
ಪಪಥಮ ವರರಮಮನ ವರದ

ಕರರರಟಕ  ರರಜಜ ಪಪಲಲಸ

(ದದಡಪಪಕಪಯ ಸದಹತ ಕಲದ 154 ರ ಕಳಗ )

ಘನ ರರಜಯರಲಯ : 1st Addl.CMM Court,Nrupatunga Road,Bangalore City

1. ಜಲಲ : Bengaluru City

ಅಪರರಧ ಸದಖಜ : 0073/2019 ಪಪ.ವ.ವ.ದರರದಕ : 17/03/2019

ವವತತ/ಉಪ ವಭರಗ : Marathahalli Sub Division ಪಪಲಲಸ ಠರಣ : Bellanduru PS 

                

2. IPC 1860 (U/s-34,406,420)ಕರಯಯ ಮತತತ ಕಲದಗಳತ : 

(b) ಠರಣಯಲಲ ವತರಮರನ ಸಸಲಕರಸದ ದರರದಕ : 17/03/2019 16:00:00

 ವಲಳಯದದ   : ವಲಳಯವರಗ  :

(a) ಕವತಜ ನಡದ ದನ : Monday ದರರದಕ ದದದ : ದರರದಕ ವರಗ :3. 05/11/2018 01/03/2019

00:00:00 00:00:00

ಬರವಣಗಯಲಲ / ಹಲಳಕ : Written

(c) ಪಯರರದತದರರ / ಬರತತಲದರರ ತಡವರಗ ವರದ ಮರಡದಕಕ ಕರರಣಗಳತ :

(d) ಜನರಲ ಡಡರ ಉಲಲಲಖ ಸದಖಜ ಮತತತ ಸಮಯ : 1 , 16:00:00

(a) ಕವತಜ ನಡದ ಸಸಳ :

SAIRAM RESIDENCY, IBBALURU SARJAPUR ROAD, Bengaluru City, 

Karnataka,  

4.

(b) ಪಪಲಲಸ ಠರಣ ಯದದ ಇರತವ ದಕತಕ ಮತತತ ದದರ : TOWARDS WEST 1 KM

(c)  ಗರಪಮ : IBBALURU VILLAGE ಗಸತನ ಹಸರತ : BEAT 2

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

ಜಲಲ : 

(a) ಹಸರತ : ತದದ / ಗದಡನ ಹಸರತ : 

5. ಪಯರರದತದರರ/ಬರತತಲದರರ :

MAMATHA R RUDRESH

(b) ವಯಸತಸ

(g) ಇ-ಮಲಲ:(f) ಫರಜಕಸ

(d) ಧಮರ (e) ಜರತ

(c) ವವತತ:28:

:

:

:

:

:

India:(i)ರರಷಷಲಯತ9738160222:(h) ದದರವರಣ

ನಲಡದ ದರರದಕ : (j) ಪರಸ ಪಪಲರರ ಸದಖಜ :



NO-3A, SAIRAM 

RESIDENCY,IBBA

LURU , Bengaluru 

City , Karnataka

(k) ವಳರಸ : (l) ಲದಗ : Male

(m) ಪಯರರದತದರರ ಖತದರಯಗ ನದಲಡದಯರ ಅಥವರ ಕಲಳಸಕದದಡದ

SEEN

ವಯಸತಸಲದಗವಜಕತಯ ವಧ
ಹಸರತ / ತದದಯ ಹಸರತ / ಜರತ 

/ ವಳರಸ
ವವತತವಧSl.No.

1 Accused Common 

man

Male
JATIN MITHRUKA(A1)

,HOMIGO REALITY PVT 

LTDBengaluru City, 

Karnataka

2 Accused Common 

man

Male
NIKUNJ BHATHIJA(A2)

,HOMIGO REALITY PVT 

LTDBengaluru City, 

Karnataka

3 Accused Common 

man

Male
AKASH VARMA(A3)

,HOMIGO REALITY PVT 

LTDBengaluru City, 

Karnataka

4 Accused Common 

man

Male
ARPITH(A4)

,HOMIGO REALITY PVT 

LTDBengaluru City, 

Karnataka

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



ಈ ಕಲಸನ ಸದಕಲಪತ ಸರರರದಶವಲನದದರ ಹದಮಗದಲ ರಯರಲಲ ಪಪಡ.ಲ ಕದಪನಯ ಸ.ಇಓ ಮತತತ ಡಡರಕಲರ ಗಳರದ ಜತನ ಮತತಪಕರ, ನಕತದಜ 

ಬತಜರ, ಆಕರಶ ವಮರರ ಹರಗದ ಅಪರತ ಎದಬತವವವರತ ಬದಗಳದರತ ನಗರದ ಇಬಬಲದರತನಲಲರತವ ಸರಯರರಮ ರಸಡನಸಯಲಲ ಪರಲರ 

ಗಳತ ಬರಡಗಗ ಮತತತ ಲಲಸ ಗ ಕದಡಸತವವದರಗ ಆನ ಲಡನ ಮದಲಕ ಪಪಕಟ ಮರಡ ಪರಲರ ಗಳತ ಅವಶಜಕವರಗರತವ ಗರಪಹಕರತ ಆರದಲಪಗಳ ಬಳ 

ಪರಲರ ಗಳ ಬಗಗ ವಚರರ ಮರಡದರಗ ಗರಪಹಕರಗ ಬಲಕರದ ಪರಲರ ಗಳನತನ ತದಲರಸ ಮರತತಕತ ಮರಡಕದದಡತ ಅಗಪಮದರ ಮರಡಕದದಡತ 

ಗರಪಹಕರದದ ಹಣವನತನ ಪಡದತಕದದಡದತಯ ನದತರ ಸದರ ಪರಲರ ಗಳ ಬಳ ಆರದಲಪಗಳತ ಸದರ ಪರಲರ ಮದಲ ಮರಲಲಕರಗ ಮರಹತ ನಲಡದ 

ಹಣವನತನ ಪಡದತಕದದಡತ ಪರರರಯರಗರತತರತರ. ಸದರ ಸರಯ ರರಮ ರಸಡನಸ ಯಲಲ ವವಧ ದರರದಕ ಗಳದದತ ಆರದಲಪಗಳತ ಗರಪಹಕರರದ 1) 

ಶಪಲ ಶನತಕ ಡ ರವರದದ 50,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-4ಡ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 2) ಶಪಲ ಮಮಸ ನದಲಮ ರವರದದ 12,000,00/- ರದ 

ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-2ಎಫ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 3) ಶಪಲ ಟ ರರಗರರಜ ಗಮಡ ರವರದದ 8,00,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-1ಸ ಅನತನ 

ನಲಡದತಯ, 4) ಶಪಲ ಮತಕತಲ ಪದಡತ ರವರದದ 50,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-1ಬ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 5) ಅನತಭವ ರಮಟಪ ರವರದದ 

50,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-5ಎ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 6) ಶಪಲ ಕಲಡವರಣ ರವರದದ 50,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-1ಎ ಅನತನ 

ನಲಡದತಯ, 7) ಶಪಲ ಮರತನ ರವರದದ 12,000,00/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-3ಎಫ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 8) ಶಪಲ ಪಪನದ ಸದಗ ರವರದದ 

70,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-1ಡ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 9) ಶಪಲ ಹನ ಪಪಸರದ ರವರದದ 8,00,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-4ಸ ಅನತನ 

ನಲಡದತಯ, 10) ಶಪಲ ಹಮರದಶ ಶಮರ ರವರದದ 41,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-3ಬ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 11) ಶಪಲ ನಶರದತ ರದಜನ 

ರವರದದ 41,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-3ಎ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 12) ಶಪಲ ಶಪಯದಶ ಶಮರ ಹರಗದ ಸಮರವ ಸಹಗಲ ರವರದದ 40,000/- 

ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-1ಬ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 13) ಈ ಕಲಸನ ಪಯರರದತದರರರರದ ಶಪಲಮತ ಮಮತರ ರತದಪಲಶ ರವರದದ 7,000,00/- ರದ 

ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-3ಎ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 14) ಶಪಲ ಹಮಲದ ಆಲ ಶಮಕರತ ರವರದದ 7,75,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-4ಇ ಅನತನ 

ನಲಡದತಯ, 15) ಶಪಲ ಚರಣ ಸದಗ, ಪವನಲತ, ಕಪಶಲ ರವರದದ 62,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-1ಎಫ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 16) ಶಪಲ ಪಶರ

ಿಿದ ಭಟವರಲರ ರವರದದ 46,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-2ಎ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 17) ಶಪಲ ಅನತಪಪಲಯ ಶಪಲವರಸತವ ರವರದದ 48,000/

- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-2ಸ & 4ಎ ಅನತನ ನಲಡದತಯ, 18) ಶಪಲ ಅನತಪಪಲತ ಶಪಲವರಸತವ ರವರದದ 48,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-3ಬ 

ಅನತನ ನಲಡದತಯ 19) ಶಪಲ ಕರಳದರಸ ರವರದದ 15,25,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-3ಸ & 3ಇ ಅನತನ ನಲಡದತಯ 20) ಶಪಲ ಗರರಮರ 

ತಪಪರಠ ರವರದದ 50,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-2ಬ ಅನತನ ನಲಡದತಯ 21) ಶಪಲ ಮನದ ಕವಷಷನ ರವರದದ 40,000/- ರದ ಪಡದತ 

ಪರಲರ ನದ-2ಡ ಅನತನ ನಲಡದತಯ 22) ಶಪಲ ಮನಲರ ಕ ರವರದದ 48,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-1ಇ ಅನತನ ನಲಡದತಯ 23) ಶಪಲ ಅರತಲ 

ರವರದದ 48,000/- ರದ ಪಡದತ ಪರಲರ ನದ-2ಎ ಅನತನ ನಲಡರತತರತನ. ಹಲಗರತವರಗ ಹಣ ಪರವತಸ, ಲಲಸ ಗ ಮತತತ ಬರಡಗಗ ಪಡದತಕದದಡತ 

ಮನಗಳಲಲ ವರಸವದಯ ಸಮಯದಲಲ ಮನಯ ಮರಲಲಕರರದ ಮದಜತರರಥ ರಡಡ ರವರತ ಮನ ಖರಲ ಮರಡತವದತ ತಳಸರತತರತರ. ಈ ಬಗಗ 

ವಚರರ ಮರಡಲರಗ, ಬಲಡದಗ ಅನತನ ಬರಡಗಗ ಪಡದದಯ ಹದಮಗದಲ ರಯರಲಡ ಪಪಡ.ಲ ಎದ.ಡ ಗಳರದ ಜತನ, ಮತತಪಕರ, ನಕತದಜ ಬತಜರ, 

ಮತತತ ಆಕರಶ ವಮರರ ರವರತಗಳತ ಮಲಸ ಮರಡತವ ಉದಯಲಶದದದ ಬಲಡದಗ ಅನತನ ವರಸದ ಉದಯಲಶಕರಕಗ ಬರಡಗ ಪಡದತ, ಬರಡಗಗ ಮತತತ 

ಲಲಸ ಗರಗ ಮನಗಳನತನ ಪಡಯಲತ ಸದಪಕರಸತವ ವಜಕತಗಳದದ ಮರತರರಡ, ಅವರದದ ವವಧ ಮತತದ ಹಣ ಪಡದತ ಮನಗಳನತನ ಉಪ ಬರಡಗಗ 

ನಲಡತತತರತತರತರ. ಈ ರಲತಯರಗ ಜನರದದ ಹಣ ಪಡದತ ಮನಯ ಮರಲಲಕರಗ ಮತತತ ನಮತ ಸದಪಕರಕಕ ಸಗದಲ ತಲಮರಸಕದದಡರತತರತರ. ಈ 

ರಲತಯರಗ ನಮತ ಬಲಡದಗ ನಲಲ ಮಲಲ ತಳಸದ 23 ಪರಲರ ಗಳನತನ ಬರಡಗಗ ಮತತತ ಲಲಸ ಗ ಕದಡತವ ಬಗಗ ಅಗಪಮದರ ಮರಡಕದಟತಲ 

ಪಯರರದತದರರರತ ಮತತತ ಇತರ ಗರಪಹಕರನತನ ನದಬಸ ಒಟತಲ ರದ 99,61,000/-(ತದದಭತದತದಭತತತ ಲಕದ ಆರವತದತದದತ ಸರವರ ಮರತಪ) 

ರಷತಲ ಹಣವನತನ ಪಡದತಕದದಡತ, ಮಲಸ ಮರಡರತತರತರ.  

Latide-12.9224 Logitude-77.6667

11. 

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

ಅದರ ಪಪತಯನತನ ಪವಕಟಲಯರಗ 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.

PROCEED

12. ಪಯರರದಯ ಸಹ/ ಹಬಬರಳನ ಗತರತತತ 

13. ರರಜಯರಲಯಕಕ ಕಳತಹಸದ ದರರದಕ ಮತತತ ಸಮಯ    : 18/03/2019  10:00:00

14. ರರಜಯರಲಯಕಕ ತಗದತಕದದಡತ ಹದಲದ ಪಸ/ ಹಚ.ಸ  : ANANDAPPA P.SHETTI  ,  PC 16254

 ಓದ ಹಲಳಲರಗ ಕಲಳಲರಗ ಸರಯದ

ಠರಣರಧಕರರಯ ಸಹ  

      ಹಸರತ: BHASKAR C - HC 4734

             

     

ಪಪತಗಳತ : Superintendent of Police/Commissioner of Police


