ಕರರರಟಕ ರರಜಜ ಪಪಲಲಸ

ಪಪಥಮ ವರರಮಮನ ವರದ
(ದದಡಪಪಕಪಯ ಸದಹತ ಕಲದ 154 ರ ಕಳಗ )
ಘನ ರರಜಯರಲಯ : CCH - 71,City Court Complex, Bangalore City

1. ಜಲಲ : Bengaluru City

ವವತತ/ಉಪ ವಭರಗ : Pulakeshinagar Sub-Divis

ಅಪರರಧ ಸದಖಜ : 0013/2020

ಪಪಲಲಸ ಠರಣ : Commercial
Street PS

ಪಪ.ವ.ವ.ದರರದಕ : 25/01/2020

2. ಕರಯಯ ಮತತತ ಕಲದಗಳತ : SC AND THE ST (PREVENTION OF ATTROCITIES) ACT, 1989 (U/s-3(1)(j)); The Prohibition of
Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act , 2013 (U/s-7,8,9); IPC 1860 (U/s-34,304,338)

3. (a) ಕವತಜ ನಡದ ದನ : Saturday

ದರರದಕ ದದದ :

25/01/2020

ದರರದಕ ವರಗ :

25/01/2020

ವಲಳಯದದ :

11:00:00

ವಲಳಯವರಗ :

12:00:00

(b) ಠರಣಯಲಲ ವತರಮರನ ಸಸಲಕರಸದ ದರರದಕ : 25/01/2020 17:00:00

ಬರವಣಗಯಲಲ / ಹಲಳಕ : Written

(c) ಪಯರರದತದರರ / ಬರತತಲದರರ ತಡವರಗ ವರದ ಮರಡದಕಕ ಕರರಣಗಳತ :
-(d) ಜನರಲ ಡಡರ ಉಲಲಲಖ ಸದಖಜ ಮತತತ ಸಮಯ : 3 , 17:00:00

4. (a) ಕವತಜ ನಡದ ಸಸಳ :
Premise of S.S.B.S Jain Sangh Trust, Infantry Road, Bengaluru City, Karnataka,
560001
(b) ಪಪಲಲಸ ಠರಣ ಯದದ ಇರತವ ದಕತಕ ಮತತತ ದದರ : Towards South 1 km
(c) ಗರಪಮ :

Infantry Road

5C

ಗಸತನ ಹಸರತ :

(d) ಸಸಳವವ ಬಲರ ಪಪಲಲಸ ಠರಣ ವರಜಪತಗ ಬರತವದತಹದತಯ ಆದರ ಆ ಪಪಲಲಸ ಠರಣಯ ಹಸರತ :
ಜಲಲ :
5. ಪಯರರದತದರರ/ಬರತತಲದರರ :
(a) ಹಸರತ :

Sri T Narasimha Murthy

Late Thyagaraj

ತದದ / ಗದಡನ ಹಸರತ :

(b) ವಯಸತಸ

:

60

(c) ವವತತ:

:

Social Worker

(d) ಧಮರ

:

Hindu

(e) ಜರತ

:

ADI DRAVIDA

(f) ಫರಜಕಸ

:

(g) ಇ-ಮಲಲ:

:

(h) ದದರವರಣ

:

(i)ರರಷಷಲಯತ

:

9980627609

(j) ಪರಸ ಪಪಲರರ ಸದಖಜ :

India

ನಲಡದ ದರರದಕ :

(k) ವಳರಸ :

(l) ಲದಗ :

No.18, 4th Street,

Male

O.M Road,Ulsoor ,
Bengaluru City ,
Karnataka-560008
(m) ಪಯರರದತದರರ ಖತದರಯಗ ನದಲಡದಯರ ಅಥವರ ಕಲಳಸಕದದಡದ
-6. ಗದತತರತವ / ಅನತಮರನತ/ಅಪರಚತ ವಜಕತಯ ಪಪತರ ವವರಗಳತ
ಹಸರತ / ತದದಯ ಹಸರತ / ಜರತ

Sl.No.

ವಧ

/ ವಳರಸ
Manager(A1)

1

,S.S.B.S Jain Sangh

ವಜಕತಯ ವಧ

ಲದಗ

Accused

Adult

Male

Accused

Adult

Male

Accused

Adult

Male

ವಯಸತಸ

ವವತತ

Trust,Infantry
RoadBengaluru City,
Karnataka-560001
Trustees(A2)

2

,Sri S.S.B.S Jain Sangh
Trust,Infantry
RoadBengaluru City,
Karnataka-560001
Other Responsible

3

Officials(A3)
,Sri S.S.B.S Jain Sangh
Trust,Infantry
RoadBengaluru City,
Karnataka-560001

7. ನದದದವರ ವವರಗಳತ
Sl.

ಹಸರತ

No

ವಳರಸ
Gosabalu(V), Siraguppa

Sri Siddappa

1

(Tq), --

ಗರಯದ ವಧ
Fatal

ಲದಗ
Male

ವಯಸತಸ

ವವತತ

20
years

Ballari
Karnataka
Sri Muniyanna

2

Bovipalya, Sarjapura
Hobli, --

Grievious

Male

50
years

Bengaluru Dist
Karnataka

8. ಕಳತವರಗರತವ / ಬರಗಯರಗರತವ ಸಸತತತಗಳ ವವರಗಳತ
Sl.No

Property Type

1
ಕಳತವರಗರತವ / ಬರಗಯರಗರತವ ಸಸತತತಗಳತ ಮಮಲಜ :

9. ಪದಚರರಮ ವರದ / ಯತ.ಡ. ಕಲಸ. ಸದಖಜ :

Item description

Estimated Value (in Rs.)

10. ಪಪಥಮ ವತರಮರನ ವರದಯ ವವರಗಳತ
ಈ ಕಲಸನ ಸದಕಪತ ಸರರರದಶವಲನದದರ, ಪಯರರದತದರರರತ ಎಲ.ಇ.ಎಕಸ ಗದಪಪ ನಲಲ ಕಲರ ಟಲಕರ ಆಗ ಕಲಸ ಮರಡಕದದಡದತಯ,
ದರರದಕ:25/01/2020 ರದದತ ಬಳಗಗ ಸತಮರರತ 11-00 ಗದಟಯ ಸಮಯದಲಲ ಬದಗಳದರನ ಇನನದಟಪ ರಸತಯಲಲರತವ ಜಡನ ಸದಘ (ಗಣಲಶ
ಭರಗ) ನವರತ ಮದರತ ಜನ ಕದಲ ಕಲಸಗರರರನತನ ಕಲಸ ಮರಡತವ ಸಲತವರಗ ತಮತ ಸದಘದ ಆವರಣದ ಬಳ ಕರಸಕದದಡತ ಅವರತಗಳನತನ
ಛಲದಬರ (ಮರಜನ ಹದಲಲ) ನದಳಗ ಇಳಸ ಕಲಸ ಮರಡಸತತತದಯ ಸಮಯದಲಲ ಕಲಸಗರರರರದ ಸದಯಪಪ ಎದಬತವವರತ ಉಸರತಗಟಟ
ಸಸಳದಲಲಯಲ ಮವತಪಟಟದತಯ, ಮತದತಬಬ ಕಲಸಗರರರರದ ಮತನಯಣಣ, 50 ವರರ ಎದಬತವವರತ ತಲವಪ ತರವರಗ ಅಸಸಸಸಗದದಡತ ಬಮರದಗ
ಆಸಪತಪಗ ದರಖಲರಗ ಐ.ಸ.ಯತ ನಲಲ ಚಕತಸ ಪಡಯತತತರತವ ವರಯವನತನ ಪಯರರದತದರರರತ ತಳದತ, ಬದದತ ನದಲಡಲರಗ ಗಣಲಶ ಭರಗ
ಜಡನ ಸದಘ ರವರತ ಮತದಜರಗಪತಯರಗ ಯರವವದಲ ಸತರಕತರ ಕಪಮಗಳನತನ ಕಡಗದಳಳದ ಇದತಯದರದದ ಈ ಘಟನ ಸದಭವಸರತತತದ. ಇವರತಗಳಲಲ
ಗರಯರಳತ ಶಪಲ ಮತನಯಣಣ ರವರತ ಬದಲವ (ಎಸ.ಸ) ಜರರದಗಕಕ ಸಲರದವರರಗರತತರತರ. ಆದಯರದದ ಈ ಘಟನಗ ಕರರಣರರದ ಜಡನ ಸದಘದ
ಮರಜನಲಜರ, ಟಪಸಟಲಸ ಮತತತ ಸದಬದಧಪಟಟವರ ಮಲಲ ಸದಕತ ಕರನದನತ ಕಪಮ ಕಡಗದಳಳಬಲಕದದತ ಕದಟಟ ದದರತ ಇತರಜದ.
11. (a) ತಗದತಕದದಡ ಕಪಮ:
Investigation
(b) ಪಪ.ವ.ವರದಯನತನ ಪಯರರದಯವರಗ ಅವರದ ಭರಷಯಲಲ ವವರಸ, ಓದ ಹಲಳಲರಗದ
ಅದರ ಪಪತಯನತನ ಪವಕಟಟಯರಗ ಕದಡಲರಗದ? : Yes
(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

: 25/01/2020 18:00:00

14. ರರಜಯರಲಯಕಕ ತಗದತಕದದಡತ ಹದಲದ ಪಸ/ ಹಚ.ಸ : KANTESH HIRIYAKKANAV , PC 12557

ಓದ ಹಲಳಲರಗ ಕಲಳಲರಗ ಸರಯದ
ಠರಣರಧಕರರಯ ಸಹ

ಹಸರತ: NAGARAJA K - PI

ಪಪತಗಳತ :

Superintendent of Police/Commissioner of Police

