
1. P.S. (पोल स ठाणे): ब लोळी 

FIR No. ( थम खबर .): 0242 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 27/09/2019 18:51 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): 27/09/2019 Time (वेळ): 15:41 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 27/09/2019 15:41 तास Entry No. (न द .):  016

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

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

(a) Name (नाव):  मारोती   सायलु  मु ेमवार 

(b) Father's Name (वडीलचे नाव ): सायलु 

(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 ( 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.): 91-9049778709

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

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

2 थायी प ता Town/Village (शहर / गाव): बलोल  , Tehsil (तहसील): बलोल  , Police 

Station (पोल स ठाणे): ब लोळी , 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)

1 कागदप े आ ण मु  यवान रोखे इतर कोणतीह  कागदप े एक नमला वह ,काबनचा अधा 
तुकडा,फुलप ी,पेन .00

2 नाणे आ ण चलन भारतीय- पया 100  दाराचे 14 नोटा नगद  1,400.00

7.

10. First Information contents ( थम खबर मजकूर):

भाग.6 गुरनः242/2019 कलम 12 (अ)मु.जु का (1) फयाद ः-मारोती सायलू मुदेमवार वयः31वष यवसायःनौकर  पो क 2351 पो टे बलोल  
मो.नं.9049778709 (2)आरोपीः-देवराव गंगाधर भसे राःगागलेगाव ताः बलोल  (3)गु घ ता वेळ व ठकाणः- द.27/09/2019 चे 12.45 वा त याचे 
पाळू खाल  झुडपाम ये बलोल  (4) मळाला मालः-नगद  1400/-  व जुगाराचे सा ह य (5)खुलासाः-वर नमुद ता वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने 
बना परवाना बेकायदेशीर र या क याण नावाचा मटका जुगार लोकाकडून खेळत खेळ वत असतांना नगद  1400  व मटका जुगाराचे सा ह यासह 
मळून आला हणुन गु हा दाखल क न तपास ASI वाडेकर यांचेकडे दला आहे                                                         
    फयाद                                          द.  27/09/2019मी मारोती सायलु मु ेमवार वयः31 वष धंदाःनौकर  पोक/2351 पो 
टे बलोल  मो.नं.9049778709           सरकार तफ फयाद  होवुन फयाद लहून देतो क , मी पो टे बलोल  येथे गेले चार म ह यापासुन 
नेमणुक स असुन स या पर बटचे काम क रत आहे.           आज द.27/09/2019 रोजी मी व ASI वाडेकर तसेच पोक/2542 सोनकांबळे व 
HG/551 वण काळबा गाजेवार असे पो टे ला हाजर असतांना 11.30 वाजता गु त मा हती मळाल  क ,त याचे पाळु या क या या खाल  
झुडपाम ये एक ईसम क याण नावाचा मटका जुगाराचे आक यावर पैसे लावून लोकांकडून पैसे घेवुन जुगार खेळत व खेळ वत आहे अशी बातमी 
मळा या व न आ ह  सदरची मा हती मा.पो न साहेब यांना देवुन यांची परवानगी घेवुन मळाले या ठकाणी दोन पंच घेवुन (1)मोहमद गुलाम 
हुसेन वयः40 वष राःभा कर नगर, बलोल  (2) पराजी व ल धुतराज वयः40वष राःआंबेडकर नगर बलोल  यांना बोलावून रेड बाबत मा हती देवुन 
याचा होकार घेवुन आ ह  व पंच सवजण मा हती मळाले ठकाणी आमचे मो सा ने गेलो असता त या या पाळू या खाल  झुडपाम ये एक ईसम 
हातात वह  पेन व वह  म ये काबन लावून पेन लह त असलेला दसला आ ह  12.45 वा छापा मारला व यास या यात घेवुन याचे नाव गाव 
वचारले असता देवराव गंगाधर भसे वयः20 वष धंदाःमजुर  राःगागलेगाव ताः बलोल  असे अस याचे सां गतले आ ह  व पंचाची अंगझडती देवुन 
आ ह  व पंच सदर आरोपीचे अंगझडती घेतल  असता खाल ल वणनाचा मटका जुगाराचे सा ह य मळून आले (1)140000  नगद  100  दराचे 14 
नोटा कं.अं.(2)0000         एक नमला चपीयन कंपनीची एक वह  यावर सू वातीचे पान कोरे दुस-या पानावर सु वातीस 27-09-KOP व प हला 
अकडा 72-10 असे लह लेले व शेवटचा आकडा 60-30 असे लह लेले व एक RORITO FASTY GEL PAN न या रंगाची,एक काबनचा अधा तुकडा 
व CAMLIN EXAM फुलप ी 15 CM लांबीची एकुण 140000 पय जु वा कं.अं.      वर ल माणे आरोपी व मु ेमाल पंच सम  ASI  वाडेकर 
यांनी ता यात घेवुन ज ती पंचनामा क न केले                     तर  आज द.27/09/2019 रोजी 12.45 वाजताचे सुमारास ापर बलोल  
त या या पाळूवर क या या खाल  झुडपाम ये बना परवाना बेकायदे शर र या क याण नावाचा मटका जुगाराचे सा ह य सह मळून आला हणुन 
माझी याचे व द कलम 12 (अ) मु.जु.का माणे कायदेशीर फयाद आहे. 
 

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  1,400.00

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 देवराव   गंगाधर  भसे वडील चे नाव : गंगाधर 1. Town/Village (शहर / गाव): गागलेगाव,Tehsil (तहसील): 
बलोल ,Police Station (पोल स ठाणे): ब लोळी,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)


