
1. P.S. (पोल स ठाणे): अल बाग

FIR No. ( थम खबर .): 0029 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/02/2017 13:47 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/02/2017 13:47 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२४
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
3 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): 27/02/2017 Time (वेळ): 13:33 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 13:33 तास Entry No. (न द .):  031

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 27/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ३ Time From (वेळेपासून): 07:30 तास Time To (वेळेपयत): 07:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): उ तर, 4 क.मी.
(b) Address (प  ता): फयाद  यांचे घराचे ओट वर, अल बाग

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ मानसी   म लंद  साखरकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1988 (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)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा बु मखान वरसोल  , ता अल बाग, अल बाग, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा बु मखान वरसोल  , ता अल बाग, अल बाग, 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):

थोड यात हक गत वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यातील फयाद  घर  असताना यातील आरोपीत हने फयाद  यांची मुलगी आया हस 
आरोपीत हने द 26/02/2017रोजी का ढकलले होते याबाबत वचारले असता याचा आरोपीत हस राग येवुन आरोपीत हने फयाद स 
शवीगाळी क न धमक  देवुन घरातील भाजी काप याची सुर  आणुन फयाद  हचे डो याचे खाल  उजवे कानाचे पाठ मागे मा न दुखापत केल  
हणुन .सदरची खबर रिज टर  दाखल क न सदर गु हयाचा पुढ ल तपास पोहवा/1153साळवी हे कर त आहेत.

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

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 मन वी   महेश  साखरकर 1. रा बु मखान वरसोल ,ता 
अल बाग,अल बाग,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)): ASHOK SAKHARAM 
SALVI

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 1153        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): SURESH HARIBHAU VARADE

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)

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMAH73006

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  

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): खोपोल

FIR No. ( थम खबर .): 0030 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/02/2017 21:37 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/02/2017 19:40 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 मोटार वाहन अ ध नयम, १९५४ 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): 27/02/2017 Time (वेळ): 20:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:26 तास Entry No. (न द .):  054

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 27/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 27/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ७ Time From (वेळेपासून): 19:40 तास Time To (वेळेपयत): 19:40 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 0.1 क.मी.
(b) Address (प  ता): बस टँ ड जवळ  खोपोल  ,खालापुर

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): महेश अर वंद बागुल   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1977 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(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 ब डींग नं-3, म नं-1, गु हे अ वेशन श ण कद, शास कय नवास थान, 

ना शकना शक शहर, 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 द 27/02/2017 मी महेश अर वंद बागुल,पोल स नाईक ब.नं124,वय40वष,नेमणुक गु हे अ वेशन श ण क  ना शक रागु हे 
अ वेशन श ण क ,शास कय नवास थान, ब डींग नं3, म नं1 मोबाईल मांक 8888807111 सम  हजर राहुन खबर देतो क , मी 
वर ल ठकाणचा राहणारा असून तेथे मी माझे कुटुंबासह शास कय नवास थानम ये राहत आहे. मी मागील पाच वषापासुन गु हे अ वेशन 
श ण क ,ना शक येथे सरकार  वाहनावर चालक हणुन त नयु तीवर नेमणूक वर आहे.स या गु हे अ वेशन श ण क  ना शक येथील 
ाचाय (पोल स अ ध क) ी. ी नवास घाडगे साहेब यांचेकडील शास कय वाहन .एम.एच.12/आर.आर.0553 इट गा कारवर चालक हणून 
नेमणुक स आहे. द.27/02/2017 रोजी पोल स श ण क ,खंडाळा येथे आम या साहेबांची बैठक अस यामुळे मी वर ल वाहनासह साहेबांना 
घेवुन खंडाळा येथे आलो होतो व बैठक संप यानंतर सायंकाळी 19.15 वाज याचे सुमारास आ ह  क याण माग ना शक येथे जा यासाठ  
पुणेमुंबई या जु या महामागाव न नघुन सायंकाळी 19.40 वाज या या सुमारास खोपोल  बस ट ड या जवळ आलेवेळी र याचे डावे 
बाजूकडुन येणाःया र याने एक मोटारसायकल वार अ तवेगाने आम या वाहना या व द बाजुला जात अस याचे मी पा ह याने मी माइया 
ता यातील वाहन जागीच थांब वले. यावेळी नमुद मोटारसायकल वाराने मोटारसायकल अ तवेगाने चालवुन आमचे वाहना या उज या बाजुला 
ठोकर मार याने तो खाल  र यावर पडला यामुळे मी गाडीतुन खाल  उत न पाह ले असताना आम या वाहनाचे उज या बाजुकडील मडगाड 
व यालगत असलेल  पा कग लाईट फुटलेल  व तेथील बोनेटचा काह  भाग दबलेला दसला.तसेच या ठकाणी पडले या मोटारासायकल 
वाराकडे चैकशी केल  असता याने याचे नाव अि वन रमेश पाल रा. वणानगर,खोपोल  असे अस याचे सां गतले.तसेच या या गुड याला 
मार लाग याचे मला दसुन आले याचे ता यातील मोटार सायकल यामाहा कंपनीची असून तचा नंबर एम.एच.46 आर 7264 असा आहे.तर  
मी माझे ता यातील असलेल  शास कय वाहन मा ती सुझूक  कंपनीची इट गा वाहन .एम.एच.12/आर.आर.0553 ह  खंडाळा ते क याण अशी 
चाल वत घेवुन जात असताना 19.40 वाज या या सुमारास खोपोल  बस ट ड या जवळ आलेवेळी र याचे डावे बाजूकडुन आलेला मोटार 
सायकल मांक एम.एच.46 आर 7264 यावर ल चालक अि वन रमेश पाल रा. वणानगर,खोपोल  याने याचे ता यातील मोटार सायकल 
अ तवेगाने,र याचे प रि थतीकडे दुल  क न चाल वत घेवुन येवुन माझे ता यातील शास कय वाहनाला ठोकर मा न अपघात क न शास कय 
वाहनाचे नुकसानीस तसेच याचे वत चे दुखापतीस कारणीभुत झाला हणुन माझी याचे व द सरकारप ा तफ त ार आहे. सम  हा 
जबाब लहून दला सह  ठाणे अंमलदारखोपोल  पोल स टेशन

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8888807111

2 थायी पता ब डींग नं-3, म नं-1, गु हे अ वेशन श ण कद, शास कय नवास थान, 
ना शकना शक शहर, 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 अि वन रमेश पाल   1. 
वणानगर,खोपोल ,खालापुररायगड,महारा ,भार
त

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

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

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

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

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

(2)

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)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): VILAS  MALYAJI 
PADYAL

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): PNMAH44677        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): SAWATA MAHADEO SHINDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PCMAH69773

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 1998  

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 .): 0033 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/02/2017 17:25 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/02/2017 17:06 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 अनुसूचीत जाती आ ण अनुसूचीत जमाती 

(अ  याचार तबंधक) अ ध नयम, १९८९ 
3(1)

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): 27/02/2017 Time (वेळ): 17:06 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 17:06 तास Entry No. (न द .):  026

Day ( दवस): र ववार Date from ( दनांक पासून): 26/02/2017 Date To ( दनांक पयत): 26/02/2017

Time Period (कालावधी): हर ५ Time From (वेळेपासून): 13:00 तास Time To (वेळेपयत): 13:30 तास 

1

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

5. Place of Occurrence (घटना  थळ): 

Beat No. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पि चम, 10 क.मी.
(b) Address (प  ता): अ ताफ शेट याचे चाळीचे वरं या, साई ,माणगाव 

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): क णा   रामा  गोरेगावकर
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1952 (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): गवंडी

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i)

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता  चांदोरे रोह दास वाडी,  चांदोरे रोह दास वाडी, माणगाव , माणगांव, रायगड, 

महारा , भारत
2 थायी पता  चांदोरे रोह दास वाडी,  चांदोरे रोह दास वाडी, माणगाव , 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):

फयाद दनांक 27/02/2017मी क णा रामा गोरेगावकर वय 65 वष धंदा गवंडीकाम रा. चांदोरे रो हदासवाडी ता. माणगाव िज. रायगड जात 
हंदु चांभार आधारकाड नं. 704959956860 मो.नं. 9028226730 सम  पोल स ठा यात हजर राहून लहून देतो क , मी व रल ठकाणचा 
राहणारा असुन तेथे माझे राहते घर आहे. घरात मी व माझी प नी शांताबाइ गोरेगावकर, मला तीन मुले असुन यांची ल न झाल  आहेत. व 
ते यांचे कुटुंबासह मुंबइ येथे असतात. मी माणगाव तालु याम ये गवंडी व मे ीचे काम क न माझे कुटुंबाचा उदर नवाह करतो. मी तसेच 
अशोक तांबे रा चांदोरे बौ दवाडी व माझे ब हणीची चुलत सुन उषा यशवंत चांदोरकर असे आ ह  तघेजण साई येथील अ ताफ कडू रा. साइ 
यांचे घराचे वल कपांउडसाठ  दवाळ बांध याचे काम द.12/02/2017 पासुन रोजचे मजुर ने कर त आहे. द.26/02/2017 आ ह  तघेजण 
सकाळी 08.00 वा. नेहमी माणे अ ताफ कडू यांचे दवाळाचे काम कर यासाठ  आलो होतो. आ ह  तघांनी सकाळी 08.00 वाज यापासुन ते 
दुपार  01.00 वा. पयत दवाळ बांध याचे काम केले व यांनतर दुपार  आमची जेवणाची सुटट  झा याने आ ह  आमचे घरातुन आणलेले 
जेवण अ ताफ शेट यांचे चाळीचे मम ये केले. व यांनतर आ ह  तघेजण चाळीचे वहांडयात बसलो होतो. दुपार  01.30 वा. चे सुमारास 
आ ह  तघेजण बस या ठकाणी साई गावातील अरबाज राउत हा तेथे आला व यांनी मला वचारले क , तु ह  काय काम करता यावेळी मी 
यास शेटचे दवाळाचा काम कर त आहे. असे बोललो तेवढयात अरबाज राउत यांनी मला चामटया तुला नट काम करता येत का. तु काय 
जातीवान सुतार आहेस असे बोलून यांनी मला आय झवाडया तु आमचा काम नट केल नाह स असे बोलून तो माझे अंगावर धावत आला व 
यांनी मला माझे डावे गाळावर व मानेवर दोन हाता या फाईट  मार या हणून मी खाल  पडलो यावेळी माझेसोबत असलेले अशोक तांबे रा. 
चांदोरे बौ दवाडी व उषा यशवंत चांदोरकर यांनी मला पटकन उचलेले व आमचेमधील भांडण सोडवा सोडव केल  परंतु यांनी यांनाह  
ध काबु क  केल  व मला तु िजथे भेटशील तथे तुला मी मारेन अशी धमक  देवून यांनी मला तेथील भंतीवर ढकलुन दले यावेळी माझे 
डावे बाजुचे डो यास दुखापत झाल  आहे. यानंतर तो तेथून नघून गेला. यानंतर तेथे शेटचे भाउ सइद कडू हे तेथे आ यानंतर आ ह  यांना 
घडलेला कार सां गतला व यानंतर यांनी मला यांचे मोटार सायकलवर घेवून माणगाव पोल स टेशन येथे घेवून आले पोल सांनी मला 
झाले या दुखापतीवर माणगाव सरकार  दवाखा याम ये प  देवून पाठ वले हणून मी माझे झाले दुखापती माणगाव सरकार  दवाखा याम ये 
जावून उपचार केलेले आहे तर  माझी अरबाज अ दु ला हमीद राउत रा. साई ता. माणगाव याचे व द कायदेशीर फयाद आहे. 

Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9028226730

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 अरबाज  अ दु ला हमीद 
राउत

1. 
साई,माणगाव,माणगांव,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)): Dattta Kisan Nalawade Rank (हु ा): पोल स उप-अधी 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.

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)



(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): APPASAHEB BABA LENGARE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PBMH72003

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): नेरळ

FIR No. ( थम खबर .): 0036 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 27/02/2017 18:25 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 27/02/2017 18:03 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४१
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४(अ)(१)
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४(ड)
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३६३
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
6 बालकांचे लैगींक अपराधांपासून संर ण 

अ ध नयम, २०१२
7

7 बालकांचे लैगींक अपराधांपासून संर ण 
अ ध नयम, २०१२

8

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): 27/02/2017 Time (वेळ): 16:00 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 18:03 तास Entry No. (न द .):  035

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 15/06/2015 Date To ( दनांक पयत): 26/02/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 10:00 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. ( बट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (या पोल स ठा  या  या ह ीबाहेर अस  यास  या पोल स ठा  याचे 
नांव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): द ण, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): LAES शाऴा , नेरऴ,कजत-410101

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): कु. वशाखा    संतोष   देशमुख
(b) Father's Name ( का नाम):  संतोष  देशमुख
(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 2004 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

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

1

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 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):

त ारदार यांनी झालेला कार वडीलांना सागून आज रोजी पो लस ठा यात त ार दे यास आले हणुन

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

(g) Occupation (  यवसाय): व याथ

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9850611966

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 003, मोह नी कुंज, मु े कजत, कजत , कजत, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता 003, मोह नी कुंज, मु े कजत, कजत , कजत, 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 राजेश     शेऴके पुण नाव 
माह त नाह .

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): 

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)



जबाब ता.27/2/2017मी कु. वशाखा संतोष देशमुख, वय13 वष,ज म तार ख22/05/2003, जात हंदुमराठा, यवसाय श ण, स या रा .नं.003, 
R4, मोह नी कुंज, मु े कजत, ता. कजत, िज रायगड, म न.9850611966 , आधारकाड नं.618938389558 सम  नेरळ पोल स ठाणेत हजर 
राहून खबर लहून देते क , मी वर ल माणे दले या प यावर राहत असून तेथे आमचे वतःचे राहते घर आहे. घरात मी व माझे वडील 
संतोष देशमुख, आईवैशाल  देशमुख, व लहान बह णवै णवी व द ा असे एक ात राहतो. माझे वडील शेती यवसाय क न यावर आमचा 
उदर नवाह कर त असतो.मी L.A.E.S शाऴा नेरऴ येथे 9वी या वगात शकत आहे. माझी शाऴा सकाऴी 7.45 ते दुपार  1.45 वा.पयत असते. 
यानंतर मी माझी मै ीण अनु का हाद भोय ह याकडे जावून आ ह  दोघी दुपार  3.00 ते सायंकाऴी 6.00 वा.पयत महेश युटस या 
युशन कर ता जाते.व मी सायंकाऴी 6.04 या रे वेने माझे घर  कजत येथे जाते. मी L.A.E.S शाऴा नेरऴ येथे शकत असून तेथे आम या 
शाऴेच प.ट .चे श क राजेश शेळके, रा.वाकस, ता.कजत, हे गेले 4 वषापासून शकवत आहेत.ते शाऴेम ये आ हाला पट  शकवत 
नाह त.परंतु ते आमचे शाऴेत 1 ल  ते 4 थी म ये शकणाया व याथ  यांना प.ट . श क अस यामुऴे मी यांना ओळखते. मी इय ता 8 
वी म ये असताना आम या शाऴेचे ए झी बशन होते. या वेऴेला मी राजेश शेऴके सरांचे नंबर नोट स बोडव न पा हलेले होते. यानंतर मी 
घर  गे यानंतर आईचे मोबाईल व न राजेश सर यांना फोन क न वशाल सरांचा फोन मा गतला व राजेश सरांनी फोन नंबर मला 
दला. यानंतर मी 9 वीत गे या नंतर आमची शाऴा सुट यानंतर राजेश सर हे मला कधीकधी अडवून माझेशी बोल याचा य न कर त असत 
परंतु मी न थांबता घर  नघून जायची.तसेच मला अडवून मला यांचे मोबाईल नं.9881080947 या वर फोन कर यास वारंवार दमदाट  
करायचे. हणुन मी यांना घाब न अधून मधून माझे आईचे मोबाईल नं.9028546111 या व न फोन कर त असे. तसेच शाऴा सुट या या 
वेऴेला सव श क मुलांनी श तीत रांगेम ये बाहेर जावे या साठ  उभे असायचे ते हा राजेश सर मला रांगेमधून हात ध न बाहेर काढत असे. 
व मला थांबवून माझेशी बोल याचा य न क न मला शेवट  सोडत असे. द.25/2/2017 रोजी मी शाऴेत असताना मला राजेश सर भेटले.व 
यांनी मला धमक  दल  क , तुझे उ याचे लासची वेऴ मला मेसेज क न पाठव. काल द.26/2/2017 रोजी सकाऴ या वेऴेस राजेश सर 
यांना घाब न माझे लासची वेऴ माझे वडीलां या मोबाईलवर टे ट मेसेज वारे सरांना पाठ वले होते. यानंतर सरांनी मला कजत रे वे 
जवर भेट यास मेसेज वारे सां गतले. दुपार  02.00 वा. माझे काका काश वाळकु देशमुख, यांनी मला कजत रे वे टेशन येथे लासला 
जा यासाठ  सोडले. राजेश सरांनी मला सां गत या माणे मी रे वे जवर 02.20 वा.चे सुमारास राजेश सरांना भेटले. यांनतर आ ह  दोघे 
राजेश सर यां या लालका या रंगा या प सर मोटार सायकल वर बसून चारफाटा पयत आले असता राजेश सर यांनी मोटार सायकल नेरऴ 
बाजूकडे न घेता चौक बाजूकडे वऴ वल . यावेऴी मी यानां लगेच वचारले क , नेरऴकडे जाणारा र ता दुसया बाजूकडे राह ला तु ह  मला कोठे 
नेता ते हा ते मला हणाले क , आपण पनवेल येथे जात आहोत. ते हा मी यांना घाब न मला माझे घर  सांगावे लागेल असे सां गतले परंतू 
यांनी याचा मोबाईल मला दला नाह . ते माझे िजवाचे काह  बरे वाईट करतील या भतीने आरडा ओरडा केला नाह . साधारण पाऊण तासाने 
आ ह  पनवेल येथे पोहोच या नंतर राजेश सर मला ओर यन मलम ये घेवून गेले. तेथे आ ह  साधारण दोन ते अडीच तास थांबलो.तेथे 
आ ह  शाऴेबाबत या वषयावर बोललो व नंतर मी सरांना हणाले क , मला भती वाटत आहेत माझे घरचे वाट पाहत असतील असे बो या 
नंतर आ ह  पु हा मोटार सायकलने नघून कजत रे वे ज या येथे सायंकाळी 06.30 वा.चे सुमारास सोडले. व झालेला कार तू घर  सांगू 
नकोस असे मला राजेश सर हणाले. यानंतर मी रे वेचा पास काढून घेतला व माझे घर  नघून गेले. घर  गे या नंतर माझे वडीलांनी मला 
वचारले क , तु लासला न जाता कोठे गेल  होतीस, यावेऴी मी माझे वडीलांना झालेला सव कार सां गतला. या माणे मी आज रोजी माझे 
वडीलांसह नेरऴ पोल स ठा यात त ार दे यास आल  आहे.तर  गेले 2 वषा पासून मी श ण घेत असले या L.A.E.S शाऴा नेरऴ येथील 
प.ट . शकवत असलेले श क राजेश शेळके रा. वाकस ता.कजत, हे मला शाऴेम ये आडवून माझा हात ध न मला बऴजबर ने फोन 
कर यास दमदाट  क न काल द.26/2/2017 रोजी दुपार  02.30 ते सायंकाऴी 06.30 वा.चे दर यान मला धमक  देवून यां या प सर 
मोटार सायकल वर बसवून मला जबरद तीने पनवेल ओर यन मल येथे पऴवून नेले व घडलेला कार घर यांना सांगू नकोस अशी धमक  
दल  हणून माझी राजेश शेऴके यां या व द कायदेशीर त ार आहे. माझा वर ल जबाब हा नेरऴ पोल स ठा या या मपो श/ पवार यांनी 
संगणकावर टंक लखीत केलेला असून तो माझे वडील संतोष वाऴकु देशमुख व मह ला द ता स मती सद या सौ.वैशाल  वजय पांचाऴ यां या 
सम  न द व यात आलेला आहे. व तो आमचे सांगणे माणे बरोबर केलेला 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)): RAVINDRA 
DATTATREY PATIL

Rank (हु ा): पोल स उप नर क

No. ( .): PCMAH94325        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 )
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



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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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)  

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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