
1. P.S. (पोल स ठाणे): गोरेगांव

FIR No. ( थम खबर .): 0007 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/01/2017 15:16 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/01/2017 15:16 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८०
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ४५४

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): 30/01/2017 Time (वेळ): 13:30 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 15:04 तास Entry No. (न द .):  022

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 23/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 12:30 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. ( 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, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): 109, सहय गर  हा टेल , लोणेरे,माणगाव

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): अ य ललाधर पाट ल   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1998 (d)  Nationality (रा  य  व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. .): 

(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (अदा के  याचे ठकाण): 

(g) Occupation (  यवसाय): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7773932963

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता सहय गर  बाईज हा टेल, लोणेरे, माणगाव, गोरेगांव, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता 31B गट103, धन ी नगर, जळगाव, जळगाव, रामानंद, जळगाव, 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)

1 इलेि कल आ ण इले ॉ नक सामान संगणक

एक Asus कंपनीचा लपटप याचा 
मडेल नंबर X200CA असा असुन 
याचा सर अल नंबर 

DBN0CX25159945E असा जुना 
वाप

10,000.00

2 नाणे आ ण चलन चलनी नोटा
रोख र कम याम ये 2,000 पये 
दरा या दोन नोटा व 500 पये 
दरा या दोन नोटा

5,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी कोणीतर  अ ात चोरटयांनी फयाद  राहत असले या हो टेल या म मधुन वर ल वणनाचा व कमतीचा माल 
फयाद  यांचे संमती शवाय लबाडीचे हेतुने घरफोर  चोर  क न नेला 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 अनोळखी 1   

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 15,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): NITIN  BABASAHEB  
SHEDGE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 11301000362NBSM8401L        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): Vikram Sadashiv Jagtap

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  

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): कजत

FIR No. ( थम खबर .): 0032 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/01/2017 23:48 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/01/2017 23:48 वाजता

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

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

       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): 30/01/2017 Time (वेळ): 22:07 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 22:07 तास Entry No. (न द .):  058

Day ( दवस): सोमवार Date from ( दनांक पासून): 30/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 30/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 18:55 तास Time To (वेळेपयत): 22:00 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, 5 क.मी.
(b) Address (प  ता): वेणगाव,कजत

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): रमेश   भागोजी  दोरताले
(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) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9552159916

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

1 औषध/अमल पदाथ अ  कोहोल

एक ला ट कचे सफेद रंगाचे कँन 
यास फर कचे बुच व धरणेस 
अंगची कडी बुच काढुन पाहता यात 
5 लटर गावठ

300.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

मी रमेश भागोजी दोरताले वय 29 पो श/1368 नेमणुक कजत पोल स ठाणे सम  पोल स ठा यात हजर राहुन सरकार तफ खबर देतो कमी 
कजत पोल स ठा याचे नेमणु कस असुन आज रोजी कजत पोल स ठाणे येथे हजर आसताना बातमी दारामाफत बातमी मऴाल  क मौजे 
धाकटे वेणगाव येथे राहणारा राजु चंदर साळुके हा याचे राहते घराचे बाजुला गावठ  दा  व  धंदा करतो अशी खा ी शर बातमी मऴा याने 
सायंकाळी 18.55वाजता न द क न मी सोबत एस एस राजमाने सहा फौजदार , पोना/1184 सानप असे खाजगी वाहणाणे मौजे धाकटे 
वेणगाव येथे गेलो तेथे गे यावर तेथे दोन पंचाना बोलावुन यांना वर ल माणे हक गत सांगुन आ ह  व पंच व पोल स असे पायी चालत राजु 
चंदर साळुके हा याचे राहते घराचे पडवी म ये गेलो व ो हशन मालाची पहाणी कर त असताना एक ईसम याचे घराचे पडवी म ये पाठ मागे 
पु यात कँन घेवुन बसलेल  दसला आ हाला याचा संशय आ याने मी यास जावुन कँनसह जागीच पकडले वेळ 18.45 वाज याची होती 
याचे ताबेक जात मऴुन आले या कँनम ये काय आहे याची खा ी केल  असता सदर कँनम ये गावठ  हातभ ीची तयार दा  अस याची खा ी 
झा याने यास दोन पंचासम  नाव गाव वचारले याने आपले नाव राजु चंदर साळुके वय 52वष रा. धाकटे वेणगाव कजत िज.रायगड असे 
सां गतले. आरोपीत याचे ताबे क यात मऴुन आले या या ो ह शन मालाचे वणन खाल  माणे आहे. 1) 300..00 एक ला ट कचे सफेद 
रंगाचे कँन यास फर कचे बुच व धरणेस अंगची कडी बुच काढुन पाहता यात 5 लटर गावठ  हातभ ीची दा  कँनसह कंमत 
अंदाजे..........300..00 येणे माणे वर ल वणनाचा व कंमतीचा ो ह शन माल यांतील आरोपीत नामे राजु चंदर साळुके वय 52वष रा. धाकटे 
वेणगाव कजत िज.रायगड याने वताचे ताबे क जात बाऴगले ि थतीत मऴुन आ याने सदर कँन मधुन नमु या कर ता एका काचे या व छ 
बाटल त 180 मल  स.ए.सँ पलसाठ  काढुन घेवुन कँला व नमुना बाटल स व कँनला पुववत घ  बुच लावुन यावर आ हा पंचाचे व 
पोल सांचे स याचे कागद  लेबले लावुन पोल स बटनाचे लाखेचे सल जागीच कर यात आले आहे. सदर माल ज त क न ता यात घेतला 
याबाबत स व तर पंचनामा सहा/फौजदार एस.एस.राजमाने यांनी केला आहे. तर  वर ल तारखेस वेऴी व ठकाणी यांतील आरोपीत मजकुर याने 
वर ल वणनाची व कंमतीचा ो ह  माल वनापरवाना , गैरकायदा वताचे ताबे क जात बाऴगऴे थीतीत मऴुन आले हणुन माझी याचे 
व द मु. ो.का.क. 65(ई) माणे फयाद आहे. 

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 राजु   चंदर  साळुके 1. धाकटे 
वेणगाव,कजत,कजत,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 300.00

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)): DINKAR NAMDEV 
GAIKWAD

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMH54359        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.)
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(4) Transferred to P.S. ((गु  हा दुसर कडे पाठ वला अस  यास  या 
पोल स ठा  याचे नाव): 

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

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

Name (नाव): 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.
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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 1965  

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): खालापूर

FIR No. ( थम खबर .): 0025 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/01/2017 18:59 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/01/2017 14:18 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३५४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८४
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ३८५
5 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४
6 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०६
7 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०७

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): 30/01/2017 Time (वेळ): 14:18 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 14:18 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 02/08/2016 Date To ( दनांक पयत): 29/01/2017

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 08:00 तास Time To (वेळेपयत): 17:15 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, 3 क.मी.
(b) Address (प  ता): फयाद  हचे ईशा जनरल टोअर्, व ईशा कँट ंन येथे , मौजे सावरोल  गावचे ह ीत ,खालापुर-410202

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): सौ. इंदु उमेश पाल   
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1983 (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)

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

Description 

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

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):

Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7385486155

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता रा ीरंग ब डींग लँट नं , 07 मोगलवाडी  खोपोल , , खालापुर, खालापूर, 

रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता रा बसौल , ता बासडी, , बाल या उ तर देशब लया, उ तर देश, 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 न वन शंदे   पुण नाव 
माह त नाह   

1. रा 
चंचवल ,खोपोल ,खालापुर,खोपोल ,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.)
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जबाब दनांक 30/01/2017 सौ. इंदु उमेश पाल, वय 34 वष, यवसाय गह णी, रा. ीरंग ब डींग लँट नं 07 मोगलवाडी,खोपोल , ता. 
खालापुर, मुळ रा. बसौल , ता. बासडी, िज. बा लया रा. उ तर देश, मो नं 7385486155 सम  पोल स ठा यात हजर राहुन लहुन देते, क , 
मी वर ल ठकाणी मा या कुटुंबासह राहत असुन कुटुंबात मी माझे पती उमेश साद, मुलगा आयुष, व मुलगी ईशा असे एक  खोपोल  येथील 
प यावर राहत असुन माझे पतीचे इसांबा फाटा येथे ईशा जनरल टोअस नावाचे दुकान आहे. तसेच माझे नावावर भुषण कंपनीत रायगड जुगी 
या वसाहत म ये ईशा कँ ट न नावाचे हाँटेलचे यवसाय असुन तेथे माझे पती याने सुपरवायझर हणुन उमेश यादव, रा. उ तर देश यांस 
नेमलेले असुन तो कँ ट न चालवत असतो. तसेच यां या मदतीला सुजीत पाल, प पु वमा, असे दोन कुक मदतीला असुन ते कँ ट म ये 
जेवण बनवत असतात. व कधीतर  मी तेथे कँ ट न व जनरल टोअस वर माझे पतीचे मदतीकर ता जात असते. वर ल यवसाय मधुन 
मळणाया मोबद यावर मा या कुटुंबाचे उदर नवाह चालत आहे. दनांक 29/01/2017 रोजी सायंकाळी 5.00 वा चे सुमारास माझे पती रायगड 
जुगी या ठकाणी कामगारांचे पगार झाले अस याचे यांना माह त झा याने ते कामगारा यांचे कडुन कँ ट न व जनरल टोअस चे उधार  
असलेले पैसे वसुल कर यासाठ  गेलेले होते. ते हा मी जनरल टोअर म ये बसुन होते. सायंकाळी 5.15 वा,चे सुमारास भुषण कंपनीतील 
(वाहन चालक ) न वन शंदे (पुण नाव माह त नाह ) रा. चंचवल , खोपोल  हा जनरल टोअस म ये आला व याने मला येवुन शवीगाळी 
केल . तसेच तुझा नवरा मला कँ ट न चाल व याचा डसबर नंतरचा ह ता अजुन दला नाह . यावेळी मी याला आमची कँ ट न घा यात 
चालु असुन आ ह  तु हाला कोठुन ह ता देवु असे सां गतले असता यावेळी यांनी माझी साडीचा पदर ध न ओढला व मला अ वा च भाषेत 
बोलुन मा या मनात ल जा उ प न होईल असे वतन केले व न वन शंदे हा नघुन गेला यानंतर सायंकाळी 5.30 वा.चे सुमारास माझे पती 
परत जनरल टोअस म ये आ यानंतर झालेला कार सां गतला असता यांनी आप याला यवसाय करायचा आहे. असे सां गत याने आ ह  
पोल स ठा यात त ार दे यात आले नाह . यानंतर माझे पती खोपोल  येथे घर  जात असताना रा ौ 9.50 वा.चे सुमारास अ टा कंपनी 
खोपोल  येथे असताना नवीन शंदे याचा मोबाईल  9730009144 या व न माझा मोबाईल  9273073885 यावर फोन केला व यांनी 
माझे पतीला अ वा च भाषेत शवीगाळी तु माझा फोन उचलत नाह . तु मला ह ता देत नाह  तु ईकडे ये तुला बघुन घेतो असे सां गतले 
तसेच मला पैसे दले नाह  तर तुला पाहुन घे मी तुला काय करतो असे बोलला ते हा माझे पती याने याचा फोन कट केला ते हा यांनी 
वेगवेग या मोबाईल  9112101779, 8329811572 व न फोन क न माझे पतीला तु ईकडे ये असे बोलुन शवीगाळी केल  व पैसे नाह  
दले तर बघतो असे सांगत अस याचे माझे पती यांनी मला सां गतले, तसेच यावेळी माझे कँ ट न मधील सुपरवायझर उमेश यादव यांनी 
फोन क न माझे पतीला कळ वले क , न वन शंदे हा कँ ट न म ये येवुन मला शवीगाळी केल  तसेच तुमचा सुपरवायझर कोण आहे. याला 
बोलव तो मला कँ ट न चाल व याचा ह ता पैसे दले नाह . असे सांगुन यांनी मला हाताबु यांनी मारहाण केल  आहे. व कँट न मधील टेबल 
वगैरे पाडुन दले आहे. असे माझे पतीला कळ वले, यानंतर माझे पती उमेश यांनी सदर बाबत कंपनीचे मँनेजर वकास संग, सहाणी साहेब 
व सहाणी मँडम यांना सदरची बाब सां गतल  असता यांनी सदर बाबत पोल स ठा यात त ार दे यास सां गतले नंतर मी व माझे पती 
पोल स ठा यात त ार दे यास आलो आहे. तसेच न वन शंदे यांनी माझे पती उमेश यांस वेळोवेळी कँट ंग चाल व याचा ह ता हगुन फोनवर 
मार याची धमक  देवुन व कँट ंग चालु देणार नाह  असे बोलुन व शवीगाळी क न 5000/ पये मह या माणे पतीकडुन माहे 2 आँग ट 
2016 ते डसबर 2016 पयत पैसे घेतले अस याचे मला माह त आहे. यानंतर आमची कँ ट न घा यात अस याने माझे पती यांनी सदरचा 
ह ता दला नाह . हणुन यांनी आम या कँ ट न मधील कामगार यांना मारहाण केल  असुन मला सु दा अ वा च भाषेत शवीगाळ क न व 
साडीचा पदर ओढुन मा या मनात ल जा उ प न होईल असे वतन केले आहे. तसेच माझे पती उमेश यांना वेळोवळी ह ता न द यास 
मार याची धमक  दल  अस याने माझी न वन शंदे रा. चंचवल  खोपोल , यांचे व द कायदे शर त ार आहे. तर  दनांक 2आँग ट 2016 
ते आज पयत भुषण कंपनीतील कामगार (वाहन चालक) नामे न वन शदे(पुण नाव माह त नाह ) रा. चंचवल , खोपील  हा माझे पती 
चाल वत असलेले भुषण ि टल कंपनी येथील रायगड जुगी या वसाहत म ये असलेल  ईशा कँ ट न चाल व याचा ह ता हणुन माझे पतीला 
वेळोवेळी फोनवर मार याची धमक  देवुन व कँ ट न चालु देणार नाह  असे बोलुन शवीगाळी क न 5000/ पये मह या माणे पतीकडुन माहे 
02/08/2016 ते 04/12/2016 पयत पैसे ि वकारले तसेच यांनंतर आमची कँ ट न घा यात अस याने याला सदरचा ह ता दला नाह  
हणुन दनांक 29/01/2017 रोजी 09.45 वा. सुमारास मला अवा च भाषेत शवीगाळी क न ह याचे पैशांची मागणी क न माझे साडीचे 
पदर ओढुन मा या मनात ल जा उ प न होईल असे वतन केले व दनांक 29/01/2017 रोजी 9.45 वा.कँ ट न मधील सुपरवायझर उमेश 
यादव यांस शवीगाळी क न मार याची धमक  देवुन मारहाण केल . तसेच माझे पती यांना वेळोवेळी ह ता न द यास फोन वारे व य  
मार याची धमक  दल  अस याचे मला माह त आहे. तर  माझी न वन शंदे रा. चंचवल , खोपोल  यांचे व द कायदे शर त ार आहे. माझा 
वर ल जबाब मला वाचुन दाख वला तो मी सां गत या माणे बरोबर असुन मराठ त संगणकावर टंक लखीत कर यात आला आहे. सम हा 
जबाब लहुन दला सह  / ता. ठाणे अंमलदार खालापुर पोल स ठाणे 

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)): CHANDRAKANT 
GUNAJI ASAWLE

Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): PNMAH49889        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): 

3

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): VIKAS RAMRAO RAMGUDE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PNMAH50804

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

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 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)



1. P.S. (पोल स ठाणे): महाड तालुका

FIR No. ( थम खबर .): 0003 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/01/2017 21:48 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/01/2017 21:11 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
2 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): 30/01/2017 Time (वेळ): 21:11 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 21:11 तास Entry No. (न द .):  024

Day ( दवस): मंगळवार Date from ( दनांक पासून): 24/01/2017 Date To ( दनांक पयत): 24/01/2017

Time Period (कालावधी): हर ४ Time From (वेळेपासून): 11:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:00 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, 13 क.मी.
(b) Address (प  ता): नागाव,महाड

District (State) (िज  हा (रा  य)):  

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

(a) Name (नाव): वसंतशेठ   काशीराम  सकपाळ 
(b) Father's Name ( का नाम): काशीराम सकपाळ 
(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): 

Date of Issue (अदा के  याची तार ख): 

(h) Address (प  ता):

(i) Phone number (फफोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9767118110

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता नागाव रेवतळे फाटा, महाड, महाड तालुका, रायगड, महारा , भारत
2 थायी पता नागाव रेवतळे फाटा, महाड, महाड तालुका, 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)

1 नाणे आ ण चलन भारतीय पया 

सव नं. ज मनीतील सुमारे 60/70 
लहान मोठ  खौराची झाडे ताजवट   
                         
तोडलेल  

3,00,000.00

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

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

12. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

वर ल तारखेस वेळी व ठकाणी यांतील फयाद  यांचे मालक ची उ त नमुद असलेले सव नं. 564,538,524,544 या वकस ज मनीतील 60/70 
खैराचे जातीची झाडे यांतील वर ल आरोपीत यांनी संगणमत क न फया दचे परवानगी शवाय लबाडीचे हेतुने मजुरांन कर व तोडुन चो न 
नेल  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 जयराम   परशुराम  मोरे   पपन 1. नागाव,महाड,महाड 
तालुका,रायगड,महारा ,भारत

2 शांत    दरेकर 1. व हेरे,महाड,महाड 
तालुका,रायगड,महारा ,भारत

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोर स गेले  या मालम  तेचे एकूण मू  य ( .म  ये)): 3,00,000.00

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

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

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

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

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) ((तपास अ धका-याचे नाव)): Pravin Ambu Rathod Rank (हु ा): पोल स हवालदार 

No. ( .): 2149        to take up the Investigation (कला तपास कर  याचे अ धकार दले) or (या)

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

13.

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

District (िज  हा): 

on point of jurisdiction (अ धकारा  या ि टकोनातून).

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

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

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

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

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

2

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारदाराची/खबर देणा-याची सह /अंगठा)

Name (नाव): MARUTI SHAMARAO PATIL

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): DGPMSPM6404

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  

2 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): वडखळ

FIR No. ( थम खबर .): 0010 System Date and Time  (स स टम दनांक और समय): 30/01/2017 21:37 वाजता

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

Original Date and Time  ( वा त वक दनांक और समय): 30/01/2017 21:37 वाजता

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३२३
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ४०६
4 भारतीय दंड सं हता १८६० ४९८अ
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): 30/01/2017 Time (वेळ): 20:39 तास 

(c) General Diary Reference (रठाणे दैनं दनी संदभ): Time (वेळ): 20:39 तास Entry No. (न द .):  027

Day ( दवस): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 05/06/2014 Date To ( दनांक पयत): 30/09/2014

Time Period (कालावधी): Time From (वेळेपासून): 00:00 तास Time To (वेळेपयत): 23:59 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): वडखळ
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोल स ठा  यापासून दशा व अंतर): पूव, 1 क.मी.
(b) Address (प  ता): कांदळेपाडा,पेण

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

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

(a) Name (नाव): चेतना     चंदु  हा े 
(b) Father's Name (का नाम): 

(c) Date/Year of Birth (ज  म तार ख/वष): 1989 (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.): 91-8879661046

S.No. (अ. .) Address Type (प  ता कार) Address (प  ता)
1 वतमान पता 100/22,  KV पावर हाऊस यु लास4,, मरा व वम,कमचार  वसाहत यु, खोनं 2 , 

से 19,वाशी, नवी मुंबई, ए पी एम सी , नवी मुंबई, महारा , भारत
2 थायी पता कांदळेपाडा , पेण, वडखळ, रायगड, महारा , भारत

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

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान पता)

1 चंदु    राम   हा े 1. 
कांदळेपाडा,पेण,वडखळ,रायगड,महारा ,भारत

2 ेमा   राम हा े 1. 
कांदळेपाडा,पेण,वडखळ,रायगड,महारा ,भारत

3 राम  ह  हा े 1. 
कांदळेपाडा,पेण,वडखळ,रायगड,महारा ,भारत

4 नंदा   हा े 1. 
कांदळेपाडा,पेण,वडखळ,रायगड,महारा ,भारत

5 समा   पाट ल 1. 
कांदळेपाडा,पेण,वडखळ,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.)
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I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



जबाब दनांक 12/01/2017मी चेतना चंदू हा े वय 28 वष यवसाय गह णी, मु.पो. कांदळेपाडा ता.पेण िज.रायगड स या रा. 100/22, 
के. ह . पवर हाउसए म.रा. व. व.मं. कमचार  वसाहत, यू लास 4, खोल  नं.2, से टर 19, क ट मनलजवळ, वाशी, नवी मुंबइ, 
मोबा.नं.8879661046 सम  पोल स ठाणेत हजर राहून जबाब लहून देते क , मी वर ल माणे असुन सुमारे दोन वषापासून माझे माहेर  
माझे आइ सौ. अ नता, वडील तुकाराम बळीराम मुंढे, भाउ चेतन मुंढे, बह ण रचना यांचेसोबत राहत आहे. माझे बी.कम तसया वषापयत 
श ण झालेले आहे. दनांक 05/06/2014 रोजी हंदू रती रवाजा माणे माझा ववाह चंदू राम हा े मु.पो. कांदळेपाडा, ता.पेण िज.रायगड यांचे 
सोबत झाला आहे. सदरचा ि◌वाह माझे व डलांचे ओळखी या लोकां या माफतीने जम वला होता. आमचे ल न माझे मूळ गावा◌ी सोमाटणे, 
ता.पनवेल, िज.रायगड येथे झाले. ल न लुळ यावर माझे पतीकड या लोकांनी यांना ल नाची घाइ अस याचे सांगून ल न लवकर धर यास 
सां गतले. तसेच ल ना या साखरपुडयानंतर आठवडयातच ल नाची तार ख काढल . ल न जम वताना ठर या माणे ल नात माझे व डलांनी 
आ हाला संसारोपयोगी सा ह य तसेच मला ीधन हणून मंगळसु  अ या तोळयाचे, बांगडया 2 तोळया या, हार 1 तोळयाचा असे साडेतीन 
तोळयाचे सो याचे दा गने तर माझे पतीस सो याची चैन 1 तोळयाची व अंगठ  अ या तोळयाची असे द ड तोळयाचे सो याचे दा गने व 
कंमती घडयाळ घातले तसेच ल नाचा सव खच दे खल माझे व डलांनीच केला.ल नानंतर मी नवयाकडे याचे घर  कांदळेपाडा ता.पेण 
िज.रायगड राहावयास गेले यावेळी तेथे माझे पतीखेर ज सासू ेमळ राम हा े, सासरे राम ह  हा े, दर अ य राम हा े असे होते. मी 
या सवासोबत तेथे राहू लागले. माझे पती मालाड येथे आय.जी.बी. टे नोमट या कंपनीत स ह ल इंिज नअर हणून काम कर त अस याने ते 
तेथून अपडाउन कर त असत. यानंतर आठवडयात आ ह  मालाड येथे भाडयाने राहावयास गेलो. परंतु पतीस तेथील वातावरण न मानव याने 
आठवडयातच आ ह  पु हा परत कांदळेपाडा येथे आलो.ल नानंतर दोन तीन दवसातच मला माझे पती चंदू यांचे वाग यात बदल जाणवू 
लागला. आ ह  पती प नी एक  बसणे, मु तपणे बोलणे, माझे घरात हसणे, फरणे या गो ट स मला मनाइ कर यात आल . माझी सासू व 
सासरे मी बाहेर या हलम ये बसल  असेल तर मला माझे आइव डलांव न घाणघाण शवीगाळी कर त. तसेच मुल ंनी बाहेर बसायचे नाह , 
बाहरचे लोक बघतात आमची इ जत जाइल असे हणत. मी कोणती साडी नेसावी यागो ट ह  मला चंदू आइला वचा न मला सांगत असे. 
याबाबत मी पतीस वचारणा केल  असता ते उलट मलाच मारहाण व शवीगाळ कर यास व घराबाहेर काढ याची धमक  दे यास सु वात 
कर त असत. तसेच माझे सासू सासरे, पती व नणंदा नंदा हा े व समा पाट ल हया तुम यात एवढाच हुंडा देतात का एवढयात कधी 
इंिज नअर नवरा मळतो का तुझी काय लायक  तुला माह त आहे का असे नेहमी हणत. माहेरहून तू वशेष काह च आणले नाह स. घरातील 
सगळया व तू आणायला पाह जे हो या. या आतातर  घेवून ये पैसे नसतील तर जमीन वकून आप या घरातील फ नचर व अ य व तू क न 
घेवू असे माझे सासू व नवरा मला हणत. माझी सासू सासरे मला लहानसहान गो ट व न टाकून बोलत असत. आमचे मुलाला फारकत देवून 
टाक, तू तुझे व डलांकडे नघून जा नाह तर म न तर  जा हणजे आमची सुटका होइल असे हणत.ल लानंतर सुमारे 15 दवसानंतर मला 
पोटदुखीचा ास सु  झाला. मी माझे पतीस याबाबत सां गतले असता यांनी याकडे दुल  केले. परंतु हा ास जा तच वाढ याने मी माझे 
आइस ह  गो ट सां गतले. माझे आइने माझे सासर यां या परवानगीने मला वाशी येथील ड टर शहा यांचेकडे आणले असता ड टरांनी मला 
युटे रयन फाय ाइडचा ास असुन ऑपरेशनचा स ला दला, मा  माझे पतीने यास नकार दला व मला सासर  बोलावून घेतल . तेथे वडखळ 
येथील ड टर तुषार गावंड यांचेकडे ऑपरेशन करणेबाबत यांनी सां गत याने मी वाद नको हणून मी दनांक 30 जुलै 2014 रोजी ऑपरेशन 
क न घेतले. यावेळी माझे पतीने माझे व डलांना प ट सां गतले क  चेतना या ऑपरेशनचा सव खच तु ह च करायचा आहे. मी तची 
जबाबदार  ि वकारलेल  नाह , तु ह  ल नातह  वशेष काह  दलेले नाह  यामुळे सदरवेळी झाले या ऑपरेशनचा सव खच माझे व डलांनी केला. 
स टबर 2014 म ये वडखळ येथे ऑपरेशन के यानंतर माझे आइव डल मला सोडवायला माझे सासर  आले, ते हा माझे सासू सासरे, नणंद 
नंदा हा े व समा पाट ल यांनी मला घरात घे यास नकार दला. ते हणाले क , तू आता वांझोट  झाल  आहेस तुला आता मुले होणार 
नाह त, तू आमचे काह च उपयोगाची नाह  तू तूझे माहेर  नघून जा. यामुळे उगाच वाद नको हणून मी माझे माहेर  नघून गेले. याकाळात 
वारंवार संपक क नह  माझे पती मला भेटायला आले नाह त. यानंतर दोन म ह यांनी मी ऑपरेशननंतर तंदू त झा यानंतर माझे आइ 
व डल मला घेवून सासर  आले, यावेळी माझे पती, सासू सासरे, नणंद नंदा हा े व समा पाट ल हे सवजण घर  होते. माझे आइ 
व डलांसमोर यावेळी माझे सासू व सासरे मला हणाले क  तू आता वांजोट  झाल  आहेस, तू आता आ हाला वारस देवू शकत नाह स. तुझा 
आता आ हाला काह  उपयोग नाह  तू इथून नघून जा असे हणून यांनी तसेच दो ह  नंणंदांनीह  मला शवीगाळी केल . यानंतरह  मी 
घराबाहेर जाइना हणून माझे सासूने मला केसाला ध न हाताने व लाथेने मारले. माझे दो ह  नणंदांनी मला हाताने चापट  मार या. सदरवेळी 
तेथे घरात असलेले सासरे राम हा े यांनी माझा हात परगळून मला मारहाण केल . नंतर यासवानी मला घराबाहेर ढकलले. मग वाद नको 
हणून आ ह  तेथून नघून आलो. यानंतर साधारण दोन तीन दवसांनी आमचेकड या तसेच सासरकड या काह  त ठ त लोकांना बोलावून 
बैठक बसवल . तसेच माझे ऑपरेशन व आजाराबाबत खा ी कर याकर ता मी, माझे आइव डल, चुलते अमत मुंढे, म य थ नवनाथ मुंढे तसेच 
माझे सासू सासरे, दो ह  नणंदा व नातेवाइक असे माझे ऑपरेशन केले या ड टर तुषार गावंड यांना जावून भेटलो तेथे ड टरांनी सवासम  
सां गतले क  युटे रयन फाय ाइडचे ऑपरेशन केलेले आहे. याम ये गभाशया या बाहेर ल अ तर त चरबी काढ यात आलेल  आहे. यामुळे 
चेतना ह  आइ हो यावर याचा काह ह  प रणाम होणार नाह  तर ह  माझे सासरचे मला घरात न घेता मला शवीगाळ क  लागले. तसेच 
दमदाट  क  लागले यामुळे आ ह  तेथून परत आलो ते हापासून मी माझे आइव डलांकडेच राहते दर यानचे काळात माझे व डलांनी माझे 
सासरकडचे तसेच पतीशी वारंवार संपक साध याचा य न केला परंतु ते संपकात येत नाह त अगर उ तर देत नाह ततर  तार ख 05 जूल 
2014 रोजी माझा ववाह झा यापासुन ते स टबर 2014 पयत या कालावधीत माझे पती चंदू राम हा े, सासू ेमा राम हा े, सासरे राम 
ह  हा े नणंद नंदा हा े व समा पाट ल यांनी आपसात संगणमत क न माझे आइव डलांनी ल नांनतरह  यांना घरातील व तू आणून 
दया यात, यांनी वेळावेळी आ थक मदत करावी याकर ता मला वांरंवार शवीगाळी व दमदाट  क न माझा शार र क व मान सक छळ क न 
मला माहेर स जा यास भाग पाडले. तसेच ल नात मला माझे माहे न दलेले ीधन हे व वासाने यां याकडे घेवून याचा वतचे 
फायदयासाठ  अपहार केला हणून माझी यांचे व द त ार आहे.माझा वर ल जबाब मी वाचून पाह ला तो माझे सांगणे माणे बरोबर व खरा 
लह ला 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):
13.
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(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)): SHYAM UMAJI MORE Rank (हु ा): सहा यक पोल स उप- नर क

No. ( .): PNMH44989        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): UTTAM DATTATREY SONAVANE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): POBN69008

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  

2 म हला  

3 पु ष  

4 म हला  

5 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)  

5

I.I.F.-I (एक कृत अ  वेषण 
फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
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