
1. P.S. (पोल स ठाणे):: औरंगाबाद

FIR No. ( थम खबर .): 0064 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 25/01/2018 22:06 वाजता

District ((िज  हा): नागपुर रे  वे Year (वष): 2018

2. S.No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ३०२
2 भारतीय दंड सं हता १८६० २०१
3 भारतीय दंड सं हता १८६० ३४

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

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

(b) Information received at P.S. (पोल स ठा यावर मा हती मळा याचे): Date ( दनांक): 25/01/2018 Time (वेळ): 19:00 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ): Date and Time( दनांक 
आ ण वेळ): 25/01/2018 
20:12 तास 

Entry No. (न द .):  029

Day ( दवस):): मधले दवस Date from ( दनांक पासून): 19/09/2017 Date To ( दनांक पयत): 23/09/2017

Time Period (कालावधी):: Time From (वेळेपासून): 12:00 तास Time To (वेळेपयत): 11:00 तास 

1

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

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. (पोल स टेशन या मयादे या बाहेर अस यास, पोल स टेशनचे 
नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस टेशन पासून दशा आ ण अंतर):: पूव, 70 क.मी.
(b) Address (प ता): जालना रे वे टेशन प रसर , क मी 176/5 क मी चे पुढे , रे वे लाईनपासुन साडेपाच फुट ,अंतरावर

District (State) (िज हा (रा य)):  

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

(a) Name (नाव):  श शकला   म रबा  मटकर 
(b) Wife's Name (चे नाव ): 

(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 ( द याचे ठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue ( द याची तार ख व वेळ): 

(i) Address (प ता):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (ओळख ववरण (राशन काड ,मतदाता काड ,पासपोट, 
यूआईडी सं., ाइ वंग लाइसस, पैन काड))

S. No. (अ. .) ID Type (ओळख प ाचा कार) ID Number (ओळख सं या)

1

I.I.F.-I ((एक कृत अ  वेषण फॉम-१)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)



S. No. ( .सं.) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
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 ):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल .): 91-9607159121

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता)::
1 वतमान पता गौतमनगर , रामनगर फा याजवळ , Town/Village (शहर / गाव): वमाणतळ 

रोड, Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स टेशन): District (िज हा): नांदेड, 
State (रा य): महारा , भारत

2 थायी पता गौतमनगर , रामनगर फा याजवळ , Town/Village (शहर / गाव): वमाणतळ 
रोड नांदेड, Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स टेशन): District (िज हा): 
नांदेड, State (रा य): महारा , भारत

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संश यत / अ ात आरोपींचे संपूण तपशील):
 

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

(नातेवाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान (प ता))

1 राजु     कुंडल क 
गायकवाड

1. अंबड रोड,माऊल  नगर,मातो ी 
लाँ स,Town/Village (शहर / गाव): समोर जुना 
जालना,Tehsil (तहसील): Police Station 

(पोल स टेशन): District (िज हा): 
जालना,State (रा य): महारा ,भारत

2 धमा   जब  राठोड 1. नसीराबाद, संदखेडराजा,Town/Village (शहर 
/ गाव): ता बुलढाणा,Tehsil (तहसील): Police 

Station (पोल स टेशन): संधखेड 
राजा,District (िज हा): बुलढाणा,State (रा य): 
महारा ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपी एका पे ा जा त असतील तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  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)



12. First Information contents ( थम खबर ह कगत):

 फयाद  दनांक 25/01/2018मी शशीकला म रबा मटकर, वय 35 वष, धंदा- मोलमजुर  रा. गौतम नगर राम नगर फा या जवळ वमानतळ रोड 
नांदेड फोन 9607159121 औरंगाबाद रे वे पोल सांनी दले या प ानुसार आज रोजी नांदेड येथे येवुन सम  औरंगाबाद रे वे पोल स ठा यात हजर 
राहुन जबाब देते क,मी वर ल माणे असुन वर नमुद प यावर सुमारे पाच वषा पासुन सासु नरस मा वय 85 वष, सासरे पराजी वय 95 वष, 
राहुल  वय 10 वष, साईनाथ  वय 8 वष, मुलगी नक ता  वय 12 वष यांचेसह राहते. माझी मोठ  मुलगी अचना वय 18 वष हचा ववाह सु नल 
गायकवाड रा. पुसद संभाजी नगर िज. यवतमाळ यांचेशी दड वषापुव  झाला आहे. ती त या सासर  पुसद येथे राहते माझे घराचे जवळच माझी 
ननंद पोशाबाई म रबा वाघमारे ह  तचे पती म रबा वाघमारे व मुलासह राहतात. माझे पती म रबा वय 45 वष हे ल न झा यापासुन पाक ट मार चे 
काम कर त  होते माझे पती रे वे टेशन, बस टड, ज ा, उ सव अ या ठकाणी पाक ट मार चे कर यासाठ  जात असे ते सकाळी घरातुन जात असे 
व दुसरे दवसी सकाळी घर  परत येत असत. परंतु गे या सहा म ह यापासुन माझे पती जालना येथे पाक टमार  कर या साठ  जात असत. तेथे 
यांची ओळख राजु गायकवाड यां याशी झाल  होती ते हा पासुन ते राजु गायकवाड यांचे सोबत  काम करत होते  राजु गायकवाड व धमा राठोड हे 
यांचे म  होते. माझे पती यांनी मला सहा म ह यापुव   राजु गायकवाड यांचा मोबाईल नंबर 9049358302व धमा राठोड यांचा मोबाईल नंबर 
7218327679 असे नंबर दले होते माझा फोन लागत नसेल तर यांचे मोबाईलवर फोन लाव यास यांनी सांगीतले होते माझे पती म रबा यांनी 
धमा राठोड यास 15,000/- . उसने दले होते वारंवार मागुनह   धमा राठोड पैसे दे यास टाळाटाळ कर त होता या व न यांचे धमा राठोड 
यां याशी हमर तुमर  झाल  होती असे यांनी मला सांगीतले होते. दनांक- 17/09/2017 रोजी र ववार  सकाळ या सुमारास ते जालना येथे गेले होते 
यानंतर ते मंगळवार  दनांक 19/09/2017 रोजी पहाटे 05.00 वाजता चे सुमारास ते रे वेने घर  परत आले व झोपले यानंतर यांना सकाऴी 
09.00वा. चे सुमारास   राजु गायकवाड यांचा फोन आला तो फोन मीच घेतला होता यावेळी यांनी फोन नव-यास दे यास सांगीतले तोपयत माझे 
पती झोपेतुन उठले होते मी यांना फोन दला फोन संप यावर माझे पतीने मला सांगीतले क, राजु गायकवाड याने मला जाल यास बालोवले आहे 
दोन दवसात परत येतो थोडेसे जेवन क न दुपार  12.00 वा. चे सुमारास ते जालना येथे जा यास नघाले ते रे वेने जालना जात असत दोन दवस 
यांचा फोन आला नाह त ते हा बुधवार  दनांक 20/09/2017 रोजी माझे घर  माझी ननंद हने तचा मोबाईल चाज गला लावला होता यावेळी 
सं याकाळी 07.00 वा. चे सुमारास मी राजु गायकवाड यां या मोबाईलवर फोन केला होता व यांना माझे पती दोन दवसापासुन घर  आले नाह त ते 
कोठे आहेत अशी वचारणा केल  असता यांनी मला सांगीतले क, तुझा नवरा  यास जालना रे वे टेशन येथे पोल सांनी पकडले आहे यास 
औरंगाबाद येथे नेले आहे. याला सोड व यासाठ  15,000/- . घेवुन या असे सांगीतले  दनांक 21/092017 रोजी सकाळी 09.00 वा. चे सुमारास 
माझी ननंद पोशाबाई यां या घर  गेले व यांना सांगीतले ते हा माझी ननंद मला हणाल  क, सोमवार  आपण पैसे घेवुन जावु माझी ननंद पोसाबाई 
यांनी गु वार  राजु गायकवाड यास फोन लावुन आ ह  पैसे घेवुन येत अस याचे कळ वले. दनांक- 25/09/2017 रोजी मी माझी ननंद पोशाबाई यांचे 
पती म रबा वाघमारे असे आ ह  जालना रे वे टेशन येथील पोल सांकडे चौकशी केल  असता यांनी आ हाला क दम जालना पोल स टेशनला 
वचारपुस कर यास पाठ वले तेथील पोल सांनी आ हाला दनांक- 23/09/2017 रोजी जालना रे वे टेशन जवळील रे वे पटर चे जवश एका इसमाचे 
ेत सापड याचे सांगीतले व ेत अ तशय कुजले या अव थेत अस याने व वारस मळुन न आ याने यां या वर अं यसं कार केले आहेत. यांनी 
आ हाला मयताचे फोटो व यांचे अंगातील कपडे तसेच सोबत सापडलेल  बग व यातील कपडे दाख वले असता ते माझे पती मर बा मटकर 
अस याची मला ओळखपटल  .तर  दनांक 23/09/2017 रोजीचे पुव  माझे पती म रबा मटकर यांना राजु पुंडल क गायकवाड, वय 32 वष, राह. 
माऊल  नगर अंबड रोड मातो ी ल स समोर जुना जालना, िज. जालना  व धमा जब  राठोड, वय 40 वष राह. नसीराबाद ता. संदखेड राजा िज. 
बुलढाणा यांनी जालना रे वे टेशन प रसरात बोलावुन पाक टमार चे धं यात मळाले या पैशा या वाटपाव न वाद झालेला अस याने  यांनी कशाने 
तर  घातपात क न िजवे मा न टाकले आहे. व यांची ओळखपटु नये हणुन पुरावा न ट केला आहे.अशी माझी खा ी झाल  आहे. हणुन माझी  
राजु गायकवाड व धमा राठोड यांचे व द कायदेशीर त ार आहे. माझी फयाद क युटरवर टाईप केल  असुन ती मला वाचुन दाख वल  ती माझे 
सांगणे माणे बरोबर व खर  आहे.        सम                                                                                 
                                                                    फयाद ची सह / अंगठा 

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 दसून आ यामुळे):

(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न द वले आ ण तपासाचे काम हाती घेतले):  DILIP MAHADEV SABLE 

(पोल स नर क) or ( कंवा): 

(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अ धका-याचे नाव): Rank (हु ा): 

No. (सं.):         to take up the Investigation (तपास कर  याचे अ धकार दले) or ( कंवा)

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 )

3

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): DILIP MAHADEV SABLE

Rank (हु ा): I (Inspector)

No. ( .): PI

Date and time of dispatch to the court ((  यायालयात पाठव  याची तार ख व वेळ):s15.

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 )

S. No. 

(अ. )  )
Sex ( लंग) Date / Year Of 

Birth  

(ज  मतार ख/ वष)

Build ((बांधा) Height 
(cms) 

(उंची(स.म
◌ी)

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

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1986 मजबुत 168-168 ग  हाळ वण 
चेहरा कार: गोल  
माथा: अ ंद कपाळ 
गाल फुगलेले गाल  
दाढ  खळी पडणार  हनुवट  
ओठ जाडसर ओठ   
नाक  लांब नाक  
म या यवि थत कापलेल  मशी 
दाढ  दाढ  यवि थत केलेला  
दांत साधारण दात  
चेचक: . 
भाषण: मोठयाने 

2 पु ष 1978 -     
               

चेचक: .  

Deformities / Peculiarities 

(  यंग / वै श  टये)
Teeth (दाँत) Hair (केस) Eye ( (डोळे)) Habit(s)

((सवयी))
Dress Habit (s)  

(पोषाखा  या सवयी)
8 9 10 11 12 13

               साधारण दात केसाचा रंग काळा
केसांचा कटसाधारण 
केसांचा डाय नाह
केसांची लांबी साधारण 
केशरचना साधारण उघडे 
केसाचा कार  समो न 
ट  कल 
केसांचा सरळपणा सरळ
वगचा वापर नाह

अंध कृ ीम डावा डोळा 
मच मचणारे साधारण
भुवयांचा आकार सरळ 
भुवयांची जाडी जाड 
डोळयांचा रंग लालसर 
डोळयांचा कार साधारण
च   याचा कार च  मा नाह  

तरळा डावा तरळेपणा
च   याचा वापर नाह  

धु पान करणारा
आतील खालचा 
अंडर वयर 
आतील वरचा ब नयन
बाहेर ल खालचा फुल 
पॅ  ट 
बाहेर ल वरचा फुल 
बाहयांचा शट

                

Language/Dialect 

(भाषा/बोल )
  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 20These 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)

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

(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)


