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ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೆಂತರ/ರಾಮನಗರ

ಭಾನುವಾರ l ನವಂಬರ್ 8, 2020

ಎರಡು ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆ, ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ ವಶ

ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೆ
ಮೇಲೆ ಎಸಿಬಿ ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ಅಕ್ರಮ
ಆಸಿತು
ಹಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೆೋಲೆ
ಕ್ಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಡಾ.ಬಿ.ಸುಧ್
ಅವರ ಮನೆ, ಕಚೋರ, ನಕಟವತ್ಯಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೆೋಲೆ ಶನವಾರ ದಾಳ್
ನಡೆಸಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಿಚಾರ ನಗ್ರಹ ದಳದ
(ಎಸಿಬಿ) ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಶೋಧ
ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ.
ಸುಧ್ ಅವರ ಕಡಿಗೆಹಳ್ಳಿಯ
ಮನೆ, ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲಿಯಾಟ್,
ಆರೋಪಿಯ
ಬೋನಾಮಿ
ಎಂದು
ಶಂಕಿಸಲಾಗಿರುವ ನವೃತತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್
ಅವರ
ಬಾ್ಯಟ
ರಾಯನಪುರದ ಮನೆ, ಮೆೈಸೂರನ
ಶಿ್ರೋರಾಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರ
ಮನೆ, ಉಡುಪಿಯ ತ್ಂಕ ಮಿಜಾರ
ನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡನ ಮನೆ ಮತ್ತು
ಶಂತನಗರದಲ್ಲಿರುವ
ಮಾಹಿತ

ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ
ಇಲಾಖೆಯ
ಪ್ರಧ್ನ
ಕಚೋರಯ
ಆಡಳ್ತ್ಧಿಕಾರ
ಕಚೋರ
ಮೆೋಲೆ
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳ್ ನಡೆದಿರ.
ಸುಧ್ 2013 ರಂದ ಇತತುೋಚಿನವರೆಗೂ ಬಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ವಿಶೆೋಷ ಭೂಸ್ವಿಧಿೋನಾಧಿಕಾರ ಹುರ್ದಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕ್ಲವು ತಂಗಳ
ಹಿಂದಷ್ಟಿ ಐಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ ಇಲಾಖೆಯ
ಪ್ರಧ್ನ ಕಚೋರಯ ಆಡಳ್ತ್ಧಿಕಾರ
ಹುರ್ದಗೆ ಅವರು ವರ್್ಯವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಕ್ರಮ ಆಸಿತು ಸಂಪಾದನೆ ಆರೋಪ
ದಡಿ ಸ್ಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟರ್ರ
ಟ್.ಜ. ಅಬ್ರಹಾಂ, ಲೋಕಾಯುಕತು
ವಿಶೆೋಷ
ನಾ್ಯಯಾಲಯಕ್ಕೆ
ಜೂನ್
18ರಂದು ಖಸಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಗಳ ಕುರತ್ ತನಖೆ ನಡೆಸು
ವಂತ್ ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಎಸಿಬಿಗೆ ಆರೋಶಿ
ಸಿತ್ತು.
ಆಗಸ್ಟಿ
27
ರಂದು

ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ಸಿದ್ದ ಎಸಿಬಿ
ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಶನವಾರ ಶೋಧ
ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ.
2 ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆ: ನವೃತತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕ್.ಜಿ. ಚಿನನು
ಪತ್ತುಯಾಗಿರ.
ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ
ಸುಧ್ ಅವರ ಫ್ಲಿಯಾಟ್ ಕಿೋಲ್, ತನಖ
ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊರಕಿಲಲಿ. ಫ್ಲಿಯಾಟ್ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ
ಮಹರು
ಮಾಡಿದು್ದ,
ಭದ್ರತ್ಗೆ
ಪೊಲ್ೋಸರನ್ನು
ನಯೋಜಿಸಲಾಗಿರ
ಎಂದು ಎಸಿಬಿ ಮೂಲಗಳು ತಳ್ಸಿವ.
ಸುಧ್ ಅವರ ನವಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರ.
ಚಿನಾನುಭರಣ,
ದುಬಾರ
ಬಲೆಯ
ಕಾರುಗಳು ಪತ್ತುಯಾಗಿವ.
‘ಶೋಧ ಕಾಯ್ಯ ಮಂದುವರ
ದಿರ. ಪತ್ತುಯಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು,
ಚಿನಾನುಭರಣ ಮತತುತರ ವಸುತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ
ಮಾಪನ ನಡೆಯುತತುರ’ ಎಂದು ಎಸಿಬಿ
ಅಧಿಕಾರಗಳು ತಳ್ಸಿದಾ್ದರೆ.

‘ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ’

‘ಸಿ ವೕಟರ್’
ಸಮೕಕ್ಷೆ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ
ಜಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು:
ರಾಜರಾಜೋಶವಿರನಗರ
ಮತ್ತು ಶಿರಾ ವಿಧ್ನಸಭಾ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳ
ಉಪ ಚ್ನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಪಿ ಗೆಲುವು
ಸ್ಧಿಸಲ್ರ ಎಂದು ‘ಸಿ ವೋಟರ್’
ಮತದಾನೋತತುರ ಸಮಿೋಕ್ಷೆ ಹೋಳ್ರ.
ಎರಡೂ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನವಂಬರ್
3ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ನ.10
ರಂದು ಮತ ಎರಕ್ ನಡೆಯಲ್ರ.
ಬಿಜಪಿ ಅಭ್ಯಥ್ಯಗಳಾದ ಮನರತನು
ಮತ್ತು ಡಾ. ರಾಜೋಶ್ ಗೌಡ ಗೆಲುವು
ಸ್ಧಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದು ‘ಸಿ ವೋಟರ್’
ಸಮಿೋಕ್ಷೆ ತಳ್ಸಿರ.

ನೕರಿನ ದರ
ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿದು್ಯತ್ ಮತ್ತು
ನವ್ಯಹಣಾ ವಚಚು ಸರದೂಗಿಸುವ
ಅವಶ್ಯಕತ್ ಇದು್ದ, ನೋರನ ದರ ಏರಕ್ಗೆ
ಅನ್ಮತ ನೋಡಬೋಕು ಎಂದು
ಜಲಮಂಡಳ್ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುವ
ಸಲ್ಲಿಸಿರ. ವಿದು್ಯತ್ ಶುಲಕೆ ಏರಸಿರುವ
ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋರನ ದರವೂ
ಹಚಿಚುಸಿದರೆ ಕಷಟಿವಾಗುತತುರ ಎಂದು
ರ್್ರಹಕರು ಹೋಳುತ್ತುರೆ.

ಒಳ ಪುಟಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ:
ಮೋಪರಹಳ್ಳಿ
ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ
ಮತ್ತು ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ
ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತ್.
ಲಸಿಕಾ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ನೋಡಿ
ಮಾತನಾಡಿದ
ತ್ಲ್ಲಿಕು
ಪಶುಪಾಲನಾ
ಮತ್ತು
ಪಶುವೈದ್ಯ
ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ನರೋ್ಯಶಕ
ಡಾ.ರಾಜೋಂದ್ರ, ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ
ತಡೆಗಟ್ಟಿವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜಾಗ್ರತ್
ಕ್ರಮವಾಗಿ
ರಾಸುಗಳ್ಗೆ
ಲಸಿಕ್
ಹಾಕಿಸುವುದು ಕಡಾಡಾಯ. ರೋಗಗ್ರಸತು
ರಾಸುಗಳನ್ನು
ಆರೋಗ್ಯವಂತ
ರಾಸುಗಳ್ಂದ
ಬೋಪ್ಯಡಿಸಿ
ಸೂಕತು
ಚಿಕಿತ್ಸಾಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೋಕು ಎಂದರು.
ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
ವಿಭಾಗದ
ಡಾ.ರಾಜೋಶ್,

ಇಸ್ರೊದಂದ ಹತ್ತು
ಉಪಗರೊಹಗಳ
ಉಡಾವಣೆ

ಶ್ರೀಹರಿಕರೀಟಾ: 11 ತಂಗಳ
ಬಳ್ಕ ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ ಯೋಜನೆ
ಯಂದನ್ನು ಕ್ೈಗೆತತುಕಂಡ
ಭಾರತೋಯ ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ
ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್್ರ),
ಶನವಾರ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿ49
ರಾಕ್ಟ್ ಮಖಂತರ ಭಾರತದ
‘ಇಒಎಸ್–01’ ಉಪಗ್ರಹ ಹಾಗೂ
9 ವಿರೋಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು
ಯಶಸಿವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ
ಗೊಳ್ಸಿರ.
ಶನವಾರ ಮಧ್್ಯಹನು 3.12ರ
ವೋಳೆಗೆ ಶಿ್ರೋಹರಕೋಟದಲ್ಲಿರುವ
ಸತೋಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ
ಕ್ೋಂದ್ರದಿಂದ(ಎಸ್ಡಿಎಸ್ಸಿ)
ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ
ಸಿ49ರಲ್ಲಿ ಇಒಎಸ್–01 ಜೊತ್ಗೆ
ಲ್ಥುವೋನಯಾದ ಒಂದು,
ಲಕ್ಸಾಂಬರ್್ಯನ ನಾಲುಕೆ ಹಾಗೂ
ಅಮೆರಕದ ನಾಲುಕೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳು
ಇದ್ದವು.

‘ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ
ಮುಜರಾಯಿಗೆ
ಸೇರಿಸಲ್ಲ’

7

ವಿಶ್ವಬ್ಯಂಕ್ ಹೆಸರಲ್್ಲ
ನಕಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್
ಕಾರ್ಡ್
ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು
ಮೋಪರಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಖ್ಯಕಾಯ್ಯನವಾ್ಯಹಕ
ಡಾ.ಎಂ.ಚಿಕಕೆಣ್ಣ,ಕ್.
ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್,
ಕ್.ಎಂ.ಎಫ್

ಸಿಬ್ಂದಿ ನಾಗೆೋಶ್, ನಾಗರೋನಹಳ್ಳಿ
ಮಖಂಡರಾದ ರಾಜಶೆೋಖರ್, ಹಾಲು
ಪರೋಕ್ಷಕ ಶರಣ್ರಾಜ್, ನರೋ್ಯಶಕ
ಹನ್ಮಂತಗೌಡ ಇದ್ದರು.

9

5B

ಅಧಿಕೃತ ಘ�ೋಷಣೆಯಷ್ೋ ಬಾಕಿ

ಜೊ ಬೈಡನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಒೆಂದನೇ ಪುಟದೆಂದ
ಬೈಡನ್
ಅವರು
ಬ ಹು ಮ ತ ಕ್ಕೆ
ಅ ಗ ತ್ಯ ವಿ ರು ವ
270 ಎಲೆಕಟಿೋರ್
ಮ ತ ಗ ಳ ನ್ನು
ಪ ಡೆ ಯ ಲ್ ದಾ್ದ ರೆ ಬೈಡನ್
ಎಂದು ಸಮಿೋಕ್ಷೆಗಳು
ಹೋಳ್ದ್ದವು.
77 ವಷ್ಯ ವಯಸಿಸಾನ ಬೈಡನ್
ಅವರು ಅಮೆರಕದಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥೆನಕ್ಕೆಆಯ್ಕೆ
ಯಾದ ಅತ ಹಚ್ಚು ವಯಸಿಸಾನ ವ್ಯಕಿತು
ಎನಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ
ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್ ಅವರು
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ‘ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ
ಬಲಪಂಥೋಯ
ನಲುವು
ಮತ್ತು
‘ಅಮೆರಕ ಮದಲು’ ಘೋಷಣೆಗ
ಳನ್ನು ರೋಶದ ರ್್ರಮಿೋಣ ಮತ್ತು ಶೆವಿೋತ

ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಬೈಡನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದರ ಜತ್ಗೆೋ ಭಾರತ ಮೂಲಕ
ಕಮಲಾ ಹಾ್ಯರಸ್ ಅವರು ಅಮೆರಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅಮೆರಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುರ್ದಗೆೋರದ ಮದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ವರೋ್ಯಯ ಕಾಮಿ್ಯಕ ವಗ್ಯ ತರಸಕೆರಸಿರ’
ಎಂದು
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು
ವರದಿ
ಮಾಡಿವ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಬಳ್ಕ ಪ್ರತ
ಕಿ್ರಯ್ ನೋಡಿದ ಬೈಡನ್, ‘ನಮ್ಮ
ಮಹಾನ್ ರಾಷಟಿ್ರವನ್ನು ಮನನುಡೆಸಲು
ನೋವು ನನನುನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೋರ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ವಿಚಾರವಾ
ಗಿರ. ನಮ್ಮ ಮಂರ ತ್ಂಬ ಸವಾಲ್ನ
ಕ್ಲಸವಿರ. ನೋವು ನನಗೆ ಮತ ನೋಡಿರಲ್

ಅಥವಾ ನೋಡದಿರಲ್ ನಾನ್ ಎಲಾಲಿ
ಅಮೆರಕನನುರಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುತ್ತುೋನೆ.
ನನನು ಮೆೋಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕ್ಯನ್ನು
ಉಳ್ಸುತ್ತುೋನೆ ಎಂಬ ಭರವಸ್ಯನ್ನು
ನಾನ್ ನೋಡಬಲೆಲಿ’ ಎಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಘೇಷಣೆ-ಟರಾೆಂಪ್: ಮಾಧ್ಯಮ
ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಡನ್ ಅವರ
ಹೋಳ್ಕ್ಗೆ
ಕೂಡಲೆೋ
ಪ್ರತಕಿ್ರಯ್
ನೋಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ‘ಬೈಡನ್
ಅವರು ತ್ನೆೋ ಮಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು

ಮುಖ್ಯೆಂಶಗಳ್

l

l ಮಂದೆ ತ್ಂಬ ಸವಾಲಿನ
ಕೆಲಸ: ಬೖಡನ್
l ಫಲಿತಂಶ ಘೕಷಣೆ
ಇನ್ನೂ ತ್ಂಬಾ ದೂರ
ಸುಳುಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತತುದಾ್ದರೆ’
ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದಾ್ದರೆ.
‘ಬೈಡನ್ ಅವರು ಹಾಗೆೋಕ್ ಹೋಳುತತು
ದಾ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು
ಅವರಗೆೋಕ್ ಬಂಬಲ ನೋಡುತತುದಾ್ದರೆ
ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲಲಿರಗೂ ಗೊತತುರ.
ಸತ್ಯ
ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದನ್ನು
ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲಲಿ. ಫಲ್ತ್ಂಶ
ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನು ತ್ಂಬಾ ದೂರವಿರ’
ಎಂದಿದಾ್ದರೆ.

