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ೆಯ4 5ಾ67ೕಯ 8ೆ3ಾ!9ಗಳ;-4, 5ಾಜ& 8ೆ3ಾ!9-5 ಇರುತ3ೆ. 8ಾಗೂ ಕ5ಾವ?
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ಭಟ]ಳ,
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ಆ5ೋYತರ

Rಾವkತ,ವನು

Mಮಯ

Gಾರ

CಾV-ೊಂಡು
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1). (ೋಂದವರ(ifಾfಾ ದು3ಾರರ) €(ಾಚರHೆ
2). ಮNžಾ ಸ8ಾಯLಾ•
3). ಜನಸrಂದನ
4). pಾಲಕ pಾಲ ಯರ
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Mಮಯ CಾV-ೊಳ;tವmದಲ3ೇ
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14. D4ೕX M5ಾ¤ೇಪHಾ ಪತ, ಸಂಘ ಸಂqೆPಗ?hೆ ಕಂಪMಗ?hೆ /
15.

Lಾಹ ಸಂಬಂಧದ D4ೕX M5ಾ¤ೇಪHಾ ಪತ,
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Fೕ ೆ fಾವm3ೋ ಆಯುಧ€ಂದ 8ೊ_ೆದು -ೊ ೆ CಾV, }ಾ Uj kೕಲದ4 8ಾ -ಾನhೋಡ
ಬX qಾU©ಂ¯ ಹ*ರ oೕqಾVದು!, ತM%ಾ -ಾಲದ4 -ೊ ೆu_ಾದ ಅಪ9kತ ಮNžೆಯ ಗುರುತು
ಹkQದು! ಅವಳ; ƒ,ೕಮ* Rಾರ* 5ಾcಾ5ಾಮ Cಾ(ೆ }ಾ,ಯ :27 ವಷ , qಾ°ಾರLಾಡ MLಾ

:

:ಎಂದು *?ದು ಬಂ€ದು! €(ಾಂಕ20-10-2013 ರಂದು ಪ,ಕರಣದ 4 ಜನ ಆ5ೋYಗಳನು
ದಸu9 Cಾಡ ಾu3ೆ .
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2). 2013 ,ೇ /ಾ ನ ಹPNಾಳದ ಅಪ Jತ ವQRಯ ೊ ೆ ಪ6ಕರಣ ಪSೆಹJTದುU :
fಾ5ೋ ಆ5ೋYತರು €(ಾಂಕ :05-10-2013 ರಂದು ಹ?fಾಳ gಾHಾ Lಾ&Yಯ
-ಾ&ತನuೕ5ಾ ಗರಡ?t ಇರುವ ಅರಣ& ಪ,3ೇಶದ4 35-40 ವಷ ವಯ ¢ನ ಅಪ9kತ ವ& ಯನು
qಾd

uಡಗಂvಗಳ4 ಎqೆ€ದು!, ಪ,ಕರಣ 3ಾಖ ಾದ 10 €ನದ4±ೕ €(ಾಂಕ :16-10-2013

ರಂದು hೋLಾದ4 -ಾHೆfಾದ ವ& ƒ,ೕ-ಾಂತ (ಾ5ಾಯಣ (ಾಯ] }ಾ,ಯ :42 ವಷ , Lಾಸ :
pೆಲLಾಡ, *ಸLಾV, hೋLಾ ಈತ(ಾuದು! -ೊ ೆfಾದ ವ& ಯನು ಗುರು*

ಕೃತ&ದ4

Rಾufಾದ ಇಬ‹ರು ಆ5ೋYಗಳನು ದಸu9 Cಾಡ ಾu3ೆ .

3). 2013 ,ೇ /ಾ ನ

VV& 1ಾ6Wೕಣ XಾYಾ ಾQZಯ ಅಪ Jತ ವQR ೊ ೆNಾದ

ಪ6ಕರಣ :
€(ಾಂಕ :17-10-2013 ರಂದು ಆ5ೋYಗಳ; 45 ವಷ }ಾ,ಯದ ಅಪ9kತ ಗಂಡ ನ -ೊ ೆ
CಾV ಶವವನು pೊಮ›ನಹ?t ರqೆಯ ಪಕ]ದ -ಾ ೋMಯ4 ಎqೆ€ದು!, ಪ,ಕರಣ 3ಾಖ ಾದ
-ೇವಲ 4 €ನದ4±ೕ €(ಾಂಕ :20-10-2013 ರಂದು ಮೃತನು (ಾಗ5ಾಜು ತಂ3ೆ ಶಂಕರ
ಮVLಾಳ, Lಾಸ8ೆಗ_ೆ :, ಕುಮbಾ ಎಂದು ಪOೆಹkQದ!ಲ3ೇ 3 ಜನ ಆ5ೋYಗಳನು ದಸu9
Cಾಡ ಾu3ೆ .

4). 2012 ,ೇ /ಾ ನ ಯ ಾಪHರದ ನ[ೆದ ಮ ಾ\ೇವ ]ಾಬು V_U ೊ ೆ ಪ6ಕರಣ .
€(ಾಂಕ :05-12-2012 ರಂದು 19-45 ಗಂbೆಯ ಸುCಾ9hೆ ಯ ಾಪmರ gಾHಾ Lಾ&Yಯ4
ಬರುವ oೕರಗ3ೆ! -ಾ,ಸ 4 ಅರಣ& ಇ ಾ%ೆಯ €ನಗೂ4 (ೌಕರ(ಾದ ಮ8ಾ3ೇವ pಾಬು

€!

}ಾ,ಯ 38 ವಷ , ಈತನು 5ಾ*, ಗಸು ಕತ ವ&-ೆ] ಬcಾಜ ಎw-80 Lಾಹನದ4
8ೋಗು*ರುLಾಗ

fಾ5ೋ

ಆ5ೋYಗಳ;

(ಾಡಬಂದೂ Mಂದ

ಪ,ಕರಣವನು €(ಾಂಕ :05-10-2013 ರಂದು Rೇ€

8ೊ_ೆದು

-ೊ ೆhೈದ

5 ಜನ ಆ5ೋYಗಳನು ದಸu9

Cಾಡ ಾu3ೆ .

5). ಕ\ಾ6ದ ನ[ೆದ 26ವP ೊ ೆ ಪ6ಕರಣ .
€(ಾಂಕ 14-02-2104 ರಂದು 5ಾ*, ಕ3ಾ,ದ4ರುವ 5ಾ ವನಗರದ MLಾ

Lೇಲು

ಆತನ 2 ಮಕ]ಳನು ಹ9ತLಾದ ಆಯುಧ€ಂದ -ೊ ೆhೈದು ಆತನ 8ೆಂಡ* cಾನ

8ಾಗೂ
ಇವಳನು

-ೊ ೆ Cಾಡಲು ಪ,ಯ* €!ರುತ3ೆ ಈ ಪ,ಕರಣವನು ವರ€fಾದ .2 (ೇ €ನದ4 ಪ,ಕರಣ ಪOೆ
ಹkQ ಆ5ೋY ಗು ¥ @ hೆ,ಗ9 @ u9 ತಂ3ೆ ಅ4B¥ V-ೋqಾ, ಇವರನು ದಸu9 CಾV
ಪ,ಕರಣ pೆಳ hೆ ತರ ಾu3ೆ.

6). ಅಂ ೋ ಾದ ಉದQW ಆa.ಎc.,ಾಯಕ ರವರ ಹSೆQ ಪ6ಕರಣ :
ಅಂ-ೋ ಾ D4ೕಸ gಾHೆಯ ಅಪ5ಾಧ ಸಂ%ೆ&ಃ 245/2013, ಕಲಂ : 302, 307, 353, 120 (o),
212, 384, 388, 506, 419, 468,471, 108, 201, ಸNತ 149ಐY

&

ಕಲಂ : 3, 25 (1-o) (ಎ), (o), ( ) Rಾರ*ೕಯ ಆಯುಧ -ಾd3ೆ.
ಕಲಂ : 3 (1), (i), 3(1) (ii), 3 (2), 3 (3), 3(4) -ೆ. .ಓ. .ಎ -ಾd3ೆ-2000 (ೇ ಪ,ಕರಣದ4 10
ಜನ ಆ5ೋYತರನು ಬಂJ , 3ೋ‰ಾ5ೋಪಣ ಪತ, Cಾನ& (ಾ&fಾಲಯ-ೆ] ಸ4ಸ ಾu3ೆ.
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2). ಸು 1ೆ ಪ6ಕರಣಗಳ3 :
1) ಅಂ ೋ ಾದ

ೋಕ ತುಂd ೊಂಡು

ೋಗು2ದU

ಾ ಯನು ಅಡeಗfg ಸು 1ೆ

hಾiದ ಪ6ಕರಣ :
€(ಾಂಕ :06-06-2013 ರಂದು 04-00 ಗಂbೆ ಸಮಯದ4 -ೋಕ ೋಡ CಾV-ೊಂಡು 8ೋದ
ಾ9hೆ ಅಂ-ೋ ಾದ 5ಾಮನಗು? ´ಾ5ೆXU ಐo ಹ*ರ o? ಬಣµದ ಇಂV-ಾ -ಾ9ನ4 ಬಂದ .
(ಾಲು] ಜನ ಆ5ೋYಗಳ;

ಾ9ಯನು ಅಡ¶ಗvU Gಾಲಕ 8ಾಗೂ

ೕನz ಇವ9hೆ 8ೊ_ೆದು

qಾ&ಮಸಂ· ¨pೈs ಮತು 3500 ರೂ ಗಳನು 3ೋk ಪ5ಾ9fಾದ ಪ,ಕರಣವನು €(ಾಂಕ :
10-12-2013 ರಂದು ಪOೆ ಹkQ 4 ಜನ ಆ5ೋYಗಳನು ದಸu9 CಾV ಅವ9ಂದ ನಗದು ಹಣ
2140 8ಾಗೂ qಾ&ಮಸಂ· ¨pೈಲನು ವಶಪV -ೊಳt ಾu3ೆ .

2) VV& ಶಹರದ

_kಚಕ6 ಾಹನದ mೕ ೆ ಬಂದು ಮLMೆಯ ಸರಗಳnತನ hಾiದ

ಪ6ಕರಣ:
€(ಾಂಕ :25-10-2013 ರಂದು ಮžೆŠಬ‹ಳ;

ಯ Cಾ9-ಾಂpಾ 3ೇವqಾPನ€ಂದ "

ನ_ೆದು-ೊಂಡು 8ೋಗು*ರುLಾಗ ಇಬ‹ರು ಅಪ9kತ ವ& ಗಳ; ¨ೕbಾರ qೈಕs Fೕ ೆ ಬಂದು
32 hಾ,ಂ ತೂಕದ 2 ಬಂhಾರದ Gೈನು ಅಪಹ9 -ೊಂಡು 8ೋದ ಪ,ಕರಣದ4 ಒಂದು
*ಂಗಳ4±ೕ €(ಾಂಕ :26-11-2013 ರಂದು pೆಳhಾ

ೆಯ ಇಬ‹ರು ಆ5ೋYಗಳನು ಪOೆ

ಹkQ ದಸu9 CಾVದು! ಆ5ೋYಗ?ಂದ 30 hಾ,ಂ ತೂಕದ 2 ಬಂhಾರದ ಆಭರಣಗಳ; ಅದರ pೆ ೆ
1,75,000/- ಗಳನು ವಶಪV -ೊಳt ಾu3ೆ .

3) ಾ ಯನು ಅಡeಗfg 8 /ಾ$ರ ರೂನಗದು ಹಣ \ೋJದ ಪ6ಕರಣ .:
(ಾಲು] ಜನ ಆ5ೋYಗಳ; o? ಬಣµದ -ಾ9ನ4 ಬಂದು ifಾ €ಯ

ಾ9ಯನು ಅಡ¶ಗvU 8

qಾ ರ ರೂಈ .ನಗದು ಹಣ 8ಾಗೂ ¨pೈs ಗಳನು ಸು4hೆ CಾVದ ಅಪ5ಾಧ Lಾuರುತ3ೆ .
ಪ,ಕರಣದ43 ಜನ ಆ5ೋYಗಳನು ದಸu9 CಾV ಪ,ಕರಣ ಪOೆ ಹಚQ ಾu3ೆ.

4) oNಾ&_ಯ ಾ ಅಡeಗpೆg R/ೆಯ ದU ಹಣವನು \ೋJದ ಅಪqಾಧ ಾrರುತ\ೆ .
€(ಾಂಕ 26/07/2013 ರಂದು 23.00 ಗಂbೆhೆ
ಾ9ಯನು ಅಡ¶ಗvU

ೕYನ4 ಬಂದ ಆ5ೋYಗಳ; ifಾ €ಯ

qೆಯ4ದ! 500 ರೂಹಣ 8ಾಗೂ ¨pೈs ಕ ದು-ೊಂಡು

8ೋuದು!, ಈ ಪ,ಕರಣದ4 ಇಬ‹ರು ಆ5ೋYಗಳನು
ವಶಪV -ೊಳt ಾu3ೆ

ನಗದು .

ದಸu9 CಾV ಕಳ;Lಾದ ಸBತು

.

3) : ದqೋ[ೆ ಪ6ಕರಣಗಳ3
1). ಆqೋZತರು ಇಂi ಾ ಾ ನ ಬಂದು ಾ 1ೆ ಅಡeಗfg oNಾ&_1ೆ ೆದ V,
ಭಯ ಹುfgV ದqೋ[ೆ hಾiದ ಪ6ಕರಣ :
€(ಾಂಕ :12-11-2013 ರಂದು ಸುCಾರು 20 9ಂದ 30 ವಷ
ಇಂV-ಾ-ಾ9ನ4 ಬಂದು ifಾ €ಯ
ಅಡ¶ಗvU ಭಯಹುvU

ಅವರ

}ಾ,ಯದ 5 ಜನ ಆ5ೋYಗಳ;

ಾ9ಯನು 5ಾಮನಗರದ ಅರƒನuೕ9 -ಾ,X ಹ*ರ

qೆಯ4ದ! ¨pೈs 8ಾಗೂ 2600 ರೂ ಗಳನು ದ5ೋ_ೆ

CಾV-ೊಂಡು 8ೋದ ಪ,ಕರಣವನು ಅ3ೇ €ನ ಪOೆಹಚQ ಾu3ೆ ಈ ಪ,ಕರಣದ4 Rಾufಾದ .5 ಜನ
ಆ5ೋYಗಳನು ದಸu9 CಾV ನಗದು ಹಣ 2600 8ಾಗೂ ¨pೈಲ•ಳನು ವಶಪV -ೊಳt ಾu3ೆ .
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4) ಕನ ಕಳ3ವH ಪ6ಕರಣಗಳ3
1) VV& ೊಸhಾರುಕpೆg XಾYಾ ಾQZಯ

3,15,600 ರೂ ]ೆ ೆ]ಾಳ3ವ ವಸುಗಳನು

ಮ,ೆುಂದ ಕಳnತನ hಾiದ ಪ6ಕರಣ :
€(ಾಂಕ :21-11-2013 ರಂದು

ಯ ಕಸೂರpಾ ನಗರದ4 ifಾ €ಯ ಮುಂ€ನ pಾu4ನ

oೕಗ ಮು9ದು ಸುCಾರು 16 hಾ,ಂ ತೂಕದ 23,000/- ರೂ pೆ ೆpಾಳ;ವ ಬಂhಾರದ ಹವಳದ
ಸರವನು ಕಳ;ವm CಾV-ೊಂಡು 8ೋದ ಪ,ಕರಣದ4 ಪ,ಕರಣ 3ಾಖ ಾದ 20 €ನದ4±ೕ
€(ಾಂಕ :10-12-2013 ರಂದು 3 ಜನ ಆ5ೋYಗಳನು ದಸu9 CಾVದು! ಆ5ೋYಗಳ;
*ೕಥ ಹ?t, ಮ ೆpೆನೂ ರು, 5ಾHೆpೆನೂ ರು, 8ಾLೇ9 ಇOಾ&€ ಕ_ೆಗಳ4 3ಾಖ ಾದ ಹಗಲು ಮ(ೆ
ಕಳtತನ 5 ಪ,ಕರಣಗಳನು ಸಹ ಪOೆಹkQ ಒಟುU 215 hಾ,ಂ ತೂಕದ ಬಂhಾರ, pೆ?t ಆಭರಣ,
ಎs.v .V. . , -ಾ&ಮ5ಾ ¨pೈs ಒಟುU 6,50,000-/ ರೂ pೆ ೆpಾಳ;ವ ವಸುಗಳನು
ವಶಪV -ೊಳt ಾu3ೆ .

2) ಾರ ಾರದ /ೆಂt )ೊ/ೆu Cಾ ೆಯ ಕಂಪvQಟರ ಕಳ3ವH hಾiದ ಪ6ಕರಣ
€(ಾಂಕ :12-10-2013 ರಂದು -ಾರLಾರದ qೆಂˆ cೊqೆ

8ೈಸೂ]4ನ4 ಕo‹ಣದ

ಡ ಯ

ಸರಳನು ಮು9ದು ಒಟುU 71,000/- ರೂ pೆ ೆpಾಳ;ವ ಕಂಪE&ಟರ ಸCಾu,ಗಳನು ಕಳ;ವm
CಾV-ೊಂಡು 8ೋದ ಪ,ಕರಣವನು ಅ3ೇ €ನ ಪOೆಹkQ ಇಬ‹ರು ಆ5ೋYಗಳನು ದಸu9 CಾV
71,000/- ರೂ Cೌಲ&ದ ಸBತನು ವಶಪV -ೊಳt ಾu3ೆ .

5) /ಾhಾನQ ಕಳ3ವH ಪ6ಕರಣಗಳ3:
1) qಾಮನಗರದ

ಾ ಯ ದU 3 ಲ ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತು x]ೈy ಕಳ3ವH hಾiದ

ಪ6ಕರಣ
€(ಾಂಕ 06-11-2013 ರಂದು pೆ?hೆ• 09-00 9ಂದ 09-40 ಗಂbೆಯ ನಡು ನ ಅವJಯ4
5ಾಮನಗರದ -ೆ°ಾರLಾಡ ರqೆಯ4 ಈಚರ - ಬqಾ¢¹©ಂ¯ ಮುಂ€ನ 5ಾಮನಗರ.v.ಆz.ಎX.
Lಾಹನದ -ಾ&ಶ pಾಕ¢º4vUದ!3 ಲK ರೂ ನಗದು ಹಣವನು ಕಳ;ವm CಾV-ೊಂಡು 8ೋuದು!,
ಕೃತ& ನ_ೆದ ಮೂರ(ೆಯ €ನLೇ €(ಾಂಕ :07-11-2013 ರಂದು ಇಬ‹ರು ಆ5ೋYಗಳನು
ದಸu9 CಾV ಆ5ೋYಗಳ ವಶದ4ದ! 3 ಲK ರೂ ನಗದು ಹಣವನು ವಶಪV -ೊಳt ಾu3ೆ .

2) ೊ,ಾ ವರದ z ಕ ದಂಪ2ಗಳ ]ಾQr0ಂದ 170 1ಾ6ಂ ಬಂ1ಾರದ ಆಭರಣ ಕಳ3 ಾದ
ಪ6ಕರಣ :
€(ಾಂಕ :15-12-2013 ರಂದು

ಮೂಲದ ƒKಕ ದಂಪ*ಗಳ; 8ೊ(ಾ ವರ ಬ

ಾ!ಣದ4

ಬ ¢hಾu -ಾಯು*3ಾ!ಗ ಅವರು -ೈಯ4 NVದು-ೊಂVದ! Lಾ&Mv pಾ&ಗMಂದ ಸುCಾರು 170
hಾ,ಂ ತೂಕದ ಬಂhಾರದ ಆಭರಣಗಳನು fಾ5ೋ ಕಳ;ವm CಾV-ೊಂಡು 8ೋuದು!, ಅ3ೇ €ನ
qಾಗರ D4ೕಸರ ಸಹ-ಾರ€ಂದ -ೆ
Cಾಡು*ದ!3 ಜನ ಅಂತರ
Cೌಲ&ದ

170 hಾ,ಂ ತೂಕದ

ವಶಪV -ೊಳt ಾu3ೆ .

ಬ ¢ನ4 ಭ3ಾ,ವ* ಕ_ೆhೆ ಪ,fಾಣ .v.ಆz.ಎX.

ಾ ಕ?tಯರನು Oಾಳಗುಪr ಹ*ರ NVದು 4,70,000/- ರೂ
ಬಂhಾರದ ಆಭರಣಗಳನು 8ಾಗೂ 4 ¨pೈs qೆಟ•ಳನು
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6). ಮರಳ3 /ಾ1ಾ{ ೆ ಪ6ಕರಣ :
1). ಬನ ಾVಯ

ರೂ 2 ಲ ನಗದು ಮತು 82 1ಾ6ಂ ತೂಕದ ಬಂ1ಾರ ಪ[ೆದು ಬದ 1ೆ

oNಾ&_1ೆ ನಕ ಬಂ1ಾರದ ವಸುಗಳನು 0ೕi xೕಸ hಾiದ ಪ6ಕರಣ :
€(ಾಂಕ :20-10-2013 ರಂದು

Oಾಲೂ ನ 3ಾಸನ-ೊಪrದ ಭೂತಪrನಕbೆU ಹ*ರ ಇಬ‹ರು

ಆ5ೋYಗಳ; ifಾ €hೆ 1 -ೆ

ಆಗುವಷುU ನಕ4 ಬಂhಾರದ ಸಣµಸಣµ ಅಚುQಗಳನು ಅಸ4 .

ಬಂhಾರLೆಂದು ನಂo -ೊಟುU2.5 ಲK ರೂ ನಗದು ಹಣ 8ಾಗೂ 82 hಾ,ಂ ತೂಕದ ಅಸ4
ಬಂhಾರದ ಆಭರಣಗಳನು

Oೆhೆದು-ೊಂಡು

€ನ3ೊಳhಾu ಇಬ‹ರು ಆ5ೋYಗಳನು

8ೋದ ಅಪ5ಾಧಪ,

.ಕರಣ 3ಾಖ ಾದ 5

ದಸu9 CಾV ಅವ9ಂದ ಎ ಾ ಸBತುಗಳನು

ವಶಪV -ೊಳt ಾu3ೆ .

2) ಅಂ ೋ ಾ Vಂi ೇt ]ಾQಂRನ

ಇ,ೊ ಬ|ನಂSೆ ನಟ,ೆ hಾi ಮೃತ ವQRಯ

\ಾಖ ಾ2 ಾಗೂ ಸL hಾi ರೂ 6,36,000 ರೂ ಹಣ /ಾಲ ಪ[ೆದು ವಂJVದ
ಪ6ಕರಣ :
€(ಾಂಕ :24-12-2012 ರಂದು
-ೆ9fಾ

ಂV-ೇˆ pಾ&ಂj Cಾ&(ೇಜz ದೂರು MೕVದು! ಗಣಪm ತಂ3ೆ

€! 8ಾಗೂ u_ಾ¶ (ಾಗು

€! Lಾಸಹಳವ?t ಇವರು ಸದ9 hಾ,ಮದ -ೆ9fಾ ಪmbಾU :

: €! ಈತನು €(ಾಂಕ30-01-2013 ರಂದು ಮೃತಪvUದ!ರೂ ಸಹ ಆ5ೋY ಗಣಪm -ೆ9fಾ
ಈತನು Oಾನು -ೆ9fಾ ಪmbಾU
8ಾಜರಪV

€!

€! ಎಂದು ನಟ(ೆ CಾV Dೕbೋ ಮತು 3ಾಖ ಾ*

bಾU©ಕUz ಖ9ೕ€ಸುವ ಸಲುLಾu ರೂ 6,35,000/- ರೂ qಾಲಪ_ೆದು pಾ&ಂ hೆ

¨ೕಸ CಾVದ ಅಪ5ಾಧಈ ಪ,ಕರಣದ4 ಇಬ‹ರು ಆ5ೋYಗಳ; 8ಾಗೂ

ಂV-ೇˆ pಾ&ಂj .

.Mವೃತ Cಾ&(ೇಜz ಇವರನು ದಸu9 Cಾಡ ಾu3ೆ

3)

ಾರ ಾರ 1ಾ6Wೕಣ XಾYೆಯ

ಾQZಯ

ನಕ

\ಾಖ ೆಗಳನು ಸg~V ರೂ

12,24,000/- hೌಲQದ Wೕ0ನ €ೌಡರ ತುಂdದ ಾ ಯನು ಸಂಬಂ Vದವ 1ೆ
ತಲುZಸ\ೇ xೕಸ hಾiದ ಅಪqಾಧವನು V : V ಾQಮqಾ ಮೂಲಕ ಪSೆ ಹJTದುU.
€(ಾಂಕ :24-09-2013 ರಂದು qಾಯಂ-ಾಲ 17-30 ಗಂbೆhೆ ಆ5ೋY ಮುದhಾ€ಂದ
ಾ9ಯನು

12,24,000/- ರೂ Cೌಲ&ದ

ೕMನ }ೌಡರ ತುಂoದ 340 kೕಲಗಳನು

ತುಂo-ೊಂಡು ಸದ9 ಾ9 ಮತು ಸರಕುಗಳನು ಸರಕು ಖ9ೕ€fಾದ C.P Acqua Culture Pvt
Ltd, Red ltiles Chennai ಇವ9hೆ ತಲುYಸ3ೇ ¨ೕಸ CಾVದ ಪ,ಕರಣLಾuದು! €(ಾಂಕ :2811-2013 ರಂದು ಆ5ೋYಗಳನು ದಸu9 CಾV 12,24,000/- ರೂ Cೌಲ&ದ
}ೌಡರನು ವಶಪV -ೊಳt ಾu3ೆ .

ೕMನ
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4). ಾರ ಾರ ಉದQW ಉ ಾ• ,ೇತಲಕa ಇವರನು ೊ ೆ hಾಡಲು ಪ6ಯ2 Vದ ಪ6ಕರಣ :
ಆ5ೋYತರು €(ಾಂಕ :14-11-2013 ರಂದು }ಾ©ˆ -ೇಳ;ವ (ೇಪದ4 ಉದ&

ಉ ಾಸ

(ೇತಲಕರ ಇವರ ಮ(ೆhೆ ಬಂದು ಅ*ಕ,ಮಣ ಪ,Lೇಶ CಾV 9LಾಲBರ 8ಾಗೂ ಚೂ9
NVದು-ೊಂಡು ifಾ € 8ಾಗೂ ಆತನ ಮಗMhೆ 8ೆದ9
ಬಂhಾರದ Gೈನನು

-ೊರಳ4ದ! 35 hಾ,ಂ ತೂಕದ

ತು ಅಪಹ9 -ೊಂಡು 9LಾಲBz ಚೂ9ುಂದ ifಾ €hೆ 8ೊ_ೆದು

hಾಯಪV ದ ಪ,ಕರಣLಾuದು! ಈ ಪ,ಕರಣದ4 CಾN* ಸಂಗ,N

hೋLಾ, ಉತರ ಪ,3ೇಶ,

3ೆಹ4 ಇOಾ&€ gಾHೆಗಳ4 Oೆರ? 5 ಜನ ಆ5ೋYಗಳನು ಯಶ Bfಾu ದಸu9 Cಾಡ ಾu3ೆ .

7). 1ೋ ಾ ಸqಾ‚ ವಶಪiV ೊಂಡ ಪ6ಕರಣ :
1). €(ಾಂಕ :07-11-2013 ರಂದು hೋLಾ ಕ_ೆುಂದ ಅಂ-ೋ ಾ ಕ_ೆhೆ ಬ ¢ನ4 hೋLಾ ಮಧ&
ಸ5ಾd qಾhಾಟLಾಗು*ರುವ ಬhೆ• ಬಂದ ಖkತ ವತ Cಾನದ Fೕ5ೆhೆ 54,570/- ರೂ
pೆ ೆLಾಳ;ವ 131

ಧ ನಮೂ(ೆಯ hೋLಾ ಸ5ಾd ಯನು ವಶಪV -ೊಂಡು 3 ಜನ

ಆ5ೋYಗಳನು ದಸu9 Cಾಡ ಾu3ೆ ಮತು ಇನೂ ಅ(ೇಕ ಪ,ಕರಣಗಳನು 3ಾಖ4ಸ ಾu3ೆ.
\ಾಖ ಾದ
ವಷ&

ಒಟೂg

ಆqೋZಗಳ3

ವಶಪiV ೊಂಡ

ಇತqೇ ಸk2ನ

hೌಲQ

hೌಲQ

₹ 4,66,785/- &

₹ 4,66,369/-

ಪ6ಕರಣ

2014

68

79

ನಗದು ರೂ

3782/8) hಾದಕ ದ6ವQ /ಾ1ಾಟ, hಾqಾಟಕ 0ಯಂತ6ಣ :
1). hೋಕಣ

D4ೕಸ gಾHಾ Lಾ&Yಯ4

3ೇƒ ಪ,Lಾ ಗರು 8ೆkQನ ಸಂ%ೆ&ಯ4 ಆಗ ಸು*ದು!

ಇವರ ಆಗಮನದ -ಾಲ-ೆ] fಾವm3ೇ ವ&»ೆ ಉಂbಾಗದಂOೆ ಎಚQ9-ೆ ವNಸ ಾu3ೆ 8ಾಗೂ
qಾವ ಜMಕ9hೆ

ಸೂಚ(ೆಗಳನು

Mೕಡ ಾu3ೆ

. 3ೇƒ

CಾN*

hೋಕಣ ದ4 €ನದ 24 ಗಂbೆಗಳ4ಯೂ ಸದ9ಯಂOೆ ಕತ ವ&-ೆ]
CಾVದು!, 3ೇƒ CಾN* -ೇಂದ,-ೆ]
hೋಕಣ

-ೇಂದ,

Fೕ4ನ-ೇ9

ಬ‹ಂ€ಯವರನು (ೇಮಕ

-ಾ&ಮ5ಾಗಳನು ಅಳವVಸ ಾu3ೆ .

D4ೕಸ gಾHಾ Lಾ&Yಯ4 Cಾದಕ ವಸುನಂತಹ ಪ3ಾಥ ಗಳ "

ದಂ°ೆಯನು ತ_ೆಗಟುUವ4 ŽೇಷLಾu Cಾದಕ ವಸು ನ ಧಂ°ೆಯನು ತ_ೆಗಟುUವ4
ತರRೇ* ಪ_ೆದ ತಂಡವನು ರk

8ೊರ

ೆಗ?ಂದ ŽಾBನವನು ತ9

Žೇಷ

oೕಚ•ಳ4 ಪ,* €ವಸ

ಗಸು ಕತ ವ& Cಾಡ ಾಗು*3ೆ . 8ೊರ 5ಾಜ&ಗ?ಂದ ಅಕ,ಮLಾu 5ೈ4ನ ಮೂಲಕ Cಾಧಕ
ವಸು qಾhಾಟLಾಗುವದನು ತ_ೆಗಟUಲು 16 D4ೕಸ
ಪ,*Šಂದು 5ೈಲುಗಳ Fೕ ೆ ಹ€!ನ ಕಣµನು

ಬ‹ಂ€ಗಳ

Žೇಷ ತಂಡವನು ರk

ಇಟುU Cಾಧಕ ವಸುಗಳ qಾhಾಟವನು

ಸಂಪEಣ Lಾu Mಯಂ*,ಸಲು ಕ,ಮ -ೈhೊಳt ಾu3ೆ .
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9). ಅಕ6ಮ ಮರಳ31ಾ

ೆ:

ಉತರ ಕನ ಡ

ೆಯ4 ಅಕ,ಮ ಮರಳ; qಾhಾಟHೆಯನು ತ_ೆಗಟUಲು

ತM%ಾ gಾHೆಗಳನು }ಾ,ರಂ¼
ಈವ5ೆhೆ

ಅಕ,ಮLಾu

ಅ4 ಸರ€ಯಂOೆ ಅJ-ಾ9 8ಾಗೂ

ಮರಳ; qಾhಾಟLಾಗು*ದ!

ಬ‹ಂ€ಗಳನು MŠೕ

275 ಪ,ಕರಣಗಳನು

21,99,846/- ರೂ ದಂಡ ವಸೂ4 CಾV, ತಹƒೕ ಾ!ರ/ಭೂ
ಮತು ಈ ಬhೆ•

ೆfಾ&ದ&ಂತ 5
ಪOೆ

CಾV,

½ಾನ ಇ ಾ%ೆhೆ ಒYrಸ ಾu3ೆ .

ೆfಾ&ದ&ಂತ ಆJೕನ ಅJ-ಾ9ಗ?hೆ ಅಕ,ಮLಾu ಮರಳ; qಾhಾಟದ

ಪ,ಕರಣಗಳನು ಮತು ಮರಳ;hಾ9-ೆಯನು ತ_ೆಗಟUಲು ಸೂಕ M3ೇ ಶನ Mೕಡ ಾu3ೆ .

10).

ಾರ ಾರ Z6Wಯa

ೊpೇಲನ

€ೆ0ಂt

ಕWf ಸದಸQರಂSೆ ನfV

/ಾವ&ಜ0ಕ 1ೆ xೕಸ hಾಡು2ದUವರನು ಪSೆ hಾiದ ಪ6ಕರಣ :
€(ಾಂಕ :15-07-2013 ರಂದು -ಾರLಾರ ನಗರ D4ೕX gಾHಾ Lಾ&Yಯ4 ಆ5ೋYತ5ಾದ
qೈಯ¾ ಅಬ!s cಾLೇz, ಸ¥ ಒ¦ )

qೈಯ¾ ಅಬ!s ಕ9ೕw :2) %ಾದರ%ಾನ

ಉಮ›ರ%ಾನ ಪbಾಣ ಇವರು ತಮ› pಾಬು -ಾರ ನಂ.ಎ.-ೆ .05.ಎಂಇ-3677 (ೇದರ Fೕ ೆ
-ೆಂಪm €Bೕಪ, ಅಳವV

-ಾ9ನ ಮುಂದುಗ_ೆ ಅŽೆ¿ೕಕಸಂಬ ಇರುವ Fಂಬz ಆ

ಕ v ಗವನ Fಂˆ ಆ

ಇಂVfಾ ಎಂಬ (ಾಮಫಲಕವನು ಅಳವV

ಕ vಯ ಸದಸ&5ಾuದು! ಅಂOಾ qಾವ ಜMಕ9hೆ ನಂo

}ೆMಂ·

Oಾವm }ೆMಂ·

¨ೕಸವಂಚ(ೆ Cಾಡುವ /

ಉ3ೆ!ೕಶ€ಂದ ಇ(ೊ ಬ‹ರಂOೆ ನಟ(ೆ Cಾಡು*ದ!ವರನು -ಾರLಾರ ನಗರದ Y, ಯz ಾಡÁನ4
ಇ3ಾ!ಗ ಪOೆ CಾV ದಸu9 CಾVದ ಪ,ಕರಣ .

11).qಾಜಸ„ನ qಾಜQದ ಜುಯಪHರದ ಆa. ೆ ಜೂQ ೆಲ 1ೆ /ೇ ದ J,ಾ ಭರಣಗಳನು
ದqೋ[ೆhಾi ೊಂಡು ೋಗು2ರು ಾಗ ಅಂ ೋ ಾ ದ ಆqೋZತರನು Liದು
J,ಾ ಭರಣ ವಶಪiV ೊಂಡ ಬ1ೆ….
€(ಾಂಕ 24-06-2013 ರಂದು -ೆಲವm ದ5ೋ_ೆ-ೊರರ ƒ,ೕ ರಮಣ
5ಾಜqಾPನ cೈಪmರ

ಎಂಬುವವರ Cಾ4ಕತBದ ಆ-ೆ

Žೆ¿ೕರ ಅಗರLಾs qಾ :

ಜLೆಲX

qೇ9ದ ಮ•ಕಲು ರತ

Mೕಲಮ•), ಪkQಕಲು, ಹಳ€ಮHೆ k(ಾ ಭರಣ ದ5ೋ_ೆ CಾV-ೊಂಡು -ೆಎ-19/ -5985 (ೇ
(ೊಂದ• ಸಂ%ೆ& -ೆಂಪm ಟLೇ5ಾ Lಾಹನದ4 pೆಳhಾವ ಹುಬ‹?t Cಾಗ Lಾu ಅಂ-ೋ ಾ ಕ_ೆhೆ
ಬರುOಾ5ೆ

ಅಂOಾ

ಸು€!

*?ದು

ಅಂ-ೋ ಾ

D4ೕX

gಾHೆಯ

ಅJ-ಾ9

8ಾಗೂ

ಬ‹ಂ€ಯವರು ಸದರ -ಾ9ನ4ದ! 5 ಜನ ಆ5ೋYತರನು ದಸu9 CಾV 3ೋk-ೊಂಡು ಬಂದ
ಎ ಾ ಸBತುಗಳನು 8ಾಗೂ ಟLೇ5ಾ Lಾಹನವನು cೈಪmರ D4ೕX ಅJ-ಾ9ಗ?hೆ ಒYr €!
ಇರುತ3ೆ.
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ಪ6ಸುತ ವಷ&ದ

ೆಯ ಹಲ ಾರು ಕ[ೆ \ಾP hಾi ಈ ೆಳrನಂSೆ ಪ6ಕರಣಗಳನು
\ಾಖ ಸ ಾr\ೆ.

\ಾಖ ಾದ ಒಟೂg
ಪ6ಕರಣ

ಆqೋZಗಳ3

ವಶಪiV ೊಂಡ hೌಲQ

ಇತqೇ ಸk2ನ hೌಲQ

ಮಟ ಾ ಪ6ಕರಣ

59

89

₹ 54839/-

₹ 8,500/-

ಜೂ)ಾಟ ಪ6ಕರಣ
81

513

₹ 3,72,675/-

₹ 6,46,240/-

ಎc.i.Z.ಎ• ಪ6ಕರಣ

07

10

54 ೆ. 80 1ಾ6ಂ 1ಾಂ)ಾ &
70 1ಾ6‡ ಚರ•,

₹ 151,350/-

ೆJTನ hಾL21ಾr : www.uttarakannadapolice.blogspot.in ಸಂಪR&V

ನಗದು ₹ 49,600/- & ಇತqೇ
ಸkತು ₹ 1,21,500/-

