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ನಗರದ 2–3 ಕಡೆ ಕಳ್ಳತನ ಶಂಕೆ l ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಅಲಾರಾಂನಾಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಎಟಿಎಾಂ ಕಳ್ಳರು
ಅಪರಾಧ
ಸುದಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಎರಡು ಮೂರು
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು
ಕತ್ತರಿಸಿ ಲಕ್ಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕದ್ದು
ಕಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದದು ಕಳ್ಳರಿಬ್ಬರು,
ಭಾನ್ವಾರ ರಾತ್್ರ ಮತ್ತಂದ್ ಎಟಿಎಂ
ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗಲು ಯತ್ನುಸಿ
ಪೊಲ್ೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದುದ್ದುರೆ.
‘ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಠಾಣೆ ವಾಯಾಪ್್ತಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ಶಾಖೆಯ ಎಟಿಎಂ
ಘಟಕಕ್ಕಿ ನ್ಗಿಗಿದದು ಆರೀಪ್ಗಳು,
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟರ್ನಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಹಣವನ್ನುಲಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಂಬಿಕಂಡು
ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದದುರು. ಅದೀ
ವೀಳೆ ಕಾಯಾಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು
ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತ’ ಎಂದ್ ಪೊಲ್ೀಸ್
ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೀಳಿದರು.
‘ಪಂಜ್ಬ್ನ ಹರಯಾ ಆರೀ
ಹಾಗೂ
ಸುರಬಿಜಾತ್
ಬಂಧಿತರು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ನಗರದ
ಎರಡು
ಮೂರು ಕಡೆ ಕೃತಯಾ ಎಸಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್
ಲಭಯಾವಾಗಿದ. ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿ

ಸುರಬ್ಜಿತ್

ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ
ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ

ಹರ್ಯಾ

ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ಹಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗ್ಗಿ
ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೀರಲ್ದದುೀವ’
ಎಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಅಲಾರೆಂ
ನೀಡಿದ್ದ
ಸುಳಿವು:
‘ಹರಿಯಾಣ ನೀಂದಣಿ ಸಂಖೆಯಾಯ ಕಾರಿ
ನಲ್ಲಿ
ಬಂದ್ದದು
ಆರೀಪ್ಗಳು,
ಅದನ್ನು ದೂರದಲಲಿೀ ನಲ್ಲಿಸಿ ಎಟಿಎಂ
ಘಟಕಕ್ಕಿ
ಬಂದ್ದದುರು.
ಹಲಮೆಟ್
ಧರಿಸಿಕಂಡು
ರಾಡ್,
ಗ್ಯಾಸ್
ಕಟರ್
ಹಾಗೂ
ಸ್ಕಿರೂಡೆ್ರರೈವರ್
ಸಮೀತ
ಘಟಕದೊಳಗೆ
ನ್ಗಿಗಿ
ದದುರು’ ಎಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೀಳಿದರು.

ಆರ�
ರ�ೀಪಿಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಎಟಿಎಂ
ಯಂತ್ರ
‘ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ.
ಕಾಯಾಮರಾಗೆ
ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅಂಟಿಸಿದದುರು.
ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರವನ್ನು ರಾಡ್ನಂದ
ಹೊಡೆದ್
ಹಾಗೂ
ಗ್ಯಾಸ್
ಕಟರ್ನಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದದುರು. ಘಟಕಕ್ಕಿ
ಅಳವಡಿಸಿದದು ತಂತ್ ನಷ್ಕಿರೂಯಗೊಳು್ಳತ್್ತದದುಂತೆ ಎಸ್ಬಿಐನ ಮಂಬೈ ಪ್ರಧಾನ
ಕಚೀರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಾರಾಂ ಹೊಡೆದ್
ಕಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತ.
ಅಲ್ಲಿಯ

‘ಕಳೆದ ತ್ಂಗಳು ನಗರಕ್ಕಿ ಬಂದ್ರುವ ಆರೀಪ್ಗಳು, ಬಿಟಿಎಂ
ಲೀಔಟ್ನ ಮನ್ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದದುರು. ನಗರದಲ್ಲಿ
ಓಡಾಡಿ, ಸೆಕ್ಯಾರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದ್ ಇಲಲಿದ ಎಟಿಎಂ ಘಟಕಗಳನ್ನು
ಗುರುತ್ಸುತ್್ತದದುರು. ರಾತ್್ರ ವೀಳೆ ಘಟಕಕ್ಕಿ ನ್ಗಿಗಿ ಕೃತಯಾ ಎಸಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್್ತದದುರು’ ಎಂದ್ ಪೊಲ್ೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೀಳಿದರು.
‘ಎಟಿಎಂ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರೀಪ್ಗಳು
ಪರಿಣತ್ ಹೊಂದ್ದ್ದುರೆ. ಅದೀ ಕಾರಣಕ್ಕಿ ಮೀಲ್ಂದ ಮೀಲ
ಕೃತಯಾ ಎಸಗುತ್್ತದದುರು. ಹೈದರಾಬ್ದ್ನಲ್ಲಿ ಆರೀಪ್ಗಳು
ಎಟಿಎಂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತ್ ಇದ’ ಎಂದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸ್ಥಳಿೀಯ
ಬ್ಯಾಂಕ್
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ ನೀಡಿದದುರು.
ಅವರೆೀ ಪೊಲ್ೀಸ್ ನಯಂತ್ರಣ ಕಚೀರಿಗೆ
ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿರಯ ತ್ಳಿಸಿದದುರು.’
‘ಗಸಿ್ತನಲ್ಲಿದದು ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನ
ಸಿಬ್ಬಂದ್
ಸ್ಥಳಕ್ಕಿ
ಹೊೀಗಿದದುರು.
ಆರೀಪ್ಗಳು
ಘಟಕದೊಳಗೆ

ಆದಿಚಂಚನಗ್ರಿ
ಮಠದ ಶಾಖೆಯ
ನೌಕರ ಸ್ವು

ಅಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ

‘ಮಲ ಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೆಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷೀಧಿಸುವಲಲಿ ರಜ್ಯ ಸರ್್ಣರ
ವಿಫಲವಾಗಿದೆ’ ಎೆಂದು ಆರೀಪಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸೆಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರು ನಗರದ ಪುರಭವನ
ಎದುರು ಸೀಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು – ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ:
ಇಲ್ಲಿನ
ಗೆ್ರೀಟರ್
ನೀಯಾಡಿದ ಬಿಸ್್ರಕ್ ಬಳಿ ಇರುವ
ಕನ್ಯಾಟಕ ಮೂಲದ ಆದ್ಚ್ಂಚನಗಿರಿ
ಮಠದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಬ್ಬರು
ಅನ್ಮಾನ್ಸಪಿದವಾಗಿ ಮೃತಪಟಿ್ಟದ್ದುರೆ.
ಜ.21ರಂದ್ ಲಕಕಿಪತ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ
ದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕ್ಯಾ ಆಗಿ ಕ್ಲಸಕ್ಕಿ ಸೆೀರಿದದು
ಗುರುರಾಜ್ (24) ಮೃತ ವಯಾಕ್್ತ. ಭಾನ್
ವಾರ ಬಳಿಗೆಗಿ ಕಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್
ಶವವನ್ನು ಕಂಡ ಇನನುಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದ್
ಮಠದ ದಹಲ್ ಶಾಖೆಯ ಉಸು್ತವಾರಿ
ಆನಂದನ್ಥ ಸ್ವಾಮಿೀಜಿಗೆ ವಿರಯ
ತ್ಳಿಸಿದ್ದುರೆ. ಶವದ ಬಳಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಇಟಿ್ಟಗೆ
ಪತೆ್ತಯಾಗಿದ ಎಂದ್ ಪೊಲ್ೀಸರು
ತ್ಳಿಸಿದ್ದುರೆ.

ಕೆ�ೀರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣೆ
ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈದಿಗಳ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಹೈಕೆ�

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಹ
ಹೊ
ೊಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ೈದ್ಗಳ
ಅಸಹಜ
ಸ್ವು
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ,
ಮೃತರ ಕ್ಟ್ಂಬದವರಿಗೆ ಮಧಯಾಂತರ
ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆಯಾ ಜಿಲಾಲಿ ವಾಯಾಪ್್ತ
ಯಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ
ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಮಖಯಾಸ್ಥರನ್ನುಗಿ ನ್ೀಮಿಸಿ’
ಎಂದ್ ಹೈಕೀಟ್ಯಾ, ರಾಜಯಾ ಸಕಾಯಾರಕ್ಕಿ
ಆದೀಶಿಸಿದ.
ಸುಪ್್ರೀಂ ಕೀಟ್ಯಾ ನದೀಯಾಶನದ
ಮೀರೆಗೆ ಹೈಕೀಟ್ಯಾ, ಸವಾಯಂಪ್ರೀರಿ-

ತವಾಗಿ ದ್ಖಲ್ಸಿಕಂಡಿರುವ ಸ್ವಯಾ
ಜನಕ ಹಿತ್ಸಕ್್ತ ಅಜಿಯಾಯನ್ನು ಮಖಯಾ
ನ್ಯಾಯಮೂತ್ಯಾ ಅಭಯ್ ಎಸ್.ಓಕಾ
ನ್ೀತೃತವಾದ ವಿಭಾಗಿೀಯ ನ್ಯಾಯಪ್ೀಠ
ಸೀಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ.
‘ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಹಜ ಸ್ವು
ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ
ಗಳು ತಮಮೆ ಜಿಲಲಿಯಲ್ಲಿನ ಜೈಲು
ಗಳ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯಬೀಕ್. ಮೃತರ ಕ್ಟ್ಂಬ
ದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕಾಯಯಾಕ್ಕಿ
ಜಿಲಾಲಿ ಕಾನೂನ್ ಸೆೀವಾ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳ

ನ್ರವು ಪಡೆದ್ಕಳ್ಳಬೀಕ್. ಮೃತ
ಕ್ಟ್ಂಬದವರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿ ಅಜಿಯಾ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪೊಲ್ೀಸರ ನ್ರವು ಪಡೆದ್ ಅಗತಯಾ
ತನಖೆ ನಡೆಸಬೀಕ್’ ಎಂದ್ ಸ್ಚ್ಸಿದ.
‘ಮಧಯಾಂತರ
ಪರಿಹಾರ
ಕೀರಿರುವ ಅಜಿಯಾಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಳಿೀಯ
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕ
ಪ್ರಸ್ರ
ಹೊಂದ್ದ
ಪತ್್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಜ್ಹಿೀರಾತ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಬೀಕ್.
ಅಜಿಯಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೃತ ಕ್ಟ್ಂಬ
ದವರ
ಸ್ಚಾತನದ
ಖಚ್ತತೆಗೆ

ನೀಡಿರುವ
ದೂರು
ಆಧರಿಸಿ
ಹೊೀಟೆಲ್ ವಯಾವಸ್್ಥಪಕ, ಕಾಯಯಾಕ್ರಮ
ಸಂಯೊೀಜಕ, ಭದ್ರತ್ ವಯಾವಸ್್ಥಪಕ
ಸೆೀರಿ ಆರು ಮಂದ್ ವಿರುದಧಿ ಎಫ್ಐಆರ್
ದ್ಖಲ್ಸಿಕಳ್ಳಲಾಗಿದ’
ಎಂದ್
ಪೊಲ್ೀಸರು ಹೀಳಿದರು.
‘ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ ವಯಾಕ್್ತಗಳು
ವಿನ್ಕಾರಣ
ಜಗಳ
ತೆಗೆದರು.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದದು ಬೌನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ದೂರು
ನೀಡಿದವು.
ಅವರು
ನಮಮೆನ್ನುೀ
ಹೊರಗೆ
ದಬಿ್ಬದರು.
ತಡರಾತ್್ರ
ಹೊೀಟೆಲ್ನ
ಮಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ನಂತ್ದದುವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ವಯಾಕ್್ತ

ಚಾಕ್ವಿನಂದ
ಸಂಕಲಪಿ
ಅವರಿಗೆ
ಇರಿದ್ದದು. ಹೊೀಟೆಲ್ನ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟಿ
ಸಿಬ್ಬಂದ್
ಸಹಾಯಕ್ಕಿ
ಬರಲ್ಲಲಿ.
ಗ್ಯಗೊಂಡಿದದು ಸಂಕಲಪಿ ಅವರನ್ನು
ನ್ವೀ
ಆಸಪಿಪಿತೆ್ರಗೆ
ಕರೆದೊಯುದು
ದ್ಖಲ್ಸಿದವು’ ಎಂದ್ ಭಾಗಯಾವ್
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಿದ್ದುರೆ.
‘ಔತಣಕೂಟ
ನಡೆಸಲು
ಹೊೀಟೆಲ್ನವರು
ಯಾವುದೀ
ಅನ್ಮತ್
ಪಡೆದ್ಲಲಿ.
ಚಾಕ್
ಇದದುವರನೂನು
ಒಳಗೆ
ಬಿಟ್್ಟ
ನಲಯಾಕ್ಷಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದುರೆ’ ಎಂದೂ ಉಲಲಿೀಖಿಸಿದ್ದುರೆ.

ಹ
�ೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇರಿತ
ಹ�

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ಲಲ್ತ್
ಅಶೀಕ
ಹೊೀಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ
ಶನವಾರ
ರಾತ್್ರ
ಆಯೊೀಜಿಸಿದದು
ಔತಣಕೂಟದ
ವೀಳೆ ಸಂಕಲಪಿ (19) ಎಂಬುವರಿಗೆ
ಚಾಕ್ವಿನಂದ ಇರಿದ್ ಕಲಗೆ ಯತ್ನುಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೈಗ್ರಂಡ್್ಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕರಣ ದ್ಖಲಾಗಿದ.
‘ಜ.ಪ್.ನಗರದ ಸಂಕಲಪಿ ಹಾಗೂ
ಆತನ
ಸೆನುೀಹಿತರು
ಔತಣಕೂಟಕ್ಕಿ
ಹೊೀಗಿದದು ವೀಳೆ ಈ ಘಟನ್ ನಡೆದ್ದ.
ಸಂಕಲಪಿ ಅವರ ಸೆನುೀಹಿತ ಭಾಗಯಾವ್

ಸೆಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್್ದ

₹112 ಕೇಟಿ
ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅತ್ವೃಷ್್ಟ ಹಾಗೂ
ಪ್ರವಾಹಪ್ೀಡಿತ ಜಿಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾಯಯಾಗಳನ್ನು ಕ್ೈಗೊಳು್ಳವ ಸಲುವಾಗಿ
14 ಜಿಲಲಿಗಳಿಗೆ ₹112 ಕೀಟಿಯನ್ನು
ಸಕಾಯಾರ ಸೀಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದ.
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈಯಕ್್ತಕ
ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಡಿಮ ಇರುವ
ಜಿಲಲಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ದ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದ. ಬಳ್್ಳರಿ ಜಿಲಲಿಗೆ ಅತ್
ಹಚ್ಚಿ ₹15 ಕೀಟಿ, ದ್ವಣಗೆರೆಗೆ
₹14 ಕೀಟಿ, ಚ್ತ್ರದ್ಗಯಾಕ್ಕಿ ₹13
ಕೀಟಿ, ಬಂಗಳೂರು ಗ್್ರಮಾಂತರ,
ಚ್ಕಕಿಬಳ್್ಳಪುರ, ಕೀಲಾರ ಜಿಲಲಿಗೆ
ತಲಾ ₹10 ಕೀಟಿ, ಬಿೀದರ್,
ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕಪಪಿಳ,
ರಾಮನಗರ, ವಿಜಯಪುರ,
ರಾಯಚೂರು, ತಮಕೂರು,
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಲಿಗೆ ತಲಾ ₹5 ಕೀಟಿ
ನೀಡಲಾಗಿದ.

ಗಂಡಾ
ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ರೌಡಿ
ಸುಕಿ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಲ ಯತನು, ಸುಲ್ಗೆ
ಹಾಗೂ ಜಿೀವ ಬದರಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗಿಯಾಗಿದದು ರೌಡಿ ಸುಕ್ ಅಲ್ಯಾಸ್
ಸುಕ್ೀಶ (25) ಎಂಬ್ತನನ್ನು ಗೂಂಡಾ
ಕಾಯದುಯಡಿ ಕ್ಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೀಔಟ್
ಪೊಲ್ೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದುರೆ.
‘ಯಲಚೀನಹಳಿ್ಳಯ
ಕಾಶಿನಗರ ವೃತ್ತದ ನವಾಸಿ ಸುಕ್ೀಶ,
2012ರಿಂದಲೀ ಅಪರಾಧ ಕೃತಯಾಗಳನ್ನು
ಎಸಗಲಾರಂಭಿಸಿದದು. ಆತನ ವಿರುದಧಿ
ರೌಡಿಪಟಿ್ಟ ಸಹ ಇತ್ತ’ ಎಂದ್

ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸುಲ್ಗೆ
ಯುವಕ ಬಂಧನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನ್ಗೆ ನ್ಗಿಗಿ
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬದರಿಸಿ ಸುಲ್ಗೆ
ಮಾಡುತ್್ತದದು ಆರೀಪದಡಿ ಕ್ರಣ್
(22) ಎಂಬ್ತನನ್ನು ಬನಶಂಕರಿ
ಪೊಲ್ೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದುರೆ.
‘ಮಳವಳಿ್ಳ ತ್ಲ್ಲಿಕ್ನ ಹಾಡಲಿ
ಹೊೀಬಳಿಯ ಕ್ರಣ್, ದ್ವಾತ್ೀಯ
ಪ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ತ್್ತೀಣಯಾ
ನ್ಗಿದದು. ನಗರಕ್ಕಿ ಬಂದ್ ಡೆಲ್ವರಿ
ಬ್ಯ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಸಕ್ಕಿ ಸೆೀರಿದದು.
ಕನಕಪುರ ಮಖಯಾರಸೆ್ತಯ
ಕಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದದು’
ಎಂದ್ ಪೊಲ್ೀಸರು ಹೀಳಿದರು.
‘ಬನಶಂಕರಿ 2ನ್ೀ ಹಂತದ
ನವಾಸಿ ಕೃರ್ಣಮೂತ್ಯಾ ಎಂಬುವರ
ತ್ಯಿ ರಮಾಮಣಿ (75)
ಪೊಲ್ೀಸರು ಹೀಳಿದರು.
‘ಕ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ಗೆ
ಹೊೀಗಿದದು ಆರೀಪ್ ಜ್ಮಿೀನ್ ಮೀಲ
ಹೊರ ಬಂದ್ದದು. ಅದ್ದ ಬಳಿಕವೂ
ಅಪರಾಧ ಕೃತಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗು
ತ್್ತದದು. ಸ್ವಯಾಜನಕರಿಗೆ ಜಿೀವ
ಬದರಿಕ್ ಹಾಕ್ತ್್ತದದು’ ಎಂದರು.

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಕಳವು
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್
ನಲಾದುಣ ಸಮಿೀಪವಿರುವ ಗ್ಳಿ
ಆಂಜನ್ೀಯಸ್ವಾಮಿ ದೀವಸ್್ಥನದಲ್ಲಿ
ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದ್ದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ

ಅವರು ಜ. 14ರಂದ್ ಮಧಾಯಾಹನು
1.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನ್ಯಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರೆೀ ಇದದುರು. ಮನ್ಯೊಳಗೆ
ನ್ಗಿಗಿದದು ಆರೀಪ್ ಚಾಕ್ ತೀರಿಸಿ
ಬದರಿಸಿದದು. ಚ್ನ್ನುಭರಣ ಸುಲ್ಗೆ
ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದದು. ‘ಹಣ
ಸಂಪಾದನ್ಗ್ಗಿ ಆರೀಪ್ ಸುಲ್ಗೆ
ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದದು’ ಎಂದ್
ಹೀಳಿದರು.
‘ಆರೀಪ್ಯಿಂದ ₹ 1.50
ಲಕ್ಷ ಮೌಲಯಾದ ಚ್ನ್ನುಭರಣ
ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಜಪ್್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದ.
ಕಲಿೀರೀಫಾಮ್ಯಾ ಬ್ಟಲ್
ಹಾಗೂ ಸ್ಟನ್ ಗನ್ ಸಹ ಆರೀಪ್
ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ’ ಎಂದ್ ಪೊಲ್ೀಸರು
ಹೀಳಿದರು.
ಪ್ರಕರಣ ದ್ಖಲಾಗಿದ.
‘ಜ. 14ರಂದ್ ರಾತ್್ರ ನಡೆದ್ದ
ಎನನುಲಾದ ಕಳ್ಳತನ ಸಂಬಂಧ
ದೀವಸ್್ಥನದ ಧಮಯಾದಶಿಯಾ
ಬಿ.ವಿ. ಮಂಜುನ್ಥ್ ದೂರು ನೀಡಿ
ದ್ದುರೆ’ ಎಂದ್ ಪೊಲ್ೀಸರು ಹೀಳಿದರು.
‘ದೀವಸ್್ಥನದ ಗೊೀಡೆ ಹಾರಿ
ದೀವಸ್್ಥನದೊಳಗೆ ನ್ಗಿಗಿರುವ
ಕಳ್ಳರು, ಬಿೀರುವಿನಲ್ಲಿದದು ₹ 48 ಸ್ವಿರ
ಕದ್ದುಕಂಡು ಹೊೀಗಿದ್ದುರೆ. ವಯಾವಸ್್ಥಪಕರು 15ರಂದ್ ಬಳಿಗೆಗಿ ದೀವಸ್್ಥನಕ್ಕಿ
ಬಂದ್ಗಲೀ ವಿರಯ ಗೊತ್್ತಗಿತ್ತ.
ಕಳವಿನ ಬಗೆಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ಸದಸಯಾರ ಜೊತೆ ಚಚ್ಯಾಸಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು
ನೀಡಿದದುೀನ್’ ಎಂದ್ ಮಂಜುನ್ಥ್
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಿದ್ದುರೆ.

ಸ್ಥಳಿೀಯ ಉಪವಿಭಾಗ್ಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ
ತಹಶಿೀಲಾದುರ್ಗಳ ನ್ರವು ಪಡೆದ್ಕಳ್ಳಬಹುದ್’ ಎಂದ್ ನ್ಯಾಯಪ್ೀಠ
ನದೀಯಾಶಿಸಿದ.
‘ಎಲಲಿ ದ್ಖಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲ್
ಸಿದ ನಂತರ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಂಡ್
ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬೀಕ್. ಈ ಕ್ರಿತ ಅನ್ಪಾಲನ್
ವರದ್ಯನ್ನು
ಒಂದ್
ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೀಕ್’ ಎಂದ್
ನದೀಯಾಶಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಯಾ
16ಕ್ಕಿ ಮಂದೂಡಿದ.

ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ
₹23.55 ಲಕ್ಷ ಕಳವು
ಪರಪಪಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ ವಾಯಾಪ್್ತಯ
ನ್ಗನ್ಥಪುರ ಹೊಸ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ನರಾ
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಟಿಎಂ ಘಟಕವಂದರಲ್ಲಿ
ಡಿ. 28ರ ತಡರಾತ್್ರ ₹ 23.55 ಲಕ್ಷ ಕಳವಾಗಿತ್ತ.
ಯಂತ್ರವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟರ್ನಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಆರೀಪ್ಗಳು ಕೃತಯಾ ಎಸಗಿದದುರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ
ದಲ್ಲಿ ಹರಯಾ ಹಾಗೂ ಸುರಬಿಜಾತ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ
ಅನ್ಮಾನ ಪೊಲ್ೀಸರಿಗೆ ಇದ.

ಇರುವುದ್ ಕಂಡಿತ್ತ. ಕೂಡಲೀ ಶಟರ್
ಬ್ಗಿಲನ್ನು ಹೊರಗಿನಂದ ಬಂದ್
ಮಾಡಿದದುರು. ಹಚ್ಚಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದ್ಯನ್ನು
ಸ್ಥಳಕ್ಕಿ
ಕರೆಸಿ
ಆರೀಪ್ಗಳನ್ನು
ಸೆರೆಹಿಡಿದರು’
ಎಂದ್
ಅಧಿಕಾರಿ
ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಮೀಲೆ ರಡ್ ಬೀಸಿದರು:

‘ಶಟರ್ ತೆರೆಯುತ್್ತದದುಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕಳ್ಳಲು
ಯತ್ನುಸಿದದು ಆರೀಪ್ಗಳು ಪೊಲ್ೀಸರ
ಮೀಲಯೀ ರಾಡ್ ಬಿೀಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು
ಸಿಬ್ಬಂದ್ಗೆ ಗ್ಯವಾಯಿತ. ಉಳಿದಲಲಿ
ಸಿಬ್ಬಂದ್ ಆರೀಪ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತವರಿದ್
ಹಿಡಿದರು’ ಎಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತ್
ನೀಡಿದರು.
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ಬಡಿಡಿ ವ್ಯವಹಾರ: ಗೇಲ್ಡಿ
ನಾರಾಯಣ ಬಂಧನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ಕಾನೂನ್ಬ್ಹಿರವಾಗಿ
ಬಡಿಡಿ ವಯಾವಹಾರ
ನಡೆಸುತ್್ತದದು
ಎಂ.ನ್ರಾಯಣ
ಅಲ್ಯಾಸ್ ಗೊೀಲ್ಡಿ ನ್ರಾಯಣ
(47) ಎಂಬ್ತನನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ
ಪೊಲ್ೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದುರೆ.
‘ನ್ಗರಬ್ವಿ 2ನ್ೀ ಹಂತದ
ನವಾಸಿ ನ್ರಾಯಣ ಹಲವು
ವರಯಾಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಲ ಕಟ್್ಟ
ಬಡಿಡಿ ವಯಾವಹಾರ ನಡೆಸುತ್್ತದದು. ಬಡಿಡಿ
ಪಾವತ್ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಜಿೀವ
ಬದರಿಕ್ಯೊಡುಡಿತ್್ತದದು. ಆತನ ವಿರುದಧಿ
ಅನನುಪೂಣೆೀಯಾಶವಾರಿನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕರಣ ದ್ಖಲಾಗಿತ್ತ. ಮನ್
ಮೀಲ ದ್ಳಿ ನಡೆಸಿ ಆತನನ್ನು ಸೆರೆ
ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ’ ಎಂದ್ ಸಿಸಿಬಿಯ
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು
ಹೀಳಿದರು.

‘ದೂರುದ್ರ ಅನಂತ
ನ್ರಾಯಣ ಎಂಬುವರು ಸೆನುೀಹಿತನ
ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ
ನ್ರಾಯಣನಂದ 2017ರಲ್ಲಿ
₹ 55 ಲಕ್ಷ ಸ್ಲ ಪಡೆದ್ದದುರು.
ಶೀ 5ರಷ್್ಟ ಬಡಿಡಿಯಂತೆ ಪ್ರತ್
ತ್ಂಗಳು ₹ 2.50 ಲಕ್ಷ ಪಾವತ್ಸಿ
ಒಟ್್ಟ ₹ 55 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸು
ಕಟಿ್ಟದದುರು. ಅನ್ರೀಗಯಾದ್ಂದ್ಗಿ 6
ತ್ಂಗಳು ಬಡಿಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಸ್ಧಯಾವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅರ್ಟಕ್ಕಿ ನ್ರಾಯಣ, ಅವಾಚಯಾ
ಶಬದುಗಳಿಂದ ನಂದ್ಸಿ ಜಿೀವ ಬದರಿಕ್
ಯೊಡಿಡಿದದುರು. ಬೀಸತ್ತ ಅನಂತ
ನ್ರಾಯಣ ಅನನುಪೂಣೆೀಯಾಶವಾರಿನಗರ
ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದದುರು’ ಎಂದ್
ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
‘ಬಡಿಡಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಾಗ
ಆರೀಪ್ ನವೀಶನ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ
ಖಾಲ್ ಚಕ್ ಪಡೆಯುತ್್ತದದು. ಆತನ
ಮನ್ ಮೀಲ ದ್ಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದುಗ
ನವೀಶನ ಪತ್ರಗಳು, ಖಾಲ್ ಚಕ್ಗಳು
ಹಾಗೂ ಲಕಕಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವ’
ಎಂದ್ ಹೀಳಿದರು.

