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ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ
3A ಬುಧವಾರ lಆಗಸ್್ಟ 11, 2021 ®ಸೂರಕೋನ್ದಯ: 6:06 ಸೂಯಾನ್ಸ್ತ : 6:43 ಚೆಂದರೊಕೋದಯ: ಬ. 7:31 ಚೆಂದಾರೊಸ್ತ: ರಾ. 8:18 ಮಿಂಗಳವಾರದ ಹವಾಮಾನ : ಗರಷ್ಠ 28° ಕನಷ್ಠ 21°

ಹವಾರ್ನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನಗರದಲಿಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮೊರೀಡ ಕವಿದ
ವಾತ್ವರರ. ಬಿಂಗಳೂರು–
ಮಿಂಗಳೂರು ಹೆದಾದುರಯಲಿಲಿ ಅಲಲಿಲಿಲಿ
ಮಳೆ ಸ್ಧ್ಯತೆ

28° 21°
ಗರಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ

ಬುಧವಾರದಉಷ್ಣಾಂಶ

ಹ
ವಾ
ಮಾ
ನ

28° 20°

ಗುರುವಾರ

28° 20°

ಶುಕ್ವಾರ

28° 20°

ಶನವಾರ

ಬ ೆಂ ಗ ಳೂ ರು :
ತ ಮಮೆ ನ್್ನ
ಮ ುಂ ಗ ಳ ವಾ ರ
ಭದೇಟಿ ಮಾಡಿದ
ಶಾಸಕ ಪಿರಾದೇತುಂ ಗೌಡ
ಅವರಿಗೆ ಮಖ್ಯ
ಮುಂತಿರಾ ಬಸವರಾಜ
ಬೊಮಾಮೆಯಿಬ್ದಿ್ಧವಾದ ಹೆದೇಳಿದ್್ರೆ.

ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶದೇಕ ಅವರ
ಸಲಹೆಯುಂತ ವಿಧಾನಸೌಧಕೆಕೆ ಬುಂದ
ಪಿರಾದೇತುಂ ಗೌಡ, ಮಖ್ಯಮುಂತಿರಾ ಅವರನ್್ನ
ಭದೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಹತ್ತು ಚಚೆ್ಷ
ನಡೆಸಿದರು.

ಅಶದೇಕ ಮುಂದ ಖಾರವಾಗ
ಮಾತನ್ಡಿದ ಮಖ್ಯಮುಂತಿರಾ, ‘ಮಾರ್
ಪರಾಧಾನ ಎುಂಬ ಕಾರಣಕೆಕೆ ದದೇವೆದೇಗೌಡ
ಅವರನ್್ನ ಭದೇಟಿಯಾಗದ್. ಅದನ್್ನ
ಸರಿಯಾಗ ಅರ್ಷ ಮಾಡಿಕಳಳುಬದೇಕು.
ಅಪ್ರ್ಷ ಕಲ್್ಪಸುವುದು ಸರಿಯಲಲಿ.
ನನ್ನ ನಡೆ ಬಗೆ್ಗಯ್ದೇ ಅನ್ಮಾನ

ಪಡುತಿತುದೇರಾ? ನಮಗೆ ಅನ್ಮಾನಗ-
ಳಿದ್ರೆ ನೆದೇರವಾಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನ.
ಮದಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದ
ಹದೇಗುವುದನ್್ನ ನಲ್ಲಿಸಿ. ದದೇವೆದೇಗೌಡರ
ಬಗೆ್ಗ ಗುಂದಲ ಮೂಡಿಸಬದೇಡಿ
ಎುಂದು ಹೆದೇಳಿದ್್ರೆ’ ಎುಂದು

ಗತಾತುಗದ.
‘ನದೇವು ಇನ್್ನ ಮದಲ ಬಾರಿ

ಶಾಸಕರಾಗದಿ್ದೇರಿ. ನಮಮೆ ಮುಂದಿನ
ರಾಜಕದೇಯ ಭವಿರ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಯೊದೇಚಿಸಿ.
ನಮಮೆ ಕ್ಷೆದೇತರಾದಲ್ಲಿ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿದ್ರೆ
ನನ್ನ ಬಳಿ ತನ್ನ. ಕ್ಷೆದೇತರಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್್ನ

ಮಾಡಿಕಡೊದೇಣ. ಇನ್್ನ ಮುಂದ
ಈ ರಿದೇತಿ ಮಾತ್ಗಳನ್್ನ ಆಡಬದೇಡಿ’
ಎುಂದೂಕವಿಮಾತ್ಹೆದೇಳಿದ್್ರೆ ಎುಂದು
ತಿಳಿದುಬುಂದಿದ.

ಬಳಿಕ ಮಾತನ್ಡಿದ ಪಿರಾದೇತುಂ ಗೌಡ,
‘ಮಖ್ಯಮುಂತಿರಾ ಆಗ 24 ಗುಂಟೆಯೊಳಗೆ

ದದೇವೆದೇಗೌಡ ಅವರನ್್ನ ಭದೇಟಿ ಮಾಡಲ್
ಹದೇಗದು್ ಸರಿಯ್ದೇ? ಎುಂದು ನಮಮೆ
ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರು ಕೆದೇಳುತಿತುದ್್ರೆ.
ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರ ಮಾತನ್್ನ ನ್ನ್
ಹೆದೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಷಟು. ಮಖ್ಯಮುಂತಿರಾಯನ್್ನ
ಭದೇಟಿಮಾಡಿಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರನದೇವನ್್ನ
ಮಖ್ಯಮುಂತಿರಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎುಂದರು.

‘ಪಕ್ಷವನ್್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ
ಅಭವೃದಿ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಂಘಟನೆ
ಮುಂದುವರಿಸಿಕುಂಡು ಹದೇಗುತತುದೇನೆ.
ಕ್ಷೆದೇತರಾದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಜೊತ
ಮಖ್ಯಮುಂತಿರಾ ಚಚೆ್ಷ ಮಾಡಿದ್್ರೆ.
ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರಿಗೆ ನದೇವಾಗದುಂತ
ನದೇಡಿಕಳುಳುತತುದೇನೆ ಎುಂದಿದ್್ರೆ.
ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ನ್ನ್ ಒಪು್ಪತತುದೇನೆ.
ಪಕ್ಷದ ಎಲಲಿ 120 ಶಾಸಕರು ಮಖ್ಯ
ಮುಂತಿರಾಯ ಬನ್ನಗದ್ದೇವೆ’ ಎುಂದರು.

ಪರಾಶ್ನಯೊುಂದಕೆಕೆ ಉತತುರಿಸಿದ
ಅವರು, ‘ನ್ನ್ರಾಜಕಾರಣಮಾಡಲ್
ಬುಂದವನ್. ಕಬ್ಬನ್ ಪ್ಕ್್ಷ, ಲಾಲ್
ಬಾಗ್ ನದೇಡಲ್ ಬುಂದಿಲಲಿ’ ಎುಂದೂ
ಹೆದೇಳಿದರು.

ಪಿ್ೇತೀಂಗೆ ಮುಖ್ಯಮೀಂತಿ್ ಕವಿಮಾತು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಅವರು
ಚಮರಾಜಪದೇಟೆ ಕ್ಷೆದೇತರಾದ ಕಾುಂಗೆರಾಸ್ ಶಾಸಕ ಜಮಿದೇರ್
ಅಹಮದ್ಖಾನ್ಅವರನ್್ನ ಮುಂಗಳವಾರರಾತಿರಾ ಭದೇಟಿ
ಮಾಡಿಚಚೆ್ಷ ನಡೆಸಿದರು.

ಕುಂಟದೇನೆಮೆುಂಟ್ ಸಮಿದೇಪವಿರುವ ಜಮಿದೇರ್ ಅವರ
ನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಹತ್ತು ಸಮಾಲದೇಚನೆ
ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೆದೇಳೆ, ಇತಿತುದೇಚೆಗೆಜಾರಿ ನದದೇ್ಷಶನ್-
ಲಯದ (ಇಡಿ) ಅರ್ಕಾರಿಗಳು ತಮಮೆ ಮನೆಯಮೆದೇಲ
ನಡೆಸಿದದ್ಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂರ್ಸಿದುಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್ಅವರಿಗೆ
ಜಮಿದೇರ್ಮಾಹಿತಿ ನದೇಡಿದರು.

‘ಜಮಿದೇರ್ ಅಹಮೆದ್ ನಮಮೆ ಪಕ್ಷದನ್ಯಕ. ಅವರಿಗೆ
ಏನ್ ಹೆದೇಳಬದೇಕದೇ ಅದನ್್ನ ಹೆದೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನ್ನ್
ವಿಚರದ ಬಗೆ್ಗಯೂಹೆದೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಆದ ಅನ್ಭವ-

ಗಳನ್್ನ ಹುಂಚಿಕುಂಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎುಂದು
ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

‘ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಮುಂದಿನ
ಮಖ್ಯಮುಂತಿರಾ’ ಎನ್್ನವಮೂಲಕ
ಜಮಿದೇರ್ ಅವರು ಇತಿತುದೇಚೆಗೆ
ಕಾುಂಗೆರಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವರ ವಿರದೇಧ
ಕಟಿಟುಕುಂಡಿದ್ರು. ಇದದೇ ಕಾರಣಕೆಕೆ
ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಉಸುತುವಾರಿಯಿುಂದ-
ಲೂಎಚಚಿರಿಕೆ ಬುಂದಿತ್ತು. ಹಿದೇಗ್ಗ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಕೂಡಾಅವರಿುಂದ ಅುಂತರ ಕಾಯು್ಕುಂಡಿದ್ರು. ಇಡಿ
ಅರ್ಕಾರಿಗಳದ್ಳಿಯಬಳಿಕ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್್ನ
ಜಮಿದೇರ್ ಭದೇಟಿ ಆಗಲಲಿ.

ಜಮೕರ್ ಅಹಮದ್ಭೕಟ್ಯಾದಡಿ.ಕ. ಶವಕುರ್ರ್

ಪಿ್ರೇತಂ ಜೆ.ಗೌಡ
ಡಿ.ಕೆ.
ಶಿವಕುಮಾರ್

ಒೆಂದನಕೋ ಪುಟದೆಂದ
‘ಬಾಗಲಗುುಂಟೆ ಠಾಣೆ ವಾ್ಯ-

ಪಿತುಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಯೊುಂ-
ದರಲ್ಲಿ ಸೆದೇರಿದ್ ಆರದೇಪಿಗಳು,
ಅುಂಬಗರಾ್ಷಸ್ ಹಾಗೂ ಪುರಾತನ
ವಸುತುಗಳನ್್ನ ಇಟುಟುಕುಂಡಿದ್ರು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅುಂತರರಾಷಿಟು್ದೇಯ
ಮಾರುಕಟೆಟುಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚಿನ ಬದೇಡಿಕೆ
ಇರುವುದ್ಗ ಸಾವ್ಷಜನಕರಿಗೆ
ಹೆದೇಳಿ ಕದೇಟ್ಯುಂತರ ರೂಪ್ಯಿಗೆ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ ಪರಾಯತಿ್ನ-
ಸುತಿತುದ್ರು. ಈ ಬಗೆ್ಗ ಮಾಹಿತಿ
ಬರುತಿತುದ್ುಂತ ದ್ಳಿ ಮಾಡಿ
ಆರದೇಪಿಗಳನ್್ನ ಬುಂರ್ಸಲಾಗದ’

ಎುಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ತದೇಲಾಡುವ ಚಿನ್ನ ಎುಂದದೇ

ಹೆದೇಳಲಾಗುವ ತಿಮಿುಂಗಲ
ವಾುಂತಿಯನ್್ನ ಸುಗುಂಧ ದರಾವ್ಯ
ಹಾಗೂ ಮಾದಕವಸುತು ತಯಾರಿಕೆ
ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತಾತುರೆ. ಇದಕೆಕೆ ಅುಂತ-
ರರಾಷಿಟು್ದೇಯ ಮಾರುಕಟೆಟುಯಲ್ಲಿ
ಬದೇಡಿಕೆ ಹೆಚಿಚಿದು್, ಕೆ.ರ್.ಗೆ ₹
1 ಕದೇಟಿ ಬಲ ಇದ. ಇದನ್್ನ
ತಿಳಿದುಕುಂಡ ಆರದೇಪಿಗಳು,
ವ್ಯಕತುಯೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿುಂದ
‘ತಿಮಿುಂಗಲ ವಾುಂತಿ’ ಪಡೆದು-
ಕುಂಡಿದ್ರು ಎುಂದರು.

₹ 80 ಕ್ೊೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ
‘ತಿಮಿಂಗಿಲ ವಿಂತಿ’ ಜಪ್ತಿ

ಸೀಮೆಎಣಣೆಯಂದ ತಿರುಗುವಫ್್ಯನ್
‘ಆರದೇಪಿಗಳಿುಂದ ಜಪಿತುಮಾಡಲಾಗರುವ ಸಿಟುದೇಮ್ಫಾ್ಯನ್,
ಸಿದೇಮೆಎಣೆ್ಣಯಿುಂದ ತಿರುಗುತತುದ. ಬಿರಾಟಿಷ್ರ ಆಳಿ್ವಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಇದನ್್ನ ಬಳಸಲಾಗುತಿತುತ್ತು.ಯಾರದೂ್ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ ಈಫಾ್ಯನ್ನ್್ನ
ಆರದೇಪಿಗಳು ಕದು್ಕುಂಡು ಬುಂದುಮಾರಲ್ಯತಿ್ನಸುತಿತುದ್ರು’
ಎುಂದುಪಲ್ದೇಸರು ಹೆದೇಳಿದರು.

‘ಫಾ್ಯನ್ಮೆದೇಲ ಈಸ್ಟು ಇುಂಡಿಯಾಕುಂಪನ–1818 ಎುಂದು
ಬರೆಯಲಾಗದ. ಉರ್ಣಶಕತುಯನ್್ನಯಾುಂತಿರಾಕ ಶಕತುಯನ್್ನಗ
ಪರಿವತಿ್ಷಸುವಸಾಮರ್ಯ್ಷ ಈಫಾ್ಯನ್ಗೆ ಇದ. ಈ ಬಗೆ್ಗ ಪರಿಣತರಿುಂದ
ಮತತುಷ್ಟುಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬದೇಕದ’ ಎುಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಗಳಲ್ಲಿ-
ರುವ ಪರಿಶಿರಟು ಜಾತಿ ಉಪ ಯೊದೇಜನೆ
(ಎಸ್ಸಿಪಿ) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿರಟು ಪುಂಗಡಗಳ
ಉಪ ಯೊದೇಜನೆಗಳ (ಟಿಎಸ್ಪಿ)
ಕದೇಟ್ಯುಂತರ ಅನ್ದ್ನವನ್್ನ
ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖ್ ವಾಪಸ್
ಪಡೆಯಬದೇಕು. ಆ ಹಣದಿುಂದ
ಸಮದ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕ-
ಯ್ಷಗಳನ್್ನ ಕಲ್್ಪಸಬದೇಕು’ ಎುಂದು
ಕಾುಂಗೆರಾಸ್ಮಖುಂಡ ಎಚ್.ಆುಂಜನೆದೇಯ
ಒತಾತುಯಿಸಿದ್್ರೆ.

‘ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತದೇಕ ಸಚಿವರು
ದಕ್ಷವಾಗ ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಿಸದ ಕಾರಣ

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿರಟು
ಸಮದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಿದೇಸಲಾದ ಹಣ
ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಲಲಿ. ಇದಕೆಕೆ ಅನ್ದ್ನದ
ಕರತ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎುಂಬ ಉತತುರ
ನದೇಡುವುದು ಸಮುಂಜಸವಲಲಿ’ ಎುಂದು
ಹೆದೇಳಿದ್್ರೆ.

‘ಲದೇಕದೇಪಯೊದೇಗ, ಗ್ರಾಮಿದೇ-
ರ್ಭವೃದಿ್ಧ ಮತ್ತು ಪುಂಚಯತ್
ರಾಜ್, ನದೇರಾವರಿ ಸೆದೇರಿದುಂತ
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಸಿಪಿ,
ಟಿಎಸ್ಪಿ ಯೊದೇಜನೆಗಳ ಹಣವನ್್ನ
ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖ್ ವಾಪಸ್
ಪಡೆಯಬದೇಕು. ಇದರಿುಂದ ಪರಿಶಿರಟು

ಸಮದ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ರಸೆತು, ವಸತಿ,
ವಿದ್್ಯಥ್ಷಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟಟು ಶಿಕ್ಷಣ,
ಹಾಸೆಟುಲ್ ಮತ್ತು ನರುದೊ್ಯದೇಗಗಳಿಗೆ
ಸ್ವಯುಂ ಉದೊ್ಯಗ ಕೆೈಗಳಳುಲ್ ಸಾಲ,
ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್್ಪಸಬಹುದು’
ಎುಂದು ಸಲಹೆ ನದೇಡಿದ್್ರೆ.

‘ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವ ಕದೇಟ
ಶಿರಾದೇನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಪರಿಶಿರಟು
ಜಾತಿಯ ಜನರು ವಸತಿ ನಮಿ್ಷಸಿಕಳಳು-
ಲ್ ₹5 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನದೇಡುವಯೊದೇಜನೆ
ಘದೇಷಿಸಿರುವುದು ಸಾ್ವಗತಾಹ್ಷ.
ಇದನ್್ನ ಇತರ ವಗ್ಷದ ಜನರಿಗೂ
ವಿಸತುರಿಸಬದೇಕು’ ಎುಂದು ಹೆದೇಳಿದ್್ರೆ.

‘ಎಸ್ಸಿಪಿ–ಟ್ಎಸ್ಪಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ’

ಯಲಹೆಂಕ:ವಿದು್ಯತ್ ವಲಯವನ್್ನ
ಖಾಸಗದೇರಣ ಮಾಡುವುದನ್್ನ ಹಾಗೂ
ರೆೈತರ ಪುಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದು್ಯತ್
ಮಿದೇಟರ್ಗಳನ್್ನ ಅಳವಡಿಸಲ್
ಮುಂದ್ಗರುವ ಸಕಾ್ಷರದ ಕರಾಮವನ್್ನ
ವಿರದೇರ್ಸಿ, ಪರಾ.ನುಂಜ್ುಂಡಸಾ್ವಮಿ
ಸಾಥೆಪಿತ ರಾಜ್ಯ ರೆೈತಸುಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು
ಸೆದೇನೆಯ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರು ತಹಶಿದೇಲಾ್ರ್
ಕಚೆದೇರಿ ಮುಂಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಳವಾರ
ಪರಾತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸುಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಆರ್.ನ್ರಾಯಣರೆಡಿ್ಡ,
‘ರೆೈತರು ಬಳೆದ ಬಳಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ
ಮಾರುಕಟೆಟು ಮತ್ತು ಬುಂಬಲ ಬಲ
ಸಿಗದ ಸುಂಕರಟುದ ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಎದುರಿಸು-
ತಿತುದ್್ರೆ. ಈ ಸುಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದು್ಯತ್
ಖಾಸಗದೇಕರಣ ನದೇತಿಯನ್್ನ ಜಾರಿಗ-
ಳಿಸುವುದರಿುಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಮೆದೇಲ ಮಾತರಾ ಪರಿರ್ಮ ಬಿದೇರದ,
ಗೃಹಬಳಕೆ ವಿದು್ಯತ್ ಉಪಯೊದೇಗಕೂಕೆ
ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಲ್ದ. ಬಡವರು ಮತ್ತು
ದುಬ್ಷಲ ವಗ್ಷದವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ
ತುಂದರೆಯಾಗಲ್ದ’ ಎುಂದರು.

‘ಈಗ ತಿುಂಗಳ ವಿದು್ಯತ್ ಬಿಲ್

ಪ್ವತಿಸಲ್ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿರುತತು-
ದ. ಆದರೆ ಖಾಸಗದೇಕರಣ ನದೇತಿಯಡಿ
‘ಪಿರಾಪದೇಯ್್ಡ’ ಮಿದೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವು-
ದರಿುಂದ ಮಬೈಲ್ಗೆ ಕರೆನಸ್ ಹಾಕದುಂತ
ಹಣ ಪ್ವತಿಸಿ ವಿದು್ಯತ್ ಬಳಸಬದೇ-
ಕಾಗುತತುದ. ಅಲಲಿದ ಬಡವರು ಮತ್ತು
ದುಬ್ಷಲ ವಗ್ಷದವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗ
ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ
ದೊರೆಯುತಿತುರುವ ಕೆಲವು ವಿದು್ಯತ್

ಯೊದೇಜನೆಗಳು ರದ್್ಗಲ್ವೆ’ ಎುಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸುಂಘಟನ್

ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಹರಿದೇಶ್ ಅದ್, ‘ಕೃಷಿ
ಉತಾ್ಪದನೆಯ ವೆಚಚಿ ಭರಿಸಲಾಗದ
ರೆೈತರು ನರಟು ಅನ್ಭವಿಸುತಿತು
ದ್್ರೆ. ವಿದು್ಯತ್ ಪುಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ
ಮಿದೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿುಂದ ಬಳೆ
ಗಳಮಾರಾಟದಿುಂದ ಬುಂದ ಹಣವನೆ್ನಲಲಿ
ವಿದು್ಯತ್ ಬಿಲ್ ಪ್ವತಿಸು ವುದಕೆಕೆದೇ

ವ್ಯಯಿಸಬದೇಕಾಗುತತುದ’ ಎುಂದರು.
ತಹಶಿದೇಲಾ್ರ್ ಕೆ.ನರಸಿುಂಹಮೂತಿ್ಷ

ಅವರಿಗೆಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಎಸ್.

ಪಿ.ಮುಂಜ್ನ್ಥ್, ಬುಂಗಳೂರು
ನಗರ ರ್ಲಾಲಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ.ಬಿ.
ಮುಂಜ್ನ್ಥ್, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಮಮೆ ಇತರರು
ಪ್ಲ್ಗುಂಡಿದ್ರು.

ವಿದ್್ತ್ ಖಾಸಗಿಯೇಕರಣ ವಿರ�ಯೇಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ವಿದ್ಯಾತ್ ವಲಯದ ಖಾಸಗಿೇಕರಣ ವಿರೆ�ೇಧಿಸ ರಾಜಯಾ ರೆೈತಸಂಘ ಮತುತೆ ಹಸರು ಸ್ೇನೆಯ ಕಾಯಜಿಕತಜಿರು ಯಲಹಂಕದ
ತಹಶಿೇಲಾದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದ್ರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸದರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾಲಕ್ಷಿಷ್ಮದೇ
ಬಡಾವಣೆಯ ಶಿರಾದೇಮುಂಜ್ನ್ರ
ಟರಾಸ್ಟು ವತಿಯಿುಂದ ‘75ನೆದೇ ಸಾ್ವತುಂತರಾ
ದಿನ್ಚರಣೆಯಅಮೃತಮಹದೇತಸ್ವದ
ಹಸಿತುಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನ್ಗರಿಕ
ನದೇತಿಸುಂಹಿತ’ ಕುರಿತ್ ರಾಜ್ಯಮಟಟುದ
ಪರಾಬುಂಧ ಸ್ಪರ್್ಷ ಆಯೊದೇರ್ಸಲಾಗದ.

18 ವರ್ಷ ಮೆದೇಲ್ಪಟಟುವರು
ಸ್ಪರ್್ಷಯಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಬಹುದು.
ವಿಜದೇತರಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ (ಪರಾರಮ),
₹5 ಸಾವಿರ (ದಿ್ವತಿದೇಯ) ಹಾಗೂ ₹1
ಸಾವಿರ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ
ನದೇಡಲಾಗುವುದು.

ಪರಾಬುಂಧ ಕನ್ನಡ ಭ್ಷಯಲ್ಲಿ ಗರಿರ್ಠ
ಮೂರು ಪುಟಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬದೇಕು.
ಆಸಕತುರು ಪರಾಬುಂಧ ಗಳನ್ನsrimanjuna
thatrustbangalore@gmail.com
ಅರವಾ ಸುಂಸೆಥೆಯ ವಿಳಾಸಕೆಕೆ ಆಗಸ್ಟು
25ರಳಗೆ ತಲ್ಪಿಸುವುಂತ ಪರಾಕಟಣೆ
ತಿಳಿಸಿದ.

ವಿಳಾಸ: ಶಿರಾದೇಮುಂಜ್ನ್ರ
ಟರಾಸ್ಟು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರಸೆತು, ಜ.ಸಿ.ನಗರ,
ಕುರುಬರಹಳಿಳು

ಸಿಂಪಕ್ಣ: 9964740140,
9845451196

ಪ್ರಬಂಧ ಸಪಿರ್್ಯ

ಚನ್ಪಟಟಿಣ: ಇುಂದಿರಾ ಕಾಟೆದೇಜ್ನಲ್ಲಿ
ಮುಂಗಳವಾರ ಬಿದೇದಿನ್ಯಿಯೊುಂದು
ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು, ಒಬ್ಬಳು ಬಾಲಕ
ಮೆದೇಲ ದ್ಳಿ ನಡೆಸಿ, ಗುಂಭದೇರವಾಗ
ಗ್ಯಗಳಿಸಿದ.

ತಸಿದೇರ್ (5), ನಗದೇನ್ (12),
ಮತತುಬ್ಬ ಬಾಲಕಗ್ಯಗುಂಡವರು.

ತಸಿದೇರ್ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಳಿ
ಆಟವಾಡುತಿತುದ್ ವೆದೇಳೆ ಬಿದೇದಿನ್ಯಿ

ದ್ಳಿ ನಡೆಸಿದ. ಈತನ ತಡೆಯಲ್ಲಿ
ಗ್ಯಗಳಾಗವೆ.

ನುಂತರ ಪಕಕೆದ ಮನೆಯ ಬಾಲಕ
ನಗದೇನ್ ಮೆದೇಲ ದ್ಳಿ ನಡೆಸಿರುವ
ನ್ಯಿ ಆಕೆಯ ಹಟೆಟುಯ ಭ್ಗವನ್್ನ
ಕಚಿಚಿದ.

ನುಂತರ ಅದದೇ ನ್ಯಿ ಅದದೇ
ಬಿದೇದಿಯ ಮತತುುಂದು ಬಾಲಕನಬ್ಬನ
ಮೆದೇಲ ದ್ಳಿ ನಡೆಸಿದು್, ಆತನ ತಲಯ
ಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಗಳಾಗವೆ.

ಗ್ಯಗುಂಡ ಮೂರು

ಮುಂದಿಯನ್್ನ ಪಟಟುಣದ ಸಾವ್ಷಜನಕ
ಆಸ್ಪತರಾಗೆ ದ್ಖಲ್ಸಿ, ಚಿಕತಸ್
ಕಡಿಸಲಾಗದ.

ಇುಂದಿರಾ ಕಾಟೆದೇಜ್ ಹಾಗೂ
ಸುತತುಮತತುಲ್ನ ಪರಾದದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದೇದಿ
ನ್ಯಿಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರಿದೇತವಾಗ-
ದು್, ನಗರಸಭ ಆಡಳಿತ ಇತತು ಕಡೆ
ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಬಿದೇದಿನ್ಯಿಗಳನ್್ನ
ನಯುಂತರಾಣ ಮಾಡಬದೇಕು ಎುಂದು
ಇಲ್ಲಿನ ನವಾಸಿಗಳು
ಒತಾತುಯಿಸಿದ್್ರೆ.

ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಮಯೇಲೆ ಬಿಯೇದಿನಾಯಿ ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಸಾ್ವತಂತೆ�್ರ್ೇತ್ಸವದ ದಿನದಂದ್ ಕಲಾ ಪ್ರದಶಜಿನ ನೇಡಲು ನಗರದ ವಿವಿಧ
ಶಲಗಳ ಮಕಕೂಳು ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿಜಿಸದರು.
ಕಲಾ ಸಂಯೋಜಕ ಬಿ.ಎಂ.ಶಿವಬ�ೇಧ ಇದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು
ಸುಂಸಕೆಕೃತಿ ಸಚಿವ ವಿ.ಸುನಲ್
ಕುಮಾರ್ ಬ್ಧವಾರ 2019–20
ನೆದೇ ಸಾಲ್ನ ವಿವಿಧ ವಾಷಿ್ಷಕ
ಗೌರವ ಪರಾಶಸಿತು ಪಡೆದ ಇಬ್ಬರು
ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪರಾಶಸಿತು ಪರಾದ್ನ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರಾಗ
ಕಾಯಾ್ಷರುಂಭಮಾಡಲ್ದ್್ರೆ.

ಈ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮ ಬ್ಧವಾರ
ಬಳಿಗೆ್ಗ 9 ಕೆಕೆ ರವಿದೇುಂದರಾ ಕಲಾ-
ಕ್ಷೆದೇತರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದ. ಆವರ-
ಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪುಸತುಕ
ಮಳಿಗೆಗೆ ಭದೇಟಿ ನದೇಡಿ ಪುಸತುಕಗಳ-
ನ್್ನ ಖರಿದೇದಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಕಲಾಕ್ಷೆದೇತರಾದ

ಕಾ್ಯುಂಟಿದೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು
ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರುಂದಿಗೆ ಕಾಫ
ಸೆದೇವಿಸುತತುಲದೇ ಚಚೆ್ಷ ನಡೆಸಲ್ದ್್ರೆ.
ಆ ಬಳಿಕ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಸಮಾರ್ಗೆ ತರಳಿ ಗೌರವ ನಮನ
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ದ್್ರೆ.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸುಂಸಕೆಕೃತಿ
ಇಲಾಖ್ ಸಚಿವರಾಗ ಅರ್ಕಾರ
ವಹಿಸಿಕುಂಡ ಬಳಿಕ ಇುಂಧನ
ಇಲಾಖ್ ಅರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿಕಳುಳು-
ವುದ್ಗಸುನಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್್ರೆ.

ಮುಂಗಳವಾರ ಎರಡೂ
ಇಲಾಖ್ಗಳ ಅರ್ಕಾರಿಗಳಿುಂದ
ಅವರುಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

ಸಾಹತಿ, ಕಲಾವಿದರ ಜತೆ
ಕಾಫಿಯಂದಗೆಸುನಿಲ್ಚಚ್ಯ


