
1. P.S. (पोल स ठाणे): वजीराबाद

FIR No. ( थम खबर .): 0273 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 03/09/2019 22:47 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): 03/09/2019 Time (वेळ): 22:33 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 03/09/2019 22:33 तास Entry No. (न द .):  041

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

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

(a) Name (नाव):  पोकाँ 119 संजय  गो वद जाधव

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

(c) Date/Year of Birth (ज म तार ख / वष): 1984 (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.): 91-9823084119

S.No. (अ. .) Address Type (प ता कार) Address (प ता):
1 वतमान प ता Town/Village (शहर / गाव): पो टे विजराबाद 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): पो टे विजराबाद 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. 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 जुगारा या सा ह यासह व नगद  
960/  960.00

7.

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  960.00

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 र व  नागोराव कांबऴे 1. Town/Village (शहर / गाव): बारेपुरवाडी ता वसंमत,Tehsil (तहसील): 
िज हगोल ,Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District (िज हा): 
नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत

2 भुजग  तमा मासोऴीकर 1. Town/Village (शहर / गाव): चखलवाडी हनुमान  मद रजवऴ,Tehsil 

(तहसील): नांदेड,Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District 

(िज हा): नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत
3 पराजी  बालाजी बजापुरे 1. Town/Village (शहर / गाव): चखलवाडी नांदेड,Tehsil (तहसील): 

Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District (िज हा): नांदेड,State 

(रा य): महारा ,भारत
4 कमल कशोर   यादव 1. Town/Village (शहर / गाव): नांदेड,Tehsil (तहसील): Police Station 

(पोल स ठाणे): वजीराबाद,District (िज हा): नांदेड,State (रा य): 
महारा ,भारत
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10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

     फयाद  मी संजय गो वद जाधव वय 35 वष य. नौकर   पोना 119 ने पो टे विजराबाद नांदेड मो.न.9823084119सरकार तफ फयाद   
होउन  फयाद देतो क  मी वर ल ठकाणी सुमारे दोन वषापासुन नेमणुक स  आहे.  आज द 03.09.19रोजी माझे सोबत पोना 1098 कडे पोकाँ 
3065 राठोड पोकाँ 170 बेलुरोड असे  अवैध धंदयावर  रेड  करणे कामी पो टे हाद त टेडा नोद  31 वेऴ 1916 वा पायी पे ो लंगकामी रवाना 
झालो  जुना मोढा भागात पे ो लंग कर त असताना  गु त बातमीदारामाफत खा ीशीर खबर मळाल   क  पो लस टेशन हाद तील  पंतजल  दुकानाचे 
बाजुस सावज नक ठकाणी चखलवाडी येथे इसम नामे र व नागोराव कांबऴे हा इसम लोकाना मट याचे आकडे चट वर देवुन क यान नावाचा  
मटका जुगार चाल वत अस याची खा ी लायक बातमी मऴाल  मऴाले या माह ती या अनुषगांने माह ती काढुन कायदेशीर कायवाह  करणेकामी 
पंचना यातील दोन पंच याना बोलावुन याना मऴाले या बातमीचा उदेश क न छापा कायावाह  करणेकामी पंच हणुन हजर राहणेकामी कऴ वले 
व न यानी पंच हणुन काम कर याची तयार  दश व याने याना सोबत घेवुन मऴाले या माह ती या ठकाणी गेलो असता एक इसम संशयीत र या 
लोकांना कांगदावर चटया लहुन देत असताना व या या आसपास  दोन इसम दसुन आ याने याना 19.40 वा ता यात घेतले असता याने आपले 
नांव .  र व नागोराव कांबऴे वय 24 वष य मटका घेणे रा. बारेपुरवाडा ता वसमत िज हगोल  . भुंजग त मा मोसाऴीकर वय 27 वष य  मजुर  
रा. चखलवाडी नांदेड . पराजी बालाजी बजापुरे वय 30 वष य मजुर  रा. चखलवाडी नांदेड  असे सां गतले याना छापा बाबत माह ती देवुन 
अंगझडती घेता याची अंगझडती म ये खाल  माणे जुगाराचे साह य मऴुन आले आहे1). 420/- . र व नागोराव कांबऴे याचे अंगझडती म ये 
नगद  100/- . दराचे तन नोटा 50/-  दराचे दोन नोटा, 20/- . दराचे 01 नोटा  व गुलाबी रंगाची व पांढरा रंगाची मट याची आकडे लह यात 
आलेल  च ी यावर क यान 03.09.2019 अशी लह लेल  व काबनचा तुकडा व हर या रंगाची पेन जु वा.2). 320/- . भुजग त मा मासोऴीकर 
याचे ता यात 100/- . दराचे दोन नोटा 50/-  दराचे दोन नोटा, 20/- पया या 01 नोटा असे एकुण3). 220/-  पराजी बालाजी बजापुरे याचे 
अंगझडती म ये नगद  100/- . दराचे एक नोटा, 50/-  दराचे दोन नोटा, 20/- . दाराचे 01 नोटा असे एकुण--------------------------------------एकुण 
960/- .वर ल वणनाचे मटका जुगाराचे सा ह य मऴुन आ याने सदर आरोपीताना मटका जुगार कोणा या सांग या माणे घेत अस याबाबत 
वचारणा केल  असता यानी सदरचा मटका जुगार हा कमल कशोर यादव याचे सांगणे माणे घेत अस याचे सांगत अस याने तसा स व तर ज ती  
याव न पंच व पोल साचे स ह या चटया लावुन ता यात घेतले. तर  आरोपी नामे कमल कशोर यादव रा. दल प सघकाँलनी नांदेड याचे सांगणेव न 
आरोपी  1.  र व नागोराव कांबऴे वय 24 वष य मटका घेणे रा. बारेपुरवाडा ता वसमत िज हगोल  . भुंजग त मा मोसाऴीकर वय 27 वष य  
मजुर  रा. चखलवाडी नांदेड . पराजी बालाजी बजापुरे वय 30 वष य मजुर  रा. चखलवाडी नांदेड हे क यान मटका जुगार खेळत व खेळ वत 
असताना  जुगारा या सा ह यासह व नगद  960/-  सह   मळुन आले हणुन याचे व द म.जु.का. कलम 12 अ माणे कायदेशीर फयाद आहे. 
      ह  फयाद दल  सह . 
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