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20 క్వీ న్ స్ట్రట్
ీ వెస్టీ
బాక్స్ 55, ఫ్లోర్ 22
టొరంటో, M5H 3S8 పై

రధాత్రిష్ణ నంబూరి తెలుగు-మాట్లోడే కమ్యూ నిటీని లక్షూ ంగా చేసుకంటూ
సెక్యూ రిటీల చటీము నేరలతో అభియోగం మోపబడ్డారు
టొరంటో – ఒంటారియో, మిస్సి సాగాకు చందిన రాధాక్రిష్ ణ నంబూరి (“నంబూరి”),
సెక్యూ రిటీల చట్ము
ట
(ఒంటారియో) క్రింద సెక్యూ రిటీలలో అక్రరమంగా క్రేడంగ్
మరియు సలహా ఇవ్వ డంపై అభియోగాలు మోపబడనట్లుగా ఒంటారియో
సెక్యూ రిటీస్ రమీష్న్ (OSC) నేడు క్రపరటంచంది.
ఒంటారియో యొరక తెలుగు మాటాుడే సమాజము నండ, వారిి క్రేడ్ చేయడానిి
మరియు కొనిి ఉదంతాలోు వారి తరఫున క్రేడంగ్ నిరవ హంచడానిి గాన అతన
వారిి బోధంచగలననే వాగాానాల ఆధారంగా నంబూరి యొరక ఇన్వవ సర
ట ు
నియామకానిి సంబంధంచ ఆరోపణలు చేయబడాాయి. అయినపప టకీ, ర ీ. నంబూరి
అనధీరృతమైన మరియు విజయవ్ంతం కాని క్రేడ్ి చేయడానిి ఇన్వవ సర
ట ు లాగిన్
సమాచారమున ఉపయోగించారు, అది వారి క్రేడంగ్ ఖాతాలన అతితవ రగా జీరోకు
తుడచపెట్లటకుపోయేలా చేస్సంది.

సెక్యూ రిటీల చట్ము
ట
యొరక సెక్షను వ్రుసగా 25(1) మరియు 25(3) మేరకు

రిజిస్ట్రష్
ట న్ చేసుకోకుండా సెక్యూ రిటీలలో క్రేడంగ్ చేయడం మరియు రిజిస్ట్రష్
ట న్
చేసుకోకుండా సెక్యూ రిటీలలో సలహాలు ఇవ్వ డంపై ర ీ.నంబూరి ఆరోపంచబడాారు.
ఈ దుక్రష్ప వ్ర తన 2021 ఫిక్రబవ్రి మరియు సెపెం
ట బర్ మధ్ూ కాలములో జరిగినట్లుగా
ఆరోపంచబడంది. ఈ కాలవ్ూ వ్ధలో, అట్లవ్ంటదే దుక్రష్ప వ్ర తన కొరకు ర ీ. నంబూరి
ఒంటారియో సెక్యూ రిటీస్ రమీష్న్ ముందు కొనసాగుతుని విచారణకు లోబడ
ఉండనారు. తేదీ జనవ్రి 24, 2022నాడు, రమీష్న్ యొరక ఒర ప్యూ నల్ ర ీ. నంబూరిని

అక్రరమ క్రేడంగ్ మరియు అడ్వవ జింగ్ కొరకు బాధ్యూ డగా రనగొని ది; ఒర మంజూరీ
విచారణ 2022 జూన్ 17 వ్ తేదీన జరిగింది.
ఈ వ్ూ వ్హారంపై ర ీ.నంబూరి 2022 ఆగసుట 30 వ్ తేదీన ఉదయం 9:00 గంట్లకు
ఒంటారియో, క్రబాంపన్
ట , 7755 హురోంటారియో స్ట్రట్
ట , ఒంటారియో నాూ యసాానము,
కోరుట రూము 104 యందు కోరుట ముందు హాజరు కావాల్ి ందిగా
షెడ్యూ లుచేయబడంది.
ఆరోపంచబడన పునరావ్ృత నేరసుాల పట్ు దరాూ పుత చేస్స, మరియు ఈ
వ్ూ వ్హారాలన క్రొవినియ
ి ల్ కోరుటలో విచారణ చేయడంతో సహా ఒంటారియో
సెక్యూ రిటీస్ చట్ము
ట
యొరక అతూ ంత తీక్రవ్మైన ఉలం
ు ఘనలన దరాూ పుత చేర
OSC అమలు శాఖ లోపున ఒర బృందముచే ఈ దరాూ పుత చేపట్బ
ట డంది. చటాటల
సమర ావ్ంతమైన అమలు ద్వవ రా ఇన్వవ సర
ట ున రక్షంచడం మరియు కెనడా కాూ పట్ల్
ట్
మార్కక
లో
ు ఆతమ విశావ సానిి పెంొందించడం క్రప్యథమిర
దే
ఉ శ్
ా ూ ము. న్వలకొలప బడన నాట నండీ నేట వ్రకు ఈ బృందము 85 మంది
ఆరోపత వ్ూ కుత లు ఇమిడయుని 59 వ్ూ వ్హారాలన కోరుటల ముందు క్రపవేశ్పెటం
ట ది.
అసమంజసమైన, అనచతమైన లేద్వ మోసపూరితమైన ఆచరణల నండ
ఇన్వవ సర
ట ుకు రక్షణ రల్ప ంచడం మరియు సమంజసమైన మరియు సమర ావ్ంతమైన
కాూ పట్ల్ మార్కక ట్కు
ు అందుబాట్ల చేయడం మరియు కాూ పట్ల్ మార్కక ట్లో
ు
ఆతమ విశావ సమున న్వలకొలప డం OSC యొరక ధ్యూ యముగా ఉంది. ఒర
ఇన్వవ స్మంట్
ట
అవ్కాశానిి అందజూపే ఎవ్రేని వ్ూ కుత ల లేద్వ రంపెనీ యొరక
రిజిస్ట్రష్
ట న్ పరిరల్ంచుకోవాల్ి ందిగానూ మరియు http://www.osc.gov.on.caవ్దా
లభించే OSC ఇన్వవ సర్
ట పఠనా సామాక్రగిని చదువుకోవాల్ి ందిగానూ ఇన్వవ సర
ట ున
కోరడమైనది.
-30మీడయా విచారణల కోసం:
media_inquiries@osc.gov.on.ca
ఇన్వవ సర్
ట విచారణల కోసం:
ఓఎస్స్స కాంటాక్ట ట సెంట్ర్
416-593-8314
1-877-785-1555 (టోల్ క్రీ)
మమమ ల్ి అనసరించండ Twitter
మమమ ల్ి అనసరించండ LinkedIn

