
1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0119 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/06/2017 23:18 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/06/2017 23:04 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): 25/06/2017 Time (वेळ): 23:04 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:04 तास Entry No. (न द .):  032

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 25/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 18:00 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, 7 क.मी.
(b) Address (पता):  वाकस ,कजत-410101

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): जानु कुंडल क जाधव   
(b) Father's Name ( का नाम): कुंडल क जाधव
(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): 

(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 भडीपाडा वड 1, शवाजीनगर, वांगणी ,, अंबरनाथ, कुळगांव, ठाणे ामीण , 

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 जानु कुंडल क जाधव,वय40वष, यवसाय ुप ामपंचायत वांगणी येथे नोकर , रा.भडीपाडा वड .1, शवाजीनगर,वांगणी, 
ता.अंबरनाथ,िज.ठाणे, मो. नं.7779022866 सम  पोल स ठा यात हजर राहून जबाब लहून देतो क , मी वर ल दले या प यावर माझे 
कुटुंबासह एक  राहत असुन घरात मी माझी प नी सौ.जय ी जाधव व तीन मुले असे एक  राहतो. मी ुप ामपंचायत वांगणी येथे नोकर  
क न माझे कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. माझी मुलगी सा रका वजय मुकणे हचा ववाह वजय मुकणे,रा.वाकस,ता.कजत,िज.रायगड यां याशी 
दोन वषापुव  झालेला आहे. यांना एक मुलगी आहे. मा या मुल या घरात मुलगी,तीचा नवरा, सासु शालु वसंत मुकणे व तीची नऊ 
म ह याची मुलगी असे राहतात. दनांक 24/06/2017रोजी सायंकाळी 05.00वा.चे दर यान मा या मुल या घर  वाकस येथे राहणारा राज  
मोरे हा दा  प यासाठ  आला. हणुन माझी मुलगी सा रका ह तची सासु शालु हला हणाल  क, राज  मोरे याला दा  पयाला घरात 
जागा का देता, याव न सासुचे व मा या मुल चे करकोळ भांडण झाले. हणुन तीने मला वर ल ह कगत फोनवर सांगुन तु ह  उ या वाकसला 
नघुन या, हणुन मी व माझी प नी जय ी असे दनांक 25/06/2017रोजी वांगणी येथुन ेनने नघुन सायंकाळी 06.00वा.वाकस येथे 
मुल या घर  पोहोचलो. यावेळी मुल या घरात मुलगी सा रका, तची सासु शालु व तचा नवरा वजय असे होते. मी व माझी प नी तचे 
सासुची झाले भांडणाची समजुत काढल  व राज  मोरे यास वचार यासाठ  मी,माझी प नी व मुलगी असे राज  मोरे याचे घर  गेलो व 
या या अंगणात उभा राहुन यास हणालो क, तु मा या मुल या घरात दा  पयाला येतोस हणुन सासुसुनेचे भांडण होते. या गो ट चा 
यास राग येऊन याने हातात लाकडी दांडके घेऊन माझ्◌ा अंगावर धावत येवुन या या उज या हातातील लाकडी दांडके मा या डो यात 
जोरात मार याने मा या डो याला जखम होवुन यातुन र त वाहु लागले. हणुन माझी मुलगी व प नी भांडण सोड व यास गेले असता प नी 
सौ.जय ी ह या दो ह  पायांवर लाकडी दांड याने राज  मोरे याने उपट  घातले या आहेत. तसेच मुलगी सा रका ह या सु दा डा या पायवर 
लाकडी दांड याने उपट  घालुन हाताबु याने मारहाण क न शवीगाळी व िजवे ठार मार याची धमक  दल . हणुन माझी याचे व द 
कायदे शर त ार आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7779022866

2 थायी पता भडीपाडा वड 1, शवाजीनगर, वांगणी ,, अंबरनाथ, कुळगांव, ठाणे ामीण , 
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  राज  मोरे   1. 
वाकस,कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भा
रत

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

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

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

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

(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)): Rajendra Sukhdev 
Dusane

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH49695        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) 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)



(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): ratilal nahanya tadvi

Rank (हु ा): SI (Sub-Inspector)

No. ( .): 1234

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0141 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/06/2017 22:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/06/2017 22:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

2 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 184

3 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
4 भारतीय दंड सं हता १८६० 3049A)

5 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८

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): 25/06/2017 Time (वेळ): 21:44 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:44 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 25/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:00 तास Time To (वेळेपयत): 19:00 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): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (पता): कलोते गावचे ह त रषभ हटेल ,मुंबई पुणे NH-04हायवे रोडवर, म

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): VIKAS  KUBEAR CHOGULE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 04/06/1986 (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):

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 वकास कुबेर चौगुले, वय31 वष, यवसाय नोकर , पो. श. ब. नं. 1161, नेमणुक खालापुर पोल स ठाणे , मो. नं. 9011090870 सम  
सरकारतफ खबर लहुन देतो क , मी गेले 7 वषापासुन पोल स दलात नोकर स असुन स या खालापुर पोल स ठा यात पोल स शपाई हणुन 
चार वषापासुन नेमणुक स आहे. आज दनांक 25.06.2017 रोजी 19.00वाज याचे सुमारास मी मा या खाजगी मोटारसायकलने मुंबई पुणे 
NH4 हायवेरोडने ग त कर त आसताना मौजे कलोते गाव या ह त रषभ हटे या समोर मुंबई पुणे लेनवर मोटारसायकलवर ल दोन इसम 
र यावर पडलेले दसले. हणुन मी सदर ठकाणी जावुन खा ी केल  असता हो डा कंपनीची अँ ट वा नं. MH14FV9930 ह स कोण यातर  
अ ात वाहनाने मागुन ठोकर मारल्◌ाने सदर हो डा अँ ट वा वर ल दोन इसमांपैक  एक इसम जागीच मयत झा याचे व एक इसम जखमी 
झालेला दसला . हणुन मी ता काळ एका खाजगी वाहनाने जखमीस औषधोपचाराकर ता ध भाई अंबानी ह पीटल लो धवल  येथे पाठ वले. व 
मयत इसमास खाजगी अँ बुल स बोलावुन ाथ मक आरो य क  खालापुर येथे पाठ वले. सदर दो ह  इसमांबाबत चौकशी करता यांतील मयत 
इसमाचे नाव सुधाकर नामदेव गायकवाड, वय34 वष, रा. भानवज , खोपोल , ता. खालापुर व जखमी इसमाचे नाव र वं  शंकर गायकवाड, 
वय37 वष, रा. लोणावळा, िज.पुणे असे अस याचे मला समजले आहे. तर  आज दनांक 25.06.2017 रोजी 19.00 वाज याचे सुमारास मी 
मा या खाजगी मोटारसायकलने मुंबई पुणे NH4 हायवेरोडने ग त कर त आसताना मौजे कलोते गाव या ह त रषभ हटे या समोर मुंबई पुणे 
लेनवर आलेवेळी कोण यातर  अ ात वाहन चालकाने हयगयीने, अ तवेगाने , बेदरकारपणे, र या या प रि थतीकडे दुल  क न वाहन 
चालवुन पुढे जाणाया हो डा कंपनीची अँ ट वा नं. MH14FV9930 ह स मागुन ठोकर मा न अपघात क न अपघाताची खबर न देता पळुन 
गेला. व सदर हो डा अँ ट वा वर ल इसम नामे सुधाकर नामदेव गायकवाड ,वय34 वष, रा. भानवज , खोपोल , ता. खालापुर यास गंभीर 
व पाचे दुखापती होवुन याचे मरणास व इसम नामे र वं  शंकर गायकवाड, वय37 वष, रा. लोणावळा, िज.पुणे यास लहानमो या व पाचे 
दुखापती होणेस व हो डा अँ ट वा नं. MH14FV9930 हचे नुकसानीस कारणीभुत झाला, हणुन माझी सदर अ ात वाहन चालका व द 
सरकारतरफ कायदे शर खबर आहे. माझा वर ल जबाब मराठ त संगणकावर टंक ल खत केला असुन तो मी वाचुन पाह ला असुन माझे 
सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9011090870

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खालापुर पोल स ठाणे , खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता 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 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): 

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)): Sujit Bhagawan Thakur 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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(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): jamil ahmad shekh

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0141 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/06/2017 22:30 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/06/2017 22:30 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं हता १८६० 3049A)

3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३८
5 मोटरवाहन अ ध नयम, १९८८ 134

6 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): 25/06/2017 Time (वेळ): 21:44 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:44 तास Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 25/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 25/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:00 तास Time To (वेळेपयत): 19:00 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): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (पता): कलोते गावचे ह त रषभ हटेल ,मुंबई पुणे NH-04हायवे रोडवर, म

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): VIKAS  KUBEAR CHOGULE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 04/06/1986 (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):

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 वकास कुबेर चौगुले, वय31 वष, यवसाय नोकर , पो. श. ब. नं. 1161, नेमणुक खालापुर पोल स ठाणे , मो. नं. 9011090870 सम  
सरकारतफ खबर लहुन देतो क , मी गेले 7 वषापासुन पोल स दलात नोकर स असुन स या खालापुर पोल स ठा यात पोल स शपाई हणुन 
चार वषापासुन नेमणुक स आहे. आज दनांक 25.06.2017 रोजी 19.00वाज याचे सुमारास मी मा या खाजगी मोटारसायकलने मुंबई पुणे 
NH4 हायवेरोडने ग त कर त आसताना मौजे कलोते गाव या ह त रषभ हटे या समोर मुंबई पुणे लेनवर मोटारसायकलवर ल दोन इसम 
र यावर पडलेले दसले. हणुन मी सदर ठकाणी जावुन खा ी केल  असता हो डा कंपनीची अँ ट वा नं. MH14FV9930 ह स कोण यातर  
अ ात वाहनाने मागुन ठोकर मारल्◌ाने सदर हो डा अँ ट वा वर ल दोन इसमांपैक  एक इसम जागीच मयत झा याचे व एक इसम जखमी 
झालेला दसला . हणुन मी ता काळ एका खाजगी वाहनाने जखमीस औषधोपचाराकर ता ध भाई अंबानी ह पीटल लो धवल  येथे पाठ वले. व 
मयत इसमास खाजगी अँ बुल स बोलावुन ाथ मक आरो य क  खालापुर येथे पाठ वले. सदर दो ह  इसमांबाबत चौकशी करता यांतील मयत 
इसमाचे नाव सुधाकर नामदेव गायकवाड, वय34 वष, रा. भानवज , खोपोल , ता. खालापुर व जखमी इसमाचे नाव र वं  शंकर गायकवाड, 
वय37 वष, रा. लोणावळा, िज.पुणे असे अस याचे मला समजले आहे. तर  आज दनांक 25.06.2017 रोजी 19.00 वाज याचे सुमारास मी 
मा या खाजगी मोटारसायकलने मुंबई पुणे NH4 हायवेरोडने ग त कर त आसताना मौजे कलोते गाव या ह त रषभ हटे या समोर मुंबई पुणे 
लेनवर आलेवेळी कोण यातर  अ ात वाहन चालकाने हयगयीने, अ तवेगाने , बेदरकारपणे, र या या प रि थतीकडे दुल  क न वाहन 
चालवुन पुढे जाणाया हो डा कंपनीची अँ ट वा नं. MH14FV9930 ह स मागुन ठोकर मा न अपघात क न अपघाताची खबर न देता पळुन 
गेला. व सदर हो डा अँ ट वा वर ल इसम नामे सुधाकर नामदेव गायकवाड ,वय34 वष, रा. भानवज , खोपोल , ता. खालापुर यास गंभीर 
व पाचे दुखापती होवुन याचे मरणास व इसम नामे र वं  शंकर गायकवाड, वय37 वष, रा. लोणावळा, िज.पुणे यास लहानमो या व पाचे 
दुखापती होणेस व हो डा अँ ट वा नं. MH14FV9930 हचे नुकसानीस कारणीभुत झाला, हणुन माझी सदर अ ात वाहन चालका व द 
सरकारतरफ कायदे शर खबर आहे. माझा वर ल जबाब मराठ त संगणकावर टंक ल खत केला असुन तो मी वाचुन पाह ला असुन माझे 
सांगणे माणे बरोबर लह ला आहे. 

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9011090870

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता खालापुर पोल स ठाणे , खालापूर, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता 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 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): 

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)): Sujit Bhagawan Thakur 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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



(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): jamil ahmad shekh

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0068 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/06/2017 02:13 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/06/2017 02:13 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): 23/06/2017 Time (वेळ): 21:23 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:55 तास Entry No. (न द .):  003

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 19/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 19/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:30 तास Time To (वेळेपयत): 18:30 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): पूव, 3 क.मी.
(b) Address (पता): मोहोपाडा दांडफाटा रोडवर, गु दार मंद राचे समोर, चांभाल ,खालापुर 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): ीती   अ वनाश  हा े
(b) Husband's Name ( का नाम): अ वनाश हा े
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1961 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रसायनी पोल स ठाणे, खालापुर , रसायनी, 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):

जबाब तार ख 25/06/2017मी, ीती अ वनाश हा े वय.56 यवसाय नोकर , मपोह/11 नेमणुक, रसायनी पोल स ठाणे, सरकार तफ खबर 
लहुन देतो क ,मी गेले दोन वषापासून रसायनी पोल स ठाणे येथे नेमणुक स असून द.19/06/2017 रोजी 08.00 ते रा ौ 20.00 वाजेपयत 
ठाणे अमंलदार हणुन कत यावर असताना मौजे चांभाल  गावचे ह ीत चांभाल  दांडफाटा रोडवर गु दार मंद राचे समोर अपघात झा याची 
खबर शांत मुधकरराव लोणकर वय. 24, यवसाय. रलाय स फायर डपाटमट, मुळ रा. पुलई पो. पवनुर ता.िज.वधा स या रा.संजय कदम 
चांभाल  पो.मोहोपाडा ता.खालापुर यांनी द.23/06/2017 रोजी मोटार अपघातची खबर दल  ती ता 19/06/2017 रोजी सायंकाळी 06.30 
वाजताचे सुमारास चांभाल  गावचे ह ीत मोहोपाडा दांडफाटा रेाडवर गु दार मंद राचे समोर मोटार अपघाताची खबर देणार हे व यांचा म  
होम  यशवंत भेडारकर असे र ता ओलांडत असताना मोहोपाडा बाजुकडुन दांडफाटा बाजुकडे जाणार  र ा नं. एमएच 46 एसी 2516 याची 
ठोकर मा न अपघात झालेला आहे. सदर अपघातात होम  यशवंत भेडारकर रा.चांभाल  ता.खालापुर यांना दुखापत झालेल  असुन यांना 
औषधोपचाराकर ता नरामय हा पीटल पनवले येथे अडमीट केलेले आहे. सदरचा अपघात हा र ा नं. एमएच 46 एसी 2516 यावर ल चालक 
नाव गाव माह त नाह  यांचे चुक मुळे झालेला अस याबाबत दलेल  मोटार अपघाताची खबर रसायनी मोटार अपघात रिज.नं.18/2017 कडे 
द.23/06/2017 रोजी दाखल आहे. आ ह  अपघाताचे घटना थळाचा दोन पंचाचे सम  पंचनामा के याचा मजकुर अपघाताचे घटना थळ 
अपघातील सा ीदार षांत मुधकरराव लोणकर यांनी दाख वले ते पाहता मौजे मोहोपाडा दांडफाटा रोडवर चांभाल  गावचे हदद त गु दार 
मंद राचे समोर रोडवर आहे. अपघात ठकाणाचा र ता हा 18 फुट ंद चा डांबर  र ता हा वळणाचा व सपाट आहे. पुव पि चमेस मोहोपाडा 
दांडफाटा रोड व द णेस गु दार मंद र, उ तरेस चांभाल  गावची मषानभुमी आहे. वगैर मजकुरचा कर यात आलेला घटना थळाचा पंचनामा 
कागदप ात सामील कर यात आलेला आहे.सदर अपघाताचे कामी सा ीदार 1) षांत मुधकरराव लोणकर वय. 24 यवसाय. रलाय स फायर 
डपाटमट, मुळ रा. पुलई पो. पवनुर ता.िज.वधा स या रा.संजय कदम चांभाल  पो.मोहोपाडा ता.खालापुर यांचे सांगणे क , द.19/06/2017 
रोजी सं याकाळी 06.30 वाज याचे सुमारास गु दार मंद राचे समोर रोड ओलांडत असताना मोहोपाडा बाजुकडुन दांडफाटा बाजुकडे भरधाव 
वेगाने जाणार  र ा नं. एमएच 46 एसी 2516 चालकाने माझा म  होम  यशवंत भेडारकर यांना ठोकर मा न अपघात क न सदर 
अपघातात यांचा म  होमद भेडारकर यास दुखापती क न अपघाताची खबर न देता पळुन गे याची हक गत सांगत आहेत. एकंदर त सदर 
अपघाताचे झाले तपासाअंती घटना थळाचे पर ि थती व सा ीदार यांचे सांगणे व न यांतील र ा नं. एमएच 46 एसी 2516 ह वर ल अ ात 
आरोपीत र ा चालक याने दनांक 19/06/17 रेाजी मोहोपाडा ते दांडफाटा रोडने आपले ता यातील र ा चालवीत घेवुन जात असताना मौजे 
चांभाल  गावचे ह ीत गु दार मंद राजवळ सायंकाळी 06.30 वाजता आले वेळी याचे ता यातील र ा ह  र याचे प र थीतीकडे दुल  क न, 
अ वचाराने, हयगईने बेदरकारपणे व भरधाव वेगात चालवून र ता ास कर त असलेला पादचार  होम  यशवंत भेडारकर यास जोरात ठोकर 
मा न अपघात क न पादचार  यांना लहान मोठया दुखापती होणस व अपघाताची खबर न देता पळुन गेला हणुन 
भा.दं. व.सं.कलम.279,337,338 मो.वा.का.कलम 184, 134 माणे सरकार तफ खबर आहे. माझा संगणकावर टंक लखीत केलेला जबाब मी 
वाचुन पाह ल तो माझे सांगणे माणे बरोबर आहे.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9922292013

2 थायी पता रसायनी पोल स ठाणे, खालापुर , रसायनी, 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): 

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)): ARVIND 
SHARADCHANDRA THAKUR

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2099        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): DATTATREY NAMDEO BORATE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69316

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

3

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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

4

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



1. P.S. (पोल स ठाणे): रसायनी

FIR No. ( थम खबर .): 0069 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 25/06/2017 18:01 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 25/06/2017 17:23 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 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): 24/06/2017 Time (वेळ): 13:04 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:23 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 18/06/2017 Date To ( दनांक पयत): 18/06/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 06:00 तास Time To (वेळेपयत): 06:30 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, 4 क.मी.
(b) Address (पता): मुंबई पुणे दुतगती महामागाव , रसवाडी गावचे हदद त,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): Manish   Milind Mhatre

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 22/06/1987 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रसायनी पोठाणे, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रसायनी पो ठाणे, खालापूररायगड, महारा , भारत
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S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम  ता कार) Property Type (स पि त के 
कार)

Description 

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

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9730731220

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 पंकज    वडके 1. क याण,क याणठाणे शहर,महारा ,भारत

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

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

S. No. (अ. .) UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
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मी, म नष मल ंद हा े, वय 29, यवसाय नोकर , पोना/1220 नेमणुक, रसायनी पोल स ठाण,◌े मोबाइल मांक 9730731220 सम  
पोल स ठाणेत हजर राहून सरकार तफ खबर लहुन देतो क ,मी गेले एक वषापासून रसायनी पोल स ठाणे येथे नेमणुक स असून 
द.24/06/2017 रोजी रोजी 08.00 वा त 20.00 वाजेपयत ठाणे अमंलदार कत यावर असताना कामोठे पोल स ठाणे कडील जावक मांक 
3929/2017 दनांक 18/06/2017 अ वये एमएलसीचे पेपस ा त झाले याम ये ीमती व ना बाळक ण नागावकर रा. डी 10 सयोग अपा 
गवळी नगर वजय नगर क याण पुव ता क याण म  नं 9167139026 यांचा जबाब अवलोकन केला, यातील मजकूरता 18/06/2017 रोजी 
लोनावळा येथुन सकाळी 06.30 वाजताचे सुमारास माझे नावावर असलेले नशान डटसन रेडी गो कार नं एमएच/05/डीइ/0697 ह  घेवून 
क याण येथे ये यास नघालो सदरची कार ह  पंकज वडके हा चाल वत होता. मी याचे बाजुचे सट वर बसले होते. सदर कार ह  पुणे मुंबइ 
ए स ेस हायवे रोडने मुंबइ बाजुकडे येत असताना ए स ेस हायवे कमी 17 बाक  असताना आम या कारला कोण या तर  वाहनाने ठोकर 
मा न अपघात केला असून सदर अपघातात मला त डास दुखापत होवून उजवे पायास व कंबरेस मुका मार लागला. डाय हर पंकज वडके यास 
पोटास मार लागला असून माग या शटवर बसलेले आशा गोडबोले वय 35 हस डो यास गंभीर दुखापत झाल  असून ती बोल या या ि थतीत 
नाह . तसेच सोनाल  वायकर हस डो यास दुखापत होवून पायास मुका मार लागलेला आहे, तसेच पुनम पोपट सोनावळे हस त डास दुखापत 
होवून डावे डोळयाजवळ दुखापत झाल  आहे. आमचे झाले दुखापतींवर दवाउपचार चालू असून मी पुणपणे शु द वर असून बोल या या ि थतीत 
आहे. सदर अपघातात माझे कारचे नुकसान झाले आहे, वगैरे मजकूर या जबाबाव न रसायनी पोल स ठाणे मोटार अपघात रिज टर नंबर 
19/2017, दनांक 24/06/2017 कडे दारखल करणेत आला आहे.वर ल माणे मोटार अपघात दाखल झालेनंतर आ ह  दोन पंचासम  
अपघाताचे ठकाणी गेलो सदर अपघाताचे ठकाण हे सा ीदार ी.मोह मद जाफर इमाम, आयआरबी हायडा ऑपरेट, रा, आयआरबी चौक  
यांनी सम  हजर राहून दाख वले ते पाहता मौजे रसवाडी गावचे हदद त मुंबइ पुणे दु्रतगती महामागावर पुणे लेनवर कलो मटर नंबर 
17/100 वर 3 नंबर या लेनवर आहे. सदरचा र ता हा प का समट क टचा असून तो 3 लेनचा आहे, रोडचे उ तर बाजूस 5 फुट ंद ची 
प क  डांबर  साइट पटट  आहे. अपघाताचे ठकाणी काचेचे बार क तुकडे पडलेले आहेत. सदर ठकाणची येक लेन ह  सुमारे 12 फुट ंद ची 
आहे. अपघातातील कार ह  सुर तते या द ट ने व अपघातातील वाहनामुळे इतर दुसरे वाहनांचे अपघात होवू नये याकर ता सदरची कार ह  
आयआरबी या कमचार  यांनी आयआरबी चौक  रसवाडी समोर अपघाताचे ठकाणा पासून सुमारे 300 मटर अंतरावर ठेवल  आहे. तची 
प रि थती पाहता सदर कारचा मांक एमएच/05/डीइ/0697 असा असून ती नसान कंपनीची डटसन रेडी गो मडेलची लाल रंगाची व वरती 
काळा पटटा असलेल  आहे. सदर कारचे बोनेट तुटून इंिजन खाल  ल बकळत आहे. सदर कारची समोर ल काच पुणपणे फुटलेल  आहे. पुढ ल 
बाजूचे दो ह  दरवाजे तुटलेले आहेत. पुढ ल बाजुचा उजवा टायर नघून गेलेला आहे. कारचे आतील बाजूचे टेर ंग इंटेर अल व सट तुटले 
आहे. अपघाताम ये कारचे मोठया माणावर नुकसान झालेले दसून येत आहे.सदर अपघाताचे ठकाणची चतु समा पाहता पुव पि चम पुणे 
मुंबइ लेन, द णेस मुंबइ पुणे लेन, यापल कडे रसवाडी गावची शेत जमीन, उ तरेस मोकळी जागा आहे, येणे माणे चतु समा आहे, वगैरे 
मजकूरचा कर यात आलेला पंचनामा मोटार अपघाताचे पेपसम ये सा मल करणेत आला आहे,तसेच सदर मोटार अपघाताचे तपासकामी 
सा ीदार मोह मद जाफर इमाम, वय 35 आयआरबी हायडा ऑपरेट, रा, आयआरबी चौक  तालुका खालापुर यां याकडे वचारपूस कर यात 
आल  आहे. यांचे सांगणे क , ते गेले 1 वषापासून आयआरबी येथे हायडा ऑपरेटर हणून काम करतात, ते दनांक 18/06/2017 रोजी 
सकाळी 8.00 ते 19/06/2017 रोजी सकाळी 08.00 वाजे पयत डयुट स हजर होते. यां या सोबत सदर दवशी राम छट  ठाकूर हे हे पर 
हणून डयुट स होते. दर यान यांना दनांक 18/06/2017 रोजी 08.15 वाजता आयआरबी क टोल म मधून कलो मटर नंबर 17/100 
येथे अपघात झा याचा कल आला. या माणे ते अपघाताचे ठकाणी गेले यावेळी अपघातातील जखमी यांना आयआरबी या अ युल स मधून 
औषध उपचारासाठ  एमजीएम हि पटल कामोठे येथे नेले होते. अपघाताचे ठकाणी नसान कंपनीची डटसन रेडी गो मडेलची लाल रंगाची व 
वरती काळा पटटा असलेल  कार मांक एमएच/05/डीइ/0697 ह  पुणे मुंबइ लेन या 3 नंबर लेनवर होती. तेथे दुसरे कोणतेह  वाहन उभे 
न हते. अपघाताम ये कारचे समोर ल बाजुचे मोठया माणावर नुसान झालेले होते. अपघाताचे ठकाणी काचेचे तुकडे पडलेले होते. अपघातातील 
कारमुळे इतर वाहनांचा अपघात होवू नये हणून यांनी ती कार आयआरबी चौक या जवळ मोकळया जागेत हायडाने उचलून ठेवल  आहे. 
अशी ह कगत सांगत अस याने तसे यांचे जबाब न द व यात आले आहे.एकंदर त मोटार अपघाताचे झाले तपासाअंती असे दसून येते क , 
यातील मोटार अपघातातील खबर देणार यांनी सदरचा अपघात हा यां या कारला कोण यातर  वाहने ठोकर मार याने झाला अस याचे 
सां गतले आहे. परंतु अपघाताचे ठकाणची व अपघातातील कार मांक एमएच/05/डीइ/0697 हची प रि थती पाहता सदर अपघातातील कार 
ह  दनांक 18/06/2017 रोजी सकाळी 06.30 वाजे या दर यान मुंबइ.पुणे दु्रतगती महामागाव न पुणे मुंबइ लेनवर मौजे रसवाडी गावचे 
हदद तून कलो मटर मांक 17/100 वर लेन मांक 3 व न जात असताना कारवर ल चालक नामे पंकज वडके पुण नाव मा हत नाह  
यांनी आपले ता यातील कार ह  अ वचाराने, हयगयीने, बेदारकारपणे व भरधाव वेगात जावून पुढे जाणारे कोण यातर  अ ात वाहनाला 
पाठ मागून ठोकर मा न अपघात क न वताचे तसेच सा ीदार 1. व ना बाळक ण नागावकर 2. आशा गोडबोले 3.सोनाल  वायकर 4. पुनम 
पोपट सोनावळे यां या लहान व मोठया व पाचे दुखापतीस व कार या समोर ल बाजुचे नुकसानीस कारणीभूत झाला हणून माझी याचे 
व द भा.द. व.सं.क. 279, 337, 338 व मोटार वाहन कायदा कलम 184 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):  /  or ( या)   
    

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): shubhash poshuram 
mhatre

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 834        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.
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(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):15.
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Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबर तील मु ा . ७ ला जोडप ):

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

S. No. 

(अ. )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth (ज  मतार ख/ 
वष)

Build (बांधा) Height 
(cms) 

(
उंची(स.मी
)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष  

Deformities / Peculiarities 

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

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

                

Language/Dialect 

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

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderma 

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

14 15 16 17 18 19 20

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

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

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