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ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ
4 ಶುಕ್ರವಾರ lಆಗಸ್ಟ್ 14, 2020

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನಗರದಲ್ಲಿಮೋಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣ. ಬೆಂಗಳೂರು–
ಮೆಂಗಳೂರುಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ
ಮಳೆಸಾಧ್ಯತೆ.
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ಗುರುವಾರದ ಹವಾಮಾನ : ಗರಿಷ್ಠ 28° ಕನಿಷ್ಠ 21°

ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ: ಪರಮೇಶ್ವರ

‘ಠಾಣೆಮೇಲೆದಾಳಿಮಾಡಲು
ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳಿದೆಯಾ?’

ಬಂಗಳೂರು: ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಗಲಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಇದರ
ಹಿೆಂದೆಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ರಾಜಕೀಯ
ಲೆೀಪ ಇದೆಯೀ ಎೆಂಬಲಲಿ
ಕೀನಗಳೆಂದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ
ವಸ್ತುಸಿಥಿತಿ ವರದಿ ನೀಡಲ್ದೆದಾೀವೆ’
ಎೆಂದುಕೆಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಪರ-
ಮೀಶ್ವರ ಹೀಳದರು.

ಗಲಭೆಯ ಸತ್ಯಶೀಧನ್ಗಾಗಿ
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಯಅಧ್ಯಕ್ಷರಾ-
ಗಿರುವ ಪರಮೀಶ್ವರ, ಸಭೆ ಬಳಕ
ಸ್ದಿದಾಗಾರರ ಜತೆಮಾತನಾಡಿದರು.

‘ಹಿೆಂದೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ
ಕೆಲಸಮಾಡಿದವರನುನೆ ಸೀರಿಸಿ
ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಗಲಭೆ
ನಡೆಯಿತು. ಹಿೀಗಾಯಿತು, ಹಿೆಂದೆ
ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎೆಂಬುದನುನೆ ಪತೆತು
ಹಚ್ಚಬೀಕದೆ. ಸಥಿಳೀಯರನುನೆ
ವಿಚಾರಿಸಬೀಕದೆ’ ಎೆಂದರು.

‘ಪೊಲ್ೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
ಕಮಲ್ಪೆಂತ್ಜೊತೆ
ಮಾತನಾಡಿದೆದಾೀನ್. ಘಟನಾ
ಸಥಿಳದಲ್ಲಿಪೊಲ್ೀಸ್ ಭದರೆತೆ
ಇರುವುದರಿೆಂದ ಪರಿಶಿೀಲನ್ಗ್
ಶನವಾರ ಬರುವೆಂತೆ ಹೀಳದ್ದಾರೆ’
ಎೆಂದರು.

‘ಎಸ್ಡಿಪಿಐ, ಪಿಎಫ್ಐ
ನಷೀಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆೀಳದ ಬಗ್ಗೆ
ಪರೆತಿಕರೆಯಿಸಿದ ಅವರು, ತನಖೆ
ಪೂರ್ಣಗೆಂಡ ಬಳಕಯಾರೆಲಲಿ
ಈ ಗಲಭೆ ಹಿೆಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ
ಎೆಂಬುದುಗತ್ತುಗುತತುದೆ. ನಾವೂ
ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿಪಕ್ಷಕೆಕೆ ವರದಿ
ಸಲ್ಲಿಸ್ತೆತುೀವೆ’ ಎೆಂದರು.
ಕರೆದರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆಹೋಗುತೆ್ೋನೆ:
‘ಪರೆಕರರದ ಆರೀಪಿಯಾದ
ಸಲ್ೀೆಂಪಾಷ,ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯಯ
ಗೆಂಡ. ನನನೆಜೊತೆ ಅವರು
ಓಡಾಡುತ್ತುರೆ. ಹಾಗ್ೆಂದು, ಅವರ
ಜೊತೆ ಸೀರಲು ಆಗುತತುದೆಯೀ.
ಪೊಲ್ೀಸರು ಕರೆದರೆನಾನೂ
ವಿಚಾರಣೆಗ್ಹೀಗುತೆತುೀನ್’ ಎೆಂದು
ಶಾಸಕ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್್ಣ ಹೀಳದರು.

‘ಇದುಕೆಂಗ್ರೆಸ್– ಬಿಜೆಪಿ
ಪರೆಶ್ನೆಯಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಯಾರ
ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಲುಲಿವುದಿಲಲಿ.
ಘಟನ್ಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐಪಾತರೆ
ಇದೆಯೆಂದುಸಾಬಿೀತ್ದರೆ
ನಷೀಧಿಸಲ್’ ಎೆಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ
ಕಯಾ್ಣಧ್ಯಕ್ಷ ಸತಿೀಶಜಾರಕಹಳ
ಹೀಳದರು.

ಬಂಗಳೂರು: ‘ಪೊಲ್ೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೀಲೆ ದ್ಳ ಮಾಡಿ, ಆಸಿತು–ಪಾಸಿತು ನಾಶ
ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಇಸಾಲಿೆಂ ಹೀಳದೆಯಾ? ನಮಗ್ಲಾಲಿಯಾವಾಗಬುದಿಧಿ ಬರುತತುದೆ’
ಎೆಂದುಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ರೀಷನ್ ಬೀಗ್ ಪರೆಶಿನೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜಬೊಮಾ್ಮಯಿ ಅವರನುನೆ ಭೆೀಟಿಮಾಡಿದ ನೆಂತರ
ಸ್ದಿದಾಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದೆೀವಸಾಥಿನದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ನೆಂತ
ಮುಸಿಲಿೆಂಯುವಕರಿಗ್ ಸಲಾೆಂ ಹೀಳುತೆತುೀನ್" ಎೆಂದರು.

‘ಪೊಲ್ೀಸರು ಹಲವು ತಿೆಂಗಳೆಂದ ಕರನಾ ವಿರುದಧಿ ಹೀರಾಡುತ್ತುತು
ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಗ್ೀಡಿಗಳು ಅವರ ಮೀಲೆ ಹೀಗಿ ದ್ಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನ್ಯನುನೆ ತಿೀವರೆವಾಗಿ ಖೆಂಡಿಸ್ತೆತುೀನ್. ಒೆಂದು ವೆೀಳೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
ಕೆೀಸ್ ದ್ಖಲು ಮಾಡಿಲಲಿ ಎೆಂದ್ದರೆ, ಮೀಲ್ನ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಬಳಗ್
ಹೀಗಬೀಕತುತು. ಅದನುನೆ ಬಿಟ್್ಟ ಠಾಣೆ ಮೀಲೆ ದ್ಳ ಮಾಡಿದರಲಲಿ ನಮ್ಮ್ಮ
ಬುದಿಧಿಗ್ ಏನಾಗಿದೆ’ ಎೆಂದುರೀಷನ್ ಬೀಗ್ ಪರೆಶಿನೆಸಿದರು.

ಬಂಗಳೂರು: ಡಿ.ಜೆ.ಹಳಳಿ, ಕೆ.ಜಿ.
ಹಳಳಿ ಹಾಗೂ ಕವಲ್ಭೆೈರಸೆಂದರೆದಲ್ಲಿ
ಉೆಂಟಾಗಿದದಾ ಗಲಭೆ ಬೀರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮರುಕಳಸಬಾರದೆೆಂಬ ಕರರಕೆಕೆ
ನಗರದ್ದ್ಯೆಂತ ಪೊಲ್ೀಸರು ಭದರೆತೆ
ಕೆೈಗೆಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಂಗಳವಾರ ರಾತಿರೆ ನಡೆದ ಗಲಭೆ
ವೆೀಳೆಮನ್ಗಳುಹಾಗೂವಾಹನಗಳನುನೆ
ಕಡಿಗ್ೀಡಿಗಳು ಸ್ಟಿ್ಟದ್ದಾರೆ. ಠಾಣೆಗಳ
ಮೀಲೂ ದ್ಳ ನಡೆದು, ಗಾಜುಗಳನುನೆ
ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸೆಂಘಟನ್ಗಳು
ಶುಕರೆವಾರನಗರದಹಲವೆಡೆಪರೆತಿಭಟನ್
ನಡೆಸಲು ಸಜಾಜಾಗಿವೆ.

ಈ ವೆೀಳೆ ಕನೂನು
ಸ್ವ್ಯವಸಥಿಗ್ ಯಾವುದೆೀ ಧಕೆಕೆಯಾ-
ಗಬಾರದೆೆಂಬ ಕರರಕೆಕೆ ಪೊಲ್ೀಸ್
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕರಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ
ಪರೆದೆೀಶಗಳು ಹಚಿ್ಚರುವ ಪೂವ್ಣ
ಹಾಗೂ ಪಶಿ್ಚಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ
ಭದರೆತೆಗ್ ಹಚಿ್ಚನ ಸಿಬ್ೆಂದಿಯನುನೆ
ನಯೀಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ
ಕ್ಷಿಪರೆ ಕಯ್ಣಪಡೆಯ (ಆರ್ಎಎಫ್)
ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ
ಸಿಬ್ೆಂದಿಯನುನೆ ಭದರೆತೆಗ್ ಬಳಸಿಕ-
ಳಳಿಲಾಗುತಿತುದೆ. ನಗರ ಪೊಲ್ೀಸರ
ಜೊತೆಯಲೆಲಿೀ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲ್ೀಸ್
ಮಿೀಸಲು ಪಡೆ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ)

ಹಾಗೂ ನಗರ ಸಶಸತ್ರ ಮಿೀಸಲು ಪಡೆ
(ಸಿಎಆರ್) ಸಿಬ್ೆಂದಿಯೂ ಗಸ್ತು
ತಿರುಗಲ್ದ್ದಾರೆ.

ಪೂವ್ಣ ವಿಭಾಗದ ಡಿ.ಜೆ.
ಹಳಳಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳಳಿ, ಫರೆೀಜರ್ಟೌನ್,
ಕಮರ್್ಣಯಲ್ ಸಿ್ಟ್ೀಟ್ ಹಾಗೂ
ಸ್ತತುಮುತತುಲ ಠಾಣೆ ವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿ
ಮೆಂಗಳವಾರ ರಾತಿರೆಯಿೆಂದ
ಪೊಲ್ೀಸರು ಗಸ್ತು ಹಚಿ್ಚಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕರೆವಾರ ಈ ಭಾಗದ ಮಸಿೀದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಹಚಿ್ಚನ ಸೆಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೀರು
ವುದರಿೆಂದ ಭದರೆತೆಗ್ ಮತತುಷ್್ಟ
ಒತುತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಪೊಲ್ೀಸರು ಪಥಸೆಂಚಲನ
ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶಿ್ಚಮ ವಿಭಾಗದ ಜೆ.ಜೆ.ನಗರ,
ಚಾಮರಾಜಪೆೀಟೆ, ಬಾ್ಯಟರಾಯನ-
ಪುರ ಹಾಗೂ ಸ್ತತುಮುತತುಲ ಪರೆದೆೀಶ

ಗಳಲೂಲಿ ಹಚಿ್ಚನ ಪೊಲ್ೀಸರನುನೆ
ನಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಿಪರೆ ಕಯ್ಣ
ಪಡೆಯ ಯೀಧರು, ಜೆ.ಜೆ. ನಗರ
ಹಾಗೂ ಬಾ್ಯಟರಾಯನಪುರ ವಾ್ಯಪಿತು
ಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರಬಳಗ್ಗೆ ಪಥಸೆಂಚಲನ
ನಡೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕ ಸೆಂದೆೀಶ
ರವಾನಸಿದರು.

‘ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅತಿೀ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ
ಪರೆದೆೀಶಗಳು ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಿತುಯ-
ಲ್ಲಿವೆ. ಪರೆತಿಯೆಂದು ಪರೆದೆೀಶಗಳ
ಮೀಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆೀ
ಅಹಿತಕರ ಘಟನ್ಗಳು ನಡೆಯದೆಂತೆ

ಮುೆಂಜಾಗರೆತ್ ಕರೆಮಗಳನೂನೆ
ಕೆೈಗಳಳಿಲಾಗಿದೆ’ ಎೆಂದು ಪಶಿ್ಚಮ
ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸೆಂಜಿೀವ್ ಪಾಟಿೀಲ
‘ಪರೆಜಾವಾಣ್’ಗ್ ತಿಳಸಿದರು.

‘ಶುಕರೆವಾರ ಪರಿಸಿಥಿತಿ ನಯೆಂತರೆ-
ರದಲ್ಲಿರುತತುದೆ ಎೆಂದು ನೆಂಬಿದೆದಾೀವೆ.
ಆದರೂ ಪರೆತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭದರೆತೆಗ್
ಹಚಿ್ಚನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದರೆತೆ
ಜವಾಬಾದಾರಿಯನುನೆ ಆಯಾ ಡಿಸಿಪಿ
ಗಳಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎೆಂದು ಹಿರಿಯ
ಪೊಲ್ೀಸ್ ಅಧಿಕರಿಯಬ್ರು
ಹೀಳದರು.

ಗಲಭೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಮಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ l ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ನ್ಯಾಯಾಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಗಲಭೆಯ ಸತ್್ಯೆಂಶಹರಬರಬೀಕೆೆಂದರೆ ಹೈಕೀಟ್್ಣಹಾಲ್ನಾ್ಯಯಮೂ-
ತಿ್ಣಗಳ ನ್ೀತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾ್ಯಯಾೆಂಗ ತನಖೆ ನಡೆಸಬೀಕು ಎೆಂದು ಬಹುಜನ
ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎಸ್ಪಿ) ಒತ್ತುಯಿಸಿದೆ.

‘ಮಾ್ಯಜಿಸಿ್ಟೀರಿಯಲ್ ತನಖೆಯಿೆಂದ ಏಕಪಕ್ಷಿೀಯ ವರದಿ ಬರುವಸಾಧ್ಯತೆ
ಇದೆ. ಹಿೆಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುೆಂಡುಹಾರಿಸ್ವ ಬದಲ್ಗ್ ಗುೆಂಪು ಚದುರಿಸಲು
ಪೊಲ್ೀಸರುಲಾಠಿ ಪರೆಹಾರ, ಜಲಫಿರೆಂಗಿ, ರಬ್ರ್ಬುಲೆಟ್, ಅಶುರೆವಾಯು
ಬಳಸಬಹುದಿತುತು. ಗುೆಂಡುಹಾರಿಸಿದದಾರಿೆಂದಮೂವರುಮೃತಪಟಿ್ಟದುದಾ,
ಅವರ ಕುಟ್ೆಂಬಕೆಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೀಕು’ ಎೆಂದು ಆಗರೆಹಿಸಿ
ಮುಖ್ಯಮೆಂತಿರೆ ಅವರಿಗ್ ಬಿಎಸ್ಪಿರಾಜ್ಯ ಸೆಂಯೀಜಕಮಾರಸೆಂದರೆ
ಮುನಯಪ್ಪ ಪತರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ
‘ಗಲಭೆ ನಡೆಸಿರುವವರಿಗ್ಉಗರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೀಕು’ ಎೆಂದು ಕನಾ್ಣಟಕರಾಜ್ಯ
ದಲ್ತ ಸೆಂಘಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತುಯಿಸಿದೆ.

‘ಇಸಾಲಿೆಂ ಧಮ್ಣದ ಪರೆವಾದಿಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೆೈಗೆಂಬರ್ ಅವರ ಕುರಿತು
ಫೀಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವಹೀಳನಕರಿಯಾಗಿಪೊೀಸ್್ಟಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎೆಂಬ
ಕರರಕೆಕೆ ಹಿೆಂಸಾಚಾರದ ಪರೆತಿಭಟನ್ ನಡೆಸಿರುವುದುಖೆಂಡನೀಯ. ಘಟನ್ಗ್
ಕರರವಾಗಿರುವಕವಲ್ಭೆೈರಸೆಂದರೆದ ನವಿೀನ ಎೆಂಬ ವ್ಯಕತುಗ್ ಸಹಉಗರೆ
ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೀಕು. ಠಾಣೆಮೀಲೆದ್ಳಮಾಡುವ ಜತೆಗ್ವಾಹನಗಳನುನೆ
ಹಾನಮಾಡಿದವರಮೀಲೆಮೊಕದದಾಮಗಳನುನೆ ದ್ಖಲ್ಸಿ, ಕನೂನುಕರೆಮ
ಕೆೈಗಳಳಿಬೀಕು. ಧಮ್ಣದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿಯಾರೆೀ ಕನೂನನುನೆ ಕೆೈಗ್ತಿತುಕೆಂಡು
ಪರೆತಿಭಟಿಸಿದರೂ ಸಕ್ಣರಮುಲಾಜಿಲಲಿದೆ ಕರೆಮಗಳನುನೆ ಜಾರಿಗಳಸಬೀಕು’
ಎೆಂದು ಸಮಿತಿಯರಾಜ್ಯ ಸೆಂಚಾಲಕ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮೀನಾರಾಯರನಾಗವಾರಹಾಗೂ
ಬೆಂಗಳೂರುವಿಭಾಗಿೀಯ ಸೆಂಚಾಲಕ ಜಿೀವನಹಳಳಿ ಆರ್. ವೆೆಂಕಟೆೀಶ್
ಒತ್ತುಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಳೂರು: ಮುಸಿಲಿೆಂ ಮತ
ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಕೆೈ ತಪು್ಪತತುದೆ ಎೆಂಬ ಕರರಕೆಕೆ
ತಮ್ಮದೆೀ ಪಕ್ಷದ ದಲ್ತ ಶಾಸಕರ
ಮೀಲ್ನ ದ್ಳಯನುನೆ ಗಟಿ್ಟ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ
ಖೆಂಡಿಸ್ವ ಧೈಯ್ಣ ಕೆಂಗ್ರೆಸ್
ನಾಯಕರಿಗ್ ಇಲಲಿವಾಗಿದೆ ಎೆಂದುಬಿಜೆಪಿ
ಟಿೀಕಸಿದೆ.

‘ದ್ಳಕೀರರನುನೆ ನದ್್ಣಕ್ಷಿರ್ಯ
ವಾಗಿ ಖೆಂಡಿಸಲು ನಮಗಿರುವ
ಭಯವಾದರೂ ಏನು? ಓಲೆೈಕೆ ರಾಜ-
ಕರರವನುನೆ ಯಾವ ಬಲೆ ತೆತುತು
ಮಾಡುತಿತುದಿದಾೀರಿ? ದಲ್ತರ ಜಪ
ಮಾಡುವ ಕೆಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು
ಇನಾನೆದರೂ ಭೆಂಡತನ ಬಿಟ್್ಟ
ದಲ್ತರ ಪರವಾಗಿ, ನಾ್ಯಯದ ಪರ
ಧ್ವನಯಾಗಬೀಕು’ ಎೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ
ಪರೆಧಾನ ಕಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಎನ್.
ರವಿಕುಮಾರ್ಆಗರೆಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಗಲಭೆಕೀರರನುನೆ ಹಿಮ್ಮಟಿ್ಟಸಲು
ಪೊಲ್ೀಸರುಗೀಲ್ಬಾರ್ಮಾಡಿದ್ಗ
ಮೂವರು ಅಸ್ನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ಅಮಾಯಕರುಎೆಂದುಶಾಸಕ ಜಮಿೀರ್
ಖಾನ್ ಹೀಳಕೆ ಖೆಂಡನೀಯ. ಅಮಾ-
ಯಕರಾಗಿದದಾರೆ, ಮಧ್ಯರಾತಿರೆ ಗಲಭೆ

ನಡೆಯುತಿತುದದಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ್
ಏನು ಕೆಲಸವಿತುತು? ಪರೆಮಾರ ಪತರೆ
ನೀಡಲು ಜಮಿೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು
ತನಖಾಧಿಕರಿಯೀ, ಶಾಸಕರ ನಡೆಯೀ
ಸೆಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ’ ಎೆಂದು
ಹೀಳದ್ದಾರೆ.

ವೋಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿ ದಲಿತರ
ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೀಧಿಸಬೀಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ
ಬಜರಂಗದಳ ಸದಸ್ಯರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು

ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಪೊಲ್ೋಸರು

2ಕಂಪನಿ
ಆರ್ಎಎಫ್

15ತುಕಡಿ
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ

10ತುಕಡಿ
ಸ್ಎಎಆರ್

ಬಂಗಳೂರು: ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ೀಸರ
ಗುೆಂಡೆೀಟಿಗ್ ಬಲ್ಯಾದ ಮೂವರ
ಅೆಂತ್ಯ ಸೆಂಸಾಕೆರವನುನೆ ನಗರದ
ನೆಂದಿದುಗ್ಣ ರಸತುಯಲ್ಲಿರುವ ಖುದ್ದಾಸ್
ಸಾಬ್ ಖಬರ್ಸಾತುನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ
ಬಳಗ್ಗೆ ನ್ರವೆೀರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗುೆಂಡೆೀಟಿನೆಂದ ಮೃತಪಟಿ್ಟದದಾ
ವಾಜಿೀದ್ (20) ಹಾಗೂ ಯಾಸಿೀರ್
(21) ಅವರಿಗ್ ಕರನಾ ಇರುವುದು
ದೃಢಪಟಿ್ಟತುತು. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಸಕ್ಣರದ
ನಯಮದ ಪರೆಕರ ಅವರಿಬ್ರ ಅೆಂತ್ಯ
ಸೆಂಸಾಕೆರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೃತಪಟ್ಟ
ಇನ್ನೆಬ್ ಷೀಕ್ ಸಿದಿದಾಕ ಅವರ ಅೆಂತ್ಯ

ಸೆಂಸಾಕೆರ ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಿತು.

ಶಾಸಕ ಜಮಿೀರ್ ಅಹಮದ್ಖಾನ್
ಮಾತರೆ ಅೆಂತ್ಯಸೆಂಸಾಕೆರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಗೆೆಂಡು
ವಿಧಿ–ವಿಧಾನಮಾಡಿದರು.

‘ನಮ್ಮ ಮಕಕೆಳು ಕೆಲಸ
ಮುಗಿಸಿಕೆಂಡು ಮನ್ಗ್
ವಾಪಸ್ ಬರುತಿತುದದಾರು. ಆ
ಸೆಂದಭ್ಣದಲೆಲಿೀ ಗಲಭೆ ಉೆಂಟಾಗಿದೆ.
ಪೊಲ್ೀಸರುಹಾರಿಸಿದಗುೆಂಡುಅವರಿಗ್
ತಗುಲ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯ ಮಕಕೆಳು
ಗಲಾಟೆಗ್ ಹೀಗುವವರಲಲಿ’ ಎೆಂದು
ಮೃತರ ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರು ಹೀಳದರು.

ಗಾಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ
ಅಾಂತಯಾಕ್್ರ್ರಯಾ ಯೆ: ಜಮೇರ್ಭಾಗಿ

ಬಂಗಳೂರು:ಮೆಂಗಳವಾರ ಸೆಂಜೆಯೀ
ಮನ್ಯಿೆಂದಹರಗ್ಹೀಗಿದದಾ ಶಾಸಕ
ಅಖೆಂಡ ಶಿರೆೀನವಾಸಮೂತಿ್ಣ ಅವರ
ಕುಟ್ೆಂಬದವರು, ಗುರುವಾರ ಬಳಗ್ಗೆ
ತಮ್ಮ ಮನ್ಗ್ ಬೆಂದು ಸ್ಟ್ಟ ಸಿಥಿತಿಯನುನೆ
ನ್ೀಡಿ ಕಣ್ಣಿೀರಿಟ್ಟರು.

ತೆಂದೆ– ತ್ಯಿ ವಾಸವಿದದಾ ಮನ್
ಯಲ್ಲಿ ಶಿರೆೀನವಾಸಮೂತಿ್ಣ ಕುಟ್ೆಂಬ
ವಾಸವಿತುತು. ಮೆಂಗಳವಾರ
ಮಧಾ್ಯಹನೆವೆೀ ಶಾಸಕರು ಕೆಲಸ ನಮಿತತು
ಹರಗಡೆ ಬೆಂದಿದದಾರು. ಕುಟ್ೆಂಬದ
ಸದಸ್ಯರು, ದೆೀವಸಾಥಿನಕೆಕೆ ಹೀಗಿದದಾರು.
ಸೆಂಬೆಂಧಿಯಬ್ರು ಮಾತರೆ ಮನ್ಯ-
ಲ್ಲಿದದಾರು.

ಅದೆೀ ಸೆಂದಭ್ಣದಲ್ಲಿ ಮನ್ ಬಳ

ಬೆಂದಿದದಾ ಕಡಿಗ್ೀಡಿಗಳು, ಪಿೀಠೀಪ
ಕರರ ಹಾಗೂ ಬಟೆ್ಟ ಸೀರಿದೆಂತೆ ಎಲಲಿ
ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲಾಲಿಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದದಾರು.
ನೆಂತರ,ಇಡಿೀಮನ್ಗ್ಬೆಂಕಹಚಿ್ಚದದಾರು.
ನಸ್ಕನವರೆಗೂಬೆಂಕ ಇತುತು.

ಗಲಭೆ ಸಿಥಿತಿ ನಮಾ್ಣರವಾಗಿ-
ದದಾರಿೆಂದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ
ಕುಟ್ೆಂಬದವರನುನೆ ಮನ್ ಬಳ ಬಿಡದೆೀ
ಪೊಲ್ೀಸರು ತಡೆದಿದದಾರು. ಗುರುವಾರ
ಬಳಗ್ಗೆ ಮನ್ ಬಳ ಹೀಗಲು ಅವಕಶ

ನೀಡಿದರು. ಮನ್ ಒಳಗ್ ಸ್ತ್ತುಡಿದ
ಕುಟ್ೆಂಬ, ಸೆಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟ್ಟ ಮನ್
ಕೆಂಡು ಗೀಳಾಡಿದರು. ಪರೆತಿಯೆಂದು
ವಸ್ತುವಿನ ಅವಶ್ೀಷಗಳನುನೆ ನ್ೀಡಿ
ಬಿಕಕೆ ಅತತುರು.

ಸ್ದಿದಾಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ
ಕುಟ್ೆಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ‘ನಮಗ್ನಾ್ಯಯ
ಬೀಕು’ ಎೆಂದು ಒತ್ತುಯಿಸಿದರು.
ದೂರು ನಿೋಡದ ಶಾಸಕ: ಮನ್
ಮೀಲೆ ದ್ಳ ನಡೆಸಿ ಸ್ಟಿ್ಟರುವ
ಬಗ್ಗೆ ಶಿರೆೀನವಾಸಮೂತಿ್ಣ ಅವರು
ಇದುವರೆಗೂಠಾಣೆಗ್ದ್ರುನೀಡಿಲಲಿ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರೆತಿಕರೆಯಿಸಿದ ಅವರು,
‘ಮನ್ ಬಳ ಬರಲು ಪೊಲ್ೀಸರು
ಬಿಟಿ್ಟರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಬೆಂದಿದೆದಾೀನ್.
ಶಿೀಘರೆವೆೀ ದ್ರು ನೀಡುತೆತುೀನ್’ ಎೆಂದು
ಅವರು ತಿಳಸಿದರು.

ಮನೆ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕುಟಂಬ

‘ವಾಟ್ಸೂ ಆಯಾಪ್ಗ್್ರಪ್ನಲಿ್ಲ
ಆರೇಪಿಗಳ ಸಾಂದೆೇಶ’
ಬಂಗಳೂರು: ‘ಗಲಭೆ ಸೃರ್್ಟಸಿದದಾ ಆರೀಪಿಗಳು, ನಗರದ ವಿವಿಧಭಾಗದಲ್ಲಿದದಾ
ಸಮುದ್ಯದಯುವಕರನುನೆ ಸೀರಿಸಿಕೆಂಡುವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೂರೆಪ್
ಮಾಡಿದದಾರು’ ಎೆಂದುಪೊಲ್ೀಸ್ ಅಧಿಕರಿಯಬ್ರು ಹೀಳದರು.

‘ಅವಹೀಳನಕರಿಪೊೀಸ್್ಟ ವಿರುದಧಿ ಡಿ.ಜೆ.ಹಳಳಿ ಠಾಣೆಗ್ದ್ರುನೀಡಲು
ಬೆಂದ ವೆೀಳೆಯಲೆಲಿೀ ಆರೀಪಿಗಳು, ‘ಪೊಲ್ೀಸರು ಆರೀಪಿ ವಿರುದಧಿ ಕರೆಮ
ತೆಗ್ದುಕಳಳಿಲು ಹಿೆಂದೆೀಟ್ಹಾಕುತಿತುದ್ದಾರೆ. ಎಲಲಿರೂಠಾಣೆ ಕಡೆ ಬನನೆ’
ಎೆಂದುಗೂರೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂದೆೀಶ ಕಳುಹಿಸಿದದಾರು. ಆ ಸೆಂದೆೀಶ ಹಲವರಿಗ್
ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿತುತು. ಅದನುನೆನ್ೀಡಿ ಜನರು ಹಚಿ್ಚನ ಸೆಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆ ಬಳ
ಬೆಂದು ಗಲಭೆ ಸೃರ್್ಟಸಿದರು’ ಎೆಂದ್ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಗಲಭೆಯಂದ ಹಾನಿಗೊೊಗ ಂಡಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟಂಬ ಸದಸ್ಯರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಲಭೆ ಪರೆಕರರದ
ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಡಿ ತನಖೆ ನಡೆಸಬೀಕು ಎೆಂದು
ಭಾರತ ಕಮು್ಯನಸ್್ಟ ಪಕ್ಷ ಒತ್ತುಯಿಸಿದೆ.

‘ಕನೂನನುನೆ ಕೆೈಗ್ತಿತುಕೆಂಡು
ಪೊಲ್ೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಶಾಸಕ ಅಖೆಂಡ
ಶಿರೆೀನವಾಸಮೂತಿ್ಣ ಮತಿತುತರರ
ಮನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿದದಾ
ವಾಹನಗಳಗ್ ಬೆಂಕ ಹಾಕರುವ ಹಿೀನ
ಕೃತ್ಯವನುನೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ
ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಇದು
ಪೂವ್ಣನಯೀಜಿತ ಕೃತ್ಯ. ತಪಿ್ಪತಸಥಿರಿಗ್
ಕಠಿರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೀಕು‘ ಎೆಂದು ಪಕ್ಷದ
ರಾಜ್ಯ ಕಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಸಾತಿ ಸ್ೆಂದರೆೀಶ್
ಆಗರೆಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ
ಒತ್ತಾಯ

ಸುಧಾಓದಿರಿ...

ಬಂಗಳೂರು: ಶ್ೈಕ್ಷಣ್ಕ ಸಾಲ ಬಡಿಡಿ
ಸಬಿಸ್ಡಿ ಯೀಜನ್ಯ ಪರೆಯೀಜನ-
ವನುನೆ ಯಾವುದೆೀ ತ್ರತಮ್ಯ ಇಲಲಿದೆ
ಎಲಲಿ ವಿದ್್ಯರ್್ಣಗಳಗ್ ವಿಸತುರಿಸ್ವೆಂತೆ
ಕೀರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾ ಸಾವ್ಣಜನಕ ಹಿತ್ಸಕತು
ಅಜಿ್ಣ ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಣರ ಹಾಗೂ
ಇತರ ಪರೆತಿವಾದಿಗಳಗ್ ನ್ೀಟಿಸ್
ನೀಡಲು ಹೈಕೀಟ್್ಣ ಆದೆೀಶಿಸಿದೆ.

ಡಾ. ರಾಮಮನ್ೀಹರ್
ಲೀಹಿಯಾಚಿೆಂತಕರ ವೆೀದಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾ
ಸಾವ್ಣಜನಕ ಹಿತ್ಸಕತು ಅಜಿ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ಣ
ಎ.ಎಸ್. ಓಕ ನ್ೀತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗಿೀಯ
ಪಿೀಠ, ಈ ಆದೆೀಶ ನೀಡಿತು.

ಕೆೀೆಂದರೆ ವಲಯದ ಬಡಿಡಿ ಸಬಿಸ್ಡಿ
ಯೀಜನ್ (ಸಿಎಸ್ಐಎಸ್) ಬಡ
ವಿದ್್ಯರ್್ಣಗಳಗ್ ಮಾತರೆ ಅನ್ವಯವಾಗು-
ತಿತುದೆ.

ಸೆಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮತುತು ಬಡಿಡಿ

ಮನಾನೆ ಎರಡೂಕೀರಿಕೆಯನುನೆ ಒಪ್ಪದ
ಪಿೀಠ, ಸಿಎಸ್ಐಎಸ್ ಯೀಜನ್ಯ
ಲಾಭವನುನೆ ಎಲಲಿರಿಗ್ ವಿಸತುರಿಸ್ವ
ಮೂರನ್ೀ ಕೀರಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ
ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್್ಣ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಸೀರಿ
ಹಲವು ಪರೆತಿವಾದಿಗಳಗ್ ನ್ೀಟಿಸ್
ನೀಡಲು ಆದೆೀಶಿಸಿತು.

‘ಕೆೀೆಂದರೆ ಮಾನವ ಸೆಂಪನೂ್ಮಲ
ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಿಎಸ್ಐಎಸ್
ಯೀಜನ್ಯನುನೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಪೊೀಷಕರ ಆದ್ಯ ವಾರ್್ಣಕ ₹4.50
ಲಕ್ಷದವರೆಗ್ ಇರುವ ವಿದ್್ಯರ್್ಣಗಳು
ಈ ಯೀಜನ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು
ಅಹ್ಣರು. ಉಳದವರಿಗ್ ಅನ್ವಯವಾ
ಗುತಿತುಲಲಿ’ ಎೆಂದು ಅಜಿ್ಣದ್ರರು
ಹೀಳದ್ದಾರೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕಸಲ ಬಡಿಡಿ ಸಬ್ಸೂಡಿಯೇಜನೆ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕ್ೊೊಕ್ ೀರ್ಕಾ ನೆೊೊನೆ ೀಟಿಸ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ಸಪೆ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯ
ಲ್ರುವ ದಿ್ವತಿೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ
ಪರಿೀಕ್ಷೆಗ್ ಶುಲಕೆ ಪಾವತಿಗ್ ಶುಕರೆವಾರ
(ಆಗಸ್್ಟ 14)ಕನ್ಯದಿನ.

‘ಮೂರನ್ೀ ಬಾರಿಗ್ ಕನ್ಯ
ದಿನಾೆಂಕವನುನೆ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಯಾ
ವಕಶ ಕಡಿಮ ಇರುವುದರಿೆಂದ
ಯಾವುದೆೀ ಕರರಕ್ಕೆ ಮತೆತು ವಿಸತುರಿ-
ಸ್ವುದಿಲಲಿ’ ಎೆಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ
ನದೆೀ್ಣಶಕರುಗುರುವಾರ ತಿಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಿವಿತೇಯ ಪಿಯು:
ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲು
ಕೊನೆದಿನ ಇಾಂದು


