताचे प र थीकडे दुलख क न धरधाव वेगात चालवुन याचे चुक मुळे अपघात झालेला असुन तो अपघाताची खबर न देता पळुन 
गेलेला आहे वैगेरे मजकुरची ह कगत सांगत असुन तसे याचे जबाब न द व यात आलेले आहे. सा ीदार नं.2) ी. अ वनाश तुकाराम बावदाणे 
वय24 वष धंदानोकर  राहणार तुळशी अपाटमेट, सी वग, म नं.211 वरार पुव मो.नं.8268024485 3) सौ. व नता संजय मदणे वय32 वष 
धंदाग हणी रा. म नं.6, मनीबाइ चाळ, एक वरा हाय कुल जवळ, स ाट अशोक नगर, गोवंडी मुंबइ 4) कुमार  सं या गजानन वरकर वय22 
वष धंदानोकर  राहणार म नं.6, मनीबाइ चाळ, एक वरा हाय कुल जवळ, स ाट अशोक नगर, गोवंडी मुंबइ 5) कुमार शांत गजानन 
वरकर वय19 वष धंदा श ण रा. म नं.6, मनीबाइ चाळ, एक वरा हाय कुल जवळ, स ाट अशोक नगर, गोवंडी मुंबइ अ.नं. 2 ते 5 यांचेकडे 
वचारपुस करता ते एकाच गाडीने वास कर त होते ते सा ीदार नं. 1 यांचे माणे ह कगत सांगत असुन याचे स व तर जबाब न द व यात 
आलेले आहे. एकंदर त सदर अपघाताचे झाले तपासाअंती अपघाताचे घटना थळाचे प रि थतीव न व सा ीदार यांचे सांगणेव न यांतील अ ात 
क वर ल अ ात क चालक याने आपले ता यातील क चाल वत घेवुन मुंबइ बाजुकडुन गोवाबाजुकडे जात असताना वडखळ नवेगाव मुंबइ 
गोवा हायवे येथे आलेवेळी आपले ता यातील क र याचे प र थीतीकडे दुल  क न, अ वचाराने, हयगइने, भरधाव वेगात चालवून पायी र ता 
स कर त असलेले जखमी इसम नामे संजय शंकर मदणे यांना समो न ठोकर मा न मोठया व गंभीर व पा या दुखापती हो यास 
कारणीभुत होवून अपघाताची खबर न देता तसेच जखमींना औषध उपचाराकर ता न नेता पळून झाला हणून माझी याचे व द 
भा.दं. व.सं.कलम 279,337,338 मो.का.कलम 184, 134, माणे सरकार तफ खबर आहे.माझी संगकावर टंकल खीत केलेल  खबर मी वाचुन 
पाह ल  ती माझे सांगणे माणे बरेाबर लह लेल  आहे.

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): EKNATHA  
PANDURANG SAKPAL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): EKNSAK198011        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): Pradip Balaso Suryawanshi

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



No. ( .): 1234

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

FIR No. ( थम खबर .): 0091 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 21/05/2017 19:05 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 21/05/2017 19:05 वाजता

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

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

       रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (मा हती मळा  याचे पोल स ठाणे): Date ( दनांक): 21/05/2017 Time (वेळ): 18:55 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:55 तास Entry No. (न द .):  034

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 26/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 20/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 13:30 तास Time To (वेळेपयत): 10:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. (बीट सं.): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (य द थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): उ तर, 10 क.मी.
(b) Address (पता): ए झर बया कंपनी साईड वरई,कजत-410101

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): राज  आनंदा मोरे   
(b) Father's Name ( का नाम): आनंदा मोरे
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1978 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8291057210

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रागोदरेज हल,क याण वे ट , िजठाणे,, क याण तालुका, ठाणे ामीण , 

महारा , भारत
2 थायी पता रागोदरेज हल,क याण वे ट , िजठाणे,, क याण तालुका, ठाणे ामीण , 

महारा , भारत

1
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

1 इतर इमारत आ ण बांधकाम 
सामु ी   

98  अँ यु मनीयम स ंग ले स 
लहाण मो या साईज याकमीतकमी 
लांबी 100X270mm व जा तीत 
जा त लांबी

1,79,000.00

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):

मी राज  आनंदा मोरे ,वय39 वष, धंदानोकर , जात हंदू मराठा, रा.गोदरेज हल,क याण वे ट िज.ठाणे,आधारकाड 
नं.353804006732,मो.नं.8291057210 सम  पोल स ठा यात हजर राहून खबर देतो क ,मी वर ल राहणारा असून तेथे माझे राहते घर आहे. 
घरात मी माझी प नीसुरेखा,आई व दोन मुल  असे एक ात राहतो. मी यु क सोल डेटेड क शन कंपनी ल.परेल स या ए झर बया कंपनी 
साईड वरई येथे टोअर इंचाज हणून 6 मह यांपासून नोकर स आहे.वरई येथे आम या कंपनीचे ए झर बया कंपनी अंतगत बांधकामाची 
साईड गेले 6 मह यांपासून चालू आहे. या कामासाठ  कंपनीने 4,528 अँ यु मनीयम स ंग लेट डुरंड फाम इंडीया वलसाड गुजराथ येथून 
माहे फे ुवार  2017 महात खरेद  केले या आहेत. सदर या ले स ए झर बया कंपनी या वरई येथील साईडमधील बी5 ब डींग या 
तळमज याम ये उघ या मोक या जागेत फे ुवार  महात ठेवले या आहेत. याचा वापर केलेला नाह . तेथे दवसपाळी व रा पाळी डयुट साठ  
आम या कंपनीने वचमन नेमलेले आहेत. सदर ले स द.20.04.2017 रोजी सकाळी 10.30 वाज या या सुमारास आमचे साईटचे इंिज नअर 
ी.गारगुंड साहेब यांनी चेक के या असता या मधील एकूण 98 ले स कमी अस याचे दसून आले.परंतू सदर या ले सचा वापर कोठेह  
झालेला नाह . तर  सदर या ले स दनांक 26 फे ुवार  2017 रोजी दुपार  01.30 वाजता ते द.20.04.2017 रोजी सकाळी 10.30 
वाज या या सुमारास चोर  झाले या आहेत. याबाबत आ ह  द.29.04.2017 रोजी नेरळ पोल स ठा यात ठाणे अंमलदार यां याकडे त ार  
अज सादर केलेला आहे. चोर स गेले या ले सचे वणन खाल ल माणे.1) 1,79,000/ पये डुरंड फाम इंडीया वलसाड गुजराथ या कंपनी या 
एकूण 98 अँ यु मनीयम स ंग ले स लहान मो या साईज या याची कमीतकमी लांबी 100X270mm व जा तीत जा त लांबी 400X2450mm 

यावर कंपनीचे ट कर व साईजची माह ती असले या ले स. 1,79,000/ . येणे माणे वर ल वणना या व कंमती या डुरंड फाम इंडीया 
वलसाड गुजराथ या कंपनी या एकूण 98 अँ यु मनीयम स ंग ले स लहाण मो या साईज या कोणीतर  अञात इसमांनी आम या 
संमती शवाय चो न नेले या आहेत. हणून माझी अञात इसमा व  त ार आहे. एकूण खरेद  केले या 4,528 अँ यु मनीयम स ंग लेटची 
ल ट या सोबत हजर केलेल  असून याम ये चोर स गेले या ले स या ल टचे पेजचे खाल ल बाजुस नशाणी कर यात आलेल  
आहे.सदर या ले स चोर बाबत माझा कोणावरह  काह एक संशय नाह . सदर या ले स मळून आ यास मी ओळखेन. माझी वर ल खबर 
माझे सांगणे माणे संगणकावर टंक लखीत केलेल  असून ती मला वाचून दाखवल  असता ती माझे सांगणे माणे बरोबर व खर  आहे.सदर 
गु हयाचा पुढ ल तपास पोसई हा े हे कर त आहेत.

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 1,79,000.00

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

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

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

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

(2) Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): MUKUND NARAYAN 
MHATRE

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): 1234        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

13.

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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(3) 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): RAVINDRA DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): PCMAH94325

Date and time of dispatch to the court (  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):15.
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Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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