
 
Ref: CEL/NSEBSE/FR/14082022                                                                          14th August, 2022 

 
To, 

 

Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza,   
Bandra Kurla Complex,      
Bandra (East),     
Mumbai – 400 051                                                                                                                                         
 

Department of Corporate Services - Listing, 
BSE Limited, 
P. J. Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001 
 
 

 
Re: Scrip Symbol: CENTUM/ Scrip Code: 517544 

 
Dear Sir/ Madam, 

 
Sub.:  Newspaper Publication – Financial Results 
 
We are enclosing herewith the extracts of the unaudited consolidated financial results of the 
Company for the first quarter ended 30th June, 2022 published on today i.e. 14th August, 2022 in 
“Financial Express”, (English Newspaper) and “Prajavani” (Kannada Newspaper). 
 
This is pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015. 

 
Kindly take the same on your records. 

    
Thanking you, 

 
Yours faithfully, 
For Centum Electronics Limited 

 
 

 
Indu H S 
Company Secretary & Compliance Officer 
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3Dಬಾಂಗಳೂರುನಗರಭಾನುವಾರ l ಆಗಸ್್ಟ 14, 2022

ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದಯಾಮಿಯೊಬ್ಬರನ್್ನ
ಹರ್ಟಾರ್ಯಾಪ್ಜಾಲಕೆ್ಕ ಸಿಲುಕಿಸಿ ₹ 14.90
ಲಕ್ಷ ಸುಲಗೆ ಮಾಡದದಿ ಪರ್ಕರಣದಲಲಿ
ಯುವರಾಜ್ ಅಲಯಾರ್ಯುವ (24)
ಎಿಂಬ್ತನನ್್ನ ಹಲಸೂರು ಗೆೇಟ್ ಠಾಣೆ
ಪಲೇಸರು ಬಿಂಧಿಸಿದ್ದಿರೆ.
‘ಜ.ಪ್. ನಗರ ರ್ವಾಸಿಯುವರಾಜ್,

ವೃತ್ತಿಯಲಲಿ ಜಮ್ ಸಲಕರಣೆ
ಮಾರಾಟಗ್ರ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗ,
ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಿಂದ್ ಭಾಷಯಲಲಿ
ರ್ಮಾಸ್ಣವಾಗತ್ತಿರುವ ‘ಮಿಸ್ಟರ್
ಭಿೇಮರಾವ್’ ಸಿರ್ಮಾದಲೂಲಿ
ರ್ಯಕರ್ಗಿ ಯುವರಾಜ್ ನಟ-
ಸುತ್ತಿದದಿನೆಿಂದು ಹೇಳಲ್ಗತ್ತಿದೆ.

ಈತನನ್್ನ ಬಿಂಧಿಸಿ
ರ್ಯಾ ಯಾ ಲ ಯ ಕೆ್ಕ
ಹಾ ಜರು ಪ ಡ ಸಿ ,
ಕಸ್ಟಡಗೆ ಪಡೆದು
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ-
ಲ್ಗತ್ತಿದೆ’ ಎಿಂದು
ಹಲಸೂರು ಗೆೇಟ್
ಠಾಣೆಪಲೇಸರು ಹೇಳಿದರು.
‘ಎಚ್ಎರ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್

ರ್ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ 72 ವಷಸ್ದ
ಉದಯಾಮಿ ದೂರು ರ್ೇಡದದಿರು.
ಯುವತ್ಯರು ಸ್ೇರಿ ರ್ಲವಾರ ವಿರುದಧಾ
ಪರ್ಕರಣ ದ್ಖಲಸಿಕಳಳಿಲ್ಗಿತುತಿ.
ಇದ್ೇಗ, ಪರ್ಕರಣದ ಪರ್ಮುಖ ಆರೇಪ್
ಯುವರಾಜ್ನನ್್ನ ಬಿಂಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.
₹ 9 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಗಿದೆ’

ಎಿಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಸ್ನರೀಹಿತೆ ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಕೃತ್ಯ:
‘ತಯಾರಿಕಾ ಕಿಂಪರ್ಗಳಿಿಂದ
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್್ನ ಖರಿೇದ್ಸಿ
ಜಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಿದದಿ ಯುವರಾಜ್,

ವಯಾವಹಾರದಲಲಿ ನಷ್ಟ ಅನ್ಭವಿಸಿದದಿ.
ಹಲವರ ಬಳಿ ಲಕ್ಿಂತರ ರೂಪಯ
ಸಾಲ ಮಾಡಕಿಂಡದದಿ. ಸಾಲ
ತ್ೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯ್ೇ ಉದಯಾಮಿಯನ್್ನ
ಬ್ಲಿಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಸಿಂಚು

ರೂಪ್ಸಿದದಿ’ ಎಿಂದು ಪಲೇಸರು
ಹೇಳಿದರು.
‘ಯುವರಾಜ್ನ ಸ್್ನೇಹಿತೆ ವಿಮ

ಕಿಂಪರ್ಯೊಿಂದರ ಪರ್ತ್ರ್ಧಿ. ಅವರು
ಉದಯಾಮಿ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಕಸ್ದಲಲಿದದಿರು.
ರ್ತಯಾವೂವಾಟ್ಸ್ಆಯಾಪ್ಚಾಟಿಂಗ್ಹಾಗೂ
ವಿಡಯೊ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದದಿರು. ಇದನ್್ನ
ತ್ಳಿದ್ದದಿ ಆರೇಪ್, ಸ್್ನೇಹಿತೆಯನೆ್ನೇ
ಬಳಸಿಕಿಂಡು ಹರ್ಟಾರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು
ಮುಿಂದ್ಗಿದದಿ.’
‘ಸ್್ನೇಹಿತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ

ತಾನೆೇ ಉದಯಾಮಿ ಜೊತೆ ಚಾಟಿಂಗ್
ಮಾಡುತ್ತಿದದಿ. ಲೈಿಂಗಿಕವಾಗಿಮಾತರ್ಡ
ಪರ್ಚೊೇದ್ಸುತ್ತಿದದಿ. ಸ್್ನೇಹಿತೆಯಿಂದಲೇ
ವಿಡಯೊಕರೆಮಾಡಸಿ, ಚಿತ್ರ್ೇಕರಿಸಿಟ್್ಟ-
ಕಿಂಡದದಿ’ ಎಿಂದೂ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಉದ್ಮ ಹನಟ್್ರ್ಯಪ್: ನಟ ಬಂಧನ
ಸಾಲ ತೇರಿಸಲು ಸ್ನುೇಹಿತೆ ಬಳಸಿಕೆ�ಂಡು ಕೃತ್ಯ: ₹9 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಜಪಿ್ತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ಸಿಸಿಬಿಪೊಲೀಸರಸೕಗು
‘ಸ್್ನೇಹಿತೆಮೊಬೈಲ್ರ್ಿಂದ ಸಿಂದೆೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಗರ್್ಟ 3ರಿಂದು
ಉದಯಾಮಿಯನ್್ನಹೊಸೂರುರಸ್ತಿಗೆ ಕರೆಸಿದದಿ ಆರೇಪ್,ವಾಟ್ಸ್ಆಯಾಪ್
ಚಾಟಿಂಗ್ಹಾಗೂವಿಡಯೊತೇರಿಸಿ ಬದರಿಸಿದದಿ. ಸಿಸಿಬಿಪಲೇಸರೆಿಂದು
ಹೇಳಿ ಹಿಂತ ಹಿಂತವಾಗಿ ₹ 14.90 ಲಕ್ಷ ಸುಲಗೆಮಾಡದದಿ’ ಎಿಂದು
ಪಲೇಸರು ಹೇಳಿದರು.
‘ಯುವರಾಜ್ಮಾತರ್ವಲಲಿದೆೇ ಮತತಿಷ್್ಟ ಮಿಂದ್ ಪರ್ಕರಣದಲಲಿ

ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಿರೆ. ಅವರನ್್ನ ಪತೆತಿಮಾಡಲ್ಗತ್ತಿದೆ. ಸ್್ನೇಹಿತೆಯ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸಲ್ಗವುದು’ ಎಿಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಯುವರಾಜ್

ಪತ, ಪೊಲಿೇಸರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಆರೆ�ೇಪ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಪತ್ ಅನವಾರ್ ಪಷ್
ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ ಠಾಣೆ ಪಲೇ
ಸರು ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ರ್ೇಡುತ್ತಿದ್ದಿರೆ’
ಎಿಂದು ಆರೇಪ್ಸಿ ಮಾಜ ಮೇಯರ್
ಶಹತಾಜ್ ಬೇಗಿಂ, ಪರ್ಧಾರ್ ನರೆೇಿಂದರ್
ಮೊೇದ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಡಯೊ ಸಿಂದೆೇಶ
ಕಳುಹಿಸಿ ಆತ್ಮಹತೆಯಾಗೆ ಯತ್್ನಸಿದ್ದಿರೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಿೇರೆಯಿಂದ ನೆೇಣು

ಹಾಕಿಕಿಂಡ ಸಿಥೆತ್ಯಲಲಿ ಫೇರ್ಬ್ಕ್ನಲಲಿ
ವಿಡಯೊ ಅಪ್ಲ್ೇಡ್ ಮಾಡರುವ
ಶಹತಾಜ್, ‘ರ್ನ್ ಆತ್ಮಹತೆಯಾ ಮಾಡ-
ಕಳುಳಿತ್ತಿದೆದಿೇನೆ. ಮೊೇದ್ ಅವರೆೇ
ಅನ್ಮತ್ ಕಡ. ಇಲಲಿ, ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಕಡ’ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದ್ದಿರೆ.
‘ಪರ್ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜನಸ್ೇವ

ಮಾಡುತ್ತಿದೆದಿೇನೆ. ಸಿಂಬಿಂಧಿಕರೆೇ ಆದ
ಅನವಾರ್ ಪಷ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮದುವ
ಮಾಡದದಿರು. ಮದಯಾ ವಯಾಸರ್ಯೂ ಆದ
ಪತ್, ಹಲವು ಯುವತ್ಯರ ಜೊತೆ
ಸಿಂಬಿಂರವಿಟ್್ಟಕಿಂಡದ್ದಿರೆ. ಆಸಿತಿ

ಮೇಲೂ ಸಾಲ ಮಾಡ, ಬ್ಯಾಿಂಕ್ರ್ಿಂದ
ನೇಟರ್ಕಡಸಿದ್ದಿರೆ. ಇದನ್್ನ ಪರ್ಶ್ನಸಿ
ದದಿಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮೇಲ ಹಲಲಿ ಮಾಡದ್ದಿರೆ.
2011ರಲಲಿ ಪತ್ರ್ಕೆಯೊಿಂದರಲಲಿ ಜಾಹಿೇ
ರಾತು ರ್ೇಡ ತಲ್ಖ್ ರ್ೇಡದದಿರು.’
‘ತಲ್ಖ್ ಪರ್ಶ್ನಸಿ ರ್ಯಾಯಾಲಯ-

ದಲಲಿ ಮೊಕದದಿಮ ಹೂಡದೆದಿ. ನನ್ನ
ಪರ ತ್ೇಪುಸ್ ಬಿಂದ್ತುತಿ. ಇಷ್್ಟದರೂ
ಪತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ತಪ್್ಲಲಿ. ಕೆ.ಆರ್.
ಪುರ ಠಾಣೆಗೆದೂರು ರ್ೇಡದರೆ, ರಕ್ಷಣೆ
ರ್ೇಡಲು ಇನ್ಸ್್ಕ್ಟರ್ ನಿಂದ್ೇಶ್ ಹಣ
ಕೆೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಠಾಣೆಯ ಪ್ಎರ್ಐ
ಅರ್ತಾ, ‘ರ್ೇನ್ ಮಾಜ ಮಾತರ್.
ಹಚು್ಚ ಮಾತರ್ಡಬೇಡ’ ಎಿಂದು
ಅವಾಚಯಾ ಶಬದಿಗಳಿಿಂದ ರ್ಿಂದ್ಸಿದರು.
ಮದಯಾ ಕುಡದು ಮನೆಗೆ ಬಿಂದ್ದದಿ ಕೆಲ
ಪಲೇಸರು, ಸಿಂಬಿಂಧಿಕರ ಮೇಲ ಹಲಲಿ
ಸಹ ಮಾಡದ್ದಿರೆ’ ಎಿಂದು ಶಹತಾಜ್
ತ್ಳಿಸಿದ್ದಿರೆ.
‘ಮಾಜ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು

ಬದುಕಬ್ರದೆೇ? ಮೊೇದ್ ಅವರೆೇ
ರ್ೇವು ಕೆಲ ವಷಸ್ಗಳ ನಿಂತರ ಮಾಜ
ಆಗತ್ತಿೇರಿ, ಅವಾಗ ರ್ಮಗೂ
ಹಿೇಗೆಯ್ೇ ಆದರೆ? ಪಲೇಸರು
ಮಾತರ್ ಸಾವಸ್ಭೌಮರೆೇ? ನನಗ್ದ
ಅರ್ಯಾಯದ ಬಗೆ್ಗ ವೈಟ್ಫಿೇಲ್್ಡ ಡಸಿಪ್
ಗಿರಿೇಶ್ಅವರಿಗೂತ್ಳಿಸಿದೆದಿೇನೆ. ಆದರೂ
ರ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಲಲಿ’ ಎಿಂದೂಹೇಳಿದ್ದಿರೆ.

ಮಾಜಿ ಮೋಯರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ನೇಣು ಹಾಕಿಕೆ�ಂಡ ಸಿಥಿತರಲ್ಲಿ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ
ಅಪ್ಲೆ�ೇಡ್ ಮಾಡಿರುವ
ಶಹತಾಜ್ ಬೇಗಂ

ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲಿೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪತನು: ಸಿಬ್ಂದಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಚ್ಎರ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್
ಠಾಣೆ ವಾಯಾಪ್ತಿಯಲಲಿ ಜಯಶರ್ೇ (80)
ಎಿಂಬ್ವರನ್್ನ ಹತೆಯಾ ಮಾಡಲ್ಗಿದುದಿ,
ನಗದು ಹಾಗೂ ಚಿರ್್ನಭರಣ ದೊೇಚಿ
ಕಿಂಡು ಆರೇಪ್ಗಳು ಪರಾರಿ
ಯಾಗಿದ್ದಿರೆ.
‘13ನೆೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತಿಯ ರ್ವಾಸಿ

ಜಯಶರ್ೇ, ಒಿಂಟಯಾಗಿ ವಾಸವಿದದಿರು.
ಶುಕರ್ವಾರರಾತ್ರ್ ಮನೆಗೆನ್ಗಿ್ಗದ ಆರೇ
ಪ್ಗಳು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಸಿ ಕಲ ಮಾಡ
ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಿರೆ. ಈ ಬಗೆ್ಗ ಪರ್ಕರಣ
ದ್ಖಲಸಿಕಿಂಡು,ಆರೇಪ್ಗಳಪತೆತಿಗೆ
ರ್ಲು್ಕ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡ ರಚಿಸಲ್ಗಿದೆ’
ಎಿಂದು ಆಗೆ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಡಸಿಪ್
ಸಿ.ಕೆ. ಬ್ಬ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.
‘ಜಯಶರ್ೇ, ರ್ವೃತತಿ ಪಲೇರ್

ಅಧಿಕಾರಿ ಶರ್ೇರ್ವಾರ್ ಅವರ ಪತ್್ನ. ಕೆಲ

ವಷಸ್ಗಳ ಹಿಿಂದೆ
ಯಷ್ಟೇ ಶರ್ೇರ್ವಾರ್
ತ್ೇರಿಕಿಂಡದದಿರು.
ಅವರ ಮಗ,
ಕಮ್ಮ ನ ಹ ಳಿಳಿಯ -
ಲಲಿ ಪರ್ತೆಯಾೇಕವಾಗಿ
ವಾ ಸ ವಿ ದ್ದಿ ರೆ .

ಮಗಳು, ಕೆನಡದಲಲಿದ್ದಿರೆ. ಜಯಶರ್ೇ
ಅವರಿಗೆ ರ್ಲು್ಕ ಮನೆಗಳಿದುದಿ, ಮೂರು
ಮನೆಗಳನ್್ನ ಬ್ಡಗೆಗೆ ರ್ೇಡದ್ದಿರೆ. ಕೆಳ
ಮಹಡಯ ಮನೆಯಲಲಿ ಒಿಂಟಯಾಗಿ
ಅವರುವಾಸವಿದದಿರು.’
‘ರಾತ್ರ್ 10 ಗಿಂಟಯಿಂದ 12

ಗಿಂಟ ಅವಧಿಯಲಲಿ ಮನೆಗೆ ನ್ಗಿ್ಗದದಿ
ದುಷ್ಕಮಿಸ್ಗಳು,ಕಲಮಾಡರುವುದು
ಗತಾತಿಗಿದೆ. ಮಹಡಯಲಲಿ ವಾಸವಿದದಿ
ರ್ವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು, ಮಟ್ಟಲು ಮೂಲಕ
ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟದದಿರು.
ಜಯಶರ್ೇ ಮನೆ ಬ್ಗಿಲು ತೆರೆದ್ದದಿನ್್ನ

ಗಮರ್ಸಿ, ಇಣುಕಿ ನೇಡದದಿರು.
ಇದೆೇ ವೇಳೆಯ್ೇ ಅವರಿಗೆ ಮೃತದೆೇಹ
ಕಿಂಡತುತಿ. ಪಲೇರ್ ರ್ಯಿಂತರ್ಣ
ಕಠಡಗೆಮಾಹಿತ್ ರ್ೇಡದದಿರು’ ಎಿಂದು
ಹೇಳಿದರು.
ಪರಚಯಸ್ಥರಾಂದಲರೀ ಕೃತ್ಯ:
‘ನಗದು, ಚಿರ್್ನಭರಣ ದೊೇಚುವ
ಉದೆದಿೇಶದ್ಿಂದಲೇ ಜಯಶರ್ೇ ಅವರನ್್ನ
ಪರಿಚಯಸಥೆರೆೇ ಕಲ ಮಾಡರುವುದು
ಮೇಲ್್ನೇಟಕೆ್ಕ ಗತಾತಿಗತ್ತಿದೆ. ಜಯಶರ್ೇ
ಅವರ ಬಳಿ ಕೆಲಸಕಿ್ಕದದಿ ನೆೇಪಳದ
ಭದರ್ತಾ ಸಿಬ್ಬಿಂದ್ ರ್ಪತೆತಿಯಾಗಿದುದಿ,
ಆತನ ಮೇಲಯ್ೇ ಸಿಂಶಯವಿದೆ’
ಎಿಂದುಪಲೇಸರು ತ್ಳಿಸಿದರು.
‘ಮೃತದೆೇಹವನ್್ನ ಮರಣೇತತಿರ

ಪರಿೇಕ್ಗೆಿಂದು ಆಸ್ತೆರ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಮನೆ ಕೆಲಸಗ್ರರು ಹಾಗೂ
ಸಥೆಳಿೇಯರನ್್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲ್ಗ-
ತ್ತಿದೆ’ ಎಿಂದೂಹೇಳಿದರು.

ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವೃದ್ಧೆ ಹತಯೆ: ನಗದು,
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದ್್ೀಚಿ ಪರಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಜರಶ್ರೀ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದ್ವಾಚಕರ್ ವಾಹನಕೆ್ಕ ನಕಲನೇಿಂದಣಿ ಫಲಕ
ಅಳವಡಸಿಕಿಂಡುಸುತಾತಿಡುತ್ತಿದದಿ ಆರೇಪ್ರಾಮ್
ಗೇಪಲ್ಎಿಂಬ್ವರನ್್ನಮಾಗಡ ರಸ್ತಿ ಸಿಂಚಾರ
ಪಲೇಸರು ವಶಕೆ್ಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಿರೆ.
‘ಚೊೇಳರಪಳಯಾ ರ್ವಾಸಿರಾಮ್ಗೇಪಲ್,

ಕಿಂಪರ್ಯೊಿಂದರಲಲಿ ಡಟಾಎಿಂಟರ್ ಆಪರೆೇಟರ್
ಆಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದದಿರು. ಬದ್ರ್ಪರ್ಸಾದ್ ಎಿಂಬ್ವರ
ಹಸರಿನಲಲಿನೇಿಂದಣಿಹಾಕಿದದಿ ಸಿಂಖ್ಯಾಯನ್್ನ ತಮ್ಮ
ವಾಹನಕೆ್ಕ ಅಳವಡಸಿಕಿಂಡು ಆರೇಪ್ ಸುತಾತಿಡುತ್ತಿದದಿ’
ಎಿಂದು ಸಿಂಚಾರಪಲೇರ್ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವ.
‘ಮಾಗಡ ರಸ್ತಿಯಲಲಿ ಆರೇಪ್ವಾಹನ ತಡೆದು ಪರಿ-

ಶೇಲಸಲ್ಗಿತುತಿ. ದ್ಖಲಗಳಲಲಿ ವಯಾತಾಯಾಸ ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ತುತಿ.
ಅಸಲಮಾಲೇಕ ಬದ್ರ್ಪರ್ಸಾದ್ ಅವರನ್್ನ ಪತೆತಿಮಾಡ,
ಅವರದ್ಖಲ ಪರಿಶೇಲಸಲ್ಯತು. ಅವಾಗಲೇ
ರಾಮ್ಗೇಪಲ್ ಕೃತಯಾ ಬಯಲ್ಯತು. ಈತನ
ಕೃತಯಾದ ವಿರುದಧಾಮಾಲೇಕರು ಕೆ.ಪ್. ಅಗರ್ಹಾರ

ಠಾಣೆಗೆದೂರುರ್ೇಡದ್ದಿರೆ. ಅಲಲಿಯಪಲೇಸರ
ಸುಪದ್ಸ್ಗೆ ಆರೇಪ್ಯನ್್ನ ಒಪ್್ಸಲ್ಗಿದೆ’ ಎಿಂದೂ
ತ್ಳಿಸಿವ.
₹ 11ಸಾವಿರ ದಾಂಡ: ‘ತಮ್ಮ ದ್ವಾಚಕರ್ ವಾಹನ
ಕಳಳಿತನವಾಗಿರುವುದ್ಗಿ ಹೇಳಿ ಸಿಟಮಾಕೆಸ್ಟ್
ಠಾಣೆಗೆ 2018ರಲಲಿದೂರು ರ್ೇಡದದಿ ಆರೇಪ್
ರಾಮ್ಗೇಪಲ್, ವಿಮ ಸಹಡರ್ಮಾಡಕಿಂಡದದಿರು.
2018ರಲಲಿ ದ್ವಾಚಕರ್ ವಾಹನ ಪತೆತಿಯಾಗಿತುತಿ. ಈ
ವಿಷಯವನ್್ನಮುಚಿ್ಚಟ್ಟದದಿ ಆರೇಪ್, ಅದೆೇವಾಹನಕೆ್ಕ
ನಕಲನೇಿಂದಣಿ ಫಲಕಹಾಕಿಕಿಂಡದದಿ’ ಎಿಂದು
ಪಲೇರ್ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವ.
‘ಆರೇಪ್, ಹಲವುಬ್ರಿ ಸಿಂಚಾರ ರ್ಯಮ

ಉಲಲಿಿಂಘಿಸಿದದಿ. ₹ 11 ಸಾವಿರ ದಿಂಡವಾಹನದ
ಮೇಲತುತಿ.ನೇಿಂದಣಿ ಸಿಂಖ್ಯಾ ಆರರಿಸಿ ಅಸಲಮಾಲೇಕ
ಬದ್ರ್ಪರ್ಸಾದ್ ಅವರಿಗೆಪಲೇಸರು ದಿಂಡದನೇಟರ್
ಕಳುಹಿಸಿದದಿರು’ ಎಿಂದೂ ತ್ಳಿಸಿವ.

ನಕಲಿನೕಂದಣಿಫಲಕ:
ಡಾಟಾಎಂಟಿರಾ ಆಪರೕಟರ್ವಶಕ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಳಳಿಿಂದೂರು ಠಾಣೆ
ವಾಯಾಪ್ತಿಯ ವಸತ್ ಸಮುಚ್ಚಯ
ವಿಂದರ 10ನೆೇಮಹಡಯಿಂದಬಿದುದಿ
ತ್ರ್ದ್ೇಪ್ಕೇರ್ವಾರ್ (28) ಎಿಂಬ್ವರು
ಶರ್ವಾರ ನಸುಕಿನಲಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದಿರೆ.
‘ಅಸಾಸ್ಿಂನ ತ್ರ್ದ್ೇಪ್ ಖ್ಸಗಿ ಕಿಂಪ-

ರ್ಯೊಿಂದರಲಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದದಿರು.
ಬಳಳಿಿಂದೂರಿನ ಗಿರ್ೇನ್ ಗೆಲಿೇನ್ ಬಡವಣೆ-
ಯಲಲಿರುವ ಶೇಭಾ ಡಲಯಾ ಅಪ-
ಟ್ಸ್ಮಿಂಟ್ನಲಲಿ ನೆಲಸಿದದಿರು’ ಎಿಂದು
ಪಲೇಸರು ಹೇಳಿದರು.
‘ಶುಕರ್ವಾರ ರಾತ್ರ್ ಪಟಸ್

ಮಾಡಲಿಂದು ತ್ರ್ದ್ೇಪ್ ಮನೆಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೊೇಗಿದದಿರು. ಪಟಸ್ ಮುಗಿಸಿ
ತಡರಾತ್ರ್ ಅಪಟ್ಸ್ಮಿಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸು
ಬಿಂದ್ದದಿರು. ಇದೆೇ ಸಿಂದಭಸ್ದಲಲಿೇ ಕೆಲ
ರ್ವಾಸಿಗಳು, 10ನೆೇ ಮಹಡಯಲೂಲಿ
ಮದಯಾದಪಟಸ್ಮಾಡುತ್ತಿದದಿರು.’
‘ಪಟಸ್ಯಲಲಿ ಪಲ್್ಗಳುಳಿವಿಂತೆ

ತ್ರ್ದ್ೇಪ್ ಅವರನ್್ನ ರ್ವಾಸಿಗಳು ಆಹಾವಾ-
ರ್ಸಿದದಿರು. ಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್್ದದಿ ತ್ರ್ದ್ೇಪ್,
10ನೆೇ ಮಹಡಗೆ ಹೊೇಗಿದದಿರು. ಮದಯಾ
ಕುಡದ್ದದಿ ಅವರು, ಅದರ ಅಮಲನಲಲಿೇ
ಮಹಡಯಲಲಿ ಓಡಡುತ್ತಿದದಿರು. ಇದೆೇ

ವೇಳೆಯಲಲಿೇ ಆಯತಪ್್ ನೆಲಮಹಡಗೆ
ಬಿದುದಿ ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದಿರೆ’ ಎಿಂದು
ಪಲೇಸರು ತ್ಳಿಸಿದರು.
‘ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪರ್ಕರಣ

ದ್ಖಲಸಿಕಿಂಡು, ತರ್ಖ್ಮುಿಂದುವ-
ರಿಸಲ್ಗಿದೆ’ ಎಿಂದೂಹೇಳಿದರು.

10ನೇ ಮಹಡಿಯಲಿ್ಲಪಾಟಿಭೀ:
ಆಯತಪಿಪಿ ಬಿದುದು ಸ್ವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿೇರ ಹೊೇಿಂಡ
ಸ್್್ಲಿಂಡರ್ ಬೈಕ್ ಕದುದಿ, ಅದರಲಲಿೇ
ಆಹಾರ ಪೂರೆೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದದಿ
ಡೆಲವರಿ ಬ್ಯ್ ಒಬ್ಬರನ್್ನ ಕೆ.ಆರ್.
ಪುರ ಸಿಂಚಾರ ಪಲೇಸರು ವಶಕೆ್ಕ
ಪಡೆದ್ದ್ದಿರೆ.
‘ಠಾಣೆ ವಾಯಾಪ್ತಿಯಲಲಿ ಪಲೇಸರು

ಕತಸ್ವಯಾ ರ್ವಸ್ಹಿಸುತ್ತಿದದಿರು. ಇದೆೇ
ವೇಳೆಯ್ೇ ಡೆಲವರಿ ಬ್ಯ್

ಮೊಬೈಲ್ನಲಲಿ ಮಾತರ್ಡುತತಿ ಬೈಕ್
ಚಲ್ಯಸಿಕಿಂಡು ಹೊರಟದದಿರು.
ಅದನ್್ನ ಗಮರ್ಸಿದದಿ ಸಿಬ್ಬಿಂದ್ ತಡೆದು
ರ್ಲಲಿಸಿ ವಾಹನಗಳ ದ್ಖಲ ಪರಿಶೇಲನೆ
ನಡೆಸಿದದಿರು’ ಎಿಂದು ಪಲೇರ್
ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವ.
‘ಡೆಲವರಿ ಬ್ಯ್ ಬಳಿ ಸೂಕತಿ

ದ್ಖಲಗಳುಇರಲಲಲಿ.ಬೈಕ್ನೇಿಂದಣಿ
ಸಿಂಖ್ಯಾ ಆರರಿಸಿ ಮಾಹಿತ್ ಸಿಂಗರ್ಹಿಸ-

ಲ್ಗಿತುತಿ. ಮಾದರ್ಯಕನಹಳಿಳಿ ಠಾಣೆ
ವಾಯಾಪ್ತಿಯಲಲಿ ಕದ್ದಿದದಿ ಬೈಕ್ ಎಿಂಬ್ದು
ಗತಾತಿಗಿದೆ. ಡೆಲವರಿ ಬ್ಯ್ನನ್್ನ
ವಶಕೆ್ಕ ಪಡೆದು ಸಿಂಬಿಂರಪಟ್ಟ ಠಾಣೆ
ಪಲೇಸರ ಸುಪದ್ಸ್ಗೆ ರ್ೇಡಲ್ಗಿದೆ’
ಎಿಂದೂ ತ್ಳಿಸಿವ.
‘ಬೈಕ್ ಯಾರದುದಿ? ಅದನ್್ನ ಹೇಗೆ

ಕದದಿರು ? ಎಿಂಬ್ದು ತರ್ಖ್ಯಿಂದ
ತ್ಳಿಯಬೇಕಿದೆ’ ಎಿಂದು ಹೇಳಿವ.

ಕದದಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ತಾಟ: ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ವಶಕ್ಕೆ

ಹೊಳೆನರಸ್ೋಪುರ (ಹಾಸನ): ತಾಲೂಲಿಕಿನ ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಗ್ರ್ಮದ
ಶವಕುಮಾರ ಎಿಂಬ್ವರು ಇಲಲಿನ ರ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರ
ಆವರಣದ ಶೌಚಾಲಯದಲಲಿ ಶರ್ವಾರ ಪತ್್ನ ಚೈತಾರ್ (24)
ಅವರ ಕತುತಿಕಯುದಿಕಲಮಾಡದ್ದಿರೆ.
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಲಿಕಿನ ಅವಾವಾರಹಳಿಳಿಯ ಚೈತಾರ್

ಹಾಗೂ ಶವಕುಮಾರ 6 ವಷಸ್ಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಮದುವಯಾಗಿದುದಿ,
ದಿಂಪತ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಿರೆ. 3 ವಷಸ್ಗಳಿಿಂದ
ದಿಂಪತ್ ನಡುವ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತುತಿ. ವಿಚಛಿೇದನ ಬಯಸಿ
ಲ್ೇಕ ಅದ್ಲತ್ನಲಲಿ ರಾಜ ಸಿಂಧಾನಕಾ್ಕಗಿ ಅಜಸ್ ಸಲಲಿಸಿದದಿರು.
ಇಲಲಿನ ರ್ಯಾಯಾಲಯದಲಲಿ ಶರ್ವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ

ಮುಿಂದ್ನ ದ್ರ್ಿಂಕ ರ್ೇಡಲ್ಗಿತುತಿ. ಮಧಾಯಾಹ್ನ 12.30ರ
ಸುಮಾರಿಗೆ ರ್ಯಾಯಾಲಯದ್ಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಂದ ಚೈತಾರ್, ತನ್ನ
ಎರಡು ವಷಸ್ದ ಪುತ್ರ್ಯೊಿಂದ್ಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೊೇಗಿದದಿರು.
ಅವರನ್್ನ ಹಿಿಂಬ್ಲಸಿದ ಶವಕುಮಾರ ಪತ್್ನಯ ಕತುತಿ ಕಯುದಿ
ಓಡಹೊೇಗತ್ತಿದ್ದಿಗಪಲೇಸರು ಬಿಂಧಿಸಿದರು.
ಚೈತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲಲಿನ ಆಸ್ತೆರ್ಯಲಲಿಪರ್ಥಮಿಕಚಿಕಿತೆಸ್ ರ್ೇಡ

ಹಾಸನ ಜಲ್ಲಿ ಆಸ್ತೆರ್ಗೆ ದ್ಖಲಸಲ್ಗಿತುತಿ. ಚಿಕಿತೆಸ್ಗೆ ಸ್ಿಂದ್ಸದೆ
ಅಸುರ್ೇಗಿದರು.

ಪತಿ್ನ ಕತ್ತಿ ಕೊಯುದು
ಕೊಲೆ: ಪತಿ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಸ್ಗಳ
ಗರಿಯಾಗಬ್ರದು.ಉನ್ನತಹುದೆದಿಗಳಿಗ್ಗಿದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳ
ಬನ್್ನಹತತಿಬೇಕು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಶರ್ಮಪಡಬೇಕು’ ಎಿಂದು ಆಿಂತರಿಕ
ಭದರ್ತಾ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಪ್ ಜನೆೇಿಂದರ್ ಖಣಗ್ವಿ ಸಲಹ
ರ್ೇಡದರು.
ರಾಣಿ ಸರಳಾದೆೇವಿ ಪ್ಯು ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜನಲಲಿ

ಆಯೊೇಜಸಿದದಿ ವಿಶೇಷ ಉಪರ್ಯಾಸ ಕಾಯಸ್ಕರ್ಮದಲಲಿ ಅವರು
ಮಾತರ್ಡದರು.
‘ಸ್ಧಾಸ್ತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ಗಳನ್್ನ ಎದುರಿಸುವ ಜಾಣೆ್ಮಯನ್್ನ

ಪದವಿಹಿಂತದ್ಿಂದಲೇಮೈಗೂಡಸಿಕಳಳಿಬೇಕು.ಯುಪ್ಎರ್ಸಿ,
ಕೆಪ್ಎರ್ಸಿ ಪರಿೇಕ್ಗಳನ್್ನ ಪರ್ತ್ಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಸ್ಯೂ
ಬರೆಯಬೇಕು. ಶರ್ಮಪಟ್ಟರೆ ಸಕಾಸ್ರದ ಇಿಂತಹ ಉನ್ನತ
ಹುದೆದಿ ದೊರೆಯುತತಿದೆ. ಅಿಂತಹ ಆಸ್ ಕೆೈಗೂಡಸಿಕಳಳಿಲು
ರ್ತಯಾವೂ ತಮ್ಮ ಸುತತಿಮುತತಿಲ ವಿದಯಾಮಾನಗಳನ್್ನ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿ
ಗರ್ಹಿಸಬೇಕು’ ಎಿಂದು ಕಿವಿಮಾತುಹೇಳಿದರು.

‘ಕನಸುಗಳ ಬನ್ನತಿತಿ’

ವಿಶೇಷ ಉಪನಾ್ಯಸ ಕಾರ್ಮಕ್ರರದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ
ವಿಭಾಗದ ಎಸ್ಪಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಖಣಗಾವಿ, ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರಾದ
ಡಾ.ಪದಿ್ಮನಿ ನಾಗರಾಜು ಇದ್ದರು
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