
1. P.S. (पोलीस ठाणे): द स
FIR No. ( थम खबर .): 0856 Date and Time of FIR  ( . ख. दिनांक आणण वेळ): 

13/11/2022 16:15 वाजता

District (िज हा): यवतमाळ Year (वष): 2022

2. S.No. (अ. .) Acts (अधिननयम) Sections (कलम)
1 भारतीय दंड सं िता १८६० २७९
2 भारतीय दंड सं िता १८६० ३३७

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

 थम खबर अहवाल
 (फौजिारी या संदहता या कलम १५४ 

अ वये)

3. (a) Occurrence of offence(गु याचि घटना):

(b) Information received at P.S. (पोलीस 
ठा यावर मादहति मळा याचा):

Date (दिनांक): 
13/11/2022

Time (वेळ): 
15:58 तास 

(c) General Diary Reference (ठाणे िैनंदिनि 
संिभ):

Date and Time

(दिनांक आणण 
वेळ): 13/11/2022 
15:58 तास 

Entry No. (न ि .):  
026

Day (दिवस): शनिवार Date from (दिनांक पासून): 
12/11/2022

Date To (दिनांक पयत): 
12/11/2022

Time Period (कालाविि): िर 
७

Time From (वेळेपासून): 
20:20 तास 

Time To (वेळेपयत): 
21:00 तास 

1

4. Type of Information (मादहतिचा कार): त डी
5. Place of Occurrence (घटना थळ):

Beat No. (बिट .): 

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  Name of P.S. (पोलीस ठा या या 
ह िी  बाहेर अस यास, पोलीस ठा याचे नाव): 
  

1. (a) Direction and distance from P.S. (पो लस ठा या पासून दिशा 
आणण अतंर): उ र, 5 क.मी.
(b) Address (प ा): ाम कळसा , द स 

District (State) (िज हा (रा य)):  
1
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6. Complainant / Informant (त ारिार / मादहति िेणारा):
(a) Name (नाव):  गजािि   िामदेव  आमटे 
(b) Father's/Husband's Name (वडिलांचे/पतिचे नाव): 
(c) Date/Year of Birth (ज मतारीख / वष): 

1972 
(d)  Nationality (रा  ीय  व):  भारत

(e) UID No. (यु.आय.िि. .): 
(f) Passport No. (पारप  .): 

Place of Issue (दि याचे दठकाण): 

(h) Occupation ( यवसाय): 

Date of Issue (दि याचि तारीख ): 

(i) Address (प ा):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल .): 0

S.No. 

(अ. .)
Address Type (प ा 
कार)

Address (प ा)::

1 वतमाि पता कुपटा , मािोरा , मािोरा , वा शम, मिारा , भारत
2 थायी पता कुपटा , मािोरा , मािोरा , वा शम, मिारा , भारत

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) 

(ओळखप  ववरण (राशन काि ,मतिाता काि ,पासपोट, यूआईिि सं., ाइ वगं लाइसस, पनै 
काि))

S. No. 

(अ. .)
ID Type (ओळखप ाचा कार) ID Number (ओळखप  मांक)
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S. No. 

(अ. .)
Propertty Category 

(मालम ा वग)
Property Type 

(मालम ा कार)
Description 

( ववरण)
Value(In 

Rs/-)  मु य 
( . म ये)

Particulars of properties of interest (संबंिित मालम ेचा तपशिल):9.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant ( त ारिार/मादहति िेणा-याकिून 
त ार  कर यातिल वलंबाचि कारणे ):
पो टे ला येताच 

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars ( ात / संशनयत / अ ात 
आरोपिंचे संपूण तपशिल):
 

S. No. 

(अ. .) 
Name (नाव) Alias (उफनाव) Relative's Name 

(नातवेाईकाचे नाव)
Present Address(वतमान 
(प ा))

1  शामबाबा  
LUXURy  चा 
चालक   टाटा 
टार बस LP909 

MH 29 AT7860

1. प ा मा ित 
िािी,Town/Village (शिर / 
गाव): MH 29 AT 7960,Tehsil 

(तिसील): चा चालक,Police 

Station (पोलीस ठाणे): 
द स,District (िज िा): 
यवतमाळ,State (रा य): 
मिारा ,भारत

Accused More Than (अ ात आरोपि एका पे ा जा त असतिल तर सं या): 0

10. Total value of property (In Rs/-)  मालम ेचे एकूण मु य ( . म ये) :  
11. 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.िि.बि.)
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12. First Information contents ( थम खबर ह कगत):

जबािी रपोट पो. टे. द स द.13/11/2022 िाव गजािि िामदेव आमटे वय 50 वष जात मांतग 
धंदा फड ेबांधिे रा.कुपटा ता.मािोरा िज.वाशीम मो.िं.9579848025 मी सम  पोलीस टेशिला 
येवुि जबािी रपोट देतो क ,वरील ठकाणी कुटुबांसि राित ेव फड ेबांध याचे काम करतो. दिांक 
12/11/2022 रोजी रा ी 09/00 वा दर याि मी मा या मामा या गावी सेलोडी ता.दार िा येथे 
कामानिमी य शामबाबा ल झरी वासी बसिे द स व ि बसलो िोतो याबसम ये इतर 10 त े12 
वासी सु दा बसलेले िोत ेअदंाजे 09/30 वा दर याि कळसा गावाजवळ चालकािे अचािक ेक 

मार यामुळे बस पलटली यामुळे 4 त े5 लोक ज मी झाले िोत ेमला सु दा डा यािाताम ये बसची 
काचे फुटुि िातात घुसली व मला ईतर ठकाणी सु दा मु कामार लागला आिे.ते िा तथेील लोकांिी 
मला व इतर ज मीिा उपचारा करीता सरकारी दवाखािा द स येथे अटँोिे आणले माझा पुत या 
लोक गणेश आमचे याला माझा अपघाता करणारी शामबाबा बस िी टाटा टार बस LP 909 
.MH 29 /AT 7860 या ामांकाची आिे. द स येथील डाँ टरांिी आम यावर उपचार क ि सरकारी 

दवाखािा यवतमाळ येथे अँ बुल सिे मला व इतर दोि ज मीिा घेवुि गेले ते िा माझा पुत या 
सु दा आम या सोबत आला िोता.सरकारी दवाखािा यवतमाळ येथे मा या डा या िाताचा ए स-रे 
काडला असता डा या िाताचे मधले बोट व मिगटा जवळ मु कामार लागुि सुजि अस यािे 
डाँ टरािी क चे लँ टर केले आिे व माझा उपचार झा यािंतर माझा पुत या मला घरी घेवुि 
आला.तरी टाटा टार बस LP 909 .MH 29/AT 7860 या चालकािे याचे ता यातील बस 
भरधाववेगािे व नि काळजीपणे चालवुि मा या डा या िाताला जखमी कर यास व सोबत बसम ये 
बसलेले इतर अिोळखी वा यांिा सु दा जखमी कर यास कारणीभुत ठरला आिे करीता टाटा टार 
बस LP909 .MH 29 /AT 7860 या चालाका व द पोलीस टेशिला आज रोजी येवुि रपोट देत 
आिे कारवाई िावी माझा जबािी रपोट माझ ेसांगणीतले माणे संगणकावर टंक लखीत केला 
सांगीतले माणे बरोबर लिला आिे.
 

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as 
mentioned at Item No. 2.

(केलेली कारवाईः बाब .२ म ये नमूि केले या कलमा वये वरील अहवालाव न अपराि दिसून 
आ यामुळे):
(1) Registered the case and took up the investigation ( करण न ि वले आणण तपासाचे काम 

हाति घेतले):    or ( कंवा): 
(2)

(3)

Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): 
PRABHAKAR MADHUKAR JADHAV

Rank (हु िा): पोलीस िवालदार 

No. ( .):         to take up the Investigation (तपास कर याचे अधिकार दिले) or 

( कंवा)

13.
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Refused investigation due to ( या कारणामुळे तपास कर यास नकार दिला):          
 or ( कंवा)

(4) Transferred to P.S. (गु हा िुसरीकि ेपाठ वला अस यास या पोलीस ठा याचे नाव): 
District (िज हा): on point of jurisdiction (अधिकारा या 

ि टकोनातून).
F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded 

and a copy given to the complainant /informant, free of cost. ( थम खबर 
त ारिाराला/खबरीला वाचून िाख वली, बरोबर न ि वली अस याचे याने मा य केले आणण 
त ारिाराला/खबरीला खबरीचि त मोफत दिली)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सि.)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant 

(त ारिाराचि/खबर िेणा-याचि 
सही/अगंठा)

Signature of Officer in charge, Police 

Station (ठाणे भारी अधिका-याचि 
वा री)

Name (नाव): Dharma Sudamrao 
Sonune

Rank (हु िा): I (Inspector)

No. ( .): POBN71725

Date and time of dispatch to the court ( यायालयात पाठव याचि तारीख व वेळ):15.
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Attachment to item 7 of First Information Report ( थम खबरीतिल मु िा . ७ ला जोिप )

S. No. 

(अ. ) 
 )

Sex 

( लगं)
Date / Year 
Of Birth  

(ज  मतारीख/ 
वष)

Build (बांिा) Heigh
t 
(cms) 

(उंचि(से
◌ं.मि)

Complexion 

(रंग)
Identification Mark(s)  

(ओळखि  या खुणा)

1 2 3 4 5 6 7

1 पु ष 1982 -     
               

चेचक: .  
Deformities / 

Peculiarities (  यंग / 
वै श  टये)

Teeth (िात) Hair (केस) Eye (िोळे) Habit(s)

(सवयि)
Dress Habit 

(s)  (पोषाखा  या 
सवयि)

8 9 10 11 12 13

                

Language/Dia
lect 

(भाषा/बोली)

  Place of (चे दठकाण) Others (इतर)

Burn Mark 

(भाज  या  या 
खुणा)

Leucoderm

a (कोि)
Mole 

(नतळ)
Scar ( ण) Tattoo 

(गोिण)

14 15 16 17 18 19 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about 
the suspect/accused.

(जर त ारिार/मादहति िेणा-याने संशयित/आरोपि वषयि  एक कंवा  यापे ा अधिक तपशिल दि  यास 
फ  त यातिल रका  यांचि न ि घेतली जाईल)

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संशयित/आरोपिचे (मादहत असले  या/पादहले  या) शारी रक वै श  टये,  यंग आणण इतर तपशिल)   
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