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To, 
 

Listing Department 
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Exchange Plaza,   
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Bandra (East),     
Mumbai – 400 051                                                                                                                                         
 

Department of Corporate Services - Listing 
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HCL INFOSYSTEMS LIMITED

HCL INFOSYSTEMS

Place : Noida 
Date  : February 08, 2023 

Quarter Nine months Quarter
                                      PARTICULARS                                        ended period ended ended

31-Dec-2022 31-Dec-2022 31-Dec-2021
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

CIN: L72200DL1986PLC023955
Regd. Off.: 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi 110 019.

Corp. Off.: A-11, First Floor, Sector -3 Noida, UP 201301.
Phone number: +91 120 2520977, 2526518-19;  Fax: +91 120 2523791

Website: www.hclinfosystems.in; Email ID: cosec@hcl.com

(Rs. In Lakhs)

(Rs. In Lakhs)

1. Total income from operations 1,111 3,874 1,486
2. Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional  (1,307) (3,801) (1,472)

and/or Extraordinary items) from continuing operations
3. Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional  (1,307) (3,314) (734)

and/or Extraordinary items) from continuing operations
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional  (1,307) (3,314) (734)

and/or Extraordinary items)  from continuing operations
5. Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional  – – –

and/or Extraordinary items)  from discontinued operations
6. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional  – – –  

and/or Extraordinary items)  from discontinued operations, 
including disposal

7. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional  (1,307) (3,314) (734)
and/or Extraordinary items)

8. Total comprehensive income for the period [comprising  (1,271) (3,283) (734)
Profit / (Loss) for the period (after tax) and other 
comprehensive income (after tax)]

9. Paid up equity share capital 6,584 6,584 6,584
10. Reserves (excluding Revaluation Reserve)
11. Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) 

(for continuing and discontinued operations) -
Basic : (0.40) (1.01) (0.22)
Diluted : (0.40) (1.01) (0.22)

   Sl. Quarter Nine months Quarter 
  No.                                    Particulars ended period ended ended

31-Dec-2022 31-Dec-2022 31-Dec-2021
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

Total income from operations 373 1,480 430
Net Profit /(Loss) for the period before tax and exceptional items (667) (2,033) (853)
Net Profit / (Loss) for the period before tax and after exceptional  (1,272) (3,279) (719)
items
Profit /(Loss) after tax and after exceptional items (1,272) (3,279) (719)
Total comprehensive income for the period [comprising Profit /  (1,272) (3,279) (719)
(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive 
income (after tax)]

Notes : -
1). After recommendation by the Audit Committee, these results have been approved and taken on record by the Board of Directors at its

meeting held on February 08, 2023. The results have been subjected to a limited review by the statutory auditors.
2). The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine months period Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and
standalone Quarterly/Nine months period Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and
www.nseindia.com) and also available at the company’s website www.hclinfosystems.in.

By order of the Board
for HCL Infosystems Limited

Sd/-
Nikhil Sinha
Chairperson

Unaudited standalone financial results for the relevant periods are as follows

UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND 
NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022



ಬುಂಗಳೂರುನಗರ
2 ಗುರುವಾರ l ಫೆಬ್್ರವರಿ 9, 2023

ಹವಾಮಾನಮನ್ಸೂಚನೆ
ನಗರದಲಲಿ ಶುಭ್ ಆಕಾಶ
ಗೊರೀಚರಿಸಲದ್

® ಸೂರೋಸ್ದಯ: 6:45 ಸೂರ್ಸ್ಸ್ತ : 6:24 ಚೆಂದ್ರೋದಯ: ರಾ. 8:28 ಚೆಂದಾ್ರಸ್ತ: ಬ. 8:34
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ಬುಧವಾರದ ರವಾಮಾನ : ಗರಿಷ್ಠ 31° ಕನಷ್ಠ 17°

ಬೆಂಗಳೂರು: ಲೊರೋಕೊರೋಪಯರೋಗ
ಇಲಾಖೆಯ (ಪ್ಡಬುಲಿಯುಡಿ) ಕರಿಯ
ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ರ್ಇ) 335ಹುದೆದುಗಳಿಗೆ
1:1 ಅನ್ಪಾತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ
ಅಭಯಾರ್ನಾಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟ ಮೂರು
ಬ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊರೋಕಸೆರೋವಾ
ಆಯರೋಗದ (ಕ್ಪ್ಎಸ್ಸಿ)
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನಯಾದರೂ
ಅನ್ಮೊರೋದನ ಸಿಕಕೆಲಲಿ.

‘ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ಪಟ್ಟ
ಸಿದ್ಧಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೆರೋ
ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರುವುದ-
ರಿಂದ, ಫ. 7ರಂದುನಡೆದ
ಆಯರೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಎಲಲಿ ಸದಸಯಾರ ಅನ್ಮೊರೋದನ
ಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲು ಕಾಯನಾದಶಿನಾ ವಿಕಾಸ್
ಕಶರೋರ್ ಸುರಳಕೆರ್ ಮುಂದಾಗದದುರು.
ಆಯರೋಗದ 12 ಸದಸಯಾರ ಪೆೈಕ ಏಳು
ಸದಸಯಾರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದದುರು.
ಗೆೈರಾದವರನ್್ನ ಸಂಪಕನಾಸಿದಾಗ, ಕರಿ-
ಯರಬ್ಬರನ್್ನ ಬಿಟ್್ಟ ಉಳಿದವರು
ಒಪ್್ಪಗೆಸೂಚಿಸಿದದುರು’ ಎಂದುಕ್ಪ್ಎಸ್ಸಿ
ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವ.

‘ಫ. 10 ಮತೆ್ತ ಸಭೆ ಸೆರೋರಲು

ಕಾಯನಾದಶಿನಾ ಫ. 7ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ಸಾ್ತಪ್ಸಿದಾಗ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿದದು

ಎಲಲಿರೂ ಒಪ್್ಪಗೆಸೂಚಿಸಿದಾದುರೆ.
ಆದರೆ, ‘ಸಭೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಲಲಿ.
ಹಿರೋಗಾಗ ಮುಂದೂಡಲು
ಸೂಚಿಸಿದೆದುರೋನ’ ಎಂದು ಇತರ

ಸದಸಯಾರಿಗೆ ಅಧಯಾಕ್ಷರು ಬುಧವಾರ
ಮಾಹಿತಿ ನಿರೋಡಿದಾದುರೆ’ ಎಂದು
ಮೂಲಗಳು ಹೆರೋಳಿವ.

‘ನರೋಮಕಾತಿ ಪ್ಕ್ಯ್ ವರೋಳೆ
ಪಾಲ್ಸಬರೋಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು
ಸಿಬ್ಬಂದ ಮತು್ತ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ
ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪ್ಎಆರ್) ಫ. 2ರಂದು
ಹೊರಡಿಸಿದದು ಸುತ್ತರೋಲೆ ಪ್ಕಾರವರೋ
ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಯನ್್ನ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ
ಪರಿಷಕೆರಿಸಿದದುರು. ಅಲಲಿದೆ, ಸಹಾಯಕ
ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಇ) ಹುದೆದುಗೆ ಆಯ್ಕೆ-
ಯಾದವರನ್್ನ ಪಟ್ಟಯಿಂದ ಕ್ೈಬಿಟ್್ಟ

ರ್ಇ ಪಟ್ಟ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗತು್ತ.
ಹಿರೋಗಾಗ, ಅನ್ಮೊರೋದನ ನಿರೋಡದೆರೋ
ಇರಲು ಯಾವುದೆರೋ ಕಾರಣ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಹಿರೋಗಾಗ, ಇತರ ಸದಸಯಾರು ಪಟ್ಟಗೆ
ಅನ್ಮೊರೋದನ ನಿರೋಡುವಂತೆ ಅಧಯಾಕ್ಷ-
ರಲ್ಲಿ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದದುರು. ಆದರೆ, ‘ಆಯ್ಕೆ
ಪಟ್ಟಯನ್್ನ ರ್ನ್ ನರೋಡಬರೋಕದೆ’
ಎಂದು ಕರಿಯ ಸದಸಯಾರ

ಬ್ಬರು ಹೆರೋಳಿದದುರಿಂದ, ಅಧಯಾಕ್ಷರು ಪಟ್ಟ
ಪ್ಕಟಣೆಗೆ ಒಪ್್ಪಗೆ ನಿರೋಡಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದೂ
ಮೂಲಗಳುಹೆರೋಳಿವ.

ಕ್ಪ್ಎಸ್ಸಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ಸಾಹುಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ,
ವಾಟ್್ಸಆಯಾಪ್ ಸಂದೆರೋಶ ಕಳುಹಿಸಿ
ಸಂಪಕನಾಸಲು ಯತಿ್ನಸಿದರೂ, ಅವರು
ಪ್ತಿಕ್ಯ್ಗೆ ಲಭಯಾರಾಗಲ್ಲಲಿ.

ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ 335 ಜೆಇ ಹುದ್ದೆ:
ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟಿಟಿ ವಿಳಂಬ

ಕಪ್ಎಸ್ಸ್: ಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರ�ಬ್ಬರಿಂದ ಅಡ್ಡಗಾಲು– ಆರ�ೇಪ

l ರಾರ್ರೋಶ್ರೆೈಚಟಲಿ ಅಿಂತಿಮಆಯ್ಕೆ ಪಟಿಟೆಯನು್ನ
ಸಭೆಗೆಮಿಂಡಿಸ್ದ್ದಾರೀನೆ.

ಆದರ, ಕ್ಲವು ಸದಸ್ಯರ ವೆೈಯಕತಿಕ
ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಿಂತಿಮ ಪಟಿಟೆ ಪ್ಕಟಿಸಲು
ಅನುಮೊರೀದನೆ ಸ್ಕಕೆಲಲಿ
ವಿಕಾಸ್ಕಿಶೇರ್ಸುರಳ್ಕರ್,
ಕಾಯ್ಯದರ್್ಯ, ಕ್ಪಿಎಸ್ಸಿ

ಕಲ್್ಯಣ ಕರ್ಧಾಟಕ ಅಭ್ಯರ್ಧಾಗಳಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ
ನರೋಮಕಾತಿ ಪ್ಕ್ಯ್ಗಳ ಕುರಿತು
ಇದೆರೋ 2ರಂದುರಾಜಯಾ ಸಕಾನಾರ
ಪರಿಷಕೆಕೃತ ಸುತ್ತರೋಲೆಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಅದರ ಪ್ಕಾರ, ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ
ಪಟ್ಟ ಇನ್್ನ ಪ್ಕಟಸದೆರೋ ಇರುವ
ನರೋಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನರೋಮಕಾತಿ
ಪಾ್ಧಕಾರಗಳು (ಕ್ಪ್ಎಸ್ಸಿ,
ಕ್ಇಎ) ಇತರ ವೃಂದದ
ಅಭಯಾರ್ನಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಯನ್್ನ
ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಬರೋಕು. ಆ
ಪಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ
(ಕ್ಕ್) ಭಾಗದ ಅಭಯಾರ್ನಾಗಳಿದದುರೆ
ಅವರನ್್ನ ‘ಕ್ಕ್ ಮಿರೋಸಲಾತಿ’ಯಡಿ
ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಸವಾಂತ ಅಹನಾತೆಯಡಿ

ಪರಿಗಣಿಸಬರೋಕು. ಆ ನಂತರ
‘ಕ್ಕ್ ಮಿರೋಸಲಾತಿ’ಯ ಅಭಯಾರ್ನಾ-
ಗಳನ್್ನ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬರೋಕು.
ಇದರಿಂದಾಗ, ‘ಕ್ಕ್ ಮಿರೋಸಲಾತಿ’
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಲಿದೆಯೂ, ಆಭಾಗದ
ಅಭಯಾರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗವ
ಭಾಗಯಾ ಸಿಗಲ್ದೆ. ಪ್ಡಬುಲಿಯುಡಿ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಹುದೆದು
ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟ (ಜ. 26)
ಈ ಸುತ್ತರೋಲೆಗಂತಮೊದಲೆರೋ
ಪ್ಕಟಗೊಂಡಿದದುರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ
ಅನವಾಯ ಆಗಲಲಿ. ಆದರೆ, ಕರಿಯ
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಗೆ
ಅನವಾಯವಾಗದೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
ವಿಶೆೇಷ

ಸಾಿಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಸ್ಿಂಚನಮತ್ತಿ ಪ್ಶಸ್ತಿ ಪ್ದಾನ:
ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಗಂಗಂಬಿಕೆ ಮಲಿಲಿಕರ್ತೆನ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್: ಗಂಡಸಿ ಸದ್ನಂದಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಶಸಿತಿ
ಪ್ರದ್ನ: ಟೈಗರ್ ಅಶೇಕ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಲತಿ
ಸುಧೇರ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಮುನ್ನೇತ್, ಅತಿಥಿಗಳು:
ಭಾ.ಮ. ಹರಿೇಶ್, ರವಿ ಡಿ. ಚೆನ್ನಣಣೆನವರ್, ಅಪ್್ಪ
ವಂಕಟೇಶ್, ಆಯೇಜನೆ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ
ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ನರನ ರಂಗಮಂದಿರ,
ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತಿ, ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 9.30
‘ದಪನಾಣ’ ಕಾಲರೀಜುದಿರ್ಚರಣೆ ಸಮಾರಿಂಭ
2022–23: ಅತಿಥಿಗಳು: ಪಿ. ಕೃಷಣೆಕಂತ್,
ಪ್ರಮೇದ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟು, ಜಿ.ವಿ. ವಿಶವಾನಾಥ್, ಎನ್.
ಬಿ. ಭಟ್, ಅನಂತ ಕೆ. ಅರ್್ರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್: ಕೆ.ಎಸ್.
ಸಮಿೇರಸಿಂಹ, ಆಯೇಜನೆ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಳ: ವಿಜರ
ವಿಭಜಿತ ಪದವಿಪೂವತೆ ಕಲೇರ್, ಆರ್.ವಿ.
ರಸ್ತಿ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 10.30
ವಾಷನಾಕೊರೀತಸ್ವಹಾಗೂಸಾಿಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಸಿಂಭ್ಮ:
ಉದಾಘಾಟನೆ: ಎಂ. ಕೃಷಣೆಪ್ಪ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಪ್ರೇಮ್,
ದಯಾನಂದ್ ಎಸ್.ಪಿ., ಎಸ್. ಮಹಾದೇವರ್ಯ,
ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂತಿತೆ, ಆಯೇಜನೆ: ಜಗ
ಜ್ಯೇತಿ ಬಸವೇಶವಾರ ಸಹಕರ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ:
ಬಸವೇಶವಾರ ಪದವಿಪೂವತೆ, ಪದವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಹಾವಿದ್್ಯಲರ, ವಿಜರನಗರ, ಬೆಳ್ಗೆಗೆ
10.30
ಸ್ಪಧಾನಾತಮೆಕ ಪರಿರೀಕ್ಗಳ್ಗೆಪೂವನಾಭಾವಿ ತರಬೆರೀತಿ
ತರಗತಿಗಳಉದಾಘಾಟನೆ: ಕೆ. ಜರಪ್ರಕಶ್ ಹಗೆಡೆ,

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್: ಜರಕರ್ ಎಸ್.ಎಂ., ಅತಿಥಿಗಳು:
ಎನ್. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಆರ್. ಅನುರಾಧ
ಪಟೇಲ್, ಆಯೇಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶವಾ
ವಿದ್್ಯಲರ, ಸ್ಥಳ: ಹಿಂದುಳ್ದ ವಗತೆಗಳ ಕೇಶ,
ಜಾಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಮಧ್್ಯಹ್ನ 2.30
ಪ್ಶಸ್ತಿ ಪತ್ ಪ್ದಾನ ಸಮಾರಿಂಭ: ಅತಿಥಿಗಳು:
ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೇತ್, ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೆೇಶ್,
ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯ, ರಶಿ್ಮ ವಿ. ಮಹೇಶ್, ರಿರ್ೇಶ್
ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಆಯೇಜನೆ: ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್
ಮತ್ತಿ ಗೆೈಡ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಗಜಿನ ಮನೆ, ರಾಜಭವನ,
ಸಂಜೆ 4
ಕಗ್ಗ ರಾಜಶರೀಖರ್ ಎಸ್.ಜಿ. ಅವರು
ಸಿಂಪಾದಿಸ್ದಶಿಂತವೆರೀರಿಗೊರೀಪಾಲಗೌಡರ
‘ಸಮಾಜವಾದದ ಸಹಾ್ಯದಿ್’ ಪುಸತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ:
ಬಿ.ಟ್. ಲಲಿತಾ ನಾರಕ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್: ಎಚ್.
ಎನ್. ನಾಗಮೇಹನದ್ಸ್, ಅತಿಥಿಗಳು:
ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮರ್ಯ, ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್,
ಸತಿೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಹೊಸಮನಿ, ಉಪ
ಸಿ್ಥತಿ: ಕಿಗಗೆ ರಾಜಶೆೇಖರ್ ಎಸ್.ಜಿ., ರಾಮ
ಮನೇಹರ ಶಂತವೇರಿ, ಪ್ರಸ್ತಿವನೆ: ಬಿ. ರಾಜ
ಶೆೇಖರಮೂತಿತೆ, ಆಯೇಜನೆ: ಜನ ಪ್ರಕಶನ,
ಸ್ಥಳ: ಬಾಪೂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಗಂಧಭವನ,
ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತಿ, ಸಂಜೆ 4.30
ಆರ್.ವಿ. ಪ್ಭಾಕರಯುವ ರಿಂಗ ಸಿಂಘಟರ್
ಪ್ರಶಸ್್ತ ಪ್ರದಾನ: ಟ್.ಎಸ್. ನಾಗಭರಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್:
ಎ. ಪದ್ಮನಾಭ, ಅತಿಥಿ: ಕೆ.ವಿ ನಾಗರಾಜಮೂತಿತೆ,

ಉಪಸಿ್ಥತಿ: ಗುಣಸ್ಯಿ, ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರಸಕೌಕೃತರು:
ಹನು ರಾಮಸಂಜಿೇವ, ಆಯೇಜನೆ: ಭಾರತ
ಯಾತಾ್ರ ಕೆೇಂದ್ರ, ರಂಗಸ್ರಭ, ಸ್ಥಳ: ಸಂಸ
ಬರಲು ರಂಗಮಂದಿರ, ರವಿೇಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ೇತ್ರದ
ಆವರಣ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತಿ, ಸಂಜೆ 4.30
ಪ್ವಚನವಾಹನಕಾಯನಾಕ್ಮ: ‘ಸಂಕಷಟುಹರ
ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ’, ಆಯೇಜನೆ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಳ:
ರಾಗೇಗುಡಡೆದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೆೇರಸ್ವಾಮಿ ಭಕತಿ
ಮಂಡಳ್ರ ಸ್ಂಸಕೌಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ಜರನಗರ,
ಸಂಜೆ 6.30

ನೃತ್ಯ ಪ್ದಶನಾನ: ಚಿನ್ಮರ ನೃತ್ಯ ಶಲ
ವಿದ್್ಯಥಿತೆಗಳು, ಮಾಗತೆದಶತೆನ:
ರ್ೇಜಸಿವಾನಿ ಬಾಲಾಜಿ, ರೇಖಾ ದಿನೆೇಶ್,
ಆಯೇಜನೆ ಮತ್ತಿ ಸ್ಥಳ: ನಂಜನಗೂಡು
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ,
ಜರನಗರ 5ನೆೇ ಬಡಾವಣ್, ಸಂಜೆ 7.30

ಚಿನ್ಮಯ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ವಿದ್್ಯರ್ಥಿಗಳು

ನಗರದಲಲಿ ಇಿಂದು

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಾಖಲೆಗಳನ್್ನ
ಪರಿಶಿರೋಲ್ಸದೆ ₹4.06 ಕೊರೋಟ ಪರಿಹಾರ
ವಿತರಿಸಿದ ಆರರೋಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ದೆರೋಶ್ಭಿವೃದ್ಧ ಮಂಡಳಿ(-
ಕ್ಐಎಡಿಬಿ) ಅಧಕಾರಿಗಳು ಸೆರೋರಿ ಐವರ
ವಿರುದ್ಧ ಪಲ್ರೋಸರು ಎಫ್ಐಆರ್
ದಾಖಲ್ಸಿದಾದುರೆ.

ಮಟ್ ರೆೈಲುಮಾಗನಾ ನಿಮಾನಾಣಕ್ಕೆ
ಬನಿ್ನಗಾನಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ಮದ ಸವನಾ ನಂಬರ್
83/2ರ ಜ್ಗದ ವಾಯಾಜಯಾ ಸಿಟ ಸಿವಿಲ
ರ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತಯಾಥನಾಗೊಂಡಿತು್ತ.
ಆದರೆ, ಆ ಜ್ಗ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದದದು
ವಯಾಕ್ತಯಬ್ಬರು ರ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಟ್ಟ-
ಲೆರೋರಿದದುರು. ಅದು ಹೆೈಕೊರೋಟ್ನಾನಲ್ಲಿ
ವಿಚರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದೆರೋ ಸವನಾ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 142.56
ಚದರ ಮಿರೋಟರ್ ಜ್ಗವನ್್ನ ಮಟ್

ರೆೈಲು ಮಾಗನಾಕ್ಕೆ ಸಾವಾಧರೋನಪಡಿಸಿಕೊ-
ಳ್ಳಲಾಗದೆ. ವಾಯಾಜಯಾ ಹೆೈಕೊರೋಟ್ನಾನಲ್ಲಿ
ವಿಚರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ
ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚಚಿ
ರಿಕ್ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕ್ಐಎಡಿಬಿ ವಿಶರೋಷ
ಭೂಸಾವಾಧರೋರ್ಧಕಾರಿಗೆ (ಮಟ್)
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ ಪ್ಧಾನ ವಯಾವಸಾಥಾಪಕ
(ಭೂಸಾವಾಧರೋನ) ಎಂ.ಎಸ್.ಚನ್ನಪ್ಪ
ಗೌಡರ್ ಪತ್ ಬರೆದದದುರು.

ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದದಾದುರೆ ಎನ್ನಲಾದ
ತಿರುಮಲೆರೋಶ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮರ್ರೋಕ್
ಅಹಮದ್, ಬಿ.ಎಂ.ಉದಯ್, ಬಿ.ಎಂ.

ವಿನಯ್ ಅವರನ್್ನ ಆರರೋಪ್ಗಳರ್್ನಗ-
ಸಿ ಹಲಸೂರು ಗೆರೋಟ್ಠಾಣೆಪಲ್ರೋಸರು
ಎಫ್ಐಆರ್ದಾಖಲ್ಸಿಕೊಂಡಿದಾದುರೆ.

‘ನಕಲ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಕ್ಐಎಡಿಬಿ ಅಧಕಾರಿಗಳೊಂದಗೆ
ಶ್ಮಿರೋಲಾಗ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಮೊರೋಸ
ಮಾಡಲಾಗದೆ’ ಎಂದು ಎಂ.ಯತಿರೋಶ್
ನಿರೋಡಿರುವದೂರುಆಧರಿಸಿಪಲ್ರೋಸರು
ಎಫ್ಐಆರ್ದಾಖಲ್ಸಿದಾದುರೆ.

‘ರಾಷಿ್ಟ್ರರೋಯ ಹೆದಾದುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೂ
ಇದೆರೋ ಸವನಾ ನಂಬರ್ನ ಜ್ಗವನ್್ನ
ಸಾವಾಧರೋನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ.

ಆದರೆ, ವಾಯಾಜಯಾ ಇರುವುದರಿಂದ
ಇನ್್ನ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲಲಿ.
ಇದೆಲಲಿವೂ ಗೊತಿ್ತದದುರೂ, ಕ್ಐಎಡಿಬಿ
ಅಧಕಾರಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ
ಮಾಡಿದಾದುರೆ’ ಎಂದು ದೂರುದಾರ
ಯತಿರೋಶ್ದೂರುತಾ್ತರೆ.

‘ಈಗಾಗಲೆರೋ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದರು
ವವರು ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇರುವ ಜ್ಗಕ್ಕೆ
ಮಟ್ರೆೈಲುಮಾಗನಾಕ್ಕೆಸಂಬಂಧವರೋ
ಇಲಲಿ. ರಸೆ್ತಯಒಂದುಬದಯಲ್ಲಿಮಟ್
ರೆೈಲು ಮಾಗನಾವಿದದುರೆ, ಇನ್ನಂದು
ಬದಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಡ್ಗಳಿವ. ಆದರೂ,
ಪರಿಹಾರನಿರೋಡಲಾಗದೆ’ ಎಂದುಅವರು
ಆರರೋಪ್ಸಿದರು. ಈ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ತಿಕ್ಯ್
ಪಡೆಯಲು ಕ್ಐಎಡಿಬಿ ವಿಶರೋಷ ಭೂ
ಸಾವಾಧರೋರ್ಧಕಾರಿ(ಮಟ್) ಪ್ಸನ್ನ
ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್್ನ ಸಂಪಕನಾಸಲು
ಪ್ಯತಿ್ನಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು
ಕರೆ ಸಿವಾರೋಕರಿಸಲ್ಲಲಿ.

ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗೆ ₹4.06 ಕ್ೊೇಟಿ ಪರಿಹಾರ?
ಕಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಯಾರಕೈವಾಡ–ತನಿಖೆಯುಂದ ಬಯಲು
ಕ್ಐಎಡಿಬಿ ಕಚರೋರಿಯಲ್ಲಿಯಾವ ಅಧಕಾರಿಯ ಕ್ೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂಬುದು
ಇನ್್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಕಾರಣಯಾವುದೆರೋ ಅಧಕಾರಿಯಹೆಸರನ್್ನ ಎಫ್ಐ-
ಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಸಿಲಲಿ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿಯಾರ ಕ್ೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂಬುದು
ಗೊತಾ್ತಗಲ್ದೆ ಎಂದುಪಲ್ರೋಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಆನೋಕಲ್: ಜಿ20 ದೆರೋಶಗಳ ಪ್ತಿನಿಧಗಳು
ಭೆರೋಟ ನಿರೋಡುತಿ್ತರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ. 9ರಂದು
ಬನ್ನರೋರುಘಟ್ಟ ರ್ೈವಿಕ ಉದಾಯಾನಕ್ಕೆ ರರ್ ಘರೋಷಿ
ಸಲಾಗದೆ. ಭದ್ತೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ಈ ಕ್ಮ
ಕ್ೈಗೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಎಂದು ಉದಾಯಾನದ ಕಾಯನಾ
ನಿವಾನಾಹಕ ನಿದೆರೋನಾಶಕ ಸುನಿರೋಲ ಪರ್ವಾರ್
ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಪ್ಸಕ್ತ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಿ20 ದೆರೋಶಗಳ
ಆತಿಥಯಾ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ
ಮತು್ತ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯನಾಕಾರಿ
ಗಂಪ್ನ ಪ್ತಿನಿಧಗಳು ಬನ್ನರೋರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೆರೋಟ
ನಿರೋಡುತಿ್ತದಾದುರೆ.

ವಿವಿಧ ದೆರೋಶಗಳ 150 ಪ್ತಿನಿಧಗಳು ಭೆರೋಟ
ನಿರೋಡುತಿ್ತದುದು, ಪ್ತಿನಿಧಗಳನ್್ನ ಸಾವಾಗತಿಸಲು

ಬನ್ನರೋರುಘಟ್ಟ ರ್ೈವಿಕ ಉದಾಯಾನ ಸಜ್ಜೆಗದೆ
ಎಂದುತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.ಹಾಗಾಗಉದಾಯಾನ, ಸಫಾರಿ
ಮತು್ತ ಚಿಟ್ಟ ಉದಾಯಾನವು ಭದ್ತೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ
ಸಾವನಾಜನಿಕರ ವಿರೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭಯಾವಿರುವುದಲಲಿ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.
ಬಗಿ ಬೆಂದೋಬಸ್್ತ: ಪಲ್ರೋಸರು ಬುಧವಾರ
ದಂದಲೆರೋ ಬಿಗ ಬಂದೊರೋಬಸ್್ತ ಕ್ೈಗೊಂಡಿದಾದುರೆ.

ಇರಂದು ಬನ್ೀರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ರಜೆ

ನಗರದ ಬಳ್ಂದೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ವೈತ್ ಹಂಡೆೈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್5 ಇ.ವಿ.ಕಾರನ್ನು ಇಸ�್ರ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಪ್ರದಿೇಪ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪತಿ ಮತ್ತಿ ವಿ.ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ಅನಾವರಣ
ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ವೈತ್ ಹಂಡೆೈ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ನಿದೇಥಿಶಕ
ಅಜಯ್ ಸ್ಂಗ್, ಹಂಡೆೈ ಮೋಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಹಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸ್ ಬಾ್ಯಂಕ್
ಅಧಿಕಾರಿ ಜ�ೇವಿಯಲ್ ರಾಜ್ ಇದ್ದಾರ.

ನವದೆಹಲಿ: ಚಿರೋರ್ ಮೂಲದ
ಹಾಯಾಕರ್ಗಳು ದೆರೋಶದ ಇಂಟರ್ನಟ್
ಮೂಲಸೌಕಯನಾಗಳನ್್ನ ಗರಿಯಾಗಸಿ
ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚುಚಿತಿ್ತರುವ
ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾವಾಡ್ ಸದಸಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ಸಹಯರೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ
ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ಜ್ಗೃತಿ ಮೂಡಿ
ಸುವ ಕಾಯನಾಕ್ಮಕ್ಕೆ ಚಲನ ನಿರೋಡಲು
ಮುಂದಾಗದೆ.

‘ಕಾವಾಡ್ ಸೆೈಬರ್ಚಲೆಂಜ್’ ಹೆಸರಿನ
ಈ ಕಾಯನಾಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕ, ಆಸೆ್ಟ್ರರೋ
ಲ್ಯಾ, ಜಪಾನ್ ದೆರೋಶಗಳು ಪಾಲೊ್ಗಳ್ಳ
ಲ್ವ. ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರ–ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಪ್ದೆರೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟರ್ನಟ್ ಬಳಕ್
ದಾರರುಕ್ಡಪಾಲೊ್ಗಳ್ಳಲ್ದಾದುರೆ.

ಚ್ೇರ್ಹ್್ಯಕರ್ಗಳದಾಳಿ:
‘ಕಾವಾಡ್’ನಿುಂದ ಸೈಬರ್
ಸುರಕ್ಷತಾಕಾಯಧಾಕ್ರಮ
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