






1. P.S. (पोल स ठाणे): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0109 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/04/2017 21:20 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/04/2017 15:30 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

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): 30/04/2017 Time (वेळ): 21:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:00 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 30/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 15:30 तास Time To (वेळेपयत): 15:30 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): कजत
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूर  और दशा): पि चम, 1 क.मी.
(b) Address (पता): धापया मंद र  कजत बाजारपेठ ,कजत

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

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

(a) Name (नाव): सोनी  मोहन   गु ता
(b) Husband's Name ( का नाम): मोहन गु ता
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1993 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): इतर 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9561682578

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  धापया मंद र  कजत बाजारपेठ, कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता  धापया मंद र  कजत बाजारपेठ, कजत , कजत, 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):

वतहुन

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

जबाब ता.30/04/2017 मी सोनी मोहन गु ता वय24 धंदा गह णी रा. धापया मंद र कजत बाजारपेठ ता.कजत मोबा 9561682578 सम  
पो लस ठा यात हजर राहून लहून देते क, मी वर ल ठकाणची राहणार  असुन तेथे आमचे राहते घर आहे. मी गेले 13 मह यापुव  मोहन 
संबुदयाल गु ता यांचेबरोबर ववाह क न सदर ठकाणी माझे सासरचे लोकांसोबत राहते.तसेच माझे पती मोहन गु ता हे गेले काह  आठ 
दवसापासून याचे डो यावर पर णाम झा याने ते रा ीचे वेळी धापया मंद रात तसेच दुकानात बसत होते. आज ता. 30/04/2017 रोजी 
15.30वा.चे दर यान मी, माझे पती मोहन तसेच माझी सासू पावती गु ता असे आ ह  धापया मंद रात बसलो होतो. ते हा धापया मंद राचे 
गेटवर गटटू नावाचा मुलगा तेथे येवुन पती मोहन यास चडवत होता. यास पती मोहन यांनी या मुलास घर  जाणेस सां गतले. ते हा या 
मुलाची आई छाया व णू बांते ह  तेथे येवून बडबडू क  लागल . ते हा मंद रात व णू बांते हे तेथे येवुन शवीगाळी क न यांनी याचे 
हातातील लाकडी बँटने पती मोहन गु ता यांचे डो यात मारल  यानंतर गालावर दोन चापट  मार या व यानंतर हाताचे मु ीने हनुवट चेवर 
ठोशा मारला असता तेथे हनुवट चे खाल  र त येवु लागले ते हा पती हणाले क , अजुन मारा देव तुमचे भले करेल असे बोलला. याचे 
हनुवट तुन र त येवुन वाहताना पा हले असता व णु बांते यास माझे सासरचे लोकांनी दुर ढकलुन पती मोहन गु ता यास आमचे येथे राहणारे 
आमचे नातेवाईक यांनी गाडीत बसवुन ह पीटल येथे दवाउपचारासाठ  घेवुन गेले, तर  आज रोजी ता. 30/4/2017रोजी 15.30वा.चे दर यान 
मी माझे पती मोहन गु ता व सासु असे धापया मंद रात बसलो असताना तेथे व णू बांते याचे मुलास मं दरातुन घर  जा असे सां गतले 
असता या गो ट चा मनात राग ध न व णु बांते यांनी तेथे येवुन शवीगाळी क न याचे हातातील लाकडी बँटने पती मोहन गु ता यांचे 
डो यात मा न तसेच गालावर दोन चापट  मा न,व हाताचे मु ीने हनुवट चेवर ठोशा मा न दुखापत क न र तबंबाऴ केले हणुन माझी यांचे 
व द कायदे शर त ार आहे.माझा वर ल जबाब मी सां गतले माणे बरोबर व खरा आहे. तो संगणकावर टाईप केला असून तो मला ह ंद तून 
समजावून सां गतला आहे. सम  हे लहुन दले ता. 30/4/2017 ठाणे अंमलदारकजत पोल स ठाणे 

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 व णू    बांते   पुण नाव 
माह त नाह

1. धापया मंद र  कजत 
बाजारपेठ,कजत,कजत,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)): LAXMAN NIVRUTTI 
GHULE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362LNGM8501W        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).

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)



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): Ajmuddin Ibrahim Mulla

Rank (हु ा): I (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): महाड शहर

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/04/2017 02:37 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/04/2017 02:37 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 ३३७
5 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): 30/04/2017 Time (वेळ): 01:10 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 02:21 तास Entry No. (न द .):  001

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 29/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 20:05 तास Time To (वेळेपयत): 20:15 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, 8 क.मी.
(b) Address (पता): दासगाव महाड,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): अतहर   ईनायतू ला  जलाल 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1967 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(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 टोळ ता महाड, महाड शहर, 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 खबर देणार यांचा भाऊ व पुत या हे यांची मोटार सायकल ं. एमएच 06/बीए 2784 ह व न टोळ 
येथून दासगावकडे चाल वत घेऊन येत असताना महाड बाजूकडून येणार  झायलो गाडी . एमएच 46/ए स 4782 ह  वर ल चालक आरोपीत 
याने गाडी भरधाव वेगात चालऊन र याचे प र थीतीकडे व नयमांकडे दल  क न अ वचाराने, हयगयीने, बेदरकारपणे चालऊन समो न 
येणार  मोटारसायकल ह स राँग साईडला जाऊन ठोकर मा न अपझात क न अपघातात मोटार सायकल वार व याचे पाठ मागे बसलेला 
मुलगा यांना लहान मो या व पा या दुखापती हो यास व मोटारसायकल नुकसानीस कारणीभूत झाला हणून. 

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

2 थायी पता टोळ ता महाड, महाड शहर, 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 गणेश   वजय   परब 1. गोरेगाव मुंबई,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):

(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)): Ravindra Pitambar 
Shinde

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): BPMH75186        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.)

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)

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

Name (नाव): Ravindra Pitambar Shinde

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): BPMH75186

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): माणगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0061 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/04/2017 01:55 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/04/2017 01:31 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): 30/04/2017 Time (वेळ): 01:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 01:31 तास Entry No. (न द .):  004

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 29/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ८ Time From (वेळेपासून): 22:00 तास Time To (वेळेपयत): 22:30 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, 12 क.मी.
(b) Address (पता): दूवा हटेलचे शेजार , ी चावडा यांचे गरेजजवळ, इंदापूर माणगाव,माणगाव

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): राहूलकूमार अ नल साद संग   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1992 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(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 साई फाम मूठवल , माणगांव, माणगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता गले सी फ नचर जवळ, प लवकर लाझा लट नं 202, माणगांव, माणगांव, 

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):

माणगाव पो. ठाणेगू.रिज.नं. 61/17 भा.द. व.स.कलम 324, 323,504,506 खबर देणार राहूलकूमार अ नल साद संग वय 25 वष यवसाय 
कं ांटदार रा.गले सी फ नचर जवळ प लवकर लाझा लट नं 202 माणगांव ता.माणगांव मो.नं. 8698493935 आरोपी दशरथ मोह ते 
रा.इंदापूर (पूण नाव माह त नाह ) सा ीदार चमनकूमार संजय साद वय 25 रा.चकवाई वार सल गंज नवादा बहारघ.ता.वेळ.ठ काण 
ता.29/04/2017 रोजी 2230 वा. मौजे इंदापूर ता.माणगाव येथे ी.चावडा यांचे गरेजजवळ ( दूवा हटेलचे शेजार ) ह कगत यांतील खबर देणार 
हे कं ाटदार असून यांनी यांतील आरोपीत यास रे वे क ब रगेट ंगचे काम त डी कराराने दलेले आहे. वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील 
यांतील आरोपीत कामाचे पै याचे वषयाव न खबरदेणार यांचे ब ल मनात राग ध न शवीगाळी ध काबू क  क न खबर देणार यांचे 
डो यात दगड मा न यांचे डो यास दूखापत केल . तसेच यांना सोड व यास आलेला यांतील सा ीदार यासदेखील हाताबू याने मारहाण 
क न खबरदेणार यांना िजवे ठार मार याची धमक  द ल  हणून वैगरे हक गत रिज दाखल क न मा.व र ठांना मीह ती द ल . पूढ ल तपास 
पोहवा 1478 पाट ल कर त आहेत.

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8698493935

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 दशरथ मोह ते  पूण नाव  
माह त नाह  

1. इंदापूर,माणगांवरायगड,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)): SUDHAKAR  
GANGARAM  PATIL

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1471        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.)

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)

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

Name (नाव): Sandip Bhangwanrao Ghuge

Rank (हु ा): SP (Superitendant of Police)

No. ( .): 00

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 1972 साधारण/म  यम 122-152 ग  हाळ वण  

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): मु ड

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/04/2017 16:59 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/04/2017 15:42 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): 29/04/2017 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:42 तास Entry No. (न द .):  018

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 29/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 18:00 तास Time To (वेळेपयत): 18:10 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): उ तर, 18 क.मी.
(b) Address (पता): का शद बच येथे,मु ड-402401

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): रोह त    रघुनाथ  प याळ
(b) Guardian's Name ( का नाम): रघुनाथ ल मण प याळ
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1991 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): नोकर

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9881350072

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता चाळ नं84/3 पवती दशन, पुणे-9, द तवाडी, पुणे शहर, महारा -411009, भारत
2 थायी पता चाळ नं84/3 पवती दशन, पुणे-9, द तवाडी, पुणे शहर, महारा -411009, 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)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

 मोटोजी4 लसकं.मोबाम ये 
टाटाडोकोमो सम नं.9028793235 
व िजओ सम 
नं.8668464584 फयाद च

10,000.00

2 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

ले नओ वाईब के नोट 5या 
कं.मोबा.म ये आयडीया सम 
नं.7841034200 म  साद घोगले 
या या मालक चा

12,000.00

3 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 
एक मोटोजी 2कं.चा मोबा.म ये टाटा 
डोकोमो सम नं.8087602350 म  
साद घोगले या या मालक चा

8,000.00

4 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

रेडमी नोट3कं.मोबा.म ये 
टे लनाँर सम.नं.7276800370व 
िजओ सम 
नं.8999796453मह क ढाळकर यां

10,000.00

5 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

रेडमी नोट2एस कं.मोबा.म ये 
वोडाफोन सम 
नं.7875634864कचराय ह नुरे 
या या मालक चा

3,000.00

6 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

सँमसंग कं.मोबा.म ये वोडाफोन 
सीम.नं 7263929101 व एअरटेल 
सीम.नं 7387799436 करण वंटे 
यांच

5,000.00

7 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

एक रेडमी 2एस या कं.मोबाईल 
याम ये  सम नसलेला म  दपक 
भलारे या या मालक चा 
जु.वा. कं.अं.

3,000.00

8 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 
एक रेडमी 4या कं.मोबा.म येटे लनाँर 
सम नं.7841034300 दपक भलारे 
 यां या मालक चा 

10,000.00

9 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान मोबाईल फोन 

एक नोक या कं.मोबा.म ये आयडीया 
सम नं. 9422320486 दपक 
भलारे  यां या मालक चा 
जु.वा. कं.अं.

2,000.00

10 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे इतर कोणतीह  कागदप े

म  साद घोगले चे पाक टातील 
2ि हलर 
ा.लायस स,गाडीचेRCबुक,बँक आँफ 
महारा  व काँसमाँस बँक A

.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):

चोर स गेले या मालाची प रपूण मा हती नस याने मा हती घेवून त र द

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   

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



11 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे इतर कोणतीह  कागदप े

म  दपक भलारे यांचे पाक टात 
ठेवलेले पँनकाड,मतदान काड 
काँसमाँस बँक शाखा पुणे एट एम 
काड 

.00

12 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे इतर कोणतीह  कागदप े
म  मह  क ढाळकरचे पा कटातील 
पँनकाड,टू ि हलर ाय.लायस स,बँक 
आँफ महारा  शाखा पुणेATM

.00

13 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे परवाना
म  कचुराय ह नुरे यांचे पा कटात 
ठेवलेले टु ि हलर ायि हंग 
लायस स कं.अ

.00

14 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 
500  दराची 1नोट व 100  
दरा या 2नोटा फयाद चे पाक टात 
ठेवलेल  र कम

700.00

15 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 
500/  व 100  दरा या नोटा म  
साद घोगले या या पाक टात 
ठेवलेल  र कम

4,000.00

16 इतर मानवी अवयव/उ पादने केशर  व न या कलरची बँग 
(सँग)जु.वा. क.अं. .00

17 इतर घरगुती व  तु 
फयाद  व म  साद घोगले, करण 
वंटे यां या मोटार सायकल या 
चा या कं.अं.

.00

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेऴी व ठ काणी यांतील फयाद  हे यांचे म ासोबत का शद बच येथे मोटारसायकलने फर यास आले असता ते समु ा या 
पा यात पोह यासाठ  जाते वेळी व रल वणनाचा व कंमतीचा माल एक बँगेत समु ा या कनार  वाळूवर ठेवून पा यात पोहायला गेले असता 
कोणीतर  अ ात इसमाने यांचे संमती शवाय वाता या फाय याकर ता लबाडी या हेतून चो न नेला हणून

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 67,700.00

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)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): RAMESH GANPAT 
BHOSALE

Rank (हु ा): पोल स नर क

No. ( .): 1234        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.)

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): RAMESH GANPAT BHOSALE

Rank (हु ा): I (Inspector)

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)  

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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0083 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/04/2017 15:11 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/04/2017 15:11 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 ३८५
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ४४७
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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): 30/04/2017 Time (वेळ): 14:45 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:45 तास Entry No. (न द .):  019

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 24/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:30 तास Time To (वेळेपयत): 17:40 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, 2 क.मी.
(b) Address (पता): मौजे नेरळ ,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): ी. वशाल हर राम वैद   
(b) Guardian's Name ( का नाम):  हर राम वैद
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1973 (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):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  रा1012 उपवन टवर  10 वा माळा,, डीःवींग,अ पर गो वंद नगर, मलाड इ ट, 

मुंबई 97, नेरळ, रायगड, महारा , भारत
2 वतमान पता मौजे नेरळ , ता कजत , नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
3 थायी पता  रा1012 उपवन टवर  10 वा माळा,, डीःवींग,अ पर गो वंद नगर, मलाड इ ट, 

मुंबई 97, नेरळ, 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 भगवान चंचे पुम नाव 
माह त नाह  समजय वेहेळे 
 पुम नाव माह त न 

1. नेरळ,ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,भारत
2. मौजे नेरळ,ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,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.)

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



मी, ी. वशाल हर राम वैद, वय 44 वष, यवसाय ब डर आ ण डे हलपस रा.1012 उपवन टवर, 10 वा माळा, डीःवींग,अ पर गो वंद नगर, 
मलाड इ ट, मुंबई 97 मो.नं.9821026657, 9702026657 सम  पोल स ठा यात हजर राहून जबाब देतो क , मी वर ल ठकाणी राहत 
असून माझे स या नेरळ येथे मातो ी नगरम ये दार का रयल इ ा एल.एल.पी. हल  नावाचे 136 गुठंयाम ये कन शन साईट सु  
आहे.चालू आहे. याम ये आ ह  1) वशाल वै य 2) व म चैधर  3)रमाशंकर अव थी 4) ेमलता तवार  5)अनाधीपाठ  6)अ नल नर  पोतदार 
असे आ ह  पाटनर आहोत.आमचे स या नेरळ येथे स या क ट शनचे काम जोराने चालू आहे. सदर साईटवर बांधकामाचे काम जानेवार  
2017 म ये सु  केले. यावेळी आ हाला लागणारा मटे रअल भगवान चंचे, थमेश मोरे व इतर लोक यांनी मटे रअल पुर व याची कामाची 
मागणी केल . मी या लोकांना कामे दल  आहेत. या माणे लोकल मटे रलरेती,वीट,खडी,जेसीबी इ याद ते मला पुर वत होते. या माणे यां या 
ऑडर चालू आहेत दनांक 24.04.2017 रोजी मी मला मटे रअल स लाय करणारे थमेश मोरे यांना मी शस ड आण यास सां गतल  
या माणे याने शस ड पाठ वल  सायंकाळी 04.30 वाजता सदरचा माल खाल  करत असताना भगवान चंचे यांचा मनेजर संजय वेहेळे यांने 
माझे साईटवर आमचे परवानगी शवाय यवून मला याचे मोबाईल 9822120960 फोनव न माझा मोबाईल नं9702026657 वर फोन 
केला.मला मोबाईलव न शवीगाळी क न आमची स लाय चालू असतान तु ह  थमेश मोरे यास स लायचे काम कसे दले असे बोलून 
शवीगाळी केल . यावेळी मी ह पीटलम ये अस याने मी फोन कट क न टाकला माझे साईटवर ल ोजे ट मनेजर महेश जु नरकर व 
साईटवर ल माणूस बाळाराम थोरवे यांना मारहाण केल  महेश जु नरकर यांना याने लोखंडी सळईने पायावर मारले आहे. तसेच थोरवे यास 
चार पाच कानफाट त मार या व शवीगाळी केल .नंतर तो तेथून नघून गेला होता.तसेच दनांक 28042017 रोजी भगवान चंचे यांचा माणूस 
नाव माह त नाह हा माझे क टऋ शन साईटवर आला व आमचे भगवान शेट यांना तुम या सोबत बोलायचे आहे.असे सांगून याने याचे 
मोबाईलव न भगवान चंचे यांना फोन लावून दला . या माणे फोनवर बोलू लागलो यावेळी भगवान चंचे यांनी मला तु हाला भेटायचे आहे 
असे सां गतले यावर मी यास आज भेटता येणार नाह .मला मुंबई येथे जायच आहे.उ या भेटूया असे सां गतले या माणे मी भगवान चंचे 
यांना द 29.04.2017 रोजी फोन केला व काल मी सां गतले माणे आज आपण भेटायचे आहे असे सां गतले याने यावेळी मला 
भेट यासाठ  येतो असे सां गतले मी माझे साईटवर दुपार  01.00 वा सुमारास येवून मी साईटवर ल कामकाज करत ऑफ सम ये बसलो 
असताना सायंकाळी 05.30 वाज याचे सुमारास भगवान चंचे हे माझे साईटवर आले व माझे ऑफ सम ये येवून माझेशी मट ंग केल . यावेळी 
यांनी माझेशी चचा केल  व सदर चचम ये यांनी माझेकडे मागणी केल  क , साईटवर ल स लायचे काम मलाच पाह जे आहे दुसःया कोणाला 
देवू नका डबर, ीट पावडर,वाळू हे माझेकडून यायला हवे असे मला धमकावून सां गतले यावर मी यांना सां गतले क , दोन तीन लोकांकडून 
माल घेतो मला तु हाला एकटयाला काम देता येणार नाह . माझे पाटनर आहेत. यांचे बरोबर चचाक न मला पुढे काय ते ठर वता 
येईल.स या माझे एक पाटनर हे परदेशात व दुसरे बाहेरगावी अस याने 12 ते 14 तारखे दर यान ते आ यानंतर मी यां याशी चचा 
करतो. यांचा नणय झा या शवाय मला सांगता येणार नाह  . यावर यांनी मला धमक  देवून 12 तारखेपयत साईट बंद ठेवायची.जर 
माझेकडून माल घेणार असाल तरच साईट सु  ठेवायची इतर कोणाकडून माल यायचा असेल तर साईट बंद ठेवावी अशी धमक  दल  यावर 
मी यांना समजावून सां गतले असे केले तर तु ह चे सोबत धंदा क  शकत नाह  यावर यांनी भडकून मला आ हान केले तू कशी साईट 
चालू करतोस ते मी बघतो . तु आज पासून साईटवर येवू नकोस जर आलास तर क टऋ शन व ऑफ स तोडून टाकेन तसेच माझे साईटवर 
काम करणारे इंिज नअर, साईट सुपरवायझर व इतर कामगार व पोकलेनवाला यांना कामावर येवू नका काम बंद ठेवा जर कामावर आलात तर 
तु हाला मारेन असे धमकावले तु ह  पोल सात त ार दल  तर  माझ कोणी वाकड करणार नाह . तुला वाटत असेल तर तु आ ताच जावून 
पोल स टेशनला त ार दे अशी दमदाट  केल .मला व माझे कामगारांना भगवान चंचे व याचे साथीदार यांचेकडून भती अस याने मी माझे 
पाटनर लोकांशी वचार व नमय क न आज रोजी पोल स ठा यात त ार दे यासाठ  आलो आहेतर  दनांक 24.04.2017 रोजी सायंकाळी 
04.30 वाज याचे सुमारास माझे नेरळ मातो ीनगर येथील चालू असले या साईटवर भगवान चंचे यांचा मनेजर संजय वेहेळे हा येवून माझे 
ोजे ट मनेजर महेश जु नरकर व साईटवर ल माणूस बाळाराम थोरवे यांना शवीगाळी क न आ हालाच माला या स लायचे काम दया अशी 
धमक  देवून लोखंडी सळईने व हाताबु यांने मारहाण केल  .तसेच दनांक 29.04.2017 रोजी सायंकाळी 05.30 वाज याचे सुमारास भगवान 
चंचे हे माझे साईटवर ल ऑफ सम ये मा याशी चचा कर यासाठ  येवून मलाच साईटवर ल मालाची स लाय कर याच काम पाह जे इतर 
कोणास काम द यास साईट बंद करावी अशी धमक  दल  यावर मी यास हणालो असे काह  होणार नाह . यावर तो आणखी रागाने 
भडकून तू कशी साईट चालू करतोस त बघतो व आज पासून साईट बंद क न ठेव नाह तर कन शन व ऑ फस तोडून टाकेन अशी भती 
घालून जीवे ठार मार याची धमक  दल  आहे हणून माझी वर ल इसमां व द कायदेशीर त ार 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)): Pawar Ram Maruti           
                       

Rank (हु ा): 

No. ( .):         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).
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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): 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 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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1. P.S. (पोल स ठाणे): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0084 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/04/2017 22:35 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/04/2017 22:35 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० २९५अ

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): 30/04/2017 Time (वेळ): 22:11 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:11 तास Entry No. (न द .):  032

Day ( दवस): श नवार Date from ( दनांक पासून): 29/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 29/04/2017

Time Period (कालावधी): हर ६ Time From (वेळेपासून): 17:06 तास Time To (वेळेपयत): 17:08 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, 12 क.मी.
(b) Address (पता):   मौजे कऴबं,

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): तौसीफ सगार पाट ल   मोनं 9767985107 
(b) Father's Name ( का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1991 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा साळोख , ता कजत , नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
2 वतमान पता  मौजे साळोख , ता कजत , नेरळ, रायगड, महारा -410101, भारत
3 थायी पता रा साळोख , ता कजत , नेरळ, रायगड, महारा -410101, 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):

मी तौसीफ सगार पाट ल वय 26 वष , यवसाय शेती धम मु ल म रा साळोख ता कजत िज रायगड मोनं 9767985107 सम  पोल स 
ठा यात हजर राहुन खबर देतो क , वर स ठकाणी राहत असुन तेथे माझे घर आहे घरात मी माझी प नी नदा आईवडील मुलगा असे 
एक कुटुंबात राहतो. काल दनांक 29/04/2017 रोजी आमचे साळोख गांवातील माझा म  समीर युसुफ सैरे यांचा मांन 927051486 या 
मोबाईलवर ह सअँपलर या Pyar WAIi dosti ुपवर आहे. सदरचा ुप हा म नष गणपत खुणे याने सु  केला असुन तो ुप अँड मन आहे. 
सदर ुपवर समीर सैरे हा नेहमी यांचे म ांशी चँट ंगक रत असतो , या माणे दनांक 29/04/2017 रोजी सांयकाळी 05.06वाजता तो 
ह सअप चँट ंगक रत असताना यां या Pyar WAIi dostiग या ह सअप ुपवर मु ल म समाजाचे रोधात काह  आ ेपाह मेसेज आ याचे 
पाह ले यावेळी याने माला व साळोख गांवातील माझे म ाना सदर ह सअप मेसेज म ये षीत मोह मद पगबर व यांची क या या या 
वषयी अनै तक व संवेद शल अपश द व वध कारचे वाप न मु ल म मुल या संदभात घाणेरडा अप चार क न सदर मेसेज म ये अगर 
कोई मु ल म क या ह दु लडकेसे शाद  करगी तो उसे फादे बना माग ह  म जायेग1तलाक का डर नाह  योक  हम हंदूओ मे शाद  को 7 
ज मो का पव  बंधन माना जाता है) 2) सुअर  क  तरक 2025 ब चे पैदा करने से आजाद  ...3) बुरके से आजाद  वगैरे तसेच आपने भाई 
,चाचाओं और मौसाओं के देखा बारबार ह दु लडको को को भी देखो बारबार अगर आप ह दु ह तो इस मेसेज को कने न दे और जादा स 
जादा फरवड कर अशा कारे मु ल म समाजाचा अप चार क र ,सामािजक भावना दुखावून व दोन समाजाद जातीय तेढ नमाण होईल अशा 
व वध कारचे मजकूर असलेला मेसेज पाठ वलेला आहे . यावेळी सदरचा मेसेज हा कळंब येथील राहणारा नतीन डूकरे यांने यांचे मोबाईल 
नं 8237006637 या नंबर व न पाठ व याचे ल यात आले परतू म नष गणपत याचा सदर मेसेज ुपवर पाठ व या म ये काह  एक संबंध 
नाह  सदरचा अ ेपाह मजकुरा बाबत आ ह  सवानी गावात चचा केल  व सदरचा मेसेज हा दोन समाजात जातीय तेढ कर याचा अस याने 
आ ह  आज रोजी नतीन डूकरे पुम नाव माह त नाह  रा कळंब यांचे व द नेरळ पोल स ठा यात त ार दे यास आलो आहे मी मु ल म 
असुन आम या मु ल म समाजा या व सामाजीक व धा मक तनाव नमाण होवुन भावना दुखवा याने यांचे व द माझी खबर आहे सोबत 
मेसेज या ि कनशटचे ी ट जोडले 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 नतीन डूकरे    1. रा कळंब,ता 
कजत,नेरळ,रायगड,महारा -410101,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)): 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)

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): 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.

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 .): 0067 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 01/05/2017 00:13 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/04/2017 04:30 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 ४२७
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
6 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): 30/04/2017 Time (वेळ): 23:31 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 23:31 तास Entry No. (न द .):  028

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 30/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 04:30 तास Time To (वेळेपयत): 23:31 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, 11 क.मी.
(b) Address (पता): सातघर , नारंगी ,अ लबाग 

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): नक ता    नतीन पाट ल
(b) Husband's Name ( का नाम): नतीन पाट ल 
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1982 (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):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8149243163

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता सातघर, नारंगी , अ लबाग, पोयनाड , रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता सातघर, नारंगी , अ लबाग, पोयनाड , 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 क वता    रामक ण हा े 1. 
सातघर,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भारत

2 सु मा     ीधर मोकल 1. 
सातघर,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भारत

3 स रता     गणेश पाट ल 1. 
सातघर,अ लबाग,पोयनाड,रायगड,महारा ,भारत

4 सुजीत    गणेश पाट ल 1. 
सातघर,अ लबाग,पोयनाड,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): 

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)



मी सौ. नक ता नतीन पाट ल वय 35 यवसाय गह णी रा.सातघर पो.नारंगी ता.अ लबाग मो.नं.8149243163 सम  पो लस ठा यात हजर 
राहुन खबर लहुन देते क, मी वर ल माणे असुन तेथे आमचे राहते घर आहे घरात मीमाझे पती नतीन पाट ल ,सासु ीमती नीराबाई 
वय90 दोन मुल  1) कु तीका वय 17 2) द या वय 13 व एक मुलगा कु. व ांत वय11 असे एक ीत कुटूंबात राहतो माझे पती मुबंई येथे 
ई टेट एज सीचा काम करतात व ते ह यात एकदा आमचे सातघर गावी येत जात असतात व आमचे कुटूबांचा उदर नवाह चाल वतात . माझे 
पती नतीन नारायण पाट ल यांचे नावे आमचे सातघर गावचे ह ीत गट नंबर 77 म ये आं याची वाडी आहे या वाडीची आ ह  चं कांत 
व वनाथ हा े रा.सातघर यांना 50 हजार याचे त डी बोल वर एक वष चा करार केला आहे या वाडीची यांनी देखरेख कर यासाठ  णीत 
चं कात हा े रा. सातघर यांना मजुर वर ठेवलेले आहे या वाडीत आ ह  भातशेती देखील लावतो ती भातशेती आ ह  वताहा पक वतो . 
आज ता.30/04/2017 रोजी सायंकाळी मी 04.30 वा सुमारास मी आमचे सदर भातशेती म ये बांधाची मशागत कर यासाठ  गेले असता तेथे 
मा या नंदा 1) क वता रामक ण हा े 2) सु मा ीधर मोकल 3) स रता गणेश पाट ल व 4) सुजीत गणेश पाट ल वगैरे मंडळी सव रा. 
सातघर ता.अ लबाग आम या वाडीतील अं या या झाडांवर ल आंबे काढ त होती हणुन मी यांना हणाले क  सदर वाडी आ ह  एक वष चे 
करारावर चं कांत हा े यांना कर याक रता दलेल  आहे तु ह  आंबे काढु नका या गो ट चा या सवाना मनात राग ध न संगणमत क न 
मला ताबु यांने मारहाण केल  व शवीगाळी क न ठार मार याची धमक  दल  तसेच सुषमा ीधर मोकल ह ने माझे डावे हाताचे करंगळीवर 
चावा घेवुन दुखापत केल  व सुजीत पाट ल यांने माझे उजवे कानावर हाताने चापट मारल  याम ये माझे कानातील सो याचे र ंग तुटून कोठे 
तर  पडुन नुकसान केले . यानंतर तेथे वाडीची देखरेख क रत असलेला णीत चं कांत हा े तेथे आला व यांने आमचे भांडण सोड वले तर  
आज रोजी मी सायंकाळी 04.30 वा चे सुमारास आमचे सातघर गावचे ह ीतील वाडीवर भातशेतीची मशागत कर यास गेले असता तेथे 
आम या वाडीतील आं याचे झाडांवर ल आंबे क वता रामक ण हा े , सुषमा ीधर मोकल , स रता गणेश पाट ल व सुजीत गणेश पाट ल सव 
रा. सातघर ता.अ लबाग हे काढ त असताना मी यांना आंबे काढु नका असे हणाले असता या गो ट चा यांनी मनात राग ध न संगणमत 
क न मला ह ताबु यांने मारहाण केल  व माझे डावे हाताचे करंगळीवर सु मा ीधर मोकल ह ने चावा घेतला व सवानी मला शवीगाळी क न 
ठार मार याची धमक  दल  व सुजीत पाट ल याने माझे उजवे कानावर हाताने चापट मार याने यात माझे कानातील सो्याचे र ंग तुटून 
कोठेतर  पडुन नुकसान केले . हणुन माझी या सवा व द कायदे शर त ार 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)): VISHWNATH 
VITHOBHA MHATRE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH48203        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): 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 म हला  

2 म हला  

3 म हला  

4 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): रेवदंडा

FIR No. ( थम खबर .): 0047 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/04/2017 18:16 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/04/2017 17:56 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटर ि हकलस ए ट, 1988 184

2 भारतीय दंड सं हता १८६० २७९
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३३७

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): 30/04/2017 Time (वेळ): 17:56 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:56 तास Entry No. (न द .):  020

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 07/04/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/04/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 16:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:30 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, 14 क.मी.
(b) Address (पता): वावे बेलोशी रोड  ,अ लबाग

District (State) (िजला (रा य)):  

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

(a) Name (नाव): KALPESH  ANANTA KAMBLE

(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 20/10/1987 (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): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

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

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रेवदंडा, अ लबाग, रेवदंडा, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रेवदंडा, अ लबाग, रेवदंडा, 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 आरोपीत नामे नरेश जनादन पाट ल रा.वऴवल  ता.अ लबाग हा याचे ता यातील र ा मांक 
नं.MHO6 Z2758 ह  वावे ते बेलोशी अशी चाल वत घेवुन जात असताना मौजे वावे गावचे ह ीत आलेवेऴी अ तवेगाने, बेदरकरपणे वाहतुक या 
नयमांकडे दुल  क न र याचे डावे बाजुकडे वावे बेलोशी रोडला जाणाया क या र याव न मोटारसायकल मांकMH06 AS9025ह  
आ याने अचानक ेक मार याने र ा पलट  होवुन तसेच मोटारसायकल वार खाल  पडुन दो ह  वाहनां या नुकसानीस तसेच र ामधील 
वाशी जखमी सा ीदार यांचे गंभीर दुखापतीस तसेच इतर वाशी यांचे करकोऴ दुखापतीस कारणीभुत झाला हणुन

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 नरेश जनादन पाट ल     1. 
वऴवल ,अ लबाग,रेवदंडा,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)): YOGESH  MOHAN 
JAMDADE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362YMJM8601A        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 of Officer in charge, Police Station (ठाणे 
भार  अ धका-याची  वा र )

Name (नाव): ABASAHEB ANANDRAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

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)



Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)
No. ( .): PNMH54962

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 1967  

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)
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