
ಪಪಥಮ ವರರಮಮನ ವರದ

ಕರರರಟಕ  ರರಜಜ ಪಪಲಲಸ

(ದದಡಪಪಕಪಯ ಸದಹತ ಕಲದ 154 ರ ಕಳಗ )

ಘನ ರರಜಯರಲಯ : 39th Addl. CMM Court,Nrupatunga Road, Bangalore City

1. ಜಲಲ : Bengaluru City

ಅಪರರಧ ಸದಖಜ : 0037/2022 ಪಪ.ವ.ವ.ದರರದಕ : 16/05/2022

ವವತತ/ಉಪ ವಭರಗ : Cubban Park Sub division ಪಪಲಲಸ ಠರಣ : Vidhana Soudha 

PS                 

2. IPC 1860 (U/s-447,505(2))ಕರಯಯ ಮತತತ ಕಲದಗಳತ : 

(b) ಠರಣಯಲಲ ವತರಮರನ ಸಸಲಕರಸದ ದರರದಕ : 16/05/2022 17:00:00

 ವಲಳಯದದ   : ವಲಳಯವರಗ  :

(a) ಕವತಜ ನಡದ ದನ : Saturday ದರರದಕ ದದದ : ದರರದಕ ವರಗ :3. 14/05/2022 14/05/2022

10:00:00 17:00:00

ಬರವಣಗಯಲಲ / ಹಲಳಕ : Written

(c) ಪಯರರದತದರರ / ಬರತತಲದರರ ತಡವರಗ ವರದ ಮರಡದಕಕ ಕರರಣಗಳತ :

(d) ಜನರಲ ಡಡರ ಉಲಲಲಖ ಸದಖಜ ಮತತತ ಸಮಯ : 3 , 17:00:00

(a) ಕವತಜ ನಡದ ಸಸಳ :

Hon'ble Highcourt of Karnataka, Dr:Ambedkar veedhi, Bengaluru City, Karnataka, 

560001 

4.

(b) ಪಪಲಲಸ ಠರಣ ಯದದ ಇರತವ ದಕತಕ ಮತತತ ದದರ : 500 Mtrs towards east

(c)  ಗರಪಮ : High Court ಗಸತನ ಹಸರತ : 1st beat

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

ಜಲಲ : 

(a) ಹಸರತ : ತದದ / ಗದಡನ ಹಸರತ : 

5. ಪಯರರದತದರರ/ಬರತತಲದರರ :

N G Dinesh N A Gopal

(b) ವಯಸತಸ

(g) ಇ-ಮಲಲ:(f) ಫರಜಕಸ

(d) ಧಮರ (e) ಜರತ

(c) ವವತತ:54

Hindu

Govt. official gazetted:

:

:

:

:

:

India:(i)ರರಷಷಲಯತ9480822555:(h) ದದರವರಣ

ನಲಡದ ದರರದಕ : (j) ಪರಸ ಪಪಲರರ ಸದಖಜ :



I/C Registrar 

Administration,High 

Court of Karnataka 

, Bengaluru City , 

Karnataka-560001

(k) ವಳರಸ : (l) ಲದಗ : Male

(m) ಪಯರರದತದರರ ಖತದರಯಗ ನದಲಡದಯರ ಅಥವರ ಕಲಳಸಕದದಡದ

ವಯಸತಸಲದಗವಜಕತಯ ವಧ
ಹಸರತ / ತದದಯ ಹಸರತ / ಜರತ 

/ ವಳರಸ
ವವತತವಧSl.No.

1

6. ಗದತತರತವ / ಅನತಮರನತ/ಅಪರಚತ ವಜಕತಯ ಪಪತರ ವವರಗಳತ 

7.  ನದದದವರ ವವರಗಳತ

ವವತತವಯಸತಸಲದಗಗರಯದ ವಧಹಸರತ ವಳರಸ
Sl.

No

1

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

ಪಯರರದತದರರರರದ ಶಪಲ ಎನ.ಜ.ದನಲಶ, ಉಸತತವರರ ರಜಸರಷರ ಆಡಳತ, ಕರರರಟಕ ಉಚಚ ರರಜಯರಲಯ ರವರತ ತಮತ ಸಬಬದದಯವರ 

ಮದಲಕ ಕಳತಹಸರ ದದರನ ಸರರರದಶವಲನದದರ ದರರದಕ:14/05/2022 ರದದತ Media House-SAMVADA ಎದಬ ಸದಸಸಯತ ತನನ ಫಲಸ 

ಬತಕ ಅಕಮದರ (http://fb.watch/c-gqm-Djnr/) ಮತತತ ಯತಟದಬ ಚರನಲ (https://youtu.be/tdstn-0U2VA) ನಲಲ “ಕರರರಟಕ 

ಹಡಕದಲರರ ನಲಲ ನಮರಜ! 2022” ಎದಬ ಕರಜಪಪನ ಅಡಯಲಲ ಒದದತ ವಲಡಯಲಅನತನ ಅಪ ಲದಲಡ ಮರಡದತಯ, ಇದತ ವಡರಲ 

ಆಗರತತತದ. ಸದರ ವಲಡಯಲಅನತನ ಪರಶಲಲಸಲರಗ ಅದಲಲ ಘನ ಕರರರಟಕ ಉಚಚ ರರಜಯರಲಯ ಆವರಣದಲಲ ವಲಡಯಲ ಚತಪಲಕರಣ ಮರಡ 

ಅದನತನ ಫಲಸ ಬತಕ ಮತತತ ಯತಟದಬ ಅಕಮದರ ನಲಲ ಅಪ ಲದಲಡ ಮರಡರತತರತರ. ಘನ ಕರರರಟಕ ಉಚಚ ರರಜಯರಲಯದ ಆವರಣದಲಲ 

ಅನತಮತ ಇಲಲದ ಪಪವಲಶಸತವವದತ ಮತತತ ವಲಡಯಲ ಚತಪಲಕರಣ ಮರಡತವವದನತನ ನಷಲಧಸರತತತದ. ಆದಯರದದ ಈ ರಲತಯರಗ ಘನ ಕರರರಟಕ 

ಉಚಚ ರರಜಯರಲಯದ ಆವರಣಕಕ ಅತಕಪಮ ಪಪವಲಶ ಮರಡ, ಯರವವದಲ ಪಪವರರನತಮತ ಇಲಲದ ಅಲಲ ವಲಡಯಲ ಚತಪಲಕರಣ ಮರಡ ಅದನತನ 

ಫಲಸ ಬತಕ ಮತತತ ಯತಟದಬ ನಲಲ ಅಪ ಲದಲಡ ಮರಡ ಎರಡತ ವಗರಗಳ ಮಧಜ ದಸಲಷವನತನದಟತ ಮರಡತವದತಹ ವಲಡಯಲವನತನ ಪಪಸರರ 

ಮರಡರತವವರನತನ ಪತತ ಮರಡ ಕರನದನತ ರಲತಯ ಕಪಮ ಜರತಗಸಬಲಕದದತ ನಲಡದ 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.

Proceeded

12. ಪಯರರದಯ ಸಹ/ ಹಬಬರಳನ ಗತರತತತ 

13. ರರಜಯರಲಯಕಕ ಕಳತಹಸದ ದರರದಕ ಮತತತ ಸಮಯ    : 16/05/2022  17:40:00

14. ರರಜಯರಲಯಕಕ ತಗದತಕದದಡತ ಹದಲದ ಪಸ/ ಹಚ.ಸ  : AMARESH OMKARI  ,  PC 15696

 ಓದ ಹಲಳಲರಗ ಕಲಳಲರಗ ಸರಯದ

ಠರಣರಧಕರರಯ ಸಹ  

      ಹಸರತ: BHEEMAPPA B - ASI

             

     

ಪಪತಗಳತ : Superintendent of Police/Commissioner of Police


