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 FIRST INFORMATION REPORT TAMIL NADU POLICE
 �தல் தகவல் அ�கை்க INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I
 (Under Section 154 Cr.P.C)  
 (�.ந.�.ெதா.�ரி� 154 இன் �ழ்)  

1. District: THOOTHUKUDI P.S. SATTANKULAM Year 2020 FIR No. 312 Date:
19-
06-
2020

 மாவடட்ம் காவல் நிைலயம் ஆண்�  �. த.அ.எண் நாள்  

2.

Act(s)   சடட்ம் Sections   �ரி�கள்
INDIAN PENAL CODE, 1860 188
INDIAN PENAL CODE, 1860 269
INDIAN PENAL CODE, 1860 294(b)
INDIAN PENAL CODE, 1860 353
INDIAN PENAL CODE, 1860 506(2)

3.
(a) Occurrence of Offence Day: FRIDAY Date From: 19-06-2020 Date To: -    

 �ற்ற நிகழ்� நாள்  நாள் �தல்  நாள் வைர     
 Time Period: On Time From: 21:15 Hrs Time To: -    
 ேநர அள�  ேநரம் �தல்  ேநரம் வைர     

(b) Information received at PS. Date: 19-06-
2020 Time: 22:00 Hrs (c) General Diary Reference: Entry No(s)  

 காவல் நிைலயத�்ற்�
தகவல் �ைடதத் நாள்

 ேநரம்  ெபா� நாட�்�ப்�ல் ப��
�வரம் எண்

  

4. Type of Information: WRITTEN Time : -    
 தகவ�ன் வைக  ேநரம்     
5. Place of Occurrence: (a) Direction and Distance from PS: NORTH & 1.0 Km Beat Number: BEAT 1

 
�ற்ற நிகழ்�டம் (அ) காவல்
நிைலயத�்��ந�் எவ்வள� �ர�ம்,
எத�்ைச�ம்

 �ைறக ்காவல் எண்  

(b) Address: சாதத்ான்�ளம் காமராஜர ்�ைல அ��ல் ABJ ெமாைபல்ஸ் கைட �ன்�
 �கவரி  
(c) In case, outside limit of this Police Station,then the Name of P.S: - District: -

 இகக்ாவல் நிைலய எல்ைலகக்ப்பால் நடந�்
இ�க�்மா�ன் அநந்ிைல�ல், அநத் கா.நி ெபயர்

 மாவடட்ம்  

6. Complainant/Informant (a) Name: MURUGAN (c) Date/Year of Birth: - (d) Nationality: INDIA

 �ற்ற�ைற�டட்ாளர ்/
தகவல் தநத்வர ்ெபயர்

 நாள் / �றநத் ஆண்�  நாட�்னம்  

 (b).Father's/Husband's Name:
 தநை்த / கணவர ்ெபயர்
 (e).Passport No. Date of Issue: Place of Issue:

 ெவளிநாட�்
கட�ச�்ட�் எண்

 வழங்கப்படட் நாள் வழங்கப்படட்
இடம்

 

 (f). Occupation: GOVT. OFFICIAL GAZETTED
 ெதா�ல்  
 (g). Address: HEAD CONSTABLE 258, SATHANKULAM P.S.
 �கவரி  
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars
 ெதரிநத் / ஐயப்பாட�்ற்��ய / ெதரியாத �ற்றம் சாடட்ப்படட்வரின் ��ைமயான �வரங்கள்.

 
1 JEYARAJ (58) (S/O) PONRAJ ,2/10, ARASARADI VINAYAGAR KOIL STREET SATHANKULAM
2 PENNIS (31) (S/O) JEYARAJ ,2/10, ARASARADI VINAYAGAR KOIL STREET SATHANKULAM

 
8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant:

 �ற்ற�ைற�டட்ாளரால் / தகவல் ெகா�ப்பவரால் �ைற�டட்�ல் தகவல் ெகா�ப்ப�ல்
தாமதம்.

9. Particulars of the properties stolen/Involved:  
 களவாடப்படட் / கள�ற்�ள்ளான ெசாத�்கக்ளின் �வரம்.
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10. Total value of properties stolen/Involved:
 களவாடப்படட் / கள�ற்�ள்ளான ெசாத�்கக்ளின் ெமாதத் ம�ப்�

11. Inquest Report/ Un-natural death Case No.
If any:  

 �ண �சாரைண அ�கை்க / இயற்ைகக�் மாறான இறப்� எண் ஏேத�ம் இ�நத்ால்
12. FIR Contents
 �தல் தகவல் அ�கை்க�ன் ��கக்ம்
பணிந்� சமர�்க்�ன்ேறன். இன்� 19.06.2020 ம்ேத� இர� 21.15 மணிக்� சாதத்ான்�ளம் காவல்
நிைலய உத� ஆய்வாளர ் P. ர�கேணஷ் ஆ�ய நான் சாதத்ான்�ளம் காவல் நிைலய
ெபா�ப்�ல் இ�க்�ம் ேபா� சாதத்ான்�ளம் காவல் நிைலய தைலைம காவலர ் 258 ��கன்
என்பவர ் ெகா�தத் �காரம்�ைவ ெபற்� �காரம்��ன் தன்ைமக்ேகற்ப சாதத்ான்�ளம்
காவல் நிைலய �ற்ற எண் 312/2020 U/S 188, 269, 294(b), 353, 506(ii) IPC ஆக வழக்� ப�� ெசய்ேதன்.
�காரம்� �பரம் �ன்வ�மா� அ�ப்�னர ் S. ��கன். தைலைம காவலர ் 258.
சாதத்ான்�ளம் காவல் நிைலயம். �த�்க்�� மாவடட்ம். ெப�நர.் உத� ஆய்வாளர.்
சாதத்ான்�ளம் காவல் நிைலயம்.�த�்க்�� மாவடட்ம். ஐயா, நான் சாதத்ான்�ளம் காவல்
நிைலயத�்ல் தைலைம காவலராக பணி�ரிந்� வ��ேறன். இன்� 19.06.2020- ம் ேத� இர�
�மார ் 21.15 மணியள�ல் நா�ம் காவலர ் 1064 �த�்ராஜ் என்பவ�ம் ெகாேரானா ைவரஸ்
ேநாய் ெதாற்� சம்பந்தமாக ேராந்� ெசய்� சாதத்ான்�ளம் காமராஜர ்�ைல அ�ேக வ�ம்
ேபா� காமராஜர ்�ைல�ன் வட�றம் உள்ள APJ ெமாைபல்ஸ் கைட அர� அ�ம�யளிதத்
ேநரத�்ற்� �ற� அர� உதத்ரைவ �� �றந்� இ�ந்த�. கைட�ன் �ன்� கைட�ன்
உரிைமயாளரான சாதத்ான்�ளம் அரச� �நாயகர ்ேகா�ல் ெத�ைவசே்சரந்்த ெபான்ராஜ்
மகன் ெஜயரா�ம் அவர� மகன் ெபன்னீஸ் என்பவ�ம் மற்�ம் �ல�ம் நின்�
ெகாண்��ந்தனர.் நாங்கள் அவரக்ைள �டட்ம் ேபாட ேவண்டாம் அைம�யான �ைற�ல்
�ட�்ற்� ெசல்�ங்கள் என்� ெசான்ேனாம். அதற்� மற்றவரக்ள் கைலந்�
ெசன்��டட்ாரக்ள்.ேமற்ப� ெஜயரா�ம் அவர� மகன் ெபன்னி�ம் தைர�ல் அமரந்்�
ெகாண்� ேபாக ��யா�ேல �ண்டா மக்கா உங்க ேசாளிய பாரத்�் �ட�் ேபாங்கல என்�
ெசால்� தைர�ல் �ரண்டாரக்ள். அ�ல் அவரக்�க்� ஊைமக்காயம் ஏற்படட்�.
ெகாேரானா ைவரஸ் ஊரடங்� அம�ல் உள்ளதால் நாங்கள் �ண்�ம் ேநரம் ஆ��டட்�.
கைலந்� ெசல்�ங்கள் என்� ெசான்னதற்� ேமற்ப� ெஜயரா�ம் அவர� மகன் ெபன்னி�ம்
எங்கைள ேபாக ெசான்னால் உங்கைள அ�த�்க் ெகான்� ��ேவாம் என்�
ெகாைல�ரடட்ல் ��தத்ாரக்ள். ேமற்ப� நபரக்ள் இ�வைர�ம் நாங்கள் காவல் நிைலயம்
அைழத�் வந்� இந்த �கார ் ம� ெகா�க்�ேறன். ெகாேரானா ைவரஸ் பரப்��ம்
�ழ்நிைல�ல் எங்கைள அர� பணி ெசய்ய�டாமல் த�த�் தகாத வாரத்ை்தயால் ேப�
ெகாைல�ரடட்ல் ��தத் ேமற்ப� நபரக்ள் �� நடவ�க்ைக எ�க்க ேவண்��ேறன். (sd)
S.Murugan.HC 258, 19.06.2020. அ�ேவன் சாட�் (sd) M.Muthuraj.PC 1064, 19.06.2020.Sir, Received a petition and Registered a
case in sathankulam P.S Cr No 312/2020 u/s 188, 269, 294(b), 353, 506(ii) IPC on 19.06.2020 at 22.00 hrs. (sd) P.Raguganesh , SI, 19.06.20.

அரசால் வழங்கப்படட் �தல் தகவல் அ�க்ைக தாள் �ரந்்� �டட்தால் காவல் �ைற ��தல்
இயக்�னர ்மற்�ம் மாநில �ற்ற ஆவண காப்பகம் அவரக்ளின் R.C NO. D.x/3833/SCRB/2014 _ 8 , DATED
03.04.2020 மற்�ம் �த�்க்�� மாவடட்ம் காவல் கண்காணிப்பாளர ் அவரக்ளின் C. NO.
04/CCTNS/TUT/2020 , DATED 24.04.2020 உதத்ர�ன் ப� இந்த �தல் தகவல் அ�க்ைக TUT - SK1 - 0076 என்ற
வரிைச எண் ெகா�க்கப்பட�்ள்ள�.

இதன் அசல் �தல் தகவல் அ�க்ைகைய �காரம்��டன் இைணத�் கனம் �ற்ற�யல்
நீ�த�்ைற ந�வர ்சாதத்ான்�ளம் அவரக்�க்� அ�ப்��ம் மற்ற நகல்கைள சம்பந்தப்படட்
உயர ் அ�காரிக�க்� அ�ப்��ம் இதன் ஒ� நகைல என� �சாரைணக்� எ�த�்க்
ெகாண்ேடன்.

13. Action Taken: Since the above report reveals Commission of Offence(s) u/s as mentioned in item No.2, registered case and took up the
investigation.

 எ�கக்ப்படட் நடவ�கை்க : ேமேல �ற்ற �ைற�ட�்ல் உள்ளைவ �ரி� 2 -ல் �றப்படட் சடட்
�ரி�ப்ப�யான �ற்றமாக வழக�் ப�� ெசய்� �லனாய்�க�் எ�த�்கெ்காள்ளப்படட்�

 

FIR read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.

�.த.அ. �ற்ற�ைற�டட்ாள�க�் / தகவல் தநத்வ�க�் ப�த�்கக்ாட�், அ� சரியாக
எ�தப்பட�் இ�ப்பதாக ஏற்�கெ்காள்ளப்பட�், அதன்ப� நகல் ஒன்� இலவசமாக
ெகா�கக்ப்படட்�.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant/Informant Signature of the Officer in-charge, Police Station

 �ற்ற�ைற�டட்ாளர ்/ தகவல் ெகா�ப்பவரின்
ஒப்பம் / ெப��ரல் இேரைகப் ப��

காவல் நிைலய ெபா�ப்� அ�வலரின்
ஒப்பம்

15. Date & Time of despatch to the court: 19-06-2020 Name: RAGU GANESH P
 நீ�மன்றத�்ற்�
அ�ப்பப்படட் நா�ம்,

 ெபயர்  
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ேநர�ம்

  Rank: SUB INSPECTOR OF
POLICE No.

  நிைல  எண்  

 

  
  

This is an Authentic copy of System Genrated FIR downloaded from TN Police Website (www.eservices.tnpolice.gov.in)

on 20/6/2020 at 11:45:03 pm


