
1. P.S. (पोल स ठाणे): वजीराबाद

FIR No. ( थम खबर .): 0274 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 04/09/2019 01:41 वाजता

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

2. S. No. (अ. .) Acts (अ ध नयम) Sections (कलम)
1 महारा  जुगार तबंधक अ ध नयम, १८८७ 12A

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): 04/09/2019 Time (वेळ): 00:59 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 04/09/2019 00:59 तास Entry No. (न द .):  004

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

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

(a) Name (नाव):  पोहेकाँ 1070 महेश     हनुमंत    कुलकर

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1968 (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.): 91-9923371070

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता):
1 वतमान प ता Town/Village (शहर / गाव): थागुशा नांदेड, Tehsil (तहसील): Police Station 

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

(पोल स ठाणे): वजीराबाद, 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)
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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)

1 नाणे आ ण चलन भारतीय- पया नगद  4180/ पये व जुगाराचे 
साह य 4,180.00

7.

10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

 फयादमी महेश हनुमंत कुलकण  वय 51 वष नेम नोकर  पोहेकाँ 1070 नेम थागुशा नांदेड मो न 9923371070सरकार तफ फयाद   होउन  
फयाद देतो क  मी वर ल ठकाणी थागुशा येथे दोन वषापासुन नेमणुक स  आहे.  आज द 03.09.19रोजी था नक गु हे शाखा नांदेड येथे हजर 
असताना मा पोल स नर क याचे सुचना व आदेशा वये अवैद धंदयाची माह ती काढुन केसेस करणेकामी था नक गु हे शाखा नांदेड येथील टेडा 
न द 16 वर वेऴ 1515 वा नोद क न आ ह  सोबत पोकाँ 3063 र व बाबर, 3240 राजु पु लेवार असे खाजगी वाहनाने नांदेड शहर वाहनाने रवाना 
झालो आ ह  पे ो लंग कर त  पो टे विजराबाद हाद त दु हेशाह नगर या भागात आलो असता गु त बातमीदारामाफत खा ीशीर माह ती मऴाल  क  
दु हेशाह नगर येथे महेमुब खान फं शन हाँलचे बाजुला दोन इसम क यान नावाचा मटका खेऴत व खेऴ वत आहेत याव न आ ह  व सोबतचे 
कमचार  पंचना यातील नमुद पंच याना सोबत घेवुन याना छापा कायवाह  बाबत माह ती देवुन मऴाले या माह ती या ठकाणी वेऴ 1610 वा. छापा 
टाकला असता तेथे दोन इसम मट याचे चटया लह ताना मऴुन आले याना याचे नाव व प ता वचारता याने आपले नांव 1. शोयबखान इसाक 
खान पठाण वय 19 वष य मजुर  रा. दु हेशाह रहेमाननगर नांदेड . महमद जहागीर म. युसुफ वय 45 वष य मजुर  रा. दु हेशाहरहेमानगर नांदेड 
असे सांगीतले याना मटका चाल वणारा मालक कोण आहे याबाबत वचारणा केल  असता याने मटका मालक मोहमद. अजरोधीन उफ सोनु  मो. 
ब ोधीन  रा. मलगेट जवऴ नांदेड असे सांगीतले याचे अंगझडती घेतल  असता याचे ता यात खाल ल वणनाचे क यान मटका जुगाराचे चटया व 
साह य व नगद  र कम मऴुन आले आहे याचे वणन खाल ल माणे1) 4180/-  शोयबखान इसाक खान पठाण वय 19 वष य मजुर  रा. 
दु हेशाह रहेमाननगर नांदेड याचे ता यातुन 500/-  दराचे दोन नोटा, 200/-  दराचे दोन नोटा 100/-  दराचे तेरा नोटा 50/-  दराचे  नोटा 
20दाराचे  नोटा , 10  दराचे 38 नोटा, 2. 00-00/-  महमद जहागीर म. युसुफ वय 45 वष य मजुर  रा. दु हेशाहरहेमानगर नांदेड याचे 
ता यातुन द 03.09.2019 चे 01  क यान मटका जुगाराचे लाल रंगाचे तन कागदावर नऴया काबनवरने लह लेले प ह या पानावर प हला आकडा 
03-50 व शेवटचा आकडा 50 असा लह लेला . दुसरा पानावर प हला अकडा 223.5 व शेवटाचा आकडा 100 असा लह लेला . तसरा पानावर 
प हला आकडा 499-50 व शेवटाचा आकडा 30 असे लह ले या नऴया काबनसह एक नऴया साह चे बाल पेन एकुन 4180/- . वर ल नमुद अनु 
 1 व 2 मधील इसमाचे ता यात मऴुन आलेले मटका जुगाराचे चटया व साह य नगद  पयाचे खा ी व पडताऴणी क न रतसर जागीच 
पंचसम  ज ती पंचनामा क न ता यात घे यात आला आहे तर  आज द 03.09.2019 रोजी वेऴ 16.10 वा पो टे विजराबाद हाद त महेमुद फं शन 
हाँल या बाजुला गणी शेड या समोर मोकऴया जागेत आरोपी   1. शोयबखान इसाक खान पठाण वय 19 वष य मजुर  रा. दु हेशाह रहेमाननगर 
नांदेड . महमद जहागीर म. युसुफ वय 45 वष य मजुर  रा. दु हेशाहरहेमानगर नांदेड .  मो. अजरोधीन उफ सोनु  मो. ब ोधीन  रा. मलगेट 
जवऴ नांदेड याचे  सागणेव न क यान नावाचा मटका जुगार चाल वत असताना मऴुन आले हणुन यातील आरोपी  1 ते 3  याचे व द कलम 
12 अ महारा  जुगार कायदा माणे कायदेशीर फयाद आहे  ह  फयाद व सह   
 

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  4,180.00

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 शोयबखान     इसाक 
खान  पठाण

1. Town/Village (शहर / गाव): दु हेशाह रहेमाननगर नांदेड,Tehsil 

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

2 महमद जहागीर    म. 
युसुफ 

1. Town/Village (शहर / गाव): दु हेशाहरहेमानगर नांदेड,Tehsil 

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

3  मो. अजरोधीन उफ सोनु  
      मो.ब ोधीन 

1. Town/Village (शहर / गाव): मलगेट जवऴ नांदेड,Tehsil (तहसील): 
Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,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)


