
���� ������

������������������������ ������� ��� ��� ����

�������� ��� ����� ������ ����� ��� ���������� ����� �� ���� �� �������
����� ��������� ������� ����� �������������� ��� �������������� ��
��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ���� ���� ���� ��� ��
�� ����� ��� �� �������� �� ������ ��������� ����� ������� ������ ���� ����
���� � �� ��� �������� �������� ������������� ������ ���� ������ ������
������� ����� ������� ���� ��� ��������� ��������������������� ����������
�� ����� ��� ������ ��������� �� ��� ������ ���� ������� �������� � ���� �����
������ �� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���� ������� ������� �� ������ �������
���� �� ���� �� ����� ��� ���� ����������� ������ ��� ��������� �������
���� �������� ������
������ ������
�� ���� �� ��� ��������������������� ��� ���� ������������ �����
������� ������ ��� ����������� ���� ���� �������������� ����������
�������� ����� ������� ����������������� ���������� ��� ���
������������� ���� ���� ��� ��������� ���������� �������� ����� �������
������������������ �����������
������ ������ ������ ���������� ���������� ������ ���� � ����������
����� ������ ��������� �� ��� ������� ��� �������������� ������� ������
����� ������ ���� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ���� ����� ���
������������� ������� ��� ����� ������ ��� �������� ��� ������ ��� ���
����� ����� ������ ��� ���������� ������� ��� ����� ������ �������� �����
������� ��� ������ ����� ������� ����������� �� ��� �������������� �������
������� ����� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ������ ����� ��� ��������
����� �����
����������� �� ��� ������������ ���� ����� ��� ������ �� ��������� ��������
������� ����������� ������������� ���������� ��������������������� ����
�� ��� ��������� ������ ������ ������ ���������� ����� ��� ���������������
���������� � ���� �� � �������� �� �������� ���� �� � �������� ��
������������� ��� ������������ ����� ��� ����� ����� �� � �������� ��
���������

����������� ������
�� ���� �� ��� ���������� ��� ��� ������ ������ ���� �������� ���������
�������� ���������� ������� ������������������ ���������� ��� ����
������ ���������� ������ ������� ���� ����� �� ������ �������� ��� ���
����� ��� ����� ����������� ������� ������������ ������ �����������
������ ������ ������ ���������� ���������� ������ ���� � ����������
����� ������ ��������� �� ��� ������� ��� ������������� ������� ����
����� ������ ����� �������� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ������ ��� �����
����� ����������� �� ��� ��������� ��������� ������ ��� �������������
��� ��������������� ��������� �� �� ������ ���� � ����� ���� ��
����� �� ��� ���� �� ����� ����� �� ������ ����� �� ����� ����� �� �����
������������������ ����������� � ������� ����������� ���� ��� ��������
�� ��������� ����������������� ����������� ����� ����� ��� ��������
�� ����� ������ ����� ��� �������� �� �������� �����
����������� ������
�� ���� �� ��� ���������� ��� ������ ������ ������������ ���������
�������� ���������� ������� ������������������ ��� ���� ������
��� � ����������� ���� ������� ������� �������� ���������� �������
������������������ ���������������� ���� ������ ����� ���� ����
������� ��� ������ � � �������� ������������������ �����������
������ ������ ������ ���������� ���������� ������ ���� � ����������
����� ������ ��������� �� ��� ������� ��� ���������� ������� ���� �����
����� ����� �������� ����� ������� ��� ����� ����� �����
����������� �� ��� ��������� ��������� ������ ��� �������������
��� ��������������� ��������� �� �� ������ ���������� ���� ��
����� �� ��� ���� �� ����� ����� �� ������ ����� �� ����� ����� ��
����� ������������������ ����������� � ������� ������� ��� ���� ���
�������� �� ��������� ����������������� ��� �������� ����� ����� ���
�������� �� ����� ������ ����� ��� �������� �� �������� �����
����������� ������
��� ���� �� ��� ���������� ��� ����� ������ ����������� ����� ���
����������� ���� ���� ����������� �������� �� � ������� ���� �� ���
���� ������� ��������� ����������� ����� ������������������
���������� ��� �� ������������ ���� ���������� �������� ���
������������ ���������� ����� ��������� ������ �������������������
���� ������ ���� ���� ����������� �������� �� ������� ���� �� ���
���� ������� �������� ����������� ����� ������������������
������������
������ ������ ������ ���������� ���������� ������ ���� � ����������
����� ������ ��������� �� ��� ������� ��� �������������� �������
����� ����� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ������
����� ����� ������ ��� ������������� ������� ��� ����� ������ ���
�������� ���� ���������� ������ ������ ��� ������ ��� �������������
������� ���� ����� ������� ����� �������� ���� ���������� ���������
��� ������ ��� ����� ����� ��� ��� ����������� ������� ������ ����
�������� ��� ������� ��� ����� ��� �������� ��� ����� ����� �����
����������� �� ��� ��� ����������� ������� ����� ����� ����� ������ ����
�������� ��� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ��� ����� �����
���� ���������� ������ �������� �������
����������� �� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ������ �� ���� ���
�� �� ����� ��� ������������ �� �������� ������ �� � ���� ��
������� �������� �� �������������� �������� ��������� ����� ���������
����������������� ����� ��� �������� � ������� ����������� ���� ���
����������� ��������� ����� ���� �� � ��������� ������� ���������
����� �� � ��������� ���� �� �� �� ����� ����� �� � ��������� ���� ��
�� �� ����
��� ����� ��������� � ���������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������
�� ������ ����� �� ��� ��������� � ���������� � ���������� ��� ��� ������ ��
������� ���� ��� ����� ������ ��� ����� ���������� �� ��� ���������� ���������
������ ����� �� �������� �� ������ ��������� �� ������� ����� ������� �����
�� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� � �� ��� ���� ����� �� ����� ����� ���
��������� � ���������� � ���������� �� ���������� ��� ��� ������ �� �������
��� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ��� ���������� ��� ��� �������� ���� ���
���������� ���� �� ������� �� ��� ������ �� ���� �� ������ ������� ����� ���
���������� ��������� �� ������� �� ���������� �� ����������� ��� �� ������� ��
�� ��� ���� �� ������� �� ���� ���������� �� ������ ��� ������� �������

������ ������
�������� ���� ������� ��� ����� ����� ������

��� ���� ����������� ����� �����������
������ �������� ��� � ����������������

���� ������������������

���� ���������� �����
���� �� ������� �������� ���� ������

����� ����������
������ ������

���������� ������ ���� ��������� ���������

�������� �� ����� ���� ���� ����

�� �� ������ �������� �� ��� ������ ���� ��
������ ���� ������� �������� ��� �������
���� ������ ��� ����� ��� ������� ���
������� ���������������� ������ �� �����
���� ��� ��������� �������� ��������� ��
��� �������� ����� ���� ��� ������ ���� �
�������� ��� ���� ���������������
���� ����� �� �������������� �� ����� ���
����� ������������� ��������� ��������

��� ��������� ������ ��� ������ ������ �����
�� ��������� �� ���������� ������ �� ���
�������� �������� �� ��������� �� ������
������� ������ ���������� �� ���� �� �������
������ �� ���� ���� ��� ����������� �� ����
������� ������� ����� ����� ������� ��
�������� ��� �������� ����������� ���
��� ��������������� �������� ����� ���
������ ������ ����� ��� �� ����������� ���
����� ��� �� ����������� ��� ��� ����������
������ �����������

��������

�������� ������� ���� ������ ��� �����
���� ������ ������� ���� ������ ��������
������ ��� �� �� �������� ���������� ����
�������� �������� �� ��������� ��������
������� ������ ��������� ���� ������
���������� ��������� ������� �������
����� ������� ����� �� ����� ��� �������
����� ��� ����� ������� ����� ���� �� ���
��������� ���� ������ ����� ���
������� ��
���� ��� �������� ������
���� ��� �������� �����
����� ��� �����
����� ��� �������� ������

���������� �� �������������
��������

��� ���� ���� ������ ��� �����
������������ ��������� � ��� ����

��� ���������� ���� � ����������

������ ������

BENGALURU



7ರಾಜ್ಯಭಾನುವಾರ lಮೇ 29, 2022

‘ನ್ಯಾ. ಅಡಿಸಮಿತಿವರದಿಬಳಿಕ ತಿೇರ್ಮಾನ’
ಮೇಸಲಾತಿ ಹಚ್ಚಳ: ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬ�ಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿಕ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಿಶರ್ಟ ಪಂಗಡದವರ
ಮೋಸಲಾತ್ ಪ್ರಮಣವನುನು ಶೋಕಡ
7.5ಕೆಕಾ ಹಚಿಚಿಸಬೆೋಕೆಂಬ ಬೆೋಡಿಕೆ ಕುರಿತ್
ಹೈಕೋಟ್ನಾ ನಿವೃತತಿ ರ್್ಯಯಮೂತ್ನಾ
ಸುಭಾಷ್ ಬಿ. ಅಡಿ ನೋತೃತ್ವದ
ತ್್ರಸದಸ್ಯ ಸಮತ್ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳ್ಕ
ತ್ೋಮನಾನ ಕೆೈಗಳಳಿಲಾಗುವುದು
ಎಂದು ಮಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ
ಬಮ್ಮಯಿ ತ್ಳ್ಸಿದರು.

ಎಸ್.ಟ ಮೋಸಲಾತ್ ಹಚಚಿಳಕೆಕಾ
ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯನದಲ್ಲಿ
ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ
ವಾಲ್್ಮೋಕಿ ಗುರುಪಿೋಠದ ಪ್ರಸರ್ನುನಂದ
ಪುರಿ ಸಾ್ವಮೋಜ ಅವರನುನು ಶನಿವಾರ
ಭೋಟಮಡಿದ ಮಖ್ಯಮಂತ್್ರ,
ಕೆಲಕಾಲ ಚಚೆನಾ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳ್ಕ
ಸುದಿದಾಗಾರರ ಜತೆ ಮತರ್ಡಿದ
ಅವರು, ‘ತ್್ರಸದಸ್ಯ ಸಮತ್ಯು
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನುನು

ಪರಿಶೋಲ್ಸಿದ ಬಳ್ಕ ಸಕಾನಾರ ಮಂದಿನ
ಹಜಜೆ ಇಡಲ್ದ’ ಎಂದರು.

‘ಮೋಸಲಾತ್ಯ ಒಟು್ಟ ಪ್ರಮಣ
ಶೋ 50ರರ್ಟನುನು ಮೋರಬಾರದು ಎಂದು
ಸುಪಿ್ರೋಂಕೋಟ್ನಾ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಟವಾಗಿ ಹೋಳ್ದ.
ಇಂತಹ ಕಾನ್ರ್ತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನುನು
ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕಂಡೆೋ ಸಕಾನಾರ
ತ್ೋಮನಾನಕೆಕಾ ಬರಬೆೋಕಾಗುತತಿ-
ದ. ಈ ಕುರಿತ್ ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ
ರ್ಯಕರ ಜತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೋ
ಚಚೆನಾ ನಡೆಸಲಾಗಿದ’ ಎಂದು
ಹೋಳ್ದರು.

ಮೋಸಲಾತ್ ಹಚಚಿಳಕೆಕಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿ
ಕೆಲವು ವರನಾಗಳ್ಂದ ಹೊೋರಾಟ
ನಡೆಯುತ್ತಿದ. ಹೈಕೋಟ್ನಾನ
ನಿವೃತತಿ ರ್್ಯಯಮೂತ್ನಾ ಎಚ್.ಎನ್.
ರ್ಗಮೊೋಹನ ದಸ್ ನೋತೃತ್ವದ
ಸಮತ್ ಈ ಕುರಿತ್ ಪರಿಶೋಲನ ನಡೆಸಿ
ಈಗಾಗಲೋ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ. ಶಕ್ಷಣ,
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತಿ ಆಥಿನಾಕ ಕ್ೋತ್ರದಲ್ಲಿ

ಪರಿಶರ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜನರ ಪರಿಸಿಥಾತ್
ಕುರಿತ ಮಹಿತ್ಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಸಮದಯಗಳ್ಗೆ ಒಳೆಳಿಯದನುನು

ಮಡಬೆೋಕೆಂಬ ಸದುದದಾೋಶ ಸಕಾನಾರಕೆಕಾ
ಇದ. ಅವರಿಗೆ ಎಲಲಿ ರಿೋತ್ಯ ಸಹಕಾರ
ನಿೋಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ವಾಲಿ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೀಸಲಾತ ಹೆಚಚುಳಕೆ್ಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅನಿದಿ್ಷರಟ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹ
ನಡೆಸುತತಿರುವ ವಾಲಿ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಸನಾನುನುಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು
ಶನಿವಾರ ಭೆೀಟಿ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮುಂತ್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ, ಶ್ರೀಗಳ್ಗೆ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಮೆಂಗಳೂರು:ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿ-
ದ್ಯಲಯದ ವಾ್ಯಪಿತಿಯ ನಗರದ ವಿಶ್ವ-
ವಿದ್ಯಲಯ ಕಾಲೋಜನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ
ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದದಾ ವಿದ್ಯಥಿನಾನಿ-
ಯರನುನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತ್.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್
ಸಭಯ ನಿಣನಾಯದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿ-
ದ್ಯಲಯ ಕಾಲೋಜನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್
ಧರಿಸುವುದನುನು ನಿಷೆೋಧಿಸಲಾಗಿದ.
ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಥಿನಾನಿಯರು ಈ ನಿಯಮ
ಪಾಲ್ಸಿ ಕಾಲೋಜಗೆ ಬಂದಿದದಾರು. 12
ವಿದ್ಯಥಿನಾನಿಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ
ತರಗತ್ ಪ್ರವೆೋಶಕೆಕಾ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂದು ಪಟು್ಟ ಹಿಡಿದರು. ಇದಕೆಕಾ
ಒಪ್ಪದ ಕಾಲೋಜನ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಡ.
ಅನಸೂಯಾ ರೆೈ, ವಿದ್ಯಥಿನಾಗಳನುನು
ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ
ವಾಚರ್ಲಯಕೆಕಾ ಹೊೋಗಲು ಕೂಡ
ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತ್ ಎಂಬ

ಮಹಿತ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ.
ತರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು

ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುವಂತೆ ವಿದ್ಯಥಿನಾ-
ನಿಯರು ಒತಾತಿಯಿಸಿದದಾ ಹಿನನುಲಯಲ್ಲಿ
ಕಾಲೋಜನ ವಿಭಾಗ ಮಖ್ಯಸಥಾರ ಸಮತ್
ಸಭ ನಡೆಸಿ, ವಿದ್ಯಥಿನಾನಿಯರು
ಹಿಜಾಬ್ ಅನುನು ಮಹಿಳಾ ವಿಶಾ್ರಂತ್
ಕಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ತರಗತ್ಗೆ
ಬರುವಂತೆ ತ್ಳ್ಸಿತ್ತಿ.

ಶಾಸಕ ವೆೋದವಾ್ಯಸ ಕಾಮತ್
ಮತ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿ-
ದ್ಯಲಯದ ಕುಲಪತ್ ಪ್್ರ.
ಪಿ.ಎಸ್. ಯಡಪಡಿತಾತಿಯ ಅವರ
ನೋತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಿಡಿಸಿ
ಸಭಯಲ್ಲಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಲೋಜು
ಪ್ರವೆೋಶವಿಲಲಿ ಎಂದು ನಿಧ್ನಾರವಾ-
ಗಿತ್ತಿ. ವಿದ್ಯಥಿನಾನಿಯರು ಬೆೋರೆ
ಕಾಲೋಜಗೆ ತೆರಳುವುದಿದದಾರೆ ವ್ಯವಸೆಥಾ
ಮಡುವುದಗಿ ನಿಣನಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತಿ.

ಮಂಗಳೂರುವಿ.ವಿ: ‘ಹಜಾಬ್
ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರವೕಶ ಇಲ್ಲ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ತ್ಮಕೂರು: ‘ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪನ-
ವರೆೋ ನಿಮಗೆ ಸಮದಯದ ಬಗೆಗೆ
ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜ ಇದದಾರೆ ಕುರುಬರಿಗೆ
ಮೊದಲು ಎಸ್.ಟ ಮೋಸಲಾತ್ ಕಡಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಯಲಲಿೋ ಅಧಿಕಾರವಿದ.
ಬೂಟ್ಟಕೆ, ರ್ಟಕ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ
ಸಾಮಥ್ಯನಾ ತೋರಿಸಿ’ ಎಂದು ವಿಧ್ನ
ಸಭ ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ಯಕ
ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಬಿಜಪಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.
ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ
ಹಮ್ಮಕಂಡಿದದಾ ಕುರುಬರ ಜಲಾಲಿ
ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೃತ್ ಸಭಯಲ್ಲಿ
ಮತರ್ಡಿ, ‘ಕುರುಬ ಸಮದಯಕೆಕಾ
ಪರಿಶರ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್ಟ)
ಮೋಸಲಾತ್ ಕಡಬೆೋಕು. ಮೋಸಲಾತ್
ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಹೊೋರಾಟ
ನಿಲಲಿಬಾರದು’ ಎಂದು ಅವರು ಕುರುಬ
ಸಮದಯಕೆಕಾ ಕರೆ ನಿೋಡಿದರು.

ಕುರುಬರಿಗೆಎಸ್.ಟಿ
ಮೕಸಲು:ಈಶವಾರಪಪೊಗೆ
ಸಿದ್ರಾಮಯಯಾ ಸವಾಲು

ದ್ವಣಗೆರೆ: ‘ಸತ್ಯ ಮತರ್ಡಿದರೆ, ಜಾತ್ ತಾರತಮ್ಯ,
ಅಸಮನತೆಯ ಬಗೆಗೆ, ಕೋಮ ಹಿಂಸೆಯ ಬಗೆಗೆ ಮತ-
ರ್ಡುವವರಿಗೆ ಜೋವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಪ್ರೋಮ ಪತ್ರಗಳು
ಬರುತ್ತಿರುತತಿವೆ. ಈಗ ಮತೆತಿ ಅಂಥ ಪತ್ರ ನನಗೆ ಬಂದಿದ’
ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ ಕುಂ.ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಹೋಳ್ದರು.

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೋಳದ ಸಮರೊೋಪದಲ್ಲಿ
ಮತರ್ಡಿದ ಅವರು, ‘ಇದಕಿಕಾಂತ ಹಿಂದ 61 ಮಂದಿಗೆ
ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬಂದಗ ‘ಈ 61ರಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ಮಂದಿ
ಮಗಿಸಿದರೆ ಬುದಿ್ಧ ಬರುತತಿದ’ ಎಂದು ಒಬಬಾ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಿಸಿದುದಾ
ಇವರನುನು ಪ್ಲ್ೋಸರು ಇನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲಲಿ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಮತ್ತಿ ಬಂದಿದೆಜೀವಬೆದರಿಕಪ್ರೕಮಪತ್ರ: ಕುಂ.ವೀ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಹಿಂದೂಗಳೆಲಲಿ ಒಂದು
ಎಂದು ಕಂಠ ಶೋರಣೆ ಮಡುತ್ತಿರುವ
ಆರೆಸೆಸ್ಸ್ ತನನು ಸಂಘಟನಯ
ಪದಧಿಕಾರಿ ಹುದದಾಗಳನುನು ಒಂದೋ
ಜಾತ್ಗೆ ಮೋಸಲ್ಟ್ಟದುದಾ ಯಾಕೆ? ಆ
ಸಂಘಟನಯ ಪದಧಿಕಾರಿಗಳ-
ಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಮಂದಿ ದಲ್ತರು ಹಾಗೂ
ಹಿಂದುಳ್ದ ಜಾತ್ಯವರಿದದಾರೆ’ ಎಂದು
ವಿಧ್ನಸಭ ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ಯಕ
ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಶನುಸಿದದಾರೆ.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಸರಣಿ ಟ್ವೋಟ್ ಮಡಿರುವ
ಅವರು, ‘ಆರೆಸೆಸ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಪಾದನಯ
ಹಿಂದೂ ಧಮನಾದಲ್ಲಿ ದಲ್ತರು,
ಹಿಂದುಳ್ದ ಜಾತ್ಗಳ ಸಾಥಾನವೆೋನು?
ಆ ಸಂಘಟನಯು ಮೋಸಲಾತ್,
ಭೂಸುಧ್ರಣೆಯನುನು ವಿರೊೋಧಿಸಿದುದಾ
ಯಾಕೆ? ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಹಿಂದುಗಳಲಲಿವೆೋ‘ ಎಂದು
ಕೆೋಳ್ದದಾರೆ.

‘ ಆ ರೆ ಸೆಸ್ ಸ್ ನ ವ ರ ದ ೃ ಷ್ಟ ಯ ಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೂ ಧಮನಾದ ವಾ್ಯಖ್್ಯನ ಏನು?
ಹಿಂದೂ ತಂದ- ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟಯಲ್ಲಿ
ಹುಟ್ಟದರೆ ಸಾಕಾ ಅಥವಾ ಬೆೋರೆ

ಏರ್ದರೂ ಬೆೋಕಾ? ಹಿಂದೂ
ಧಮನಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯ್ೋ ಅವತಾರ
ಎತ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಮತರ್ಡುತ್ತಿರುವ
ಆರೆಸೆಸ್ಸ್ ರ್ಯಕರು ಬೆಂಬಲ್ಸುತ್ತಿರು-
ವುದು ಮತ್ರ ಬಿಜಪಿಯನನುಷೆ್ಟ. ಆ ಪಕ್ಷ-
ದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳೆೋ’
ಎಂದು ಪ್ರಶನುಸಿದದಾರೆ.

‘ಆರೆಸೆಸ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ
ಆಗಬೆೋಕಾದರೆ ಶೋ 40ರಷ್್ಟ
ಕಮರನ್ ಹೊಡೆಯಬೆೋಕಾ? ಬೂಲಿ
ರಲ್್ಮ ನೋಡಬೆೋಕಾ? ಗಣಿ ಲ್ಟ
ಮಡಬೆೋಕಾ? ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ದುಡು್ಡ
ಪಡೆದು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕಾ? ಏನು
ಮಡಬೆೋಕು? ಹೋಳ್ಬಿಡಿ. ಆರೆಸೆಸ್ಸ್
ರ್ಯಕರೆೋ ರಿಮೊೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
ರಾಜಕಿೋಯ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ

ತತ್ವ- ಸಿದ್ಧಂತದ ಬಗೆಗೆ ಅಷ್ಟಂದು
ವಿಶಾ್ವಸ ನಿಮಗಿದದಾರೆ ಈ ಹಿಂಬಾಗಿಲ
ರಾಜಕಿೋಯ ಮಡದ ನೋರವಾಗಿ
ಚ್ರ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿನಾಸಿ ಬಿಡಿ. ಗೆಲುವು
ಕೋಮವಾದದದಾೋ? ಜಾತ್ಯತ್ೋತತೆ-
ಯದದಾೋ? ನೋಡಿಯ್ೋ ಬಿಡೋಣ’
ಎಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದದಾರೆ.

‘ಹಿಂದೂ ಧಮನಾದ ಅನಿರ್ಠಗಳಾದ
ಅಸ್ಪಕೃಶ್ಯತೆ, ಅಸಮನತೆ, ಮೂಢ
ನಂಬಿಕೆ, ಕಂದಚರಗಳನುನು
ಪ್ರಶನುಸಿದ ಮತ್ರಕೆಕಾ ನನನುಂತಹವರು
ಹಿಂದು ವಿರೊೋಧಿ ಆಗುವುದದರೆ?
ಇದೋ ಕೆಲಸ ಮಡಿರುವ ಸಾ್ವಮ
ವಿವೆೋಕಾನಂದ, ಕನಕದಸರು,
ರ್ರಾಯಣ ಗುರುಗಳನುನು
ಏನಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿೋರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಶನು-
ಸಿದದಾರೆ.

‘ಆರೆಸೆಸ್ಸ್ ರ್ಯಕರೆೋ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೋಳ್ಬಿಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ನಿಷೆ್ಠ ರಾರ್ಟ್ಧ್ವಜಕಕಾೋ?
ಭಗವಾ ಧ್ವಜಕಕಾೋ?ನಿಮ್ಮ ನಿಷೆ್ಠ
ಸಂವಿಧ್ನಕಕಾೋ? ಮನುಸ್ಮಕೃತ್ಗೋ?
ನಿಮ್ಮ ನಿಷೆ್ಠ ಗಾಂಧಿೋಜಗೋ?
ಗೋಡೆಸ್ಗೋ’ ಎಂದು ಪ್ರಶನು
ಮಡಿದದಾರೆ.

‘ಆರಸ್ಸೆಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ,
ಹಿಂದ್ಳಿದವರ ಪ್್ರತಿನ್ಧ್ಯ ಎಷ್ಟು?’

ಆರಸ್ಸೆಸ್ನಾಯಕರನ್ನು ನಾನ್
ಪ್ಶನುಸ್ದರ ಬಜಪಿನಾಯಕರು

ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದಿರ. ಇವರುಯಾಕ್
ಎದ ಬಡಿದುಕೊಳುಳುತಿ್ತದ್ದಿರ. ಆರಸ್ಸೆಸ್
ನಾಯಕರಿಗೆ ಓದುಬರಹಗೊತಿ್ತಲ್ಲವರೀ?
ಅವರರೀಉತ್ತರಿಸಲ್
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ವಿಧಾನಸಭೆವಿರೕಧ
ಪಕ್ಷದನಾಯಕ

ಒೆಂದನೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ
‘ಕುವೆಂಪು ದೋವರು ಮತ್ತಿ

ಧಮನಾವನುನು ಸಾ್ವಥನಾಕೆಕಾ ಬಳಸುವವರ
ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದದಾರು.
ವೆೈಚರಿಕತೆ ಮತ್ತಿ ಜಾಞಾನಕೆಕಾ ಅಪಾರ
ಗೌರವ ನಿೋಡುತ್ತಿದದಾರು. ರೊೋಹಿತ್
ಚಕ್ರತ್ೋಥನಾ ಅವರು ರ್ಡಗಿೋತೆಗೆ
ತೋರಿಸಿರುವ ಅಗೌರವಕೆಕಾ ದೋಶ–
ವಿದೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಕ ಖಂಡನ
ವ್ಯಕತಿವಾಗಿದ. ಇದನುನು ಸಕಾನಾರ
ಗಮನಿಸಬೆೋಕು’ ಎಂದರು.

‘2019ರಲ್ಲಿ ಕನನುಡ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ ನೋಟಸ್
ನಿೋಡಿತ್ತಿ. ಆದರೂ, ಆ ವಿಡಿಯ
ಸಾಮಜಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ-
ಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಹರಿದಡುತ್ತಿದ. ಈ
ಸಂಬಂಧ ಮಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ
ಬರೆದಿದದಾೋವೆ. ಸಕಾನಾರ ಏನು ಉತತಿರ
ನಿೋಡುತತಿದ ಎಂಬುದನುನು ಗಮನಿಸಿ
ಮಂದಿನ ಹಜಜೆ ಇಡುತೆತಿೋವೆ’ ಎಂದರು.

‘ಮಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಮತ್ತಿ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಈ ಕೃತ್ಯವನುನು
ಖಂಡಿಸಬೆೋಕು. ಸತಾ್ಯಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೋಲ್ಸಿ
ತಪಿ್ಪತಸಥಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೆೋಕು.

ಚಕ್ರತ್ೋಥನಾ ಅವರು ಕೂಡಲೋ ರ್ಡಿನ
ಜನರ ಕ್ಷಮ ಯಾಚಿಸಬೆೋಕು’ ಎಂದು
ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.

ಚಕ್ರತೀಥ್ಥ ವಜಾಕ್ಕೆ
ಒಕಕೆಲಿಗರ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹ

ದ್ವಣಗೆರೆ: ‘ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಂಥ
ಮಹಾನ್ ರ್ಯಕಿಯನುನು ಸೋಲ್ಸಿದ
ಭಾರತ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧ್ನಿ
ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿಯನ್ನು ಜನ ಸೋಲ್
ಸಿಯ್ೋ ಸೋಲ್ಸುತಾತಿರೆ’ ಎಂದು ಮಜ
ಪ್ರಧ್ನಿ, ದಿವಂಗತ ಅಟಲ್ಬಿಹಾರಿ
ವಾಜಪೋಯಿ ಅವರ ಆಪತಿರಾಗಿದದಾ
ಸುಧಿೋಂದ್ರ ಕುಲಕಣಿನಾ ಹೋಳ್ದರು.

ದವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ
ನಡೆದ ಮೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೋಳದಲ್ಲಿ
‘ಬಹುತ್ವ ಭಾರತ’ದ ಬಗೆಗೆ ಅವರು
ಮತರ್ಡಿದರು.

‘ರ್ನು ಕಮ್ಯನಿಸ್್ಟ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದದಾ.
ಬಳ್ಕ ಬಿಜಪಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ವಾಜಪೋಯಿ,
ಆಡ್ವಣಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್್ಮೋಯರ್ಗಿದದಾ.
ವಾಜಪೋಯಿ ನನನು ನಚಿಚಿನ ರ್ಯಕ.
ಅವರೆಂದಿಗೂ ಕೋಮವಾದಿ
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರ ನಂತರ ಬಿಜಪಿಯ

ಜತೆಗಿನ ಸೆೈದ್ಧಂತ್ಕ
ಭಿ ರ್ನು ಭಿ ಪಾ್ರ ಯ -
ದಿಂದಗಿ ಹೊರಗೆ
ಬ ಂ ದಿ ದದಾ ೋ ನ .
ಮೊೋದಿಯ ಈ
ಆಡಳ್ತ ಹಚ್ಚಿ
ಸಮಯ ಉಳ್ಯುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದರು.

‘ಜಾತ್ಯತ್ೋತ ಮತ್ತಿ ಸಮಜವಾದ
ಎಂಬುದು ಸಂವಿಧ್ನದಲಲಿಷೆ್ಟೋ
ಉಳ್ದಿದ. ಜಾತ್ಯತ್ೋತ ಎಂಬುದರ
ಬಗೆಗೆ ಕನಿರ್ಠ ಚಚೆನಾಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ
ಸೋಶಯಲ್ಸಂ ವಿಚರಕೆಕಾ ತ್ಲಾಂಜಲ್
ಇಟ್ಟದದಾೋವೆ’ ಎಂದು ವಿಷ್ದಿಸಿದರು.

‘ಜಾತ್ೋಯತೆ, ಶೋರಣೆ ಹಿೋಗೆ
ಅನೋಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ್ವೆ. ಆದರೆ,
ಹಿಂದೂ ಮತ್ತಿ ಮಸಿಲಿಮರ
ನಡುವೆ ಏಕತೆ ಇಲಲಿದಿರುವುದು
ಬಹುದಡ್ಡ ಸಮಸೆ್ಯ’ ಎಂದು
ವಿಶಲಿೋಷಸಿದರು.

‘ವೆೈಚರಿಕ ಭಿನನುತೆ ಇರುವ

ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಬೆೋಕೆ
ಹೊರತ್ ವಿವಾದವಲಲಿ. ಆಗ ಮತ್ರ
ಸಹಕಾರದ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟಕಳುಳಿ-
ತತಿದ. ವೆೈಚರಿಕವಾಗಿ ಮೋಲ್ಮಟ್ಟದ
ವಿರೊೋಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಾದ
ನಡೆಯಬೆೋಕು. ಗಾಂಧಿ–ಅಂಬೆೋಡಕಾರ್,
ಅ ಂ ಬೆ ೋ ಡಕಾ ರ್ – ಕ ಮ್ಯ ನಿ ಸ್್ಟ ,
ಕಮ್ಯನಿಸ್್ಟ–ಗಾಂಧಿ ನಡುವೆ ಅಷೆ್ಟೋ
ಅಲಲಿ, ವೆೈಚರಿಕವಾಗಿ ವಿರೊೋಧಿಗಳ
ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯಬೆೋಕು. ದಿೋನ್
ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್್ಯಯರ ಸಿದ್ಧಂತಗಳ
ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯಬೆೋಕು’ ಎಂದು
ಸಲಹ ನಿೋಡಿದರು.

‘ಎಲಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕಿತಿಗಳನುನು
ಚಿಕಿತಸ್ಕ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ನೋಡಬೆೋಕಿದ.
ಯಾರನ್ನು ರ್ವು ದೋವರರ್ನುಗಿ
ಮಡುವುದು ಬೆೋಡ. ಇಲಲಿದೋ
ಹೊೋದರೆ ವೆೈಚರಿಕ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿಯ್ೋ
ಮಡಿವಂತ್ಕೆ, ಅಸ್ಪಕೃಶ್ಯತೆ ಬರುತತಿದ’
ಎಂದು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು.

‘ಮೋದಿಯನ್ನಿ ಸ್�ೇಲಿಸಲಿದ್ದಾರ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಚಿುಂತಕ ಸುಧಿೀುಂದ್ರ ಕಲಕಣಿ್ಷ ಅಭಿಮತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿರೊೋಧಪಕ್ಷ
ರ್ಯಕರಾದ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು
ದ್ರವಿಡರೆೋ ಅಥವಾ ಆಯನಾರೆೋ
ಎಂಬುದನುನು ಮೊದಲು ಸ್ಪರ್ಟಪಡಿಸ-
ಲ್ ಎಂದು ಮಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ
ಬಮ್ಮಯಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದದಾರೆ.

‘ಆರೆಸೆಸ್ಸ್ನವರೆೋನು ಭಾರತ್ೋ
ಯರೆೋ’ ಎಂದು ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು
ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಶನುಸಿದದಾರು. ಇದಕೆಕಾ ಶನಿವಾರ
ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಿಸಿದ ಬಮ್ಮಯಿ, ‘ಸಿದದಾರಾ-
ಮಯ್ಯನವರ ಮೂಲ ಯಾವುದಂದು
ಅವರು ಹೋಳಲ್’ ಎಂದರು.

‘ನಹರೂ ಅವರನುನು ಮೊೋದಿಗೆ
ಹೊೋಲ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆೋ ಇಲಲಿ’ ಎಂದು
ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಹೋಳ್ದದಾರೆ. ನಹರೂ
ಅವರನುನು ಹೊೋಲ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಚಿೋರ್ವು ಭಾರತ
ಗಡಿಯನುನು ಆಕ್ರಮಸಿದಗ ಯಾವುದೋ
ಕ್ರಮವನುನು ತೆಗೆದುಕಳಳಿದೋ ನಹರೂ
ಅವರು ಗಡಿಭಾಗವನುನು ಬಿಟು್ಟಕ-
ಟ್ಟದದಾರು. ಆದರೆ ಪ್ರಧ್ನಿ ನರೆೋಂದ್ರ
ಮೊೋದಿಯವರು ಚಿೋರ್ವು ಗಡಿಪ್ರದೋಶ
ಆಕ್ರಮಸಲು ಬಂದಗ ಗಟ್ಟಯಾಗಿ ನಿಂತ್
ಆ ಪ್ರದೋಶವನುನು ಉಳ್ಸಿಕಂಡವರು.
ಪಾಕಿಸಾತಿನದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ ಮಡಿಕ-

ಳಳಿಲ್ಲಲಿ. ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆ ಹಾಗೂ
ಏಕತೆಯನುನು ಕಾಪಾಡಿದದಾರೆ’ ಎಂದರು.

ಹಿಜಾಬ್– ಆದೋಶ ಪಾಲ್ಸಿ:
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತೆತಿ ಎದಿದಾರುವ

ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರ-
ಯಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಈ ವಿವಾದವನುನು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಸಭಯಲ್ಲಿ ಚಚೆನಾ ನಡೆಸಿ
ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದ. ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದಕೆಕಾ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರ್್ಯಯಾಲಯ
ತನನು ತ್ೋಪನಾನುನು ನಿೋಡಿದ. ಎಲಲಿರೂ
ರ್್ಯಯಾಲಯದ ಆದೋಶವನುನು ಪಾಲನ
ಮಡಬೆೋಕು. ಪಿಯು ಕಾಲೋಜುಗಳಲ್ಲಿ
ಸಿಡಿಸಿ (ಕಾಲೋಜು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಮತ್),
ಸಿಡಿಸಿ ಇಲಲಿದಿರುವ ಕಡೆ ಕಾಲೋಜನ
ಆಡಳ್ತ ಮಂಡಳ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೋಜನ
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರ ಆದೋಶದಂತೆ

ನಡೆಯಬೆೋಕು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಲಯಗ-
ಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ನಿಣನಾಯಗಳಂತೆ
ನಡೆದುಕಳಳಿಬೆೋಕು. ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್
ಕೂಡ ರ್್ಯಯಾಲಯದ ಆದೋಶ
ಪರಿಪಾಲನಗೆ ಒತ್ತಿ ನಿೋಡಬೆೋಕಾಗುತತಿ-
ದ. ವಿದ್ಯಥಿನಾಗಳು ಈ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ
ಸಿಲುಕದೋ ವಿದ್ಯಜನಾನಯ ಮೋಲ
ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕು’ ಎಂದರು
ದ್ಖಲೆಗಳ ಪರಿಶರೀಲನ: ಪಿೋರ್ ಪಾಷ್
ದಗಾನಾ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ
ಬಗೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೋಳ್ಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ
ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಿಸಿದ ಬಮ್ಮಯಿ, ‘ಇಂತಹ
ವಿರಯಗಳು ತ್ೋಮನಾನವಾಗುವುದು
ಹೋಳ್ಕೆಗಳ ಆಧ್ರದ ಮೋಲ ಅಲಲಿ.
ದಖಲಗಳ ಆಧ್ರದ ಮೋಲ
ಪರಿಶೋಲ್ಸಬೆೋಕಾಗುತತಿದ ಎಂದರು.

‘ಸಿದ್ದರಾಮಯಯ ದ್್ವಿಡರೀ, ಆಯ್ಯರೀ’
ಸ್ಪರಟನೆ ನಿೀಡುವುಂತೆ ಮುಖ್ಯಮುಂತ್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ‘ಎಂಇಎಸ್ಪಂಡಾಟಿಕೆ ಸಹಸಲ್ಲ’
‘ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್ ನಡೆಸಿರುವ ಪುಂಡಟಕೆಯನುನು ಸಕಾನಾರ
ತ್ೋವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತತಿದ. ಪ್ಲ್ೋಸರು ಸೂಕತಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳಿತ್ತಿದದಾರೆ’
ಎಂದು ಬಮ್ಮಯಿ ಹೋಳ್ದರು.

‘ಯಾರೆೋ ಆದರೂ ಕಾನ್ನನುನು ಕೆೈಗೆ ತೆಗೆದುಕಂಡರೆ ಸಕಾನಾರ
ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಟ ಸಂದೋಶ ನಿೋಡಲಾಗಿದ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ನು
ಸುವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ ಧಕೆಕಾ ತಂದರೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನನುಡಿಗರಿಗೆ ತಂದರೆ
ತಂದರೆ ಸಕಾನಾರ ಉಗ್ರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳಿತತಿದ’ ಎಂದು ಅವರು
ಎಚಚಿರಿಸಿದರು.

‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇಟಲಿಮೂಲದ್ದಲ್ಲ’
ಕಪ್ಪಳ: ‘ದೋಶಭಕತಿ ಸಂಘಟನ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸ್ವಯಂ ಸೆೋವಕ ಸಂಘ
(ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಇಟಲ್ ಮೂಲದದಾಲಲಿ. 70 ವರನಾ ಆಡಳ್ತ ನಡೆಸಿದ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮತ್ತಿ 5 ವರನಾ ಆಡಳ್ತದಲ್ಲಿದದಾ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಸಂಘದ ಮೂಲ
ತ್ಳ್ದುಕಂಡು ಏರ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗಳಳಿಬಹುದಿತ್ತಿ’ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಮಕ
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಢ ಶಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ಗೆೋಶ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದಿದಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮತರ್ಡಿದ ಅವರು,
‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮೂಲದ ಬಗೆಗೆ ಮತರ್ಡುವವರು ಇಷ್್ಟ ವರನಾ ಏನು
ಮಡಿದರು? ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದೋಶಕೆಕಾ ಏನು ಸೆೋವೆ ಮಡಿದ ಎಂಬುದು
ಎಲಲಿರಿಗೂ ಗತ್ತಿದ’ ಎಂದರು.

‘ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗಮಜಾವಾದಿ’
ಮೆಂಗಳೂರು: ‘ಸಮಜವಾದದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ ಬಂದ
ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ, ಬಳ್ಕ ಮಜಾವಾದಿಯಾಗಿ ಪರಿವತನಾನಯಾಗಿದದಾ-
ರೆ. ಸಮಜವನುನು ಒಡೆಯುವ, ಜಾತ್ ಸಂಘರನಾ, ಗಲಭ ಸೃಷ್ಟಸುವ
ಮನಸುಸ್ಗಳಂದಿಗೆ ಕೆೈಜೊೋಡಿಸುತ್ತಿದದಾರೆ’ ಎಂದು ಬಿಜಪಿ ರಾಜ್ಯ
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಂಸದ ನಳ್ನ್ಕುಮರ್ ಕಟೋಲ್ ಆರೊೋಪಿಸಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಸುದಿದಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮತರ್ಡಿದ ಅವರು,
‘ದೋಶಕೆಕಾ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೋಲ ನಹರೂ ಸಂತಾನ ದೋಶವನುನು
ರ್ಶ ಮಡಿದರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದೋಶವನುನು ಉದ್ಧರ ಮಡಿದ.
ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕಂಡ ಮೋಲ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯಗೆ ಮತ್ಭ್ರಮಣೆ
ಆಗಿದ. ಅಧಿಕಾರದ ಹುಚಿಚಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ಹಾಸ, ಭಾರತ್ೋಯತೆ ಎಲಲಿವನ್ನು
ಮರೆತ್ದದಾರೆ’ ಎಂದು ಟೋಕಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ
ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಭ್ರಷ್್ಟಚರ
ಆರೊೋಪ ವಿಚರವಾಗಿ ರೆೈತ ಸಂಘದ
ಕಾಯನಾಕತನಾರು ಮತ್ತಿ ಜಡಿಎಸ್
ಕಾಯನಾಕತನಾರ ನಡುವೆ ಮರಾಮರಿ
ನಡೆದಿದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಡಿಎಸ್ನ
ಎಂಟು ಕಾಯನಾಕತನಾರನುನು ಬಂಧಿಸಿದ
ಪ್ಲ್ೋಸರು, ಠಾಣೆ ಜಾಮೋನಿನ ಮೋಲ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡಿದದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ಕಲಿಬ್ ಎದುರು ಶನಿವಾರ
ನಡೆದ ಘಟನ ಸಂಬಂಧ ರೆೈತ ಸಂಘದ
ಕಾಯನಾಕತನಾ ಸತ್ೋಶ್ ಅವರು ಕಬಬಾನ್
ಪಾಕ್ನಾ ಪ್ಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು
ನಿೋಡಿದದಾರು. ಪ್ಲ್ೋಸರು ಜಡಿಎಸ್
ಕಾಯನಾಕತನಾ ನರಸಿಂಹಮೂತ್ನಾ ಸೆೋರಿ
8 ಮಂದಿಯನುನು ಬಂಧಿಸಿದದಾರು.

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್
ಮತ್ತಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ್ಗರು
ಪತ್್ರಕಾಗೋಷ್ಠ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಸ್ಕಲಿಬ್ಗೆ
ಬಂದಿದದಾರು. ಅದೋ ಸಮಯಕೆಕಾ ಸಥಾಳಕೆಕಾ
ಬಂದ ಜಡಿಎಸ್ ಕಾಯನಾಕತನಾರು,
‘ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಕಳಳಿ’
ಎಂದು ಘೋರಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಇದಕೆಕಾ
ಪ್ರತ್ಯಾಗಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಬಲ್ಗರು
ಕೂಡ ಜಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಘೋರಣೆ
ಕೂಗಿದರು.

ಮತ್ಗೆ ಮತ್ ಬೆಳೆದು ಎರಡು
ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ತಳಾಳಿಟ, ಗುದದಾಟ
ನಡೆಯಿತ್. ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬೆಂಬಲ್ಗರ

ಮೋಲ ಜಡಿಎಸ್ ಕಾಯನಾಕತನಾರು ಮಸಿ
ಎರಚಿದರು. ಸಥಾಳಕೆಕಾ ಬಂದ ಪ್ಲ್ೋಸರು
ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನುನು ಸಮಧ್ನಪ-
ಡಿಸಲು ಯತ್ನುಸಿದರು.

‘ರೆೈತರ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನ
ಕಟ್ಟಕಂಡಿರುವ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ
ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಅವರು ಬಿಎಂಟಸಿ, ಕೆಎ-
ಸ್ಆರ್ಟಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಡುತ್ತಿರುವ
ರೆೈತರ ಮಕಕಾಳ್ಗೆ ಮೊೋಸ ಮಡಿದದಾರೆ.
ಅಲಲಿದೋ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮರಸಾ್ವಮ

ವಿರುದ್ಧ ಲಘುವಾಗಿ ಮತರ್ಡಿದದಾರೆ’
ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಬಳ್ಕ ಸುದಿದಾಗೋಷ್ಠಯಲ್ಲಿ
ಮತರ್ಡಿದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ‘ರ್ನು
ತಪು್ಪ ಮಡಿದದಾರೆ ಕ್ಷಮ ಕೆೋಳುತೆತಿೋನ.
ಆದರೆ, ಕುಮರಸಾ್ವಮ ಅವರು
ರೆೈತರ ಮೋಲ ಈ ರಿೋತ್ಯ ದೌಜನಾನ್ಯ
ಮಡಿಸಬಾರದು. ಇದು ಸರಿಯಾದ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲಲಿ’ ಎಂದರು.

ಜ್ಡಿಎಸ್– ಕ್�ೀಡಿಹಳ್ಳಿ
ಬಂಬಲಿಗರ ಮಾರಾಮಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಜಡಿಎಸ್ ಮತುತಿ ರೆೈತ ಸುಂಘದ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರನ್ನು ಪ್ಲಿೀಸರು
ಸಮಾರ್ನಪಡಿಸುತತಿರುವುದು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

‘ಪಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
ಸಚಿವರ ಜತೆ ಚಚೆಚೆ’
‘ಪಠ್ಯಪುಸತಿಕ ಪರಿರಕಾರಣೆ
ಕುರಿತಾಗಿ ಎದಿದಾರುವ ವಿವಾದದ
ಬಗೆಗೆ ಶಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜತೆ
ಚಚೆನಾ ನಡೆಸುತೆತಿೋನ’ ಎಂದು
ಮಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಬಮ್ಮಯಿ
ಹೋಳ್ದರು.

‘ರೊೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತ್ೋಥನಾ
ಅವರನುನು ಪಠ್ಯಪುಸತಿಕ ಪರಿರಕಾರಣೆ
ಸಮತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥಾನದಿಂದ
ವಜಾಗಳ್ಸಬೆೋಕು ಎಂಬ
ಬೆೋಡಿಕೆ ಹಚಚಿಗುತ್ತಿದಯಲಲಿ’
ಎಂಬ ಪ್ರಶನುಗೆ ಉತತಿರಿಸಿದ
ಅವರು, ‘ಈ ಬೆೋಡಿಕೆ ಬಗೆಗೆ
ಸಚಿವರ ಜತೆ ಚಚಿನಾಸುವೆ.
ವಸುತಿಸಿಥಾತ್ ಪರಿಶೋಲ್ಸಿ ಸೂಕತಿ ಕ್ರಮ
ಕೆೈಗಳುಳಿತೆತಿೋನ’ ಎಂದರು.

ಕೆಂಭಾವಿ (ಯಾದಗರಿ ಜಲ್ಲಿ):
ಅಮಲ್ಹಾಳ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ
ಪರಿಶರ್ಟ ಜಾತ್ ಮತ್ತಿ ಪಂಗಡದ
10 ಜನರು ಪ್ಲ್ೋಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ
ಹನುಮನ್ ದೋವಸಾಥಾನ ಪ್ರವೆೋಶಸಿ,
ಪೂಜ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಪರಿಶರ್ಟ ಜಾತ್ ಮತ್ತಿ
ಪಂಗಡದವರು ದೋವಾಲಯ ಪ್ರ-
ವೆೋಶಸುವುದಕೆಕಾ ಲ್ಂಗಾಯತ
ಸಮದಯದವರ ವಿರೊೋಧವಿತ್ತಿ.
ಇದರಿಂದ ಅಮಲ್ಹಾಳ ಮತ್ತಿ
ಪಕಕಾದ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ
ದಿನಗಳ್ಂದ ಸಂಘರನಾಮಯ
ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಿ.

ಜಲಾಲಿ ಪ್ಲ್ೋಸ್ ವರಿಷ್್ಠಧಿಕಾರಿ
ವೆೋದಮೂತ್ನಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಾ್ರಮಗಳ್ಗೆ
ಭೋಟ ನಿೋಡಿ, ಗಾ್ರಮಸಥಾರ ಮನವೊಲ್ಕೆಗೆ

ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದದಾರು. ಶನಿವಾರ
ಪರಿಸಿಥಾತ್ ವಿಕೋಪಕೆಕಾ ಹೊೋಗುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದದಾ ಕಾರಣ ಜಲಾಲಿಡಳ್ತ
ಎರಡೂ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೆೋಧ್ಜಞಾ

ಜಾರಿಗಳ್ಸಿತ್ತಿ.
ಎರಡೂ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸಿಥಾತ್

ಇನ್ನು ಬೂದಿಮಚಿಚಿದ ಕೆಂಡದಂತ್ದುದಾ,
ಪ್ಲ್ೋಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತಿ ಇದ.

ಪೊಲೀಸ್ಭದ್ರತೆಯಲಿ್ಲ ದೕಗುಲ ಪ್ರವೕಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕೆುಂಭಾವಿ ಸಮೀಪದ ಅಮಲಿಹಾಳ ಗ್್ರಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹನ್ಮಾನ್ ದೆೀಗುಲ
ಪ್ರವೀಶಿಸಲು ಪರಿಶಿರಟ ಜಾತ ಮತುತಿ ಪುಂಗಡದವರಿಗೆ ಪ್ಲಿೀಸರು ಭದ್ರತೆ
ಒದಗಿಸಿದರು

ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ: ಹುಬಬಾಳ್ಳಿ-ಧ್ರವಾಡ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಯ 21ನೋ
ಆಡಳ್ತ ಮಂಡಳ್ಯ ಅವಧಿಗೆ ಈರೆೋಶ
ಅಂಚಟಗೆೋರಿ ಮೋಯರ್, ಉಮ
ಮಕುಂದ ಉಪಮೋಯರ್ ಆಗಿ
ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದದಾರೆ.

ಪಾಲ್ಕೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ
ನಡೆದ ಚ್ರ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಪಿಯ
ಈರೆೋಶ ಅಂಚಟಗೆೋರಿ 50 ಮತ
ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರತ್ಸ್ಪಧಿನಾ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಅಭ್ಯಥಿನಾ ಮಯೂರ ಮೊೋರೆ 35 ಮತ
ಪಡೆದರು. ಎಐಎಂಐಎಂ ಅಭ್ಯಥಿನಾ
ನಜೋರ್ಅಹ್ಮದ್ ಹೊರ್್ಯಳ ಮೂರು
ಮತ ಪಡೆದರು.

ಉಪಮೋಯರ್ ಸಾಥಾನದ
ಬಿಜಪಿಯ ಉಮ ಮಕುಂದ
ಅವರು ಪ್ರತ್ಸ್ಪಧಿನಾ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ನ ದಿೋಪಾ
ನಿೋರಕಟ್ಟ ಅವರನುನು 16 ಮತಗಳ
ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲ್ಸಿದರು.
ಉಮ ಅವರು 51 ಮತಗಳನುನು
ಪಡೆದರು.

ಹು–ಧಾಪಾಲಿಕ :
ಈರೕಶಮೕಯರ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಲಲಿಯ ಹೊಳೆಹೊನ್ನುರು
ಸಮೋಪದ ಮಲಾಲಿಪುರ ಗಾ್ರಮದ
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ (ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ-
ವರು) ಎಂಬುವವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 70
ಕೆ.ಜ. ತ್ಕದ ಅಪರೂಪದ ಹಲಸಿನ
ಹಣು್ಣ ದರೆತ್ದುದಾ, ಗಮನಸೆಳೆದಿದ.
ತೋಟದ ಸುತತಿಲ್ 20ಕೂಕಾ ಹಚ್ಚಿ
ಹಲಸಿನ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳ್ದುದಾ, ಎಲಲಿ
ಮರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣು್ಣಗಳು 7ರಿಂದ 8
ಕೆ.ಜ. ತ್ಗುತತಿವೆ. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ
ಮತ್ರ 70 ಕೆ.ಜ. ಹಣು್ಣ ಸಿಕಿಕಾದ. ಇದರ

ಮರುಕಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯ ₹ 4 ಸಾವಿರ ಎಂದು
ಅಂದಜಸಲಾಗಿದ.

70 ಕೆ.ಜ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು


