
1. P.S. (पोल स ठाणे): भोकर

FIR No. ( थम खबर .): 0312 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 29/09/2019 19:11 वाजता

District (िज हा): नांदेड Year (वष): 2019

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं हता १८६० ४२०
2 भारतीय दंड सं हता १८६० ५०४

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

       थम खबर अहवाल
 (कलम १५४ फौजदार  या सं हता)

3. (a) Information received at P.S. (पोल स ठा यावर मा हती मळा याचा):

Date ( दनांक): 29/09/2019 Time (वेळ): 18:48 तास 

(b) General Diary Reference (ठाणे दैनं दनी संदभ):

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 29/09/2019 18:48 तास Entry No. (न द .):  029

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

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

(a) Name (नाव):  वषा राहुल पोवाडे    

(b) Father's/Husband's Name ( पता/प त का नाम): 

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

(i) Address (प ता):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8390699547

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता):
1 वतमान प ता Town/Village (शहर / गाव): रापानसरे नगर तानायगाव िजनां, Tehsil (तहसील): 

Police Station (पोल स ठाणे): भोकर, District (िज हा): नांदेड, State (रा य): 
महारा , भारत

2 थायी प ता Town/Village (शहर / गाव): रापानसरे नगर तानायगाव िजनां, Tehsil (तहसील): 
Police Station (पोल स ठाणे): भोकर, District (िज हा): नांदेड, State (रा य): 
महारा , भारत

(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

S.C.R.B (एस.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एक कृत अ वेषण फॉम - १)



S. No. (अ. .) Propertty Category (मालम ता वग) Property Type (मालम ता 
कार)

Particulars of properties of 

interest (संबंधीत मालम तेचा 
तपशील):

Value(In Rs/-) मू य 
( . म ये)

7.

10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

दंनाक29 /09/2019  जबाबमी वषा राहुल पोवाडे वय32वष धंदा घरकाम रा.पानसरे नगर ता.नायगाव िज.नांदेड ता.  मोनं.8390699547सम  
पोल स टेशन येथे हजर येवुन लेखी जबाब घे यास सांगते क , मी वर ल ठकाणची राहणारा असुन मला दोन मुल   व एक मुलगा आहे आसे आहेत 
असुन  मंजुर  क न उपिज वका भाग वतो.ल माझ ल न सन2005म ये राहुल हैसाजी पोवाडे रा.आंबेडकर नगर बलोल  यांचे सोबत झाले 
होते. या या सोबत मी संसार क रत आसतांना यांचे पासुन एक मुलगा आयुष,व दोन मुल  आनु का ,आ रा व आसे आपा य ई याद  आहेत .मी 
मा या सोबत चांग या रतीने संसार क रत होते .माझे खाते बँक आँफ ई डया भोकर येथे आस याने मी पैशा या यवहार कर यासाठ  बँकेत जात 
येत आसत यामुऴे बँकेतील से यु रट  गाड आसलेला ईसम नामे पोपटराव रामराव गायकवाड यांचे सोबत माझी ओऴख झाल  . यामुऴे मी याला 
कुटेह  भेटल  ते हा मी यास बोलत आसे आमची चांगल  ओऴख झा याने आमह  एकमेकांना फोनवर सु दा बोलत आसे मी पोपटराव रामराव 
गायकवाड यांचेशी बोलत आसतांना माझा नवरा नामे राहुल पोवाडे  पोपटराव रामराव गायकवाड यांचेशी बोलतीस तुझे आ न याचे चालु आहे का 
आसा मा या वर संशय धघेवुन मा याशी वाद घालुन मला मा न घरा या बाहेर काढुन दले यामुऴे मी माझे मुले घेऊन आई या घर  पो णमा नगर 
नांदेड येथे आईकडे राहात आसताना   पोपटराव रामराव गायकवाड फोनवर संपक क न यास हनाले क  तुम या व  संशय घेउन िजवे मार याचे 
धमक  देऊन तुम या सोबत जा याचे सांगुन मारहान क न मला घरा या बाहेर काढुन दले आहे मी आता स या आईकडे राहत आसे हणा यावर 
पोपटराव गायकवाड मला हणाले क , तु याशी मी ल न करतो व माझी आधी पगार करतो आयु यभर सांभाऴतो आसे हणाला यामुऴे मी वचार 
क न मा या नवयाने ला सोडुन द याने मी पोपटराव रामराव गायकवाड यांचेसोबत साडेचार वषापासुन पती प नी सारखे राहु लागलो .    माघील 
सहा मा ह यापासुन पोपटराव राराव गायकवाड हे दा  पऊन घर  येवुन माझे सोबत नेहमी वाद घालुन मारहान क न शवीगाऴ क न मला 
हणायचा क ,मी तु यासोबत ल न क  शकत नाह  मी तु या नावे माझी पगार क न शकत नाह  आ ण तुला सांभाऴपण क  शकत नाह  व तुला 
पैसे देवु शकत नाह  तुला काय करायचे ते क न घे मला माझी प नी व मुलाबाऴ आहे आसे हणुन मला नेहमी सोडुन नघुन जायचा मला फोनव  
बोलायचा नाह  .तर  पण मला भेट यासाठ  आ यावर आम याच समजोता होत आसे परंतु काह  दवसांनी तो मा याशी पु हा दा  पऊन भांडण 
क न नघुन जात आसे       तर  ईसम नामे पोपटराव राराव गायकवाड हा मा या सोबत साडेचार वषापासुन पती प नी सारखे राहात आसुन तो 
मला मागील सहा म ह यापासुन दा  पऊन शवीगाऴ क न मी तु यासोबत ल न क  शकत नाह  मी तु या नावे माझी पगार क  शकत नाह  
आ ण तुला सांभाऴपण क  शकत नाह  .व तुला पैसे देवु शकत नाह  तुला काय करायचे ते क न घे मला प नी व मुलबाऴ आहेत .आसे हणुन 
माझी फसवणुक क रत आहेत .तर  यांचे वर योगेय ती कायवाह  होणेस वनंती आहे.       तर  माझा जबाब मा या सांगने माने ल हला ते 
बरोबर व खरा आहे. 
 

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  

9. Inquest Report / U.D. case No., if any (मरणा वेषण अहवाल/अक मात मृ यू करण ., जर अस यास):

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

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

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

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

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

1 पोपटराव रामराव गायकवाड 
  

1. Town/Village (शहर / गाव): बँक आँफ ई डया भोकर,Tehsil 

(तहसील): Police Station (पोल स ठाणे): भोकर,District (िज हा): 
नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत

2

S.C.R.B (एस.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एक कृत अ वेषण फॉम - १)


