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3Bಬಂಗಳೂರುನಗರಶನಿವಾರ lಜುಲೈ 30, 2022

ರಾಮನಗರ: ಕನಕಪುರ ತ್ಲ್ಲಿಕ್ನ
ಗಾಳಿಬೀರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕಾ್ಯಂಪ್
ಆವರಣದಲ್ಲಿಶಕ್ವಾರನಡೆದಜಲಲಿಯ
ಮಟ್ಟಮದಲ ಹೂಡಿಕ್ದಾರರ
ಸಮಾವೆೀಶವುಪ್ವಾಸೀದ್ಯಮಕುರಿತ
ರರವಸಗಳನ್ನುಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸವಾ
ಆಯಿತು.
ಪ್ವಾಸೀದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ,
ಜಲಾಲಿಡಳಿತದ ಸಹಯೊೀಗದಲ್ಲಿ
ಇದೆೀ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಲಲಿಯಲ್ಲಿ
ಹೂಡಿಕ್ದಾರರಂದ್ಗಿನ ಸಮಾ
ವೆೀಶ ನಡೆದ್ದು್ದ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ
ಭಾಗಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮ್ಗಳ್
ಪ್ಲ್ಗೆಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕ್ ಕ್ಲವರು
ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸಥೆಳ ನಿೀಡಿದೆ್ದೀ ಆದಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮ ಆತಿಥ್ಯ ಚಟ್ವಟಿಕ್ಗಳ-
ನ್ನು ಹಮ್್ಮಕೊಳ್್ಳವ ರರವಸಯನೂನು
ನಿೀಡಿದರು.
ಸಮಾವೆೀಶಕ್್ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಿದ
ಜಲಾಲಿ ಉಸು್ತವಾರಿ ಸಚಿವ ಡ್.ಸ.

ಎನ್. ಅಶವಾತಥೆನಾರಾಯಣ, ‘ಪ್ವಾ-
ಸೀದ್ಯಮವು ಮನೊೀರಂಜನೆಯ
ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೀಗ ಸೃಷ್ಟಗೆ
ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಕ್ಷೆೀತ್. ಜಲಲಿಯು
ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹತಿ್ತರವೆೀ ಇದು್ದ,
ಹೆೀರಳವಾದ ಪ್್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು
ಹೊಂದ್ದೆ. ಇದರ ಸಂದಯ್ಷಕ್್

ಧಕ್್ ಆಗದಂತೆ ಪ್ವಾಸೀದ್ಯಮವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಉದ್ಯಮ್ಗಳ್ ಆಸಕ್್ತ ತೀರಿದಲ್ಲಿ
ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಪದಧಿತಿಯ ಅನ್ಮೀದನೆ
ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮ್್ಷಕರಿಗೆ ಕೌಶಲ ತರಬೀತಿ
ಸೀರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸವಲತು್ತಗಳನ್ನು
ತವಾರಿತವಾಗಿಒದಗಿಸಕೊಡಲಾಗುವುದು’

ಎಂದು ರರವಸ ನಿೀಡಿದರು.
ಪ್್ಸಾ್ತವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ
ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಮೆನನ್
ರಾಜೆೀಂದ್ನ್, ‘ಜಲಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟ-
ಗುಡ್ಡಗಳ್, ಹಸರು ಹೊದ್ದ ಅರಣ್ಯ,
ಜಲಾಶಯಗಳ್, ದೆೀವಾಲಯಗಳ್,
ನಾನಾ ಬಗೆಯ ತ್ಣಗಳ್ ಇವೆ.
ಇವೆಲಲಿವನೂನು ಬಳಸಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ
ಮನೊೀರಂಜನಾ ಚಟ್ವಟಿಕ್,
ಸಾಹಸ ಕ್್ೀಡೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಟ್ಕ್್ಂಗ್,
ಮಂಟೆೀನ್ ಕ್ಲಿನೈಬಿಂಗ್, ರೆೀಷ್ಮ ಪ್ವಾಸ,
ವೆೈನ್ ಪ್ವಾಸ ಮದಲಾದ ಚಟ್ವ-
ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹಮ್್ಮಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ
ಇದೆ’ ಎಂದರು.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಯಡ್ಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ

ಗಾಳಿಬ�ೀರ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕಾ್ಯಂಪ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ರಾಮನಗರ
ಜಿಲ್ಲಾಮಟಟಾದ ಹೂಡಿಕೆದ್ರರ ಸಮ್ವೆೀಶವನ್ನಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.
ಅಶವಾತ್ಥನಾರಾಯಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆರ್ಡ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಕಾಯಡ್ದಶಿಡ್
ಇಕ್ರಂ, ಉದ್ಯಮಿ ಚಾಮರಾಜು, ರಾಮನಗರ ಎಸ್.ಪಿ. ಸಂತ್�ೀಷ್ ಬಾಬು ಇದ್ದರು

ಭರವಸೆಮೂಡಿಸಿದ
ಹೂಡಿಕದಾರರ ಸಮಾವೀಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ಹೇಟೆಲ್ಉದಯಾಮಕಕಿ

ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಹಚಿಚಿನ
ಅವಕಾಶ ಇದ. ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ಸ್ಥಳ
ನಿೇಡಿದರೆಉದಯಾಮಿಗಳೂಮಂದ
ಬರುತ್ತುರೆ
ಚಾಮರಾಜು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣಭಾರತ
ಹಲೇಟೆಲ್ಮಾಲಲೇಕರ ಸುಂಘ

ಬಂಗಳೂರು: ನಿವ್ಷಹಣೆ
ಕಾಯ್ಷ ಕ್ೈಗಂಡಿರು-
ವುದರಿಂದ ಇದೆೀ 30ರಂದು ಬಳಿಗೆಗೆ
10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ನಗರದ
ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದೆ.
ಸ್ಥಳಗಳು: ಸಲಾರಪುರಿ, ಎಚ್ಪಿಕಾರ್
ಪ್ಕ್್ಷಂಗ್, ಜ.ಬಿ. ಪ್ಳ್ಯ, ಲಕ್ಷಿ್ಮಿೀ
ಲೀಔಟ್,ಹೊಸಮೆೈಕೊೀ ಲೀಔಟ್,
ವಾಜಪೀಯಿ ನಗರ,ಹೊಸೂರು
ಮುಖ್ಯರಸ್ತ, ಬೀಗೂರುಮುಖ್ಯರಸ್ತ,
ಶಿ್ೀರಾಮನಗರ, ಅರವಿಂದಮ್ಲ್ಸಾ,
ಸಲಬಿ್ಟಿ ಹೌಸಂಗ್ ಲೀಔಟ್,
ಕೊೀನಪಪಿನ ಅಗ್ಹಾರಗಾ್ಮ,
ಗುಲ್ಬಗಾ್ಷ ಕಾಲ್ೀನಿ, ಸಲ್್ಬೀಡ್್ಷ
ಜಂಕ್ನ್, ವೆಲ್ಲಿಂಗರ್ಕಾಲೀಜು
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ಪ್ದೆೀಶಗಳ್.

ವಿದುಯಾತ್ ವಯಾತಯಾಯ
ಇಂದು

ಸಂಕ್ಷಿಪತು ಸ್ದ್್

ಬಂಗಳೂರು: ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್
ಮತು್ತ ಗಿೀತ್ ದಂಪತಿ ಶಕ್್ತಧಾಮದ
200ಕೂ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಳಂದ್ಗೆ
ಶಕ್ವಾರಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆ ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿ
ಫಲಪುರಪಿ ಪ್ದಶ್ಷನ ಕಾಯ್ಷಕ್ಮದ
ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹತಿ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಸಾವಾತಂತ್ಷ್ಯೀತಸಾವದ ಅಂಗವಾಗಿ
ತೀಟಗಾರಿಕ್ ಇಲಾಖೆ ಮತು್ತ
ಮೆೈಸೂರು ಉದಾ್ಯನ ಕಲಾಸಂಘದ
ವತಿಯಿಂದ ಆಗಸ್್ಟ 5ರಿಂದ 15ರ
ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಫಲಪುರಪಿ ಪ್ದ-
ಶ್ಷನದಲ್ಲಿ ನಟರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಹಾಗೂ ಪುನಿೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಅವರ ವಿರಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಶೀರ
ಫಲಪುರಪಿ ಪ್ದಶ್ಷನವನ್ನು

ಆಯೊೀಜಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಉದಾ್ಯನದ ಗಾಲಿಸ್
ಹೌಸ್ ವಿೀಕ್ಣೆಮಾಡುವುದರಂದ್ಗೆ
ವಿಶೀರ ಫಲಪುರಪಿ ಪ್ದಶ್ಷನದ
ಸದಧಿತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂದ್ಗೆ
ಚಚಿ್ಷಸದರು.
‘ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಾದ್ಯಂತ ಗಾಜ-
ನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಅವರ ಪೂವ್ಷಜರ ಮನೆ ಮತು್ತ
ಅವರ ಕುಟ್ಂಬ ಸಾಥೆಪಿಸದ ಮಹಳಾ
ಪುನವ್ಷಸತಿ ಮತು್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ೀಂದ್
ಶಕ್್ತ ಧಾಮದ ಪ್ತಿಕೃತಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು
ಸಾಥೆಪಿಸುವಯೊೀಜನೆರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ‘
ಎಂದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಉದಾ್ಯನದ
ಉಪನಿದೆೀ್ಷಶಕ್ ಕುಸುಮಾ ಮಾಹತಿ
ನಿೀಡಿದರು.

ಶಿವರಾಜ್ಕಮಾರ್–ಗಿಲೇತಾ
ದುಂಪತಿಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆಭಲೇಟಿ

ಶಿವರಾಜಕುಮ್ರ್ ಮತ್್ತ ಗಿೀತಾ ದಂಪತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆ ಭೆೀಟಿ
ನಿೀಡಿ ಫಲಪುಷ್್ಪ ಪ್ರದಶಡ್ನ ಕಾಯಡ್ಕ್ರಮದ ಕುರಿತ್ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಂದ
ಮ್ಹಿತ್ ಪಡೆದುಕೆ�ಂಡರು

ಬಂಗಳೂರು: ‘ಮಾಹತಿ ಹಕು್
ಆಯೊೀಗವು ಅರೆನಾ್ಯಯಿಕ ಪ್್-
ಧಿಕಾರವಾಗಿದು್ದ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ
ನಿಯಮಗಳಡಿ ಕಾಯ್ಷ
ನಿವ್ಷಹಸಬೀಕ್ೀ ಹೊರತು ಮನಸಸಾಗೆ
ಬಂದಂತೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಥವಾ
ಮಘಲ್ ಮಾದರಿಯ ದಬಾ್ಷರು
ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ’ ಎಂಬ
ಕಟ್ ಅಭಿಪ್್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ-
ರುವ ಹೆೈಕೊೀಟ್್ಷ, ಮಾಹತಿ ಹಕು್
ಕಾಯ್ದಯಡಿ ಮಾಹತಿ ಒದಗಿಸಲು
ಎರಡು ವರ್ಷ ವಿಳಂಬ ತೀರಿದ
ಕ್.ಆರ್.ಪುರ ಕ್ಷೆೀತ್ ಶಿಕ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಕರ್ೀರಿಯ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಮಾಹತಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ₹ 35 ಸಾವಿರ

ದಂಡ ವಿಧಿಸದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ವೆೈಟ್ಫಿೀಲ್್ಡ
ನಿವಾಸ ಸಜೊ ಸಬಾಸ್ಟನ್ ಸಲ್ಲಿಸದ್ದ
ರಿಟ್ ಅಜ್ಷ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ ತಿೀಪು್ಷ
ನಿೀಡಿರುವ ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ಷ ಕೃರಣಿ
ಎಸ್. ದ್ೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ
ನಾ್ಯಯಪಿೀಠ, ‘ಮಾಹತಿ ನಿೀಡಲು
ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ತಪುಪಿ ಎಸಗಿದ
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಯೊೀಗವು ದಂಡ
ವಿಧಿಸಬೀಕ್ತು್ತ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ಕ-
ರಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸದೆೀ ಇರುವುದು
ಸಮ್ಮತವಲಲಿ ಎಂಬ ಅಜ್ಷದಾರರ
ವಾದ ನಾ್ಯಯೊೀಚಿತವಾಗಿದೆ‘ ಎಂದು
ಹೆೀಳಿದೆ.
‘ಈ ಪ್ಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹತಿ
ನಿೀಡಲು ಎರಡು ವರ್ಷ ವಿಳಂಬ
ಆಗಿದ್ದರೂ, ಆಯೊೀಗವು ತಪಿಪಿತಸಥೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಲಿ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಇದಕ್್ ಕಾರಣರಾದ
ಕ್.ಆರ್.ಪುರ ಕ್ಷೆೀತ್ ಶಿಕ್ಣಾಧಿಕಾರಿ
ಕರ್ೀರಿಯ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಂಪಕ್ಷ
ಅಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ₹ 25
ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅಂತೆಯೀ ₹ 10 ಸಾವಿರಮತ್ತವನ್ನು
ಅಜ್ಷದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ನಿೀಡಬೀಕು’ ಎಂದು ನಾ್ಯಯಪಿೀಠ
ಘೀಷಸದೆ.
‘ದಂಡ ಮತು್ತ ಪರಿಹಾರದ
ಮತ್ತವನ್ನು 30 ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಅಜ್ಷದಾರರಿಗೆಪ್ವತಿಮಾಡಬೀಕು.
ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಮದಲ 30
ದ್ನಗಳಿಗೆ ಶೀ.2ರಷ್್ಟ ಹಾಗೂ
ನಂತರದ ದ್ನಗಳಿಗೆ ಶೀ.3ರಷ್್ಟ ಬಡಿ್ಡ
ನಿೀಡಬೀಕು’ ಎಂದು ಆದೆೀಶಿಸದೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಕಾರಿಗೆ ₹35 ಸ್ವಿರ ದಂಡ

ಚಿತ್ರವಳಿ

ಜನನ ಮತ್್ತ ಮರಣ ನೆ�ೀಂದಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳಿಂದ
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಕಾರಿಗಳ ವಾ್ಯಪಿ್ತಗೆ ವಗಾಡ್ಯಿಸುವ ಸಕಾಡ್ರದ ಕ್ರಮವನ್ನಿ
ವಿರ�ೀಧಸಿ ಬಂಗಳೂರು ವಕಿೀಲರ ಸಂಘ ಶುಕ್ರವಾರ ಮ್್ಯಜಿಸಟ್ರೀಟ್
ಕೆ�ೀಟ್ಡ್ನಿಂದ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೆ�ೀಟ್ಡ್ವರಗೆ ಕಾಲನಿಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿತ್. ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೆೀಕ್ ಸುಬಾಬಾರಡಿಡಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಡ್ದಶಿಡ್ ಟಿ.ಜಿ.ರವಿ ಮತ್್ತ ಖಜಾಂಚಿ
ಎಂ.ಟಿ.ಹರಿೀಶ್ ಪ್ರತ್ಭಟನೆಯ ನೆೀತೃತವಾ ವಹಿಸಿದ್ದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಐಎಸ್ಎಸಿಎ ಬಂಗಳೂರು ಘಟಕವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 25ನೆೀ ವಾರ್ಡ್ಕ
ಸಮ್ೀಳನದಲ್ಲಿ ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲಿೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರತಾಪ್ ರಡಿಡಾ,
ಸ್್ಯಮ್ಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕನ್ಲಿಟಾಂಗ್ ನಿದೀಡ್ಶಕ ಡಾ. ಅಲೆ�ೀಕನಾಥ್,
ಐಎಸ್ಎಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆೀಲು್ರುಗ ವೆಂಕಟ್ೀಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೀಖರನ್
ಪಾಲೆ�ಗಂಡಿದ್ದರು

ಬಂಗಳೂರು:ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ವಾರ
2,130 ಮಂದ್ಕೊೀವಿಡ್
ಪಿೀಡಿತರಾಗಿರುವುದುದೃಢಪಟಿ್ಟದೆ.
ಸೀಂಕು ದೃಢ ಪ್ಮಾಣ ಶೀ 6.51ಕ್್
ಏರಿಕ್ಯಾಗಿದೆ.
ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1,615 ಮಂದ್
ಕೊೀವಿಡ್ ಪಿೀಡಿತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 70, ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ
51, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 47, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ
41, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 40 ಪ್ಕರಣಗಳ್
ಪತೆ್ತಯಾಗಿವೆ.ಕೊೀವಿಡ್ ಪಿೀಡಿತರಲ್ಲಿ
ಬಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿ,ಕೊಪಪಿಳ
ಮತು್ತ ರಾಯಚರಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು
ಮೃತಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

ಕೀವಿಡ್: ದೃಢ
ಪ್ರಮಾಣ
ಶೆೀ 6.51ಕೆ್ಕ ಏರಿಕೆ

ಮಂಡಯಾ: ಶಾಸಕ ಸ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು
ಅವರ ಬದರಿಕ್ಗೆ ಹೆದರಿದ ಗಣಿ ಮತು್ತ
ಭೂವಿಜಾಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್
30ಕೂ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಮ ಗಣಿ
ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಕರಣ ದಾಖಲ್ಸದೆ
ಬಿಟ್್ಟ ಕಳ್ಹಸದ ಘಟನೆ ಶಕ್ವಾರ
ಶಿ್ೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತ್ಲ್ಲಿಕು ಕ್ಆರ್ಎಸ್
ಬಳಿಯರ್ಕ್ಪೀಸ್್ಟ ಬಳಿ ನಡೆದ್ದೆ.
ಬೀಬಿಬಟ್ಟ ಕಾವಲು ಪ್ದೆೀಶದಲ್ಲಿ
ಗಣಿ ಚಟ್ವಟಿಕ್ ನಿಷೀಧಿಸದ್ದರೂ,
ನೂರಾರು ಲಾರಿಗಳ್ ಸಂಚರಿಸು-
ತಿ್ತರುವುದರ ಮಾಹತಿ ಮೆೀರೆಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ರ್ಕ್ಪೀಸ್್ಟ
ಬಳಿ 30ಕೂ್ ಹೆಚ್ಚು ಲಾರಿಗಳನ್ನು
ತಡೆದರು. ಬಹುತೆೀಕ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ
ಕಲುಲಿ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನ್ಮತಿ
ಇರಲ್ಲಲಿ.
ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಶಾಸಕ ಸ.ಎಸ್.
ಪುಟ್ಟರಾಜುಸಥೆಳಕ್್ಬಂದುಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಿರುದಧಿ ಕ್ಡಿಕಾರಿದರು. ‘ಜಲಾಲಿ ಸಮ್ತಿ

ತಿೀಮಾ್ಷನದಂತೆ ಗಣಿ ಚಟ್ವಟಿಕ್ಗೆ
ಅವಕಾಶವಿದೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ
ಕಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಮತಿ ಸಕ್್ದೆ.

ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಹಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವು-
ದ್ಲಲಿ’ ಎಂದರು. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್
ಪ್ಕರಣ ದಾಖಲ್ಸದೆ ಲಾರಿಗಳನ್ನು
ಬಿಟ್್ಟ ಕಳ್ಹಸದರು.
ಅದೆೀ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಶಾಸಕರು, ‘ಕೊಲ ಕ್ೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್
ಮಾಡಿಸುವೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಬದರಿಕ್ ಹಾಕ್ರುವುದು ವಿವಾದಕ್್
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೊ
ಜಾಲತ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತಿ್ತದು್ದ
ಚರ್್ಷಗೆ ಗಾ್ಸವಾಗಿದೆ.

ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೆದರಿ ಗಣಿಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ
ಶ್ಸಕರುಕೊಲಬದರಿಕ
ಹಾಕ್ರುವುದರಿಂದ

ಜಿಲಾಲಿಪಲ್ೇಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
ಸವಾಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣದ್ಖಲ್ಸಿ
ಕ್ರಮ ಕೈಗಳ್ಳಬೇಕ
ಬಡಗಲಪುರನಾಗೇಿಂದ್ರ,
ರೈತಸುಂಘರಾಜ್ಯ ಘಟಕದಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಕಲಸವಿಲಲಿದ ಆತಮಾಹತೆಯಾ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಣಿ

ಕಾಮಿಚಿಕನಸಾವಿಗೆಕಾರಣಯಾರು?
ಆ ಅಥಚಿದಲ್ಲಿಕೊಲ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ
ಫಿಟ್ಮಾಡುವುದ್ಗಿಹೇಳಿದ್ೇನ
ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು
ಶಾಸಕ

ಕಲುಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಿತುದ್ ಲಾರಿಗಳ
ಮಾಲ್ೇಕರುಮತ್ತು ಗಣಿ

ಮಾಲ್ೇಕರಿಗೆನೇಟ್ಸ್ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲುಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಿತುದ್ರೆ
ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು
ಪದ್ಮಜಾ, ಹಿರಿಯಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ಕ್ಂಗೆೀರಿ ಬಂಡೆಮಠ ಬಳಿಯ
ಕ್.ಎಚ್.ಬಿ. ಬಡ್ವಣೆಯನ್ನು ಹಸಾ್ತಂ ತರ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತ್ತಿವಾಕವಾಗಿ
ಶಕ್ವಾರ ಒಪಿಪಿಗೆ ನಿೀಡಿದೆ.
ವಸತಿ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೀಮಣಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ತೆ-
ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ
ಆಯುಕ್ತ ತುಷ್ರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ವಲಯ
ಆಯುಕ್ತ ರಾಮಪ್ಸಾದ್ ಮನೊೀಹರ್,
ರಾಜರಾಜೆೀಶವಾರಿ ನಗರ ವಲಯದ ಜಂಟಿ
ಆಯುಕ್ತ ನಾಗರಾಜ್, ಮುಖ್ಯ ಎಂಜನಿಯರ್
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್.ಎಚ್.
ಬಿ. ಬಡ್ವಣೆಯನ್ನು ಹಸಾ್ತಂತರ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮ್ಮತಿಸದರು.
ಕ್.ಎಚ್.ಬಿ. ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ
ರಸ್ತ, ಉದಾ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
₹2 ಕೊೀಟಿ ಮತು್ತ ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ

ವಾಡ್್ಷ ಕರ್ೀರಿ ನಿಮ್್ಷಸಲು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ
ಉದೆ್ದೀಶದ ನಿವೆೀಶನವೊಂದನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ
ನಿೀಡಲು ಕನಾ್ಷಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
ಸಮ್ಮತಿಸತು.
ಬಡ್ವಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಹಸಾ್ತಂತರ
ಆಗದೆೀ ಇದ್ದರೂ, ಮನೆ ನಿಮಾ್ಷಣಕ್್
ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ನಿೀಡುತಿ್ತದೆ. ರಸ್ತ ಅಗೆಯುವ ಶಲ್,
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಲ್, ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಶಲ್,
ಕ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಲ್ವನ್ನು ಪಡೆಯುತಿ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಬಡ್ವಣೆಯ ಯಾವುದೆೀ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ೈಜೊೀಡಿಸಲಲಿ.

ಹೀಗಾಗಿ ಬಡ್ವಣೆಯನ್ನು ಹಸಾ್ತಂತರ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೂಲಸಕಯ್ಷ
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೀಮಣಣಿ
ಸೂಚಿಸದರು.
‘ಇದು ಸಕಾ್ಷರದ ಎರಡು ಸಂಸಥೆಗಳ
ನಡುವಿನಪ್ಕ್್ಯ.ಇದರಿಂದಸಾವ್ಷಜನಿಕರಿಗೆ
ತಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಕ್.ಎಚ್.ಬಿ.ಗೆ ತೆರಿಗೆ
ಹಾಕುವ ಮತು್ತ ಖ್ತ್ ನಿೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ
ಇಲಲಿ. ಆ ಕಾಯ್ಷವನ್ನು ನಿವ್ಷಹಸಬೀಕ್ರುವ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೂಡಲೀ ಬಡ್ವಣೆಯನ್ನು
ಹಸಾ್ತಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೀಕು’ ಎಂದು
ತಿಳಿಸದರು.

ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಬಡಾವಣೆಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ: ಒಪಿ್ಪಗೆ

ಬಂಗಳೂರು: ಬಂಗಳೂರು ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯ
ಲಯವುಇಂಟಿಗೆ್ಟೆಡ್ ಎಂ.ಎಸಸಾ. ಜೆೈವಿಕ
ವಿಜಾಞಾನ ಸಾನುತಕೊೀತ್ತರ ಕೊೀಸ್್ಷಗೆ
(ಎನ್ಇಪಿ ಯೊೀಜನೆ) ಅಜ್ಷ
ಆಹಾವಾನಿಸದೆ. ಅಜ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆ.16
ಕಡೆೀ ದ್ನ. ಯುಯುಸಎಂಎಸ್
ಪೀಟ್ಷಲ್ನಲ್ಲಿ (https://
uucms.karnataka.gov. in/)
ಅಜ್ಷ ಲರ್ಯವಿದೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ
8722048456 ಸಂಪಕ್್ಷಸ.

ಅಜಿಥಿ ಆಹ್್ವನ

‘ಆರ್ಟಿಐಮೊಘಲ್ ದರ್ಜಿರಲ್ಲ’

ಬಂಗಳೂರು:ಸಾಮಾಜಕ
ನಾ್ಯಯದ್ಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ
ವಿಶವಾಕಮ್ಷ ಸಮಾಜಕ್್ ಪರಿಶಿರ್ಟ
ಪಂಗಡಮ್ೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು
ಇದೆೀ 31ರಂದುಶಾಸಕರ ರವನದಲ್ಲಿ
ವಿಚಾರಸಂಕ್ರಣ ಹಮ್್ಮಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕನಾ್ಷಟಕ ವಿಶವಾಕಮ್ಷ
ಮಹಾಸಭಾ ತಿಳಿಸದೆ.
ಹಂದುಳಿದ ವಗ್ಷಗಳ
ಆಯೊೀಗದಮಾಜಅಧ್ಯಕ್ ಸ.ಎಸ್.
ದಾವಾರಕಾನಾಥ್ಅವರುಮ್ೀಸಲಾತಿ
ವಗಿೀ್ಷಕರಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಾಯಾ್ಷಗಾರ-
ದಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಲ್ದಾ್ದರೆ. ವಿಶವಾಕಮ್ಷ
ಸಮಾಜದೆೀಶದ ಬೀರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವಮ್ೀಸಲಾತಿ ವಗ್ಷದಲ್ಲಿದೆ,
ಮ್ೀಸಲಾತಿ ಬದಲಾದರೆ ಸಗುವ
ಸಲರ್ಯಗಳೀನ್ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಅವರು
ಮಾಹತಿ ನಿೀಡಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದು
ಮಹಾಸಭಾದರಾಜ್ಯ
ಪ್ಧಾನಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷಲ್ೀಹತ್ ವೆೈ.
ಕಲ್ಲಿರು ಶಕ್ವಾರ
ಸುದ್್ದಗೀಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸದರು.

ನ್ಳೆವಿಶ್ವಕಮಥಿ
ಮಿೀಸಲಾತ
ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ


