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ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮತ್ತು
‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಪತ್್ರಕಾ ಬಳಗದಿಂದ
‘ದೀಕ್ಷಾ’ ಸಹಯೀಗದಲ್ಲಿ 6ನೀ
ಆವೃತ್ತುಯ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ ಚಿಂಪಿ-
ಯನ್ಷಿಪ್’ನ ಅಿಂತ್ಮ ಸುತ್ತುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಗುರುವಾರ (ಜ.30) ನಗರದ ಸಿಂಟ್ರಲ್
ಕಾಲೀಜು ಆವರಣದ ಜಾಞಾನಜ್ೀತ್
ಸಭಿಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.
ರಾಜ್ದ 11 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಜ್

ಚಿಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಪೂಣಧೆಗಿಂಡಿದ್ದು, ಅಿಂತ್ಮ
ಸುತ್ತುಗೆ ಈ 11 ತಿಂಡಗಳ 22 ಮಿಂದ
ವಿದ್್ರ್ಧೆಗಳು ಸಜಾಜಾಗಿದ್ದುರೆ.
ಗುರುವಾರ ಬಿಂಗಳೂರು ವಲಯದ

(ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗ್್ರಮಿಂತರ,
ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಕೀಲಾರ
ಜಿಲಲಿಗಳು) ಅಹಧೆತಾ ಸುತ್ತುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು
ನಡೆಯಲ್ವೆ. ಬಳಿಗೆಗೆ 8 . 30ರಿಂದ
ನೀಿಂದಣಿ ಆರಿಂಭವಾಗುತತುದೆ. ಬಳಿಗೆಗೆ
9.30ಕ್್ಕ ನಡೆಯುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ

ಸಮರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಂಗಳೂರು ಹಾಲು
ಒಕ್್ಕಟದ (ಬಿಎಎಿಂಯುಎಲ್)ಅಧ್ಕ್ಷ
ನರಸ್ಿಂಹಮೂತ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡದಯ
ಶಿವದಶಧೆನ ಶಶಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡಿಲಿಹೀಟ್ಲ್ನ
ಮಲ್ೀಕ ಬಿ.ಸ್.ಶಶಿಕುಮರ್ ಪಾಲ್ಗೆ
ಳುಳುವರು. 12.30ರಿಂದ ಬಿಂಗಳೂರು
ವಲಯ ಮಟಟೆದ ಕ್ವಿಜ್ ಚಿಂಪಿಯನ್
ಷಿಪ್ನ ಅಿಂತ್ಮ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯ
ಲ್ದ್ದು, ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಂಸಥೆಯ ವ್ವಸ್ಥೆಪಕ
ನಿದೆೀಧೆಶಕ ಡಾ.ಶಿ್ರೀಧರ್, ಬಿಬಿಎಿಂಪಿಯ
ವಿಶೀಷ ಆಯುಕತು (ಯೀಜನಗಳು) ರವಿ
ಕುಮರ್ ಸುರಪುರ್ಪಾಲ್ಗೆಿಂ-
ಡು ವಲಯ ಮಟಟೆದ ವಿಜೀತರಗೆ ಬಹು
ಮನವಿತರಸುವರು.
ಬಿಂಗಳೂರು ವಲಯದಿಂದ

ಆಯ್್ಕಯಾದ ತಿಂಡ ಸೀರದಿಂತೆ ಒಟ್ಟೆ
12 ತಿಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಂಡ ಕ್ವಿಜ್
ಚಿಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಅಿಂತ್ಮ ಸುತ್ತುನ

ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮಧ್್ಹನು 2.30ರಿಂದ
ಆರಿಂಭವಾಗಲ್ದ್ದು, ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಮತ್ತು
ಪ್್ರಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಸುರೆೀಶ್
ಕುಮರ್ ಹಾಜರದ್ದು ಅಿಂತ್ಮ
ಹಣಾಹಣಿಯನ್ನು ವಿೀಕ್ಷಿಸ್ ವಿಜೀತ
ರಗೆ ಬಹುಮನ ವಿತರಸಲ್ದ್ದುರೆ.
ವಿಜೀತ ತಿಂಡಕ್್ಕ ₹ 50 ಸ್ವಿರ

ನಗದ್ ಬಹುಮನ ಇದೆ. 2ನೀ ಬಹು
ಮನ₹ 30ಸ್ವಿರ, 3ನೀ ಬಹುಮನ
₹ 10 ಸ್ವಿರ, 4ನೀ ಬಹುಮನ ₹ 6
ಸ್ವಿರ, 5ನೀ ಬಹುಮನ ₹ 4 ಸ್ವಿರ
ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್.
10ನೀ ತರಗತ್ವರೆಗಿನ ವಿದ್್ರ್ಧೆ

ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೆಳಳುಬಹುದ್.
ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗ್್ರಮಿಂತರ,
ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಕೀಲಾರ
ವಾ್ಪಿತುಯ ಶಾಲಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ
ಬಗೆಗೆ ಮಹಿತ್ಗೆ 9606912242,
9742284543 ಸಿಂಪಕ್ಧೆಸಬಹುದ್.
ಶಿ್ರೀ ಶಿವ ದಶಧೆನ ಶಶಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡಿಲಿ

ಹೀಟ್ಲ್, ಬಿಡದ ಇವರು ಆಹಾರ
ವಿತರಣೆಯಪಾಲುದ್ರರಾಗಿದ್ದುರೆ.

ಕ್ವಿಜ್:ನಾಳೆ ಅಂತಿಮಸುತ್ತು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವ ಸಿಂಪುಟ
ವಿಸತುರಣೆಇದೆೀಶುಕ್ರವಾರನಡೆಯುವ
ಸ್ಧ್ತೆ ಇದೆ ಎಿಂದ್ ಬಿಜಪಿಯ
ಉನನುತಮೂಲಗಳು ಹೆೀಳಿವೆ.
ಮುಖ್ಮಿಂತ್್ರ ಬಿ.ಎಸ್.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ವರಷ್ಠರ
ಅನ್ಮತ್ ಪಡೆದ್ ನಾಳೆ
(ಬುಧವಾರ)ಪಟ್ಟೆಆಖೈರುಗಳಿಸಲ್
ದ್ದುರೆ. ಅಗತ್ವಿದದುರೆ, ಗುರು
ವಾರ ದೆಹಲ್ಗೆ ಹೀಗಿ
ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಕ್ಷ ಜ.ಪಿ.ನಡಾಡ್
ಅವರನ್ನು ಭೀಟ್ ಮಡಲ್ದ್ದುರೆ
ಎಿಂದ್ ಬಿಜಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು
ತ್ಳಿಸ್ದರು.
ಒಿಂದ್ ವೆೀಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ

ಆಗದೆೀ ಇದದುರೆ ಭನ್ವಾರ ಖಚಿತ.
ಸಿಂಪುಟ ವಿಸತುರಣೆ ಸಿಂದಭಧೆದಲ್ಲಿ
ಕ್ಲವು ಹಿರಯರನ್ನು ಕ್ೈಬಿಡುವ

ಚಿಿಂತನಯೂ ನಡೆದದೆ. ಇದಕ್್ಕ
ವರಷ್ಠರ ಅನ್ಮತ್ ತೆಗೆದ್ಕಳಳು-
ಬೀಕಾಗುತತುದೆ. ಕ್ಲವು ಸ್ಥೆನಗಳನ್ನು
ಭತ್ಧೆ ಮಡದೆೀ ಉಳಿಸ್ಕಳುಳುವ
ಸ್ಧ್ತೆಯೂ ಇದೆ ಎಿಂದ್ ಅವರು
ಹೆೀಳಿದರು.
ಈಮರ್್ಮುಖ್ಮಿಂತ್್ರಯವರ-

ನ್ನು ಭೀಟ್ಮಡಿದಶಾಸಕಮಹೆೀಶ್
ಕುಮಠಳಿಳು, ಸಚಿವ ಸ್ಥೆನವೀ
ನಿಗಮ– ಮಿಂಡಳಿಯೀ ಏನ್
ಸ್ಗುತತುದೆಯೀ ಗತ್ತುಲಲಿ. ಯಾರಗೆ
ಏನ್ ನಿೀಡಬೀಕು ಎಿಂಬುದ್
ಮುಖ್ಮಿಂತ್್ರಯವರ ವಿವೆೀಚನಗೆ
ಬಿಟ್ಟೆದ್ದು ಎಿಂದ್ ಮಧ್ಮ ಪ್ರತ್ನಿ-
ಧಿಗಳಿಗೆ ತ್ಳಿಸ್ದರು.
ಮತ್ತುಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಎಸ್.

ಟ್.ಸೀಮಶೀಖರ್ ಮತನಾಡಿ,
ವಿಸತುರಣೆ ಬಗೆಗೆ ಏನೂ ಮತನಾಡು-
ವುದಲಲಿ. ಸವಿಲ್ಪ ದನ ಕಾಯಬೀಕಾಗು-
ತತುದೆ ಎಿಂದ್ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಿಸ್ದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ?
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ಪಿಎಫ್ಐ ನಿಷೇಧ

ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ
ಪಾಪು್ಲರ್ ಫ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅನ್ನು
ನಿಷೀಧಿಸಬೀಕು ಎಿಂದ್ ಬಿಜಪಿ ಪ್ರಧ್ನಕಾಯಧೆದಶಿಧೆ ಎನ್.
ರವಿಕುಮರ್ಒತಾತುಯಿಸ್ದ್ದುರೆ.
ಮಿಂಗಳವಾರಮಧ್ಮಗೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿಮತನಾಡಿದ

ಅವರು, ಇವೆರಡೂಸಿಂಘಟನಗಳುಸ್ಟೆಡೆಿಂಟ್
ಇಸ್ಲಿಮಿಕ್ಮೂವ್ಮಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ (ಸ್ಮಿ)
ದಿಂದಹುಟ್ಟೆಕಿಂಡಿವೆ. ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಭಯೀತಾ್ಪದನಹುಟ್ಟೆ
ಹಾಕುತ್ತುವೆ. ಆದದುರಿಂದ, ತಕ್ಷಣವೆೀ ನಿಷೀಧಿಸಬೀಕ್ಿಂದ್ ಗೃಹ
ಸಚಿವರಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರುವುದ್ಗಿ ತ್ಳಿಸ್ದರು.
ಕಾಿಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷಕ್್ಕ ಭಯೀತಾ್ಪದನಹುಟ್ಟೆಹಾಕು

ತ್ತುರುವಈ ಸಿಂಘಟನಗಳ ಜತೆ ನಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇವುಗಳ
ಸಿಂಬಿಂಧ ಇತ್ತುೀಚಿನ ವರದಗಳಿಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಸುಪಿ್ರೀಿಂಕೀಟ್ಧೆನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಪರವಾದಸಲುಕಾಿಂಗೆ್ರಸ್
ನಾಯಕರೂಆಗಿರುವ ಕಪಿಲ್ ಸ್ಬಾಲ್ಅವರುಭರ
ಪ್ರಮಣದ ಹಣ ಪಡೆದದ್ದುರೆ ಎಿಂದೂಅವರುಹೆೀಳಿದರು.

ಪರಿಷತ್: ಸವದಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕಾಿಂಗೆ್ರಸ್ನ ರಜಾವಿನ್ ಅಷಧೆದ್ ಅವರ
ರಾಜಿೀನಾಮಯಿಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ವಿಧ್ನಪರಷತ್ನ
ಒಿಂದ್ಸ್ಥೆನಕ್್ಕ ಉಪಮುಖ್ಮಿಂತ್್ರ ಲಕ್ಷಷ್ಮಣ ಸವದ
ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್್ಕಳಿಸುವಸ್ಧ್ತೆ ಇದೆ ಎಿಂದ್ ಬಿಜಪಿ
ಮೂಲಗಳುಹೆೀಳಿವೆ.
ಈ ಸಿಂಬಿಂಧ ಈವಾರದಕನಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಪಿ

ಪ್ರಮುಖರು ಸಭ ನಡೆಸ್ ತ್ೀಮಧೆನ ತೆಗೆದ್ಕಳಳುಲ್ದ್ದು-
ರೆ. ಆ ಸಭಯಲ್ಲಿ ಸವದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗು-
ವುದ್ಎನನುಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಜಪಿ ಸಕಾಧೆರ ಅಧಿಕಾರಕ್್ಕ ಬಿಂದ್ಗ ಸವದಯವ-

ರನ್ನು ಸಿಂಪುಟಕ್್ಕ ತೆಗೆದ್ಕಳುಳುವುದರ ಜತೆಗೆಉಪಮು-
ಖ್ಮಿಂತ್್ರ ಹುದೆದುಯನೂನು ನಿೀಡಲಾಯಿತ್.
ಅಭ್ರ್ಧೆಯಾಗಿ ಆಯ್್ಕಮಡುವ ಸಿಂಬಿಂಧ

ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈವರೆಗೂಯಾವುದೆೀಸ್ಚನ ಬಿಂದಲಲಿ
ಎಿಂದ್ ಸವದಸುದದುಗ್ರರಗೆ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಹೆಸರಘಟ್ಟ:ದ್ಸನಪುರ ಹೀಬ-
ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮದನಾಯಕನ-
ಹಳಿಳು, ಮದ್ವರ ಮತ್ತು ಸ್ದದುನ
ಹಸಹಳಿಳು ಗ್್ರಮ ಪಿಂಚಯಿತ್ಗಳ-
ನ್ನು ಒಗೂಗೆಡಿಸ್ ‘ಮದನಾಯಕನಹಳಿಳು
ಪುರಸಭ’ ರಚಿಸಲು ರಾಜ್ ಸಕಾಧೆರವು
ಅಧಿಸ್ಚನಯನ್ನುಹರಡಿಸ್ದೆ.
ಪುರಸಭೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು:
ಮದನಾಯಕನಹಳಿಳು ಗ್್ರಮ,
ಬಿಂಗಳೂರು ಅಿಂತರರಾಷಿಟೆ್ೀಯ
ವಸುತುಪ್ರದಶಧೆನ ಕ್ೀಿಂದ್ರ, ಮದ್ವರ
ಮತ್ತು ಅದರ ಗಡಿ ಭಗ, ತ್ೀಟದ
ಗುಡಡ್ಹಳಿಳು ಗ್್ರಮದ ಪಶಿಚಿಮ ಗಡಿ

ಪ್ರದೆೀಶಗಳು, ಸ್ದದುನಹಸಹಳಿಳು ಗ್್ರಮ,
ಹನ್ಮಿಂತಸ್ಗರ ಹಾಗೂಕುದ್ರೆಗೆರೆ
ಮತ್ತು ಗಡಿಯಿಂಚಿನ ಪ್ರದೆೀಶ,
ಮಗಡಿ ಮುಖ್ರಸತುಯನ್ನು
ಸಿಂಧಿಸುವ ರಸತು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ
ಪ್ರದೆೀಶಗಳು ಪುರಸಭಯ ವಾ್ಪಿತುಗೆ
ಬರಲ್ವೆ.

ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
ಪುರಸಭೆ ಶೇಘ್ರ ಅಸ್ತುತವಿಕ್ಕೆ

ಪುರಸಭೆಯಾಗುವುದರೆಂದಈ
ಭಾಗದಲ್ಲಿಮೂಲಸೌಕರ್ಯ

ಒದಗಿಸಲುಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ದ.
ಸರ್್ಯರದ ನಿರ್್ಯರವನುನು
ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ೇವೆ.
ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್
ಸಿದ್ದನಹೊಸಹಳ್ಳಿಗ್ರಾ.ಪಂ.ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಡರಾತ್್ರ ಅಿಂಗಡಿಗಳಿಗೆ
ನ್ಗಿಗೆ ಕಳಳುತನ ಮಡುತ್ತುದದು ಆರೊೀಪ
ದಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಶೀಕನಗರ ಠಾಣೆ
ಪೊಲ್ೀಸರು ಬಿಂಧಿಸ್ದ್ದುರೆ.
ನಾಗವಾರದ ಸೈಯದ್ಮಹಮ್ಮದ್

ಫೈಸಲ್ (23) ಮತ್ತು ದೊಡಡ್ಬಟಟೆಹಳಿಳು
ನಿವಾಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೀಸ್ನ್ (30)
ಬಿಂಧಿತರು. ಅವರಿಂದ ₹ 6.50 ಲಕ್ಷ
ಮೌಲ್ದ ವಿವಿಧ ಕಿಂಪನಿ ಕ್ೈ ಗಡಿಯಾರ,
ಕಾಸ್ಮಟ್ಕ್ ಸ್ಮಗಿ್ರ ಹಾಗೂ ಬಲ
ಬಾಳುವ ಸ್ಗರೆೀಟ್ ಪೊಟಟೆಣಗಳನ್ನು
ಜಪಿತುಮಡಲಾಗಿದೆ.
‘ಲೈವ್ ಬಾ್ಿಂಡ್ಗೆ ಹೀಗುತ್ತುದದು

ಆರೊೀಪಿ ಫೈಸಲ್, ಅಲ್ಲಿಯ್ೀ ಹುಡುಗಿ
ಯರನ್ನು ಪರಚಯ ಮಡಿಕಿಂಡಿದದು.
ಹೀದ್ಗಲಲಲಿ ಉಡುಗರೆ ಕಟ್ಟೆ
ಸಲುಗೆ ಬಳೆಸ್ಕಿಂಡಿದದು. ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ
ದ್ಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಉಡುಗರೆ

ನಿೀಡುತ್ತುದದು. ಅದ್ ಖಾಲ್ಯಾಗುತ್ತು-
ದದುಿಂತೆ ಕಳಳುತನಕ್್ಕ ಇಳಿದದದು. ಅದಕ್್ಕ
ಇನನುಬ್ಬ ಆರೊೀಪಿ ಮೀಸ್ನ್ ಕ್ಡಾ
ಸ್ಥ್ ನಿೀಡಿದದು’ ಎಿಂದ್ ಪೊಲ್ೀಸರು
ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಅಿಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತಡರಾತ್್ರ ನ್ಗುಗೆ

ತ್ತುದದು ಆರೊೀಪಿ,ಅಿಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಕವಸುತು
ಗಳೆಲಲಿವನೂನು ಕದೊದುಯು್ತ್ತುದದು
ಅಶೀಕನಗರ, ವೆೈಯಾಲ್ಕಾವಲ್,
ವಿಲ್ಸನ್ ಗ್ಡಧೆನ್, ಸಿಂಪಿಂಗಿ
ರಾಮನಗರ, ಕಬ್ಬನ್ಪಾಕ್ಧೆ ಹಾಗೂ
ಇಿಂದರಾನಗರ ಠಾಣೆ ವಾ್ಪಿತುಯಲ್ಲಿ
ಆರೊೀಪಿಗಳು ಕಳಳುತನ ಎಸಗಿರುವುದ್
ತನಿಖಯಿಿಂದ ಗತಾತುಗಿದೆ. ಆರೊೀಪಿ

ಫೈಸಲ್ ಬಸವನಗುಡಿ, ಮಗಡಿ ರಸತು
ಹಾಗೂಹೆೈಗ್ರಿಂಡ್್ಸಠಾಣೆವಾ್ಪಿತುಯಲ್ಲಿ
ಈ ಹಿಿಂದೆ ಕಳಳುತನ ಎಸಗಿ ಸ್ಕ್್ಕಬಿದದುದದು.
ಜೈಲ್ಗೂ ಹೀಗಿ ಬಿಂದದದು’ ಎಿಂದ್
ಪೊಲ್ೀಸರು ಹೆೀಳಿದರು.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ: ‘ಇಬ್ಬರೂ
ಆರೊೀಪಿಗಳು ವ್ವಸ್ಥೆತ ಸಿಂಚು
ರೂಪಿಸ್ ಕಳಳುತನ ಮಡುತ್ತುದದುರು.
ಆರೊೀಪಿ ಮೀಸ್ನ್, ನಗರದಲ್ಲಿ
ಜನರ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮ ಇರುವ ಪ್ರದೆೀಶ
ಗಳ ಅಿಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ ಮಡು
ತ್ತುದದು. ಗ್್ರಹಕರ ನಪದಲ್ಲಿ ಅಿಂಗಡಿಗೆ
ಹೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಲಲಿ ಇದೆ ಎಿಂಬ ಬಗೆಗೆ
ತ್ಳಿದ್ಕಳುಳುತ್ತುದದು’ ಎಿಂದರು.
‘ಅದೆೀ ಅಿಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತಡರಾತ್್ರ

ಫೈಸಲ್ನ್ಗುಗೆತ್ತುದದು. ಹಲವುಬಾರಮನ
ಯಲಲಿೀ ಕುಳಿತ್ರುತ್ತುದದು ಮೀಸ್ನ್,
ಫೈಸಲ್ಗೆ ವಾಟ್್ಸಆ್ಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯ
ಕರೆ ಮಡಿ ಕಳಳುತನಕ್್ಕ ಸ್ಚನ
ನಿೀಡುತ್ತುದದು’ ಎಿಂದ್ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಉಡುಗೊೊಗ ರೆ ನೀಡಲು ಕಳ್ಳತನ
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸೂಚನೆ: ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಫೈಸಲ್ ಮೋಸಿನ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ದವಿಚಕ್ರ
ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸುತಾತುಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ
ಸರಗಳವು ಮಡಿದದು ಆರೊೀಪದಡಿ
ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಸವನಗುಡಿ ಠಾಣೆ
ಪೊಲ್ೀಸರು ಬಿಂಧಿಸ್ದ್ದುರೆ.
‘ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಸವಾಡಿಯ

ರಾಮಮೂತ್ಧೆ (33) ಹಾಗೂ
ಎಲಕಾಟೆ್ನಿಕ್ ಸ್ಟ್ ನಾಗನಾಥಪುರದ
ಕಾತ್ಧೆಕ್ ಅಲ್ಯಾಸ್ ಕುಟ್ಟೆ (35)
ಬಿಂಧಿತರು. ಅವರಿಂದ ₹ 1.50 ಲಕ್ಷ
ಮೌಲ್ದ 3 ದವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ₹
12.28 ಲಕ್ಷಮೌಲ್ದಚಿನಾನುಭರಣಜಪಿತು
ಮಡಲಾಗಿದೆ.
‘ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲ್ನಿ3ನೀಮುಖ್-

ರಸತುಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಬ್ಬರ ಚಿನನುದ
ಸರವನ್ನು ಆರೊೀಪಿಗಳು ಕ್ತ್ತುಕಿಂಡು
ಹೀಗಿದದುರು. ಆ ಸಿಂಬಿಂಧ ದೂರು
ದ್ಖಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತುಿಂದ್ ಕೃತ್

ಎಸಗಲು ಸಜಾಜಾಗಿದದು ಆರೊೀಪಿಗಳು
ಇದೆೀ 22ರಿಂದ್ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿಯ
ಉತತುಮ್ ಸ್ಗರ್ ಹೀಟ್ಲ್ ಬಳಿ
ನಿಿಂತ್ದದುರು. ಕಾಯಾಧೆಚರಣೆ ನಡೆಸ್
ಅವರಬ್ಬರನ್ನು ಸರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ’
ಎಿಂದರು.
‘ನಗರದ9ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತ್ ಎಸಗಿರು

ವುದ್ಗಿ ಆರೊೀಪಿಗಳು ಬಾಯಿ್ಬಟ್ಟೆದ್ದು-
ರೆ’ ಎಿಂದ್ಪೊಲ್ೀಸರು ಹೆೀಳಿದರು.
ಓಎಲ್ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖರೇದಿ: ‘ಸರಗಳವು
ಎಸಗಲು ಸಿಂಚು ರೂಪಿಸ್ದದು ಆರೊೀಪಿ
ಗಳು, ಅದಕ್್ಕಿಂದೆೀ ಓಎಲ್ಎಕ್್ಸ
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ
ಖರೀದಸ್ದದುರು. ಕೃತ್ದ ನಿಂತರ ದವಿಚಕ್ರ
ವಾಹನವನ್ನು ಅದೆೀ ಜಾಲತಾಣದ
ಮೂಲಕ ಮರಾಟ ಮಡುತ್ತುದದುರು’
ಎಿಂದ್ಪೊಲ್ೀಸರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.
‘ಕೃತ್ ನಡೆದ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿದದು ಸ್ಸ್ಟ್ವಿ

ಕಾ್ಮರಾ ದೃಶ್ಗಳಿಿಂದ ಆರೊೀಪಿಗಳ
ಸುಳಿವು ಸ್ಕ್್ಕತ್ತು’ ಎಿಂದ್ ಹೆೀಳಿದರು.

ಸರಗಳವು: ಇಬ್ಬರು
ಆರೇಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಹುಕೀಟ್ ವಿಂಚನಯ
ಐಎಿಂಎ (ಐ ಮನಿಟರ ಅಡೆವಿವೈಸರ
ಐಎಿಂಎ) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕ್ೀಳಿ
ಬಿಂದರುವ ಹಿರಯ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲ್ೀಸ್
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೀಲ್ನ ಆರೊೀಪಕ್್ಕ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಯಾವುದೆೀ ರೀತ್ಯ
ತನಿಖನಡೆಸಲುಸ್ಬಿಐಗೆರಾಜ್ ಸಕಾಧೆರ
ಅನ್ಮತ್ ನಿೀಡಿದೆ ಎಿಂದ್ಗತಾತುಗಿದೆ.
ಈ ಹಿರಯ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ

ಕಾನೂನ್ ರೀತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ೈಗಳಳುಲು
ಅನ್ಮತ್ ನಿೀಡುವಿಂತೆ ಕೀರ ರಾಜ್
ಸಕಾಧೆರಕ್್ಕ ಸ್ಬಿಐ ಪತ್ರ ಬರೆದತ್ತು.

ಐಎಿಂಎ ವಿರುದ್ಧ ಆರೊೀಪಗಳು
ಕ್ೀಳಿಬಿಂದ್ಗ ಪೊಲ್ೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಗ-
ಳಾಗಿದದು ಈ ಇಬ್ಬರು, ಐಎಿಂಎ ಪರವಾಗಿ
ವರದ ಸ್ದ್ಧಪಡಿಸ್ ಕ್ಲಿೀನ್ ಚಿಟ್
ನಿೀಡಿದದುರು. ಐಎಿಂಎ ಕಿಂಪನಿಯಿಿಂದ
ವಿಂಚನ ಮುಿಂದ್ವರಯಲು ಇದ್
ಕಾರಣವಾಯಿತ್ ಎಿಂಬ ಆರೊೀಪವೂ
ಕ್ೀಳಿಬಿಂದತ್ತು. ಸದ್ ಬಿಂಧನದಲ್ಲಿ-
ರುವ ಐಎಿಂಎ ಕಿಂಪನಿ ಮಲ್ೀಕ
ಹಾಗೂ ಹಗರಣದ ಮುಖ್ ಆರೊೀಪಿ
ಮಹ್ಮದ್ ಮನೂ್ಸರ್ ವಿಚರಣೆ
ಸಿಂದಭಧೆದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಿರುವ ಹೆೀಳಿಕ್ಗಳ
ಆಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖ
ನಡೆಯುತ್ತುದೆ.

ಐಎಂಎ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಹಂದುಳಿದವರ ಸಮಗ್ರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಂದ��ದ ೀಲನ ಸಂಘಟನೆ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತಾ
ಅಂಬೀಡಕುರ್ ಸೀನೆ ಕಾರನಾಕತನಾರು ಬಿಬಿಎಂಪಿರ ರಾಜರಾಜೀಶ್ವರಿನಗರ ಜಂಟಿ
ಆಯುಕತಾರ ಕಚೀರಿ ಮಂಭಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಫ್ಲಿಯಾಟ್ ನಿೀಡುವುದ್ಗಿ
ಕೀಟ್ಿಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಗ್ರಹಿಸ್
ವಿಂಚಿಸ್ರುವ ‘ಟ್ಜಿಎಸ್ ಕನ್ಸಟೆ್ಕ್ಷನ್’
ಕಿಂಪನಿ ಆಸ್ತುಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕ್
ಹಣ ವಾಪಸು ಕಡಿಸಬೀಕು’ ಎಿಂದ್
ಒತಾತುಯಿಸ್ ಗ್್ರಹಕರು ನಗರದಲ್ಲಿ
ಮಿಂಗಳವಾರ ಪ್ರತ್ಭಟನ ನಡೆಸ್ದರು.
ನಗರದ ಕಿಂದ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ-

ರುವ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರ ಕಚೀರ ಎದ್ರು
ಪ್ರತ್ಭಟನ ನಡೆಸ್ದ ಗ್್ರಹಕರು, ‘ಆಸ್ತು
ಹರಾಜು ಸಿಂಬಿಂಧ ನಾ್ಯಾಲಯ
ಹರಡಿಸ್ರುವ ಆದೆೀಶ ಪಾಲ್ಸಬೀಕು’
ಎಿಂದ್ ಒತಾತುಯಿಸ್ದರು.

‘ಆರೊೀಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಐಡಿ
ಅಧಿಕಾರಗಳು ತನಿಖ ನಡೆಸ್ದ್ದುರೆ.
ಕಿಂಪನಿ ಆಸ್ತುಯನ್ನು ತ್ಿಂಗಳೊಳಗೆ
ಹರಾಜುಹಾಕ್ಗ್್ರಹಕರಗೆಹಣವಾಪಸು
ಕಡಿಸುವಿಂತೆ ನಾ್ಯಾಲಯವೂ
ಆದೆೀಶ ಹರಡಿಸ್ದೆ’ ಎಿಂದ್ ಪ್ರತ್ಭ-
ಟನಕಾರರು ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಆದೆೀಶದನವಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್್ರ್ರ್ರ ಯ್

ಆರಿಂಭಿಸಲು ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಯವರು
ವಿಳಿಂಬ ನಿೀತ್ ಅನ್ಸರಸುತ್ತುದ್ದು-
ರೆ. ತವಿರತವಾಗಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್್ರ್ರ್ರ ಯ್
ಆರಿಂಭಿಸಬೀಕು’ ಎಿಂದ್ ಅವರು
ಒತಾತುಯಿಸ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೀರಿ
ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರೊೀಗ್ ಸೀವಾ ಕ್ೀತ್ರದ
ಸ್ಬ್ಬಿಂದಯ ಕೌಶಲ ಹೆಚಿಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ
ಆರಿಂಭದಿಂದಅಿಂತ್ದವರೆಗೆಮಬೈಲ್
ಕಲ್ಕಾ ವೆೀದಕ್ ಕಲ್್ಪಸುವ ‘ಐಪಿಸ್ ಹೆಲ್ತು’
ತಿಂತಾ್ರಿಂಶವನ್ನು ಇಿಂಪೆಲ್ಸ್ಸ್ ಕಿಂಪನಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸ್ದೆ.
‘ಎಲ್ಲಿ ಬೀಕಾದರೂ, ಯಾವುದೆೀ

ಸಮಯದಲಾಲಿದರೂ ಆರೊೀಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಾಯಧೆಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ದರಪಡಿಸುವ
ಮದಲ ಉನನುತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಕಾ
ಮಗಧೆ ಇದ್ಗಿದೆ’ ಎಿಂದ್ ಕಿಂಪನಿಯ
ಮುಖ್ ಕಾಯಧೆನಿವಾಧೆಹಕ ಅಧಿಕಾರ
ಸಮಿೀರ್ ಶರೀಫ್ ಮಿಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ
ಪತ್್ರಕಾಗೀಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದರು.
ಉಪಮುಖ್ಮಿಂತ್್ರ ಡಾ. ಸ್.ಎನ್.

ಅಶವಿತಥೆನಾರಾಯಣ, ‘ಪ್ರಥಮ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ
ನಿೀಡುವ, ಆಿಂಬುಲನ್್ಸನಲ್ಲಿಯ್ೀ ತ್ತ್ಧೆ
ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ನಿೀಡುವಲ್ಲಿ ಆರೊೀಗ್ ಸ್ಬ್ಬಿಂದ
ಕೌಶಲದಕರತೆ ಇದೆ. ಐಪಿಸ್ ಹೆಲ್ತು ಈ
ಕರತೆ ತ್ಿಂಬಲ್ದೆ’ ಎಿಂದರು.

ಆರೇಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ
ಇ–ಕಲಿಕಾ ವೆೇದಿಕ್
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