Daily Crime Reports as on 06/02/2021 at 10:00 Hrs
ಅಪಘಾತ ಪರಕರಣ: ೦3
ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: . ಪಿರ್ಯಾದಿದಯರರಯದ ಸುದರ್ಾನ

ರ್ರ್ಯಾ(29)ತಂದೆ:ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ವಯಸ:ಗಣೆೇರ್ ಕೃಪ ಮನೆ

ಕೆೇಕನಯಜೆ ಮಠ ಅಳಿಕೆ ಗ್ಯಾಮ ಬಂಟ್ಯಾಳ ತಯಲೂಕು ರವರು ದಿನಯಂಕ:05.02.2021 ರಂದು ತಮಮ ಬಯಬುು ಕೆಎ 19 ಎಂಸಿ
6710 ನಂಬಾದ ಓಮಿನಿ ಕಯರಿನಲ್ಲಿ ತಮಮ ತಂದೆಯನುು ಕುಳಿಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಟ್ಯಾಳ ತಯಲೂಕು ವಿಟ್ಿ ಕಸಬಯ ಗ್ಯಾಮ ಕಲಿಕಟ್ಟ
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುತೂುರು ರ್ಯಗಾವಯಗಿ ಹೊೇಗುತಿುರುವಯಗ ಪುತೂುರು ಕಡೆಯಂದ ವಿಟ್ಿ ಕಡೆಗ್ೆ ಕೆಎ 19 ಎಸಿ 1492 ನಂಬಾದ ಟಿಪಪರ್
ಲಯರಿಯ ಚಯಲಕ ಅತಿೇ ವೆೇಗ ಹಯಗೂ ಅಜಯಗರೂಕತೆಯಂದ ಟಿಪಪರ್ ಲಯರಿಯನುು ಚಯಲನೆ ರ್ಯಡಿ ಪಿರ್ಯಾದುದಯರರ
ವಯಹನದ ಎದುರು ಪುತೂುರು ರ್ಯಗಾವಯಗಿ ಹೊೇಗುತಿುದದ ಕೆಎಸಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸಿಿನ ಬಲ ಬದಿಗ್ೆ ತಯಗಿಸಿ ಓಮಿನಿ ಕಯರಿಗ್ೆ
ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಯಮ ಓಮಿನಿ ಕಯರಿನ ಎದುರು ಜಖಂಗ್ೊಂಡು ಕಯರಿನಲ್ಲಿದ ಚಯಲಕ ಹಯಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಗ್ೆ
ಸಯದಯ ಸಾರೂಪದ ಗ್ಯಯವಯಗಿರುವುದಯಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ೆೆ ವಿಟ್ಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ ಠಯಣಯ ಅ.ಕಾ 22/2021 ಕಲಂ:279,337 ಐಪಿಸಿ ಯಂತೆ
ಪಾಕರಣ ದಯಖಲಯಗಿರುತುದೆ.
ಪುತತೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: . ಪಿರ್ಯಾದಿದಯರರಯದ ಸಯಯದ್ ಇಸಯಮಯಲ್ ತಂಙಳ್, ಪ್ಯಾಯ 46 ವರ್ಾ, ತಂದೆ:
ಸಯಯದ್ ಅಬೂಬಕಿರ್ ತಂಙಳ್, ವಯಸ: ತಂಙಳ್ ಮನೆ, ಚರ್ಚಾ ಬಳಿ, ಉಪಿಪನಂಗಡಿ ಗ್ಯಾಮ, ಪುತೂುರು ತಯಲೂಕು ರವರು
ನಿೇಡಿದ ದೂರೆೇನೆಂದರೆ ದಿನಯಂಕ 05-02-2021 ರಂದು ಆರೊೇಪಿ ಲಯರಿ ಚಯಲಕ ರಯಮ್ ಪಿರ್ಯರ್ ಉಪ್ಯಧ್ಯಯಯ ಎಂಬವರು
KA-19-MG-7562 ನೆೇ ನೊೇಂದಣಿ ನಂಬಾದ ಕಯಂಕ್ಕಾೇಟ್ ಸಯಗಟ್ದ ಲಯರಿಯನುು ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ
ಹೆದಯದರಿ-75 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗ್ೆ ಚಲಯಯಸಿಕೊಂಡು ಹೊೇಗಿ, ಪುತೂುರು ತಯಲೂಕು
ಉಪಿಪನಂಗಡಿ ಗ್ಯಾಮದ ಕೂಟ್ೆೇಲು ಬಳಿ ಅಜಯಗರೂಕತೆ ಹಯಗೂ ನಿಲಾಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಯಯಸಿದ ಪರಿಣಯಮ, ಮಹಮಮದ್
ರಫೇಕ್ ಎಂಬವರು ಸಕ್ಕೇನಯ ಎಂಬವರನುು ಸಹಸವಯರರನಯುಗಿ ಕುಳಿಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಿಪನಂಗಡಿ ಕಡೆಯಂದ ಕೂಟ್ೆೇಲು ಕಡೆಗ್ೆ
ಚಲಯಯಸಿಕೊಂಡು ಹೊೇಗುತಿುದದ KA-21-X-9010 ನೊೇಂದಣಿ ನಂಬಾದ ಮೇಟ್ಯರು ಸೆೈಕಲ್ಲಗ್ೆ ಹಂದಿನಿಂದ ಅಪಘಾತವಯಗಿ
ಮೇಟ್ಯರ್ ಸೆೈಕಲ್ ಸವಯರ ಮತುು ಸಹಸವಯರರು ಮೇಟ್ಯರ್ ಸೆೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸೆುಗ್ೆ ಬಿದುದ, ಸಹಸವಯರೆಯ ಮೇಲೆ
ಲಯರಿಯ ಎಡಭಯಗದ ಚಕಾ ಹಯದು ಹೊೇದ ಪರಿಣಯಮ, ಸಹಸವಯರೆ ಸಕ್ಕೇನಯ ರವರು ಗಂಭೇರ ಗ್ಯಯಗ್ೊಂಡಿದುದ, ಸವಯರನಿಗ್ೆ
ಕಯಲ್ಲಗ್ೆ ಮತುು ಕೆೈಗ್ೆ ಸಣಣಪುಟ್ಟ ಗ್ಯಯಗಳಯಗಿದುದ, ಗ್ಯರ್ಯಳುಗಳನುು ಉಪಿಪನಂಗಡಿ ಸರಕಯರಿ ಆಸಪತೆಾಗ್ೆ ಕರೆ ತಂದಯಗ
ಗಂಭೇರ ಗ್ಯಯಗ್ೊಂಡ ಸಹಸವಯರೆ ಸಕ್ಕೇನಯರವರು ಮೃತಪಟಿಟದುದ, ಮೃತದೆೇಹವನುು ಪುತೂುರು ಸರಕಯರಿ ಆಸಪತೆಾಯಲ್ಲಿ
ಇಡಲಯಗಿದೆ ಹಯಗೂ ಸವಯರರು ಪುತೂುರು ಸರಕಯರಿ ಆಸಪತೆಾಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕತೆಿಯಲ್ಲಿರುತಯುರೆ ಈ ಬಗ್ೆೆ ಪುತೂುರು ಸಂಚಯರ ಠಯಣೆ
ಅ.ಕಾ: 25/2021 ಕಲಂ: 279, 337, 304(A) ಐಪಿಸಿ ಯಂತೆ ಪಾಕರಣ ದಯಖಲಯಗಿರುತುದೆ.
ಪುತತೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: . ಪಿರ್ಯಾದಿದಯರರಯದ ಹಮಿೇದ್ ಎನ್, ಪ್ಯಾಯ 55 ವರ್ಾ, ತಂದೆ: ದಿ. ಅಬುದಲಯಿ,
ವಯಸ: ಬೆೈಟ್ ಕಯಂಪ್ೆಿಕ್ಿ ಕಬಕ, ಕಬಕ ಅಂಚೆ ಮತುು ಗ್ಯಾಮ, ಪುತೂುರು ತಯಲೂಕು ರವರು ನಿೇಡಿದ ದೂರೆೇನೆಂದರೆ ದಿನಯಂಕ
05-02-2021 ರಂದು ಆರೊೇಪಿ ಆಟ್ೊೇರಿಕ್ಷಯ ಚಯಲಕ ವಿರ್ಾನಯಥ ಎಂಬವರು KA-19-AC-1557 ನೆೇ ನೊೇಂದಣಿ ನಂಬಾದ
ಆಟ್ೊೇರಿಕ್ಷಯವನುು ರ್ಯಣಿ-ಮೈಸೂರು ರಯಜಯ ಹೆದಯದರಿಯಲ್ಲಿ ಪುತೂುರು ಕಡೆಯಂದ ಕೆದಿಲ ಕಡೆಗ್ೆ ಚಲಯಯಸಿಕೊಂಡು ಹೊೇಗಿ,
ಪುತೂುರು ತಯಲೂಕು ಕಬಕ ಗ್ಯಾಮದ ಮುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಲಂದರಿರ್ಯ ಹೊಟ್ೆೇಲ್ ಎದುರು ಅಜಯಗರೂಕತೆ ಹಯಗೂ
ನಿಲಾಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಹೆದಯದರಿಯ ರಯಂಗ್ ಸೆೈಡಗ್ೆ ಚಲಯಯಸಿದ ಪರಿಣಯಮ, ಅಭನವ್ ಎಂಬುವರು ಸವಯರರಯಗಿ ಮಂಗಳೂರು

ಕಡೆಯಂದ ಪುತೂುರು ಕಡೆಗ್ೆ ಚಲಯಯಸಿಕೊಂಡು ಹೊೇಗುತಿುದದ KA-21-X-2926 ನೊೇಂದಣಿ ನಂಬಾದ ಮೇಟ್ಯರು ಸೆೈಕಲ್ಲಗ್ೆ
ಅಪಘಾತವಯಗಿ ಮೇಟ್ಯರ್ ಸೆೈಕಲ್ ಸವಯರ ಮೇಟ್ಯರ್ ಸೆೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸೆುಗ್ೆ ಬಿದುದ ಗಂಭೇರ ಗ್ಯಯಗ್ೊಂಡಿದುದ,
ಗ್ಯರ್ಯಳುವನುು ಪುತೂುರು ಮಹಯವಿೇರ ಆಸಪತೆಾಗ್ೆ ಕರೆ ತಂದಯಗ ಮೃತಪಟಿಟದುದ, ಮೃತದೆೇಹವನುು ಪುತೂುರು ಸರಕಯರಿ
ಆಸಪತೆಾಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಯಗಿದೆ ಹಯಗೂ ಆಟ್ೊೇರಿಕ್ಷಯ ಚಯಲಕ ವಿರ್ಾನಯಥರವರಿಗೂ ಗ್ಯರ್ಯಗಳಯಗಿದುದ ಪುತೂುರು ಸರಕಯರಿ
ಆಸಪತೆಾಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕತೆಿಯಲ್ಲಿರುತಯುರೆ ಈ ಬಗ್ೆೆ ಪುತೂುರು ಸಂಚಯರ ಠಯಣೆ ಅ.ಕಾ: 26/2021 ಕಲಂ: 279, 337, 304(A) ಐಪಿಸಿ
ಕಯಯ್ದದ ಯಂತೆ ಪಾಕರಣ ದಯಖಲಯಗಿರುತುದೆ.

ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಪರಕರಣ: ೦1
ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಪಿರ್ಯಾದಿದಯರರಯದ ದಿೇಪಕ ರೆೈ ಪ್ಯಾಯ 19 ವರ್ಾ ತಂದೆ:ಚಂದಾಶೆೇಖರ ವಯಸ:ಬೆೈಲುಬರೆಂಜ ಮನೆ,
ಪುಣಚ ಗ್ಯಾಮ ಬಂಟ್ಯಾಳ ತಯಲೂಕು ರವರ ದೂರಿನಂತೆ ಸದರಿಯವರಿಗ್ೆ 09 ತಿಂಗಳ ಹಂದೆ ತನು ಪರಿಸರದ
ಯುವತಿಯಂದಿಗ್ೆ ಸೆುೇಹವಿದುದ ಕಳೆದ ವರ್ಾದ ನವೆಂಬರನಲ್ಲಿ ಆ ಯುವತಿಗ್ೆ ಬೆೇರೆಯವರೊಂದಿಗ್ೆ ಮದುವೆರ್ಯದ ನಂತರ
ಪಿರ್ಯಾಧಿ

ಆಕೆಯ

ಜೊತೆ

ಮಬೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ

ರ್ಯತನಯಡಿಕೊಂಡಿದದ

ವಿಚಯರದಲ್ಲಿ

ದಿನಯಂಕ:04-02-2021

ರಂದು

ಆಪ್ಯದಿತರುಗಳಯದ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ರಯಜು ,ಅಣಣ ರಕ್ಷೇತ್ ,ನೆರೆಕರೆಯ ಲೊಕೆೇಶ್ ಎಂಬವರುಗಳು ಬಂಟ್ಯಾಳ ತಯಲೂಕು
ಪುಣಚ ಗ್ಯಾಮದ ಬೆೈಲುಬರೆಂಜ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಯರರ ಮನೆಯ ಬಳಿಗ್ೆ ಹೊೇಗಿ ಪಿರ್ಯಾದುದಯರರಿಗ್ೆ ಎಚಚರಿಕೆ
ನಿೇಡಿ ಹೊೇಗಿ ಬಳಿಕ ಪಿರ್ಯಾದುದಯರರ ಮನೆಯ ಒಳಗ್ೆ ಅಕಾಮ ಪಾವೆೇರ್ ರ್ಯಡಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಯರರಿಗ್ೆ ,ಕೆೈಯಂದ ಹೊಡೆದು
,ಕಯಲ್ಲನಿಂದ ತುಳಿದಯಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಯರರ ತಯಯಯನುು ಕೂಡಯ ನೆಲಕೆಿ ದೂಡಿ ಹಯಕ್ಕದದಲಿದೆೇ
ಪಿರ್ಯಾಧಿದಯರರ ಅಣಣನಿಗೂ ಹೊಡೆದಿರುತಯುರೆ. ಆ ಸಮಯ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಯರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬೊಬೆೆ ಕೆೇಳಿ ನೆರೆಕರೆಯವರು
ಬರುವುದನುು ಕಂಡ ಆಪ್ಯದಿತರುಗಳು ಮುಂದಕೆಿ ನಮಮಹುಡುಗಿಗ್ೆ ಫೇನ್ ರ್ಯಡಿದರೆ ನಿನುನುು ಜೇವಸಹತ ಬಿಡುವುದಿಲಿ
ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಯಕ್ಕ ಹೊೇಗಿರುತಯುರೆ. ಈ ಬಗ್ೆೆ ವಿಟ್ಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ ಠಯಣಯ ಅ.ಕಾ 21/2021 ಕಲಂ:448,323,506 ಜೊತೆಗ್ೆ 34
ಐಪಿಸಿ ಯಂತೆ ಪಾಕರಣ ದಯಖಲಯಗಿರುತುದೆ.

ಇತರೆ ಪರಕರಣ: ೦1
ಸುಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಸುಳಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ ಠಯಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಯಂಕ 05.02.2020 ರಂದು ಕಲಂ 308 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗ್ೆ 34 ಐಪಿಸಿ
ಮತುು ಕಲಂ 3,25 Arms Act

ಯಂತೆ ಪಾಕರಣ ದಯಖಲಯಗಿರುತುದೆ.

ಅಸ್ಾಾಭಾವಿಕ ಮರಣ ಪರಕರಣ: ೦1
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಪಿರ್ಯಾದಿದಯರರಯದ ವಿಲೆರೆಡ ಲಯರೆನ್ಿ ರೊೇಡಿಾಗಸ, ಪ್ಯಾಯ 39 ವರ್ಾ, ಪಂಚಯಯತ್
ಅಭವೃದಿದ ಅಧಿಕಯರಿಯವರು, ಉಪಿಪನಂಗಡಿ ಗ್ಯಾಮ ಪಂಚಯಯತ್ ರವರು ದಿನಯಂಕ 05.02.2021 ರಂದು ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಕತಾವಯದಲ್ಲಿರುವಯಗ ಸಮಯ ಸಯವಾಜನಿಕರಿಂದ ಪುತೂುರು ತಯಲೂಕು ಉಪಿಪನಂಗಡಿ ಗ್ಯಾಮದ ಕೆೇಂದಾ ಜುರ್ಯಮ ಮಸಿೇದಿ
ಹಂಭಯಗ ಇರುವ ನೆೇತಯಾವತಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸಿನ ಮೃತದೆೇಹ ಇರುವುದಯಗಿ ರ್ಯಹತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗ್ೆ
ಪಿರ್ಯಾದಿದಯರರು ಸಥಳಕೆಿ ಹೊೇಗಿ ನೊೇಡಲಯಗಿ ನೆೇತಯಾವತಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಯ ಸುರ್ಯರು 55-60 ವರ್ಾ ಪ್ಯಾಯದ
ಅಪರಿಚಿತ ವಯಕ್ಕುಯ ಮೃತದೆೇಹವು ಇದುದ ರ್ಯವುದೊೇ ಕಯರಣದಿಂದ ಮೃತಪಡಿಿರಬಹುದಯಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ೆೆ ಉಪಿಪನಂಗಡಿ
ಪೊಲ್ಲೇಸ ಠಯಣಯ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂಬಾ 06-2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್ .ಪಿ.ಸಿ ಯಂತೆ ಪಾಕರಣ ದಯಖಲಯಗಿರುತುದೆ.

