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 FIRST INFORMATION REPORT TAMIL NADU POLICE

 �தல் தகவல் அ�க்ைக INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

 (Under Section 154 Cr.P.C)  

 (�.ந.�.ெதா.�ரி� 154 இன் �ழ்)  

1. District: TIRUNELVELI
CITY

P.S. AWPS-
PALAYAMKOTTAI

Year 2021 FIR No. 11 Date: 12-
05-
2021

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

2. Act(s)   சடட்ம் Sections   �ரி�கள்
INDIAN PENAL CODE, 1860 376(2)(f)
INDIAN PENAL CODE, 1860 506(1)

3.
(a)

Occurrence of Offence Day: WEDNESDAY Date From: 09-09-2020 Date To: -    

 �ற்ற நிகழ்� நாள்  நாள் �தல்  நாள் வைர     

 Time Period: On Time From: 11:45 Hrs Time To: -    

 ேநர அள�  ேநரம் �தல்  ேநரம் வைர     

(b) Information received at PS. Date: 12-05-2021 Time: 14:00 Hrs (c) General Diary Reference: Entry No(s)  

 காவல் நிைலயத்�ற்�
தகவல் �ைடத்த 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: SOUTH-EAST & 5.0 Km Beat Number: BEAT 3
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 �ற்ற நிகழ்�டம் (அ) காவல் நிைலயத்���ந்�
எவ்வள� �ர�ம், எத்�ைச�ம்

 �ைறக் காவல் எண்  

(b) Address: ெரட்�யார்பட்� இரட்ைட மைலக்� �ழ்�றம் உள்ள சாய் பாபா ேகா�ல் �ன்� நி�த்� இ�ந்த
காரில்

 �கவரி  

(c) In case, outside limit of this Police Station,then the Name of P.S: - District: -

 இக்காவல் நிைலய எல்ைலக்கப்பால் நடந்� இ�க்�மா�ன்
அந்நிைல�ல், அந்த கா.நி ெபயர்

 மாவடட்ம்  

6. Complainant/Informant (a) Name: PREMA (c) Date/Year of Birth: 1997 (d) Nationality: INDIA

 �ற்ற�ைற�டட்ாளர ்/
தகவல் தந்தவர ்ெபயர்

 நாள் / �றந்த ஆண்�  நாட�்னம்  

 (b).Father's/Husband's Name: SANKARI

 தந்ைத / கணவர ்ெபயர்

 (e).Passport No. Date of Issue: Place of Issue:

 ெவளிநாட�் கட�ச�்ட�்
எண்

 வழங்கப்படட் நாள் வழங்கப்படட் இடம்  

 (f). Occupation: STUDENT

 ெதா�ல்  

 (g). Address: 75 MADA STREET KRISHNAN KOVIL, NAGAR KOVIL

 �கவரி  

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars

 ெதரிந்த / ஐயப்பாட�்ற்��ய / ெதரியாத �ற்றம் சாடட்ப்படட்வரின் ��ைமயான �வரங்கள்.

 1 RAJESH BHARATHY ,ASSISTANT PROFESSOR GOVT LAW COLLEGE TIRUNELVELI

 

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

 �ற்ற�ைற�டட்ாளரால் / தகவல் ெகா�ப்பவரால் �ைற�டட்�ல் தகவல் ெகா�ப்ப�ல் தாமதம்.
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9. Particulars of the properties stolen/Involved:  

 களவாடப்படட் / கள�ற்�ள்ளான ெசாத்�க்களின் �வரம்.

10. Total value of properties stolen/Involved:

 களவாடப்படட் / கள�ற்�ள்ளான ெசாத்�க்களின் ெமாத்த ம�ப்�

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

 

 �ண �சாரைண அ�க்ைக / இயற்ைகக்� மாறான இறப்� எண் ஏேத�ம் இ�ந்தால்

12. FIR Contents

 �தல் தகவல் அ�க்ைக�ன் ��க்கம்

பணிந்�சமர�்க்�ேறன்.இன்� 12.05.21 ம் ேத� 14.00 மணிக்� பாைளயங்ேகாடை்ட மகளிர ் காவல் நிைலய உத�
ஆய்வாளர ்வள்ளியம்மாள் ஆ�ய நான் நிைலய ெபா�ப்�ல் இ�க்�ம் �ேரமா (வய� 24), தா/ெப சங்கரி, 75 மாடெத�,
��ஷ்ணன் ேகா�ல், நாகர ்ேகா�ல் என்பவர ்நிைலயம் ஆஜரா� ெகா�த்த �கார ்ம�ைவ ெபற்� பாரை்வ�ட�் ேமற்ப�
�கார ்ம��ன் தன்ைமக்� ஏற்ப நிைலய �ற்ற எண் 11/2021 u/s 376(2)(f),506(i) IPC ஆக வழக்� ப�� ெசய்ேதன் �கார ்ம�
�வரம் �ன்வ�மா� அ�ப்�நர ்�ேரமா (வய� 24), தா/ெப சங்கரி, 75 மாடெத�, ��ஷ்ணன் ேகா�ல், நாகர ்ேகா�ல். ெசல்
8667234521. ெப�நர,் உயர ் �� காவல் �ைற ஆைணயாளர ் ஆவாரக்ள். ெநல்ைல மாநகரம், ��ெநல்ேவ� எ�ரிகள்
ராேஜஷ் பார� உத� ேபரா�ரியர ்அர� சடட்க் கல்�ரி ��ெநல்ேவ� ெசல் 7010867573/8300505962 ஐயா நான் ேமேல கண்ட
�கவரி�ல் என் தாயா�டன் வ�த்� வ��ேறன். என� தந்ைத தாயா�டன் ஏற்படட் க�த்� ேவ�பா� காரணமாக �ரிந்�
கனடா�ல் வ�த்� வ��றார.் நான் நாகர ்ேகா�ல் பேயானியர ்�மாரசா� கல்�ரி�ல் BCOM ��த்� �ட�் அதன் �ற�
2018 ம் ஆண்� ெசன்ைன அம்ேபத்கார ் சடட்க் கல்�ரி�ல் �தலாமாண்� சடட்ம் ப�ன்� வந்ேதன். அதன் �ற�
அங்��ந்� ��ெநல்ேவ� அர� சடட்க் கல்�ரிக்� இடமாற்றம் (Transfer) ெபற்� ��ெநல்ேவ� சடட்க் கல்�ரி�ல் 2019 ம்
ஆண்� �தல் ப�ன்� வ��ேறன். நான் �ன�ம் நாகரே்கா���ந்� ��ெநல்ேவ� சடட்க் கல்�ரிக்� பஸ்�ல் வ�வ�
வழக்கம். கடந்த 2020 ம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் �தல் ெகாேரானா ேநாய் ெதாற்� காரணமாக பாடங்கள் அைனத்�ம்
ஆன்ைலன் �லமாக நடத்தப்படட்�. அதன் �ன்� வழக்கமாக அைசன்ெமண்ட ்ேபப்பரஸ்் ஆன் ைலன் �லமாக சமரப்்�த்த
ெபா�� என்�ைடய ைகேப� எண்ைண ( cell phone No ) ேமற்ப� எ�ரி ராேஜஷ்பார� கண்���த்�ள்ளார.் அந்த வைக�ல்
என்�ைடய ெசல்ேபான் நம்ப�க்� ேமற்ப� எ�ரி ராேஜஷ் பார� 2020 ல் ேம மாதம் 31 ம் ேத� ெதாடர�் ெகாண்� நான்
ெசன்ைன���ந்� இடமாற்�ம் ெபற்� ��ெநல்ேவ� சடட்க் கல்�ரி�ல் ப�ன்� வ�வைத அ�ந்��ந்த என்னிடம்
ெசன்ைன���ந்� இங்� வந்�ள்ளாய் எனேவ என்ன சந்ேதகம் என்றா�ம் உத�ெயன்றா�ம் என்னிடம் ேகள் உனக்�
ெசய்� த��ேறன் என்� ��னார.் அதன் �ன்� அ�க்க� என்னிடம் ெசல்ேபானில் ெதாடர�் ெகாண்� நன்றாக ப�
உன்ைன நான் பாரத்்�க் ெகாள்�ேறன் என்� ��வார.் நா�ம் ேபரா�ரியர ்என்ற �ைற�ல் ேப� வந்ேதன். இந்நிைல�ல்
கடந்த 09.09.2020 அன்� �ன்றாவ� வ�டம் அட�்ஷன் பாரம்் சமர�்ப்பதற்காக ��ெநல்ேவ� சடட்க் கல்�ரிக்� வந்�
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சமரப்்�த்��ட�் காைல �மார ் 11.45 மணியள�ல் நான் சதக்கப்�ல்லா கல்�ரி எ�ர�்றம் உள்ள ப ஸ் ஸ்டாப்�ல்
நாகரே்கா�ல் ெசல்வதற்காக �� பஸ் ஸ்டாண்ட ் ேபாவதற்� பஸ்�ற்காக நின்� ெகாண்��ந்த ேபா� ேமற்ப� எ�ரி
ராேஜஷ் பார� TN728787 என்ற காரில் என் அ��ல் வந்� நின்� நீ நாகரே்கா�ல் தாேன ேபாகேவண்�ம் என்� ேகடட்ார.்
நான் ஆம் என்� ெசான்ேனன் உடேன எ�ரி ராேஜஷ் பார� நா�ம் ஒ� ேவைலயாக நாகரே்கா�ல் ெசல்�ேறன். என்ேனா�
காரில் வா உன் �ட�்ல் இறக்� ���ேறன் என்� ��னார.் நா�ம் ேபரா�ரியர ் என்பதா�ம் என்�டன் ேபானில்
அக்கைற�டன் ேப�வதா�ம் அவைர நம்� அவ�ைடய காரில் ஏ�ம் ேபா� �ன் �ட�்ல் உடக்ார ்என்� ��னார ் . நான்
ேவண்டாெமன்� �� �ன் �ட�்ல் உடக்ாரந்்ேதன். �ன்� காரில் நாகர ்ேகா�ல் ைபபாஸ் ேராட�்ல் ெசன்� ெகாண்��க்�ம்
ேபா� ேமற்ப� எ�ரி ராேஜஷ் பார� என்னிடம் நான் வழக்கமாக சாய்பாபா ேகா��க்� ெசல்ேவன் எனேவ சா�
�ம்�ட�்�ட�் வரலாம் என்� ெசான்னார ் நான் ேவண்டாெமன்� ெசால்ல�ம் நீ காரிேலேய இ� நான் உள்ெள ெசன்�
�ம்�ட�்�ட�் வ�வதாக ெசான்னார.் �ன்� ெரட�்யாரப்ட�் இரடை்ட மைலக்� �ழ்�றம் உள்ள சாய்பாபா ேகா��க்�
காைர ஓட�் ெசன்றார.் �ன்� ேமற்ப� எ�ரி ராேஜஷ்பார� காைர நி�த்� ேகா��க்� ெசல்�ம் �ன்பாக காரில் இ�ந்த
ஒ� 7 up பாட�்�ல் பா� இ�ந்த 7 up ைப ெகா�த்� ��த்��ட�் காரில் இ� நான் ேகா��க்� ெசன்� சா� �ம்�ட�்
�ட�் 10 நி�டத்�ல் வந்� ���ேறன். என்� �� ெசன்� �டட்ார.் அந்த சமயம் ம�யம் �மார ் 12.00 மணி��க்�ம்
நா�ம் தாகமாக இ�ந்ததால் 7 up ைப ெகாஞ்சம் ��த்��ட�் காரில் இ�ந்ேதன். நான் ேமற்ப� 7UP ைப ��த்த 5
நி�டத்�ல் எனக்� தைல �ற்�வ� ேபால் இ�ந்த� .�ன்� �மார ் 15 நி�டத்�ல் ேமற்ப� எ�ரி ராேஜஷ்பார� ேகா��ல்
இ�ந்த ��ம்� கா�க்� வந்தார.் நான் ேமற்ப� எ�ரி ராேஜஷ்பார��டம் எனக்� த ைல �ற்��ற�. மயக்கமாக வ��ற�
என்� ெசான்ேனன். உடேன என்ைன ேமற்ப� எ�ரி ராேஜஷ்பார� என் ெசய்�ற� என்� ெசால்� என் தைலைய தட�னார.்
நான் ைகைய தட�் �டே்டன். �ன்� எ�ரி ராேஜஷ்பார� காரில் ஏ� என் அ��ல் உடக்ாரந்்� என்ைன வ�கடட்ாயமாக
அவர� ம��ல் ��த்� அவர ் ம��ல் ப�க்க ைவத்தார.் நான் பா� மயக்கத்�ல் இ�ந்ததால் என்னால் த�க்க�ம்
��ய�ல்ைல சத்தம் ேபாட �யன்�ம் ��ய�ல்ைல ேமற்ப� எ�ரி ராேஜஷ்பார� ஆைடகைள வ�க்கடட்ாயமாக கழற்�
என்ைன என்னலாேமா ெசய்தார.் எனக்� என்ன நடக்�ற� என்ேற ெதளிவாக ெதரிய�ல்ைல �ன்� �மார ்�க்கால் மணி
ேநரம் க�த்� நிைன� வந்த �ற� நான் என் ஆைடகைள அ�ழ்ந்� இ�ந்தைத பாரத்்ேதன் என்ைன எ�ரி ராேஜஷ்பார�
வ�க்கடட்ாயமாக கற்ப�த்��டட்ார.் என்� ெதரிய வந்த� இதைன நான் சத்தம் ேபாட�் அ�� ேமற்ப� எ�ரி�டம்
ேபரா�ரியர ்என்� நம்� காரில் ஏ�ய என்ைன இப்ப� என் வாழ்க்ைகைய நாசம் ஆக்�ட�்ேய என்� அ�� �லம்�ேனன்.
�ன்� எ�ரி ராேஜஷ்பார� நீ பாரப்்பதற்� என் �ன்னாள் காத� ேபான்� இ�க்�றாய் அதனால் உன்ைன எனக்� �க�ம்
��த்��டட்�. அதனால்தான் இப்ப� நடந்� �டட்�. உன்ைன எனக்� �க�ம் ��த்��டட்�. உன்ைன ��மணம் ெசய்�
மைன�யாக்�க் ெகாள்�ேறன். என்� �� நீ ெவளிேய ெசால்லாேத என்� ��னார.் நான் �ண்�ம் அ�� அவைர
�ட�்ேனன். எனேவ ேமற்ப� எ�ரி நீ ெவளிேய ெசான்னால் உன்ைனதான் காேல���ந்� �ஸ்�ஸ் ெசய்வாரக்ள் என்ைன
ஒன்�ம் ெசய்ய��யா� எனக்� சடட்க் கல்�ரி�ல் நிைறய ெசல்வாக்� இ�க்�ற�. என்� ��னார.் நான் பயந்� அ��
ெகாண்ேட இ�ந்ேதன். �ன்� அேத காரில் பாைளயங்ேகாடை்ட �� பஸ் ஸ்டாண்�ற்� �ட�்க் ெசன்� பஸ் ஏ� நாகர்
ேகா�ல் ேபாய்�� என்� �� இறக்��டட்ார.் அப்ப� இறக்���ம் ேபா� என் ேசரக்்ைகைய யாரிட�ம் ெவளி�ல்
ெசால்லாேத ெவளி�ல் ெசான்னால் �பரீத �ைள� ஏற்ப�ம் என்�ம் உன்ைன கல்�ரி���ந்� �ஸ்�ஸ் ெசய்ய
என்னால் ���ம் என்�ம் �ரட�்�ட�் ெசன்றார.் நா�ம் ேமற்ப� சம்பவத்ைத ெவளிேய ெசான்னால் அ�ங்கம் என்�
நிைனத்�ம் ேமற்ப� எ�ரி�ன் �ரடட்�க்� பயந்�ம் ெவளிேய ெசால்லாமல் இ�ந்��டே்டன். அதன் �ன்� எ�ரி என்ைன
�ல சமயங்களில் வாடஸ்்அப்�ல் ெதாடர�் ெகாண்� என்ைன ேப�ம் ப��ம் வற்��த்�வார.் நான் பயந்� �ல
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சமயங்களில் த�ரத்்� வந்ேதன். ேம�ம் �ல சமயங்களில் என்�டன் தனியாக வா இல்ைல என்றால் உன் ப�ப்�க்�
இைடஞ்சல் ெசய்ேவன் என்� �ரட�்வார.் நான் பயந்� அவரிடம் �ல சமயங்களில் ேவ� வ��ல்லாமல் ேப�ேனன் . இந்த
நிைல�ல் கடந்த 18.03.2021 அன்� மாைல �மார ் 5.00 மணியள�ல் வ�ப்� ��த்� ெவளிேய வ�ம் ேபா� உன்�டன்
தனியாக ேபச ேவண்�ம் ைசக்�ள் ஸ்டாண்�ற்� வா இல்ைலெயன்றால் உன்ைன அ�ங்கப்ப�த்�ேவன் என்� ��னார.்
நா�ம் பயந்� ைசக்�ள் ஸ்டாண்�ற்� ெசன்ேறன். அங்� ைவத்� எ�ரி என்னிடம் அவ�ைடய ெசல்ேபானில் சாய்பாபா
ேகா�ல் அ��ல் காரில் ைவத்� எனக்� ெதரியாமல் எ�த்த என்�ைடய அந்தரங்க படம் மற்�ம் ��ேயாக்கைள
கான்�த்� என்�ைடய ஆைசக்� இணங்க ேவண்�ம் இல்ைல என்� ெசான்னால் என்�ைடய அந்தரங்க ��ேயாக்கைள
ெவளிேய ��வதாக �ட�்னார.் ேம�ம் நான் பல கல்�ரி ெபண்களிடம் இ� ேபான்� நடந்� ெகாண்டதாக�ம் ��னார.்
நான் ேமற்ப� எ�ரி�ன் ெசயல்களால் தற்ெகாைல ெசய்�ெகாள்�ம் ���க்� வந்ேதன். நான் என்க� நடந்த
�சயங்கைள ெவளி�ல் ெசால்ல ��யாமல் அ�� �லம்� ெகாண்��ந்ேதன். கல்�ரி�ல் �கார ்ெசய்யலாம் என்றா�ம்
பல்கைல கழகத்�ல் எ�ரி ெசல்வாக்� ��ந்த நபராக இ�ப்பதால் நான் �கார ் ெகா�த்தா�ம் ேமற்ப� எ�ரி ��
நடவ�க்ைக எ�க்கமாடட்ாரக்ள். என்பதால் �கார ் ெகா�க்க�ல்ைல . ேமற்ப� எ�ரி சடட்க்கல்�ரி ேபரா�ரியராக
பணி�ரிந்� வ�வதா�ம் என் ப�ப்�ற்� இைடஞ்சல் ெசய்ேவன் என்� �ரட�்யதா�ம் நான் இ� நாள் வைர �கார்
ெகா�க்காமல் இ�ந்� �டே்டன். எனேவ கனம் அ�காரி அவரக்ள் என்ைன வ�க்கடட்ாயமாக காரில் ஏற்�ச ்ெசன்� என்
��ப்பத்�� மாறாக ஏேதா கலந்� 7UP ெகா�த்� மயக்க நிைல ஏற்ப�த்� என்ைன கற்ப�த்� என்ைன ஆபாசமாக
படெம�த்� ெவளிேய �ட�்��வதாக�ம் �� எனக்� �ரடட்ல் ��த்த ேமற்ப� எ�ரி �� சடட்ப்ப�யான நடவ�க்ைக
எ�க்�மா� தாழ்ைம�டன் ேகட�்க் ெகாள்�ேறன். (Sd)xxx Prema 12.05.21 ம�தாரர ்Sir Received the petition and regitered a case in
Palay AWPS Cr No- 11/2021 U/S u/s 376(2)(f),506(i) IPC on 12.05.2021 at 14.00 hrs (sd ) s.valli si of police இதன் அசல் �தல் தகவல்
அ�க்ைக�டன் வா��ன் �கார ்ம�ைவ இைணத்� கனம் �ற்ற�யல் நீ�த்�ைற ந�வர ்எண் 1 ��ெநல்ேவ� அவரக்ள்
நீ�மன்றம் அ�ப்��ம் மற்ற நகல்கைள சம்மந்தப்படட் உயர ்அ�காரிக�க்� அ�ப்��ம் �சாரைண நகைல ைசபர்
�ைரம் ஆய்வாளர ் ��ம� சரஸ்வ� ெபா�ப்� பாைளயங்ேகாடை்ட மகளிர ் காவல் நிைலயம் அவரக்ள் பாரை்வக்�
ைவத்ேதன்.

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�க்கப்படட் நடவ�க்ைக : ேமேல �ற்ற �ைற�ட�்ல் உள்ளைவ �ரி� 2 -ல் �றப்படட் சடட் �ரி�ப்ப�யான �ற்றமாக
வழக்� ப�� ெசய்� �லனாய்�க்� எ�த்�க்ெகாள்ளப்படட்�

 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�க்� / தகவல் தந்தவ�க்� ப�த்�க்காட�், அ� சரியாக எ�தப்பட�் இ�ப்பதாக
ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட�், அதன்ப� நகல் ஒன்� இலவசமாக ெகா�க்கப்படட்�.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant/Informant Signature of the Officer in-charge, Police Station
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 �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: 12-05-2021 Name: VALLI S

 நீ�மன்றத்�ற்� அ�ப்பப்படட் நா�ம்,
ேநர�ம்

 ெபயர்  

  Rank: SUB INSPECTOR OF
POLICE

No.

  நிைல  எண்  
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