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ಒತುತೆವರಿಯಾಗಿದ್ದ 4 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಒತುತೆವರಿ ತೆರವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದ ಆಲಹಳಿಳಿ-
ಯಲಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದದಾ 4 ಎಕರೆ 20
ಗುಿಂಟೆ ಸ್ತತುನ್್ನ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಪಾರಾಧಿಕ್ರ (ಬಿಡಿಎ) ಗುರುವಾರ
ಸಾ್ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕಿಂಡಿದ. ಒತ್ತುವರಿ-
ಯಾಗಿದದಾ ಜಾಗದಲಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ
ನಿಮಾಧೆಣವಾಗಿದದಾ 40 ಶಡ್ಗಳನ್್ನ
ಪಾರಾಧಿಕ್ರವು ನಲಸಮಮಾಡಿದ.
ಆಲಹಳಿಳಿಯ ಸವೋಧೆ ನಿಂಬರ್

5/7, 6/1, 6/4, 6/5, 7/2, 3, 4
ಮತ್ತು 8ರಲಲಿ ಬಿಡಿಎ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ
ಮಾಡಿ ಶಡ್ಗಳನ್್ನ ನಿಮಧೆಸಲಗಿ-
ತ್ತು. ಶಡ್ಗಳನ್್ನ ತೆರವುಗಳಿಸಲದ
ಜಾಗದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹ 100
ಕೋರ್ ಎಿಂದ್ ಅಿಂದ್ಜಿಸಲಗಿದ.
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ 9 ನೋ

ಹಿಂತದ ನಿಮಾಧೆಣಕೆ್ಕಿಂದ್ 1988
ರಲಲಿ ಈ ಜಾಗ ಸಾ್ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕಳಳಿ-
ಲು ಬಿಡಿಎ ಪಾರಾರಮಕ ಅಧಿಸೂಚನ
ಹರಡಿಸಿತ್ತು. 1997 ರಲಲಿ ಅಿಂತಿಮ
ಅಧಿಸೂಚನ ಹರಡಿಸಿ ಜಾಗವನ್್ನ
ಸಾ್ಧಿೋನಕೆ್ಕ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕೆಲವರು
ತ್ತ್್ಕಲಕವಾಗಿ ಶಡ್ಗಳನ್್ನ ನಿಮಧೆಸಿ
ಆ ಜಾಗ ತಮ್ಮದಿಂದ್ ಪರಾತಿಪಾ-

ದಿಸಿದದಾರು. ಈ ಕುರಿತ ವಾ್ಯಜ್ಯದಲಲಿ
ನಾ್ಯಯಾಲಯವು ಬಿಡಿಎ ಪರವಾಗಿ
ಇತಿತುೋಚೆಗೆ ತಿೋಪುಧೆ ನಿೋಡಿತ್ತು.
ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಜಾಗವನ್್ನ ಮತೆತು
ಸುಪದಿಧೆಗೆ ಪಡೆಯುವಿಂತೆಯೂ
ಆದೋಶಮಾಡಿತ್ತು.
ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೋಶದ

ಮೋರೆಗೆ ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು,
ಪಲೋಸ್ ವರಿಷಾ್ಠಧಿಕ್ರಿ ಭಾಸ್ಕರ್,
ಡಿವೈಎಸ್ ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೋರಿದಿಂತೆ
75 ಕೂ್ಕ ಹಚ್ಚು ಪಲೋಸ್ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯ

ಭದರಾತೆಯಲಲಿ ಶಡ್ ಗಳನ್್ನ ತೆರವುಗ-
ಳಿಸಿದರು.
ಅತಿಕರಾಮಣ ತೆರವು ಕುರಿತ್ ಪರಾತಿ-

ಕಿರಾಯಿಸಿದ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.
ವಿಶ್ನಾಥ್, 'ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದವರು
ಎಷೆ್ಟೋ ಪರಾಭಾವಿಗಳ್ಗಿದದಾರೂ
ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ. ಸಾ್ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕಿಂಡ
ಜಮೋನನ್್ನ ಹಿಂತಹಿಂತವಾಗಿ ನಿವೋಶ-
ನಗಳನಾ್ನಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಹರಾಜಿನ
ಮೂಲಕ ಹಿಂಚಿಕೆ ಪರಾಕಿರಾಯ್ ನಡೆಸಲ-
ಗುತತುದ’ ಎಿಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ: 40 ರ್ಡ್ನೆರಸಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಜ.ಪ.ನಗರದ ಆಲಹಳಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಜಾಗವನ್ನು ಒತುತೆವರಿ ಮಾಡಿಕ�ಂಡು
ನಮ್್ಮಸಿದ್ದ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ತೆರವುಗೆ�ಳಿಸಲಾಯಿತು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿರತ್ನ
ಬೆಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲಲಿ ಘಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥಾನಕೆ್ಕ ಇದೋ 21ರಿಂದ್
ನಡೆಯುವ ಚ್ನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯಥಧೆ
ಕುವಿಂಪು ಪರಾಕ್ಶ್ ಅವರು ಕಣದಿಿಂದ
ಹಿಿಂದ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅಭ್ಯಥಧೆ ಎಿಂ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ

ಅವರಿಗೆ ಪರಾಕ್ಶ್ ಬೆಿಂಬಲ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿ-
ದ್ದಾರೆ. ಸುದಿದಾಗೋಷಿ್ಠಯಲಲಿ ಗುರುವಾರ
ಅವರುಈ ವಿಚರ ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರನ್್ನ ಐದ್

ದಶಕಗಳಿಿಂದ ಬಲಲಿ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು,
ನ್ಡಿ, ನಲ, ಜಲ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಹೋರಾಟಗಳಲಲಿ ಅವರು
ಸಕಿರಾಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕಿಂಡಿದ್ದಾ-
ರೆ. ಗೋಕ್ಕ್ ಚಳವಳಿ, ಸರೋಜಿನಿ
ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ
ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾ-
ರೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನಿೋಡಿ
ಅವರನ್್ನ ಗೆಲಲಿಸಬೆೋಕು’ ಎಿಂದ್ ಪರಾಕ್ಶ್
ಮನವಿಮಾಡಿದರು.

ಕಣದಿ ಾಂದ ಹಾಂದೆ
ಸರಿದ ಅಭ ್ಯ ರ್ ಟ್ಮದ್್ದರು (ಮೆಂಡ್ಯ ಜಲೆಲಿ): ಮಿಂಡ್ಯ

ಜಿಲಲಿ ಹಾಲು ಉತ್್ದಕರ ಸಹಕ್ರ
ಸಿಂಘಗಳ ಒಕೂ್ಕಟ (ಮನ್ಮಲ್)
ನರ್ಟ, ಆಥಧೆಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಕ್ರಣ ನಿೋಡಿ,
ರೆೈತರಿಿಂದ ಖರಿೋದಿಸುವ ಲೋಟರ್
ಹಾಲನ ದರದಲಲಿ ₹ 2 ಕಡಿತಗಳಿಸಿದ.

ನ್ತನ ದರ ನ.11ರಿಿಂದಲೋ
ಜಾರಿಗೆ ಬಿಂದಿದ್ದಾ ಪರಾತಿ ಲೋಟರ್ ಹಾಲು
₹ 26.90ರಿಿಂದ ₹ 24.90ಕೆ್ಕ ಇಳಿದಿದ.
ಜತೆಗೆ ಸಕ್ಧೆರದ ₹ 5 ಸಹಾಯಧನ
ಸೋರಿ ರೆೈತರಿಗೆ ₹ 29.90ದರೆಯಲದ.
ಮೊದಲು ₹ 31.90 ಸಿಗುತಿತುತ್ತು.

ಮನ್ಮುಲ್:ಹಾಲುಖರಿೇದಿ ದರ ₹ 2 ಕಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ತ ಮತ್ತು
ಸಾಿಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ಲೊೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರ
ಕಡುಗೆಯಿಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ
ಶರಾೋಮಿಂತಗಿಂಡಿದ’ ಎಿಂದ್ ಹಿರಿಯ
ನಟ ಶವರಾಿಂ ಹೋಳಿದರು.
ಮಯೂರ ಚರಿಟಬಲ್ ಟರಾಸ್್ಟ

ಆಶರಾಯದಲಲಿ ಮಲಲಿೋಶ್ರದಲಲಿ ಗುರುವಾರ
ನಡೆದ ‘ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ ಹಬ್ಬ’
ಕ್ಯಧೆಕರಾಮ ಉದ್ಘಾರ್ಸಿ ಅವರು

ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಕನ್ನಡವಿಂದರೆಕೆೋವಲಭಾಷೆಯಲಲಿ.

ಅದ್ ನಮ್ಮ ಬದ್ಕಿನ ಸಿಂಸ್ಕಕೃತಿಯ್ೋ
ಆಗಿದ. ಅನೋಕ ಕವಿಗಳು, ಕಲವಿದರು,
ನಟರು ಕನ್ನಡವನ್್ನ ಸಮೃದ್ಧಗಳಿ-
ಸಲು ತಮ್ಮದೋ ಆದ ವಿಶರ್ಟ ಕಡುಗೆ
ನಿೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡವನ್್ನ ಉಳಿಸಿ
ಬೆಳೆಸಬೆೋಕ್ದ ಹಣೆಗ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮಲಲಿರ
ಮೋಲದ’ ಎಿಂದ್ ಹೋಳಿದರು.
ಸ್ನೋಕ್ ಲೊೋಕೆೋಶ್, ಸಮರಧೆನಿಂನ

ಜಿ.ಕೆ ಮಹಿಂತೆೋಶ್ ಇದದಾರು.

‘ಕನ್ನ ಡ ಬದುಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕ ಕೃ ತಿ ’

ಸರರ್ಮನಂ ಸಂಸ್ಥಿಯ ಜಿ.ಕ ರಹಂತೆೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನಟ ರ್ವರಾಂ ಅವರು
ಸನಾಮಿನಸಿದರು. ಸ್ನುೇಕ್ ಲೆ�ೇಕೇಶ್, ನರ್ಮಲಾ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಇದ್ದರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಯಾವುದೋ ಒಿಂದ್
ನಿದಿಧೆರ್ಟ ಸಮದ್ಯವನ್್ನ
ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಪರಾಸಾತುವಿತ ಮತ್ಿಂತರ
ನಿಷೆೋಧ ಕ್ಯ್ದಾ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ
ಉದದಾೋಶ ಇಲಲಿ’ ಎಿಂದ್ ಕೆರಾರೈಸತು
ಸಮದ್ಯದ ಮಖಿಂಡರಿಗೆ ಗೃಹ
ಸಚಿವ ಆರಗ ಜಾ್ಞನೋಿಂದರಾ ಸ್ರ್ಟಪಡಿ-
ಸಿದರು.
‘ಸಮಗರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತ್ಸಕಿತು

ಹಾಗೂ ಎಲಲಿ ಧಮೋಧೆಯರೂ, ತಮ್ಮ

ತಮ್ಮ ಧಮಧೆವನ್್ನ ಶಾಿಂತಿ ಹಾಗೂ
ಸಹಬಾಳೆ್ಯಿಿಂದ ಆಚರಿಸಲು
ಪೂರಕವಾಗುವಿಂತೆಕ್ಯ್ದಾರೂಪಿಸಲು
ಚಿಿಂತನ ನಡೆದಿದ’ ಎಿಂದೂ ಅವರು
ಹೋಳಿದರು.
ಮತ್ಿಂತರ ನಿಷೆೋಧ ಕ್ಯ್ದಾ

ತರುವ ಕುರಿತ್ ಕೆರಾರೈಸತು ಸಮದ್ಯದ
ಮಖಿಂಡರು ಸಚಿವರನ್್ನ ಗುರುವಾರ
ಭೆೋರ್ ಮಾಡಿ ಚಚಿಧೆಸಿದರು.
‘ಬಲವಿಂತದ ಮತ್ಿಂತರವನ್್ನ
ನಾವೂ ವಿರೋಧಿಸುತೆತುೋವ’ ಎಿಂದೂ
ಮಖಿಂಡರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮತಾಂತರ ಕಾಯೆದಾಯಾರನ್್ನ
ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಲಲಿ– ಆರಗ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಟ್ಕ್ಯಿನ್ ದಿಂರ್
ಬಗೆ್ಗ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರಲಲಿ
ದ್ಖಲ ಇದದಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ.
ಹಗರಣದಲಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಿಂಬ
ಹಸರುಗಳನ್್ನ ಕಡಲ ಎಿಂದ್ ಬಿಜೆಪಿ
ರಾಜ್ಯ ಪರಾಧಾನ ಕ್ಯಧೆದಶಧೆ ಅಶ್ತಥಾ
ನಾರಾಯಣ ಆಗರಾಹಿಸಿದರು.
ಯುಬಿ ಸಿರ್ ಗಲಟೆಯಲಲಿ ಕ್ಿಂಗೆರಾಸ್

ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎ. ಹಾ್ಯರಿಸ್ ಅವರ
ಪುತರಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಅವರ
ಹಸರಿತ್ತು. ಇವರ ಜತೆ ಬಿಟ್ಕ್ಯಿನ್
ಆರೋಪಿ ಶರಾೋಕೃರ್ಣನ ಹಸರೂ ಇತ್ತು.
ಆಗಲೋ ಬಿಟ್ಕ್ಯಿನ್ವಿಚರ ಚಚೆಧೆಗೆ
ಬಿಂದಿತ್ತು ಎಿಂದ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ
ಸುದಿದಾಗೋಷಿ್ಠಯಲಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶರಾೋಕೃರ್ಣ ಕ್ಿಂಗೆರಾಸ್ ಶಾಸಕರು

ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹಸರುಗಳನ್್ನ
ಹೋಳಿದ್ದಾನ. ಇದಕೆ್ಕ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ
ಏನ್ ಹೋಳುತ್ತುರೆ? ಸಮಾಜಘಾತ್ಕ
ಚಟುವರ್ಕೆಗಳಲಲಿ ಕ್ಿಂಗೆರಾಸ್ ಪಕ್ಷದ
ಎರಡನೋ ಹಿಂತದ ನಾಯಕತ್ ಇದ.
ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ದ್ಖಲ ಇಲಲಿದೋ
ಆರೋಪಿಸುವುದ್ ಸರಿಯಲಲಿ.
ಇದೋ ಪರಾವೃತಿತು ಮಿಂದ್ವರಿಸಿದರೆ
ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಲೋಸರಿಗೆ
ದೂರು ನಿೋಡಲಗುವುದ್ ಎಿಂದ್
ಅವರು ಹೋಳಿದರು.

ಬಿರ್ಕಾಯಿನ್
ದಾಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಾಂಗ್ರಸ್:
ಬಿಜೆ ಪ್ ಆರೇಪ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನ ಮಿಂದ ಹಾಗೂ
ಸಾವಧೆಜನಿಕ ಸಥಾಳಗಳಲಲಿ ನಿಲಲಿಸುತಿತುದದಾ
ದಿ್ಚಕರಾ ವಾಹನಗಳನ್್ನ ಕದಿದಾದದಾ ಇಬ್ಬರು
ಆರೋಪಿಗಳನ್್ನ ಕುಮಾರಸಾ್ಮ
ಲೋಔಟ್ ಠಾಣೆ ಪಲೋಸರು
ಬಿಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನವಿೋದ್ ಪಾಷಾ (21) ಹಾಗೂ

ಸೈಯದ್ ರೋರನ್ ಅಲಯಾಸ್
ರಾಕೆಸ್ (21) ಬಿಂಧಿತರು. ಅವರಿಿಂದ
₹ 6.45 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 13 ದಿ್ಚಕರಾ
ವಾಹನಗಳನ್್ನ ಜಪಿತು ಮಾಡಲಗಿದ’
ಎಿಂದ್ಪಲೋಸರು ಹೋಳಿದರು.
‘ಸುಬರಾಹ್ಮಣ್ಯಪುರ, ಪುಟೆ್ಟೋನಹಳಿಳಿ,

ಕೋಣನಕುಿಂಟೆ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ,
ಬನಶಿಂಕರಿ, ಹನ್ಮಿಂತನಗರ, ಚನ್ನ-
ಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟು್ಟ ಹಾಗೂ ರಾಜ-
ರಾಜೆೋಶ್ರಿನಗರ ಠಾಣೆ ವಾ್ಯಪಿತುಯಲಲಿ
ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವಮಾಹಿತಿ
ಸಿಕಿ್ಕದ’ ಎಿಂದೂವಿವರಿಸಿದರು.

1 3 ದಿ ವಾ ಚ ಕ್ರ ವಾಹನ
ಕದಿ ದಾದದಾವರ ಬಾಂಧ ನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮಟರಾ ಎರಡನೋ
ಹಿಂತದ ವಿಸತುರಣೆಯಲಲಿ ಸುರಿಂಗ
ಕರೆಯುತಿತುದದಾ ವರದ್ ಹಾಗೂ ರುದರಾ
ಯಿಂತರಾಗಳು ಗುರುವಾರ ನಲದಿಿಂದ
ಹರಗೆ ಬಿಂದವು.
ವರದ್ಯಿಂತರಾವುರಾಷಿ್ಟ್ೋಯಸೈನಿಕ

ಶಾಲ ಬಳಿಯಿಿಂದ ಲ್ಯಿಂಗ್ಫೋಡ್ಧೆ
ಟೌನ್ ನಿಲದಾಣದವರೆಗೆ ಒಟು್ಟ 594
ಮೋ ಉದದಾದ ಸುರಿಂಗ ಕರೆದಿದ.
ಈ ಯಿಂತರಾವು 2021ರ ಮಾಚ್ಧೆ
13ರಿಂದ್ ಕೆಲಸ ಆರಿಂಭಿಸಿತ್ತು.
ರುದರಾ ಯಿಂತರಾವು ಸುರಿಂಗ

ಮಾಗಧೆದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾ್ಯಿಂಪ್ನಿಿಂದ ಡೆೋರಿ
ವೃತತುದವರೆಗೆ 614 ಮೋ ಸುರಿಂಗ
ಕರೆದಿದ. ಈ ಯಿಂತರಾವು 2021ರ ಏ.
23ರಿಂದ್ ಕೆಲಸ ಆರಿಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಎರಡೂ ಯಿಂತರಾಗಳನ್್ನ

ಜಮಧೆನಿಯಿಿಂದ ತರಿಸಿಕಳಳಿಲಗಿದ.
ಇವು 5.80 ಮೋ ವಾ್ಯಸದ ಸುರಿಂಗ
ನಿಮಧೆಸುತಿತುವ.

ನೆ ಲದಡಿಯಿಾಂದ
ಹರ ಬಾಂದ
ವರದ್, ರುದ್ರ

ಕರನಾಭೇತಿ ಬ ೇಡ,
ಮುಾಂಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲ್


