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ಬಿಂಗಳೂರು: ‘ಶವರಾಮ ಕಾರೆಂತ
ಬಡಾವಣೆ ನಿಮಾನಿಣದ ಹಸರನಲಲಿ
ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಮರೀಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಧಾ ಪಾ್ಧಿಕಾರ
(ಬಿಡಿಎ) ದೌಜನಿನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಕಾನೂನಾತಮಾಕವಾಗಿ
ಸ್ಪಷ್ಟ ರ್ತ್ಣ ಹೊರಬಿರೀಳುವವರಗೆ
ಈ ಪ್ದೆರೀಶದಲಲಿ ನಿಮಾನಿಣಗೊೆಂಡಿ
ರುವ ಮನಗಳನ್ನು ಕೆಡವಬ್ರದು’
ಎೆಂದು ಜಡಿಎಸ್ ಶಸಕಾೆಂಗ
ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಚ್.ಡಿ.
ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾನಿರಕೆಕೆ
ಮನವಿಮಾಡಿದರು.
ಶವರಾಮ ಕಾರೆಂತ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ
ಭೂಮಿ ಕಳದುಕೆಂಡವರ
ಜೊತಗೆದ್ಸರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಷೆರೀತ್ದ ಸರೀಮ-
ಶೆಟ್್ಟಹಳಿ್ಳಯಲಲಿ ಶನಿವಾರ ಏಪನಿಡಿಸಿದದಿ
ಸಾೆಂತ್ವನ ಸಭಯಲಲಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಸೆಂತ್ಸತಿರ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನ್
ಹೊರೀರಾಟಕೆಕೆ ಕೆೈಜೊರೀಡಿಸುತತಿರೀನ.
ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್್ಯವರು, ಹಿರಯ
ಅಧಿಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ
ರಚನಗೊೆಂಡಿರುವ ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ರೆಂದಗೆ ಈ ಕುರತು ಚರ್ನಿಸಿ
ಮನ ಕೆಡಹುವುದನ್ನು ನಿಲಲಿಸುವೆಂತ
ಕರೀರುತತಿರೀನ’ ಎೆಂದರು.
‘ಶವರಾಮ ಕಾರೆಂತ
ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಳದುಕೆಂ-
ಡವರೆಂದ ಈಗಷ್ಟರೀ ಅಜಿನಿ ಪಡೆ-
ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪರಶರೀಲನ
ಯನೂನು ಮಾಡದೆರೀ, ಇಲಲಿ ಕಟ್್ಟದ
ಮನಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಬಿರೀಳಿಸುವುದು

ಸರಯಲಲಿ. ಈ ಭಾಗದ ಶಸಕರರೀ
ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಿರ. ಅವರರೀ
ಇೆಂತಹ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಮುೆಂದ್ಗಿರುವುದು

ದುರದೃಷ್ಟಕರ’ ಎೆಂದೂ ಬರೀಸರ ವ್ಯಕತಿ-
ಪಡಿಸಿದರು.
‘30 ಸಾವಿರ ಕುಟುೆಂಬ

ಗಳನ್ನು ಬಿರೀದಗೆ ತಳಿ್ಳ 25
ಸಾವಿರ ನಿವರೀಶನಗಳ ನಿಮಾನಿಣ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವ

ಪ್ರುಷ್ಥನಿಕೆಕೆ’ ಎೆಂದು ಪ್ಶನುಸಿದ
ಅವರು, ‘ಈ ಬಡಾವಣೆ ನಿಮಾನಿಣ
ಕೆೈಬಿಡುವೆಂತ ಹೈಕರೀಟ್ನಿ 2014 ರಲಲಿ
ಆದೆರೀಶ ಮಾಡಿತುತಿ. ಆದರ, ಸುಪಿ್ರೀೆಂ
ಕರೀಟ್ನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ದ್ಖಲೆಗಳನ್ನು
ನಿರೀಡಿದ ಬಿಡಿಎ, ರೈತ ವಿರರೀಧಿ
ಆದೆರೀಶಗಳು ಪ್ಕಟವಾಗುವುದ-
ಕೆಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎೆಂದೂ ಅವರು
ದೂರದರು.
‘ಈಗಲ್ ಅರ್್ವಕೆರೀಟ್ ಜನರಲ್
ಮೂಲಕ ಸುಪಿ್ರೀೆಂಕರೀಟ್ನಿಗೆ
ಮನವರಕೆ ಮಾಡಿಕಡುವ ಮೂಲಕ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾನಿರ ಈ ಯರೀಜನಯನ್ನು
ಕೆೈಬಿಡಬಹುದು’ ಎೆಂದು
ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಸಲಹ ನಿರೀಡಿದರು.
ಸಥಾಳಿರೀಯ ಮುಖೆಂಡರಾದ
ನೆಂಜುೆಂಡಪ್ಪ, ನಾಗಭೂಷಣ್,
ಕೆ.ಸಿ. ವೆಂಕಟೆರೀಶ್, ಚರಣ್ ಗೌಡ
ಹಾಜರದದಿರು. ಭೂಮಿ ಕಳದುಕೆಂಡ
ಸೆಂತ್ಸತಿರು ಸಭಯಲಲಿ ಇದದಿರು.

ಶ್ವರಾಮ ರ್ರಂತ ಬಡಾವಣೆ– ಮನೆಗಳ ಧವಾಂಸ ಬೀಡ: ಎಚ್ಡಿಕ್ ಮನವಿ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಮಂರ್ರ್ಥ್, ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮ್ರಸ್ವಾಮ, ಡಿ.ಆರ್. ನಂರ್ಂಡಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಲೆೊಗಂಡಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸತೆರು – ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

‘ಕಾನೂನು ಹೆ�ೇರಾಟ ಬಿಂಬಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

‘ನಟ ದಶತುನ್,
ಶ್ವಶಂಕರಪ್ಪಗೆ
ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲಲಿವ?’
‘ಸುಪಿ್ರೀೆಂಕರೀಟ್ನಿ ತ್ರೀಪನಿನ್ನು
ಮುೆಂದಟು್ಟಕೆಂಡು ಬಡವರ
ಮನಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಕಾಲುವ ಒತುತಿವರಮಾಡಿ
ಕೆಂಡಿದದಿವರಮನಗಳನ್ನು
ತರವುಗೊಳಿಸುವೆಂತರಾಷಿ್ಟ್ರೀಯ
ಹಸಿರುಮೆಂಡಳಿ ತ್ರೀಪ್ನಿ
ನಿರೀಡಿದ್ಗಲ್ಬಡವರಮನ
ಗಳನ್ನುಮಾತ್ ಧ್ವೆಂಸಗೊಳಿ-
ಸಲಾಯತು. ನಟ ದಶನಿನ್,
ಕಾೆಂಗೆ್ಸ್ನಾಯಕಶಮನೂರು
ಶವಶೆಂಕರಪ್ಪ ಅವರಗೆಮಾತ್ ಈ
ತ್ರೀಪನಿನ್ನು ಅನ್ವಯಸಲಲಲಿ’ ಎೆಂದು
ಶಸಕ ಆರ್. ಮೆಂಜುನಾರ್
ದೂರದರು.
‘ಈ ಜನರು ಸಕಾನಿರಜ್ಗ
ದಲಲಿ ಮನ ಕಟ್್ಟದದಿರ ಕ್ಮ ತಗೆದು-
ಕಳ್ಳಬಹುದತುತಿ. ಆದರ, ತವು
ಉಳುಮಗಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೆಂಡಿದದಿ
ಜ್ಗದಲಲಿ ಮನ ಕಟ್್ಟದ್ದಿರ’
ಎೆಂದರು.
‘ಭೂಮಿ ಕಳದುಕಳು್ಳತ್ತಿರುವ
ಸೆಂತ್ಸತಿರು ಅಜಿನಿ ಸಲಲಿಸಲು 2022
ಫ.15ರವರಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಆದರ ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಗಳು
ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆರೀಶದ
ನಪದಲಲಿ ಮನಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ
ದೌಜನಿನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಿರ’ ಎೆಂದು
ಟ್ರೀಕಿಸಿದರು.

‘ಕಂದ್ಯನಿವೕಶನದ್ರರಿಗಾಗಿ
ಜನಸೆನುೕಹಿ ಕೇಂದರಿ’
ಶವರಾಮಕಾರೆಂತ ಬಡಾವಣೆಗೆಗೊತುತಿಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ದೆರೀಶದಲಲಿ
ರುವ ಕೆಂದ್ಯನಿವರೀಶನದ್ರರ ಅನ್ಕೂಲಕಾಕೆಗಿ ಕೆರೀೆಂದ್ ಕಚರೀರ
ಆವರಣದಲಲಿ ಜನಸ್ನುರೀಹಿ ಕೆರೀೆಂದ್ವನ್ನು ಬಿಡಿಎಪಾ್ರೆಂಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಡಾವಣೆಗೆಭೂಸಾ್ವಧಿರೀನ ನಡೆಸಲುಉದೆದಿರೀಶಸಿರುವ
ಪ್ದೆರೀಶಗಳಲಲಿನ ಕೆಂದ್ಯನಿವರೀಶನಗಳನೂನು ಬಿಡಿಎಸಾ್ವಧಿರೀನಪ-
ಡಿಸಿಕಳ್ಳಲದೆ. 2018ಕಿಕೆೆಂತಮುೆಂಚ ಇಲಲಿ ಕೆಂದ್ಯನಿವರೀಶನ
ಖರರೀದಸಿದವರಗೆ ಬಿಡಿಎ 30x40 ಚ.ಅಡಿ ವಿಸಿತಿರೀಣನಿದ ಬದಲ
ನಿವರೀಶನವನ್ನು ಹೆಂರ್ಕೆಮಾಡಲದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಕೆಂದ್ಯ
ನಿವರೀಶನದ್ರರು 2021ರ ಸ್. 17ಕೆಕೆಮುನನು ಅಜಿನಿ ಸಲಲಿಸಬರೀಕು.
ಅಜಿನಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೆೈನ್ಮೂಲಕಹಾಗೂದ್ಖಲೆಗಳನ್ನು
ಜನಸ್ನುರೀಹಿ ಕೆರೀೆಂದ್ದಮೂಲಕ ಸಲಲಿಸಬಹುದುಎೆಂದುಬಿಡಿಎ
ಪ್ಕಟಣೆಯಲಲಿ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

‘ಸಿ.ಎಂ ಆಗಿದ್ದರೂ
ಗುಮಾಸತಿನಂತಿದ್ದ’
‘ರಾಜ್ಯದಲಲಿ 2018ರಲಲಿ ಮೈತ್್ ಸಕಾನಿರವಿದ್ದಿಗ
ನಾನ್ ಸ್ವತೆಂತ್ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್್ಯಾಗಿರಲಲಲಿ.
ಗುಮಾಸತಿನೆಂತ ಕೆಲಸಮಾಡಬರೀಕಾಗಿತುತಿ. ಅೆಂತಹ
ಇಕಕೆಟ್್ಟನಲಲಿ 14 ತ್ೆಂಗಳುಕಾಯನಿನಿವನಿಹಿಸಿದೆ.
ಶ್ರೀಮೆಂತರ ಪರವಾಗಿಯಾವುದೆರೀ ಆದೆರೀಶವನ್ನು
ನಾನ್ ನಿರೀಡಲಲಲಿ’ ಎೆಂದು
ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಹರೀಳಿದರು.
‘ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದಧಾ ಇಲಾಖ್
ಕಾೆಂಗೆ್ಸ್ನವರ ಸುಪದನಿಯಲಲಿತುತಿ. ಬಿಡಿಎ,
ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಸ್ರೀರದೆಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃ-
ದಧಾಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದಯಾವುದೆರೀ ಸಭಯನ್ನು ನಾನ್
ಮಾಡುವೆಂತ್ರಲಲಲಿ’ ಎೆಂದೂಹರೀಳಿದರು.

ಅಶೋಕ–ಸೋಮಣ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಬೈಯ್ದಾಟ
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯರ ನಡುವೆ ಚರ್್ಯಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಘಟನೆ

ಬಿಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್್
ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಮಾಯ ಅವರ
ಸೆಂಪ್ಟ ಸ್ರೀರುವ ಪ್ಯತನುದಲಲಿ ಮಾಜಿ
ಸರ್ವರಾದ ಆರ್. ಅಶರೀಕ ಮತುತಿ
ವಿ. ಸರೀಮಣ್ಣ ಏಕವಚನದಲಲಿ ಜಗಳ-
ವಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ ಸೆಂಗತ್ ಬಿಜಪಿ
ಮುಖೆಂಡರ ನಡುವ ತ್ರೀವ್ ಚಚನಿಗೆ
ಗಾ್ಸವಾಗಿದೆ.
ತಮಮಾನ್ನು ಕರಯದೆರೀ ದೆಹಲಗೆ
ಹೊರೀಗಿ ವರಷ್ಠರನ್ನು ಭರೀಟ್ಮಾಡಿದ
ಅಶರೀಕ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನುಸರೀಮಣ್ಣ
ಅವರು ಪ್ಶನುಸಿದೆದಿರೀ ಜಗಳಕೆಕೆ ಕಾರಣ
ಎನನುಲಾಗಿದೆ. ಮಬೈಲ್ ಮಾತುಕತ
ವರೀಳ ಪರಸ್ಪರ ಏಕವಚನ ಮತುತಿ ಕೆಟ್ಟ
ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೈದ್ಡಿಕೆಂಡಿ
ದ್ದಿರ. ಮಬೈಲ್ ಸೆಂಭಾಷಣೆಯ
ಆಡಿಯ ತುಣ್ಕು ಕೆಲವರಗೆ
ಲಭ್ಯವಾಗಿದುದಿ, ಪಕ್ಷದ್ಳಗೆ ಈ ಬಗೆಗೆ
ಭಾರ ಚಚನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜುಲೆೈ 28ರೆಂದು ಪ್ಮಾಣವಚನ
ಸಿ್ವರೀಕರಸಿದದಿ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಮಾಯ,
ಅದೆರೀ ದನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚರೀರ

ಕೆರೀಶವ ಕೃಪಾಕೆಕೆ ಭರೀಟ್ನಿರೀಡಿದದಿರು.
ಬಿಜಪಿಯ ಹಿರಯ ಶಸಕರಾದ
ಅಶರೀಕ ಮತುತಿ ಸರೀಮಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ
ಅಲಲಿಯರೀ ಭರೀಟ್ಯಾಗಿದದಿರು. ಒಟ್್ಟಗೆ
ದೆಹಲಗೆ ತರಳಿ ಪಕ್ಷದ ವರಷ್ಠರನ್ನು
ಭರೀಟ್ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರನೂನು ಸೆಂಪ್ಟಕೆಕೆ
ಸ್ರೀರಸಿಕಳು್ಳವೆಂತ ಮನವಲಕೆ
ಮಾಡಲು ಪರಸ್ಪರ ಒಪಿ್ಪಕೆಂಡಿದದಿರು
ಎೆಂದುಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವ.
ಅಶರೀಕ ಅವರು ಸರೀಮಣ್ಣ
ಅವರಗೆ ತ್ಳಿಸದೆಯರೀ ಒಬ್ಬರರೀ ದೆಹಲಗೆ
ಹೊರೀಗಿ ವರಷ್ಠರನ್ನು ಭರೀಟ್ಮಾಡಿದದಿರು.
ಈ ವಿಷಯ ತ್ಳಿಯುತ್ತಿದದಿೆಂತಯರೀ
ಸರೀಮಣ್ಣ ಕರಮಾಡಿ ವಿಚರಸಿದ್ದಿರ.
ತಮಮಾನ್ನು ಬಿಟು್ಟ ಹೊರೀದದೆದಿರೀಕೆ ಎೆಂದು
ಏಕವಚನದಲಲಿ ಪ್ಶನುಸುತ್ತಿದದಿೆಂತಯರೀ
ಅಶರೀಕ ಹರಹಾಯದಿದ್ದಿರ. ಇಬ್ಬರ

ನಡುವ ದ್ಡಡಿ ಜಗಳವರೀ ನಡೆದದೆ
ಎೆಂಬಮಾಹಿತ್ ಲಭಿಸಿದೆ.
‘ಸೆಂಪ್ಟಕೆಕೆ ತಮಮಾನ್ನು ಸ್ರೀರಸದೆಂತ
ವರಷ್ಠರಗೆ ಅಶರೀಕ ದೂರು
ಹರೀಳಿರಬಹುದು ಎೆಂದು ಸರೀಮಣ್ಣ
ಅನ್ಮಾನ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದ್ದಿರ. ಆಗ
ಜಗಳ ಮತತಿಷ್್ಟ ಜೊರೀರಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ
ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದಧಾ ಪಿತೂರ, ಸ್ರೀಡಿನ
ರಾಜಕಾರಣದ ಆರರೀಪ ಮಾಡಿದ್ದಿರ.
ಸುಮಾರು ಹತುತಿ ನಿಮಿಷಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚು
ಕಾಲ ಜಗಳವಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ದಿರ’ ಎೆಂದು
ಮೂಲಗಳು ಹರೀಳಿವ.
‘ನನಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮೆಂತ್್ ಸಾಥಾನ

ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸುತಿವಾರ
ತಪಿ್ಪಸಲು ನಿರೀನ್ ಯತ್ನುಸಿದೆದಿ’ ಎೆಂದು
ಅಶರೀಕ ಅವರು ಸರೀಮಣ್ಣ ವಿರುದಧಾ
ಈ ಜಗಳದ ವರೀಳ ಹರಹಾಯದಿ
ದದಿರ, ‘ಸರ್ವ ಸಾಥಾನವನನುರೀ ಸಿಗದೆಂತ
ಮಾಡಲು ಮುೆಂದ್ಗಿದದಿರೀಯಾ’ ಎೆಂದು
ಸರೀಮಣ್ಣ ಅವರು ಅಶರೀಕ ವಿರುದಧಾ
ಕೆೆಂಡಕಾರದ್ದಿರ ಎೆಂದು ಮೂಲಗಳು
ಹರೀಳಿವ.
ಈ ಬಗೆಗೆ ಪ್ತ್ಕಿ್ಯ ಪಡೆಯಲು
ಆರ್. ಅಶರೀಕ ಅವರಗೆ ಕರ
ಮಾಡಲಾಯತು. ಅವರು ಪ್ತ್ಕಿ್ಯಗೆ
ಲಭ್ಯರಾಗಲಲಲಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಆರ್.ಅಶೆೊೀಕ ವಿ.ಸ್ೊೀಮಣಣಿ

‘25 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ:ಸೕಮಣಣಾ
‘ನಮಿಮಾಬ್ಬರ ನಡುವಮಾತುಕತ ನಡೆದರುವುದುಇತ್ತಿರೀಚಗೆ ಅಲಲಿ. 25 ದನಗಳ
ಹಿೆಂದೆ ನಡೆದ ಚಚನಿಯನನುರೀ ಸೆಂಪ್ಟದ ವಿಚರ ಎೆಂದು ಬಿೆಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ’
ಎೆಂದು ವಿ.ಸರೀಮಣ್ಣ ತ್ಳಿಸಿದರು.ವಾಗಾ್ವದದ ಕುರತು ‘ಪ್ಜ್ವಾರ್’ಗೆ
ಪ್ತ್ಕಿ್ಯಸಿದ ಅವರು, ‘ನಾನ್ಕಡಗು ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರ ಸರ್ವನಾಗಿದೆದಿ.
ಕಡಗು ಜಿಲೆಲಿ ಭರೀಟ್ ಸೆಂಬೆಂಧ ಅಶರೀಕಹಾಗೂನನನು ಮರ್್ಯಮಾತುಕತ
ನಡೆದತುತಿ. ಅದನನುರೀ ಈ ರರೀತ್ ಬಿೆಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಯಾವುದೆರೀ
ವೈಮನಸುಸ್ ಇಲಲಿ’ ಎೆಂದು ಹರೀಳಿದರು.

ಶಿಲಾಲಿಂಗ್ (ಪಿಟ್ಐ):ರಾಜ್ಯದ
ಜನರುಕರೀಳಿ, ಕುರಮತುತಿ
ಮಿರೀನಿಗಿೆಂತಗೊರೀಮಾೆಂಸವನನುರೀ
ಹಚಚುಗಿ ತ್ನ್ನುವೆಂತ ಹರೀಳಿರುವ
ಮರೀಘಾಲಯದ ಪಶುಸೆಂಗೊರೀಪನಾ
ಸರ್ವ, ಬಿಜಪಿಯಹಿರಯನಾಯಕ
ಸನ್ಬರೀರ್ ಶುಲೆಲಿನೈ, ‘ಪ್ಜ್ಪ್ಭುತ್ವ
ದೆರೀಶದಲಲಿ ಪ್ತ್ಯಬ್ಬರೂ
ತಮಿಮಾಷ್ಟದ ಆಹಾರ ಸ್ರೀವಿಸಲು
ಸ್ವತೆಂತ್ರು’ ಎೆಂದದ್ದಿರ.
ಬಿಜಪಿ ಸಕಾನಿರವು
ಗೊರೀಹತ್ಯಗೆ ನಿಷರೀಧ ಹರೀರಲದೆ
ಎೆಂಬ ಗ್ಹಿಕೆಯನ್ನುದೂರ
ಮಾಡುವ ನಿಟ್್ಟನಲಲಿ, ಗೊರೀಮಾೆಂಸ
ಸ್ರೀವನಯನ್ನು ಉತತಿರೀಜಿಸಿದ್ದಿಗಿ
ಅವರು ಹರೀಳಿದ್ದಿರ.
ಶುಲೆಲಿನೈ, ಕಳದವಾರವಷ್ಟರೀ
ಪಶು ಸೆಂಗೊರೀಪನಮತುತಿ
ಪಶುವೈದ್ಯಕಿರೀಯ ಸರ್ವರಾಗಿ
ಪ್ಮಾಣ ವಚನ ಸಿ್ವರೀಕರಸಿ-
ದ್ದಿರ. ನರಯರಾಜ್ಯವಾದ
ಅಸಾಸ್ೆಂನಲಲಿಗೊರೀರಕ್ಷಣಾಕಾಯದಿ
ಜ್ರಮಾಡಿರುವುದರೆಂದ,
ಮರೀಘಾಲಯಕೆಕೆ ಜ್ನ್ವಾರು

ಸಾಗಿಸಲುಯಾವುದೆರೀ ರರೀತ್ಯ
ತೆಂದರ ಆಗದೆಂತ
ನರೀಡಿಕಳು್ಳವೆಂತ ಆರಾಜ್ಯದ
ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್್ ಹಿಮೆಂತ್ ಬಿಸಾ್ವ
ಅವರೆಂದಗೆ ಚರ್ನಿಸುವುದ್ಗಿ-
ಯೂಹರೀಳಿದರು.
ಎರಡೂರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ
ವಿವಾದದಕುರತು ಸುದದಿಗಾರ-
ರೆಂದಗೆಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
‘ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಹಾಗೂಜನರ
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿರಾಜ್ಯದಪ್ಲರೀಸ್
ಪಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕಳ್ಳಲು ಇದು
ಸಕಾಲ. ಅಸಾಸ್ೆಂ ಜನರು, ನಮಮಾ
ರಾಜ್ಯದ ಜನರಗೆ ಗಡಿಯಲಲಿ
ನಿರೆಂತರವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ
ನಿರೀಡುತ್ತಿದದಿರ, ನಾವು ಆ ಸಥಾಳದಲೆಲಿರೀ
ಅವರಗೆ ಪ್ತ್ಕಿ್ಯ ನಿರೀಡಬರೀಕಾ-
ಗುತತಿದೆ. ಕೆರೀವಲ ಚಹಾಕುಡಿದು
ಮಾತನಾಡುವುದರೆಂದಯಾವ
ಸಮಸ್್ಯಯೂಬಗೆಹರಯುವುದಲಲಿ.
ಸಥಾಳದಲೆಲಿರೀ ಉತತಿರ ನಿರೀಡಬರೀಕು’
ಎೆಂದ ಅವರು,ಹಾಗೆೆಂದುತವು
ಹಿೆಂಸ್ಯನ್ನು ಸಮಥನಿಸಿಕಳು್ಳವು-
ದಲಲಿ ಎೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಕುರಿ,ಕೋಳಿಗಿಂತಗೕಮಾಂಸ
ಹೆಚ್್ಚ ತಿನಿನು: ಬಿಜೆಪ್ ಸಚಿವ

ಮೈಸ್ರು: ‘ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್್ಟ ಸರ್ ಎೆಂ.ವಿಶೆ್ವರೀಶ್ವರ-
ಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಪ್ಯತನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೆರೀಶವನ್ನು ಹಾಳು
ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯ’ ಎೆಂದುಸಾಹಿತ್ಡಾ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪದೂರದರು.
ನಗರದಲಲಿ ಶನಿವಾರ ಲೆರೀಖಕ ಡಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ಪಗೌಡರ ಅಭಿನೆಂದನಾ
ಗ್ೆಂಥ ‘ಜಯಸಿರ’ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರುಮಾತನಾಡಿದರು.

‘ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ
ವಿಶೆ್ವರೀಶ್ವರಯ್ಯ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕಿತಿಗಳು. ಆದರ,
ಕನನುೆಂಬ್ಡಿ ಕಟೆ್ಟ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಲಯ,
ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಷತ್ ಅನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು
ಸಾಥಾಪಿಸಿದೆದಿರೀ ವಿನಃ ವಿಶೆ್ವರೀಶ್ವರಯ್ಯನವರಲಲಿ ಎೆಂದು
ಕೆಲವರು ವಾದಸುತ್ತಿದ್ದಿರ. ಹಾಗಿದದಿರ, ಅವು
ಗಳಲಲಿ ವಿಶೆ್ವರೀಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಪಾತ್ವಿಲಲಿವರೀ? ಎಲಲಿ
ವನೂನು ಮಹಾರಾಜರರೀ ಮಾಡಿದದಿರು ಎೆಂದು
ಹರೀಳುತತಿ ಹೊರೀದರ ಇೆಂದನ ಪಿರೀಳಿಗೆಗೆ ತಪ್್ಪ

ಮಾಹಿತ್ ರವಾನಿಸಿದೆಂತ ಆಗುವುದಲಲಿವರೀ’ ಎೆಂದು ಪ್ಶನುಸಿದರು.
‘ಪ್ಜ್ಪ್ತ್ನಿಧಿ ಸಭಯಲಲಿ ಕನನುಡದಲೆಲಿರೀ ಮಾತನಾಡಬರೀಕು ಎೆಂದು
ವಿಶೆ್ವರೀಶ್ವರಯ್ಯ ಸೂರ್ಸಿದದಿರು. ಆಡಳಿತಕೆಕೆ ಬರೀಕಾದ ಕನನುಡದ ಶಬದಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಸೆಂಸ್ಥಾಯನ್ನು ಸಾಥಾಪಿಸಬರೀಕೆೆಂದು ನಿಧನಿರಸಿದದಿರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಕನನುಡ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಷತ್ ಹುಟ್್ಟತು. ಆದರ, ಅದರ ಶೆ್ರೀಯಸಸ್ನ್ನು ಮಹಾರಾಜರಗೆ
ನಿರೀಡುತ್ತಿದ್ದಿರ. ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದವರುಯಾರು ಎೆಂಬುದನ್ನು ಜನರಗೆ
ತ್ಳಿಸಬರೀಕಲಲಿವರೀ’ ಎೆಂದು ಪ್ಶನುಸಿದರು.

ವಿಶ್ೕಶ್ರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆದೊಡಡಾದೂರದೃಷ್ಟೆ ಇತ್್ತ. ಎಲ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲ್್ಲ ತಜಞಾರಾಗಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್
ಸಾಥಾಪನೆಗೆಪ್ರಮುಖಕಾರಣಕತ್ತರುಎಂದರು

ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಕಿಡಿ

‘ವಿಶ್ವೕಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರನುನು
ತುಳಿಯುವಪರಿಯತನು’

ಬಿಂಗಳೂರು: ಕರೀವಿಡ್ ಎರಡನರೀ
ಅಲೆಯ ಸೆಂದಭನಿದಲಲಿ ವಿಕೆರೀೆಂದ್ರೀಕೃತ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಯೆಂದ ಆದ ಅನ್ಕೂಲಗಳ
ಕುರತು ಜನಾಗ್ಹ ತೆಂಡದ ಸದಸ್ಯರು
ಶನಿವಾರಚಚನಿ ನಡೆಸಿದರು.ಮೂರನರೀ
ಅಲೆ ಸೆಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು
ನಿಯೆಂತ್್ಸಲು ನಾಗರಕರು ಯಾವ
ರರೀತ್ಯಾಗಿ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಜೊತಗೆ ಕೆೈ
ಜೊರೀಡಿಸಬರೀಕು ಎೆಂಬುದರ ಕುರತು
ಸಲಹಯನೂನು ನಿರೀಡಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರೀರಾಟಗಾರ
ಜಗದರೀಶ್ ರಡಿಡಿ, ‘ಕರೀವಿಡ್
ಎರಡನರೀ ಅಲೆಯನ್ನು ಎದುರಸಲು,
ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯು ವಾಡ್ನಿ ಮಟ್ಟದಲಲಿ
ವಿಕೆರೀೆಂದ್ರೀಕೃತ ರ್ಕಿತಸ್ ನಿಧಾನಿರ
ವ್ಯವಸ್ಥಾ (ಟ್ಯಾಜ್) ಮತುತಿ ತುತುನಿ
ಸ್ರೀವ ಸಮಿತ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರನಲಲಿ
ಅನ್ಷ್್ಠನಗೊಳಿಸಿತುತಿ. ಹಲವು
ವಾಡ್ನಿಗಳಲಲಿ ಇೆಂತಹ ಸಮಿತ್ಗಳನ್ನು
ರರ್ಸಿದದಿರೆಂದ, ಕರೀವಿಡ್ ನಿವನಿಹಣೆ-
ಯಲಲಿ ಸಾವನಿಜನಿಕರೂ ಕೆೈಜೊರೀಡಿಸಲು
ಅನ್ಕೂಲವಾಯತು’ ಎೆಂದರು.
ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಾದ ಕೆ.
ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡ, ವಿ.ಕೆ. ರಮಾಮರ್,
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ರವಿಕುಮಾರ್, ಮಹತ್

ಟ್ಸ್್ಟನ ಸ್ವರೂಪಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ
ಹೊರೀರಾಟಗಾರ ತರರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂತ್ನಿ,
ಸಮಿತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಿರರೀಶ್
ಶೆಂಕರ್, ಎಸ್. ಅನಿತ, ಪ್ತ್ಮಾ
ಕಾಕನೂರ್ಇತರರುಪಾಲೊಗೆೆಂಡಿದದಿರು.

‘3ನೋ ಅಲೆ ನಿಯಬಂತ್ರಣಕಕೆ
ಜನರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ’

ಬಿಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರನಲಲಿ 450
ಮೆಂದ ಕರೀವಿಡ್ ಪಿರೀಡಿತರಾಗಿರುವು-
ದು ಶನಿವಾರ ದೃಢಪಟ್್ಟದೆ.
ಕೆರೀರಳಕೆಕೆಹೊೆಂದಕೆಂಡಿರುವ ಗಡಿ
ಜಿಲೆಲಿಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡದಲಲಿ 365,
ಮೈಸೂರನಲಲಿ177ಹಾಗೂಕಡಗಿನಲಲಿ
132 ಪ್ಕರಣಗಳು ಪತತಿಯಾಗಿವ.
ಉಡುಪಿಯಲಲಿ 148, ತುಮಕೂರನಲಲಿ
108ಹಾಗೂಹಾಸನದಲಲಿ 105ಮೆಂದ
ಕರೀವಿಡ್ ಪಿರೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಿರ. ಉಳಿದ
ಜಿಲೆಲಿಗಳಲಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಕರಣಗಳು 100ರ
ಗಡಿಯಳಗೆ ವರದಯಾಗಿವ. ಈವರಗೆ
ಕರೀವಿಡ್ ಪಿರೀಡಿತರಾದವರ ಒಟು್ಟ
ಸೆಂಖ್್ಯ 29.05 ಲಕ್ಷದ್ಟ್ದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲಲಿ ಕರೀವಿಡ್ ಪಿರೀಡಿತರಲಲಿ
37 ಮೆಂದ ಮೃತಪಟ್್ಟರುವುದು
ದೃಢಪಟ್್ಟದೆ. 15ಜಿಲೆಲಿಗಳಲಲಿಹೊಸದ್ಗಿ
ಮರಣ ಪ್ಕರಣಗಳು ವರದಯಾಗಿವ.
ಬೆಂಗಳೂರನಲಲಿ 11, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡದಲಲಿ
7, ಹಾಸನದಲಲಿ 4, ಮೈಸೂರು,
ಕರೀಲಾರ ಹಾಗೂ ರ್ಕಕೆಮಗಳೂರನ-
ಲಲಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಸಾವಿಗಿರೀಡಾಗಿದ್ದಿ-
ರ. ಉಳಿದ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು
ಮೃತಪಟ್್ಟದ್ದಿರ. ಮರಣ ಪ್ಮಾಣ
ದರವು ಶೆರೀ 1.86ರಷ್್ಟ ವರದಯಾಗಿದೆ.
ಈವರಗೆ ಕರೀವಿಡ್ನಿೆಂದ

ಸಾವಿಗಿರೀಡಾದವರ ಒಟು್ಟ ಸೆಂಖ್್ಯ
36,562ಕೆಕೆ ಏರಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕರನಾ ಸರೀೆಂಕಿತರಲಲಿ
1,632 ಮೆಂದ ಚರೀತರಸಿಕೆಂಡಿದ್ದಿ-
ರ. ಈವರಗೆ ಗುಣಮುಖರಾದವರ

ಒಟು್ಟ ಸೆಂಖ್್ಯ 28.44 ಲಕ್ಷ ದ್ಟ್ದೆ.
ಸಕಿ್ಯ ಪ್ಕರಣಗಳ ಸೆಂಖ್್ಯ ಮತತಿಷ್್ಟ
ಏರಕೆಕೆಂಡಿದುದಿ, ಸದ್ಯ 23,796 ಮೆಂದ
ಆಸ್ಪತ್ ಸ್ರೀರದೆಂತ ವಿವಿರ್ಡೆರ್ಕಿತಸ್ ಪಡೆ-
ದುಕಳು್ಳತ್ತಿದ್ದಿರ.

ನಗರದಲ್ಲಿ 450 ಮಬಂದಿಗೆ ಹ�ಸದಾಗಿ ಸ�ೋಬಂಕು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

‘ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯತುಕತತುರ
ಮಕಕೂಳಿಗೆ ವಿದ್್ಯಥತು ವೕತನ’
‘ಕರೀವಿಡ್ಕಾಯಲೆಯೆಂದಮೃತಪಟ್ಟ ಆರರೀಗ್ಯ ಕಾಯನಿಕತನಿರನಾಲುಕೆ
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ತಲಾ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ವಿದ್್ಯಥನಿ ವರೀತನಹಾಗೂಎೆಂಟು ಪದವಿರೀಧರ
ಮಕಕೆಳಿಗೆಉದ್್ಯರೀಗಕಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎೆಂದುಕಾವರೀರ ಆಸ್ಪತ್ಯ
ಕಾಯನಿನಿವಾನಿಹಕ ನಿದೆರೀನಿಶಕಡಾ. ವಿಜಯಭಾಸಕೆರನ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.
ನಗರದಲಲಿ ಆಸ್ಪತ್ಯು ಶನಿವಾರ ಆಯರೀಜಿಸಿದ ಕೃತಜಞಾತ ಸಮಾರರೀಪ
ಸಮಾರೆಂಭದಲಲಿಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕರೀವಿಡ್ನಿೆಂದ್ಗಿ ಕೆಲ ಆರರೀಗ್ಯ
ಕಾಯನಿಕತನಿರೂಮೃತಪಟ್್ಟದ್ದಿರ. ಅವರನನುರೀ ನೆಂಬಿದದಿ ಕುಟುೆಂಬಗಳು
ಅನಾಥವಾಗಿವ.ಹಾಗಾಗಿ, ಅೆಂತಹ ಕುಟುೆಂಬಗಳಮಕಕೆಳ ವಿದ್್ಯಭಾ್ಯಸಕೆಕೆ
ನರವಾಗಲು ವಿದ್್ಯಥನಿವರೀತನ ನಿರೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪದವಿರೀಧರರಗೆಉದ್್ಯರೀಗ
ಕಡಿಸಲ್ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತಿದೆದಿರೀವ’ ಎೆಂದರು.
ಆಸ್ಪತೆ್ಗಳಗ ಪ್ಶಸಿತಿ ಪ್ದಾನ:ಕರೀವಿಡ್ ಸೆಂದಭನಿದಲಲಿ ರ್ಕಿತಸ್ ವಿಧಾನದಲಲಿ
ನಾವಿನ್ಯತ ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡ ಆಸ್ಪತ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ಸಿ, ಪ್ಶಸಿತಿ ನಿರೀಡಲಾಯತು.
ಸ್ರೀೆಂಟ್ಜ್ನ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕಿರೀಯಕಾಲೆರೀಜುಮತುತಿ ಆಸ್ಪತ್ಯು ಅತು್ಯತತಿಮ
ಆವಿಷ್ಕೆರ ಪ್ಶಸಿತಿ ಪಡೆದುಕೆಂಡಿತು. ಈ ಪ್ಶಸಿತಿಯು ₹ 50 ಸಾವಿರ ನಗದನ್ನು
ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ. ವೈದ್ಯಕಿರೀಯ ವಿಭಾಗದಲಲಿ ಇಎಸ್ಐಸಿ ಆಸ್ಪತ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್,
ವೈದ್ಯಕಿರೀಯರೀತರ ವಿಭಾಗದಲಲಿ ಕಾವರೀರ ಆಸ್ಪತ್ ಮತುತಿ ಸ್ರೀೆಂಟ್ ಫಿಲೊರೀಮಿನಾ
ಆಸ್ಪತ್ಗಳು ಪ್ಶಸಿತಿ ಪಡೆದುಕೆಂಡವು.

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಐ): ಭಾರತ್ರೀಯ
ಸ್್ಟರೀಟ್ ಬ್್ಯೆಂರ್ (ಎಸ್ಬಿಐ),
‘ಮಾನೂಸ್ನ್ ಧಮಾಕಾ ಆಫರ್’
ಅಡಿಯಲಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮರೀಲನ
ಸೆಂಸಕೆರಣಾ ಶುಲಕೆವನ್ನು ಕೆೈಬಿಟ್್ಟದೆ.
ಈ ಕಡುಗೆಯು ಆಗಸ್್ಟ ತ್ೆಂಗಳ
ಅೆಂತ್ಯದವರಗೂ ಇರಲದೆ ಎೆಂದು
ಶನಿವಾರ ತ್ಳಿಸಿದೆ.
‘ಎಸ್ಬಿಐನ ಗೃಹ ಸಾಲದ
ಬಡಿಡಿದರವು ಶೆರೀ 6.70ರೆಂದ ಆರೆಂಭ-
ವಾಗುತ್ತಿದುದಿ, ಇದನ್ನು ಪರಗರ್ಸಿದರ
ಮನ ಖರರೀದಸಲು ಇದಕಿಕೆೆಂತ ಉತತಿಮ
ಸಮಯ ಇರಲಾರದು’ ಎೆಂದುಬ್್ಯೆಂರ್
ಹರೀಳಿದೆ.
‘ಬಡಿಡಿ ದರವು ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಕಡಿಮ
ಮಟ್ಟದಲಲಿ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ
ಸೆಂಸಕೆರಣಾಶುಲಕೆಮನಾನುಮಾಡಿರುವುದ
ರೆಂದ ಮನ ಖರರೀದಸುವ ನಿಧಾನಿರಕೆಕೆ
ಬರಲು ಜನರಗೆ ಸುಲಭವಾಗಲದೆ’
ಎೆಂದು ಬ್್ಯೆಂರ್ನ ರಟೆರೀಲ್ ಮತುತಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್್ಯೆಂಕಿೆಂಗ್ ವಿಭಾಗದ
ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನಿದೆರೀನಿಶಕ ಸಿ.ಎಸ್. ಶೆಟ್್ಟ
ಹರೀಳಿದ್ದಿರ. ಸದ್ಯ, ಗೃಹಸಾಲಗಳಮರೀಲೆ
ಶೆರೀ 0.40ರಷ್್ಟ ಸೆಂಸಕೆರಣಾಶುಲಕೆ ಇದೆ.

ಎಸ್ಬಿಐ
ಗೃಹಸಾಲದ
ಸಂಸಕೂರಣಾ
ಶುಲಕೂ ಮನಾನು

ಬಿಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹೊರವಲಯ-
ದಲಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದದಿ ದ್ವಚಕ್ ವಾಹನಗಳ
ಕಳವು ಪ್ಕರಣದಲಲಿ ಐವರು
ಆರರೀಪಿಗಳನ್ನು ಮಾದನಾಯಕನಹಳಿ್ಳ
ಠಾಣೆಪ್ಲರೀಸರು ಬೆಂಧಿಸಿದ್ದಿರ.
‘ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲಿಯ ಹುತತಿರದು-
ಗನಿದ ಎಚ್.ಜಿ. ಶವಶೆಂಕರ್ (25),
ತವರಕೆರಯ ಹೊನಗನಹಟ್್ಟಯ ಕೆ.
ರವಿಕುಮಾರ್ (21), ಕೆ. ಮುನಿರಾಜು
(20), ಲಗೆಗೆರಯ ಬಿ.ಯು. ಜಗದರೀಶ್
(21)ಹಾಗೂಸುೆಂಕದಕಟೆ್ಟಯಬಿ.ಯು.
ಮರೀಹನ್ಕುಮಾರ್ (22) ಬೆಂಧಿತರು.
ಇವರೆಂದ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 46
ದ್ವಚಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪಿತಿ ಮಾಡ
ಲಾಗಿದೆ’ ಎೆಂದು ಪ್ಲರೀಸರು
ಹರೀಳಿದರು.
‘ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೆಂಡು

ನಗರಕೆಕೆ ಬೆಂದದದಿ
ಶವಶೆಂಕರ್, ನಾಗ-
ರ ಬ್ ವಿ ಯ ಲಲಿ
ವಾಸವಿದದಿ. ಡಿಕನಸ್ನ್
ರ ಸ್ತಿ ಯ ಲಲಿ ರು ವ
ಪತತಿರೀದ್ರ ಏಜ-
ನಿಸ್ ಯ ೆಂ ದ ರ ಲಲಿ

ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಸ್ರೀರದದಿ. ಏಜನಿಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದದಿ
ಜನರ ಮನವಿಯೆಂತ ಪತತಿರೀದ್ರ
ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಆತನ ಜವಾಬ್ದಿರ
ಆಗಿತುತಿ. ಪತತಿರೀದ್ರ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಹೊರೀಗಲು
ಆತ, ನರೀೆಂದರ್ ಸೆಂಖ್್ಯ ಫಲಕವಿಲಲಿದ
ದ್ವಚಕ್ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ
ನಡೆಸುತ್ತಿದದಿ.’
‘ಏಜನಿಸ್ಯಲಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು
ತ್ತಿದದಿ ಯುವಕನಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಶವ
ಶೆಂಕರ್ಗೆ ಆರರೀಪಿ ಕೆ. ರವಿಕುಮಾರ್
ಪರಚಯವಾಗಿತುತಿ. ಸುಲಗೆ ಯತನು
ಪ್ಕರಣದಲಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜೈಲಗೆ

ಹೊರೀಗಿಬೆಂದದದಿ ವಿಷಯ ತ್ಳಿದದದಿ
ಶವಶೆಂಕರ್, ‘ಪತತಿರೀದ್ರ ಕೆಲಸಕೆಕೆ
ನರೀೆಂದರ್ಸೆಂಖ್್ಯಫಲಕವಿಲಲಿದವಾಹನ
ಗಳು ಬರೀಕು. ಕಳವುಮಾಡಿ ತನಿನು, ಹಣ
ಕಡುತತಿರೀನ’ ಎೆಂದದದಿ. ಅದಕೆಕೆ ಒಪಿ್ಪದದಿ
ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಹಚರರಜೊತ ಸ್ರೀರ
ವಾಹನ ಕಳವು ಮಾಡಲಾರೆಂಭಿಸಿದದಿ’
ಎೆಂದೂಪ್ಲರೀಸರು ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಮೆಕಾ್ಯನಿಕ್ ಕಡೆ ತರಬರೀತಿ: ‘ವಾಹನ
ಕದಯುವುದು ಹರೀಗೆ ಹಾಗೂ
ಪ್ಲರೀಸರಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗದೆಂತ
ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುವುದು ಹರೀಗೆ ಎೆಂಬ
ಬಗೆಗೆ ಪತತಿರೀದ್ರ ಶವಶೆಂಕರ್ನರೀ
ಆರರೀಪಿಗಳಿಗೆ ಹರೀಳಿಕಡುತ್ತಿದದಿ.
ಕಿರೀ ಇಲಲಿದೆರೀ ವಾಹನಗಳ ಲಾರ್
ತರಯುವ ಕುರತು ತನನು ಸ್ನುರೀಹಿತನಾದ
ಮಕಾ್ಯನಿರ್ ಮರೀಹನ್ಕುಮಾರ್
ಮೂಲಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ
ಆರರೀಪಿಗಳಿಗೆ ತರಬರೀತ್ ಕಡಿಸಿದದಿ’

ಎೆಂದೂಪ್ಲರೀಸರು ವಿವರಸಿದರು.
‘ಕಳವು ಮಾಡಬರೀಕಾದ ವಾಹನ
ಗುರುತ್ಸುತ್ತಿದದಿ ಶವಶೆಂಕರ್, ವಿಳಾಸದ
ಸಮರೀತ ರವಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಾಹಿತ್
ನಿರೀಡುತ್ತಿದದಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ
ಇತರರು ಸಥಾಳಕೆಕೆ ಹೊರೀಗಿ ವಾಹನ ಕದುದಿ
ಕೆಂಡು ಬೆಂದು ಶವಶೆಂಕರ್ಗೆ ಕಡು
ತ್ತಿದದಿರು. ಆತನಿೆಂದ ಹಣ ಪಡೆದು,
ಅದರಲಲಿ ಐಷ್ರಾಮಿಜಿರೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿ
ದದಿರು’ ಎೆಂದೂಪ್ಲರೀಸರುಹರೀಳಿದರು.
‘ಮಾದನಾಯಕನಹಳಿ್ಳ ಠಾಣೆ
ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲಲಿ ದ್ವಚಕ್ ವಾಹನಗಳ
ಕಳವು ಪ್ಕರಣಗಳು ಇತ್ತಿರೀಚಗೆ ಹಚಚುಗಿ
ದದಿವು. ತನಿಖ್ ಕೆೈಗೊೆಂಡು ಸಿ.ಸಿ.ಟ್.ವಿ
ಕಾ್ಯಮರಾಪರಶರೀಲಸಿದ್ಗ ಕೆಲಸುಳಿವು
ಗಳು ಸಿಕಿಕೆದದಿವು. ಅದರನ್ವಯ ಆರರೀಪಿ
ಗಳನ್ನು ಬೆಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಧಿತರಲಲಿ
ಇಬ್ಬರು, ಕದದಿ ವಾಹನಗಳ ಖರರೀದ
ದ್ರರು’ ಎೆಂದೂ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ದಿವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವುಮಾಡಿಸುತ್್ತದ್ದ ‘ಪತ್ತೋದಾರ’
ಮ್ದರ್ಯಕನಹಳಿಳಿ ಪ್ಲೀಸರ ರ್ಯಾ್ಕಚರಣೆ – ಐವರ ಬಂಧನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಶ್ವಶಂಕರ್

ಬಿಂಗಳೂರು: ತ್್ಪ್ರ ಹಾಗೂ
ಬಿಹಾರದೆಂದ ಗಾೆಂಜ್ ತೆಂದು
ನಗರದಲಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದದಿ
ಇಬ್ಬರು ಆರರೀಪಿಗಳನ್ನು ಬ್ಣಸವಾಡಿ
ಪ್ಲರೀಸರು ಬೆಂಧಿಸಿದ್ದಿರ.
‘ಎಚ್ಆರ್ಬಿಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ
1ನರೀ ಹೆಂತದ ಬ್ಬುಸಾಪಾಳ್ಯ
ಜೆಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಗಾೆಂಜ್ ಮಾರಲು
ಆರರೀಪಿಗಳು ಬೆಂದದದಿರು. ಎರಡು
ಬ್್ಯಗ್ಗಳಲಲಿ ಗಾೆಂಜ್ ಪ್ಟ್ಟಣಗಳನ್ನು
ತುೆಂಬಿಕೆಂಡು ತೆಂದದದಿರು. ಅವರ
ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತ್ ಬರುತ್ತಿದದಿೆಂತ ದ್ಳಿ
ಮಾಡಿ ಬೆಂಧಿಸಲಾಯತು. ₹ 6.50
ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 21 ಕೆ.ಜಿ 500 ಗಾ್ೆಂ
ಗಾೆಂಜ್ ಜಪಿತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎೆಂದು
ಪ್ಲರೀಸರು ಹರೀಳಿದರು.
‘ಆರರೀಪಿಯಬ್ಬ ತ್್ಪ್ರಾ
ರಾಜ್ಯದವ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೆಂಡು
ನಗರಕೆಕೆ ಬೆಂದದದಿ. ಇನನುಬ್ಬ ಆರರೀಪಿ
ಪರಚಯವಾಗಿತುತಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ರೀರ

ಗಾೆಂಜ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು
ಮುೆಂದ್ಗಿದದಿರು. ತ್್ಪ್ರ ಹಾಗೂ
ಬಿಹಾರದ ಕೆಲವರ ಜೊತ ಒಡನಾಟ
ಹೊೆಂದದದಿ ಆರರೀಪಿಗಳು, ಅವರ
ಮೂಲಕ ಗಾೆಂಜ್ ಖರರೀದಸಿ
ನಗರಕೆಕೆ ತರುತ್ತಿದದಿರು. ಕೆಲ
ಕಾಲೆರೀಜು ವಿದ್್ಯಥನಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ
ಕೆಂಪನಿಗಳ ಕೆಲ ಉದ್್ಯರೀಗಿಗಳು
ಹಾಗೂ ಕಾಮಿನಿಕರಗೆ ಮಾದಕ ದ್ವ್ಯ
ಮಾರುತ್ತಿದದಿರು.’
‘ಗಾೆಂಜ್ ಮಾರಾಟದೆಂದ ಬೆಂದ
ಹಣವನ್ನು ಆರರೀಪಿಗಳು ಹೆಂರ್ಕ-
ಳು್ಳತ್ತಿದದಿರು. ಇವರ ಜೊತ ಮತತಿಷ್್ಟ
ಆರರೀಪಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ
ಮಾಹಿತ್ ಇದೆ’ ಎೆಂದು ಪ್ಲರೀಸರು
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದಗಾಂಜಾ ತಂದು
ಮಾರಾಟ; ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಅಪರಾಧ
ಸುದಿ್ದ

ರಾಮನಗರ/ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಚನನುಪ-
ಟ್ಟಣದ ಶೆಟ್್ಟಹಳಿ್ಳ ಸಮಿರೀಪ ರೈಲು ಹಳಿ
ಸಮತಟು್ಟ ಕೆಲಸದಲಲಿ ತಡಗಿಸಿ-
ಕೆಂಡಿದದಿ ಏಳು ಬ್ಲಕಾಮಿನಿಕರನ್ನು
ಶನಿವಾರ ರಕ್ಷಣೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ತಲೆಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ವಾರೆಂಗಲ್
ಜಿಲೆಲಿಯವರಾದ 3 ಹಣ್್ಣ ಹಾಗೂ 4
ಗೆಂಡು ಮಕಕೆಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದುದಿ,
ಮಕಕೆಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಮಿತ್ ಮುೆಂದೆ

ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ವಿದ್್ಯಥನಿ ನಿಲಯ-
ವೆಂದರಲಲಿ ಆಶ್ಯ ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಹಳಿ ನಿವನಿಹಣೆ ಕಾಮಗಾರ
ಯನ್ನು ವ್ಯಕಿತಿಯಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆ
ದದುದಿ,ಅವರುತಲೆಂಗಾಣದೆಂದಕಾಮಿನಿ
ಕರನ್ನು ಕರತೆಂದದದಿರು. ಈ ಕಾಮಿನಿಕರು
ತಮಮಾ ಮಕಕೆಳನೂನು ಶಲೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕರ
ತೆಂದು ತಮಮಾಟ್್ಟಗೆ ಕೆಲಸದಲಲಿ ತಡಗಿ-
ಸಿಕೆಂಡಿದದಿರು ಎೆಂದು ತ್ಳಿದುಬೆಂದದೆ.
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