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ಬಿಂಗಳೂರುನಗರ
2 ಭಾನುವಾರ lಜೂನ್ 20, 2021

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನಗರದಲ್ಲಿಮೊೀಡ ಕವಿದ
ವಾತವರಣವಿದು್ದ, ಅಲಲಿಲ್ಲಿ
ಮಳ್ಯಾಗುವಸ್ಧಯಾತೆ ಇದ.
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ಹ
ವಾ
ಮಾ
ನ

29° 20°

ಸರೀಮವಾರ

29° 20°

ಮಿಂಗಳವಾರ

28° 20°

ಬುಧವಾರ

ಶನಿವಾರದಹವಾಮಾನ : ಗರಿಷ್ಠ 28° ಕನಿಷ್ಠ 20°

ಕವಿಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ಮರಣೆರ್ಳೆ
ಬಾಂಗಳೂರು:ಡ. ಸಿದ್ದಲ್ಾಂಗಯ್ಯ
ಸ್್ಮರಕ ಪ್ತ್ಷ್್ಠನವುಸರೀಮವಾರ
(ಜೂ.21) ಬೆಳಿಗೆಗೊ 10 ಗಾಂಟೆಗೆ
ಮಲಲಿತತುಹಳಿಳುಯ ಕಲಾಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ
ಸಿದ್ಧಲ್ಾಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ
ಹಾಗೂನ್ಡಿ ನಮನಕಾಯಮಾಕ್ಮ
ಹಮಿ್ಮಕೊಾಂಡಿದೆ.
ನ್ಡಿ ನಮನಕಾಯಮಾಕ್ಮಕೆಕೆ

ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12.30ಕೆಕೆಮುಖ್ಯಮಾಂತ್್
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪು
ಅವರುಚಲನೆ ನಿರೀಡಲ್ದು್ದ,
ಡ. ಸಿದ್ದಲ್ಾಂಗಯ್ಯ ಅವರ
ಸಮಗ್ ಕಾವ್ಯ ‘ಬೊರೀಧಿ ವೃಕ್ಷದ
ಕೆಳಗೆ’ ಕೃತ್ಯನ್್ನಲ್ರೀಕಾಪಮಾಣೆ

ಮಾಡಲ್ದಾ್ದರೆ. ಬೆಾಂಗಳೂರುವಿಶ್ವ-
ವಿದಾ್ಯಲಯದ ವಿಶಾ್ಾಂತ ಕುಲಪತ್
ಪ್.ಎಸ್. ಜಾಫಟ್ ಅರ್ಯಕ್ಷತ್
ವಹ್ಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಕೃತ್ಯಕುರಿತ್
ವಿಮಶಮಾಕ
ಡ. ಬೆೈರಮಾಂಗಲರಾಮೆರೀಗೌಡ
ಮಾತನಾಡಲ್ದಾ್ದರೆ.
ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 3 ಗಾಂಟೆಗೆ

ಕಾವ್ಯ ನಮನಕಾಯಮಾಕ್ಮ
ನಡೆಯಲ್ದು್ದ, ಸ್ಹ್ತ್
ಅಗ್ಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂತ್ಮಾ ಅರ್ಯಕ್ಷತ್
ವಹ್ಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಸಾಂಜೆ 4 ಗಾಂಟೆಗೆ
ಗಿರೀತ ನಮನಕಾಯಮಾಕ್ಮ
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಸಿದ್ದಲ್ಾಂಗಯ್ಯ ಅವರ
ಕವಿತ್ಗಳಗಾಯನ ನಡೆಯಲ್ದೆ.
ಜಾನಪದಗಾಯಕಬ್ನಾಂದೂರು
ಕೆಾಂಪಯ್ಯ ಅರ್ಯಕ್ಷತ್ ವಹ್ಸಲ್ದಾ್ದರೆ.
ರಾಂಗಕಮಿಮಾ ಜನಾರಮಾನ್ (ಜನಿ್ನ)
ಭಾಗವಹ್ಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಆನ್
ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಮಾಕ್ಮದ ನೆರೀರ
ಪ್ಸ್ರ ಇರಲ್ದೆ
ಎಾಂದು ಪ್ತ್ಷ್್ಠನದ ಅರ್ಯಕ್
ಡ.ಮಾನಸ ಸಿದ್ದಲ್ಾಂಗಯ್ಯ
ಅವರು ಪ್ಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

‘ಕರ್ಟ್ಟಕ ಸಕಾಟ್ರ’ ಫಲಕ
ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ದಂಡ
ಬಾಂಗಳೂರು: ‘ಕನಾಮಾಟಕ ಸಕಾಮಾರ’ ಎಾಂಬ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಾಂಡು ಸಾಂಚ-
ರಿಸುತ್ತುದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಗರದ ಸಾಂಚರಪಲ್ರೀಸರು ದಾಂಡ ವಿಧಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ನಗರದಮಾಗಡಿ ರಸೆತುಯಲ್ಲಿ ವಿಶೆರೀಷ ಕಾಯಾಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ

ಪಲ್ರೀಸರು,ವಾಹನಗಳ ಪರಿರ್ರೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
‘ವಾಹನಗಳಮೆರೀಲನೊರೀಾಂದಣಿ ಸಾಂಖೆ್ಯ ಫಲಕಮಾತ್ ಅಳವಡಿಸಬೆರೀಕು.

ಉಳಿದಾಂತ್ಯಾವುದೆರೀ ಬರಹವಿರಬ್ರದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವುವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ
ಕನಾಮಾಟಕ ಸಕಾಮಾರ ಎಾಂಬ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿದ್ದ ಬಗೆಗೊದೂರುಗಳ್
ಬಾಂದದ್ದವು. ಹ್ರೀಗಾಗಿ, ಕಾಯಾಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯತ್. 25ಕೂಕೆ ಹೆರ್ಚೆ
ವಾಹನಗಳ ಫಲಕಗಳನ್್ನ ಸ್ಥಳದಲಲಿರೀ ತ್ರವುಗೊಳಿಸಿ ದಾಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ’
ಎಾಂದೂಪಲ್ರೀಸರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಬಾಂಗಳೂರು: ಭಾಷೆಗಳ ಕಲ್ಕಾ
ತರಬೆರೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವ ಲ್ರೀಕಸಭಾ
ಸಚಿವಾಲಯದ ‘ಪಾಲ್ಮಾಮೆಾಂಟರಿ
ರಿಸಚ್ಮಾ ಆ್ಯಾಂಡ್ ಟೆ್ಟೈನಿಾಂಗ್
ಇನ್ಸ್ಟಟೂ್ಯಟ್ ಫ್ರ್ ಡೆಮಾಕ್ಸಿ’
(ಪ್ಟೈಡ್) ಸಾಂಸೆ್ಥಯ ನಡೆಗೆ ಖಾಂಡನೆ
ವ್ಯಕತುವಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸೆ್ಥಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ

ಇದೆರೀ 22ರಿಾಂದ 6 ವಿದೆರೀರ್ ಭಾಷೆಗಳ್,
6 ದೆರೀರ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲ್ಕಾ
ತರಬೆರೀತ್ಯನ್್ನ ಪಾ್ರಾಂಭಿಸುತ್ತುದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸತ್ತುನ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ
ಮತ್ತು ಕೆರೀಾಂದಾ್ಡಳಿತ ಪ್ದೆರೀಶಗಳ
ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್
ಪಾಲ್ಗೊಳಳುಲ್ದಾ್ದರೆ. ವಿದೆರೀರ್
ಭಾಷೆಗಳಾದ ಫ್ಾಂಚ್, ಜಮಮಾನ್,
ಜಪಾನಿರೀಸ್, ಪರ್ಮಾಗಿರೀಸ್, ರಷ್ಯನ್
ಮತ್ತು ಸ್ಪುಯುನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳನ್್ನ ಕಲ್-
ಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಅದೆರೀ ರಿರೀತ್, ದೆರೀರ್ರೀಯ
ಭಾಷೆಗಳಾದ ಗುಜರಾತ್, ಬಾಂಗಾಳಿ,
ಮರಾಠಿ, ಒಡಿಯಾ, ತಮಿಳ್ ಮತ್ತು
ತ್ಲ್ಗು ಭಾಷೆಯು ಈ ಕಲ್ಕೆಯ
ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
‘ಕೆರೀಾಂದ್ ಸಕಾಮಾರದಾಂದ

ಶಾಸಿ್ರಿರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್್ಥನಮಾನ
ಪಡೆದ ಕೆಲವೆರೀ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
ಭಾಷೆಯೂ ಒಾಂದಾಗಿದೆ. ಸುದರೀಘಮಾ
ಇತ್ಹಾಸ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್್ನ
ಲ್ರೀಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಡೆಗಣಿ-

ಸಿರುವುದು ವಿಷ್ದನಿರೀಯ. ಈ ಬಗೆಗೊ
ಸಾಂಸೆ್ಥಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಮಕೆೈಗೊಳ್ಳುವಾಂತ್
ಕೆರೀಾಂದ್ ಸಕಾಮಾರಕೆಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರವು
ಒತಾತುಯಸಬೆರೀಕು’ ಎಾಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ
ಸಾಂಘಟನೆಗಳ್ ಆಗ್ಹ್ಸಿವೆ.
ಸಾಂಸದರು ಕಾಯಮಾನಿರತರಾಗ-

ಲ್: ‘ದೆರೀಶದ ಅತ್ಯಾಂತ ಪಾ್ಚಿರೀನ ಮತ್ತು
ರ್್ರೀಮಾಂತ ಪರಾಂಪರೆಯ ಶಾಸಿ್ರಿರೀಯ
ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡವನ್್ನ
ಭಾಷೆಗಳ ಕಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿಸಿಲಲಿ.
ಲ್ರೀಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಈ
ನಡೆಯು ಖಾಂಡಿನಿರೀಯ. ಸ್್ವತಾಂತ್ಯು
ಬಾಂದ ನಾಂತರ ನಿರಾಂತರವಾಗಿ ಕೆರೀಾಂದ್
ಸಕಾಮಾರವು ಕನ್ನಡದ ಬಗೆಗೊ ಮಲತಾಯ
ಧರೀರಣೆಯನ್್ನ ತರೀರುತ್ತುದೆ. ನಮ್ಮ
ರಾಜ್ಯವನ್್ನ ಪ್ತ್ನಿಧಿಸುವ ಎಲಲಿ

ಸಾಂಸದರು ಒಗಗೊಟಟ್ನಿಾಂದ ಪ್ಧಾನಮಾಂತ್್
ಅವರನ್್ನ ಭರೀಟ ಮಾಡಿ, ಕೆರೀಾಂದ್
ಸಕಾಮಾರವು ಕನ್ನಡದ ಬಗೆಗಿನ
ಧರೀರಣೆಯನ್್ನ ಬದಲಾಯಸಿಕೊಳ್ಳು-
ವಾಂತ್ ಆಗ್ಹ್ಸಬೆರೀಕು’ ಎಾಂದು ಕನ್ನಡ
ಗೆಳ್ಯರ ಬಳಗ ಒತಾತುಯಸಿದೆ.
‘ಪ್ಟೈಡ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ನಮ್ಮ

ಭಾಷೆಯನ್್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ-
ನ್್ನ ಅವಮಾನಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಭಾರತ್ರೀಯ
ಭಾಷೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಹ್ಾಂದರುವ ತಾತ್್ವ-
ಕತ್ಯನ್್ನ ಪ್ರ್್ನಸುವ ಹಕುಕೆ ಎಲಲಿ ಭಾರ-
ತ್ರೀಯರಿಗಿದು್ದ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಸ್ಮಾಜಿಕ
ಜಾಲತಾಣಗಳಮೂಲಕ ಇದನ್್ನ ಪ್ರ್್ನ-
ಸಬೆರೀಕದೆ’ ಎಾಂದು ಬಳಗದ ಸಾಂಚಲಕ
ರಾ.ನಾಂ. ಚಾಂದ್ಶೆರೀಖರ ಪ್ಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಕನ್ನಡ ಕಡೆಗಣನೆ: ಲ�ೋಕಸಭಾ
ಸಚಿವಾಲಯದ ನಡೆಗೆ ಖುಂಡನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ‘ಭಾಷೆಯಆಯ್ಕೆಗೆಮಾನದಂಡ ಏನ್’

‘ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯು2ಸ್ವಿರ ವಷಮಾಗಳಿಗೂಮಿಗಿಲಾದ
ಇತ್ಹಾಸಹಾಂದದೆ.ಲ್ರೀಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕನ್ನಡವನ್್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದುಅತ್ಯಾಂತ ಬೆರೀಸರದ
ಸಾಂಗತ್.ಯಾವಮಾನದಾಂಡದಡಿಭಾಷೆಗಳನ್್ನ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿದಾ್ದರೆ? ಈಕೂಡಲರೀ ಕನ್ನಡ ಸೆರೀಪಮಾಡೆಗೆ
ಕೆರೀಾಂದ್ ಸಕಾಮಾರವು ಕ್ಮವಹ್ಸಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿವಾದರೆರೀ ಇಲ್ಲಿನ
ಸಾಂಸದರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿಹರೀರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’
ಎಾಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಾ್ಧಿಕಾರದ ಅರ್ಯಕ್ಷ ಟ.ಎಸ್.
ನಾಗಾಭರಣ ಎಚಚೆರಿಕೆ ನಿರೀಡಿದಾ್ದರೆ.
‘ಭಾರತ್ರೀಯಭಾಷೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್್ನ ಪ್ರ್್ನಸಬೆರೀಕದೆ. ಈ ಬಗೆಗೊ ನಮ್ಮ

ಸಾಂಸದರುಕೂಡ ಒಗಗೊಟಾಟ್ಗಿ ಕೆರೀಾಂದ್ ಸಕಾಮಾರವನ್್ನ ಒತಾತುಯಸಬೆರೀಕು.
ಸಾಂವಿಧಾನದ ಎಾಂಟನೆರೀ ಅನ್ಚ್ಛರೀದಡಿಮಾನ್ಯತ್ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡವನ್್ನ ಕಲ್ಕಾ
ಕಾಯಮಾಕ್ಮದ ಪಟಟ್ಯಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿಸಬೆರೀಕು’ ಎಾಂದು ಆಗ್ಹ್ಸಿದಾ್ದರೆ.

ಟಿ.ಎಸ್.
ನಾಗಾಭರಣ

ಬಾಂಗಳೂರು: ಸತತ ಎರಡನೆರೀ
ವಷಮಾವೂ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಮನೆ
ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ’ ಫಲಕಗಳ್ ಹೆರ್ಚೆ
ಕಾಣುತ್ತುವೆ.ಮೊದಲಬ್ರಿಲಾಕ್ಡೌನ್
ಆದಾಗಲರೀ ಬೆಾಂಗಳೂರು ತರೆದವರ
ಪೈಕ ಅನೆರೀಕರು ಹ್ಾಂದರುಗಿಲಲಿ.
ಈ ವಷಮಾವೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್

ಮಾಡಿದ ನಾಂತರವೂ ಅನೆರೀಕರು
ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ ದೂರವೆರೀ ಉಳಿದ
ಪರಿಣಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಡಿಗೆ
ಮನೆಗಳ್ಖಾಲ್ಉಳಿದವೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಕೆರೀಾಂದ್

ಸಕಾಮಾರ ಮಾದರಿ
ಹ್ಡುವಳಿ ಕಾಯ್್ದಯನ್್ನ
(ಮಾಡೆಲ್ ಟೆನೆನಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್)
ಜಾರಿಗೆ ತಾಂದದೆ. ವಷಮಾದ
ಬದಲ್ಗೆ ಎರಡು ತ್ಾಂಗಳ
ಬ್ಡಿಗೆಯ ಮೊತತುವನ್್ನ ಮಾತ್
ಮುಾಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ
ಕಾಯ್್ದ ಜಾರಿ ನಾಂತರವೂ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ
ಬರುವವರ ಸಾಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಚೆಗಿಲಲಿ.

‘ವಸತ್ ಪ್ದೆರೀಶಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಾಂದು ಮತ್ತು
ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ
ಮನೆಗಳನ್್ನ ಬ್ಡಿಗೆ
ನಿ ರೀ ಡು ವು ದ ಕೆಕೆ
ಸ ಾಂ ಬ ಾಂ ಧಿ ಸಿ ದ ಾಂ ತ್

ಟೆನೆನಿಸ್ ಕಾಯ್್ದ
ಯಲ್ಲಿರುವ ಅಾಂಶಗಳನ್್ನಮಾಲ್ರೀ-

ಕರು ಈಗಲ್ ಪಾಲ್ಸುತ್ತುಲಲಿ. ಊರಿಗೆ
ಮರಳಿರುವ ಕಾಮಿಮಾಕರು, ನೌಕರರಲ್ಲಿ
ಬಹುತ್ರೀಕರು ಇನ್್ನ ಮರಳಿ ಬಾಂದೆರೀ

ಇಲಲಿ’ ಎಾಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೆರೀಶ್
ಮಾನಾಂದ ಹೆರೀಳಿದರು.
‘ಹಲವು ಮಳಿಗೆಗಳನ್್ನ ನಾನ್

ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ನಿರೀಡಿದೆ್ದರೀನೆ. ಆದರೆ,
ಕಳ್ದ ವಷಮಾದ ಬ್ಡಿಗೆ ಹಣವನೆ್ನರೀ
ಕೆಲವರು ಇನ್್ನ ನಿರೀಡಿಲಲಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಮತ್ತು ಅಾಂಗಡಿಗಳ್
ತ್ರೆಯುವಾಂತಾದರೆ ಕಾಮಿಮಾಕರೆಲಲಿ
ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು. ಅವರಬಳಿ
ಹಣವೆರೀ ಇಲಲಿ. ಮನೆ ಅರವಾ
ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ

ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕು ಎಾಂಬ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ ಇದು್ದ,
ನಾನ್ ಬ್ಡಿಗೆಗಾಗಿ ಒತತುಡ
ಹೆರೀರುತ್ತುಲಲಿ’ ಎಾಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.
‘ಮನೆ ಬ್ಡಿಗೆ ದರವೆರೀನ್

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲಲಿ. ಹಸ ಕಾಯ್್ದ
ಜಾರಿ ಬಗೆಗೊಯೂ ಯಾರೂ ತಲ ಕೆಡಿಸಿ
ಕೊಾಂಡಿಲಲಿ. ಹಾಂದಾಣಿಕೆ–ನಾಂಬಿಕೆ
ಮೆರೀಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತುದೆ.
ಮನೆ ಮಾಲ್ರೀಕರು ಮುಾಂಗಡ
ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪು ಕಡಿಮೆ ತ್ಗೆದುಕೊಳ್ಳು-
ತ್ತುದಾ್ದರೆಯ್ರೀ ವಿನಃ ಬ್ಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುತ್ತುಲಲಿ’ ಎಾಂದು ದಲಾಲಿಳಿ ರ್ವು
ಹೆರೀಳಿದರು.
‘ಹಸದಾಗಿಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಬರುತ್ತುರು-

ವವರು ಅರವಾ ಹಸ ಅಗಿ್ಮೆಾಂಟ್
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತುರುವವರು ಟೆನೆನಿಸ್
ಕಾಯ್್ದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತುದಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಾಂದ 60 ದನಗಳ ಅವಧಿಯಷ್ಟ್
ಮಾತ್ ಮುಾಂಗಡ ಹಣ ತ್ಗೆದು
ಕೊಳ್ಳುತ್ತುದಾ್ದರೆ’ ಎಾಂದು ರಿಯಲ್
ಎಸೆಟ್ರೀಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಸಾಂಘದ
(ಕೆ್ಡೆೈ) ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾರ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ದರೀಪ್ರಾಯಕೆರ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.
‘ವಸತ್ ಉದೆ್ದರೀಶದ ಕಟಟ್ಡ

ಗಳಿಗಿಾಂತ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದೆ್ದರೀಶದ
ಕಟಟ್ಡಗಳ್ರೀ ಹೆರ್ಚೆ ಖಾಲ್ ಉಳಿದವೆ.
ವಹ್ವಾಟುಕೂಡಹೆರ್ಚೆನಡೆಯುತ್ತುಲಲಿ’
ಎಾಂದೂಅವರು ಹೆರೀಳಿದರು.

ಎರಡು ತಿಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯಷ್್ ಮಿಂಗಡ ಮಾತ್ರ ಕೆೊಡಿ ಎಿಂದರೂ ರರುತಿತುಲ್ಲ ಜನ

‘ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ’ ಎಿಂರ ಫಲಕಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತಿತುೇಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ
–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ–ಮಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ಮನೆಖರೀದಿಗೆಉತಾ್ಸಹ

ಒಾಂದೆಡೆ ವಸತ್ಯನ್್ನಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವವರ ಸಾಂಖೆ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ
ದ್ದರೆ, ಮನೆಯನ್್ನ ಖರಿರೀದಮಾಡುವವರ ಸಾಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ತ್ಸು ಹೆಚಚೆಳ
ಕಾಂಡುಬಾಂದದೆ. ಜನರು ಸ್ವಾಂತ ಮನೆಹಾಂದುವುದಕೆಕೆ ಉತ್ತುರೀಜನ ನಿರೀಡಲ್
ಕೆರೀಾಂದ್ ಸಕಾಮಾರ ಗೃಹಸ್ಲದಮೆರೀಲ ಸಬಿಸ್ಡಿಯನ್್ನ ನಿರೀಡುತ್ತುದೆ.
‘1 ಬಿಎಚ್ಕೆಮತ್ತು 2 ಬಿಎಚ್ಕೆಯಮನೆಗಳ ಖರಿರೀದ ಚನಾ್ನಗಿಯ್ರೀ

ನಡೆಯುತ್ತುದೆ’ ಎಾಂದು ಪ್ದರೀಪ್ರಾಯಕೆರ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಬಾಂಗಳೂರು: ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ
ಲ್ಟಕೊರೀರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಮಾರದಲ್ಲಿ
ಹಣ ದರೀಚಲ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರ
ನಡುವೆಯ್ರೀ ಕತಾತುಟ ನಡೆಯುತ್ತುದೆ.
ಜಿದ್ದಗೆ ಬಿದ್ದವರಾಂತ್ ಭ್ಷ್ಟ್ಚರ
ದಲ್ಲಿ ಪೈಪರೀಟಯಲ್ಲಿತಡಗಿದಾ್ದರೆ’
ಎಾಂದು ವಿರರೀರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟರೀಕಸಿದರು.
ಕಾಾಂಗೆ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್

ಗಾಾಂಧಿ ಜನ್ಮದನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ
ಅಚಮಾಕರು, ಆಟ ಚಲಕರು, ಆಶಾ
ಕಾಯಮಾಕತಮಾರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಕಟ್
ವಿತರಿಸಲ್ ಯುವ ಕಾಾಂಗೆ್ಸ್ ವತ್
ಯಾಂದ ಮಲಲಿರೀಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ
ಹಮಿ್ಮ ಕೊಾಂಡಿದ್ದ ಕಾಯಮಾಕ್ಮದಲ್ಲಿ
ಅವರುಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರೆರೀ ಸಕಾಮಾರದ

ಭ್ಷ್ಟ್ಚರದ ಕುರಿತ್ ಪರಸಪುರ
ಆರರೀಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತುದಾ್ದರೆ.
ಇಾಂತಹ ಬೆರೀಜವಾಬ್್ದರಿ ಸಕಾಮಾರವನ್್ನ
ಹ್ಾಂದೆ ನೊರೀಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದು
ಕುಡುಕರ ಸಕಾಮಾರ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ
ಮದ್ಯದಾಂಗಡಿಗಳನ್್ನ ತ್ರೆದು,
ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿತದ ಕೆಲಸವನ್್ನ
ಚನಾ್ನಗಿ ನಿಭಾಯಸಿದೆ. ಇಲಲಿದದ್ದರೆ,
ಸಕಾಮಾರಕೆಕೆ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಾಂದ
ಬರಬೆರೀಕು’ ಎಾಂದು ಪ್ರ್್ನಸಿದರು.
‘ಕಾಾಂಗೆ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ-

ದಾ್ದಗ ಬಡವರಿಗೆ ತಲಾ 7 ಕೆ.ಜಿ ಅಕಕೆ
ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತುತ್ತು. ಈಗಿನ ಬಿಜೆಪಿ
ಸಕಾಮಾರ ಅಕಕೆಯ ಪ್ಮಾಣವನ್್ನ

ತಲಾ 2 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ನೆರೆಯ
ಕೆರೀರಳ ₹20 ಸ್ವಿರಕೊರೀಟ ಪರಿಹಾರ
ಹಾಗೂತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ₹4ಸ್ವಿರ
ಕೊರೀಟ ಪರಿಹಾರ ಘರೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಎಲಲಿ ಬಡವರ ಖಾತ್ಗಳಿಗೆ
ತಲಾ ₹10 ಸ್ವಿರ ಹಣ ಜಮಾ
ಮಾಡಿದರೆ, ಅಾಂದಾರ್ ₹13 ಸ್ವಿರ
ಕೊರೀಟ ವೆಚಚೆವಾಗಲ್ದೆ. ಜನ ಸಾಂಕಷಟ್
ದಲ್ಲಿದಾ್ದಗ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುವುದು
ಸಕಾಮಾರದ ಜವಾಬ್್ದರಿ’ ಎಾಂದು
ಹೆರೀಳಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿಅರ್ಯಕ್ಷಡಿ.ಕೆ.ರ್ವಕುಮಾರ್

ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಾಜ್ಯ ಜ್ವಲಾಂತ
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನ್್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತುದೆ.
ಗಾಂಭಿರೀರ ವಿಷಯಗಳ ಚಚಮಾಗೆರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಮಾರ ತ್ತಾಮಾಗಿ ವಿಧಾನಮಾಂಡಲ
ಅಧಿವೆರೀಶನ ಕರೆಯಬೆರೀಕು’ ಎಾಂದು

ಒತಾತುಯಸಿದರು.
‘ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಕಾಮಾರದ

ಪಡಿತರ ಕಟ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್
ಹಾಕ ಹಾಂರ್ತ್ತುದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ,
ಕಾಾಂಗೆ್ಸ್ನವರು ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಗೌರವ
ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತುದಾ್ದರೆ.
ಸಕಾಮಾರ ಅಲಪು ಪ್ಮಾಣದ ಪರಿಹಾರ
ಘರೀಷಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದುಕಾಾಂಗೆ್ಸ್ ಒತತುಡ
ಹೆರೀರಿದ್ದರಿಾಂದ’ ಎಾಂದರು.
ಯುವ ಕಾಾಂಗೆ್ಸ್ ಅರ್ಯಕ್ಷ

ಎಾಂ.ಎಸ್.ರಕ್ಷಾ ರಾಮಯ್ಯ,
‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೀವಿಡ್ ಎರಡನೆರೀ
ಅಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಾಂಡ ನಾಂತರ
ಎರಡು ತ್ಾಂಗಳಿನಿಾಂದ ಜನರಿಗೆ
ನೆರವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಕಾಯಮಾಕ್ಮ
ಗಳನ್್ನ ಯುವ ಕಾಾಂಗೆ್ಸ್
ಹಮಿ್ಮಕೊಾಂಡಿದೆ’ ಎಾಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲೂ
ಪೈಪೋಟಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟಿೀಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅರ್ಕರು ಹಾಗೂ ರಡವರಿಗೆ
ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದರು.ವಿರೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ,
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಸಿ.ರಿಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಿಂ.ಆರ್.ಸಿೇತಾರಾಮ್, ಎಿಂ.ಎಸ್.ರಕ್ಷಾ
ರಾಮಯ್ಯ ಇತರರು ಇದ್ದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಾಂಗಳೂರು: ನ್ತನ ರ್ಕ್ಷಣ ನಿರೀತ್
ಅನ್ವಯ,ನಾಲ್ಕೆ ವಷಮಾಗಳಪದವಿಯಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ ಕಲ್ಕೆಯನ್್ನ ಕೆರೀವಲ
ಒಾಂದು ವಷಮಾಕೆಕೆ ಸಿರೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವ
ಸಕಾಮಾರದ ನಿಧಾಮಾರವನ್್ನ ಭಾರತ
ಕಮು್ಯನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ (ಮಾಕ್ಸ್ಮಾವಾದ)
ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತ್ ಕಾಯಮಾದರ್ಮಾ
ಯು.ಬಸವರಾಜ ಖಾಂಡಿಸಿದಾ್ದರೆ.
‘ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರದ ಕ್ಮವು

ವಿದಾ್ಯಥಮಾ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ
ವಿರರೀಧಿಯಾಗಿದು್ದ ಇದನ್್ನ
ತಕ್ಷಣವೆರೀ ಹ್ಾಂಪಡೆಯಬೆರೀಕು’
ಎಾಂದು ಮುಖ್ಯಮಾಂತ್್ ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪಪು ಅವರಿಗೆ ಬರೆದರುವ

ಪತ್ದಲ್ಲಿ ಒತಾತುಯಸಿದಾ್ದರೆ.
ಲಸಕೆ ಪಡೆಯಲು ಗಾ್ಮಿರೀಣರಿಗೆ

ಮನವೊಲಿಸ: ‘ಕೊರೀವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ
ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತ್ ಗಾ್ಮಿರೀಣ ಭಾಗದ
ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಷ್ಟ್ ಆತಾಂಕವಿದೆ. ಇದನ್್ನ
ಪರಿ ಹರಿಸಲ್ ಸಕಾಮಾರ ಸೂಕತು ಕ್ಮ
ಕೆೈಗೊಳಳು ಬೆರೀಕು. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವಾಂತ್
ಜನರ ಮನವೊಲ್ಸುವ ಕೆಲಸ
ಆಗಬೆರೀಕು. ಬಲವಾಂತದಾಂದ ಲಸಿಕೆ
ನಿರೀಡುವುದನ್್ನ ಕೂಡಲರೀ ನಿಲ್ಲಿಸಬೆರೀಕು.
ಹಾಗೆರೀನಾದರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು
ಮಾನವ ಹಕುಕೆಗಳ ಉಲಲಿಾಂಘನೆಯಾ-
ಗಲ್ದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಜನರಲ್ಲಿರುವ
ಆತಾಂಕ ಮತತುಷ್ಟ್ ಹೆಚಚೆಲ್ದೆ’ ಎಾಂದೂ
ಯು. ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಪತ್ದಲ್ಲಿ
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಕ್ ಒಂದು
ವಷಟ್ಕ್ಕೆ ಸೀಮತ: ಖಂಡನೆ

ಬಾಂಗಳೂರು:ನಾ್ಯಯಬೆಲ ಅಾಂಗಡಿಗಳ
ಮೂಲಕ ವಿತರಣೆಯಾಗುವ
ಆಹಾರಧಾನ್ಯ ಕಾಳಸಾಂತ್ಕೊರೀರರ
ಪಾಲಾಗುತ್ತುರುವುದನ್್ನ ತಡೆಯಲ್
ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಂಟ
ನಿದೆರೀಮಾಶಕ (ಐಟ ವಿಭಾಗ) ಕೆ.
ರಾಮೆರೀಶ್ವರಪಪು ಅವರ ನೆರೀತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಟಟ್ದ ತನಿಖಾ ದಳವನ್್ನ
ಸಕಾಮಾರ ರಚಿಸಿದೆ.
ಈ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ

ರಾಮೆರೀಶ್ವರಪಪು ಕಾಯಮಾನಿವಮಾಹ್
ಸಲ್ದು್ದ, ಇಲಾಖೆಯಉಪ ನಿಯಾಂತ್ಕ
(ಆಡಳಿತ), ಜಿಲಾಲಿಮಟಟ್ದ ಜಾಂಟ
ನಿದೆರೀಮಾಶಕರು, ತಹರ್ರೀಲಾ್ದರ್ಗಳ್,
ಸಹಾಯಕ ನಿದೆರೀಮಾಶಕರು, ಆಹಾರ
ರ್ರಸೆತುದಾರರು, ಆಹಾರ ನಿರಿರೀಕ್ಷಕರು
ತಾಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತಾತುರೆ.
ಪಡಿತರ ವಸುತುಗಳ ಅಕ್ಮ

ದಾಸ್ತುನ್, ಅವ್ಯವಹಾರ
ಮತ್ತು ಕಾಳಸಾಂತ್ ವಹ್ವಾಟು
ನಡೆಯುವುದನ್್ನ ತಡೆಗಟಟ್ಲ್
ಹಾಗೂ ಫಲಾನ್ಭವಿಗೆ ಪಡಿತರ

ತಲ್ಪ್ವಾಂತ್ ಮಾಡಲ್ ರಾಷಿಟ್್ರರೀಯ
ಭದ್ತಾಕಾಯ್್ದ ಅನ್ವಯರಾಜ್ಯಮಟಟ್ದ
ತನಿಖಾ ದಳ ರಚಿಸುವಾಂತ್ ಆಹಾರ
ಆಯುಕತುರು ಸಕಾಮಾರಕೆಕೆ ಪ್ಸ್ತುವ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತುರೀಚಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಪಡಿತರ ಅಕಕೆ ಕಾಳಸಾಂತ್ಯಲ್ಲಿ
ಮಾ ರಾ ಟ ವಾ ಗು ತ್ತು ರು ವು ದ ನ್್ನ
ಗಾಂಭಿರೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಆಹಾರ
ಸಚಿವ ಉಮೆರೀಶ ಕತ್ತು ಅವರು
ತನಿಖಾ ದಳವನ್್ನ ರಚಿಸುವಾಂತ್
ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಕಾಳಸಂತೆಗೆ ಪಡಿತರ ತಡೆಗೆ ತನಿಖಾ ದಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

‘ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನ –ಬಾಳಿಗೆ ನಾಂದನ’
ಕುರಿತ್ಉಪನಾಯಾಸ:ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಸಂಶೋಧನಾ
ಕೋಂದ್ರದಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನ
ಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್–ಪ್್ರ.ಎ.ಎಸ್.
ನಟರಾಜ್,ಭಾಗವಹಿಸುವವರು–
ರಮೋಶ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಆರ್. ನಾಗೋಶ್
ಅರಳಕುಪ್ಪೆ, ಎಚ್.ಸಿ.ಉಮೋಶ್,
ಆಯೋಜನೆ–ಅಖಿಲ ಕನಾತೆಟಕ
ವಿಚಾರವಾದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಳಿಗ್ಗ 11
(ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರತೆಕ್ರಮ)
ವಿಶವಾ ಸಾಂಗಿೀತ ದಿನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ
‘ನಕ್ಶ್–ಎ–ಯುವ’ ಸಾಂಗಿೀತ
ಸಾಂವಾದ:ಅತಿಥಿ–ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೆಣಗಿ,
ಸಂಗಿೋತಗಾರರು–ದೆಬ್ಲಾನಾಬ್್ಯನಜಿತೆ,
ಮಧುರ್ ಶಿಂಧೆ, ಲಿಯನಾರ್ತೆ
ಡಾವಿನ್ಸಿ, ಆಯೋಜನೆ–ಗಂಗಾ್ರಮ
ಸಂಗಿೋತ, ಸಹಕಾರ–ವಿಮೂವ್

ಫಂಡೆೋಷನ್, ಸಂಜ 7 (ಆನ್ಲೈನ್
ಕಾರತೆಕ್ರಮ)
ಕವಿ ಸ್ದ್ಧಲ್ಾಂಗಯಯಾ, ಜರಗನಹಳಿಳೆ
ಶಿವಶಾಂಕರ್,ಕೀ.ವಾಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣೀ
ಗೌಡ ಅವರಿಗೆನ್ಡ ಗಿೀತ ನಮನ:
ಮೃತ್ಯಂಜರ
ದೊಡ್ಡವಾಡ,
ಸಂಗಿೋತಾ ಕಟ್ಟ್
ಭಾಗವಹಿಸು
ವವರು–ಗಡಿ
ಅಭಿವೃದಿಧಾ
ಪ್್ರಧಿಕಾರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಸೋಮಶೋಖರ್, ಗಾರಕ
ವೈ.ಕ.ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ, ಕವಿ ಎಸ್.ಜಿ.
ಸಿದದುರಾಮರ್ಯ, ಕಾ.ವಂ.ಶಿ್ರೋನ್ವಾಸ
ಮೂತಿತೆ, ಆಯೋಜನೆ–ಸಂಗಿೋತಧಾಮ
ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಳಿಗ್ಗ 11 (ಆನ್ಲೈನ್
ಕಾರತೆಕ್ರಮ)

ಸಿಂಗಿೇತಾ ಕಟಿ್

ನಗರದಲಿ್ಲ ಇಿಂದ್

ಬಾಂಗಳೂರು: 80 ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಮರ್ಯಮಾದ
ವಿದು್ಯತ್ ಸಾಂಪಕಮಾ ನಿರೀಡುವುದಕೆಕೆ
ಪರಿವತಮಾಕ ಅಳವಡಿಸುವುದಕೆಕೆ
ಮಾಂಜೂರಾತ್ ನಿರೀಡಲ್ ₹ 2,500
ಲಾಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತುದ್ದ ಬೆಸ್ಕೆಾಂ ಎಾಂ.ಟ.
ವಿಭಾಗದ ಕಾಯಮಾನಿವಾಮಾಹಕ
ಎಾಂಜಿ ನಿಯರ್ ಜಗದರೀಶ್ ಅವರನ್್ನ
ಭ್ಷ್ಟ್ಚರ ನಿಗ್ಹ ದಳ (ಎಸಿಬಿ)
ಗುರುವಾರ ಬಾಂಧಿಸಿದೆ.
ಯಲಹಾಂಕ ನಿವಾಸಿಯಾದ

ವಿದು್ಯತ್ ಗುತ್ತುಗೆದಾರರಬ್ಬರು
ಖಾಸಗಿ ಉಗಾ್ಣವೊಾಂದಕೆಕೆ ವಿದು್ಯತ್
ಸಾಂಪಕಮಾ ಕಲ್ಪುಸುವ ಸಾಂಬಾಂರ ಅಜಿಮಾ

ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕಡತ ಆರರೀಪಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಬಳಿ ತಲ್ಪಿತ್ತು. ಅನ್ಮೊರೀದನೆ
ನಿರೀಡಲ್ ₹ 5,000 ಲಾಂಚಕೆಕೆ ಬೆರೀಡಿಕೆ
ಇಟಟ್ದ್ದರು. ನಾಂತರ ₹ 2,500
ನಿರೀಡುವಾಂತ್ ಅಜಿಮಾದಾರರಿಗೆ
ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತ್
ಗುತ್ತುಗೆದಾರರು ಎಸಿಬಿ ಬೆಾಂಗಳೂರು
ನಗರ ಘಟಕಕೆಕೆ ದೂರು ನಿರೀಡಿದ್ದರು.
ಗುತ್ತುಗೆದಾರನಿಾಂದ ಹಣ ಪಡೆಯು-
ತ್ತುದಾ್ದಗ ಗುರುವಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ
ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್, ಜಗದರೀಶ್
ಅವರನ್್ನ ಬಾಂಧಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಲಂಚಪರಿಕರಣ: ಬೆಸಾಕೆಂ
ಇ.ಇಬಂಧನ

ರಕಿ್ರೇದ್ ಹರ್ಬಕೆಕಾ ತಿಿಂಗಳಿರುವಿಂತೆ, ಮಾರಲು ತಿಂದಿರುವ ಕುರಿ ಮರಿಗೆ ಬಿಂಗಳೂರಿನ
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದ್ನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸುತಿತುರುವ
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಇರ್್ದ್ ಮಹಮ್ಮದ್

ಚ್ತಾ್ರವಳಿ

ಎಐಡಿಎಸ್ಒ, ಎಐಎಿಂಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಎಐಡಿವೆೈಒ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್್ಮಕೆೊಿಂಡಿದ್ದ ಸಾವಾತಿಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರ ಎಚ್.ಎಸ್.ದೊರಸಾವಾಮ್
ಶ್ರದ್್ಧಿಂಜಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಎಡದಿಿಂದ) ಎಸ್.ಯು.ಸಿ.ಐ (ಸಿ) ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ದಶಿ್
ಕೆ.ಉಮಾ, ಕಲ್್ಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಯು.ಸಿ.ಐ (ಸಿ) ಪಾಲಿಟ್
ಬ್್ಯರೊ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
ವಿಶೕಷ
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