
1. P.S. (पोल स ठाणे): वजीराबाद

FIR No. ( थम खबर .): 0275 Date and Time of FIR  ( . ख. दनांक आ ण वेळ): 04/09/2019 03:03 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): 02:04 तास 

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

Date and Time ( दनांक आ ण वेळ): 04/09/2019 02:04 तास Entry No. (न द .):  008

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

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

(a) Name (नाव):  पोउप न रमेश      शंकरराव     खाडे

(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.): 91-9765896991

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. 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  14830/ पये व जुगाराचे 
साह य 14,830.00

7.

8. Total value of property (In Rs/-)  मालम तेचे एकूण मू य ( . म ये):  14,830.00

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 च कांत     माधव    
कांबऴे

1. Town/Village (शहर / गाव): शवश तीनगर नांदेड,Tehsil (तहसील): 
Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District (िज हा): नांदेड,State 

(रा य): महारा ,भारत
2 अजय  धारबा  नरवाडे 1. Town/Village (शहर / गाव): आबोडकर नगर पुणा िज 

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

3 राहुल  कशोर मोरे 1. Town/Village (शहर / गाव): मलएर या नांदेड,Tehsil (तहसील): 
Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District (िज हा): नांदेड,State 

(रा य): महारा ,भारत
4 ीकांत   उतम पोटफोऴे 1. Town/Village (शहर / गाव): ध मा नगर मलएर या नांदेड,Tehsil 

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

5 शेख सल म  शेख रसुल 1. Town/Village (शहर / गाव): कु दा ता वसमत िज हगोल ,Tehsil 

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

6 अशोक  गो वद म हारे 1. Town/Village (शहर / गाव): बोरगाव कवऴा ता लोहा िज 
नांदेड,Tehsil (तहसील): Police Station (पोल स ठाणे): वजीराबाद,District 

(िज हा): नांदेड,State (रा य): महारा ,भारत
7 राहुल    भुसेवार 1. Town/Village (शहर / गाव): नांदेड,Tehsil (तहसील): Police Station 

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

8 कमल   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):

 फयादमी  रमेश शंकरराव खाडे  वय 51 वष नेम नोकर  सपो न नेम थागुशा नांदेड मो न  9765896991सरकार तफ फयाद   होउन  खबर देतो 
क  मी वर ल ठकाणी थागुशा येथे  सहायक पोल स उप नर क या पदावर  कायरत आहे आज द 03.09.19रोजी  मा पो लस नर क था नक 
गु हे शाखा व वशेष पथक याचे आदेशाव न नांदेड शहरात अवैध धदयावर केसेस करणेकामी था नक गु हे शाखा नांदेड येथील टेशन डायर  नोद 
 16 वेऴ 1515 वा आ ह  व सोबत सपो न ी महादेव मांजरमकर व पोना 152 मनोज सह परदेशी पोना 1752 पोतदार पोकाँ 148  गुगलवार व 
वशेष पथकातील पोकाँ 1019  दासरे पोकाँ 340 खडके, पोकाँ 1150 मडोऴे असे शासक य वाहन  एम एच 26 आर 0482 चे चालक पोका 3081 
शेख कल म असे रवाना झालो अवैद धंदयाची माह ती काढत कला मंद र येते आलो असता  गु त बातमी दारामाफत माह ती मऴाल  क  मल 
रोडवर ल ब टँ◌्ड कडे जाणारे रोडवर नती अ वाल याचे दुकानासमोर ल बोऴीत सावज नक ठकाणी समोरासमोर काह  ईसम मटका  जुगार खेऴत व 
खेऴ वत आहे अशी खा ी शर बातमी मऴाल  याव न  आ ह  दोन पंचनामे व ) सुलेमान असलम शेख वय 23 वष यवसाय ुड गाडा रा. 
शवश तीनगर कलामंद र . दल प बाबाराव पवार वय 45 वष यवसाय मजुर  रा. कांकाडी ता िज नांदेड याना छा याची माह ती देवुन सदर ठकाणी 
पंच हणुन हजर राह यास कऴ वले असता यानी पंच हणुन हजर राह याची संमती द या नतर आ ह  व सोबतचे पोल स कमचार  व नमुद  दोन 
पंच असे मऴुन मऴाले या बातमी या ठकाणी जावुन वेऴ 17.30 वा छापा मारला असता सदर ठकाणी सहा इसम मटका जुगार खेऴत व खेऴ वत 
असताना मऴुन आले यास ता यात घेवुन याचे नाव गाव वचारता याने याचे नाव  1) च कांत माधव कांबऴे वय 36 वष यवसाय मजुर  रा. 
शवश तीनगर नांदेड ).  अजब धारबा नरवाडे  वय 26 वष य मजुर  रा  आबेडकरनगर पुणा िज परभणी ). राहुल कशोर मोरे वय 37 वष य 
मजुर  रा.  ध म ए रया नगर नांदेड      4). ीकांत  उतमराव पोटफोडे वय 26 वष य मजुर  रा ध म ए रया नगर नांदेड   5). शेख सल म  
शेख रसुल  वय 3 य मजुर  रा. कु दा ता वसमत िज हगोल   6). अशोक गो वद म हारे वय 54 य मजुर  रा बोरगाव कवऴा ता लोहा िज 
नांदेड पंचासम  सदर मटका जुगाराचे चटया व रोख र कम कोणास देता असे वचारले असता यानी सदर चटया व रोख र कम  हे मालक नामे 
) राहुल भुसेवार ) कमल यादव याना देतो असे सागीतले  व तसेच अंगझडती घेतल  असता याचे ता यात मटका जुगाराचे साह य व रोख र कम 
खाल ल माणे मऴुन आले.1) 2360/-   च कांत माधव कांबऴे याचे ता यातुन चलनी नोटा यात 500  दाराचे एक नोट व 200/-  दराचे एक 
नोट, 100/-  दराचे नउ नोटा, 50/-  दराचे बारा नोटा 20/-  दराचे चार नोटा 10/-  दराचे आठ नोटा व एक क यान सी मटाका जुगाराचे 
काबन काँफ चे एक पान याम ये द 03/09. चे पह या पानावर पह ला आकडा 577X20 व शेवटचा आंकडा 588X25 असे असलेले व न या साह चा 
बाँल पेन काबनचा एक तुकडा जु.वा क.अ .2) 2950/-    इसम नामे अजब धारबा नरवाडे  याचे ता यातुन चलनी नोटा यात 500  दाराचे  2 
नोटा व 200/-  दराचे 1 नोट, 100/-  दराचे 12 नोटा, 50/-  दराचे 08 नोटा 20/-  दराचे 3 नोटा 10/-  दराचे 09नोटा व एक क यान सी 
मटाका जुगाराचे काबन काँफ चे एक पान याम ये द 03/09. चे पह या पानावर पह ला आकडा 370.50 व शेवटचा आंकडा 10 असे असलेले व 
न या साह चा बाँल पेन काबनचा एक तुकडा जु.वा क.अ .3) 2250/-    इसम नामे राहुल कशोर मोरे याचे ता यातुन चलनी नोटा यात 500  
दाराचे  01 नोटा व 100/-  दराचे 13 नोट,  50/-  दराचे 06 नोटा 20/-  दराचे 3 नोटा 10/-  दराचे 09नोटा व एक क यान सी मटाका 
जुगाराचे काबन काँफ चे एक पान याम ये द 03/09. चे पह या पानावर पह ला आकडा 145.50 व शेवटचा आंकडा 20 असे असलेले व न या 
साह चा बाँल पेन काबनचा एक तुकडा जु.वा क.अ .4) 2710/-    इसम नामे ीकांत  उतमराव पोटफोडे याचे ता यातुन चलनी नोटा यात 500 
 दाराचे  02 नोटा व 100/-  दराचे 09नोटा,  50/-  दराचे  नोटा 20/-  दराचे 3 नोटा 10/-  दराचे 05 नोटा व एक क यान सी मटाका 
जुगाराचे काबन काँफ चे दोन पाने याम ये द 03/09. चे पह या पानावर पह ला आकडा 0.50 व शेवटचा आंकडा 25 असे असलेले व न या 
साह चा बाँल पेन काबनचा एक तुकडा जु.वा क.अ .5) 2400/-    इसम नामे   शेख सल म  शेख रसुल याचे ता यातुन चलनी नोटा यात 500 
 दाराचे 01 नोटा व 200/-  दराचे 01नोटा, 100/-  दराचे 3 नोटा 50/-  दराचे 2 नोटा 20/-  दराचे 12 नोटा, 10/-  दराचे 06 नोटा व 
एक क यान सी मटाका जुगाराचे काबन काँफ चे चार  पाने   पह या पानावर पह ला आकडा 356-10 व शेवटचा आंकडा 1-30 असे असलेले व 
न या साह चा बाँल पेन काबनचा एक तुकडा जु.वा क.अ .6) 2160/-    इसम नामे अशोक गो वद म हारे    याचे ता यातुन चलनी नोटा यात 
500  दाराचे 01 नोटा व 200/-  दराचे 01नोटा, 100/-  दराचे 08 नोटा 50/-  दराचे 12 नोटा 20/-  दराचे 02 नोटा, 10/-  दराचे 02 
नोटा  असे ----------------14830/-  असे एकुणवर ल आरोपी कडुन अ  1 ते 4 मधील मुदेमालाची खा ी व पडताऴणी क न पंचासम  
पुरा याकामी ज त क न वर ल नमुद एक आरोपी याचे ता यातुन ा त मुदेमालावर पंचाचे सहयाचे चटया लावुन ता यात घेतले तर  आज द 
03.09.2019 रोजी 17.30 वा  मल रोडवर ल ब टँ डकडे जाणारे रोडवर नतीण अ वाल याचे दुकानासमोर ल बोऴीत सावज नक ठकाणी मटका 
चालक इसम नामे  1) च कांत माधव कांबऴे वय 36 वष यवसाय मजुर  रा. शवश तीनगर नांदेड ).  अजब धारबा नरवाडे  वय 26 वष य 
मजुर  रा  आबेडकरनगर पुणा िज परभणी ). राहुल कशोर मोरे वय 37 वष य मजुर  रा.  ध म ए रया नगर नांदेड  4). ीकांत  उतमराव 
पोटफोडे वय 26 वष य मजुर  रा ध म ए रया नगर नांदेड    5). शेख सल म  शेख रसुल  वय 3 य मजुर  रा. कु दा ता वसमत िज हगोल  
6). अशोक गो वद म हारे वय 54 य मजुर  रा बोरगाव कवऴा ता लोहा िज नांदेड   7). राहुल भुसेवार 8) . कमल यादव असे  मऴुन  परवाना  
बेकायदे शर र या क यान नावाचा मटका व जुगार आकडयाचे चटया देवुन आकडयावर पैसे लावुन मटका जुगार खेऴत व खेऴ वत असताना आरोपी 
 1 ते 6 हे मटका व जुगाराचे साह य व रोख र कम असा एकुण 14830/-  मालासह मऴुन आले व आरोपी  7 व 8 यानी खेऴ यास 
ो साहन दले हणुन माझी वर ल आरोपी  1 ते 8 याचे व द   कलम 12 अ महारा  जुगार कायदा माणे कायदेशीर फयाद आहे  
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