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ವಿಕ್ಸ್ ಷಡ್ಕ್ಷರಪ್ಪ ಮೆಳೆಳೇಕಟೆಟೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ 
ಬುಧವ್ರ, ಮೆೇ 27,  2020

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 26 - ಪಡಿತರ ಚೇಟಿ 
ಇಲ್ಲದವರು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್್ಲ ತಮ್ಮ ಆಧ್ರ್ 
ಕ್ರ್ಡ್ ತೆೋೇರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ 
ಪಡೆಯುವ ಯೊೇಜನೆ ಇಂದಿನಂದ ಜ್ರಿಗೆೋಂಡಿದೆ. 

ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್್ಲ ಕೋಲ್ ಕ್ರ್ಡ್ಕರು 
ಮತುತು ಬಡವರಿಗೆ ತೆೋಂದರೆಯ್ಗಬ್ರದೆಂಬ 
ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್್ಲ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್ಡ್ರ ಉಚತವ್ಗಿ ಆಹ್ರ 
ಧ್ನಯಾ ವಿತರಿಸುತಿತುದೆ. 

ಯೊೇಜನೆಗೆ ಚ್ಲನೆ ನೇಡಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಆಹ್ರ ಮತುತು ನ್ಗರಿಕ ಪೂರೆೈಕೆ ಸಚವ ಕೆ. 
ಗೆೋೇಪ್ಲಯಯಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್ಡ್ರ ಪಡಿತರ ಚೇಟಿ 
ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ರೆೇಷನ್ ನೇಡುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ 
ನಧ್ಡ್ರವನನೆ ಕೆೈಗೆೋಂಡಿದೆ ಎಂದು 

ಬಂೆಗಳೂರು, ಮೇ 26 -ಲ್ಕ್ ಡೌನ್  ಕ್ರಣದಿಂದ್ಗಿ ಬಂದ್ 
ಆಗಿದ್ದ ಮುಜರ್ಯಿ ದೆೇವ್ಲಯಗಳನುನೆ ಜೋನ್ 1ರಿಂದ ತರೆಯೆಲು 
ನರಡ್ರಿಸಲ್ಗಿದ.ೆ

ಪತಿ್ರಕ್ಗೆೋೇಷ್ಠಿಯಲ್್ಲ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮುಜರ್ಯಿ 
ಇಲ್ಖ ೆಸಚವ ಕೆೋೇಟ್ ಶ್ರೇನವ್ಸ ಪೂಜ್ರಿ, ಮುಜರ್ಯಿ ಇಲ್ಖೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತುಯಲ್್ಲ ಬರುವ ದೆೇವಸ್ಥಾನಗಳನುನೆ ತರೆದೆು ಪೂಜ್ ಕೆೈಂಕಯಡ್ಗಳಿಗೆ 
ಅವಕ್ಶ ನೇಡಲ್ಗುತತುದ.ೆ ಆದರ ೆ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಅಂತರ ಪ್ಲನೆ 
ಮ್ಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮ್ಡಲ್ಗಿದ.ೆ ಮಸಿೇದಿ, ಚರ್ಡ್ ಗಳನುನೆ ತರೆೆ 
ಯುವ ಬಗೆಗೆ ಇನೋನೆ ಯ್ವುದೆೇ ನಧ್ಡ್ರ ಮ್ಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ್್ದರ.ೆ

ಆದರ,ೆ ಧ್ರ್ಡ್ಕ ಸಭ,ೆ ಜ್ತೆ್ರ ಹ್ಗೋ ದೆೇವರ ಉತ್ಸವಗಳನುನೆ 
ನಡಸೆಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ನ್ಳಯೆಿಂದ ಆಯ್ದ 52 

ಬಂೆಗಳೂರು, ಮೇ 26 - 
ಜೋನ್ 1 ರಿಂದ ರ್ಜಯಾ ಸಕ್ಡ್ರ ಕಲೆ  
ಮ್ಗಡ್ಸೋಚಗಳನುನೆ ಬದಲ್ಯಿಸಿ, 
ಆರ್ಡ್ಕ ಚಟುವಟಿಕಗೆ ೆ ಮತತುಷುಟು 
ಮುಕತು ಅವಕ್ಶ ನೇಡಲ್ದ.ೆ 

ಕೆೋರೆೋನ್ ಸೆೋೇಂಕ್ನೆೋಂದಿಗೆ 
ಬದುಕಬೆೇಕ್ಗಿದ.ೆ ಹಿೇಗ್ಗಿ ಲಸಿಕೆ 
ಬರುವವರಗೆೋ ಎಚ್ಚರಿಕಯೆಿಂದ 
ನಮ್ಮ ಆರೆೋೇಗಯಾವನುನೆ ನೇವೆೇ ಕ್ಪ್ಡಿ 
ಕೆೋಂಡು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ಕ 
ಚಟುವಟಿಕಯೆಲ್್ಲ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳಿಳಿ 
ಎಂಬಂತ ೆ ರ್ಜಯಾ ಸಕ್ಡ್ರ ಅಂದಿ 
ನಂದ ಮುಕತು ಅವಕ್ಶ ನೇಡಲು 
ಮುಂದ್ಗಿದ.ೆ 

ಬಹುತೆೇಕ ಜೋನ್ 1 ರಿಂದ 
ಹೆೋೇಟಲೆ್ ಮತುತು ಪ್ರವ್ಸೆೋೇದಯಾಮ 
ಸೆೇರಿದಂತ ೆ ಮತತುಷುಟು ಆರ್ಡ್ಕ 
ಚಟುವಟಿಕಗೆಳಿಗ ೆ ರ್ಜಯಾ ಸಕ್ಡ್ರ 
ಅನುಮತಿ ನೇಡಲ್ದ ೆಎನನೆಲ್ಗುತಿತುದ.ೆ

ಹೆೋರ ರ್ಜಯಾದ ನಮ್ಮವರು 
ಮತುತು ಉದಯಾರ್ದ್ರರು ಜೋನ್ 1 ರ 
ನಂತರ ರ್ಜಯಾ ಪ್ರವೆೇಶಸುವುದ್ದರೆ 
ತ್ವು ಬರುವ ಕೆೇಂದ್ರದಿಂದ ಆರೆೋೇ 
ಗಯಾದ ಬಗೆಗೆ ಪೂಣಡ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತು 
ದ್ಖಲಗೆಳನುನೆ ಒದಗಿಸಬೆೇಕು. 

ಅವರ ಆರೆೋೇಗಯಾದ ಪರಿಸಿಥಾತಿ   
ಅವಲೆೋೇಕ್ಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರವೆೇಶಕೆಕಿ 
ಅವಕ್ಶ ನೇಡಲ್ದ.ೆ ಪ್ರವೆೇಶ ನೇಡಿ 
ದರೋ, ಅವರು ಒಂದು ವ್ರಗಳ 
ಕ್ಲ ಹೆೋೇಂ ಕ್್ವರಂಟೆೈನ್ ಆಗಬೆೇಕು. 

ಜೋನ್ 1 ರ ನಂತರ ಸಕ್ಡ್ರದ 
ವತಿಯಿಂದ ಕ್್ವರಂಟೆೈನ್ ವಯಾವಸೆಥಾ 

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂದವರು ತಮ್ಮ 
ಮನಯೆಲೆ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ರಗಳ ಕ್ಲ 
ಬಂಧಿತರ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೆೋೇಗಯಾವನುನೆ 
ನೆೋೇಡಿಕೆೋಳಳಿಬೆೇಕು. 

ಮೇ 31ಕೆಕಿ ನ್ಲಕಿನೆೇ ಹಂತದ 
ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ಪೂಣಡ್ಗೆೋಳಳಿಲ್ದ.ೆ 
ಆನಂತರ ಮತೆೋತುಂದು ಲ್ಕ್ ಡೌನ 
ನುನೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್ಡ್ರ ವಿಸತುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  
ಆಯ್ ರ್ಜಯಾಗಳಿಗ ೆ ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ 
ಮುಂದುವರಸೆುವ ನಧ್ಡ್ರವನುನೆ 
ಬಿಡುವುದರ ಜೆೋತಗೆ,ೆ ಕಲೆವು 
ಷರತುತುಗಳನುನೆ ವಿಧಿಸಿ, ಆರ್ಡ್ಕ 
ಚಟುವಟಿಕಗೆ ೆ ಮುಕತು ಅವಕ್ಶ 
ನೇಡಲ್ದ ೆಎನನೆಲ್ಗುತಿತುದ.ೆ

ಇದರ ಸುಳಿವು ಅರಿತಿರುವ 
ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿ 
ಯೋರಪ್ಪ ಜೋನ್ 1 ರ ನಂತರ ಎದು 
ರ್ಗುವ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಎದುರಿಸಲು ತಜ್ಞ 
ವೆೈದಯಾರಿಂದ ಮ್ಹಿತಿ ಪಡದೆಿದ ್್ದರ.ೆ 

ವೆೈದಯಾರ ವರದಿ ಆರರಿಸಿ, 
ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ ಜೆೋತ ೆಸಮ್ಲೆೋೇಚನೆ 
ಮ್ಡಿರುವ ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರಯವರು 
ಕೆೋರೆೋನ್ಗ ೆ ಲಸಿಕ ೆ ಬರುವವರಗೆೋ 
ಸ್ವಡ್ಜನಕರು ಅದರ ಜೆೋತಯೆಲೆ್ಲೇ 
ಬದುಕಬೆೇಕ್ಗಿದ.ೆ ಇದನುನೆ ಅರಿತು, 
ತಮ್ಮ ಆರೆೋೇಗಯಾವನುನೆ ಕ್ಪ್ಡಿ 
ಕೆೋಳಳಿಲು ಸಕ್ಡ್ರ ನೇಡಿರುವ ಮುನೆನೆ 
ಚ್ಚರಿಕ್ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕು, 
ಜೆೋತ ೆಜೆೋತಯೆಲೆ್ಲೇ ತಮ್ಮ ದೆೈನಂದಿನ 
ಕ್ ಯಡ್ ಚ ಟು ವ ಟಿ ಕೆ ಯ ಲ್್ಲ 
ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲು ಅನುವು 
ಮ್ಡಿಕೆೋಳಳಿಲ್ಗಿದ.ೆ 

ಜೂ.1ರಂದ ಆರ್ನಾಕತೆ 
ಮತ್ತಷುಟೆ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ

ರ್ಜಯಾದಲ್್ಲ ಕೆೋರೆೋೇನ್ ಸ್ಂಕ್್ರರ್ಕ ರೆೋೇಗ ತಹಬಂದಿಗೆ 
ಬರುವವರಗೆೋ ಹೆೋರ ರ್ಜಯಾದವರಿಗ ೆಪ್ರವೆೇಶ ನಷೆೇಧಿಸಿದ.ೆ 

ಗಡಿ ಭ್ಗದಲ್್ಲ ಮುಕತು ಅವಕ್ಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರೆೈಲು ಮತುತು 
ವಿಮ್ನದಲ್್ಲ ರ್ಜಯಾ ಪ್ರವೆೇಶಸುವವರು ಸಕ್ಡ್ರ ಕೆೈಗೆೋಂಡ 
ನಯಮ್ವಳಿಗಳನುನೆ ಅನುಸರಿಸಲೆೇಬೆೇಕು. 

ಮಹ್ರ್ಷಟು್ರದಿಂದ ಬರುವವರಿಗ ೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕ್ಲ ಅವಕ್ಶ 
ನೇಡಿದ್ದರಿಂದ ರ್ಜಯಾದಲ್್ಲ ಒಂದು ವ್ರದಲೆ್ಲೇ ಸ್ವಿರಕೋಕಿ ಹಚೆು್ಚ ಕೆೋರೆೋನ್ 
ಸೆೋೇಂಕು ಪತೆತುಯ್ಗಿದ.ೆ 

ಈ ಹಿನೆನೆಲಯೆಲ್್ಲ ಎಲ್್ಲ ಗಡಿಗಳನುನೆ ಸದಯಾಕೆಕಿ ಬಂದ್ ಮ್ಡಿರುವುದಲ್ಲದ,ೆ 
ಸದಯಾಕೆಕಿ ಯ್ರನೋನೆ ರ್ಜಯಾಕೆಕಿ ಕಳುಹಿಸದಿರುವಂತ ೆ ಮಹ್ರ್ಷಟು್ರ ಹ್ಗೋ 
ತರ್ಳುನ್ಡು ಸಕ್ಡ್ರವನುನೆ ಕೆೋೇರಿದ.ೆ  ಕಳದೆ ಮೋರು 

ಮುಜರ್ಯಿ ಇಲ್ಖೆ ವ್್ಯಪ್್ತಯ 
ದೆೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದರನಾನಕೆಕೆ ಮುಕ್ತ

ಹೊರ ರ್ಜ್ಯದವರಗೆ ಗಡಿ ಬಂದ್ 

ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಮೇ 26- ನಗರವನುನೆ ಅತುಯಾತತುಮವ್ಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ದ 
ಪಡಿಸಬೆೇಕಂೆಬ ಆಶಯ ಹೆೋಂದಿದೆ್ದೇನ.ೆ ಈ ನಟಿಟುನಲ್್ಲ ಪ್ಲ್ಕಯೆಲ್್ಲ 
ಪ್ರಸುತುತ ಚ್ಲ್ತುಯಲ್್ಲರುವ ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳನುನೆ ಶೇಘ್ರ ಮುಗಿಸಿ, ನಗರದ 
ಜನತಗೆ ೆಕುಡಿಯುವ ನೇರು, ಉತತುಮ ರಸೆತು, ಬಿೇದಿ ದಿೇಪಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಎಲ್ಲ ರಿೇತಿಯ ಮೋಲ ಸೌಕಯಡ್ಗಳನುನೆ ಒದಗಿಸಬೆೇಕಂೆದು ಪ್ಲ್ಕಯೆ 
ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳಿಗ ೆನಗರ್ಭಿವೃದಿ್ದ ಹ್ಗೋ ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ ಸಚವ 

ಬಿ.ಎ.ಬಸವರ್ಜ್ ಸೋಚಸಿದರು.
ಮ ಹ್ ನ ಗ ರ ಪ್ ಲ್ ಕೆ 

ಸಭ್ಂಗಣದಲ್್ಲ ಏಪಡ್ಡಿಸಲ್ಗಿದ್ದ 
ಪ್ಲ್ಕ ೆಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ ಸಭಯೆ 
ಅರಯಾಕ್ಷತ ೆ ವಹಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಅವರು, ಕೆೋರೆೋನ್ ಹಿನೆನೆಲಯೆಲ್್ಲ 
ಸಥಾಗಿತಗೆೋಂಡಿದ್ದ ನಗರದ ಎಲ್ಲ 
ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳನುನೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಆದಷುಟು 
ಶೇಘ್ರ ಕಲೆಸ ಪೂರೆೈಸಬೆೇಕು. 

ಸಿೇಲ್ ಡೌನ್ ಆದ ಕಂಟೆೈನ್ ಮಂಟ್ ಝೇನ್ ಹೆೋರತುಪಡಿಸಿ, 
ಉಳಿದಡೆ ೆಕ್ಮಗ್ರಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತ ೆಸೋಚಸಿದರು.

ಅಮೃತ್ ಯೊೇಜನಯೆಡಿ ಕಯೆುಐಡಿಎಫ್ ಸಿ ವತಿಯಿಂದ 
ಕೆೈಗೆೋಳಳಿಲ್ಗಿರುವ 24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಯೊೇಜನಯೆ್ದ 
ಜಲಸಿರಿಯನುನೆ ಆದಷುಟು ಶೇಘ್ರವ್ಗಿ ಸಂಪೂಣಡ್ಗೆೋಳಿಸಿ, ನಗರದ 
ಜನರಿಗ ೆನೇರು ಪೂರೆೈಕ ೆಮ್ಡಬೆೇಕು ಎಂದರು. 

ಪ್ಲಿಕೆ ಕ್ಮಗ್ರ ಶೇಘ್ರ ಪೂಣನಾಗೊಳಿಸಿ

ನಗರ್ಭಿವೃದ್ದಿ 
ಹ್ಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಉಸು್ತವ್ರ ಸಚಿವ 
ಬಿ.ಎ.ಬಸವರ್ಜ್ 
ಸೂಚರೆ

ನಗರಪ್ಲ್ಕೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸಯಾರನುನೆ ದೋರವಿಟುಟು 
ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೆೋೇಪವನುನೆ 
ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ ಸಚವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರ್ಜ್ ತಳಿಳಿ ಹ್ಕ್ದ್್ದರೆ.

ಕೆೋರೆೋನ್ ಕ್ರಣದಿಂದ್ಗಿ ಗುಂಪು ಕಡಿಮ ಮ್ಡುವ 
ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ಜನರನುನೆ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದಿರಲ್ಲ್ಲ. ಇತಿರ್ತಿಗಳಲ್್ಲ 
ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ್ದೇವೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಮಂಗಳವ್ರ ನಡೆಸಲ್ದ ಸಭೆಯಲ್್ಲ ವಿರೆೋೇರ ಪಕ್ಷದ 
ನ್ಯಕರಿದ್ದರು, ಶ್ಸಕ ಶ್ಮನೋರು ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಹ 
ಭ್ಗಿಯ್ಗಿದ್ದರು ಎಂದೋ ಅವರು ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 27- ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ 
ವಿಷಯವನೆನೆೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದಸಯಾರು ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ 
ಸಚವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರ್ಜ್ ಅವರ ಬಳಿ ತಿೇವ್ರ ಅಸಮ್ಧ್ನ 
ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಪ್ಲ್ಕೆ ಬಳಿ ನಡೆಯಿತು.

ಉಸುತುವ್ರಿ ಸಚವರ ಅರಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್್ಲ ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತುಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ಯಡ್ಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ ಸಭೆ 
ಮಂಗಳವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ನಗದಿಯ್ಗಿತುತು. ಆದರೆ 

ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲಲಾ: ಸದಸ್ಯರ ಆಕೊ್ರೇರ

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನುನು ದೂರವಿಟ್ಟೆಲಲಾ: ಸಚಿವ 

11 ಹೊಸ ಕೊರೊರ್ ಪ್ಸಿಟ್ವ್
ಹೆಡ್ ಕ್ನ್ ಸೆಟೆೇಬಲ್ ಸೆೇರ 15 ಜನ ಬಿಡುಗಡೆ

ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಮೇ 26 – 
ನಗರದಲ್್ಲ ಮಂಗಳವ್ರದಂದು 
15 ಜನರು ಕೆೋರೆೋನ್ದಿಂದ 
ಚೆೇತರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಯ್ಗಿದ್್ದರ.ೆ ಇದೆೇ ದಿನದಂದು 
11 ಜನರು ಕೆೋರೆೋನ್ ಸೆೋೇಂಕು 
ಹೆೋಂದಿರುವುದು ದೃಢಪಟಿಟುದ.ೆ

ಸೆೋೇಂಕ್ಗ ೆ ಗುರಿಯ್ಗಿರುವ 
ವರ ಪೆೈಕ್ ಎಂಟು ಜನರು ಈಗ್ 
ಗಲೆೇ ಸೆೋೇಂಕು ಹೆೋಂದಿರುವ 
ಸಂಪಕಡ್ದಲ್್ಲರುವವರ್ಗಿದ್್ದರೆ. 
ಉಳಿದ ಮೋವರಲ್್ಲ ಒಬ್ಬರು 
ಗುಜರ್ತ್ ನಂದ ಮರಳಿದವರು, 
ಒಬ್ಬರು ತಿೇವ್ರ ಉಸಿರ್ಟದ 
ಸಮಸೆಯಾಯಿಂದ ಬಳಲುತಿತುರುವವರು ಹ್ಗೋ 
ಇನೆೋನೆಬ್ಬರು ಫ್್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನೆ 
ಹೆೋಂದಿದ್ದವರ್ಗಿದ್್ದರ.ೆ

ರೆೋೇಗಿ ಸಂಖೆಯಾ ಪ್ - 933 ಸಂಪಕಡ್ಕೆಕಿ 
ಬಂದ ಇಬ್ಬರಿಗ,ೆ ಪ್ - 993 ಸಂಪಕಡ್ಕೆಕಿ 
ಬಂದ ಒಬ್ಬರು, ಪ್ - 627 ಸಂಪಕಡ್ಕೆಕಿ ಬಂದ 
ಒಬ್ಬರು ಹ್ಗೋ  ಪ್ -1378 ಸಂಪಕಡ್ಕೆಕಿ 
ಬಂದ ನ್ಲ್ವರಿಗ ೆಸೆೋೇಂಕು ತಗುಲ್ದ.ೆ    

 15 ಜನರ ಬಿಡುಗಡ ೆ : ಇಂದು ಜಿಲ ್್ಲ 
ಕೆೋೇವಿರ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಿಂದ ಹರೆ್ 

ಕ್ನ್ ಸೆಟುೇಬಲ್ ಸೆೇರಿದಂತ ೆಕೆೋರೆೋನ್ದಿಂದ 
ಗುಣಮುಖರ್ದ 15 ಜನರನುನೆ ಐಜಿಪ್ 
ಎಸ್. ರವಿ , ಎಸ್ ಪ್ ಹನುಮಂತರ್ಯ, 
ಎಎಸ್ ಪ್ ರ್ಜಿೇವ್, ಎಡಿಸಿ ಪೂಜ್ರ್ 
ಹ್ಗೋ ವೆೈದಯಾರು, ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 
ಪುಷ್ಪ ಎರಚ, ಚಪ್್ಪಳ ೆ ತಟುಟುವ ಮೋಲಕ 
ಬಿೇಳೆೋಕಿಡುಗ ೆನೇಡಿದರು. 

ಜಿಲೆ್ಲಯಲ್್ಲ ಒಟುಟು 136 ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ಪೆೈಕ್ 65 ಜನರು ಬಿಡುಗಡ ೆ ಹೆೋಂದಿದ್್ದರ.ೆ 
ಜಿಲೆ್ಲಯಲ್್ಲ ಈಗ ಒಟುಟು 67 ಸಕ್್ರಯ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿವ.ೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 26 - ರ್ಜ್ಯಾದಯಾಂತ ನಗರಗಳಲ್್ಲ 
ನರ್ಡ್ಸಲ್ಗಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಬಡ್ವಣೆಗಳಲ್್ಲನ ಮನೆಗಳನುನೆ 
ಸಕ್ರಮಗೆೋಳಿಸುವ ಮೋಲಕ ಸಕ್ಡ್ರ ಆದ್ಯ ಪಡೆಯುವ 
ಜೆೋತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ನೆರವು ನೇಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲ್ಗುತಿತುದೆ 
ಎಂದು ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ ಸಚವರೋ ಆಗಿರುವ ನಗರ್ಭಿವೃದಿಧಿ 

ಸಚವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.
ಪತಿ್ರಕ್ಗೆೋೇಷ್ಠಿಯಲ್್ಲ ಮ್ತನ್ಡುತಿತುದ್ದ ಅವರು, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹ್ನಗರದಲ್್ಲ ಅನುಮೇದನೆ 
ಇಲ್ಲದೆೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳನುನೆ ಸಕ್ರಮಗೆೋಳಿಸಲು 
ಈಗ್ಗಲೆೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲ್ಗಿದೆ. ಅದೆೇ 
ಕ್ರಮವನುನೆ ರ್ಜ್ಯಾದಯಾಂತ ನಗರಗಳಲ್್ಲ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲ್ಗುವುದು ಎಂದಿದ್್ದರೆ.

ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಸಕ್ರಮಗೆೋಳಿಸುವುದರಿಂದ ರ್ಜಯಾ 
ಸಕ್ಡ್ರಕೆಕಿ ಆದ್ಯ ಸಿಗಲ್ದೆ ಹ್ಗೋ ಜನರು 
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದ್ಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಉನನೆತ 

ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ ಜೆೋತೆ ಚಚಡ್ಸಿದೆ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಪುಟ 
ಸಭೆಯಲ್್ಲ ಒಪ್್ಪಗೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ರ್ಜಯಾ ಸಕ್ಡ್ರ ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಸುತೆೋತುೇಲೆ ಹೆೋರಡಿಸಲ್ದೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ನಗರ್ಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲ್ಖೆಯ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಹ್ಗೋ 14ನೆೇ 
ಹಣಕ್ಸು ಯೊೇಜನೆಯ ಅನುದ್ನ ಕಡಿತಗೆೋಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು 
ಕೆೇಳಿದ ಪ್ರಶೆನೆಗೆ ಉತತುರಿಸಿದ ಅವರು, ನಗರ್ಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲ್ಖೆಗೆ 
ಅನುದ್ನ ಕಡಿತವ್ಗಿದೆಯ್ದರೋ, ವಿಶೆೇಷ 

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 26 - ಕೆೋರೆೋನ್ ಕೆೋಂಡಿಯನುನೆ 
ಕತತುರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಗರದಲ್್ಲ ಸೆೋೇಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ 
ಕಡಿಮಯ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ ಸಚವ ಭೆೈರತಿ 
ಬಸವರ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಪತಿ್ರಕ್ಗೆೋೇಷ್ಠಿಯಲ್್ಲ ಮ್ತನ್ಡುತಿತುದ್ದ ಅವರು, ಈಗ್ಗಲೆೇ 50 
ಸೆೋೇಂಕ್ತರು ಗುಣಮುಖರ್ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ್ಗಿದ್್ದರೆ. ಉಳಿದವರು 
ಸಹ ಶೇಘ್ರದಲೆ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯ್ಗಲ್ದ್್ದರೆ ಎಂದು ವಿಶ್್ವಸ 
ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದ್್ದರೆ.

ನಗರದಲ್್ಲ ಮಂಗಳವ್ರ ಒಂದೆೇ ದಿನ 11 ಕೆೋರೆೋನ್ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತೆತುಯ್ಗಿರುವ ಕುರಿತು ಕೆೇಳಿದ ಪ್ರಶೆನೆಗೆ 
ಉತತುರಿಸಿದ ಸಚವರು, ಇದು ಒಂದೆೇ ದಿನದಲ್್ಲ ಆದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ವರದಿಗಳ 
ಫಲ್ತ್ಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಹಿೇಗ್ಗಿ ದಿನಕೆಕಿ ಒಂದೆರಡು 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮ್ತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತಿತುವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಕಂಟೆೈನ್ ಮಂಟ್  ವಲಯದ ಉಸುತುವ್ರಿ 
ಹೆೋತುತುಕೆೋಂಡಿರುವ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚನ ಪ್ರಮ್ಣದ 
ಪರಿೇಕೆ್ಷಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಬೆೇಕು ಎಂದು ಸೋಚನೆ 
ನೇಡಿರುವುದ್ಗಿ ಅವರು ಇದೆೇ ಸಂದರಡ್ದಲ್್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್್ಲ ಕೆೋರೆೋನ್ 
ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ್ಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಂಗಳವ್ರ ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ. 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ್ದೇನೆ. ಶೇಘ್ರದಲೆ್ಲೇ ಸಿ.ಜಿ. 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲೋ್ಲ ಕೆೋರೆೋನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ್ಗಲ್ದೆ. 
ಇದರಿಂದ್ಗಿ ತ್ವರಿತ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗೆ ನೆರವ್ಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಸಚವ 
ಬಸವರ್ಜ್ ವಿಶ್್ವಸ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಸಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ 25 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ. ಅನುದ್ನ ನೇಡಬೆೇಕೆಂದು 
ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ ಅವರಲ್್ಲ 

ಆಧ್ರ್ ತೊೇರಸಿ 5 ಕೆಜಿ 
ಅಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕ್ರ

ಜೆಜೆಎಂಎಂಸಿ ಕ್ಲೆೇಜಿನಲಿಲಾ 
ಕೊೇವಿಡ್ ಲ್್ಯಬ್ ಆರಂಭ

ಕೊರೊರ್ ಕೊಂಡಿ ಕತ್ತರಸಿರುವುದರಂದ 
ನಗರದಲಿಲಾ ಸೊೇಂಕು ಕಡಿಮೆಯ್ಗಿದೆ

ರ್ಜ್್ಯದ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ
ಮುಂದ್ನ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲಾ ಚಚಿನಾಸಿ ಕ್ರಮ

ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಮೇ 26-  ನಗರದ ಜಯದೆೇವ 
ಜಗದುಗೆರು ಮುರುಘ್ರ್ಜೆೇಂದ್ರ ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ 
ಮಹ್ವಿದ್ಯಾಲಯ (ಜಜೆಎೆಂಎಂಸಿ)ದಲ್್ಲ ಮಂಗಳ 
ವ್ರ ಕೆೋೇವಿರ್ -19 ಪರಿೇಕ್್ಷ ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕಿ  ನಗರ್ಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮತುತು ದ್ವಣಗರೆ ೆ ಜಿಲ ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ ಸಚವ 
ಬಿ.ಎ.ಬಸವರ್ಜ್ ಚ್ಲನ ೆನೇಡಿದರು.

ಕ್ಲೆೇಜಿನ ಸಭ್ಂಗಣದಲ್್ಲ ನಡದೆ ಸರಳ ಕ್ಯಡ್ 
ಕ್ರಮದಲ್್ಲ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಸಚವರು, ದ್ವಣಗರೆಯೆಲ್್ಲ 
ಪರಿೇಕ್್ಷ ಲ್ಯಾಬ್ ಆರಂಭಿಸಬೆೇಕಂೆಬ ಒತ ತ್ುಯ ಕೆೇಳಿ 
ಬಂದ ಹಿನೆನೆಲಯೆಲ್್ಲ ಈಗ್ಗಲೆೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐಎಂಎಸ್ 
ಅಂರ್ ಆರ್ ಸಿಯಲ್್ಲ 

ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನೂತನ ವ್ಹನಗಳನುನು  ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸು್ತವ್ರ ಸಚಿವ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರ್ಜ್ ಅವರು ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲಿಕಗೆೆ 
 ಹಸ್್ತಂತರಸಿದರು. ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಿೇರವಾರ, ಶ್ಸಕರುಗಳ್ದ ಶ್ಮನೂರು ಶವರಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರರ್ಥ್,  

ಮೆೇಯರ್ ಬಿ.ಜಿ. ಅಜಯ್ ಕುಮ್ರ್ ಹ್ಗೂ ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರದದಿರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 26 – ಕೆೈಗೆಟಕುವ 
ದರಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇತ್್ಸಹಿಸಲು 20 ಲಕ್ಷ 
ರೋ. ಮೌಲಯಾದ ಅಪ್ಟ್ಡ್ ಮಂಟ್ ಗಳ ಮದಲ 
ನೆೋೇಂದಣಿಗೆ ಮುದ್್ರಂಕ ಶುಲಕಿವನುನೆ ಶೆೇ.5ರಿಂದ 
2ಕೆಕಿ ಇಳಿಸಲು ರ್ಜಯಾ ಸಕ್ಡ್ರ ನರಡ್ರಿಸಿದೆ.

ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ 
ಅವರ ಅರಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್್ಲ ನಡೆದ ಕಂದ್ಯ ಹ್ಗೋ 
ಮುಜರ್ಯಿ ಇಲ್ಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ 
ಸಭೆಯಲ್್ಲ ಈ ನಧ್ಡ್ರ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲ್ಗಿದೆ.

ಇದೆೇ ವೆೇಳೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೋ.ಗಳವರೆಗಿನ 
ಮೌಲಯಾದ ಅಪ್ಟ್ಡ್ ಮಂಟ್ ಗಳ ನೆೋೇಂದಣಿ 
ಶುಲಕಿವನುನೆ ಶೆೇ.5ರಿಂದ ಶೆೇ.3ಕೆಕಿ ಇಳಿಸಲು 
ನರಡ್ರಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಕೆೋರೆೋನ್ ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್್ಲ 2020-21 ನೆೇ 

ಸ್ಲ್ನಲ್್ಲ 3524 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.ಗಳಷುಟು ಕಡಿಮ 
ರ್ಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹವ್ಗಬಹುದೆಂದು ಸಭೆಯಲ್್ಲ 
ಅಂದ್ಜಿಸಲ್ಗಿದೆ.

164 ತ್ಲೋ್ಲಕುಗಳಲ್್ಲ ರೋ ನ್ಯಾಯ 
ಮಂಡಳಿ ರಚಸಲು ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರಗಳು ಇದೆೇ 
ಸಂದರಡ್ದಲ್್ಲ ಸೋಚಸಿದ್್ದರೆ.

ಡೆೋ್ರೇನ್ ಆಧ್ರಿತ ಸವೆಡ್ ಸರ್ತ್ವ 
ಯೊೇಜನೆಯಡಿ 16000 ಗ್್ರಮಗಳನುನೆ 
ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಗ್್ರಮ ನವ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರ 
ವ್ಸಸಥಾಳದ ಆಸಿತುಗಳಿಗೆ ಪ್್ರಪಟಿಡ್ ಕ್ರ್ಡ್ 
ವಿತರಿಸುವ ಯೊೇಜನೆ ಇದ್ಗಿದೆ. ಈ 
ಯೊೇಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಿನವನುನೆ ತ್ವರಿತವ್ಗಿ 
ಕ್ಯಡ್ಗತಗೆೋಳಿಸಲು ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ 
ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ ಸೋಚಸಿದ್್ದರೆ.

ಅಪ್ಟ್ನಾ ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಮೊದಲ 
ರೊೇಂದಣಿ ರುಲಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 26 - ತರ್ಳುನ್ಡು ಮ್ದರಿಯಲ್್ಲ ರ್ಜಯಾದಲೋ್ಲ ಸ್ಟುಂಪ್ 
ಡೋಯಾಟಿಗೆ ರಿಯ್ಯಿತಿ ಕೆೋಡುವ ಬಗೆಗೆ ಚಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಂದ್ಯ ಸಚವ ಆರ್. 
ಅಶೆೋೇಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ. ಸುದಿ್ದಗ್ರರ ಜೆೋತೆ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಟುಂಪ್ ಡೋಯಾಟಿ 
ರಿಯ್ಯಿತಿ ನೇಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುಳಿವು ನೇಡಿದರು.

ಅಪ್ಟ್ಡ್ ಮಂಟ್ ನೆೋೇಂದಣಿಯಲ್್ಲ  ತರ್ಳುನ್ಡು ಸಕ್ಡ್ರ ರಿಯ್ಯಿತಿ 
ಕೆೋಟಿಟುದು್ದ, ಈ ಬಗೆಗೆ ಶೇಘ್ರವೆೇ ಸಕ್ಡ್ರ ತನನೆ ತಿೇಮ್ಡ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ದೆ. ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ 
ಸಡಿಲ್ಕೆಯಿಂದ್ಗಿ ಹೆೋರ ದೆೇಶ ಹ್ಗೋ ರ್ಜಯಾಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿತುದ್್ದರೆ. ಹ್ಗ್ಗಿ, 
ಕೆೋರೆೋನ್ ಸೆೋೇಂಕ್ತರ ಸಂಖೆಯಾ ಹೆಚು್ಚತಿತುದೆ. ಮುಖಯಾವ್ಗಿ ಮಹ್ರ್ಷಟು್ರ ಹ್ಗೋ 
ತರ್ಳುನ್ಡಿನಂದ ಜನರು ಬರುತಿತುದು್ದ, ಕೆೋರೆೋನ್ ಸೆೋೇಂಕನುನೆ  ಹೆೇಗೆ 
ತಡೆಗಟಟುಬಹುದೆಂದು ಸಮ್ಲೆೋೇಚನೆ ಮ್ಡಲ್ಗುತಿತುದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಶ್ರರ್ಕ 
ವಗಡ್ಗಳಿಗೋ ಪರಿಹ್ರ ಕೆೋಡುವ  ನಟಿಟುನಲ್್ಲ ಚಚೆಡ್ ಮ್ಡುತೆತುೇವೆ. ಈಗ್ಗಲೆೇ ಸಿಎಂ 
ಬಹುತೆೇಕ ಶ್ರರ್ಕ ವಗಡ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹ್ರ ಘೆೋೇಷಣೆ ಮ್ಡಿದ್್ದರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಸ್ಟೆಂಪ್ ಡೂ್ಯಟ್ ರಯ್ಯಿತಿ 
ನಿೇಡಲು ಚಿಂತರೆ : ಅಶೊೇಕ್ 

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ) (3ರೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆಕೆ)

ದ್ವಣಗೆರೆ,ಮೇ 26- ಇದೆೇ 
ದಿನ್ಂಕ 30ರೆೋಳಗೆ ಮಹ್ನಗರ 
ಪ್ಲ್ಕೆಯ ಕಂದ್ಯ ಪ್ವತಿಸಿದವರಿಗೆ 
ನೇಡಲ್ಗಿದ್ದ ಶೆೇ. 5ರಷುಟು ರಿಯ್ಯಿತಿ 
ಯನುನೆ ಬರುವ ಜೋನ್ 30ರವರೆಗೆ 
ವಿಸತುರಿಸುವುದರ ಮೋಲಕ ಸ್ವಡ್ಜನಕ 
ರಿಗೆ ಅನುಕೋಲ ಮ್ಡಿಕೆೋಡುವುದ್ಗಿ 
ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ ಸಚವ ಬಿ.ಎ. 
ಬಸವರ್ಜ್ (ಭೆೈರತಿ) ರರವಸೆ ನೇಡಿದ್್ದರೆ.

ಪ್ಲ್ಕೆಯ ವಿರೆೋೇರ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯಾರು 
ಮ್ಡಿಕೆೋಂಡ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಚವರು ಈ ಆಶ್್ವಸನೆ 
ನೇಡಿದ್್ದರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನ್ಯಕ ಎ.ನ್ಗರ್ಜ್ 

ಮತುತು ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಸದಸಯಾ ದೆೇವರಮನೆ 
ಶವಕುಮ್ರ್ ಅವರುಗಳು 
`ಜನತ್ವ್ಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆಯಲ್್ಲ ಇಂದು 
ಏಪ್ಡ್ಡ್ಗಿದ್ದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ 
ಸಭೆಯಲ್್ಲ ಪ್ಲೆೋಗೆಂಡಿದ್ದ ಸಚವರನುನೆ 
ಭೆೇಟಿ ಮ್ಡಿ ಸಲ್್ಲಸಿದ್ದ ಲ್ಖಿತ ಮನವಿ 

ಪತ್ರವನುನೆ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಸಚವರು, ಲ್ಕ್ 
ಡೌನ್ ನಂದ ನ್ಗರಿಕರು ತೆೋಂದರೆಗೆೋಳಗ್ಗಿದು್ದ, ಈ 
ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್್ಲ ಕಂದ್ಯ ಪ್ವತಿಗೆ ಮತೆೋತುಂದು ತಿಂಗಳ 
ಕ್ಲ ರಿಯ್ಯಿತಿಗೆ ಅವಕ್ಶ 

ಪ್ಲಿಕೆ ಕಂದ್ಯ ಪ್ವತಿಸಲು ಜೂನ್ 
30ರವರೆಗೆ ಅವಕ್ರ : ಸಚಿವರ ಭರವಸೆ

ವಸತಿ ಮತು್ತ  
ವ್ಣಿಜ್ಯದ ಕಂದ್ಯ 
ಪರಷಕೆರಣೆ ಕೆೈಬಿಡಲು 
ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ. ಹೆಚಿಚಿಸಿರುವ 
ಕಂದ್ಯದಲಿಲಾ ಕಡಿಮೆ 
ಮ್ಡಲು ಕ್ರಮ 
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ದ್ವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಚಂದೆೋ್ರೇದಯ 
ರ್ಲ್ ಮುಂಭ್ಗದ ವ್ಸಿ ದಿ. ಕೆ.ಎಸ್. 
ಕ್ರಣ್ ಕುಮ್ರ್ (ಕ್ತೋತುರು ಹೆೋೇಟೆಲ್)  
ಇವರ ಪುತ್ರ ಕೆ.ಕೆ. ಸೃಜನ್ (15) ಇವರು 
ದಿನ್ಂಕ 25.05.2020ರ ಸೆೋೇಮವ್ರ 
ನರನರ್ದರು. ಅಜಿಜಿ, ತ್ಯಿ, ಓವಡ್ 
ಸಹೆೋೇದರ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅಪ್ರ ಬಂರುಗಳನುನೆ 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತಯಾಕ್್ರಯೆಯು ದಿನ್ಂಕ 
26.05.2020ರ ಮಂಗಳವ್ರ ಸಂಜೆ 4 
ಗಂಟೆಗೆ ಶಂಕರನಹಳಿಳಿ ತೆೋೇಟದಲ್್ಲ ನೆರವೆೇರಿತು. 

ಕೆ.ಕೆ. ಸೃಜನ್  
ನಿಧನ

ದ್ವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಚಂದೆೋ್ರೇದಯ 
ರ್ಲ್ ಮುಂಭ್ಗದ ವ್ಸಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಕ್ರಣ್ 
ಕುಮ್ರ್ (ಕ್ತೋತುರು ಹೆೋೇಟೆಲ್) (43) 
ಇವರು ದಿನ್ಂಕ 25.05.2020ರ ಸೆೋೇಮ 
ವ್ರ ನರನರ್ದರು.  ತ್ಯಿ, ಪತಿನೆ, ಓವಡ್ ಪುತ್ರ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅಪ್ರ ಬಂರುಗಳನುನೆ ಅಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತಯಾಕ್್ರಯೆಯನುನೆ ದಿನ್ಂಕ 26.05. 
2020ರ ಮಂಗಳವ್ರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶಂಕರನ 
ಹಳಿಳಿ ಗ್್ರಮದ ತೆೋೇಟದಲ್್ಲ ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ಯಿತು.

ಕ್ರಣ್ ಕುಮ್ರ್ 
ನಿಧನ

ಮರೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೆೇಔಟ್, ಬಿ ಬ್್ಲಕ್ ನಲ್್ಲ 

15x44 ಉತತುರ, 2 BHK, 
24 ಗಂಟೆ ನೇರಿನ ಸೌಲರಯಾ ಮತುತು 
ವ್ಸುತು ಇರುವ ಮನೆ ಬ್ಡಿಗೆಗಿದೆ. 

(ಸಸಯಾಹ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ರ)
ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ :

ಫೇ.: 94493 74348

L.S. ARCADE  
FOR RENT

2nd Floor Located at 3rd 
main, 3rd Cross, MCC 'B' 

Block, Davangere-4.  
Mamas Joint Road

2000 sqf Office Space available 
Contact : 98869 30010

ಮರೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ವಿದ್ಯಾನಗರ ಲ್ಸ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟುಪ್, 

ರಂಗನ್ಥ ಬಡ್ವಣೆಯಲ್್ಲ ಗೌ್ರಂರ್ 
ಫ್ಲೇರ್ ನಲ್್ಲ 1BHK ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

91104 05636
98448 50173

2BHK ಮರೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
#686/3, ಪ್.ಜೆ. ಬಡ್ವಣೆ, 8ನೆೇ 

ಮೇನ್, 7ನೆೇ ಕ್್ರಸ್, ಲೋರ್್ಸಡ್  ಬ್ಯ್್ಸ 
ಸೋಕಿಲ್ ಹತಿತುರ, 1ನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್್ಲ 

2 BHK ಮನೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಬೆೋೇರ್ /
ಮುನ್ಸಪಲ್ ನೇರಿನ ಸೌಕಯಡ್ವಿದೆ.

96325 55910, 87926 62185

ಹೆಸರು ಬದಲ್ವಣೆ
ಮೋಲ್ಮನ ಶದ್ದಲ್ಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೋಲ್ಮನ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, 30 ವಷಡ್, 
ಅಲಗಿಲವ್ಡ ಗ್್ರಮ, ಹರಪನಹಳಿಳಿ ತ್||, ಬಳ್ಳಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ವ್ಸಿಯ್ದ 
ನ್ನು ನನನೆ ಆಧ್ರ್ ಕ್ರ್ಡ್ ನಲ್್ಲ ಶದ್ದಲ್ಂಗಪ್ಪ ಎಂ. ಎಂದು, ಪ್ನ್ 
ಕ್ರ್ಡ್ ನಲ್್ಲ ಶದ್ದಲ್ಂಗಪ್ಪ ಕೆ.ಎಂ. ಎಂದು ನಮೋದ್ಗಿದು್ದ, ಈ ಮೇಲ್ನ  
3 ಹೆಸರುಗಳು ನನನೆವೆೇ ಆಗಿದು್ದ ಇನುನೆ ಮುಂದೆ ನನನೆ ಎಲ್್ಲ ವಯಾವಹ್ರಗಳು 
ಹ್ಗೋ ದ್ಖಲ್ತಿಗಳೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಿ ಮ್ಡಿದಂತೆ 
ಮುಂದುವರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋೇಗುತೆತುೇನೆ. ದಿನ್ಂಕ : 20.5.2020 ರಂದು 
ನೆೋೇಟರಿ ದ್ವಣಗೆರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮ್ಣಿೇಕರಿಸುತೆತುೇನೆ. 

ಸಹಿ/- ಮೂಲಿಮನಿ ಶದದಿಲಿಂಗಪ್ಪ

ನಿೇರನ ಲಿೇಕೆೇಜ್ 
(ವ್ಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತಿತುತರೆ ಕಟಟುಡಗಳ 
ಬ್ತ್ ರೋಂ, ಬ್ಲಕಿನ, ಟೆರೆೇಸ್ , 
ನೇರಿನ ತೆೋಟಿಟು, ಗೆೋೇಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನೇರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ , ಎಲ್್ಲ ರಿೇತಿಯ 
ನೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಹ್ಗೂ 
ಸಿಟ್ ಕ್ಂಪೇಸ್ಟೆ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

License No - JDA/F&PP/
KAR/FE19-200282/2019-20
93411 71212, 81054 98069

Smart city 
Cabs Dvg
Etios 4 +1 Ac Timings :  

7 am to 7 pm  
minimum 4 km=Rs 100/-

above per km-Rs 10/-
4,8,12, hrs packages available

08192 255555, 9986818205

ಜಮೇನು ಮ್ರ್ಟಕ್ಕೆದೆ
ಲೆೋೇಕ್ಕೆರೆ ಗ್್ರಮದ ಸೋಕಿಲ್  ಪಕಕಿದಲ್್ಲ 
ಸೆೈಟ್  ಮ್ಡಲು ಸೋಕತುವ್ದ 2 ಎಕರೆ 
ಜರ್ೇನು ಮ್ರ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಯಾನಟೆೈಸರ್ 
ಸ್ಟುಯಂರ್ ಮ್ರ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ :
9902940394, 9060895450

ಮ್ಂತಿ್ರಕ ವೊೇಡಿ ಬೆಟಟೆಪ್ಪ
ವಶೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲಿಸ್ಟೆ 
ಸಿತು್ರೇ-ಪುರುಷ ವಶೇಕರಣ, ಗುಪತು ಲೆೈಂಗಿಕ 

ದ್ಂಪತಯಾ ಸಮಸೆಯಾ, ಇಷಟುಪಟಟುವರು 
ನಮ್ಮಂತ್ಗಲು ಶೇಘ್ರದಲ್್ಲ ಪರಿಹ್ರ 

ಮ್ಡುತ್ತುರೆ. ಪೇನ್  ಮೋಲಕ ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ:
ಗ್ಂಧಿ ಸಕಡ್ಲ್ , ದ್ವಣಗೆರೆ.
ಮ. : 8971699826

ಮರೆಗಳು ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ
ಮರೆಗಳು ಲಿೇಜ್ ಗೆ ಇವೆ
MCC 'B' Block ನಲ್್ಲ, ಕುವೆಂಪು 
ಬಡ್ವಣೆಯಲ್್ಲ, ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್್ಲ.

ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟುೇಟ್  ಏಜೆಂಟ್ :
ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ

99166 12110, 93410 14130

UPS BATTERY
& R.O. ವ್ಟರ್  ಫಲಟೆರ್ 
ಕಂತುಗಳಲ್್ಲ ಲರಯಾ. ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ:
PEACE ENTERPRISES

Mob: 98801 56667, 
83100 42490, 91102 05896

ಗೊೇಡೌನ್ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಹೆೋಸ ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೇಸ್ ಎದುರು, 

37x80 ಅಳತೆಯ 25 HP ಕರೆಂಟ್, 
ನೇರಿನ ಸೌಕಯಡ್ವಿದೆ. ಗೆೋೇಡೌನ್ 
ಅಥವ್ ಫ್ಯಾಕಟುರಿಗೆ  ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

ಫೇ. : 94486 68033

ಓದುಗರ ಗಮನಕೆಕೆ
ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿಲಾ ಪ್ರಕಟವ್ಗುವ ಜ್ಹಿೇರ್ತುಗಳು 
ವಿಶ್ವಾಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲಿಲಾನ ಮ್ಹಿತಿ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ಗುಣಮಟಟೆ 
ಮುಂತ್ದವುಗಳ ಕುರತು ಆಸಕ್ತ ಸ್ವನಾಜನಿಕರು 
ಜ್ಹಿೇರ್ತುದ್ರರೊಡರೆಯೇ ವ್ಯವಹರ ಸಬೆೇಕ್ಗು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆಕೆ ಪತಿ್ರಕೆ ಜವ್ಬ್ಧಾರಯ್ಗುವುದ್ಲಲಾ.

-ಜ್ಹಿೇರ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಸುವಣ್ನಾವಕ್ರ
ಯುವಕ / ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ, ನರುದೆೋಯಾೇಗಿ 
ಗಳಿಗೆ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಉದೆೋಯಾೇಗಸಥಾರಿಗೆ ಯ್ವುದೆೇ 
ಬಂಡವ್ಳವಿಲ್ಲದೆೇ  ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೆೇಳೆಯಲ್್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ  
25 ರಿಂದ 30 ಸ್ವಿರ ಗಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನುನೆ ನನಸು 
ಮ್ಡಿಕೆೋಳುಳಿವ ಅದುಭುತ ಸುವಣ್ಡ್ವಕ್ಶ. ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ:

93435 46891

ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಿರೆ
ಟೆಲ್ಕ್ಲಸ್ಡ್  - ಅವಿವ್ಹಿತರು
ಸಂಬಳ 6000 + Incentives

ಹೆಲ್ಪಸ್ಡ್  (ಹುಡುಗರು) ಸಂಬಳ - 7000/-
ವಿದ್ಯಾಹಡ್ತೆ: SSLC or PUC.

ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ:
99642 22603, 78992 96668

REQUIRED
B.Com. Graduates with 
Computer knowledge 

and Tally works for 
Auditors office.
Contact between:

10.30 AM to 6.30 PM.
08192 - 232918

ಜಮೇನು ಮ್ರ್ಟಕ್ಕೆದೆ
ಆನಗೆೋೇಡು ಗ್್ರಮದ ಹತಿತುರ 
ಆನಗೆೋೇಡು ಅರಣಯಾ ಪ್ಕ್ಡ್  
ಹಿಂಭ್ಗದಲ್್ಲ 3 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ 
ಜರ್ೇನು ಮ್ರ್ಟಕ್ಕಿದೆ.
78925 68884, 94480 24151, 
94483 39367, 97399 35741

ಮರೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮದಲನೆ ಮಹಡಿಯ 3 ಬೆರ್  ರೋಂನ 
ಮನೆ, # 1519/17, ಶ್ರೇ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ಕೃಪ, 
ಶವಕುಮ್ರ ಬಡ್ವಣೆ, 2ನೆೇ ಹಂತ.
ಶ್ರೇ ಸಂಜಿೇವಿನ ಆಂಜನೆೇಯ ದೆೇವಸ್ಥಾನದ 

ಹತಿತುರ, ಹದಡಿ ರಸೆತು, ದ್ವಣಗೆರೆ-5.

97431 21419, 83103 12057

ಸಿಂಗಲ್  ಬೆಡ್  ರೂಂ 
ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ̀ಎ' ಬ್್ಲಕ್ , 5ನೆೇ 
ಕ್್ರಸ್ ನಲ್್ಲ ಅಟ್ಯಾರ್ಡಾ  ಬ್ತ್ ರೋಂವುಳಳಿ 
ರೋಂ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
08192-250622, 89717 17912

ಮರೆ ಲಿೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
1 BHK I Floor, North 
Facing ಮನೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ. 
(ಜಯನಗರ ಚರ್ಡ್  ಹತಿತುರ).

ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ:
99802 69719

ತುಚನಾಘಟಟೆದ 
ರೆಡಿಡಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿಧನ

ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೋ್ಲಕು ತುಚಡ್ಘಟಟು ಗ್್ರಮದ 
ವ್ಸಿ ರೆಡಿಡಾ ರುದ್ರಪ್ಪ (74) ಇವರು ದಿನ್ಂಕ: 
26-05-2020 ರಂದು ಮಂಗಳವ್ರ ಸಂಜೆ 
4 ಗಂಟೆಗೆ ನರನರ್ಗಿದ ್್ದರೆ. ನ್ಲ್ವರು 
ಪುತ್ರರು, ಓವಡ್ ಪುತಿ್ರ ಹ್ಗೋ ಅಪ್ರ 
ಬಂರುಗಳನುನೆ ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತಯಾಕ್್ರಯೆಯು ದಿನ್ಂಕ: 27-05-2020 
ರಂದು ಬುರವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 
ತುಚಡ್ಘಟಟು ಗ್್ರಮದ ಅವರ ಸ್ವಂತ 
ಜರ್ೇನನಲ್್ಲ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ರ್ಣೆೇಬೆನೋನೆರು, ಮೇ 26- ಎಪ್ಎಂಸಿ ಕ್ಯಡ್ದಶಡ್ ಸತಿೇಶ್  ಕುಮ್ರ್ 
ಕಛೆೇರಿ ಪ್ರವೆೇಶಕೆಕಿ ತಡೆಹ್ಕ್, ಅವರ ವಗ್ಡ್ವಣೆಗೆ ಒತ್ತುಯಿಸಿ ಬಿಜೆಪ್ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿರ ರ್ಜಕ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್್ಲ ಗುರುತಿಸಿಕೆೋಂಡಿರುವ ವತಡ್ಕರು 
ತಮ್ಮ ವಯಾವಹ್ರ ಬಂದ್ ಮ್ಡಿ ಇಂದು  ಪ್ರತಿರಟಿಸಿದರು. 

ಕ್ಯಡ್ದಶಡ್ ವಗ್ಡ್ವಣೆಗೆ  ಸಚವ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ಟಿೇಲ್ ಹ್ಗೋ ಶ್ಸಕ 
ಅರುಣಕುಮ್ರ್ ಮೇಲೆ ಒತತುಡ ತರುತಿತುರುವವರ ಜೆೋತೆಯಲ್್ಲಯೆೇ 
ಕ್ಯಡ್ದಶಡ್ಯನುನೆ ಇಲ್್ಲಯೆೇ ಉಳಿಸಿಕೆೋಳುಳಿವ ಪ್ರಯತನೆ ಬಿಜೆಪ್ಯ ಕೆಲ 
ಮುಖಂಡರು ಹ್ಗೋ ವತಡ್ಕರಿಂದ  ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಲ್ಗುತಿತುದೆ.

ಪ್ರತಿರಟನೆಯಲ್್ಲ ಎಪ್ಎಂಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ವತಡ್ಕ ಸಂಘದ ಅರಯಾಕ್ಷ 
ಸದ್ನಂದ ಉಪ್್ಪನ ಹ್ಗೋ ಪದ್ಧಿಕ್ರಿಗಳು, ವ್ಣಿಜೆೋಯಾೇದಯಾಮ ಸಂಸೆಥಾ 
ಉಪ್ರಯಾಕ್ಷ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆೋಟಿಟುಗೌಡ್ರ, ರ್ಜಣ್ಣ ಮೇಟಗಿ, ಉಮೇಶ್ ಹೆೋನ್ನೆಳಿ, 
ಸೆೋೇಮು ಗೌಡಶವಣ್ಣನವರ, ಮಲ್್ಲಕ್ಜುಡ್ನ ಅರಳಿ, ಅಶೆೋೇಕ ಹೆೋಟಿಟುಗೌಡ್ರ, 
ಅಶೆೋೇಕ ಗಂಗನಗೌಡ್ರ  ಹ್ಗು ಇನನೆತರರು ಭ್ಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕ್ಯನಾದಶನಾ ಕಛೆೇರ ಪ್ರವೆೇರಕೆಕೆ ತಡೆ 
ವಗ್ನಾವಣೆಗೆ ವತನಾಕರ ಒತ್್ತಯ

ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲಿಕೆ ಕ್ಮಗ್ರ ಶೇಘ್ರ ಪೂಣನಾಗೊಳಿಸಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದ್ಂದ) ಕಯೆುಐಡಿಎಫ್ ಸಿ 
ಕ್ಯಡ್ಪ್ಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಈಗ್ಗಲೆೇ ಶೆೇ.50 ಕಲೆಸ ಮುಗಿದಿದ.ೆ ಗುರಿ 
ಹೆೋಂದಲ್ದ 18 ಓವರ್ ಹರೆ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ 
ಪೆೈಕ್ 14 ಓಹರೆ್ ಟಿ ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ಲವ.ೆ ಒಟುಟು 50 ಝೇನ್ ಗಳನ್ನೆಗಿ 
ಮ್ಡಿಕೆೋಂಡು ಕಲೆಸ ನವಡ್ಹಿಸಲ್ಗುತಿತುದ.ೆ 
ಓಹರೆ್ ಟಿ ನರ್ಡ್ಸಲು ಚಕಕಿನಹಳಿಳಿ ಸೆೇರಿದಂತ,ೆ 
ಎರಡು ಕಡ ೆ ಜ್ಗದ ಸಮಸೆಯಾ ಎದುರ್ಗಿದೆ 
ಎಂದರು. ಸಹ್ಯಕ ಕ್ಯಡ್ಪ್ಲಕ 
ಇಂಜಿನಯರ್ ಶವಶಂಕರ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಚಕಕಿನಹಳಿಳಿಯಲ್್ಲ ಸಕ್ಡ್ರಿ ಜರ್ೇನು ಸಿಗುತಿತುಲ್ಲ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಓಹರೆ್ ಟಿ ನಮ್ಡ್ಣ 
ವಿಳಂಬವ್ಗಿದ ೆಎಂದರು.

ಸ್್ಮಟ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಎಂಡಿ ಮತುತು ಜಲಸಿರಿ 
ಯೊೇಜನಯೆ ಅಧಿಕ್ರಿ ರವಿೇಂದ್ರ ಮಲ ್್ಲಪರ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, 2022 ರ ಜನವರಿಗ ೆ ಜಲಸಿರಿ 
ಯೊೇಜನಯೆನುನೆ ಪೂಣಡ್ಗೆೋಳಿಸುವ ಗುರಿ 
ನೇಡಲ್ಗಿದ.ೆ 50 ಝೇನ್ ಗಳ ಪೆೈಕ್ 2 
ಝೇನ್ ಗಳಲ್್ಲ ಕ್ಯಡ್ ಪೂಣಡ್ಗೆೋಳಿಸಿ 
ಡಮೆೇ ನೇಡಬೆೇಕ್ತುತು. ಕೆೋರೆೋನ್ 
ಹಿನೆನೆಲಯೆಲ್್ಲ ಈ ಕಲೆಸ ತಡವ್ಗಿದ.ೆ ಡಿಸಂೆಬರ್ 
ಅಂತಯಾದೆೋಳಗ ೆ ಈ ಎರಡೋ ಝೇನ್ ಗಳಲ್್ಲ 
ಕ್ಮಗ್ರಿ ಪೂಣಡ್ಗೆೋಳಿಸಿ ಡಮೆೇಗ ೆ ಸಿದ್ದತೆ 
ಮ್ಡಿಕೆೋಳಳಿಲ್ಗುವುದು ಎಂದರು.

ಶ್ಸಕ ಶ್ಮನೋರು ಶವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಈ ಯೊೇಜನ ೆಆರಂಭಿಸಿದ ಆರು 
ತಿಂಗಳಲೆ್ಲೇ 2 ಜೆೋೇನ್ ನಲ್್ಲ 24x7 ನೇರು 
ಕೆೋಡುತೆತುೇವಂೆದು ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ಹೆೇಳಿದ್ದರು. 
ಆದರ ೆ ಇಷುಟು ದಿನವ್ದರೋ ಕ್ಮಗ್ರಿಯೆೇ 
ಪೂಣಡ್ಗೆೋಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಯರ್ ಗಳ ಕಲೆಸ 
ತೃಪ್ತುಕರವ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಪೌರ್ಡಳಿತ ನದೆೇಡ್ಶನ್ಲಯದ 
ನದೆೇಡ್ಶಕ್ ಕ್ವೆೇರಿ ಬಿ.ಬಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಜಲಸಿರಿ ಯೊೇಜನಗೆ ೆನೇಡಿರುವ ಟೆೈಮ್ ಲೆೈನ್ 
ಪ್ರಕ್ರ ಕಲೆಸ ಆದರೋ ನಗದಿತ ಸಮಯದಲ್್ಲ 
ಮುಗಿಯುತತುದ.ೆ ಈ ನಟಿಟುನಲ್್ಲ ಕಲೆಸ 
ಮ್ಡಬೆೇಕಂೆದರು.

ಸಚವರು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಿ ಕಂಟ್್ರ್ಯಕ್ಟು 
ಹಿಡಿದಿರುವ ಕಂಪನೆಗಳಿಗ ೆ ನೆೋೇಟಿಸ್ ನೇಡಿ 
ಕಲೆಸಗ್ರರನುನೆ ಕರಯೆಿಸಿಕೆೋಂಡು ಕಲೆಸವನುನೆ 
ಆರಂಭಿಸಿ, ಶೇಘ್ರದಲ್್ಲ ಕ್ಮಗ್ರಿ 
ಪೂಣಡ್ಗೆೋಳಿಸಬೆೇಕು. ಪ್.ಬಿ ರಸೆತು ಸೆೇರಿದಂತ,ೆ 
ಬಿೇದಿ ದಿೇಪಗಳನುನೆ ಸಮಪಡ್ಕವ್ಗಿ 
ನವಡ್ಹಿಸುತಿತುಲ್ಲ. ನ್ನೆೇ ನೆೋೇಡಿದೆ್ದೇನ.ೆ ಅನೆೇಕ 
ಲೆೈಟುಗಳು ಉರಿಯುತಿತುಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕ್ಯಡ್ಪ್ಲಕ ಇಂಜಿನಯರ್ ಒಂದು 
ವ್ರದೆೋಳಗ ೆಈ ದಿೇಪಗಳ ನವಡ್ಹಣ ೆಕಲೆಸ 
ಮ್ಡಿಸಬೆೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರ ೆಅಧಿಕ್ರಿ ವಿರುದ್ದ 
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೋಳುಳಿತೆತುೇನ ೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ 

ನೇಡಿದರು.
ಪ್ಲ್ಕ ೆ ಆಯುಕತು ವಿಶ್ವನ್ಥ ಮುದಜಿಜಿ 

ಮ್ತನ್ಡಿ, ಪೌರ ಕ್ರ್ಡ್ಕರ ಗೃಹಭ್ಗಯಾ 
ಯೊೇಜನಯೆಡಿ ಒಟುಟು 381 ಮನಗೆಳು 
ಮಂಜೋರ್ಗಿದು್ದ, ಈ ಪೆೈಕ್ 244 ಗೃಹಗಳ 
ಮೇಲ್ಛಾವಣ ೆಪೂಣಡ್ಗೆೋಂಡಿದ.ೆ 56 ಮನಗೆಳು 
ನಂಟ್್ಲ ಹಂತದಲ್್ಲದ್ದರ,ೆ 81 ತಳಪ್ಯ 
ಹಂತದಲ್್ಲವ ೆಎಂದರು. 

ಪ್ಲ್ಕಯೆು ಆಸಿತು ತರೆಿಗ ೆವಸೋಲ್ತಿಯಲ್್ಲ 
2018-19 ರಲ್್ಲ ಶೆೇ.83 , 2019-20 ರಲ್್ಲ 
ಶೆೇ. 83.49 ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಧಿಸಿದರ ೆ 2020-21 
ರಲ್್ಲ 0.24 ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಧಿಸಿದ.ೆ ಕ್ರಣ ಆಸಿತು 
ತರೆಿಗ ೆ ಬಹುತೆೇಕ ಏಪ್್ರಲ್ ಮತುತು ಮೇ 
ಮ್ಹಯೆಲ್್ಲ ಆಗುತತುದ.ೆ ಈ ಬ್ರಿ ಕೆೋರೆೋನ್ 
ಕ್ರಣ ತರೆಿಗ ೆ ವಸೋಲ್ತಿ ಕಡಿಮಯ್ಗಿದ.ೆ 
ಆದ್ದರಿಂದ ಶೆೇ.5ರಷುಟು ವಿನ್ಯಿತಿಯನುನೆ 
ಜೋನ್ ಮ್ಹಯೆ ಅಂತಯಾದವರಗೆೆ 
ವಿಸತುರಿಸಬೆೇಕಂೆದು ಮನವಿ ಮ್ಡಿದರ,ೆ ಪ್ಲ್ಕೆ 
ವಿರೆೋೇರ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಕ ಎ.ನ್ಗರ್ಜ್ 
ತರೆಿಗ ೆ ರಿಬೆೇಟ್ ಗ ೆ ಮುಂದಿನ ವಷಡ್ದ ವರಗೆೆ 
ಅವಧಿ ವಿಸತುರಿಸಬೆೇಕಂೆದು ಮನವಿ ಮ್ಡಿದರು.

ಆಯುಕತುರು ನೇರಿನ ಶುಲಕಿದಲ್್ಲ ನಗದಿತ 
ಬೆೇಡಿಕಗೆಿಂತ ಕಡಿಮ ವಸೋಲ್ತಿ ಆಗುತಿತುದ.ೆ 
ಕ್ರಣ ಈ ಹಿಂದ ೆವ್ಷ್ಡ್ಕ ತಲ್ ಮನಯೆಿಂದ 
1500ರೋ. ವಸೋಲ್ತಿ ಮ್ಡಬೆೇಕಂೆದು 

ಆದೆೇಶಸಲ್ಗಿತುತು. ನಂತರ 2100 ರೋ.ಗಳ 
ವಸೋಲ್ತಿಗ ೆ ಆದೆೇಶವ್ಗಿತುತು. ಆದರೆ 
ಅನೆೇಕರು 1500 ರೋ.ಗಳನೆನೆೇ ಕಟುಟುತ್ತು 
ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಗದಿತ ಬೆೇಡಿಕಗೆಿಂತ ಕಡಿಮ 
ಇದ.ೆ ಹ್ಗೋ ಕೆೋೇವಿರ್ ಹಿನೆನೆಲಯೆಲ್್ಲ ಈ 
ಬ್ರಿ ಶೆೇಕಡ್ವ್ರು ಪ್ರಗತಿ ಕೋಡ ಕಡಿಮ 
ಇದ ೆ ಎಂದರು. ಮಳಿಗ ೆ ಬ್ಡಿಗ ೆ ವಸೋ 
ಲ್ತಿಯಲ್್ಲ 2019-20 ರಲ್್ಲ ಶೆೇ.30.83 
ಸ್ರನಯೆ್ಗಿದ್ದರ,ೆ 2020-21 ರಲ್್ಲ ಈವರಗೆೆ 
ಶೆೇ.4.28 ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದ ೆಎಂದರು.

ಸ್ಥಾಯಿ ಸರ್ತಿ ಅರಯಾಕ್ಷ ವಿೇರೆೇಶ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಮಳಿಗಗೆಳನುನೆ ಸಬ್ ಲ್ೇಸ್ 
ಮ್ಡುತಿತುರುವುದರಿಂದ ಆದ್ಯ 
ಮರಯಾವತಿಡ್ಗಳ ಪ್ಲ್ಗುತಿತುದ.ೆ ಇದನುನೆ 
ತಪ್್ಪಸಬೆೇಕಂೆದರು.

ಸಭಯೆಲ್್ಲ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ, 
ಶ್ಸಕ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್, ವಿಧ್ನ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯಾ ಅಬು್ದಲ್ ಜಬ್್ಬರ್, ಪ್ಲ್ಕೆ 
ಮೇಯರ್ ಬಿ.ಜಿ.ಅಜಯಕುಮ್ರ್, ಉಪ 
ಮೇಯರ್ ಸೌಮಯಾ ನರೆೇಂದ್ರಕುಮ್ರ್, ಪ್ಲ್ 
ಕಯೆ ವಿವಿರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸರ್ತಿಗಳ ಅರಯಾಕ್ಷರ್ದ 
ಪ್ರಸನನೆಕುಮ್ರ್, ಜಯಮ್ಮ ಆರ್ ಗೆೋೇಪ್ 
ನ್ಯಕ್, ಎಸ್.ಟಿ.ವಿೇರೆೇಶ್, ಗೌರಮ್ಮ, 
ಜಿಲ್್ಲಧಿಕ್ರಿ ಮಹ್ಂತೆೇಶ ಬಿೇಳಗಿ, ಪ್ಲ್ಕೆ 
ಸದಸಯಾರು ಹ್ಗೋ ಇತರ ೆಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ಇದ್ದರು.

ದೆೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದರನಾನಕೆಕೆ ಮುಕ್ತ
(1ರೆೇ ಪುಟದ್ಂದ) ದೆೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್್ಲ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೋಲಕ ದೆೇವರ 
ಸೆೇವಗೆಳ ಕ್ಯಡ್ಗಳ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂರ ಮ್ಡಲ್ಗುತತುದ.ೆ ಮೈಸೋರು 
ಚ್ಮುಂಡೆೇಶ್ವರಿ, ಕುಕೆಕಿ ಸುಬ್ರಮಣಯಾ, ಕೆೋಲೋ್ಲರು ಮೋಕ್ಂಬಿಕ್, 
ರಮಡ್ಸಥಾಳ ಸೆೇರಿದಂತ ೆಪ್ರಮುಖ 52 ದೆೇವ್ಲಯಗಳು ಜೋನ್ 1ರಿಂದ 
ತರೆಯೆಲ್ವ.ೆ

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆ ನೇಡಿರುವ ರಮಡ್ಸಥಾಳ ವಿೇರೆೇಂದ್ರ 
ಹಗೆಗೆಡಯೆವರ ಆಪತು ಕ್ಯಡ್ದಶಡ್ ವಿೇರು ಶಟೆಿಟು ಹಗೆಗೆಡ ೆಅವರು, ಶ್ರೇ ಕೆ್ಷೇತ್ರ 
ರಮಡ್ಸಥಾಳದಲೋ್ಲ ರಕತುರಿಗ ೆ ಮಂಜುನ್ಥನ ದಶಡ್ನ ಭ್ಗಯಾ 
ನೇಡಲ್ಗುವುದು. ಮುಜರ್ಯಿ ಇಲ್ಖಯೆ ಸೋಚನಯೆಂತೆ 
ರಮಡ್ಸಥಾಳದಲೋ್ಲ ದೆೇವರ ದಶಡ್ನಕೆಕಿ ವಯಾವಸೆಥಾ ಮ್ಡಲ್ಗುವುದು. 
ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಅಂತರ, ಸ್ಯಾನಟೆೈಜರ್, ಆರೆೋೇಗಯಾ ತಪ್ಸಣ ೆಸೆೇರಿದಂತ ೆಎಲ ್್ಲ 
ಸಿದಧಿತ ೆ ನಡದೆಿದ.ೆ ರಕತುರಿಗ ೆ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಅಂತರದ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು 
ಮೋಡಿಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ್್ದರ.ೆ

ಹೊರ 
ರ್ಜ್ಯದವರಗೆ 
ಗಡಿ ಬಂದ್ 
(1ರೆೇ ಪುಟದ್ಂದ) ದಿನಗಳಿಂದ 
ಮಹ್ರ್ಷಟು್ರ ಸಕ್ಡ್ರದ 
ಅನುಮತಿ ಪಡದೆು, ರ್ಜಯಾ 
ಪ್ರವೆೇಶಸಲು ಬಂದ ಸ್ವಿರ್ರು 
ಮಂದಿಯನುನೆ ಮತೆತು ಹಿಂದಕೆಕಿ 
ಕಳುಹಿಸಲ್ಗಿದ.ೆ

ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲಲಾ: 
ಆಕೊ್ರೇರ
(1ರೆೇ ಪುಟದ್ಂದ) ಯ್ವ ಸದ 
ಸಯಾರನೋನೆ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್್ವನಸಿಲ್ಲ. 
ಅದರಲೋ್ಲ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯಾರಿಗೆ ಸಭೆಯ ವಿಷಯ 
ವನೆನೆೇ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದಸಯಾರು 
ಸಚವರ ಮುಂದೆ ಆಕೆೋ್ರೇಶ 
ಹೆೋರ ಹ್ಕ್ದರು.

ಕೆೋರೆೋನ್ ಸೆೋೇಂಕು 
ಹೆಚ್್ಚಗಿರುವುದೆೇ ಪ್ಲ್ಕೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತುಯ ಬಡ್ವಣೆಗಳಲ್್ಲ.  ಈ 
ವೆೇಳೆ ಸೆೋೇಂಕು ತಡೆಯುವಲ್್ಲ 
ಸದಸಯಾರ ಪ್ತ್ರ ಬಹುಮುಖಯಾ 
ವ್ದದು್ದ. ಸಚವರು ವ್ರ್ಡ್ 
ಸದಸಯಾರ ಅಭಿಪ್್ರಯಗಳನುನೆ 
ಕೆೇಳಬೆೇಕು. ಆದರೆ ಸದಸಯಾರನುನೆ 
ಹೆೋರಗೆ ಇಟುಟು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರೆ 
ಹೆೇಗೆ? ಎಂದು ಸದಸಯಾರು 
ಸಚವರನುನೆ ಪ್ರಶನೆಸಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಸಚವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರ್ಜ್, 
ತರ್ತುರಿಯಲ್್ಲ ಈ 
ರಿೇತಿಯ್ಗಿದೆ. ಶೇಘ್ರವೆೇ 
ಸದಸಯಾರನೆೋನೆಳಗೆೋಂಡ ಪ್ರತೆಯಾೇಕ 
ಸಭೆ ನಡೆಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದು 
ರರವಸೆ ನೇಡಿದರು.

ಜೆಜೆಎಂಎಂಸಿಯಲಿಲಾ ಕೊೇವಿಡ್ ಲ್್ಯಬ್ ಆರಂಭ

(1ರೆೇ ಪುಟದ್ಂದ) ಆರಂಭಿಸಲ್ಗಿದ.ೆ ಕೆೋೇವಿರ್ 
ಶಂಕ್ತರ ಸಂಖೆಯಾ ಹಚೆು್ಚತಿತುರುವ ಹಿನೆನೆಲಯೆಲ್್ಲ ಮತೆತು 
ರಡು  ಕೆೇಂದ್ರಗಳ ಆರಂರಕೆಕಿ ಚಂತನೆ 
ನಡಸೆಲ್ಗಿತುತು. ಡ್.ಶ್ಮನೋರು 
ಶವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಮತುತು ಛೆೇಮಡ್ನ್  ಎಸ್.
ಎಸ್.ಮಲ್್ಲಕ್ಜುಡ್ನ್ ಅವರು ಲ್ಯಾಬ್ ಆರಂರಕೆಕಿ 
ಒಪ್್ಪಗ ೆನೇಡಿದ ಹಿನೆನೆಲಯೆಲ್್ಲ ಇಂದು ಮತೆೋತುಂದು 
ಲ್ಯಾಬ್ ಆರಂಭಿಸಲ್ಗುತಿತುದ ೆಎಂದರು.

ಲ್ಯಾಬ್ ಆರಂರಕೆಕಿ ಆಸಕ್ತುದ್ಯಕವ್ಗಿ 
ಕ್ಯಡ್ನವಡ್ಹಿಸಿದ ಜಜೆಎೆಂಎಂಸಿಯ ಪ್್ರಂಶು 

ಪ್ಲ ಡ್. ಎಸ್.ಬಿ.ಮುರುಗೆೇಶ್, ಆಡಳಿತ್ಧಿ 
ಕ್ರಿ ಸತಯಾನ್ರ್ಯಣ, ಬ್ಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ 
ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ನದೆೇಡ್ಶಕ ಡ್|| ಕುಮ್ರ್ ಹ್ಗೋ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗಡ್ದವರನುನೆ ಸಚವರು 
ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಬ್ಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸೆಥಾಯ ಅರಯಾಕ್ಷರೋ 
ಆಗಿರುವ ಶ್ಸಕ ಡ್|| ಶ್ಮನೋರು ಶವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಅರಯಾಕ್ಷತ ೆ ವಹಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ 
ಎಂಎಸ್ ಅಂರ್ ಆರ್ ಸಿ ಮತುತು ಜಜೆಎೆಂಎಂಸಿ 
ಎರಡು ಕಡ ೆಲ್ಯಾಬ್ ಅವಕ್ಶ ನೇಡಿ, ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ 

ಸಚವರನುನೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. 
ಶ್ಸಕರುಗಳ್ದ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್, 

ಪ್ರ. ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ಪ್ಲ್ಕ ೆ ವಿಪಕ್ಷ ನ್ಯಕ ಎ.
ನ್ಗರ್ಜ್, ಸದಸಯಾರುಗಳ್ದ ದೆೇವರಮನೆ 
ಶವಕುಮ್ರ್, ಜ.ೆಎನ್.ಶ್ರೇನವ್ಸ್, ವಿನ್ಯಕ 
ಪೆೈಲ್್ವನ್, ಜಿಲ ್್ಲಧಿಕ್ರಿ ಮಹ್ಂತೆೇಶ್ ಬಿೇಳಗಿ, 
ಎಸಿ್ಪ ಹನುಮಂತರ್ಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐಎಂಎಸ್ 
ಅಂರ್ ಆರ್ ಸಿಯ ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ನದೆೇಡ್ಶಕ ಡ್|| 
ಎನ್.ಕ.ೆಕ್ಳಪ್ಪನವರ್, ಪ್್ರಂಶುಪ್ಲ ಡ್|| ಬಿ. 
ಎಸ್.ಪ್ರಸ್ದ್ ಹ್ಗೋ ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ರ್ಜ್್ಯದ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ
(1ರೆೇ ಪುಟದ್ಂದ) ಗ್್ರಂಟ್ ಮೋಲಕ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಹಣ ಸಿಗುತಿತುದೆ ಎಂದು 
ಸಮರ್ಡ್ಸಿಕೆೋಂಡರು. ಈ ಬಗೆಗೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚವರ ಜೆೋತೆ ಮ್ತನ್ಡಿದೆ್ದೇನೆ. 
ಆಗಿರುವ ಕೆೋರತೆ ರರಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲು ಕೆೇಳಿದೆ್ದೇನೆ ಎಂದೋ ಅವರು 
ಇದೆೇ ಸಂದರಡ್ದಲ್್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರ್ಲುಕೆ ಸ್ಮಾಟ್ನಾ ಸಿಟ್ : ರ್ಜಯಾಕೆಕಿ ಇನೋನೆ ನ್ಲುಕಿ ಸ್್ಮಟ್ಡ್ ಸಿಟಿಗಳ 
ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಗಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್ಡ್ರದ ಸಹಕ್ರ ಕೆೋೇರಿದೆ್ದೇವೆ ಎಂದು 
ಸಚವರು ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ. ಗುಲ್ಬಗಡ್, ಬಿಜ್ಪುರ, ಮೈಸೋರು ಹ್ಗೋ ಬಳ್ಳಿರಿಗಳನುನೆ 
ಸ್್ಮಟ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಮ್ಡುವ ಉದೆ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಹರಿಹರ, ಮೇ 26- ಸಕ್ಡ್ರ ರೆೈತರಿಗೆ 
ಅನುಕೋಲವ್ಗುವಂತೆ ಹೆೋೇಬಳಿ 
ಮಟಟುದಲ್್ಲ ರತತುದ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರಗಳನುನೆ 
ತೆರೆದು ರೆೈತರ ಪರವ್ಗಿ ನಲ್ಲಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಜಿ.ಪಂ ಸದಸಯಾ ಹ್ಗೋ ರೆೈತ ಮುಖಂಡ 
ತೆೇಜಸಿ್ವ ಪಟೆೇಲ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್್ಲ ಕನ್ಡ್ಟಕ ರ್ಜಯಾ ರೆೈತ 
ಸಂಘ ಮತುತು ಹಸಿರು ಸೆೇನೆ ವತಿಯಿಂದ 
ತಹಶೇಲ್್ದರ್ ಕೆ.ಬಿ. ರ್ಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 
ಅವರಿಗೆ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಂತರ 
ಸಕ್ಡ್ರವೆೇ ರೆೈತರ ರತತುವನುನೆ ಖರಿೇದಿಸಲು, 
ರೆೈತರ ಪರವ್ಗಿ ಮನವಿ ಅಪ್ಡ್ಸಿ, ಪತ್ರಕತಡ್ 
ರೆೋಂದಿಗೆ ಪಟೆೇಲ್ ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಸಕ್ಡ್ರ ಮರಯಾ ಪ್ರವೆೇಶಸಿ ಕನಷಠಿ 
ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೊೇಜನೆ ಮ್ಡಬೆೇಕು. 
ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಎಂಬ ಪದವನುನೆ 
ಬಳಸಬೆೇಕ್ದರೆ ಅದಕೆಕಿ ದರವು ಕೋಡ 
ಹೆೋಂದ್ಣಿಕೆಯ್ಗುವಂತಿರಬೆೇಕು. 

ಕೆೋೇವಿರ್-19ನಂದ ಎಲ್ಲವೂ 
ದುಷ್ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 
ಕಡೆ ಹಸಿವಿನಂದ ತತತುರಿಸಿದರೆ, ಇನೆೋನೆಂದು 
ಕಡೆ ರೆೈತರ ಉತ್ಪನನೆಗಳು ಹೆೋಲದಲ್್ಲ 
ನ್ಶವ್ಗುತಿತುವೆ. ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಮದಲೆೇ 
ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನಗಳನುನೆ ಮತುತು ಗ್್ರಹಕರ ಮಧೆಯಾ 
ಸಂಪಕಡ್ದ ವಿಚ್ರವ್ಗಿ ಆಲೆೋೇಚನೆ 
ಮ್ಡಿದ್ದರೆ ಮತುತು ಮುಂಜ್ಗ್ರತ್ 
ಕ್ರಮಗಳನುನೆ ಕೆೈಗೆೋಂಡಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ 
ಉತ್ಪನನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಬರುತಿತುರಲ್ಲ್ಲ. 
ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರವನುನೆ ಜಿಲ್್ಲ ಮಟಟುದಲ್್ಲ 
ತೆರೆದಿದ್್ದರೆ. ಆದರೆ ಸಥಾಳಿೇಯವ್ಗಿ ತೆರೆದು 
ಮ್ಹಿತಿ ನೇಡಿದ್ದರೆ ರೆೈತರಿಗೆ ತೆೋಂದರೆ 
ಬರುತಿತುರಲ್್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರವನುನೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್್ಲ 
ನೆೋೇಂದಣಿ ಮ್ಡಬೆೇಕ್? ರೆೈತರಿಗೆ 

ಮಬೆೈಲ್ ಬಳಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 
ವಯಾವಸ್ಯ, ಗೆೋಬ್ಬರ ಹ್ಕುವುದು, ಕಳೆ 
ತೆಗೆಯುವುದು, ಔಷಧಿ ಹ್ಕುವುದು 
ಗೆೋತಿತುದೆ. ಅದನುನೆ ಬಿಟುಟು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲ್್ಲ 
ನೆೋೇಂದಣಿ ಮ್ಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನುನೆ 
ಮೇಲೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್್ಲ ರಿಜಿಸಟುರ್ ಮ್ಡಿ 
ಬರಬೆೇಕು ಎಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯ್ದ 
ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲ. ಸಕ್ಡ್ರವು ನಜವ್ಗಿ ರೆೈತರ 
ಪರವ್ಗಿ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರವನುನೆ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ 
ರೆೈತರ ಪಹಣಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಬರಬೆೇಕು, 
ರತತುವನುನೆ ನೇಡ ಬೆೇಕು. ಆದರೆ ಯ್ವುದೆೇ 

ರ್ತಿ ಇರಬ್ ರದು. ರೆೈತರು ಎಷೆಟುೇ 
ರತತುವನುನೆ ತಂದರೋ ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳಿವಂತಿರ 
ಬೆೇಕು. ಗುಣಮಟಟುದ ತೆೇವ್ಂಶ ಕೆೇಳಲ್ ಆ 
ಗುಣಮಟಟುದ ತೆೇವ್ಂಶ ಇದ್ದರೆ ಖರಿೇದಿ 
ಮ್ಡಲ್. ಆದರೆ ಖರಿೇದಿ ಮ್ಡುವಲ್್ಲ 
ವಯಾತ್ಯಾಸ ಮ್ಡಬ್ರದು. 

ಕೆೇಂದ್ರದಲ್್ಲ ಎಷುಟು ಜನ ರೆೈತರಿಗೆ ಸರಬ 
ರ್ಜು ಮ್ಡುವ ಶಕ್ತು ಇದೆ. ಅಷೆೋಟುಂದು 
ಖರಿೇದಿ ಮ್ಡಬೆೇಕು. ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರವನುನೆ 
ಹೆೋೇಬಳಿ ಮಟಟುಕೆಕಿ ಸಿೇರ್ತ ಮ್ಡಬೆೇಕು. 
ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರದಲ್್ಲ 2,500 ರೋಪ್ಯಿ 

ದರದಲ್್ಲ ಸಕ್ಡ್ರ ಖರಿೇದಿ ಮ್ಡಬೆೇಕು. 
ರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಖರಿೇದಿಯನುನೆ ಮ್ಡಬೆೇಕು. 

ಖರಿೇದಿಸಲು ದಲ್್ಲಳಿಗಳು ಹಳಿಳಿಗೆ 
ಬರುತ್ತುರೆ ಅವರು ಬರುವುದು ಅವರು ನೇಡಿ 
ರುವ ಸ್ಲವನುನೆ ಪಡೆಯಲು ಬರುತಿತುದ್್ದರೆ. 
ಅವರು ಹೆೇಳಿದ ದರಕೆಕಿ ಖರಿೇದಿ ಆಗುತತುದೆ. 
ಇದು ಸರಿಯ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ 
ಗಿರಣಿ ವ್ಯಾಪ್ರಸಥಾರು ಕೋಡ್ ಸಂಕಷಟುದಲ್್ಲ 
ಇದ್್ದರೆ. ಇದರಿಂದ್ಗಿ ರತತುದ ಖರಿೇದಿ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಣ್ಮ ಬಿೇರಿದೆ.

ಸಕ್ಡ್ರ ಒಂದು ತ್ನು 

ಖರಿೇದಿಸಬೆೇಕು, ಖರಿೇದಿ ಮ್ಡುವವರು 
ಸಹ ಅಷೆಟುೇ ಆಸಕ್ತುಯಿಂದ ಖರಿೇದಿಸಬೆೇಕು. 
ಎರಡೋ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ ಜೆೋತೆ ಜೆೋತೆಯಲ್್ಲ 
ಸ್ಗಿದರೆ ಮ್ತ್ರ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಕೆಕಿ 
ಸ್ರಯಾವಿದೆ. ಸಕ್ಡ್ರ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರ 
ತೆರೆಯಲು ಶಫ್ರಸು್ಸ ಮ್ಡಿದೆ ಆದರೆ 
ಅದು ಯ್ವುದೆೇ ಫಲವನುನೆ ನೇಡಿಲ್ಲ. 

ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ್ಲಯಲ್್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟುೇರ್ 
ರತತುವನುನೆ ಬೆಳೆಯುತ ತ್ುರೆ. ರತತುವನುನೆ ಬೆಳೆ 
ಯುವುದರಿಂದ ಅನೆೇಕ ಉದೆೋಯಾೇಗ ಸೃಷ್ಟು 
ಆಗುತತುದೆ. ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿರುವುದು 
ಹಿಂದಿನ ಮಳೆಗ್ಲದು್ದ. ಬೆೇಸಿಗೆ ರತತುದ 
ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರವಲ್ಲ 2019-20ರ ಅನ್ವಯ 
ದರವನುನೆ ನಗದಿ ಮ್ಡಬೆೇಕು. 2020-21 
ರ ದರ ಇನೋನೆ ನಗದಿ ಆಗಬೆೇಕ್ದೆ. ಅದು 
ಸದಯಾದಲ್್ಲ ಜೋನ್ ನಲ್್ಲ ನಗದಿ ಆಗುತತುದೆ. ಮೇ 
31 ಎಂದು ದಿನ್ಂಕ ರ್ತಿಗೆೋಳಿಸಿದ್್ದರೆ. 
ಅದನುನೆ ವಿಸತುರಣೆ ಮ್ಡಬೆೇಕು. ರೆೈತರ 
ಒಂದು ಕ್ಳು ಯ್ವುದೆೇ ಹಳಿಳಿಯಲ್್ಲ ಇರ 
ಕೋಡದು ಅಲ್್ಲಯವರೆಗೆ ವಿಸತುರಣೆ 
ಆಗಬೆೇಕು.

ಸಕ್ಡ್ರ ರೆೈತರಿಗೆ ಎಂತಹ ವ್ತ್ವರಣ 
ಸೃಷ್ಟು ಮ್ಡಬೆೇಕು ಎಂದರೆ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಮತುತು ಖರಿೇದಿದ್ರರ ಮಧೆಯಾ ಸ್ಪಧೆಡ್ 
ಬಿೇಳಬೆೇಕು. ಆಗ ದರ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಕೆಕಿ 
ಸ್ರಯಾವಿದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೆೋೇದರೆ ಸಕ್ಡ್ರ ಕೆೈ 
ಚೆಲ್್ಲದರೆ, ಸ್ಲ ಮ್ಡಿದವರು 
ಖರಿೇದಿದ್ರರ ಬ್ಯಿಗೆ ಬಂದ ದರಕೆಕಿ 
ಕೆೋಡಬೆೇಕ್ಗುತತುದೆ. ಇದರಿಂದ್ಗಿ 
ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗ್ಲದ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ 
ದುಷ್ಪರಿಣ್ಮ ಬಿೇರುತತುದೆ. ಹ್ಗ್ಗಿ 
ಹೆೋೇಬಳಿ ಮಟಟುದಲ್್ಲ ಖರಿೇದಿ ಕೆೇಂದ್ರ 
ತೆರೆದು ಸಕ್ಡ್ರ ರೆೈತರ ಪರವ್ಗಿ ನಲ್ಲಬೆೇಕು 
ಎಂದು ತೆೇಜಸಿ್ವ ಪಟೆೇಲ್  ಹೆೇಳಿದರು.

ಹೊೇಬಳಿ ಮಟಟೆದಲಿಲಾ ಭತ್ತ ಖರೇದ್ ಕೆೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೆೇಕು
ಹರಿಹರದ ಸಭೆಯಲ್್ಲ ರೆೈತ ಮುಖಂಡ ತೆೇಜಸಿ್ವ ಪಟೆೇಲ್ ಸಕ್ಡ್ರಕೆಕಿ ಒತ್ತುಯ

ಎಪ್ಎಂಸಿ ವತನಾಕರಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಎಲಲಾರೂ ಒಪ್್ಪಕೊಂಡಿದ್ದಿರೆ. ಎಪ್ಎಂಸಿ ಕ್ಯದಿ ತಿದುದಿಪಡಿ ಮ್ಡಿ 
ಎಂ.ಎನ್ .ಸಿ. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಿರೆ. ಎಪ್ಎಂಸಿ 
ವತನಾಕರಂದ ನಮಗೆ ರ್್ಯಯ ಸಿಗಲಿಕೆಕೆ ಸ್ಧ್ಯ ಆಗಿಲಲಾ. ಇನೂನು ಎಂ.
ಎನ್.ಸಿ. ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ರ್್ಯಯ ಸಿಗಲಿಕೆಕೆ ಸ್ಧ್ಯವೆೇ ಇಲಲಾ. ಸಕ್ನಾರ 
ಎಪ್ಎಂಸಿ ಆಡಳಿತವನುನು ಇನನುಷುಟೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮ್ಡಿ ರೆೈತರಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ದೊರಕ್ಸಿಕೊಡಬೆೇಕು. ಎಪ್ಎಂಸಿ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆೈತರು 
ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ತಂದು  ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸೆಥಾ 

ಕಲಿ್ಪಸಬೆೇಕು. ಎಪ್ಎಂಸಿಗೆ ತಿದುದಿಪಡಿ ತಂದರು. ಗುತಿ್ತಗೆ ಕೃಷಿಯನುನು 
ತಂದರು, ಈಗ ವಿದು್ಯತ್ ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಲಿಕೆಕೆ ಹೊರಟ್ದ್ದಿರೆ.  
ಈ ಎಲ ಲ್ಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರೊೇಡಿದರೆ ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ಎಂಬುದನುನು 
ಪಮನಾರೆಂಟ್ ಮ್ಡಲಿಕೆಕೆ ಹೊರಟ್ದ್ದಿರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದಭನಾದಲಿಲಾ ತಹಶೇಲ್ದಿರ್ ಕೆ.ಬಿ. ರ್ಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, 
ಓಂಕ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಭುಗೌಡ, ರಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶವರಂಕ್ರಪ್ಪ, 
ಮಹೆೇರವಾರಪ್ಪ ದೊಗ್ಗಳಿಳ, ಬಸಪ್ಪ, ಮಂಜುರ್ಥ್, ಲೊೇಕೆೇಶ್  
ಹ್ಗೂ ಇತರರು ಹ್ಜರದದಿರು.

ಎಂ.ಎನ್.ಸಿ. ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ರ್್ಯಯ ಸಿಗಲಿಕೆಕೆ ಸ್ಧ್ಯವೆೇ ಇಲಲಾ

(1ರೆೇ ಪುಟದ್ಂದ) ಮನವಿ ಮ್ಡಿಕೆೋಂಡಿದೆ್ದೇನೆ. ಸಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆ್ರಯೋ ಸಹ 
ನಗರದ ಇತರೆ ಖ್ಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳ ರಿೇತಿಯಲೆ್ಲೇ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ್ಗಬೆೇಕು 
ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಉದೆ್ದೇಶವ್ಗಿದೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಸಿ.ಜಿ. ಸಕ್ಡ್ರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲೋ್ಲ ಟೆಸಿಟುಂಗ್ ಸೌಲರಯಾ ಕಲ್್ಪಸಬೆೇಕೆಂದು 
ತಿೇವ್ರ ಪ್ರಯತನೆ ನಡೆಸಲ್ಗುತಿತುದೆ. ಎರಡು ಏಜೆನ್ಸಗಳು ಉಪಕರಣ 
ಒದಗಿಸುವುದನುನೆ ವಿಳಂಬ ಮ್ಡಿದ್ದವು. 

ಈಗ ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ. ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್್ಲರುವ ಯಂತ್ರವನೆನೆೇ ಅಳವಡಿಸಲು 
ನರಡ್ರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಅದೆೇ ಕಂಪನ ಉಪಕರಣ ಪೂರೆೈಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ 
ಎಂದು ಸಚವರು ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಪತಿ್ರಕ್ಗೆೋೇಷ್ಠಿಯಲ್್ಲ ಶ್ಸಕರ್ದ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್, ಪ್ರ. 
ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ದೋಡ್ ಅರಯಾಕ್ಷ ರ್ಜನಹಳಿಳಿ ಶವಕುಮ್ರ್, ನಗರ್ಭಿವೃದಿಧಿ 
ಇಲ್ಖೆಯ  ನದೆೇಡ್ಶಕ್ ಬಿ.ಬಿ. ಕ್ವೆೇರಿ,  ಜಿಲ್್ಲಧಿಕ್ರಿ ಮಹ್ಂತೆೇಶ್ 
ಬಿೇಳಗಿ, ಎಸಿ್ಪ ಹನುಮಂತರ್ಯ ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ಸೊೇಂಕು ಕಡಿಮೆಯ್ಗಿದೆ

ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಿರೆ
ಮನೆಯಲ್್ಲದು್ದಕೆೋಂಡೆೇ ಅಡುಗೆಗೆ ಲ್ಂಗ್ಯತ 
ಮಹಿಳೆ, ಹೆೋಲದಲ್್ಲದು್ದಕೆೋಂಡೆೇ ಕೆಲಸಕೆಕಿ ಆಳು, 
ಹರಿಹರದ ಪೆಟೆೋ್ರೇಲ್ ಬಂಕ್ ನಲ್್ಲ ಪೆಟೆೋ್ರೇಲ್ 
ಹ್ಕಲು ಮತುತು ಆಫೇಸ್ ಕೆಲಸಕೆಕಿ ಹುಡುಗರು 
ಬೆೇಕ್ಗಿದ ್್ದರೆ (ದಿ್ವಚಕ್ರ ವ್ಹನ ಮತುತು ಚ್ಲನ್ 
ಪರವ್ನಗಿ ಹೆೋಂದಿರಬೆೇಕು) ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ: 
70195 88900, 95388 70257

ಶ್ರೇ ಸ್ಗರ್ 
ಬೆಣೆಣೆ ದೊೇಸೆ ಹೊೇಟೆಲ್
ಪ್ರವ್ಸಿ ಮಂದಿರ ರಸೆತು, ವ್ಟರ್ 
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು, ದ್ವಣಗೆರೆ.
ಪ್ಸೆನಾಲ್ ಮ್ತ್ರ, ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ : 

ಮ. : 97310 81119



ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 26- ಪೆೇ ಟಿಎಂ ಅಧಿಕ್ರಿ 
ಸೆೋೇಗಿನಲ್್ಲ ಟವರ್ ಕಂಪನಯ ಪ್ರಧ್ನ ವಯಾವಸ್ಥಾಪಕ 
ನೆೋೇವಡ್ರನುನೆ ನಂಬಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖ್ತೆಯಲ್್ಲದ್ದ 1 
ಲಕ್ಷಕೋಕಿ ಅಧಿಕ ಹಣವನುನೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮುಖೆೇನ 
ದೆೋೇಚ ವಂಚಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಇಲ್್ಲನ ಸಿಇಎನ್ ಅಪರ್ರ 
ಪಲ್ೇಸ್ ಠ್ಣೆಯಲ್್ಲ ದೋರು ದ್ಖಲ್ಗಿದೆ.

ನಗರದ ಕರೋರಿನಲ್್ಲರುವ ಷ್ ಇನ್್ರಾ ಟವಸ್ಡ್ ನ 
ಪ್ರಧ್ನ ವಯಾವಸ್ಥಾಪಕ ಧಿೇರೆೇಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಪ್ ಸಿಂಗ್ 
ವಂಚನೆಗೆೋಳಗ್ದವರು.

ಎಸ್ ಬಿಐ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಡ್ ಹೆೋಂದಿದು್ದ, 
ಮಹ್ರ್ಷಟು್ರದ ಪೂನ್ ನಗರದಲ್್ಲ ಹೆರ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ 
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖ್ತೆ ಹೆೋಂದಿದು್ದ, ದೆೈನಂದಿನ ವಯಾವಹ್ರಕ್ಕಿಗಿ 
ಪೆೇ ಟಿಎಂ ಖ್ತೆ ಹೆೋಂದಲ್ಗಿದೆ. ಸೆೋೇಮವ್ರ 
ನಗರದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಲೆೇಔಟ್ ನಲ್್ಲನ ಮನೆಯಲ್್ಲದ್್ದಗ 
ಮಬೆೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮ್ಡಿದ ಅಪರಿಚತನು, 
ಹಿಂದಿ ಭ್ಷೆಯಲ್್ಲ ಮ್ತನ್ಡುತ್ತು, ತ್ನು ಪೆೇ ಟಿಎಂ 
ಅಧಿಕ್ರಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪೆೇ ಟಿಎಂ ಖ್ತೆಯು 
ಎಕ್್ಸ ಪೆೈರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆವೆೈಸಿ ಅಪ್ ಡೆೇಟ್  
ಮ್ಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದು್ದ, ಅದರಂತೆ ಮ್ಡಿದ್ಗ 
ಅಪ್ ಡೆೇಟ್ ಅಗಲ್ಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಗೆ  ಫೇನ್ ನಲ್್ಲ 
ಮ್ತನ್ಡುತಿತುದ್ದ ಅಪರಿಚತನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ಗ, 

ಫೇನ್ ನಲ್್ಲ ಆಯಾಪ್ ಗಳ ಇನ್ ಸ್ಟುಲ್ ಮ್ಡಿಕೆೋಳಳಿಲು 
ತಿಳಿಸಿದು್ದ, ಅಂತೆಯೆೇ ಇನ್ ಸ್ಟುಲ್ ಮ್ಡಿಕೆೋಂಡ 
ನಂತರ ಅಪರಿಚತನ  ಮ್ತಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಖ್ತೆಯಿಂದ 10 ರೋ. ಪೆೇ ಟಿಎಂಗೆ ವಗ್ಡ್ಯಿಸಿದ್್ದಗ 
ಹಣ ವಗ್ಡ್ವಣೆಯ್ಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇದ್ದ ಕೆಲ 
ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೆರ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಖ್ತೆಯಿಂದ 7 ಬ್ರಿ 54,500 ರೋ. ಕಡಿತವ್ದ 
ಬಗೆಗೆ ಫೇನ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಸೆೇಜ್ ಗಳು ಬಂದಿತು. 
ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖ್ತೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತವ್ಗಿರುವ ಬಗೆಗೆ 
ವಿಚ್ರಿಸಿದ್ಗ, ಅಪರಿಚತನು ಆ ಹಣ ವ್ಪಸ್ ಪೆೇ 
ಟಿಎಂಗೆ ಬರುವುದ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದನು. ನಂತರ ಎಸ್ ಬಿಐ 
ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಡ್ ಖ್ತೆಗಳಿಂದ ಒಟಿಪ್ ನಂಬರ್ 
ಬಳಸಿಕೆೋಂಡು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳಿತಿತುರುವ ಬಗೆಗೆ 
ಮಬೆೈಲ್ ಗೆ ಮಸೆೇಜ್ ಗಳು ಬಂದವು. ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಕಸಟುಮರ್  ಕೆೇರ್  ಸಂಪಕ್ಡ್ಸಿ, ಹೆರ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಮತುತು ಎಸ್ ಬಿಐ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಡ್ ಖ್ತೆಗಳನುನೆ ಬ್್ಲಕ್ 
ಮ್ಡಿಸಲ್ಯಿತು. ಅಷಟುರಲ್್ಲ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಡ್ ನಂದ  
9 ಬ್ರಿ ಸೆೇರಿ ಒಟುಟು 82, 797 ರೋ. ದೆೋೇಚದ್್ದನೆ. 
ಒಟುಟು 1 ಲಕ್ಷದ 37 ಸ್ವಿರದ 297 ರೋ. 
ವಂಚಸಿರುವುದ್ಗಿ ಧಿೇರೆೇಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಪ್ ಸಿಂಗ್ 
ದೋರಿದ್್ದರೆ.

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮುಖೆೇನ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗುಳುಂ
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ಆರ್ಧ್ಯ ಸಿಟೆೇಲ್ಸ್ ಪೆ್ರೈವೆೇಟ್ ಲಿ.
ಆರ್ಧ್ಯ ಹೌಸ್, ಕೆ.ಬಿ.ಬಡ್ವಣೆ, ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥಾಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದೆ್ದಗಳಿಗೆ 

ಬೆೇಕ್ಗಿದ್್ದರೆ.
h ಸಿೇನಿಯರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮ್್ಯರೆೇಜರ್ -2

h ಅಸಿಸೆಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ -2

ಅನುರವವುಳಳಿವರಿಗೆ ಆದಯಾತೆ.
ಆಸಕ್ತರು ಕೂಡಲೆೇ ಸಂಪಕ್ನಾಸಿ:

ಮೊ: 98809 33332

`ಓಹ್ ! ಇದೆೇನಪ್್ಪ ಆರಚಿಯನಾ. ಅವ್ಗ 
ಹೆೇಗಿದೊ್ರೇ ಹ್ಗೆೇ ಹುಡುಗರ್ಗೆೇ 
ಇದ್ದಿೇರಲಲಾಪ್್ಪ. ರ್ರ್ಗೆಲಾ ಎಪ್ಪತೆ್ತೈದಕೆಕೆ 
ಕ್ಲಿಡಿ್ತದ್ದಿೇನಿ'

`ಇಲಿನಾಬಿಡಿ , ಇನೂನು ಇಪ್ಪತೆ್ತೈದು ಬ್ಕ್ 
ಇದೆಯಲ್ಲಾ'

`ಅಯ್ಯಯ್್ಯ ! ಬೆೇಡಪ್್ಪ. ಆದೆ್ರ ನನನು ಬಗೆ್ಗ 
ನಿಮಗೆ ವಿಪರೇತ ದುರ್ಸೆ'

`ದುರ್ಸೆ ಅಂತಲಲಾ. ನಿಮಮಾಂದ ಇನೂನು 
ಕೆಲಸಗಳ್ಗಬೆೇಕಲಲಾ , ಅದಕೆಕೆೇ'.

ಈ ಮೇಲ್ನ ಸಂಭ್ಷಣೆ ನಡೆದದು್ದ, ಬಿ.
ಎಲ್.ವೆೇಣು ಮತುತು ನನನೆ ನಡುವೆ. ಮೋರು 
ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದಗಂಗ್ ಶ್ಲೆಯಲ್್ಲ ನಡೆದ 
ಸಮ್ರಂರಕೆಕಿ ಮುಂಚತವ್ಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಗ.

ನಗರದ ಸಿದ್ದಗಂಗ್ ಶ್ಲೆಯಲ್್ಲ `ಜಿಲ್್ಲ 
ಸಮ್ಚ್ರ' ಪತಿ್ರಕೆ ಏಪಡ್ಡಿಸಿದ್ದ `ವ್ಷ್ಡ್ಕ 
ವಯಾಕ್ತು ಪ್ರಶಸಿತು'ಯನುನೆ ಈ ಬ್ರಿ ನೇಡಿದು್ದ 
ಜನಪ್್ರಯ ಕ್ದಂಬರಿಕ್ರ ಬಿ.ಎಲ್.
ವೆೇಣುರಿಗೆ. ಸಂಯೊೇಜಕರ ಪರವ್ಗಿ ರ್ತ್ರ 
ಸ್ಲ್ಗ್್ರಮ ಗಣೆೇಶ್ ಶೆಣೆೈರವರ 
ಆಹ್್ವನದಂತೆ ಹೆೋೇದ್ಗ ಸಿಕಕಿ ವೆೇಣು ಜೆೋತೆ 
ನಡೆದದು್ದ ಈ ಮೇಲ್ನ ಮ್ತುಕತೆ.

ಹ್ಗೆ ನೆೋೇಡಿದರೆ ನನನೆ ವೆೇಣು ಸಂಬಂರ 
ನ್ಲೋಕಿವರೆ ದಶಕಕೋಕಿ ಹಿಂದಿನದು. 
ಎಪ್ಪತ್ನೆಲಕಿರ ದಶಕದ ಉತತುರ್ರಡ್ದಲ್್ಲ 
ಇಲ್್ಲಯ ಪತಿ್ರಕೆಯೊಂದರ ಪ್ರತಿನಧಿಯ್ಗಿ 

ಚ ತ್ರ ದು ಗಡ್ ಕೆಕಿ 
ವಗ್ಡ್ ವಣೆ ಗೆೋಂ 
ಡ್ಗ, ವೆೇಣು 
ಮದಲ ಭೆೇಟಿ. 
ಪತ್ರಕತಡ್ ರ್ತ್ರ 
ಮ ಂ ಜು ನ್ ಥ್  , 
ನ್ನು ವ್ಸವಿದ್ದ  
ಮಜೆ ಸಿಟುಕ್ ವೃತತುದ ಹೆೋೇ ಟೆಲ್ ಗೆ ಕರೆತಂದು 
ಪರಿಚಯಿಸಿದು್ದ. `ಇವನು ನನನೆ ಸೆನೆೇಹಿತ ವೆೇಣು 
ಅಂತ. ಇಲೆ್ಲೇ ಡಿ.ಹೆರ್.ಒ.ಆಫೇಸಿನಲ್್ಲ ಕೆಲ್ಸ 
ಮ್ಡ್ತುನೆ. ಕಥೆ - ಗಿೇತೆ ಬರೆಯೊೇ ಹುಚು್ಚ' 
ಇದು ಅವರ ಪರಿಚಯದ ವರಸೆ.

ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಗ ವೆೇಣು ಭೆೇಟಿ. 
ಆನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್್ಲ ಹಿರಿಯ ಬರಹಗ್ರ 
ಕೆ. ವೆಂಕಣ್್ಣಚ್ರ್  ರಿಂದ್ಗಿ ಮತತುಷುಟು 
ಸರ್ೇಪ. ಸಿಕ್ಕಿಗಲೆಲ್್ಲ ದುಗಡ್ದ ಇತಿಹ್ಸದ 
ರೆೋೇಮ್ಂಚಕ ಚತ್ರಣವನುನೆ ಕಣು್ಮಂದೆ 
ರೋಪ್ಸುತಿತುದು್ದದು ವೆೇಣು ಹೆಗಗೆಳಿಕೆ.

ಆ ದಿನಗಳು ಚತ್ರದುಗಡ್ದ ನನನೆ ಬದು 
ಕ್ನಲ್್ಲ ಅವಿಸ್ಮರಣಿೇಯ. ಆರ್ಸೆ, ಅನಸೋಯ್ 
ರ್ಮರೆಡಿ್ದ, ಕೆ. ವೆಂಕಣ್್ಣಚ್ರ್, ದೆೋಡ್ದಬ್ಣ 
ಗೆರೆ ಪ್ರಕ್ಶ ಮೋತಿಡ್, ಡ್|| ಪ್.ಎಸ್.
ರ್ಮ್ನುಜಮ್, ಪ್ರ|| ಸಿದ್ದಲ್ಂಗಯಯಾ, ಟಿ.
ಗಿರಿಜ್, ಗಂಡುಗಲ್, ಮಂಗೋಳಿರು ವಿಜಯ್  
ಮದಲ್ದವರ ಒಡನ್ಟ. ಅದರೆೋಂದಿಗೆ 
ತಿೇವ್ರವ್ಗಿ ಬೆಳ ವಣಿಗೆ ಕ್ಣುತಿತುದ್ದ ವೆೇಣು.

ದಿ ನ ದಿ ಂ ದ 
ದಿನಕೆಕಿ ವೆೇಣು 
ಬೆಳೆದರು.ಇದಕೆಕಿ 
ಅವರ ರಕತುದ ಕಣ 
ಕ ಣ ದ ಲ್್ಲ ಯೋ 
ತು ಂ ಬಿ ದ್ದ 
ದು ಗಡ್ ದ 

ಮೇಲ್ನ ಅತಯಾಪ್ರ ಒಲವು, ಅರಯಾಯನ 
ಶೇಲತೆ, ಹೆೋಸದನುನೆ ತಿಳಿಯಬೆೇಕೆಂಬ 
ಹಂಬಲ, ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಬದುಕ್ನ ನೋರೆಂಟು 
ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನೆ ಒತತುರಿಸಿ ಬರಹಕೆಕಿೇ 
ರ್ೇಸಲ್ಗಬೆೇಕೆಂಬ ಛಲ.

ವೆೇಣು ತಮ್ಮ `ಗಂಡುಗಲ್ ಮದಕರಿ 
ನ್ಯಕ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕರೆದರು. 
ಮೇಲೆೋಗೆೇಟೆಯಲ್್ಲ ರಜಡ್ರಿಯ್ಗಿ ನಡೆದ 
ಸಮ್ರಂರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜ್ತೆ್ರಯೆೇ ಆಯುತು. 
ಕೆೋೇಟೆಯ ಮೇಲೆೋಂದು ಜ್ತೆ್ರ 
ಶೇಷ್ಡ್ಕೆಯಡಿ ನನನೆ ಪತಿ್ರಕೆಯಲ್್ಲ ಬರೆದೆ. 

ದಿನಗಳು ಉರುಳಿವೆ. ಆರಂರದ  ದಿನಗಳ 
ವೆೇಣು ಅವರನುನೆ ಸರ್ೇಪದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದ 
ನನಗೆ ಸ್ಹಿತಯಾ, ಸಿನಮ್ದಲ್್ಲ ತಿ್ರವಿಕ್ರಮನ್ಗಿ 
ಬೆಳೆದು ನಂತದ್ದನೋನೆ ನೆೋೇಡುವ ಅವಕ್ಶ. 
ಒಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿಗ ಕೆೇಳಿದೆ್ದ. `ಸಿನಮ್ದಲೋ್ಲ 
ಸಕತ್ತುಗಿ ರ್ಂಚ್ತು ಇದಿ್ದೇರಿ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನುನೆ 
ನೆೋೇಡೆ್ಬೇಕು ಅಂದೆ್ರ ಬೆಂಗಳೂರೆೋೇ, 
ಮದ್್ರಸ್ ಗೆೋೇ ಬಂದು ಕೋಯಾ ಹರ್್ಚ 

ಬೆೇಕ್ಗುತೆತುೇನೆೋೇ'. ತಕ್ಷಣ ಬಂತು ಉತತುರ 
`ಹಷಡ್ದ ಕೋಳು ನೆಚೆೋಗೆಂಡು ವಷಡ್ದ ಕೋಳ್ 
ಕಳೆೋಕಿಳೆೋೇ ಮೋಖಡ್ತನ ಮ್ಡೆೋಲ್ಲ. 
ಸಕ್ಡ್ರಿ ಕೆಲ್ಸ, ದುಗಡ್ ಎಡೋನೆಡ್ ಬಿಡಲ್ಲ' 
ಎಂದು. ಬದುಕ್ನಲ್್ಲ ಕಂಡುಂಡ ಸಂಕಷಟುಗಳ 
ಸರಮ್ಲೆ ವೆೇಣುರವರ ಈ ನಧ್ಡ್ರಕೆಕಿ 
ಕ್ರಣವ್ಗಿತುತು.

ಮೇ ತಿಂಗಳ 27 ಕೆಕಿ ವೆೇಣು 75 ಕೆಕಿ 
ಕ್ಲ್ರಿಸುತಿತು ದ್್ದರೆ. ಅಕ್ಯಾಡೆರ್ಕ್ ಅಲ್ಲದ, 
ಯ್ವೊಬ್ಬ ಗ್ರ್ ಫ್ದರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೋ 
ಸ್ವಸ್ಮಥಯಾಡ್ದಿಂದಲೆೇ ಸ್ರನೆಯ ಶಖರ 
ವೆೇರಿದ ವೆೇಣು, ವೆೈದಯಾ ಇಲ್ ಖೆಯಲ್್ಲ ಕೆಲಸ 
ಮ್ಡಿದರೋ ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಓದ ಲ್ಲ್ಲ, ಆದೋ್ರ 
ಡ್ಕಟುರ್ ಆದು್ರ. (ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ 
ಡ್ಕಟುರೆೇಟ್) ಇವರ ಬಗೆಗೆ ಅರಯಾಯನ ಮ್ಡಿ, 
ಹಲವ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಡ್ಗಳೂ ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ 
ಓದದೆ ಡ್ಕಟುರ್ ಆದು್ರ ( ಪ್.ಹೆರ್.ಡಿ.)

ಶುಭ್ಶಯ ಪ್್ರಯ ವೆೇಣು. ಇನೋನೆ 
ಹತ್ತುರು ವಷಡ್ಗಳ ಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವಗಡ್ 
ದವರೆೋಂದಿಗೆ ಆರೆೋೇಗಯಾ- ಸಂತೆೋೇಷದಿಂದಿರಿ . 
ಮತತುಷುಟು ಉತಕಿಕೃಷಟು ಬರಹಗಳು ನರ್್ಮಂದ 
ನ್ಡಿಗೆ ಅಪಡ್ಣೆಯ್ಗಲ್. ನ್ಡ ಜನ 
ಸಂಪ್್ರೇತಿಯಿಂದ ಶತಮ್ನೆೋೇತ್ಸವ ಆಚರಿ 
ಸುವಂತ್ಗಲ್. ಮತೆೋತುಮ್ಮ ಶುಭ್ಶಯಗಳು.

- ಹಳೆೇಬಿೇಡು ರ್ಮಪ್ರಸ್ದ್, 
9742095430

ಸವಾ ಸ್ಮರ್ಯನಾದ್ಂದ ಸ್ಧರೆಯ ಶಖರವೆೇರದ ವೆೇಣು
75ರ 
ಸಂಭ್ರಮದಲಿಲಾ 
ವೆೇಣು

ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಮೇ 26 - ಮಹ್ನಗರ 
ಪ್ಲ್ಕಯೆ ಕಂದ್ಯ ಪರಿಷಕಿರಣಯೆನುನೆ ಜಿಲ ್್ಲ 
ಧಿಕ್ರಿಗಳು ನರಡ್ರಿಸಿದು್ದ, ಇದನುನೆ ರದು್ದಪಡಿಸಿ 
ಪ್ಲ್ಕ ೆಸವಡ್ ಸದಸಯಾರ ಸಭಯೆಲ್್ಲ ಹೆೋಸದ್ಗಿ 
ಮಂಡಿಸಿ, ತಿೇಮ್ಡ್ನ ಕೆೈಗೆೋಳಳಿಲು ಅನುವು 
ಮ್ಡಿಕೆೋಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆ 
ವಿರೆೋೇರ ಪಕ್ಷವ್ದ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಒತ ತ್ುಯಿಸಿದ.ೆ

ದ್ವಣಗರೆ ೆ ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ಕ ೆ ವ್ಯಾಪ್ತು 
ಯಲ್್ಲ ಎಫ್.ಎ.ಆರ್. (ಫ್ಲೇರ್ ಏರಿಯ್ 
ರೆೇಷ್ಯೊೇ) ನಯಮಗಳನುನೆ ಸಡಿಲ್ಸಬೆೇ 
ಕಂೆದೋ ಸಹ  ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಜಿಲ ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ 
ಸಚವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರ್ಜ್ ಅವರಿಗ ೆ ಮನವಿ 
ಮ್ಡಿದ.ೆ

ಮಂಗಳವ್ರ ಬಳೆಿಗೆಗೆ ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್್ಲ ನಡದೆ ಪ್ಲ್ಕ ೆಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ 
ಸಭಯೆಲ್್ಲ ದ್ವಣಗರೆ ೆ ದಕ್್ಷಣ ವಿಧ್ನಸಭ್ 
ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ಸಕ ಶ್ಮನೋರು ಶವಶಂಕರಪ್ಪನವರ 
ಸಮು್ಮಖದಲ್್ಲ ಪ್ಲ್ಕಯೆ ವಿಪಕ್ಷ ನ್ಯಕ ಎ.
ನ್ಗರ್ಜ್ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್್ಲ ಸದಸಯಾರುಗಳ 
ನಯೊೇಗ ಜಿಲ ್್ಲ ಸಚವರಿಗ ೆಮನವಿ ಸಲ್್ಲಸಿದ.ೆ

ಪ್ಲ್ಕಯೆಲ್್ಲ ಪ್ರತಿ ಮೋರು 
ವಷಡ್ಗಳಿಗೆೋಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಕಯೆ ಸವಡ್ ಸದಸಯಾರ 
ಸಭಯೆಲ್್ಲ ಕಂದ್ಯ ಪರಿಷಕಿರಣ ೆ ಕುರಿತು 
ಚಚಡ್ಸಿ, ಜನ ಸ್ಮ್ನಯಾರಿಗ ೆಹೆೋರ ೆಆಗದಂತೆ 
ಹ್ಗೋ ಸಕ್ಡ್ರಕೋಕಿ ಸೋಕತು ಕಂದ್ಯ ಬರುವ 

ರಿೇತಿಯಲ್್ಲ ನಧ್ಡ್ರಗಳನುನೆ ತಗೆದೆುಕೆೋಳಳಿ 
ಲ್ಗುತಿತುತುತು. ಆದರ,ೆ ಚುನ್ಯಿತ ಸದಸಯಾರಿದೋ್ದ 
ಪ್ಲ್ಕ ೆ ಅಸಿತುತ್ವದಲ್್ಲ ಬರದೆೇ ಇರುವ 
ಸಂದರಡ್ದಲ್್ಲ, ಜನವರಿ 19ರಂದು 
ಜಿಲ್್ಲಧಿಕ್ರಿಗಳು ಅವೆೈಜ್್ಞನಕವ್ಗಿ ಕಂದ್ಯ 
ಪರಿಷಕಿರಿಸಿ, ಸಕ್ಡ್ರಕೆಕಿ ಕಳಿಸಿದ ್್ದರ ೆ ಎಂದು 
ದೋರಿನಲ್್ಲ ಹೆೇಳಲ್ಗಿದ.ೆ

ಏಕ್ಏಕ್ ವಸತಿಗ ೆ ಶೆೇ.18ರಷುಟು ಹ್ಗೋ 
ವ್ಣಿಜಯಾ ಮಳಿಗಗೆಳಿಗ ೆಶೆೇ.24ರಷುಟು ಕಂದ್ಯ 
ಏರಿಕ ೆಮ್ಡಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಕೆೋರೆೋನ್ದಿಂದ 
ಸಂಕಷಟುಕೆಕಿ ಒಳಗ್ಗಿರುವ ಜನರಿಗ ೆ ಗ್ಯದ 
ಮೇಲ ೆಬರ ೆಎಳದೆಂತ್ಗಲ್ದ ೆಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಬಲೆ ೆಏರಿಕ ೆತಡಯೆಬೆೇಕು ಹ್ಗೋ ಮೇ 
30ರ ಒಳಗ ೆಪ್ವತಿಸುವ ಖ್ತದೆ್ರರಿಗ ೆಶೆೇ.5 
ರಿಯ್ಯಿತಿ ಇದು್ದ, ಈ ರಿಯ್ಯಿತಿಯನುನೆ 
ಜೋನ್ ಅಂತಯಾದವರಗೆೋ ಮುಂದುವರಸೆಬೆೇಕು. 
6 ತಿಂಗಳು ತಡವ್ಗಿ ಕಟಿಟುದರೋ ಯ್ವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಬಡಿಡಾ ದರ ವಿಧಿಸದಂತ ೆ ನೆೋಂದ 
ನ್ಗರಿಕರ ನರೆವಿಗ ೆ ತ್ವು ಬರಬೆೇಕಂೆದು 
ಒತ್ತುಯಿಸಿದರು.  

ಎಫ್.ಎ.ಆರ್. ಹಚೆಿಚಿಸಿ : ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ದ್ವಣಗರೆಯೆು ರ್ಜಯಾದ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಬಿಂದುವ್ಗಿದು್ದ ಇಲ್್ಲ ಜನ ಸ್ಮ್ನಯಾರಿಗ ೆವಸತಿ 
ಮತುತು ನವೆೇಶನಗಳ ಕೆೋರತ ೆ ಇದ.ೆ ಸಕ್ಡ್ರದ 

ನಯಮಗಳಲ್್ಲ ಇರುವ ನವೆೇಶನದಲ್್ಲ ಬೆೇರೆ 
ನಗರಪ್ಲ್ಕಗೆಳಲ್್ಲ ಇರುವಂತ ೆ ಎಫ್.ಎ.ಆರ್. 
(ಫ್ಲೇರ್ ಏರಿಯ್ ರೆೇಷ್ಯೊೇ)  ವಸತಿಗಳಿಗೆ 
2-5 ಹ್ಗೋ ವ್ಣಿಜಯಾ ಸಂಕ್ೇಣಡ್ಗಳಿಗ ೆ3-5ಕೆಕಿ 
ಏರಿಕ ೆ ಮ್ಡುವುದರಿಂದ ದ್ವಣಗರೆ ೆ ಮಹ್ 
ನಗರ ಪ್ಲ್ಕಗೆ ೆ ಹಚೆ್ಚನ ಆದ್ಯ ಬರಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಇದೆೇ ಸಂದರಡ್ದಲ್್ಲ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ

ಜನರಿಗೋ ಸದಯಾ ಅವರ ನವೆೇಶನದಲ್್ಲ ಬೆೇರೆ 
ಪ್ಲ್ಕಗೆಳಲ್್ಲ ಇರುವ ಎಫ್.ಎ.ಆರ್ 
ನಯಮದಂತ ೆ ಇಲ್್ಲಯೋ ನರಡ್ರಿಸಿದರೆ 
ಜನರಿಗೋ ಅನುಕೋಲವ್ಗಲ್ದ.ೆ ದ್ವಣಗರೆೆ 
ನಗರ್ಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್್ರಧಿಕ್ರವು ಸಿ.ಡಿ.ಪ್. ಅನುನೆ 
ಸಕ್ಡ್ರದ ಅನುಮೇದನಗೆ್ಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ 
ಕೆೋಟಿಟುದು್ದ, ಅದರ ಅನುಮೇದನಯೆನುನೆ 
ಸಕ್ಡ್ರ ಇಲ್್ಲಯವರಗೆೋ ಕೆೋಟಿಟುರುವುದಿಲ್ಲ 
ಎಂದೋ ಸಹ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ

ಈ ಸಂದರಡ್ದಲ್್ಲ ವಿಧ್ನ ಪರಿಷತ್ 
ಸದಸಯಾ ಅಬು್ದಲ್ ಜಬ್್ಬರ್, ಪ್ಲ್ಕ ೆ ಸದಸಯಾರು 
ಗಳ್ದ ದೆೇವರಮನ ೆ ಶವಕುಮ್ರ್, ಜಿ.ಎಸ್.
ಮಂಜುನ್ಥ್, ವಿನ್ಯಕ ಪೆೈಲ್್ವನ್, ಸೆೈಯದ್ 
ಚ್ಲ್ಡ್, ಅಬು್ದಲ್ ಲತಿೇಫ್, ಚಮನ್ ಸ್ಬ್, 
ಜ.ೆಎನ್.ಶ್ರೇನವ್ಸ್, ಉದಯ್ ಕುಮ್ರ್, 
ಶ್ರೇಮತಿ ಆಶ್ ಉಮೇಶ್, ಶ್ರೇಮತಿ ಸುಧ್ 
ಇಟಿಟುಗುಡಿ ಮಂಜುನ್ಥ್, ಸವಿತ್ ಗಣೆೇಶ್ 
ಹುಲ್ಮನ ಮತಿತುತರರಿದ್ದರು.

ಕಂದ್ಯ ಪರಷಕೆರಣೆ ವ್ಪಸ್ತಿಗೆ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಒತ್್ತಯ
ಎಫ್.ಎ.ಆರ್. ನಯಮಗಳನುನೆ ಸಡಿಲ್ಸುವಂತೆ ಜಿಲ್್ಲ ಸಚವರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಕೆ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ನಂದ ಮನವಿ

 ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 26- ನಗರ್ಭಿ ವೃದಿಧಿ 
ಪ್್ರಧಿಕ್ರದಿಂದ ಕೆೈಗೆೋಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ಮಗ್ರಿ 
ಗಳನುನೆ ಯ್ವುದೆೇ ಕ್ರಣಕೋಕಿ ವಿಳಂಬ ಮ್ಡ 
ಬ್ರದು. ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿರುವ ಕ್ಮಗ್ರಿ 
ಗಳನುನೆ ಪೂಣಡ್ಗೆೋಳಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸ ಬೆೇಕು. 
ಜೆೋತೆಗೆ  ರಿಂಗ್ ರಸೆತು ಸೆೇರಿದಂತೆ ರಸೆತುಗಳಲ್್ಲ ಅಲಂಕ್ರಿಕ 
ವಿದುಯಾತ್ ದಿೇಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಪ್್ರಧಿಕ್ರದ ವತಿ 
ಯಿಂದ ಕೆೈಗೆೋಂಡಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ಮಗ್ರಿ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ, ನವೆೇಶನ ಹಂಚಕೆ ಕ್ಯಡ್ಗಳನುನೆ ಆದಷುಟು 
ಬೆೇಗ ಪೂಣಡ್ ಗೆೋಳಿಸಬೆೇಕೆಂದು ನಗರ್ಭಿವೃದಿಧಿ 
ಹ್ಗೋ ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ ಸಚವ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರ್ಜ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಚಸಿದರು.

ದೋಡ್ ಕಚೆೇರಿಯ ಸಭ್ಂಗಣದಲ್್ಲ ಪ್ರಗತಿ 
ಪರಿಶೇಲನ್ ಸಭೆಯ ಅರಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು 
ಮ್ತನ್ಡಿದರು. 

ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಮ್ತ ನ್ಡಿ, 
ಈಗ್ಗಲೆೇ ನವೆೇಶನಕ್ಕಿಗಿ ಅಜಿಡ್ ಹ್ಕ್ 8 ವಷಡ್ಗಳು 
ಕಳೆದಿವೆ.  ಹಣ ಪ್ವತಿ ಸಿದವರಲ್್ಲ ಯ್ರಿಗೆ ನವೆೇಶನ 
ಇಲ್ಲವೊೇ ಅವರಿಗೆ ನವೆೇಶನ ಹಂಚಕೆ ಮ್ಡಬೆೇಕು. 
ಇಲ್ಲವ್ದಲ್್ಲ ಅವರು ಕಟಿಟುರುವ ಹಣಕೆಕಿ ಬಡಿಡಾ ಸೆೇರಿಸಿ, 
ವ್ಪಸ್  ಮ್ಡಬೆೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇಯರ್ ಬಿ.ಜಿ.ಅಜಯ್ ಕುಮ್ರ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಮತುತು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ದ ವತುಡ್ಲ ರಸೆತುಯ ಕ್ಮಗ್ರಿ 
ಕುರಿತು ಪಯ್ಡ್ಯ ಮ್ಗಡ್ ಅನುಸರಿಸುವುದು 
ಸೋಕತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್್ರಯ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ದೋಡ್ ಆಯುಕತು ಬಿ.ಟಿ.ಕುಮ್ರ ಸ್್ವರ್, 37 
ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.  ವೆಚ್ಚದಲ್್ಲ ಪ್.ಬಿ ರಸೆತುಯಿಂದ ಎಸ್ ಪ್ 
ಕಚೆೇರಿವರೆಗೆ ನರ್ಡ್ಸಿ ರುವ ರೆೈಲೆ್ವ ಮೇಲೆ್ಸೇತುವೆ 
ಕ್ಮಗ್ರಿ ಪೂಣಡ್ಗೆೋಂಡಿದು್ದ, ಬಣ್ಣ ಹಚು್ಚವ 
ಕ್ಯಡ್ ಬ್ಕ್ ಇದೆ ಎಂದ್ಗ, ಸಚವರು ಮುಖಯಾ 
ಮಂತಿ್ರಗಳನುನೆ ಕರೆಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೆೇಕೆಂದರು.

ಸಭೆಯಲ್್ಲ ಶ್ಸಕರ್ದ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್, 
ಪ್ರ.ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ದೋಡ್ ಅರಯಾಕ್ಷ ರ್ಜನಹಳಿಳಿ ಶವಕು 
ಮ್ರ್, ಎಸಿ್ಪ ಹನುಮಂತರ್ಯ, ಎಡಿಸಿ ಪೂಜ್ರ್  
ವಿೇರಮಲ್ಲಪ್ಪ ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ದ್ವಣಗೆರೆ-ಹರಹರ ನಗರ್ಭಿವೃದ್ಧಾ 
ಪ್್ರಧಿಕ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಶೇಲರ್ 
ಸಭೆಯಲಿಲಾ ಸಚಿವ ಬಸವರ್ಜ್ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಾ ಕ್ಮಗ್ರಗಳ ವಿಳಂಬ ಬೆೇಡ

ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪರೆಗೆ 
100 ಕೊೇಟ್ ರೂ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 26 - ಅನುರವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 100 
ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.ಗಳನುನೆ ಒದಗಿಸಲು ರ್ಜಯಾ ಸಕ್ಡ್ರ ನರಡ್ರಿಸಿದೆ.

ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ ಅವರು ನಡೆಸಿದ 
ಮುಜರ್ಯಿ ಹ್ಗೋ ಕಂದ್ಯ ಇಲ್ಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ 
ಸಭೆಯಲ್್ಲ ಈ ನಧ್ಡ್ರ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲ್ಗಿದೆ.

ಮುಜರ್ಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತುಗೆ ಬರುವ 50 ದೆೇವಸ ಥ್ಾನಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೆೇವೆಯ ವಿಸತುರಣೆ ಮ್ಡಲೋ ಸಹ ಇದೆೇ ಸಂದರಡ್ದಲ್್ಲ 
ನಧ್ಡ್ರ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲ್ಗಿದೆ. ಆಂರ್ರಪ್ರದೆೇಶದ ತಿರುಮಲ ಕನ್ಡ್ಟಕ 
ಛತ್ರಕೆಕಿ ಸೆೇರಿದ ಸಥಾಳಗಳಲ್್ಲ ನೋತನ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಮ್ಡ್ಣಕೆಕಿ 200 
ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.ಗಳ ಅನುದ್ನ ಮಂಜೋರು ಮ್ಡುವ ಬಗೆಗೆಯೋ 
ಚಚಡ್ಸಲ್ಯಿತು. ಕ್ಮಗ್ರಿಯ ಅಂದ್ಜು ವೆಚ್ಚ ಹ್ಗೋ ಕೆೋಠಡಿಗಳ 
ಅಳತೆಯನುನೆ ಮತೆೋತುಮ್ಮ ಪರಿಶೇಲ್ಸಿ ಕ್ಮಗ್ರಿಗೆ ಕೋಡಲೆೇ ಚ್ಲನೆ 
ನೇಡಲು ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರಗಳು ಆದೆೇಶಸಿದ್್ದರೆ.

ಈ ಸಂದರಡ್ದಲ್್ಲ ಕಂದ್ಯ ಸಚವ ಆರ್.ಅಶೆೋೇಕ್, 
ರ್ೇನುಗ್ರಿಕೆ, ಮುಜರ್ಯಿ ಇಲ್ಖೆ ಸಚವ ಕೆೋೇಟ ಶ್ರೇನವ್ಸ 
ಪೂಜ್ರಿ, ಶ್ಸಕ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನ್ಥ್, ಮುಖಯಾ ಕ್ಯಡ್ದಶಡ್ ಟಿ.
ಎಂ. ವಿಜಯಭ್ಸಕಿರ್, ಕಂದ್ಯ ಇಲ್ಖೆ ಪ್ರಧ್ನ ಕ್ಯಡ್ದಶಡ್ 
ಮಂಜುನ್ಥ್ ಪ್ರಸ್ದ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು

5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕ್ರ
(1ರೆೇ ಪುಟದ್ಂದ) ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ನಮ್ಮ ರ್ಜಯಾದಲ್್ಲ  ಇವತಿತುನಂದ ಪಡಿತರ ಚೇಟಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ರೆೇಷನ್ 
ವಿತರಣೆ ಮ್ಡುವಂತಹ ಕ್ಯಡ್ ಪ್್ರರಂರವ್ಗಿದೆ. ಬಡವರು ಮತುತು 
ಕ್ರ್ಡ್ಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೊೇಜನ ಪಡೆಯಬೆೇಕು ಎಂದರು. 

ಪಡಿತರ ಚೇಟಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೆೋಡು 
ವಂತಹ ಕ್ಯಡ್ ಇವತುತು ಪ್್ರರಂರವ್ಗಿದೆ. ಹ್ಗ್ಗಿ ನ್ನು ಇವತುತು 
ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿ 
ದೆಯ್? ರೆೇಷನ್ ವಿತರಣೆ ಸರಿಯ್ಗಿ ನಡೆಯುತಿತುದೆಯ್? ಎಂದು ಪರಿ 
ಶೇಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ್ದೇನೆ. ಕಟಟುಕಡೆಯ ಮನುಷಯಾನಗೋ ಆಹ್ರ ಸಿಗಬೆೇಕು 
ಅನೆೋನೆೇದು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಡ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಗುರಿಯ್ಗಿತುತು. ಅದು ಇವತುತು 
ನೆರವೆೇರಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ. ಇನುನೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಾಕ್ತುಗೆ 5 
ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಹ್ಗೆೇ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 1ನೆೇ ತ್ರಿೇಖಿನಂದ ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬ 
ವಯಾಕ್ತುಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕೆಕಿ 2 ಕೆ.ಜಿ ಕಡಲೆಕ್ಳು ಕೆೋಡಲ್ಗುತತುದೆ. 

ಈ ಯೊೇಜನೆ ಯ್ರ ಬಳಿ ರೆೇಷನ್ ಕ್ರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್್ಲ 
ಅನ್ವಯವ್ಗಲ್ದೆ. ಆಧ್ರ್ ಕ್ರ್ಡ್ ತೆೋೇರಿಸಿ ವಲಸಿಗರು, ಕೋಲ್ 
ಕ್ರ್ಡ್ ಕರು, ಇಲ್್ಲ ಇರುವಂಥವರೋ ಕೋಡ ರೆೇಷನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು 
ಎಂದು ಸಚವರು ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ. 

ನ್ಲುಕಿ ಕೆೋೇಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚನ ಜನಕೆಕಿ ರೆೇಷನ್ ಕೆೋಡುತಿತುದು್ದ, ಅದರಲ್್ಲ 
10%  ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್ಡ್ರ ಕೆೋಡಬೆೇಕು ಅಂತ್ಗಿತುತು. ಈಗ್ಗಲೆೇ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕ್ಡ್ರ ಅಕ್ಕಿಯನುನೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆೋಟಿಟುದೆ. ಕಡಲೆಕ್ಳು ನನೆನೆಯಿಂದ 
ಬರುತಿತುದು್ದ, ಅದನನೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 5ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಜೆೋತೆಗೆ 
ಕೆೋಡಲ್ಗುತತುದೆ. ಯ್ರಿಗೆ ಊಟಕೆಕಿ ತೆೋಂದರೆಯ್ಗಿತೆೋತುೇ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ 
ಸಕ್ಡ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

ಹೆೋಸ ಪಡಿತರ ಅಜಿಡ್ಗಳನುನೆ ಕೆೋರೆೋನ್ ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ಮುಗಿದ 
ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲ್ಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಂದ್ಯಕೆಕೆ 
ಅವಕ್ರ
(1ರೆೇ ಪುಟದ್ಂದ) ನೇಡುವು 
ದ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದರು. ಮನೆ ಮತುತು 
ವ್ಣಿಜಯಾಕೆಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಕಂದ್ಯ ವನುನೆ ಹೆಚ್ಚಸಿರುವ 
ಜಿಲ್್ಲಧಿಕ್ರಿಗಳ ಕ್ರಮವನುನೆ 
ಪ್ರಶನೆಸಿ, ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ಪರಿ 
ಣ್ಮ ಸ್ವಡ್ ಜನಕರು ಸಂಕಷಟು 
ಕೆೋಕಿಳಗ್ಗಿದು್ದ, ಹೆಚ್ಚಸಿರುವ 
ಕಂದ್ಯವನುನೆ ಕಡಿಮ ಮ್ಡು 
ವುದಲ್ಲದೆೇ, ಈ ಬ್ರಿ ಪರಿಷಕಿ 
ರಣೆ ಮ್ಡದಂತೆ ಮುಂದೋಡ 
ಬೆೇಕು ಎಂದು ಮ್ಡಿಕೆೋಂಡ 
ಮನವಿಯನುನೆ ಸಚವರು ತಳಿಳಿ 
ಹ್ಕ್ದರು. 

ವಸತಿಗೆ ಶೆೇ. 18 ರಷುಟು 
ಮತುತು ವ್ಣಿಜಯಾಕೆಕಿ ಶೆೇ. 24ರಷುಟು 
ಕಂದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಸಿರು ವುದು 
ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ 
ಸದಸಯಾರು ಹೆೇಳಿದ್ಗ, ಪ್ರತಿ 
ಮೋರು ವಷಡ್ಕೆೋಕಿಮ್ಮ 
ಕಂದ್ಯ ಪರಿಷಕಿರಣೆ ಮ್ಡಬೆೇ 
ಕ್ದು್ದ, ಅದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಸಲ್ಗಿದೆ 
ಎಂದರು. ಏರಿಕೆ ಮ್ಡಿರುವ 
ಕಂದ್ಯದಲ್್ಲ ವಸತಿಗೆ ಶೆೇ. 
15ರಂತೆ ಹ್ಗೋ ವ್ಣಿಜಯಾಕೆಕಿ 
ಶೆೇ.20ರಷುಟು ಮ್ಡುವಂತೆ 
ಕೆೇಳಿಕೆೋಂಡ್ಗ, ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗರ್ಭಿವೃದಿಧಿ 
ಇಲ್ಖೆ ಮುಖಯಾ ಕ್ಯಡ್ದಶಡ್ 
ಗಳೆೋಂದಿಗೆ ಚಚಡ್ಸಿ, ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೆೋಳುಳಿವುದ್ಗಿ ಸಚವರು 
ರರವಸೆ ನೇಡಿದರು.

ಕೆೇಂದ್ರದ ವಿದು್ಯತ್ ಮಸೂದೆ ವಿರುದಧಾ 
ಸಚಿವರ ಕ್ರಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ, ಪ್ರತಿಭಟರೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 26 – 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್ಡ್ರ ಜ್ರಿಗೆ ತರಲು 
ಉದೆ್ದೇಶಸಿರುವ ವಿದುಯಾತ್ 
(ತಿದು್ದಪಡಿ) ಮಸೋದೆ ವಿರುದಧಿ 
ಜಿಲ್್ಲ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಕ್ಸ್ನ್ 
ಘಟಕದಿಂದ ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ 
ಸಚವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರ್ಜ್ 
ಅವರ ಕ್ರಿಗೆ ಮುತಿತುಗೆ ಹ್ಕ್ 
ಪ್ರತಿರಟಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಸಚವರು ನಗರದ 
ಸಕ್ೇಡ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಆಗರ್ಸಿದ 

ಸಮಯದಲ್್ಲ ಪ್ರತಿರಟನೆಯ ನೆೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಕ್ಸ್ನ್ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ 
ಅರಯಾಕ್ಷ  ಬಸವರ್ಜ್ ಶವಗಂಗ್, ಕೆೋರೆೋನ್ ಸಂದರಡ್ ದುರುಪಯೊೇಗ 
ಮ್ಡಿಕೆೋಂಡು ಬಿಕಕಿಟಿಟುನ ಮಧೆಯಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್ಡ್ರ ಹೆೋಸ ವಿದುಯಾತ್ ಮಸೋದೆ 
ಮಂಡಿಸುತಿತುದೆ ಎಂದು ಆರೆೋೇಪ್ಸಿದ್್ದರೆ.

ಉದಯಾರ್ ಗೌತಮ್ ಅದ್ನ ಹ್ಗೋ ಇತರರಿಗೆ ಲ್ರ ಮ್ಡಿಕೆೋಡಲು 
ಹುನ್ನೆರ ನಡೆಸಲ್ಗುತಿತುದೆ. ಗಂಭಿೇರವ್ದ ಈ ವಿಚ್ರದಲ್್ಲ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್ಡ್ರ 
ರೆೈತರ ಜೆೋತೆ ಚಲ್್ಲಟವ್ಡುತಿತುದೆ ಎಂದವರು ದೋರಿದ್್ದರೆ.

ಕೃಷ್ ಕೆ್ಷೇತ್ರಕೆಕಿ ಇದುವರೆಗೋ ಉಚತ ವಿದುಯಾತ್ ನೇಡಲ್ಗುತಿತುದೆ. ಈ ಹಿನೆನೆಲೆ 
ಯಲ್್ಲ ರ್ಜಯಾ ಸಕ್ಡ್ರವು ಈ ವಿಚ್ರಕೆಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕಿ ಅಭಿಪ್್ರಯ 
ತಿಳಿಸಲು ನೇಡಿರುವ 21 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್್ಲದೆ. ರ್ಜಯಾ 
ಸಕ್ಡ್ರ ಈ ತಿದು್ದಪಡಿಗೆ ಒಪ್್ಪಗೆ ಸೋಚಸಬ್ರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೆೈತರ 
ಜೆೋತೆಗೋಡಿ ಉಗ್ರ ಹೆೋೇರ್ಟ ಮ್ಡುತೆತುೇವೆ ಎಂದು ಬಸವರ್ಜು ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಈ ಸಂದರಡ್ದಲ್್ಲ ಘಟಕದ ಜಿಲ್್ಲ ಪ್ರಧ್ನ ಕ್ಯಡ್ದಶಡ್   ಎಸ್ .ಕೆ.  
ಪ್ರವಿೇಣ್ ಕುಮ್ರ್, ಯುವ ಮುಖಂಡರ್ದ  ಬ್ತಿ ಶವಕುಮ್ರ್, ಬಸವ 
ರ್ಜ್ ತೆೋೇಟದ, ಆವರಗೆೋಳಳಿ ಯೊೇಗೆೇಶ್ ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ನಗರದಲಿಲಾ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪರಶಷಟೆ ಜ್ತಿ ಘಟಕದ ಸಭೆ 

ಜಿಲ್್ಲ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಪರಿಶಷಟು ಜ್ತಿ ಘಟಕದ  ಜಿಲ್್ಲ ಪದ್ಧಿಕ್ರಿಗಳು, 14 
ಬ್್ಲಕ್ ಅರಯಾಕ್ಷರುಗಳ ಸಭೆಯನುನೆ ಇಂದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್್ಲ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್್ಲ ಜಿಲ್್ಲರಯಾಕ್ಷ ಬಿ.ಹೆರ್.ವಿೇರರದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಅರಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್್ಲ 
ಕರೆಯಲ್ಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್್ಲ ಜೋನ್ 7 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್್ಲ ನಡೆಯುವ 
ಕೆಪ್ಸಿಸಿ ನೋತನ ಅರಯಾಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಶವಕುಮ್ರ್ ಅವರ ಪ್ರಮ್ಣವಚನ 
ಕ್ಯಡ್ಕ್ರಮಕೆಕಿ ತೆರಳುವ ಬಗೆಗೆ ಹ್ಗೋ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ 
ಚಚಡ್ಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದು ಉತತುರ ವಲಯ ಅರಯಾಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್.ರಂಗನ್ಥ 
ಸ್್ವರ್ ಹ್ಗೋ ಪ್ರಧ್ನ ಕ್ಯಡ್ದಶಡ್ ರ್ಮಯಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 26- ಕೆೋೇವಿರ್-19 ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್್ಲ ಸಕ್ಡ್ರ ಜ್ರಿಗೆೋ 
ಳಿಸಿರುವ ಅಗತಯಾ ಮುಂಜ್ಗ್ರತ್ ಕ್ರಮದೆೋಂದಿಗೆ ನಗರದ ಎ.ವಿ.ಕೆ. ರಸೆತುಯ 
ಲ್್ಲರುವ ತನಷ್ಕಿ ಗೆೋೇಲ್ಡಾ ಶೆೋೇ ರೋಂ ತನನೆ ವಯಾವಹ್ರವನುನೆ ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ನತಯಾ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಮುನನೆ ಸೆೋೇಂಕು ನವ್ರಣ್ ಔಷಧಿಯನುನೆ 
ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಸ್ವಚಛಾತ್ ಕ್ಯಡ್ವನುನೆ ಕೆೈಗೆೋಳಳಿಲ್ಗುತಿತುದೆ. ಗ್್ರಹಕರು ಸ್ಪಶಡ್ಸುವ 
ಎಲ್್ಲ ಆರರಣಗಳನುನೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾನಟೆೈಸ್ ಮ್ಡಲ್ಗುತಿತುದೆ.  ಕನಷಠಿ 
2 ಸ್ವಿರ ರೋಪ್ಯಿ ಮ್ಸಿಕ ಯೊೇಜನೆ ಅಡಿಯಲ್್ಲ ಗ್್ರಹಕರು ಆರರಣ 
ಗಳನುನೆ ಖರಿೇದಿಸುವುದು ಹ್ಗೋ ಪ್ರತಿ ಆರರಣದ ಖರಿೇದಿ ಮೇಲೆ ಶೆೇ. 8ರಷುಟು 
ತಯ್ರಿಕ್ ವೆಚ್ಚವನುನೆ ಮ್ತ್ರ ಗ್್ರಹಕರಿಗೆ ಹ್ಕಲ್ಗುತಿತುದೆ ಶೆೋೇರೋಂ ತಿಳಿಸಿದೆ.   

ತನಿಷ್ಕೆ ಗೊೇಲ್ಡಿ ಪುನರ್ರಂಭ

ಮಲೆೇಬೆನೋನೆರು, ಮೇ 26- ಹಿಂದುಳಿದ, ದಲ್ತ, 
ಮಠ್ಧಿೇಶರ ಒಕೋಕಿಟದ ನಯೊೇಗವು ಮಂಗಳವ್ರ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್್ಲ  ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ ಅವರನುನೆ ಭೆೇಟಿ ಮ್ಡಿ,  ಕೆೋೇವಿರ್-
19 ಪರಿಹ್ರ ನಧಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹತುತು ಸ್ವಿರ 
ರೋಪ್ಯಿಗಳ ಡಿ.ಡಿ. ನೇಡಿದರು.

ಕೆೋರೆೋನ್ ವೆೈರಸ್ ನಯಂತಿ್ರಸುವ ನಟಿಟುನಲ್್ಲ 
ಸಕ್ಡ್ರ ಕೆೈಗೆೋಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಠ್ಧಿೇಶರು 
ಮಚು್ಚಗೆ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು. ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ ಅವರು 
ಮಠ್ಧಿೇಶರ ಸಹಕ್ರ ಮತುತು ಕಳಕಳಿಯನುನೆ 
ಕೆೋಂಡ್ಡಿದರು.

ಭೆೋೇವಿ ಗುರುಪ್ೇಠದ ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೇ ಇಮ್ಮಡಿ 
ಸಿದ್ದರ್ಮೇಶ್ವರ ಸ್್ವರ್ೇಜಿ, ಕುಂಚಟಿಗ ಗುರುಪ್ೇಠದ 
ಶ್ರೇ ಶ್ಂತವಿೇರ ಸ್್ವರ್ೇಜಿ,  ಉಪ್್ಪರ ಗುರುಪ್ೇಠದ 

ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೇ ಪುರುಷೆೋೇತತುಮ್ನಂದಪುರಿ 
ಸ್್ವರ್ೇಜಿ, ವ್ಲ್್ಮೇಕ್ ಗುರುಪ್ೇಠದ ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೇ  
ವ್ಲ್್ಮೇಕ್ ಪ್ರಸನ್ನೆನಂದಪುರಿ ಸ್್ವರ್ೇಜಿ, ಹೆೋಸದುಗಡ್  
ಕನಕ ಗುರುಪ್ೇಠದ ಶ್ರೇ ಈಶ್ವರ್ನಂದಪುರಿ ಸ್್ವರ್ೇಜಿ,  
ಮಡಿವ್ಳ ಗುರುಪ್ೇಠದ ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೇ ಬಸವ 
ಮ್ಚದೆೇವ ಸ್್ವರ್ೇಜಿ, ಈಡಿಗರ ಗುರುಪ್ೇಠದ 
ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೇ ರೆೇಣುಕ್ನಂದ ಸ್್ವರ್ೇಜಿ, ಯ್ದವ 
ಗುರುಪ್ೇಠದ ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಕೃಷ್ಣ ಯ್ದವ್ನಂದ 
ಸ್್ವರ್ೇಜಿ, ಹಡಪದ ಗುರುಪ್ೇಠದ ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೇ 
ಅನನೆದ್ನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭ್ರತಿ ಸ್್ವರ್ೇಜಿ, ಕೋಡಲಸಂಗಮ 
ಪಂಚಮಸ್ಲ್ ಗುರುಪ್ೇಠದ ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೇ ಜಯ 
ಮೃತುಯಾಂಜಯ ಸ್್ವರ್ೇಜಿ,  ಅಂಬಿಗರ ಗುರುಪ್ೇಠದ 
ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರೇ ಶ್ಂತಭಿೇಷ್ಮ  ಚೌಡಯಯಾ ಸ್್ವರ್ೇಜಿ 
ಅವರುಗಳು ಸಿಎಂ ಭೆೇಟಿ ನಯೊೇಗದಲ್್ಲದ್ದರು.

ಮಠ್ಧಿೇರರ ಒಕೂಕೆಟದ್ಂದ ಕೊೇವಿಡ್ 
ಪರಹ್ರ ನಿಧಿಗೆ 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೆೇಣಿಗೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 25- 
ಮಗನೆೋಂದಿಗೆ ಶಂಕರನಹಳಿಳಿ 
ಗ್್ರಮಕೆಕಿ ಬಂದು ಸರ್ೇಪದ 
ಕ್್ವರಿ ಹೆೋಂಡದಲ್್ಲ ಬಿದು್ದ 
ಸೆೋೇಮವ್ರ ಸ್ವನನೆಪ್್ಪದ್ದ  
ಕೆ.ಎಸ್. ಕ್ರಣ್ ಕುಮ್ರ್   
ಅವರ ಮೃತ ದೆೇಹ ಇಂದು 
ಮುಂಜ್ನೆ ಪತೆತುಯ್ಗಿದೆ.

ಕೆ.ಎಸ್. ಕ್ರಣ್ ತನನೆ ಮಗ 
ನೆೋಂದಿಗೆ ಶಂಕರನ ಹಳಿಳಿಯ 
ಅಜಿಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.  
ಗ್್ರಮದ ಸರ್ೇಪ ಇದ್ದ ಕ್್ವರಿ 
ಹೆೋಂಡಕೆಕಿ ಆಕಸಿ್ಮಕ ವ್ಗಿ ಬಿದು್ದ 
ಕ್ರಣ್ ಹ್ಗೋ ಸೃಜನ್ 
ಇಬ್ಬರೋ ಸ್ವನನೆಪ್್ಪ ದ್ದರು. 

ಸೃಜನ್ ಶವ ನನೆನೆ 
ಪತೆತುಯ್ಗಿದು್ದ, ಕ್ರಣ್ ಶವ 
ಕ್ಕಿಗಿ ಸತತ ಹುಡುಕ್ಟ ನಡೆದಿ 
ತ್ತುದರೋ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ್ಲ. ಇದಿೇಗ 
ಮೃತ ದೆೇಹ ಪತೆತುಯ್ಗಿದು್ದ, 
ಶಂಕರನಹಳಿಳಿ ಗ್್ರಮದಲ್್ಲಯೆೇ 
ಅಂತಯಾಕ್್ರಯೆ ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ 
ಯಿತು. ತಂದೆ  - ಮಗನ ಸ್ವಿ 
ನಂದ್ಗಿ ಗ್್ರಮ ದಲ್್ಲ ಮೌನ 
ಮಡುಗಟಿಟುತುತು. ಸಂಬಂಧಿಕರ 
ರೆೋೇರನ ಮುಗಿಲು ಮುಟಿಟುತುತು. 

ಸೃಜನ್ ಸಿದಧಾಗಂಗ್ 
ಶ್ಲೆಯ ವಿದ್್ಯರ್ನಾ: ಸೃಜನ್ 
ನಗರದ ಸಿದಧಿಗಂಗ್ ಶ್ಲೆಯ  
ವಿದ್ಯಾರ್ಡ್. ಈ ವಷಡ್ 8ನೆೇ 
ತರಗತಿ ಪರಿೇಕೆ್ಷ ಬರೆದಿದು್ದ, 9ನೆೇ 
ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶ ಪಡೆಯುವ 
ಮುನನೆವೆೇ ವಿಧಿಯ್ಟಕೆಕಿ 
ಬಲ್ಯ್ಗಿದ್್ದನೆ. ಸೃಜನ್, 
ಶ್ಲೆಯಲ್್ಲ ಹೆಚ್ಚನ ಸೆನೆೇಹಿತರನುನೆ 
ಸಂಪ್ದಿಸಿದ್ದ. ಮನೆಯ 
ಬಳಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದಿ್ದದ್ದ. 
ಆದರೆ ಬದುಕ್ ಬ್ಳಬೆೇಕ್ದ 
ಜಿೇವ ವೊಂದು ಎಳೆ 
ವಯಸಿ್ಸನಲ್್ಲಯೆೇ ಎಲ್ಲರನೋನೆ 
ಅಗಲ್ದು್ದ ದುದೆೈಡ್ವವೆೇ ಸರಿ.

ತಂದೆ-ಮಗ ಸ್ವು:  
ರಂಕರನಹಳಿಳಯಲಿಲಾ 
ಮಡುಗಟ್ಟೆದ ಮೌನ



ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಗಿಸಿದ, 
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ರತ್ನಗಿರಿ 'ಆಪೂಸ್ ' ಮಾವಿನ ಹಣುಣುಗಳು

ಹ�ೋಂ 
ಡೆಲಿವರಿಗಾಗಿ

ಆರ್ಡರ್  ಮಾಡಿ

ಹಾಗ� ದ�ರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು :

ಶುದ್ಧ ಹಾಗ� ಸ್ವಚ್ಚತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ

ದೋವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ
ಮ್್ಯಂಗೊೇ ಹೌಸ್, ಪೂಜ್ ಹೊೇಟೆಲ್  ಹಿಂಭ್ಗ, 
ದೆೇವರ್ಜ ಅರಸು ಬಡ್ವಣೆ, ದ್ವಣಗೆರೆ.
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7 ರಿಂದ

ಪಿ. ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ
ಪ್ಸ್ಳೆ ಕ್ಂಪೆಲಾಕ್ಸ್, 8ರೆೇ ಮೆೇನ್ ರೊೇಡ್, ತರಕ್ರ 
ಅಂಗಡಿ ಪಕಕೆದಲಿಲಾ, ಪ್.ಜೆ. ಬಡ್ವಣೆ, ದ್ವಣಗೆರೆ
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ

ಮಂಡಿಪೋಟೆ
ಪ್ಸ್ಳೆ ವೆೈನ್ಸ್ , ಮ್ರುತಿ ಬುಕ್  ಡಿಪ ಪಕಕೆದಲಿಲಾ
ಮಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದ್ವಣಗೆರೆ.
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ರಿಂದ 2 ರವರೆಗೆ

ವಿದಾ್ಯನಗರ 2ನೋ ಬಸ್ ಸಾಟಾಪ್ 
ಯುರೊೇ ಕ್ಡ್ಸ್  ಪಕಕೆದಲಿಲಾ, 2ರೆೇ ಬಸ್ ಸ್ಟೆಪ್  ಹತಿ್ತರ,
ವಿದ್್ಯನಗರ, ದ್ವಣಗೆರೆ.
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ

ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. 'ಬಿ' ಬಾಲಾಕ್ 
ಮ್್ಯಂಗೊೇ ವ್್ಯಂಗೊೇ,  
ಬ್ಯ್ಸ್ ಹ್ಸೆಟೆಲ್  ರೊೇಡ್ , ದ್ವಣಗೆರೆ.
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ

ವೊಬೆೈಲ್  : 80950 99299

ಮಾ�ಂಗೋ ಹೌಸ್ ಮಾ�ಂಗೋ ಹೌಸ್ 
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ಬುಧವ್ರ, ಮೆೇ 27, 20204

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 26-   ಜಿಲೆ್ಲಯಲ್್ಲ ಕೆೋರೆೋನ್ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮಯ್ಗುತಿತುವೆ. ಸಂತಸದ ಜೆೋತೆಗೆ 
ನೆಮ್ಮದಿಯ ವ್ತ್ವರಣ ಮೋಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಗಿ ಹಗಲ್ರುಳು 
ಶ್ರರ್ಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳಿಗೋ ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರಗಳು 
ಹ್ಗೋ ಸಕ್ಡ್ರದ ಪರವ್ಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದ್ಗಿ 
ನಗರ್ಭಿವೃದಿಧಿ ಹ್ಗೋ ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ ಸಚವ 
ಬಿ.ಎ.ಬಸವರ್ಜ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಸೆೋೇಮವ್ರ ಜಿಲ್್ಲಡಳಿತ ರವನದ ತುಂಗರದ್್ರ 
ಸಭ್ಂಗಣದಲ್್ಲ ಆಯೊೇಜಿಸಲ್ಗಿದ್ದ ಕೆೋೇವಿರ್-19 
ನಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತ ಜಿಲ್್ಲ ಮಟಟುದ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ 
ಪರಿಶೇಲನ್ ಸಭೆಯ ಅರಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, 
ಕೆೋರೆೋನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಳಿಕೆಯ್ಗುತಿತುರುವ ಸಮಯದಲ್್ಲ 
ಜವ್ಬ್್ದರಿ ಹೆಚ್ಚದೆ. ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ವಿಶೆೇಷವ್ಗಿ 
ಜ್ಗೃತರ್ಗುವ ಮೋಲಕ ಅತಿೇ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಬೆೇಕು 
ಎಂದರು.

ಜಿಲ್್ಲಡಳಿತ, ಸಚವರು ಹ್ಗೋ ಜನಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಕೆಲಸ 
ಮ್ಡುತಿತುಲ್ಲ ಎನುನೆವ ಭ್ವನೆ ವಯಾಕತುವ್ಗಬ್ರದು.  
ಗಿ್ರೇನ್ ಜೆೋೇನ್ ಲ್್ಲದ್ದ ಜಿಲೆ್ಲಯಲ್್ಲ ಒಂದೆೇ ಬ್ರಿಗೆ ಕೆೋರೆೋನ್ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್್ಲ 
ಆತಂಕ ಹೆಚ್್ಚಗಿತುತು. ಈ ಹಿನೆನೆಲೆಯಲ್್ಲ ಎಲ್ಲರೋ ತುಂಬ್ 

ಸಕ್್ರಯವ್ಗಿ ಕೆಲಸದಲ್್ಲ ತೆೋಡಗಿಕೆೋಂಡು ಮತೆತು ಗಿ್ರೇನ್ ಜೆೋೇನ್ 
ಜಿಲೆ್ಲಯ್ಗಿಸಲು ಶ್ರರ್ಸಬೆೇಕು. ಈ ನಟಿಟುನಲ್್ಲ ಬಹಳ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ಲನೆ ಮ್ಡಬೆೇಕು ಎಂದರು.

ಜಿಲೆ್ಲಯಲ್್ಲ 14 ಜನ ಇನ್ಸಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಂಡರ್ ಗಳನುನೆ 
ಕಂಟೆೈನ್ ಮಂಟ್ ಝೇನ್ ಗಳಲ್್ಲ ನೆೇಮಕ ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ. 
ತಮಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕಂಟೆೈನ್ ಮಂಟ್ ಜೆೋೇನ್ ಗಳಲ್್ಲ  
ಹೆಚು್ಚ ಆಸಕ್ತು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭ್ಗದಲ್್ಲ ಕೆೋರೆೋನ್ ನಯಂತಿ್ರಸಲು 
ಶ್ರರ್ಸಬೆೇಕು. ಮುಂದಿನ ಬ್ರಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗರ್ಸಿದ್ಗ 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇನ್ಸಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಂಡರ್ ಗಳು  
ರ್್ಯಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ವರದಿ ನೇಡಬೆೇಕು. 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಸುತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೆೇಕ್ಗುತತುದೆ ಎಂದು 
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಮಹ್ರ್ಷಟು್ರ, ಗುಜರ್ತ್, ತರ್ಳುನ್ಡು ಹ್ಗೋ ಕೆೇರಳ 
ರ್ಜಯಾಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲೆ್ಲಗಳಿಗೆ ಬರುವವರ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚು್ಚ ನಗ್ 
ವಹಿಸಬೆೇಕು. ಅವರನುನೆ ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ತಪ್ಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, 
ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿ ಕ್್ವರಂಟೆೈನ್ ಲ್್ಲ ಇರಿಸಬೆೇಕು. ಹೆೋರ ರ್ಜಯಾದಿಂದ 
ಬಂದವರಿಂದ ಕೆೋರೆೋನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್್ಚಗುತಿತುವೆ. ಇದಕೆಕಿ 
ಅವಕ್ಶ ಮ್ಡಿಕೆೋಡಬ್ರದು ಎಂದರು.

ಜಿಲ್್ಲಧಿಕ್ರಿ ಮಹ್ಂತೆೇಶ ಬಿೇಳಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಲ್ರ್ಜಿ ಗಳಲ್್ಲ ಹ್ಗೋ ಇನ್ ಸಿಟುಟೋಯಾಷನಲ್ ಕ್್ವರಂಟೆೈನ್ 

ಮ್ಡಲ್ಗಿರುವವರಿಗೆ ರೆೋೇಗ ನರೆೋೇರಕ ಶಕ್ತು ಹೆಚ್ಚಸಲು 
ವಿವಿರ ಇಲ್ಖೆಗಳ ಸಹ್ಯದೆೋಂದಿಗೆ ಉತತುಮವ್ದ ಆಹ್ರ 
ಒದಗಿಸುವ ವಯಾವಸೆಥಾ ಮ್ಡಲ್ಗುತಿತುದೆ. ವಿಶೆೇಷವ್ಗಿ ಸಣ್ಣ 
ಮಕಕಿಳ ಕ್ಳಜಿ ವಹಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದರು.

 ಜಿಲ್್ಲ ಪಲ್ೇಸ್ ವರಿಷ್ಠಿಧಿಕ್ರಿ ಹನುಮಂತರ್ಯ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಕಂಟೆೈನ್ ಮಂಟ್ ಜೆೋೇನ್ ನಂದ ಅನವಶಯಾಕವ್ಗಿ 
ಹೆೋರಗಡೆ ಬರುವವರ ಮೇಲೆ ಕೆೇಸ್ ದ್ಖಲು 
ಮ್ಡಲ್ಗುತಿತುದೆ. ಅಲ್್ಲನ ಜನರಿಗೆ ಅಗತಯಾವಿರುವ 
ಸ್ಮಗಿ್ರಗಳನುನೆ ದೆೋರಕ್ಸಿ ಕೆೋಡುವ ವಯಾವಸೆಥಾ ಮ್ಡಲ್ಗಿದು್ದ, 
ಹಣದ ಅವಶಯಾಕತೆಗ್ಗಿ ಅಲ್್ಲ ಮಬೆೈಲ್ ಎಟಿಎಂ ನೇಡಲ್ಗಿದೆ 
ಎಂದರು.

ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ್, ಶ್ಸಕರ್ದ 
ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್, ಪ್ರ.ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ಎಸ್.ವಿ.
ರ್ಮಚಂದ್ರ, ಎಂಎಲ್ ಸಿ ಅಬು್ದಲ್ ಜಬ್್ಬರ್, ಜಿ.ಪಂ ಅರಯಾಕೆ್ಷ 
ಯಶೆೋೇರಮ್ಮ ಮರುಳಪ್ಪ, ದೋಡ್ ಅರಯಾಕ್ಷ ರ್ಜನಹಳಿಳಿ 
ಶವಕುಮ್ರ್, ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಓ ಪದ್್ಮ ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಎಡಿಸಿ 
ಪೂಜ್ರ ವಿೇರಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಿಲ್್ಲ ಕೆೋೇವಿರ್ ನೆೋೇಡಲ್ ಅಧಿಕ್ರಿ 
ಪ್ರಮೇದ್ ನ್ಯಕ್, ಎಸಿ ಮಮತ್ ಹೆೋಸಗೌಡರ್, ಜಿಲ್್ಲ 
ಸವೆೇಡ್ಕ್ಷಣ್ಧಿಕ್ರಿ ಡ್.ರ್ಘವನ್, ಡಿಎರ್ ಓ ಡ್.
ರ್ಘವೆೇಂದ್ರ ಸ್್ವರ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.   

ಕೊೇವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಶೇಲರ್ ಸಭೆಯಲಿಲಾ ಸಚಿವ ಬಸವರ್ಜ್ ಕರೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ ಗಿ್ರೇನ್ ಜೊೇನ್ ಜಿಲೆಲಾಯ್ಗಿಸಲು ರ್ರಮಸಿ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 26- ಸ್್ಮಟ್ಡ್  ಸಿಟಿ 
ಯೊೇಜನೆಯಡಿ ಕೆೈಗೆೋಂಡಿರುವ ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳು 
ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್್ಲ ಸ್ಗಬೆೇಕು. ಯ್ವುದೆೇ ಕ್ರಣಕೋಕಿ  
ವಿಳಂಬ ಮ್ಡಬ್ರದು. ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ 
ನೆರವೆೇರಿಸಿರುವ ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳನುನೆ ಪೂಣಡ್ಗೆೋಳಿಸಲು 
ಸಿದಧಿತೆ ನಡೆಸಬೆೇಕು. ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ಯ್ವುದೆೇ 
ಸಬೋಬು ಹೆೇಳಬ್ರದು ಎಂದು   ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತುವ್ರಿ 
ಸಚವ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರ್ಜ್ ಸೋಚಸಿದರು.

ದ್ವಣಗೆರೆ ಸ್್ಮಟ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ 
ಸಭೆಯ ಅರಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು,   
ಸ್್ಮಟ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಯೊೇಜನೆಯಡಿ ಕೆೈಗೆೋಂಡಿರುವ 
ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳು ಗುಣಮಟಟುದಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಗೆ 
ದೋರುಗಳಿವೆ. ಸಕ್ಡ್ರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲರಯಾ 
ನೇಡುತಿತುದೆ. ಆದರೋ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ಬೆೇಜವ್ಬ್್ದರಿ 
ಯಿಂದ ವತಿಡ್ಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಶಸುತುಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಬೆೇಕ್ಗುತತುದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

  ಮುಂದಿನ ಬ್ರಿ ನ್ನು ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಬದಲ್ಗಿ ನೆೇರವ್ಗಿ ಕ್ಮಗ್ರಿ ಸಥಾಳಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ 
ನೇಡಿ ಪರಿಶೇಲ್ಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತೆತುೇನೆ. ಜಿಲೆ್ಲಯ ಎಲ್ಲ 
ಶ್ಸಕರೆೋಂದಿಗೆ ಕಂಟ್್ರಯಾಕಟುರ್ ಸಭೆ ನಡೆಸುತೆತುೇನೆ. 
ಸ್್ಮಟ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಯೊೇಜನೆಯಡಿಯ ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳು 
ತುಂಬ್ ನಧ್ನವ್ಗುತಿತುವೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು 
ಎಚೆ್ಚತುತುಕೆೋಳಳಿಬೆೇಕು. ಕೆೋರೆೋನ್ ನೆಪ ಬೆೇಡ. ಎಲ್್ಲ 
ಕಡೆಗಳಲ್್ಲಯೋ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತಿತುದೆ ಎಂದರು.

ಮೇಯರ್ ಅಜಯ್  ಕುಮ್ರ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಸ್್ಮಟ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಯೊೇಜನೆಯಡಿಯ ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳ 
ಕಂಟ್್ರಯಾಕಟುರ್ ಬಗೆಗೆ ನಗ್ ವಹಿಸಬೆೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನೇಡಿದ 
ಟೆಂಡರ್ ಗಳನುನೆ ಸಬ್ ಕಂಟ್್ರಯಾಕಟುರ್ ಗೆ 
ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳು ಕಳಪೆಯ್ಗುತಿತುವೆ 
ಎಂದು ದೋರಿದರು.

ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳು ಕಳಪೆಯಿಂದ ಕೋಡಿದರೆ ಜನ ನಮ್ಮ 
ಬಗೆಗೆ ತಪು್ಪ ತಿಳಿದುಕೆೋಳುಳಿತ್ತುರೆ. ಕಳಪೆ ಮ್ಡುವುದು 
ಅವರು, ಕೆಟಟು ಹೆಸರು ಬರುವುದು ಜಿಲೆ್ಲಯ 
ಜನಪ್ರತಿನಧಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಸ್್ಮಟ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಎಂ.ಡಿ. ರವಿೇಂದ್ರ ಮಲ್್ಲಪೂರ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಜಿಲೆ್ಲಯಲ್್ಲ ಸ್್ಮಟ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಯೊೇಜನೆಯಡಿ 
ಈಗ್ಗಲೆೇ 16 ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳು ಪೂಣಡ್ಗೆೋಂಡಿವೆ. 
ಇದಕೆಕಿ 29.44 ಕೆೋೇಟಿ  ರೋ. ಅಂದ್ಜು ಹಣವಿದು್ದ, 
23.05 ವೆಚ್ಚ ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ. ಇನುನೆಳಿದಂತೆ 49 
ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ಲವೆ. ಅದಕ್ಕಿಗಿ ಅಂದ್ಜು 
678.86 ಕೆೋೇಟಿ ಹಣವಿದು್ದ, 114.69 ಕೆೋೇಟಿ ವೆಚ್ಚ 
ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ. ಇನೋನೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಡಿಯಲ್್ಲ 11 ಕ್ಮ 
ಗ್ರಿ ಹ್ಗೋ ಡಿಪ್ಆರ್ ಹಂತದಲ್್ಲ 7 ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳು  
ಇವೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ಮ್ಹಿತಿ ನೇಡಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್್ಲ ಶ್ಸಕರ್ದ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್, 
ಪ್ರ.ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ದೋಡ್ ಅರಯಾಕ್ಷ ರ್ಜನಹಳಿಳಿ 
ಶವಕುಮ್ರ್, ಜಿಲ್್ಲ ಪಲ್ೇಸ್ ವರಿಷ್ಠಿಧಿಕ್ರಿ 
ಹನುಮಂತರ್ಯ, ಎಡಿಸಿ ಪೂಜ್ರ್ ವಿೇರಮಲ್ಲಪ್ಪ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ದರು.

ಸ್ಮಾಟ್ನಾ ಸಿಟ್ ಕ್ಮಗ್ರ 
ಕಳಪೆಯ್ದರೆ ಶಸು್ತ ಕ್ರಮ

ಜಿಲೆಲಾಯಲಿಲಾ ಸ್ಮಾಟ್ನಾ ಸಿಟ್ 
ಯ್ೇಜರೆಯಡಿ ಈಗ್ಗಲೆೇ 16 
ಕ್ಮಗ್ರಗಳು ಪೂಣನಾಗೊಂಡಿವೆ. 
ಇದಕೆಕೆ 29.44 ಕೊೇಟ್  ರೂ. ಅಂದ್ಜು 
ಹಣವಿದುದಿ, 23.05 ವೆಚಚಿ ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ. 

- ರವಿೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಸ್ಮಾಟ್ನಾ ಸಿಟ್ ಎಂಡಿ

ಸ್ಲಬ್ಧೆ ತ್ಳಲ್ರದೆ ಆತಮಾಹತೆ್ಯಗೆ 
ಯತಿನುಸಿ ಅಸವಾಸಥಾಗೊಂಡಿದದಿ ರೆೈತನ ಸ್ವು

ಹರಪನಹಳಿಳಿ, ಮೇ 26- ಸ್ಲಬ್ಧೆ ತ್ಳಲ್ರದೆೇ ಆತ್ಮಹತೆಯಾಗೆ ಯತಿನೆಸಿ 
ಅಸ್ವಸಥಾಗೆೋಂಡಿದ್ದ ರೆೈತನೆೋಬ್ಬ ಚಕ್ತೆ್ಸ ಫಲಕ್ರಿಯ್ಗದೆೇ ಮಂಗಳವ್ರ ಮೃತಪಟಟು 
ಘಟನೆ ಹುಲ್ಕಟೆಟು ಗ್್ರಮದಲ್್ಲ ಜರುಗಿದೆ. 

ಮ್ಬುಸ್ಬ್ (30) ಮೃತಪಟಟು ರೆೈತ. ಮೃತನಗೆ ಪತಿನೆ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಓವಡ್ 
ಪುತಿ್ರ, ಸಹೆೋೇದರ, ಹೆತತುವರಿದ್್ದರೆ. ತನನೆ ಹೆಸರಿನಲ್್ಲದ್ದ ಒಂದೋವರೆ ಎಕರೆ 
ಜರ್ೇನನಲ್್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್್ಲ ರೋ.2 ಲಕ್ಷ  ಸ್ಲ ಮ್ಡಿದ್ದ. 
ಪ್ರತಿ ವಷಡ್ ಬೆಳೆ ನಷಟು ಆಗುತಿತುದ್ದ ಪರಿಣ್ಮ ಜಿೇವನ ನಡೆಸಲು ಆಗುತಿತುರಲ್ಲ್ಲ.

ಇದರ ನಡುವೆ  ಕೆೋಳವೆಬ್ವಿಯಲ್್ಲ ಅಂತಜಡ್ಲ ಕುಸಿತಗೆೋಂಡಿತುತು. ಇದರಿಂದ 
ಬೆೇಸತತು ರೆೈತ ಸ್ಲ ತಿೇರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಿಗುಪೆ್ಸ ಹೆೋಂದಿ ಮೇ 23ರಂದು 
ಹೆೋಲದಲ್್ಲ ವಿಷ ಸೆೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತೆಯಾಗೆ ಯತಿನೆಸಿದ್ದ. ಅಸ್ವಸಥಾಗೆೋಂಡಿದ್ದ ಆತನನುನೆ 
ಮನೆಯವರು ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ ದ್ಖಲ್ಸಿದ್ದರೋ, ಚಕ್ತೆ್ಸ ಫಲಕ್ರಿಯ್ಗದೆೇ ಮಂಗಳವ್ರ 
ಮೃತಪಟಿಟುದ್್ದನೆ ಎನನೆಲ್ಗಿದು್ದ, ಈ ಕುರಿತು ಹರಪನಹಳಿಳಿ ಪಲ್ೇಸ್ ಠ್ಣೆಯಲ್್ಲ 
ಪ್ರಕರಣ ದ್ಖಲ್ಗಿದೆ.

ಬಿೇಜಿಂಗ್, ಮೇ 26 – ಚೇನ್ದ ಸಶಸತು್ರ 
ಪಡೆಗಳು ತರಬೆೇತಿಯನುನೆ ಹೆಚ್ಚಸಬೆೇಕು 
ಹ್ಗೋ ಯುದಧಿಕೆಕಿ ಸನನೆದಧಿವ್ಗಿರಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಚೇನ್ದ ಅರಯಾಕ್ಷ ಕ್್ಸ ಜಿನ್ ಪ್ಂಗ್ ಸೆೈನಯಾಕೆಕಿ 
ಸೋಚನೆ ನೇಡಿದ್್ದರೆ.

ಸಶಸತು್ರ ಪಡೆಗಳನುನೆ ಸಂಪೂಣಡ್ವ್ಗಿ 
ಬಲಗೆೋಳಿಸುವುದು ಹ್ಗೋ ಯುದಧಿಕೆಕಿ 
ಸನನೆದಧಿವ್ಗಿರಿಸುವುದು ಅಗತಯಾವ್ಗಿದೆ. 

ರ್ಷ್ಟು್ರಯ ಹಿತವನುನೆ ರಕ್್ಷಸಿಕೆೋಳಳಿಬೆೇಕ್ದೆ 
ಹ್ಗೋ ದೆೇಶದ ಸಿಥಾರತೆಯನುನೆ 
ಕ್ಯು್ದಕೆೋಳಳಿಬೆೇಕ್ದೆ ಎಂದು ಜಿನ್ ಪ್ಂಗ್ 
ಹೆೇಳಿರುವುದ್ಗಿ ಮ್ರಯಾಮಗಳು ವರದಿ 
ಮ್ಡಿವೆ.

ಅಮರಿಕದ ಜೆೋತೆ ಹೆಚು್ಚತಿತುರುವ ಉದಿ್ವ 
ಗನೆತೆ, ತೆೈವ್ನ್ ಅನುನೆ ಚೇನ್ದಲ್್ಲ ಬಲವಂತ 
ವ್ಗಿಯ್ದರೋ ವಿಲ್ೇನಗೆೋಳಿಸಬೆೇಕು 

ಎಂದು ಸಥಾಳಿೇಯ ರ್ಜಕ್ರಣಿಗಳು ಹ್ಗೋ 
ರ್ಯಭ್ರಿಗಳು ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಹೆೇಳುತಿತುರುವ 
ಹ್ಗೋ ಹ್ಂಕ್ಂಗ್ ನಲ್್ಲ ಪ್ರಜ್ಪ್ರರುತ್ವ ಪರ 
ಇರುವವರನುನೆ ದಮನಸುವ ಕ್ನೋನನ 
ನಡುವೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ್ಗಿದೆ.

ಚೇನ್ ಜೆೋತೆಗಿನ ಸಂಬಂರವನುನೆ 
ಅಮರಿಕ ಹೆೋಸ ಶೇತಲ ಸಮರದತತು 
ದೋಡುತಿತುದೆ ಎಂದು ಚೇನ್ದ ಉನನೆತ 

ರ್ಯಭ್ರಿ ವ್ಂಗ್ ಲ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ 
ಹಿಂದೆ ಹೆೇಳಿದ್ದರು.

ಭ್ರತದ ಜೆೋತೆಗಿನ ಚೇನ್ ಸಂಬಂರ 
ಸಹ ಒತತುಡಕೆಕಿ ಸಿಲುಕ್ದೆ. ಉರಯ ದೆೇಶಗಳು 
ಲಡ್ಖ್ ಗಡಿಯಲ್್ಲ ಮುಖ್ಮುಖಿಯ್ಗಿವೆ. 
ಸೋಕ್ಷ್ಮವ್ದ ಈ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್್ಲ ಉರಯ 
ದೆೇಶಗಳು ಹೆಚು್ಚವರಿ ಸೆೈನಯಾವನುನೆ 
ನಯೊೇಜಿಸಿವೆ.

ಯುದಧಾಕೆಕೆ ಸನನುದಧಾವ್ಗಿರಲು ಚಿೇರ್ ಸೆೈನ್ಯಕೆಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿನ್ ಪ್ಂಗ್ ಸೂಚರೆ

ನವದೆಹಲ್, ಮೇ 26 – ದೆೇಶದ ಪಶ್ಚಮ 
ಭ್ಗದಲ್್ಲ ರ್ಡತೆಗಳ ಹ್ವಳಿ ಹೆಚ್್ಚಗಿರುವುದು 
ಕೆೋರೆೋನ್ ಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತ್ಗಿದೆ 
ಎಂದು ಕೆೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭ್ರತದ ಮೇಲೆ ದೆೋಡಡಾ ಪ್ರಮ್ಣದಲ್್ಲ 
ದೆೋಡಡಾ ಗ್ತ್ರದ ಮರಳುಗ್ಡು ರ್ಡತೆಗಳು  
ದ್ಳಿ ನಡೆಸುತಿತುವೆ. ಇದು ಬೆಳೆ ನ್ಶಕೆಕಿ 
ಕ್ರಣವ್ಗಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಸರ ಸಚವ್ 
ಲಯದ ಇನ್್ಸ ಪೆಕಟುರ್ ಜನರಲ್ ಸೌರ್ತ್ರ 
ದ್ಸ್ ಗುಪತು ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ದೆೇಶದಲ್್ಲ ರ್ಡತೆಗಳ ಹ್ವಳಿ 
ಸ್ಮ್ನಯಾವ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ದೆೋಡಡಾ 
ಪ್ರಮ್ಣದ ದ್ಳಿಯ್ಗಿದೆ ಎಂದು ದ್ಸ್ ಗುಪತು 
ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ದ್ಳಿ ನಡೆಸುತಿತುರುವ ರ್ಡತೆಗಳು ದೆೋಡಡಾ 
ಗ್ತ್ರದವುಗಳ್ಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹ್ರುವ ಶಕ್ತು 

ಹೆಚ್್ಚಗಿರುತತುದೆ. ಇವುಗಳ ವಲಸೆಯಿಂದ್ಗಿ 
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹ್ನಯ್ಗುತತುದೆ.

ಪ್ರಸಕತು ರ್ಡತೆಗಳು ರ್ಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರ್ತ್, 
ಮಹ್ರ್ಷಟು್ರ, ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶ ಹ್ಗೋ ಮರಯಾ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್್ಲವೆ. ರ್ಜಸ್ಥಾನ ಅತಿ ಹೆಚು್ಚ 
ಪ್ೇಡಿತವ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ 
ಸಚವ್ಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರ್ಡತೆಗಳು ಪೂವಡ್ದ ಕಡೆಗೆ ಮತತುಷುಟು 
ಹರಡುವ ಅಪ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಆಹ್ರ 
ರದ್ರತೆಯ ಅಪ್ಯ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ ಎಂದು 
ಇನೆೋನೆೇವಡ್ ಅಧಿಕ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಮರಳುಗ್ಡಿನ ರ್ಡತೆಗಳು ಪಶ್ಚಮ 
ಭ್ರತದಲ್್ಲ ಬಂದಿವೆ. ಸ್ಮ್ನಯಾವ್ಗಿ ಅವು ಸಣ್ಣ 
ಸಂಖೆಯಾಯಲ್್ಲರುತತುವೆ. ಈ ಬ್ರಿ ದ್ಳಿ 
ದೆೋಡಡಾದ್ಗಿದೆ. ಇದು ಮೋರು ದಶಕಗಳಲ್್ಲ ಒಮ್ಮ 
ಆಗುತತುದೆ. ಈಗ್ಗಲೆೇ ನ್ವು ಕೆೋರೆೋನ್ ವೆೈರಸ್ 

ಎದುರಿಸುತಿತುರುವುದರಿಂದ, ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಕೆಟಟು 
ಪರಿಣ್ಮ ಬಿೇರಿದೆ ಎಂದು ದ್ಸ್ ಗುಪತು 
ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಇರ್ನ್ ಹ್ಗೋ ಪ್ಕ್ಸ್ತುನಗಳಲ್್ಲ 
ರ್ಡತೆಗಳು ಹುಟಿಟುಕೆೋಳುಳಿತಿತುವೆ. ಹಿೇಗ್ಗಿ ಅವುಗಳ 
ಹ್ವಳಿ ಜುಲೆೈವರೆಗೋ 
ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು 
ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲು ಬಯಸದ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಖೆ 
ಅಧಿಕ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್ಡ್ರ ಈ ಸಂದರಡ್ದಲ್್ಲ 
ವೆೈಮ್ನಕವ್ಗಿ ಕ್್ರರ್ನ್ಶಕಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ 
ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಬೆೇಕ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಮ್ಣದಲ್್ಲ 
ರ್ಡತೆಗಳನುನೆ ಎದುರಿಸಲು ರ್ಜಯಾಗಳ ಬಳಿ 
ಸ್ಮಥಯಾಡ್ವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭ್ರತಿೇಯ ಕೃಷ್ಕರ 
ಸಮ್ಜದ ಅರಯಾಕ್ಷ ಅಜಯ್ ವಿೇರ್ ಜ್ಖರ್ 
ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮೇ 26- ಹೆತತುಮ್ಮನೆೇ ತನನೆ 5 
ದಿನದ ಗಂಡು ಮಗುವನುನೆ ಹಣಕೆಕಿ ಮ್ರ್ಟ 
ಮ್ಡಿದ ಹೃದಯವಿದ್್ರವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದು್ದ, 
ಈ ಸಂಬಂರ ಸಕ್ಡ್ರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಸ್ಟುಫ್ ನಸ್ಡ್ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಒಟುಟು ನ್ಲ್ವರು ಆರೆೋೇಪ್ಗಳನುನೆ 
ಹೆೋನ್ನೆಳಿ ಪಲ್ೇಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಹೆೋನ್ನೆಳಿಯ ಸ್ವಡ್ಜನಕ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ 
ಸ್ಟುಫ್ ನಸ್ಡ್ ಕುಮ್ರ, ಹೆೋನ್ನೆಳಿ ಪಟಟುಣದ 
ವ್ಸಿ, ಹಿರೆೇಕೆರೋರು ಸಕ್ಡ್ರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್್ಲ 
ಕಂಟ್್ರಯಕ್ಟು ಬೆೇಸಿಸ್ ಡಯ್ಲ್ಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನೆೇಷ್ಯನ್ 
ಬಸವರ್ಜ ಹ್ಗೋ ಮಗುವನುನೆ ಮ್ರ್ಟಕೆಕಿ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಿದ್ದ ದ್ವಣಗೆರೆಯ ಡಿ.ಎಸ್. 
ಅಣೆ್ಣೇಶನ್ಯಕಿ, ಪ್. ಲ್ವಣಯಾ ಬಂಧಿತರು. 

ಮತೆೋತುೇವಡ್ ಆರೆೋೇಪ್ ಮಹೆೇಶ 
ತಲೆಮರೆಸಿಕೆೋಂಡಿದು್ದ, ಪತೆತು ಕ್ಯಡ್ 
ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆರೆೋೇಪ್ ನಂಗಮ್ಮಳನುನೆ 

ವಿಚ್ರಿಸಲ್ಗಿದು್ದ, ಇವರು ಬ್ಣಂತಿ 
ಯ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಮಗು ಪೇಷಣೆಗ್ಗಿ 
ಜಿಲ್್ಲ ಶಶು ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಯೊೇಜನ್ಧಿಕ್ರಿಗಳ 
ವಶದಲ್್ಲದೆ.

ಹೆೋನ್ನೆಳಿ ಸಕ್ಡ್ರಿ ಸ್ವಡ್ಜನಕ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ 
ಸ್ಟುಫ್ ನಸ್ಡ್ ಕುಮ್ರ, `ಡಿ' ಗೋ್ರಪ್ ನೌಕರ 
ಮಹೆೇಶ ಮತುತು ಹಿರೆೇಕೆರೋರು ಸಕ್ಡ್ರಿ 
ಸ್ವಡ್ಜನಕ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನೆೇಷ್ಯನ್ 
ಬಸವರ್ಜ ಎಂಬುವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಂದ ನ್ಯಾಮತಿ 
ತ್ಲೋ್ಲಕು ಕುರುವ ಗ್್ರಮದ ನಂಗಮ್ಮ ಎಂಬ್ಕೆ 
ಹೆೋನ್ನೆಳಿ ಸಕ್ಡ್ರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್್ಲ ಇದೆೇ 
20ರಂದು ತನಗೆ ಜನಸಿದ್ದ ತನನೆ 5 ದಿನದ ಗಂಡು 
ಮಗುವನುನೆ 5 ಸ್ವಿರ ರೋ.ಗೆ ಕ್ನೋನು 
ಬ್ಹಿರವ್ಗಿ ತನನೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲದ ದ್ವಣಗೆರೆ 
ನಗರದ ಅಣೆ್ಣೇಶನ್ಯಕಿ ಮತುತು ಅವರ ಅಕಕಿ 
ಲ್ವಣಯಾ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಹೆೋನ್ನೆಳಿ ನಗರದ 

ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಲ್್ದಣದ ಎದುರಿಗೆ 
ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಿದ್್ದಳೆ.

ಈ ಸಂಬಂರ ಹೆೋನ್ನೆಳಿ ತ್ಲೋ್ಲಕ್ನ ಶಶು 
ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಅಧಿಕ್ರಿ ಮಹ್ಂತಸ್್ವರ್ ಪೂಜ್ರ 
ಹೆೋನ್ನೆಳಿ ಪಲ್ೇಸ್ ಠ್ಣೆಯಲ್್ಲ ಪ್ರಕರಣ 
ದ್ಖಲ್ಸಿದ್್ದರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂರ ಜಿಲ್್ಲ ಪಲ್ೇಸ್ 
ವರಿಷ್ಠಿಧಿಕ್ರಿ ಹನುಮಂತರ್ಯ ಕೋಡಲೆೇ 
ಪ್ರಕರಣದ ಆರೆೋೇಪ್ಗಳನುನೆ ಪತೆತು ಮ್ಡಿ 
ಕ್ನೋನು ಕ್ರಮಕೆಕಿ ಸೋಚಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಚನನೆಗಿರಿ 
ಉಪವಿಭ್ಗದ ಪಲ್ೇಸ್ ಉಪ್ಧಿೇಕ್ಷಕ 
ಪ್ರಶ್ಂತ್ ಜಿ.ಮನೆೋನೆೇಳಿ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್್ಲ ಪಲ್ೇಸ್ 
ವೃತತು ನರಿೇಕ್ಷಕ ಟಿ.ವಿ. ದೆೇವರ್ಜ್, ಪಲ್ೇಸ್ 
ಉಪ-ನರಿೇಕ್ಷಕ ಟಿ.ಎನ್. ತಿಪೆ್ಪೇಸ್್ವರ್ ಮತುತು 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡವು ಆರೆೋೇಪ್ಗಳನುನೆ 
ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಆಹ್ರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಕೆ ಒಡುಡಿತಿ್ತರುವ ಮರಳುಗ್ಡಿನ ಮಡತೆಗಳು ಹೊರ್ನುಳಿ ಸಕ್ನಾರ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಸ್ಟೆಫ್ ನಸ್ನಾ ಸೆೇರ ರ್ಲವಾರ ಬಂಧನ

ವೆೈರಸ್ ಸೊೇಂಕ್ನ ನಡುವೆ ಮಡತೆಗಳ ಹ್ವಳಿ ಹೆತ್ತಮಮಾನಿಂದ ಐದು ದ್ನದ ಮಗು ಮ್ರ್ಟ 

ನಗರಕ್ಕೆಂದು ಸಚಿವ ಅಶೊೇಕ್
ಕಂದ್ಯ ಸಚವ ಆರ್.ಅಶೆೋೇಕ್ ಅವರು  ಇಂದು 

ನಗರಕೆಕಿ ಆಗರ್ಸಲ್ದ್್ದರೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7.30 ಕೆಕಿ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಂದ ರಸೆತು ಮೋಲಕ ಹೆೋರಟು, ಮಧ್ಯಾಹನೆ 
12 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರಕೆಕಿ ಆಗರ್ಸಿ, ಜಿಲ್್ಲಧಿಕ್ರಿಗಳ 
ಕಚೆೇರಿಯಲ್್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೇಲನ್ ಸಭೆ ನಡೆಸುವರು. 

ನಗರಕೆಕೆ ಇಂದು ಸಚಿವ ಸವದ್ 
ಸ್ರಿಗೆ  ಸಚವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ ಅವರು  

ಇಂದು ನಗರಕೆಕಿ ಆಗರ್ಸಲ್ದ ್್ದರೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಸೆತು 
ಮೋಲಕ ಬೆಳಗ್ವಿ ಯಿಂದ ಹೆೋರಟು, ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 
ಗಂಟೆಗೆ ನಗರಕೆಕಿ ಆಗರ್ಸಿ, ಕನ್ಡ್ಟಕ ರ್ಜಯಾ ರಸೆತು ಸ್ರಿಗೆ 
ನಗಮ ಕಚೆೇರಿಯಲ್್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೇಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವರು. 


