
ಪಪಥಮ ವರರಮಮನ ವರದ

ಕರರರಟಕ  ರರಜಜ ಪಪಲಲಸ

(ದದಡಪಪಕಪಯ ಸದಹತ ಕಲದ 154 ರ ಕಳಗ )

ಘನ ರರಜಯರಲಯ : 37th Addl. CMM Court,Nrupatunga Road, Bangalore City

1. ಜಲಲ : Bengaluru City

ಅಪರರಧ ಸದಖಜ : 0071/2022 ಪಪ.ವ.ವ.ದರರದಕ : 05/04/2022

ವವತತ/ಉಪ ವಭರಗ : Kengeri Gate Sub-Division ಪಪಲಲಸ ಠರಣ : Jagajeevanram 

Nagar PS                 

2. IPC 1860 (U/s-34,302)ಕರಯಯ ಮತತತ ಕಲದಗಳತ : 

(b) ಠರಣಯಲಲ ವತರಮರನ ಸಸಲಕರಸದ ದರರದಕ : 05/04/2022 06:15:00

 ವಲಳಯದದ   : ವಲಳಯವರಗ  :

(a) ಕವತಜ ನಡದ ದನ : Tuesday ದರರದಕ ದದದ : ದರರದಕ ವರಗ :3. 05/04/2022 05/04/2022

02:00:00 02:45:00

ಬರವಣಗಯಲಲ / ಹಲಳಕ : Written

(c) ಪಯರರದತದರರ / ಬರತತಲದರರ ತಡವರಗ ವರದ ಮರಡದಕಕ ಕರರಣಗಳತ :

(d) ಜನರಲ ಡಡರ ಉಲಲಲಖ ಸದಖಜ ಮತತತ ಸಮಯ : 1 , 06:15:00

(a) ಕವತಜ ನಡದ ಸಸಳ :

9TH MAIN ROAD, OLD GUDDADAHALLI, Bengaluru City, Karnataka, 560026 

4.

(b) ಪಪಲಲಸ ಠರಣ ಯದದ ಇರತವ ದಕತಕ ಮತತತ ದದರ : TOWARDS 1.5 KM

(c)  ಗರಪಮ : Old Guddadahalli ಗಸತನ ಹಸರತ : Beat 3

(d) ಸಸಳವವ ಬಲರ ಪಪಲಲಸ ಠರಣ ವರಜಪತಗ ಬರತವದತಹದತಯ ಆದರ ಆ ಪಪಲಲಸ ಠರಣಯ ಹಸರತ : 

ಜಲಲ : 

(a) ಹಸರತ : ತದದ / ಗದಡನ ಹಸರತ : 

5. ಪಯರರದತದರರ/ಬರತತಲದರರ :

SYMAN RAJ MUNIYAPPA

(b) ವಯಸತಸ

(g) ಇ-ಮಲಲ:(f) ಫರಜಕಸ

(d) ಧಮರ (e) ಜರತ

(c) ವವತತ:23

Christian CHRISTIAN

Driver:

:

:

:

:

:

India:(i)ರರಷಷಲಯತ:(h) ದದರವರಣ

ನಲಡದ ದರರದಕ : (j) ಪರಸ ಪಪಲರರ ಸದಖಜ :



NO.70 2ND 

CROSS 

JAIBHEEM 

NAGAR,DOCTOR

E TCM RAYAN 

ROAD 

BANGALORE , 

Bengaluru City , 

Karnataka

(k) ವಳರಸ : (l) ಲದಗ : Male

(m) ಪಯರರದತದರರ ಖತದರಯಗ ನದಲಡದಯರ ಅಥವರ ಕಲಳಸಕದದಡದ

YES

ವಯಸತಸಲದಗವಜಕತಯ ವಧ
ಹಸರತ / ತದದಯ ಹಸರತ / ಜರತ 

/ ವಳರಸ
ವವತತವಧSl.No.

1 Accused Adult Male
shahid and others(A1)

,na,naBengaluru City, 

Karnataka

6. ಗದತತರತವ / ಅನತಮರನತ/ಅಪರಚತ ವಜಕತಯ ಪಪತರ ವವರಗಳತ 

7.  ನದದದವರ ವವರಗಳತ

ವವತತವಯಸತಸಲದಗಗರಯದ ವಧಹಸರತ ವಳರಸ
Sl.

No

CHANDRU V
Fatal Male Others PI 

Specify

Bengaluru City

Karnataka
1 19 

years

8.  ಕಳತವರಗರತವ / ಬರಗಯರಗರತವ ಸಸತತತಗಳ ವವರಗಳತ 

Sl.No Property Type Estimated Value (in Rs.)Item description

1

 ಕಳತವರಗರತವ / ಬರಗಯರಗರತವ ಸಸತತತಗಳತ ಮಮಲಜ :

9. ಪದಚರರಮ ವರದ / ಯತ.ಡ. ಕಲಸ. ಸದಖಜ :  

10. ಪಪಥಮ ವತರಮರನ ವರದಯ ವವರಗಳತ



ಈ ಕಲಸನ ಸರರರದಶವಲನದದರ ದದರತದರರರತ ತನನ ಹತಟತಟಹಬಬ ಇದತಯದಯರದದ ದದರತದರರರ ಸನಲಹತರತ ದ:04-04-2022 ರದದತ 

ಮಧಜರರತಪ 12-00 ಗದಟಯ ಸಮಯದಲಲ ಮನಯ ಬಳ ಕಲಕ ಕರ ಮರಡಸದತಯ ಅಲಲಯಲ ಇದಯ ಮವತ ಚದದತಪ ನನಗ ಚಕನ ರದಲಲ ಕದಡಸತ 

ಎದದತ ಕಲಳದತಯ, ದದರತದರರರತ ಮತತತ ಮವತ ಚದದತಪ ತಮತ ಹದದಡರ ಆಕಟವರ ವರಹನ ನದ.ಕಎ-02, ಕಜ-4195 ದಲಲ ಚಕನ ರದಲಲ ತರಲತ 

ಹದರಟತ ಚರಮರರಜಪಲಟ ಸತತತ ಮತತರತ ಎಲರಲ ಕಡ ಸತತರತಡ ಎಲಲಯದ ಸಗದದತಯ, ರದಜರನ ಪರಪರದಭವರಗರತವವದರದದ ಗದಲರಪರಳಜದಲಲ 

ಸಗಬಹತದದದತ ರರತಪ ಸತಮರರತ 2-15 ಗದಟಯಲಲ ಹಳಗತಡಡದಹಳಳ 9ನಲ ಮತಖಜರಸತಗ ಬದದತ ಯರವವದರದರದ ಹದಲಟಲ ತಗದದಯರ 

ಎದದತ ಹತಡತಕತತತದಯವವ. ಆ ವಲಳಗ ಎದತರತಗಡಯದದ ಬಡಕದಸದದತ ಜದಲರರಗ ಬದದತ ನಮತ ಗರಡಗ ಡಕಕ ಹದಡದದತಯ, ನಲವವ ಯರಕಲ ಬಡಕಕ 

ಡಕಕ ಹದಡದರ ಎದದತ ರರವವ ಏರತದಸನಯಲಲ ಕಲಳದಕಕ ಅದನತನ ಕಲಳಲತ ನಲರರಜರತ ತಲರ ಮರಕ ಜದಲದ ಎದದತ ಬಡದತ ರರನತ ಶರಹದ ಇದಲ 

ಏರಯರದವನತ ಏನ ಮರಡದಕಲದತತಯರ ಎದದತ ಜದಲರತ ಮರಡ ಅಲಲಯ ಇದಯ ಇತರರನತನ ಸಲರಸಕದದಡತ ಕದಗರಡ ಗಲರಟ ಮರಡತರತ 

ನಮತನತನ ತಳರಳಡ ಏಕರಏಕ ಶರಹದ ಮತತತ ಇತರರತ ನಮತ ಮಲಲ ಲರದಗ ಬಲಸದತಯ, ದದರತದರರರರದ ಸಡಮನ ತಪಪಸಕದದಡದತಯ, ಮವತ 

ಚದದತಪವನ ತದಡಗ ಶರಹದನ ಬಳಯದಯ ಚರಕತವನದದ ಬಲ ತದಡಗ ಚತಚಚ ರಕತಗರಯ ಮರಡದತಯ, ತಲವಪ ರಕತ ಸರಪವದದದ ರಕತದ ಮಡತವನಲಲ 

ಬದಯದಯ ಚದದತಪನನತನ ನದಲಡ ಅಲಲದದ ಶರಹದ ಹರಗದ ಇತರರತ ಓಡ ಹದಲಗರತತರತರ. ಕದಡಲಲ ದದರತದರರರತ ಮವತ ಚದದತಪನನತನ 

ಅಲಲಯಲ ರಸತಯಲಲ ಬರತತತದಯ ಆಟದಲ ರಕರವನತನ ನಲಲಸ ಅದರಲಲ ವಕದಟಲರಯರ ಆಸಪತಪಗ ಕರದತಕದದಡತ ಹದಲಗ ಚಕತಸ ಕದಡಸರತತರತರ. 

ನದತರ ಬಳಗನ ಜರವ ಸತಮರರತ 04:00 ಗದಟಗ ವಡದಜರತ ನನನ ಸನಲಹತ ತಲವಪ ರಕತ ಸರಪವದದದ ಮವತರರಗರತತತಲನದದತ ತಳಸರತತರತರ. ಚದದತಪವಗ 

ಮರರಣರದತಕ ಹಲಲ ಮರಡ ಕದಲ ಮರಡರತವ ಶರಹದ ಮತತತ ಇತರರ ವರತದಯ ಸದಕತ ಕರನದನತ ಜರತಗಸಲತ ಕದಟಟ ದದರತ ಇತರಜದ.

11. 

(b) ಪಪ.ವ.ವರದಯನತನ ಪಯರರದಯವರಗ ಅವರದ ಭರಷಯಲಲ ವವರಸ, ಓದ ಹಲಳಲರಗದ 

ಅದರ ಪಪತಯನತನ ಪವಕಟಟಯರಗ ಕದಡಲರಗದ?  :  Yes

(a) ತಗದತಕದದಡ ಕಪಮ:

Investigation

(c) ಪಪಲಲಸ ಅಧಕಮರಯಯ ರನಖಗ ಸಸಳಕಕ ಧಮವಸದದದಲಲ ಅಥವಮ ರನಖ ಮಮಡಲಯ ನರಮಕರಸದಲಲ ಕಲಲ 

157 ಸ.ಆರ.ಪ.ಸ ಯ ಕಲಲ (ಎ)ಅಥವಮ (ಬ)ಯಡ ಕಮರಣವನಯನ ದಮಖಲಸಬಲಕಯ.

investigation

12. ಪಯರರದಯ ಸಹ/ ಹಬಬರಳನ ಗತರತತತ 

13. ರರಜಯರಲಯಕಕ ಕಳತಹಸದ ದರರದಕ ಮತತತ ಸಮಯ    : 05/04/2022  07:30:00



14. ರರಜಯರಲಯಕಕ ತಗದತಕದದಡತ ಹದಲದ ಪಸ/ ಹಚ.ಸ  : MANTESH BABU  NAIK  ,  PC PC 15407

 ಓದ ಹಲಳಲರಗ ಕಲಳಲರಗ ಸರಯದ

ಠರಣರಧಕರರಯ ಸಹ  

      ಹಸರತ: SULOCHANA - WPSI

             

     

ಪಪತಗಳತ : Superintendent of Police/Commissioner of Police


