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ಬಂಗಳೂರುನಗರ
2 ಗುರುವಾರ lಜುಲೈ 21, 2022

ಹವಾಮ್ನಮುನ್ಸೂಚನ್
ನಗರದಲಲಿ ಮೊರೀಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರರ. ಅಲಲಿಲಲಿ ಸಾರ್ರರ
ಅರವಾ ತ್ಿಂತ್ರು ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ.

® ಸೂರೀಸ್ದಯ: 6:02 ಸೂಯಾಸ್ಸ್ತ : 6:49 ಚೆಂದ್ೀದಯ: ರಾ. 11:24 ಚೆಂದ್್ಸ್ತ: ಮ. 12:05

29° 20°
ಗರಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ

ಗುರುವಾರದಉಷ್ಣಾಂಶ

ಹ
ವಾ
ಮಾ
ನ

29° 20°

ಶುಕ್ವಾರ

28° 20°

ಶನಿವಾರ

28° 20°

ಭಾನ್ವಾರ

ಬುಧವಾರದ ಹವಾಮಾನ : ಗರಷ್ಠ 29° ಕನಿಷ್ಠ 20°

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲಿ್ ಇನ್್ನ
ಸ್ಮಾರು 3 ಸವಿರ ರಸೆತಿ ಗುಾಂಡ್ಗಳು
ಇರ್ ಎಾಂದು ಬ್ಬ್ಎಾಂಪಿ ಮಖ್ಯ
ಆಯುಕತಿ ತುಷ್ರ್ ಗಿರನಾರ್
ತ್ಳಿಸಿದರು.

‘ನಮ್ಮ ಯೊೀಜನ ವಿಭಾಗ
ಹಾಗೂ ಪಲಿೀಸ್ ಇಲಾಖೆ
ಸ್ಮಾರು 6 ಸವಿರ ರಸೆತಿಗುಾಂಡ್ಗಳು
ಇರ್ ಎಾಂದು ವರದಿ ನಿೀಡ್ದ್ದವು.
ಅದರಲಿ್ ಇನ್್ನ ಒಾಂದೂವರೆ ಸವಿರ
ಮಚಚುಲಾಗಿಲ್. ಇದಲ್ದೆ, ವಾಡ್್ಟ
ಮಟ್ಸದಲಿ್ ಸ್ಮಾರು 3 ಸವಿರ
ರಸೆತಿ ಗುಾಂಡ್ಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲಿ್
ಒಾಂದೂವರೆ ರಸೆತಿಗುಾಂಡ್ಗಳು
ಇನ್್ನ ಉಳಿದುಕೊಾಂಡ್ರ್’ ಎಾಂದು
ಸ್ದಿ್ದಗಾರರಗೆ ಬುಧವಾರ ವಿವರ
ನಿೀಡ್ದರು.

‘ಹಳೆಯ ವಾಡ್್ಟ ಪರೆಕಾರರ್ೀ
ರಸೆತಿಗುಾಂಡ್ಗಳನ್್ನ ಮಚಚುಲು ಪರೆತ್
ವಾಡ್್ಟಗೆ ₹30 ಲಕ್ ಹಣ ಇದೆ.
ಇದಲ್ದೆ ಪರೆಕೃತ್ ವಿಕೊೀಪ ಪರೆಕರಣ
ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿನಿಯೊೀಗವಾಗ
ಲಿದೆ. ಒಟ್್ಸರೆ ಹಣ ಅಷ್ಸೀ ಇರುತತಿದೆ.
ಬಜಟ್ನಲಿ್ ಎಷ್್ಸ ಘೀಷಿರಲಾಗಿತ್ತಿೀ
ಅದನ್್ನ ಮರು ಹಾಂಚಿಕ್ ಮಾರಲಾಗಿದೆ
ಅಷ್ಸ’ ಎಾಂದರು.

‘ಮಾಂಕಿ ಪ್ಕ್ಸ್ಗೆ ರಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ
ನಮ್ಮಾಂದ ನಿಗಾವಹಸ್ವ ಕಾಯ್ಟ
ನಡೆದಿದೆ. ರಕಾ್ಟರದ ಮಾಂದಿನ
ಸ್ಚನಯಾಂತೆ ಕರೆಮ ಕ್ೈಗಳಳಿಲಾಗು

ತತಿದೆ’ ಎಾಂದು ಹೀಳಿದರು.
‘ ಪು ನ ರ್ ವಿ ಾಂ ಗ ರ ಣೆ ಯಾ ದ

ವಾಡ್್ಟಗಳ ಗಡ್ಯನ್್ನ ಗುರುತ್ರಲು,
ವಾಡ್್ಟ ರಮತ್ಗಳನ್್ನ ನಡೆರಲು
ಆಯಾ ಗಡ್ಯಲಿ್ ಫಲಕಗಳನ್್ನ
ಹಾಕುವ ಕಾಯ್ಟವನ್್ನ ಒಾಂದೆರಡು
ದಿನಗಳಲಿ್ ಆರಾಂಭಿರಲಾಗುತತಿದೆ.
ವಾಡ್್ಟ ಕಚೀರಗಳನ್್ನ ತ್ತ್ಕೆಲಿಕವಾಗಿ
800 ಚದರ ಅಡ್ಯಲಿ್ ನಿಮ್ಟರ
ಲಾಗುತತಿದೆ. ಮಾಂದೆ ಸ್ಮಾರು
2,500 ಚದರ ಅಡ್ಯಲಿ್ ರಥಾಳ
ಗುರುತ್ಸಿ ನಿಮಾ್ಟಣ ಕಾಯ್ಟ ಕ್ೈಗಳಳಿ
ಲಾಗುತತಿದೆ’ ಎಾಂದರು.

‘ನಮಗೆ ಸಿಬ್ಬಾಂದಿ ಕೊರತೆ
ಇದೆ್ದೀ ಇದೆ. 400 ಜನರ ನೀಮಕಕ್ಕೆ
ಪರೆಸತಿವ ಕಳಿಸಿದೆ್ದೀರ್. 100 ರಹಾಯಕ
ಎಾಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ.
ಪರೆತ್ ವಾಡ್್ಟಗೂ ಎಇ ಬ್ೀಕು.

ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್್ಸ ಸಿಬ್ಬಾಂದಿ ಬ್ೀಕ್ಾಂದು
ಎಲ್ ವಿಭಾಗದಿಾಂದ ಮಾಹತ್
ನಿೀರಲು ತ್ಳಿಸಿದೆ್ದೀರ್’ ಎಾಂದು ಅವರು
ಹೀಳಿದರು.

‘ಪ್್ಸಿ್ಸಕ್ ನಿಷೀಧ ರಾಂಬಾಂಧ

ನಮ್ಮ ಮಾಷ್ಟಲ್ಗಳು ತುಾಂಬಾ
ಕಟು್ಸನಿಟಿ್ಸನ ಕರೆಮ ಕ್ೈಗಾಂಡ್ದಾ್ದರೆ.
ಸಕಷ್್ಸ ನಿಯಾಂತರೆಣದಲಿ್ದೆ. ಪ್್ಸಿ್ಸಕ್
ರಾಷಿ್ಸ್ೀಯ ಧ್ವಜಗಳಿಗೂ ಅನ್ಮತ್
ಇಲ್’ ಎಾಂದರು.

‘ಇನ್ನೂ 3,500 ರಸ್ತೆ ಗೀಂಡಿಗಳಿವೆ’
6 ಸಾವಿರ ಗುಂಡಿಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಬೀದಿಬದಿವಾ್ಯಪಾರ ಇಲಲಿ
‘ಬ್ೀದಿಬದಿ ವಾ್ಯಪ್ರಗಳು ಯಾವ ರಸೆತಿಯಲಿ್ ವಾ್ಯಪ್ರ ಮಾರಬ್ೀಕು,
ಮಾರಬಾರದು ಎಾಂಬ ನಿಯಮವನ್್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ್ದೀರ್. ಪರೆಮಖ
ರಸೆತಿಯಲ್ಾಂತೂ ವಾ್ಯಪ್ರ ಮಾಡುವಾಂತ್ಲ್. ಏಕ್ಾಂದರೆ ರಾಂಚರಕ್ಕೆ ತ್ಾಂದರೆ
ಆಗುತತಿದೆ’ ಎಾಂದು ತುಷ್ರ್ ಗಿರನಾರ್ ಹೀಳಿದರು.

‘ಬ್ೀದಿಬದಿ ವಾ್ಯಪ್ರಗಳನ್್ನ ನೊೀಾಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುಳಿವಾಗಲೆೀ
ಅವರಗೆ ಈ ಬಗೆಗಿ ತ್ಳಿರಲಾಗಿದೆ. ಅವರಗೆ ಬ್ೀಕಾದ ಸೌಲರ್ಯಗಳನ್್ನ ನಾವು
ನಿೀಡುತೆತಿೀರ್. ಆದರೆ ಅದರಾಂದ ತ್ಾಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ನಾಗರಕರು
ಹಾಗೂ ಬ್ೀದಿಬದಿ ವಾ್ಯಪ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕೂಲವಾಗುವ ರಥಾಳದಲಿ್ ಮಾತರೆ
ವಾ್ಯಪ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊರಲಾಗುತತಿದೆ’ ಎಾಂದರು.

ಸಾಂದರ್್ವಕ ಚಿತ್ರ ಫ್ಲಿಕ್ಸೂ: ಕಿ್ರಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲು
‘ಫೆ್ಕ್ಸ್ ತೆರವು ಕಾಯ್ಟವನ್್ನ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ್ದೀರ್. ದಾಂರ
ವಿಧಿಸಿ, ಪರೆಕರಣ ದಾಖಲಿಸ್ವುದನ್್ನ ಮಾತರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲ್. ಈ
ವಾರದಿಾಂದಲೆೀ ಕಿರೆಮನಲ್ ಪರೆಕರಣ ಹಾಕುತೆತಿೀರ್’ ಎಾಂದು ತುಷ್ರ್
ಗಿರನಾರ್ ಹೀಳಿದರು.

‘ಇದು ಒಾಂದು ದಿನದ ರಮಸೆ್ಯ ಅಲ್. ಹಲವು ವಷ್ಟಗಳಿಾಂದ
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರೆತ್ ವಾರ ತೆಗೆಯುತೆತಿೀರ್. ಇದಿೀಗ ಪರೆತ್ ದಿನವ್ ತೆಗೆ-
ಯುತ್ತಿದೆ್ದೀರ್. ಒಾಂದೆೀ ದಿನ 100 ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್್ನ ತೆಗೆಯಲು ಸಕಷ್್ಸ
ರಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳಿತತಿದೆ. ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಟ್ರೆಯಾಕ್ಸರ್ಗಳನ್್ನ
ಬಳಸಿ, ಅದೆೀ ಮಾನವ ರಾಂಪನ್್ಮಲವನ್್ನ ಉಪಯೊೀಗಿಸಿಕೊಾಂಡು ಫೆ್ಕ್ಸ್
ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ್ದೀರ್. ಆದ್ದರಾಂದ ವಲಯವಾರು ಜಾಂಟಿ ಆಯುಕತಿರು
ಕಟು್ಸನಿಟಿ್ಸನ ಕರೆಮ ಕ್ೈಗಳಳಿಬ್ೀಕಿದೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಹಾಕಿಲ್.
ಇನ್್ನ ಮಾಂದೆ ಅದೂ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಾಂದರು.

‘ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪದಆವಿಷ್ಕಾರ’
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಆರೀಗ್ಯ ಕ್ಷೆೀತರೆದಲಿ್
ಸಕಷ್್ಸ ಆವಿಷ್ಕೆರಗಳು ನಡೆಯು-
ತ್ತಿದ್ದರೂ ಜನಸಮಾನ್ಯರಗೆ ಅದರ
ಲಾರ ದರೆಯುತ್ತಿಲ್’ ಎಾಂದು
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಣ ರಚಿವ ಡಾ.ಸಿ.
ಎನ್. ಅಶ್ವತಥಾನಾರಾಯಣ ಬ್ೀರರ
ವ್ಯಕತಿಪಡ್ಸಿದರು.

ಸಫ್್ಸರ್ೀರ್ ಮತುತಿ ಸೆೀವಾ
ರಾಂಸೆಥಾಗಳ ರಾಷಿ್ಸ್ೀಯ ಒಕೂಕೆಟ
(ನಾಸಕೆಾಂ)ನಗರದಲಿ್ ಬುಧವಾರ
ಆಯೊೀಜಿಸಿದ ಹತತಿನೀ ‘ಆರೀಗ್ಯ
ವಿಜಾಞಾನ ಮತುತಿ ಆರೀಗ್ಯ
ರಕ್ಣೆ ತಾಂತರೆಜಾಞಾನ ಆವಿಷ್ಕೆರ
ರಮಾರ್ೀಶ’ದಲಿ್ ಭಾಗವಹಸಿ,
ಮಾತನಾಡ್ದರು.

‘ವಿಜಾಞಾನ ಮತುತಿ ತಾಂತರೆಜಾಞಾನ
ಕ್ಷೆೀತರೆದಲಿ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಧಿಸ್
ತ್ತಿದೆ್ದೀರ್. ಆರೀಗ್ಯ ಕ್ಷೆೀತರೆದಲಿ್-
ಯೂ ತಾಂತರೆಜಾಞಾನ ಅಳವಡ್ಕ್
ಕಾಯ್ಟ ರ್ೀಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜನಸಮಾನ್ಯರಗೆ ಕ್ೈಗೆಟಕುವ
ಬ್ಲೆಯಲಿ್ ಗುಣಮಟ್ಸದ ಆರೀಗ್ಯ
ಸೆೀರ್ ದರೆಯಬ್ೀಕ್ನ್್ನವುದು
ತಾಂತರೆಜಾಞಾನ ಬಳಕ್ಯ ಆಶಯ.
ರಕಾ್ಟರದ ಪರೆೀತ್ಸ್ಹದ ಹರ
ತ್ಗಿಯೂ ಗಾರೆಮೀಣ ಪರೆದೆೀಶಗಳ
ಜನರು ಗುಣಮಟ್ಸದ ಆರೀಗ್ಯ
ಸೆೀರ್ಯಿಾಂದ ವಾಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿ
ದಾ್ದರೆ’ ಎಾಂದರು.

ನಾಸಕೆಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೆೀಬ್
ಜಾನಿ ಘೀಷ್, ‘ತಾಂತರೆಜಾಞಾನ
ಕ್ಷೆೀತರೆಕ್ಕೆ ಎಲಿ್ಲ್ದ ಮನ್ನಣೆ

ದರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೆೀ
ರ್ೀಳೆ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ

ಹಕಾಕೆದ ಆರೀಗ್ಯದ ಕಡೆಯೂ
ಗಮನ ಹರರಬ್ೀಕು. ತಾಂತರೆಜಾಞಾನ
ಆವಿಷ್ಕೆರಗಳ ಲಾರ ಪಡೆದು,
ಗುಣಮಟ್ಸದ ಆರೀಗ್ಯ
ಸೆೀರ್ಯನ್್ನ ಎಲ್ರಗೂ

ಒದಗಿರಬ್ೀಕು’ ಎಾಂದು
ಹೀಳಿದರು.

‘ಶ್ಲಗಳ ವಿಲೀನ: ಕನನುಡ
ಬಳವಣಿಗೆಗೆಮ್ರಕ’
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ರಕಾ್ಟರ ಶ್ಲೆಗಳ ವಿಲಿೀನದಿಾಂದ ಕ್ಲ ಮಕಕೆಳು ಅಕ್ರ
ವಾಂಚಿತರಾಗುವ ಸಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕನ್ನರ ಬ್ಳವಣಿಗೆಗೂ ಈ ಕರೆಮ ಮಾರಕ’
ಎಾಂದು ಕನ್ನರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

‘25ಕಿಕೆಾಂತ ಕಡ್ಮೆ ವಿದಾ್ಯಥ್ಟಗಳು ಇರುವ 13,800 ರಕಾ್ಟರ
ಶ್ಲೆಗಳನ್್ನ ಹತ್ತಿರದ ಶ್ಲೆಗಳೊಾಂದಿಗೆ ವಿಲಿೀನಗಳಿರಲಾಗು
ವುದು ಎಾಂದು ಪ್ರೆಥಮಕ ಮತುತಿ ಪೌರೆಢ ಶಿಕ್ಣ ರಚಿವ ಬ್.ಸಿ.ನಾಗೆೀಶ್ ಹೀಳಿ
ದಾ್ದರೆ. ವಿಲಿೀನ ಎಾಂದರೆ ಆ ಶ್ಲೆಗಳನ್್ನ ಮಚುಚುವುದು ಎಾಂದೆೀ ಅಥ್ಟ. ಶ್ಲೆ
ಗಳ ವಿಲಿೀನದಿಾಂದ 13,800 ಊರುಗಳಲಿ್ ಶ್ಲೆಗಳಿರುವುದಿಲ್. ರಕಾ್ಟರ
ಶ್ಲೆಗಳನ್್ನ ಮಚುಚುವುದು ಅಾಂದರೆ, ಕನ್ನರಮಾಧ್ಯಮದ ಶ್ಲೆಗಳನ್್ನ
ಮಚುಚುವುದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನರ ಉಳಿಯ ಬ್ೀಕಾದರೆ ಪ್ರೆಥಮಕ ಶಿಕ್ಣದಲಾ್ದರೂ
ಕನ್ನರ ಉಳಿಯಲೆೀಬ್ೀಕು’ ಎಾಂದು ಬಳಗದ ರಾಂಚಲಕ ರಾ.ನಾಂ. ಚಾಂದರೆಶೀಖರ
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

‘ಕನ್ನರದ ರವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಮತುತಿ ಕನ್ನರ ಅಸಿ್ಮತೆಯನ್್ನ
ಮಸ್ಕಾಗಿಸ್ವ ಯೊೀಜನ ಇದಾಗಿದೆ. ರಕಾ್ಟರ ಶ್ಲೆಗಳನ್್ನ ಮಚುಚುವ
ಯೊೀಜನಯನ್್ನ ರಕಾ್ಟರ ಕೂರಲೆೀ ಕ್ೈಬ್ರಬ್ೀಕು. ರಕಾ್ಟರ ಶ್ಲೆಗಳ
ಗುಣಮಟ್ಸ ಹಚಿಚುರಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಣ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದಲಿ್ರುವ
ಉದ್ಯಮಗಳ ನರವು ಪಡೆಯಲಿ. ಕನ್ನರದ ಮಕಕೆಳನ್್ನ ವಿದೆ್ಯಯಿಾಂದ ವಾಂಚಿಸ್ವ
ಕ್ಲರ ಬ್ೀರ’ಎಾಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ದಾ್ದರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಮಯ್ಯ ಆನ್ವಯಿಕ
ವಿಜಾಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ
ಕುಲಪತ್ ಪರೆ.ಕುಲ್ದಿೀಪ್ ಕ್. ರೆೈನಾ
ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ೀಯ ತಾಂತರೆಜಾಞಾನ
ಕಾಾಂಗೆರೆಸ್ ಅಸ್ೀಸಿಯೀಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್
ಡಾ.ಎಲ್.ವಿ.ಮರಳಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ
ಅವರು ‘ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಯಟ್’ ಹರರನ
ನಾ್ಯನೊೀ ಉಪಗರೆಹ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡ್ಸ್ವ
ಒರಾಂಬಡ್ಕ್ಗೆ ರಹ ಹಾಕಿದರು.

ಭಾರತ್ೀಯ ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ
ರಾಂಶೀಧನಾ ರಾಂಸೆಥಾಯ (ಇಸ್ರೆೀ)
ಮೆೀಲಿ್ವಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಭಾರ
ತ್ೀಯ ತಾಂತರೆಜಾಞಾನ ಕಾಾಂಗೆರೆಸ್
ಅಸ್ೀಸಿಯೀಷನ್ ರಹಾಯದಿಾಂದ
ವಿದಾ್ಯಥ್ಟಗಳು ನಾ್ಯನೊೀ ಉಪಗರೆಹ
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡ್ಸ್ತ್ತಿದಾ್ದರೆ. ಒಾಂದು
ಉಪಗರೆಹದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ₹ 1 ಕೊೀಟಿ
ರ್ಚಚುವಾಗಲಿದೆ.

ಪರೆ.ಕುಲ್ದಿೀಪ್ ಕ್. ರೆೈನಾ
ಮಾತನಾಡ್, ‘ಈ ಉಪಗರೆಹ ನಿಮಾ್ಟಣ
ಕಾಯ್ಟವು ನಮ್ಮ ರಾಂಸೆಥಾಗೆ ಗೌರವ ಮತುತಿ
ಮನ್ನಣೆ ತರುವ ವಿಚರ. ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ
ತಾಂತರೆಜಾಞಾನದಲಿ್ ನಮ್ಮ ಸಮಥ್ಯ್ಟ

ಪರೆದಶಿ್ಟರಲು ಇದು ಅವಕಾಶ’ ಎಾಂದರು.
‘ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಯಟ್’ ಉಪಗರೆಹವು

300 ಗಾರೆಾಂ ಪೀಲ್ೀಡ್ ಹಾಂದಿದು್ದ,
1.6 ಕ್.ಜಿ. ತೂಕ ಇರುತತಿದೆ. ದೂರದ
ಪರೆದೆೀಶಗಳಿಗೆ ರಾಂಪಕ್ಟ ರಾಂವಹನ
ಜಾಲವನ್್ನ ಒದಗಿರಲು, ನಿೀರು
ಮತುತಿ ಹವಾಮಾನದ ಗುಣಮಟ್ಸ
ತ್ಳಿಯಲು ರಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ. ಈ

ಉಪಗರೆಹದ ನಿಯಾಂತರೆಣವನ್್ನ ವಿಶ್ವ-
ವಿದಾ್ಯಲಯದ ಪಿೀಣ್ಯ ಆವರಣದಲಿ್
ಸಥಾಪಿರಲಾಗುವುದು. ಆಗಸ್್ಸನಲಿ್
ಉಡಾವಣೆ ಮಾರಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು
ಮರಳಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ತ್ಳಿಸಿದರು. ಗೀಕುಲ
ಶಿಕ್ಣ ಪರೆತ್ಷ್್ಠನದ ಅಧ್ಯಕ್ ಡಾ.ಎಾಂ.
ಆರ್.ಜಯರಾಾಂ, ಎಾಂ.ಆರ್.ಶಿರೆೀನಿವಾರ
ಮೂತ್್ಟ ಹಾಜರದ್ದರು.

‘ರಾಮಯ್ಯ ಸ್್ಯರ್’ ನ್್ಯನ�ೋ
ಉಪಗ್ರಹ ನಿರ್ಟ್ಣಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

‘ರಾಮಯಯೆ ಸಾಯೆಟ್’ ನ್ಯೆನೆ�ೋ ಉಪಗ್ರಹ ನರ್್ವಣದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯನುನು
ರಾಮಯಯೆ ಆನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದಾಯೆಲಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ೋಯ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಸ್�ೋಸಿಯೋಷನ್ ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳು ವಿನಮಯ
ರ್ಡಿಕೆ�ಂಡರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಾಂಚ ಪರೆಕರಣದ
ಆರೀಪಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ಾಂಗಳೂರು
ನಗರ ಜಿಲೆ್ಯ ಈ ಹಾಂದಿನ ಜಿಲಾ್ಧಿಕಾರ
ಜ. ಮಾಂಜುನಾರ್ ರಲಿ್ಸಿರುವ
ಜಾಮೀನ್ ಅಜಿ್ಟಗೆ ರಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ
ರರೆಷ್್ಸಚರ ನಿಗರೆಹ ದಳಕ್ಕೆ (ಎಸಿಬ್)
ನೊೀಟಿಸ್ ಜಾರಗಳಿರಲು ಹೈಕೊೀಟ್್ಟ
ಆದೆೀಶಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರತಾಂತೆ ಮಾಂಜುನಾರ್
ರಲಿ್ಸಿರುವ ಅಜಿ್ಟಯನ್್ನ
ನಾ್ಯಯಮೂತ್್ಟ ಎಚ್.ಪಿ.ರಾಂದೆೀಶ್
ಅವರದ್ದ ಏಕರದರ್ಯ ನಾ್ಯಯಪಿೀಠ
ಬುಧವಾರ ವಿಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಪರೆತ್ವಾದಿ ಎಸಿಬ್ಗೆ ನೊೀಟಿಸ್
ಜಾರಗಳಿರಲು ಆದೆೀಶಿಸಿದ
ನಾ್ಯಯಪಿೀಠ ಆಕ್ಷೆೀಪಣೆ ರಲಿ್ಸ್ವಾಂತೆ
ಎಸಿಬ್ ಪ್ರೆಸಿಕೂ್ಯಟರ್ ಪಿ.ಎನ್.
ಮನಮೊೀಹನ್ ಅವರಗೆ ಸ್ಚಿಸಿ ಇದೆೀ
28ಕ್ಕೆ ವಿಚರಣೆ ಮಾಂದೂಡ್ದೆ.

ಕಾಂದಾಯ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಂದರಲಿ್
ಪಕ್ಪ್ತ್ ಆದೆೀಶ ನಿೀರಲು ₹ 5 ಲಕ್
ಲಾಂಚ ಪಡೆದ ಆರೀಪಕ್ಕೆ ರಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ
ಪರೆಕರಣದಲಿ್ ಮಾಂಜುನಾರ್ ಅವರನ್್ನ
ಎಸಿಬ್ ಪಲಿೀರರು ಇದೆೀ 4ರಾಂದು
ಬಾಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ರದ್ಯ ನಾ್ಯಯಾಾಂಗ
ಬಾಂಧನದಲಿ್ದಾ್ದರೆ.

ಐಎಎಸ್ಅಧಿಕಾರಜಾಮೀನ್
ಅಜಿ್ಥ: ಎಸಿಬಿಗೆನೕಟಿಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾಂಡ್ತರತ್ನ ಎ.ಶ್ಾಂತ್
ರಾಜಶ್ಸಿತ್ರ ಟರೆಸ್್ಸನಿಾಂದ ಪರೆತ್ಭಾ
ಪುರಸಕೆರಕ್ಕೆ ಅಜಿ್ಟ ಆಹಾ್ವನಿರಲಾಗಿದೆ.

ಎಸೆಸ್ಸೆಸ್ಲಿಸ್ಯಲಿ್ ಶೀ 92 ಹಾಗೂ
ದಿ್ವತ್ೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲಿ್ ಶೀ
90ಕೂಕೆ ಹಚುಚು ಅಾಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಜೈನ್
ರಮದಾಯದ ವಿದಾ್ಯಥ್ಟಗಳು
ಸೆ.15ರಳಗೆ ಅಜಿ್ಟ ರಲಿ್ರಬಹುದು.
ಹಚಿಚುನ ಮಾಹತ್ಗೆ 9343094443
ರಾಂಪಕಿ್ಟಸಿ ಎಾಂದು ಪರೆಕಟಣೆ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭಾಪುರಸ್ಕಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಕಾ್ಟರ 12 ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ರೆಧಿಕಾರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ರ
ನಾಮನಿದೆೀ್ಟಶನವನ್್ನ ರದು್ದಪಡ್ಸಿದೆ.
ರದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ನಾಮನಿದರೀ್ಹಶನ: ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ-ಧಾರವಾರ– ನಾಗೆೀಶ ಕಲಬುಗಿ್ಟ,
ಹಾರ್ೀರ– ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಂಗೂರ, ಕ್ಜಿಎಫ್– ಅಶಿ್ವನಿ, ಹರ ಪೀಟ್– ಅಶೀಕ
ಜಿೀರೆ, ಮಾಂಗಳೂರು– ರವಿಶಾಂಕರ ಮಜಾರ್, ಚಿಕಕೆಮಗಳೂರು– ಸಿ. ಆನಾಂದ, ಹಾರನ–
ಲಲಾಟಮೂತ್್ಟ, ಚಮರಾಜನಗರ– ಪಿ.ಬ್. ಶ್ಾಂತ ಮೂತ್್ಟ, ಮೆೈಸ್ರು– ಎಚ್.ವಿ.
ರಾಜಿೀವ್, ಮಡ್ಕ್ೀರ– ಕ್.ಎಸ್. ರಮೆೀಶ್ ಹಳಳಿ, ಬಾಗಲಕೊೀಟ್– ಬರವಲಿಾಂಗಪ್
ಕಾಶಿೀನಾರ್ ನಾವಲಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ– ದಯಾಘನ್ ಪರೆಹಾ್ದ್ ರಾವ್ ಧಾರವಾರಕರ್.

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ರದ್ದು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃಷಿಗೆ ರಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ
ಮಾಹತ್ಗಳನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ವ ‘ಬ್ಗ್
ಹಾತ್’ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್್ನ ಬುಧವಾರ
ಬ್ಡುಗಡೆಗಳಿರಲಾಯಿತು.

ರಕಾ್ಟರ ಮತುತಿ ಖಾರಗಿ ರಾಂಘ–
ರಾಂಸೆಥಾಗಳ ರಹಯೊೀಗದಲಿ್ ಕೃಷಿ
ಮತುತಿ ರೆೈತರಗೆ ರಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಹರ
ಆವಿಷ್ಕೆರಗಳು ಹಚಚುಗಬ್ೀಕು.

ಕೃಷಿ ಕ್ಷೆೀತರೆದ ಡ್ಜಿಟಲಿೀಕರಣ-
ಕ್ಕೆ ಹಚುಚು ಒತುತಿ ನಿೀರಬ್ೀಕು.
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ 65 ಲಕ್ ರೆೈತರು ಬ್ಳೆ
ರಮೀಕ್ಷೆಯನ್್ನ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಮೂಲಕ
ಮಾಡುತ್ತಿದಾ್ದರೆ ಎಾಂದು ಕೃಷಿ
ಇಲಾಖೆ ಕಾಯ್ಟದಶಿ್ಟ ಶಿವಯೊೀಗಿ
ಪಿ. ಕಳರದ ಮಾಹತ್ ನಿೀಡ್ದರು.
ರಾಂಸೆಥಾಯ ಕಾಯ್ಟ ನಿವಾ್ಟಹಕ

ಅಧಿಕಾರ ರತ್ೀಶ್ ನ್ಕಲಾ, ಆ್ಯಪ್
ರೆೈತರಗೆ ಆರೀಗ್ಯಕರ ಡ್ಜಿಟಲ್
ಪರರರ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಒದಗಿಸ್ವ
ಉದೆ್ದೀಶ ಹಾಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೆೀತರೆದ
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಕನ್ನರದಲೆ್ೀ ಈ ಆ್ಯಪ್
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಳಿರಲಾಗಿದೆ. ಒಟು್ಸ 61
ಬ್ಳೆಗಳ ಕುರತು ರಾಂಪೂಣ್ಟ ಮಾಹತ್
ಒದಗಿರಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದರು.

ಕಿಸನ್ ಬಜಾರ್ ಮೂಲಕ
ರೆೈತರು ಬ್ಳೆದ ವಸ್ತಿಗಳನ್್ನ ಆನ್
ಲೆೈನ್ನಲಿ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ
ರ್ೀದಿಕ್ ಕಲಿ್ರಲಾಗಿದೆ. ಅಗಿರೆ ಸ್್ಸೀರ್,
ಕಿೀಟನಾಶಕ, ಗಬ್ಬರ, ಉತತಿಮ
ಗುಣ ಮಟ್ಸದ ಬ್ತತಿನ ಬ್ೀಜಗಳನ್್ನ
ಒದಗಿರಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ‘ಬಿಗ್ ಹಾತ್’ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ತ್ೀಟಗಾರಕ್ ಇಲಾಖೆ
ರಚಿವರು ಮತುತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಹನಿ
ನಿೀರಾವರ ಅಳವಡ್ರಲು ಮತುತಿ
ರಬ್ಸ್ಡ್ ಹಣ ರೆೈತರಗೆ ಬ್ಡುಗಡೆ
ಮಾರಲು ಕಮಷನ್ ಕ್ೀಳಿದಾ್ದರೆ ಎಾಂದು
ಸ್ಕ್ಷ್ ಹನಿ ನಿೀರಾವರ ವಿತರಕರ
ರಾಂಘ ಮಾಡ್ರುವ ಆರೀಪ ರತ್ಯಕ್ಕೆ
ದೂರವಾಗಿದೆ’ ಎಾಂದು ಇರಗೆೀಶನ್
ಅಸ್ೀಸಿಯೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನಾ್ಟಟ-
ಕದ(ಐಎಕ್) ಅಧ್ಯಕ್ ಆರ್.ಪರೆಸದ್
ರ್ಷಿ್ಸೀಕರಣ ನಿೀಡ್ದಾ್ದರೆ.

‘ತ್ೀಟಗಾರಕ್ ಮತುತಿ ಕೃಷಿ

ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ ರಹಾಯಧನ
ವಿತರರಲು ‘ಫುರೆಟ್ಸ್ ಮತುತಿ ಹಸಿರು’
ತಾಂತ್ರೆಾಂಶವನ್್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡ್ಸಿ ಅನ್-
ಷ್್ಠನಗಳಿರಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ
ಮಾಗ್ಟಸ್ಚಿಯಾಂತೆ ರೆೈತರ
ತ್ೀಟಗಳಲಿ್ ಸ್ಕ್ಷ್ ಹನಿ ನಿೀರಾವರ
ವ್ಯವಸೆಥಾ ಅಳವಡ್ರಲಾಗಿದೆ’ ಎಾಂದರು.

‘ರಕಾ್ಟರ ಮತುತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕ್ಟ್ಸ
ಹರರು ತರಬ್ೀಕ್ಾಂಬ ಉದೆ್ದೀಶದಿಾಂದ
ಸ್ಕ್ಷ್ ನಿೀರಾವರ ವಿತರಕ ರಾಂಘ
ಎಾಂದು ಹೀಳಿಕೊಾಂಡು, ಅದು
ಮಾಡ್ರುವ ಆರೀಪಗಳಲಿ್
ಯಾವುದೆೀ ಹುರುಳಿಲ್’ ಎಾಂದು ಅವರು
ಪರೆಕಟಣೆ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

‘ಕಮಿಷನ್ಆರೋಪಸುಳ್ಳು’

ಕೊರನ್ಭೕತಿ ಬೕಡ,
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ

ಹೊರಗೆಹೋಗುವಾಗ
ಮುಖಗವಸುಧರಸಿ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಗುರುವಾರ
ದಿಾಂದ ಆರಾಂರವಾಗ ಬ್ೀಕಿದ್ದ ಜಇಇ
ಮೆೀನ್–ಸೆಷನ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಂದೂ
ರಲಾಗಿದು್ದ, ಇದೆೀ 25ರಾಂದ ಆರಾಂರ
ವಾಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ರಾಷಿ್ಸ್ೀಯ ಪರೀಕ್
ಪ್ರೆಧಿಕಾರ (ಎನ್ಟಿಎ) ಬುಧವಾರ
ತ್ಳಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಂದೂರಲು
ಕಾರಣ ಏನಾಂದು ತ್ಳಿಸಿಲ್.

ಭಾರತದ ಹರಗಿನ 17 ನಗರಗಳು
ಸೆೀರದಾಂತೆ ಸ್ಮಾರು 500 ನಗರಗಳಲಿ್
6.29 ಲಕ್ ಅರ್ಯಥ್ಟಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ
ನೊೀಾಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಾಂಡ್ದಾ್ದರೆ.
ಗುರುವಾರದಿಾಂದ ಪರೆರ್ೀಶ ಪತರೆವನ್್ನ
ಡೌನ್ಲ್ೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಳಿಬಹುದು
ಎಾಂದು ತ್ಳಿರಲಾಗಿದೆ.ಈ ಮೊದಲಿನ
ರ್ೀಳಾಪಟಿ್ಸಯಾಂತೆ ಜುಲೆೈ 21ರಾಂದ
30ರ ವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಬ್ೀಕಿತುತಿ.

25ಕೆಕಾ ಜಇಇಮೇನ್
ಸ್ಷನ್–2 ಪರೕಕ್ಷೆ


