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ಬೆಂಗಳೂರು:ಬೆಂಗಳೂರಿನಭಾರತೀಯ
ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೆಂಸ್ಥೆಯ (ಐಐಎೆಂಬಿ)
ನಿರೀ್ವಶಕರಾಗಿ ಪ್ರೊ. ಹೃಷಿಕೀಶ್
ಟಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೀಮವಾರ ಅಧಿಕಾರ
ಸ್ೀಕರಿಸದರು.

ಇೆಂದೀರ್ನ ಐಐಎೆಂನ ನಿರೀ್ವಶ
ಕರಾಗಿ ಅರರುಕಾಯ್ವನಿರ್ವಹಿಸ-

ದ್ದರು. ‘ಸವಾಲಿನ
ಈ ಸೆಂದರ್ವದಲಿಲಿ
ಮ್ಯಾನೀಜ್ಮೆಂಟ್
ಶಿಕ್ಷಣರನ್ನು ಪುನರ್
ವಾಯಾಖ್ಯಾನಿಸುರ
ಅರಕಾಶರನ್ನು

ಎದುರುನೀಡುತತಿರ್ದೀನ’ ಎೆಂದಿದ್್ದರೆ.

ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಐಐಎಂಬಿ ನಿರೇದೇಶಕ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ರೆೈತರು ತಮ್ಮ
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಮುಕತಿವಾಗಿ
ಮ್ರಾಟ ಮ್ಡಲು ಅನ್ವು
ಮ್ಡಿಕೊಡುರ ಎರಡು ಸುಗಿರೊೀವಾ-
ಜ್ಞೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನಯನ್ನು ಕೀೆಂದರೊ
ಸಕಾ್ವರ ಹೊರಡಿಸರ. ರೆೈತರು
ಮೆಂಡಿಯೆಂದ ಆಚೆಗೆ ಉತ್ಪನನುರ-
ನ್ನು ಮ್ರಲು ಮತ್ತಿ ಬಳೆ ಬಳೆಯು
ವುದಕ್ಕೂ ಮುನನು ಖ್ಸಗಿಯ
ರರ ಜೊತೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನು ಮ್ರಾಟ–
ಖರಿೀದಿ ಒಡೆಂಬಡಿಕ ಮ್ಡಿ
ಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸುಗಿರೊೀವಾಜ್ಞೆಗಳು
ನರವಾಗುತತಿವೆ.

ರೆೈತ ಉತ್ಪನನು ವಾಯಾಪಾರ ಮತ್ತಿ

ವಾಣಿಜಯಾ (ಉತೆತಿೀಜನ ಮತ್ತಿ
ನರವು), ಹಾಗೂ ಬಲೆ ಖ್ತರಿ ಮತ್ತಿ
ಬೀಸಾಯ ಸ್ೀವೆಗಳ ಒಪ್ಪೆಂದ
(ಸಬಲಿೀಕರಣ ಮತ್ತಿ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ)
ಸುಗಿರೊೀವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು 2020ರ ಜೂನ್
5ರೆಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತಿ. ಜುಲೆೈ
20ರೆಂದು ಈ ಬಗೆಗಿನ ಅಧಿಸೂಚನ
ಪರೊಕಟವಾಗಿರ.

ಸಕಾ್ವರದ ಅನ್ಸೂಚಿಯಲಿಲಿ-
ರುರ ಕೃಷಿ ಮೆಂಡಿಗಳಷ್ೀ ಅಲಲಿರ,
ರಾಜಯಾದಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ
ರೆೈತರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಮ್ರಾಟ
ಮ್ಡಲು ಈ ಸುಗಿರೊೀವಾಜ್ಞೆ ಅರಕಾಶ
ನಿೀಡುತತಿರ.

ಕೃಷಿ:ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಕಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆಟೊೊಟ ,ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನೆರವು

ಚೇನಾಮೂಲದ
ಕಂಪನಿಗಳಂದ
ಸೈಬರ್ದಾಳಎಚ್ಚರಿಕ

ನವದೆಹಲಿ: ಚಿೀನಾಮೂಲದ
ಕೆಂಪನಿಗಳೆಂದ ಸ್ೈಬರ್ದ್ಳ
ನಡೆಯುರಸಾಧಯಾತೆ ಇರ ಎೆಂದು
ದೂರಸೆಂಪಕ್ವ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿ
ಸರ. ಹಿೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸ್ೈಟ್
ಹಾಗೂವೆಬ್ಪ್ೀಟ್ವಲ್ಗಳ
ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚಿ್ಚಸುರೆಂತೆ ತನನು
ಅಧಿೀನದ ಎಲಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳಗೆ
ಸೂಚನ ನಿೀಡಿರ.

ತಾನ್ ನಿೀಡಿದಸೂಚನ
ಯನ್ಯ ಕೈಗೆಂಡ ಸುರಕ್ಷತಾ
ಕರೊಮಗಳ ಕುರಿತ್ ರರದಿ
ಸಲಿಲಿಸುರೆಂತೆಯೂಇಲಾಖೆ
ಸೂಚನ ನಿೀಡಿರ.

ಆಗಸ್್ 31ರ ಒಳಗಾಗಿ
ಎಲಲಿ ವೆಬ್ಸ್ೈಟ್ಹಾಗೂ
ಪ್ೀಟ್ವಲ್ಗಳನ್ನು ‘ಜಿಒವಿ.
ಐಎನ್’ಡೊಮೀನ್ಗೆ
ಬದಲಾಯಸುರೆಂತೆ ಇತರ
ಸಚಿವಾಲಯಗಳುಹಾಗೂ
ಇಲಾಖೆಗಳಗೆಸೂಚನ ನಿೀಡಿರ.

l ಓರೀಶಸಕಲೆೀಶಪುರ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿೆಂದ ಸೆಂಕಷ್
ಕೊಕೂಳಗಾದ ಆಟೊ ಮತ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ
ಚಾಲಕರಿಗೆ ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ವರ ಘೀಷಣೆ
ಮ್ಡಿದ್ದ ₹5 ಸಾವಿರ ನರವು ಎರಡು
ತೆಂಗಳಾದರೂಅಧ್ವದಷ್್ಮೆಂದಿಗೂ
ಸಕ್ಕೂಲಲಿ.ನರವುಕೊೀರಿಬೆಂದಿರುರ2.46
ಲಕ್ಷ ಅಜಿ್ವಗಳ ಪೈಕ್ ಇದುರರೆಗೆ
1.20 ಲಕ್ಷ ಮೆಂದಿಗಷ್ೀ ಹಣ
ಪಾರತಯಾಗಿರ.

ಮುಖಯಾಮೆಂತರೊ ಅರರು, ಮೀ
ತೆಂಗಳಮೊದಲವಾರದಲಿಲಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ
ಪರಿಹಾರ ಪಾಯಾಕೀಜ್ ಘೀಷಿಸದ್ದರು.
ರಾಜಯಾದ್ದಯಾೆಂತ ಸುಮ್ರು 7.75 ಲಕ್ಷ
ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ
ಇದರಿೆಂದ ಅನ್ಕ್ಲವಾಗಲಿರ
ಎೆಂದು ಅೆಂದ್ಜಿಸಲಾಗಿತ್ತಿ.
16 ಸಾವಿರ ಬಾಕಿ: ‘ಚಾಲಕರ
ಬಯಾೆಂಕ್ ಖ್ತೆಗೆ ತಲಾ ₹5 ಸಾವಿರ
ದೆಂತೆ ಇದುರರೆಗೆ ₹60 ಕೊೀಟಿ
ಪಾರತಸಲಾಗಿರ.ಒಟ್್ಅಜಿ್ವಗಳಪೈಕ್,
ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ 16 ಸಾವಿರ
ಬಕ್ ಇವೆ. ಉಳದ 1.10 ಲಕ್ಷ ಅಜಿ್ವ
ಗಳುಪಾರತಯಾಗುರಪರೊಕ್ರೊರೊರೊ ಯೆಯಲಿಲಿವೆ’
ಎೆಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್್ಚ
ರರಿ ಆಯುಕತಿ ಎಲ್. ಹೆೀಮೆಂತ
ಕುಮ್ರ ‘ಪರೊಜಾವಾಣಿ’ಗೆ
ಪರೊತಕ್ರೊಯಸದರು.

‘ಆಟೊರನ್ನು ಬಡಿಗೆಗೆ
ಪಡೆದುಚಾಲನಮ್ಡು
ರರರು ಅನೀಕರಿದ್್ದರೆ.
ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತಿ
ಬಯಾಡ್ಜ್ ಹೊೆಂದ
ದರರ ಸೆಂಖೆಯಾಯೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿರ. ಇರರು ಪರಿ
ಹಾರದ ವಾಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲಲಿ.
ಅಜಿ್ವ ಸಲಿಲಿಕಗೆ ಜುಲೆೈ 31ರರರೆಗೆ
ಅರಕಾಶವಿರ’ ಎೆಂದರು.
ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳು: ‘ಬಹುತೆೀಕ ಆಟೊ
ಮತ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಬಳ ನಿಯಮ್
ನ್ಸಾರ ಇರಬೀಕಾದ ದ್ಖಲೆಗಳಲಲಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಾ್ವರ ವಿಧಿಸರುರ ಷರತ್ತಿ

ಗಳನ್ನು ಅರರು ಪೂರೆೈಸಲು
ಸಾಧಯಾವಾಗಿಲಲಿ. ಪರಿಹಾರ
ಪಡೆಯಲು ಚಾಲಕರು
2020ರ ಮ್ರ್್ವ 24
ರೊಳಗೆ ಚಾಲನಾ ಪರವಾ

ನಗಿ ಹಾಗೂ ಬಯಾಡ್ಜ್ ಹೊೆಂದಿರ
ಬೀಕು. ವಾಹನದ ಸುಸಥೆತ
(ಫಿಟ್ನಸ್) ಪರೊಮ್ಣ ಪತರೊ
ಇರಬೀಕು. ಹಳದಿ ಬೀಡ್್ವನ
ಸ್ೆಂತ ಆಟೊ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ
ಹೊೆಂದಿರಬೀಕು’ ಎೆಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳ
ಪೂರ್ವ ಪಾರೊರೀಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಪ್ಪಯಯಾನಾಲತವಾಡಮಠತಳಸದರು.

ಅರದೇದಷ್ಟುಮಂದಿಗೂ
ಸಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ

ಆಟೊಚಾಲನೆಮಾಡುವಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಗಮಾತ್ರ
ಸರ್ಕಾರಘೇಷಿಸಿರುವಈ
ಪರಿಹಾರಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಜವಾದ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುನು ತಲುಪುತತುದೆ
ಶೇಖರಯ್ಯಮಠಪತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ,ಉತ್ತರ
ಕರ್ನಾಟಕಆಟೊಚಾಲಕರಒಕ್ಕೂಟ

ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳೆಂದ ಬಹುತೇಕ
ಆಟೊಮತ್ತುಟ್ಯಾಕಿಸಿ ಚಾಲಕರು
ಪರಿಹಾರದೆಂದ ವೆಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆವಾಹನ
ಓಡಿಸುತ್ತುದದಾರೂ ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಬೇಕು
ಕೆ.ಸೇಮಶೇಖರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಮ್ಮ
ಚಾಲಕರಟ್ರೇಡ್ಯೂನಿಯನ್

ಪ್ರಜಾವ್ಣಿ
ವಿಶೇಷ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕೊೀವಿಡ್ ನಿೆಂದ
ಮೃತಪಡುರರರು ಹಾಗೂ
ಸಾ್ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಾಯುತತಿರುರ-
ರರ ಅೆಂತಯಾಕ್ರೊರೊಯಾ ಯೆ ನಡೆಸುವುದಕಕೂ
ಸೌಲರಯಾದ ಕೊರತೆ ಇಲಲಿ. ಬಿಬಿಎೆಂಪ್
ವಾಯಾಪ್ತಿಯ 11 ಚಿತಾಗಾರಗಳಲಿಲಿ ದಿನಕಕೂ
192 ಮೃತರೀಹಗಳ ಅೆಂತಯಾಕ್ರೊರೊಯಾ ಯೆ
ನಡೆಸುರಷ್್ ಸಾಮಥ್ವ ಇರ’ ಎೆಂದು
ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ಆಯುಕತಿ ಎನ್.ಮೆಂಜುನಾಥ
ಪರೊಸಾದ್ ತಳಸದರು.

ನಗರದಲಿಲಿ ಅೆಂತಯಾಕ್ರೊರೊಯಾ ಯೆ
ನಡೆಸುವುದಕಕೂ ಚಿತಾಗಾರಗಳ ಬಳ ಜನ
ಸಾಲುಗಟಿ್ ನಿಲಲಿಬೀಕಾದ ಪರಿಸಥೆತ ಇರ
ಎೆಂಬ ದೂರುಗಳು ಬೆಂದ ಹಿನನುಲೆಯಲಿಲಿ
ಅರರು ಮೆಂಗಳವಾರ ವಿಶೀಷ ಸಭೆ
ನಡೆಸದರು.

‘ನಗರದಲಿಲಿ 12 ವಿದುಯಾತ್ ಚಿತಾ-
ಗಾರಗಳದು್ದ, ಇವುಗಳಲಿಲಿ ಮೈಸೂರು
ರಸ್ತಿಯ ಚಿತಾಗಾರ ನವಿೀಕರಣ-
ಗಳು್ಳತತಿರ. 10 ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಅದು

ಸದ್ಧವಾಗಲಿರ’ ಎೆಂದು ಅರರು
ಹೆೀಳದರು.

’ಪರೊತ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ
ಶರಸುಡುರರಯಾರಸ್ಥೆ ಇರುತತಿರ. ಅದರಲಿಲಿ
ಒೆಂದು ಕಾಯ್ವ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ
ಇನನುೆಂದನ್ನು ಮೃತರೀಹ
ಅಣಿಗಳಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತತಿರ. ಪರೊತ
ಚಿತಾಗಾರದಲಿಲಿ ದಿನವೆಂದಕಕೂ 16

ಶರಗಳ ಅೆಂತಯಾಸೆಂಸಾಕೂರ ನಡೆಸಬಹುದು’
ಎೆಂದು ಅರರು ವಿರರಿಸದರು.

‘ನಾಲುಕೂ ವಿದುಯಾತ್ ಚಿತಾಗಾರಗಳ-
ನ್ನು ಕೊೀವಿಡ್ನಿೆಂದ ಮೃತಪಟ್ರರ
ಅೆಂತಮ ಸೆಂಸಾಕೂರಕಕೂ ಮೀಸಲಿಡಲಾ-
ಗುವುದು. ಯಲಹೆಂಕ ಬಳಯ ಮೀಡಿ
ಅಗರೊಹಾರ, ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಕ್ಡುಲಿ,
ಕೆಂಗೆೀರಿ ಹಾಗೂ ಮಹರೀರಪುರದ
ವಿದುಯಾತ್ ಚಿತಾಗಾರಗಳನ್ನು ಈ
ಉರ್ದೀಶಕಕೂ ಬಳಸಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’
ಎೆಂದರು.
ಅವಧಿ ವಿಸತುರಣೆ: ‘ಚಿತಾಗಾರಗಳಲಿಲಿ
ಅೆಂತಯಾಕ್ರೊರೊಯಾ ಯೆ ನಡೆಸುರ ಅರಧಿಯನ್ನು
ವಿಸತಿರಿಸಲಾಗಿರ. ಬಳಗೆಗೆ 7ರಿೆಂದ
ರಾತರೊ 8ರ ರರೆಗೆ ಅೆಂತಯಾಸೆಂಸಾಕೂರ
ನಡೆಸುವುದಕಕೂ ಅರಕಾಶ
ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು’ ಎೆಂದು ಅರರು
ತಳಸದರು.

‘ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ಯ ಎಲಲಿ ಪೌರ
ಕಾಮ್ವಕರಿಗೂ ಕ್ಷಿಪರೊ ಪರಿೀಕ್ಷೆ (ರಾಯಾಪ್ಡ್
ಆಯಾೆಂಟಿಜನ್ ಟೆಸ್್) ನಡೆಸಲು ಸೂಚನ
ನಿೀಡಿರ್ದೀನ’ ಎೆಂದರು.

ದಂಡ 5 ಪಟ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಳ?
‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಥೆಳಹಾಗೂ
ಕಚೆೀರಿಗಳಲಿಲಿ ಅೆಂತರ
ಕಾಯು್ದಕೊಳ್ಳದರರಿಗೆ
ಹಾಗೂಮ್ಸ್ಕೂ ಧರಿಸದರರಿಗೆ
ವಿಧಿಸುರ ದೆಂಡರನ್ನು ಐದು
ಪಟ್್ ಹೆಚಿ್ಚಸಲು ಸಕಾ್ವರಕಕೂ
ಮನವಿಮ್ಡಿರ್ದೀವೆ’ ಎೆಂದು
ಆಯುಕತಿರು ತಳಸದರು. ಪರೊಸುತಿತ
₹200 ದೆಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತತಿರ.

ದಿನಕ್ಕೆ 192 ಶವ ಸಂಸ್ಕೆರ ಸ್ಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ‘ಅಧಿಕಾರ ಬಳಕ ಅನಿವ್ರದೇ’

‘ಕೊೀವಿಡ್ರೊೀಗಿಗಳ ಚಿಕ್ತೆಸಿಗೆಯಾವುರೀ ಆಸ್ಪತೆರೊ್ಪ ಯನ್ನು ರಶಕಕೂ ಪಡೆಯಲು
ಪರೊಕೃತ ವಿಕೊೀಪ ನಿಯೆಂತರೊಣ ಕಾಯೆ್ದಯಡಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ.ಖ್ಸಗಿ
ಆಸ್ಪತೆರೊ್ಪ ಗಳು ಈ ನಿಟಿ್ನಲಿಲಿ ಸಹಕರಿಸರೀ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಕೊಳ್ಳಬೀ-
ಕಾಗುತತಿರ’ ಎೆಂದುಮೆಂಜುನಾಥ ಪರೊಸಾದ್ ಎಚ್ಚರಿಸದರು.

‘ನಗರದ ಎಲಲಿ ಖ್ಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆರೊ್ಪ ಗಳಗೆ ನಾನ್ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿರ್ದೀನ. ಪರೊತ
ಆಸ್ಪತೆರೊ್ಪ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಹಾಸಗೆಗಳ ಸೌಲರಯಾ ಇರ ಎೆಂಬಮ್ಹಿತ ನಿೀಡುರೆಂತೆ
ಕೀಳರ್ದೀನ. ನಗರದಲಿಲಿ 291ಖ್ಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆರೊ್ಪ ಗಳದು್ದ, ಅರರೆಲಲಿರಿಗೂಈ
ಕುರಿತ್ನೀಟಿಸ್ ನಿೀಡಲಾಗಿರ. ಈಮ್ಹಿತ ನಿೀಡುವುದುಅರರ ಕತ್ವರಯಾ’
ಎೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಪಡಿಸದರು.

ನಟ ರಮೇಶ್ರಾರಭಾರಿ
ಕೊೀವಿಡ್ ನಿಯೆಂತರೊಣದ ಬಗೆಗೆ ಜನಜಾಗೃತಮೂಡಿಸಲು ಚಿತರೊನಟ ರಮೀಶ್
ಅರವಿೆಂದ್ ಅರರನ್ನು ರಾಯಭಾರಿಯನಾನುಗಿ ಬಳಸಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಬಿಎೆಂಪ್
ನಿಧ್ವರಿಸರ.

‘ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿಕಾಯ್ವನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಮೀಶ್ ಒಪ್್ಪದ್್ದರೆ. ಅರರು
ಇದಕಾಕೂಗಿಪಾಲಿಕಯೆಂದಯಾವುರೀ ಶುಲಕೂರನ್ನು ಪಡೆಯುತತಿಲಲಿ. ಈಗಾಗಲೆೀ
ಅರರಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೀತ್ಣುಕುಗಳನ್ನು ಸದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತತಿರ.
ಅವುಗಳನ್ನುಮ್ಧಯಾಮಗಳಲಿಲಿ ಹಾಗೂಸಾಮ್ಜಿಕಜಾಲತಾಣಗಳಲಿಲಿ ಪರೊಸಾರ
ಮ್ಡಲಿರ್ದೀವೆ’ ಎೆಂದುಮೆಂಜುನಾಥ ಪರೊಸಾದ್ ‘ಪರೊಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಳಸದರು.

ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಸಿಷ್ ದ ಮಳೆ – ತೆರವಗದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ; ನಿರ್ಮಾಣವಗದ ತಡೆಗೆೊೊಗೆ ೋಡೆ

ಮುಳುಗಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರದ ಮನೆಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೀಮವಾರ ರಾತರೊ ಸುರಿದ
ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮನಗಳಗೆ ನಿೀರು
ನ್ಗಿಗೆದು್ದ, ಚೊಕಕೂಸೆಂದರೊ ವಾಡ್್ವನ ರುಕ್್ಮಣಿನಗರ-
ದಲಿಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿೀರುಉಕ್ಕೂ ಹರಿದು ಅಪಾರ
ಹಾನಿಉೆಂಟ್ಮ್ಡಿರ.

ಚೊಕಕೂಸೆಂದರೊ ಕರೆ ಒಡೆದು ಕಳೆದ ರಷ್ವ
ರುಕ್್ಮಣಿನಗರ ಮತ್ತಿ ಬಲಾ್ಮರ್ ಲೆೀಔಟ್ನಲಿಲಿ
ರಾತರೊೀರಾತರೊ ಮನಗಳಗೆ ನಿೀರು ನ್ಗಿಗೆ ಭಾರಿ
ಅವಾೆಂತರ ಸೃಷಿ್ಸತ್ತಿ. ಸೀಮವಾರರಾತರೊ ಭಾರಿ
ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿೆಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿೀರು ನ್ಗಿಗೆ
ನಿವಾಸಗಳಲಿಲಿ ಆತೆಂಕ ಸೃಷಿ್ಸತ್.

ರಾತರೊ 8ರಿೆಂದ 10 ಗೆಂಟೆ ತನಕ ಸತತವಾಗಿ
ಸುರಿದ ಮಳೆಯೆಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲಿಲಿ
ನಿೀರಿನ ಹರಿವು ಜಾಸತಿ ಆಯತ್. ಸರಾಗವಾಗಿ
ಹರಿದು ಹೊೀಗಲು ಸಾಧಯಾವಾಗರ ಅಕಕೂಪಕಕೂದ
ಬಡಾರಣೆಗಳಗೆ ನ್ಗಿಗೆತ್. ನಲಗದರನಹಳ್ಳ
ಕಡೆಯೆಂದ ಬರುರ ಕಾಲುವೆಯ ನಿೀರು ಕ್ಡ
ಉಕ್ಕೂ ಹರಿದು ಮನಗಳನ್ನು ಸ್ೀರಿತ್. ಹಲವು
ಮನಗಳ ಕಾೆಂಪೌೆಂಡ್ಗಳು ಕುಸದು ಬಿದಿ್ದವೆ. ನಲ
ಮ್ಳಗೆಯಲಿಲಿರುರಅೆಂಗಡಿಗಳು, ಸದ್ಧಉಡುಪು
ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಲಿಲಿನ ರಸುತಿಗಳು, ಹೊಲಿಗೆ
ಯೆಂತರೊಗಳು ನಿೀರಿನಲಿಲಿಮುಳುಗಿಹಾಳಾಗಿವೆ.

‘ಮಳೆ ನಿೆಂತರೂಕಾಲುವೆಯನಿೀರಿನ ಹರಿವು
ಜಾಸತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮನಗಳಗೆ ನಿೀರು ಬರುತತಿಲೆೀ
ಇತ್ತಿ. ಇಡಿೀ ರಾತರೊ ಮನಯಲಿಲಿನ ನಿೀರು ಹೊರ
ಹಾಕುವುರೀ ಕಲಸವಾಯತ್. ಸೆಂಪುಗಳು
ಕೊಳಚೆ ನಿೀರಿನಿೆಂದ ತ್ೆಂಬಿ ಹೊೀಗಿವೆ.
ಮನಯಲಿಲಿ ಟಿ.ವಿ, ಬಟೆ್ಗಳು, ಕೆಂಪೂಯಾಟರ್ಗಳು
ಹಾಳಾಗಿವೆ’ ಎೆಂದು ನಿವಾಸಗಳು ಹೆೀಳದರು.

ಚೊಕಕೂಸೆಂದರೊ ಕರೆ ಕೊೀಡಿ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ನಿೀರು
ದಡ್ಡಬಿದರಕಲುಲಿ ಕರೆ ಸ್ೀರುತತಿರ. ಈ ನಿೀರು
ಹರಿದು ಹೊೀಗಲು ಇರುರ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಬಡಾ
ರಣೆಗಳಲಿಲಿ ಹಾದು ಹೊೀಗಿರ. ಅದು ಒತ್ತಿರರಿ-
ಯಾಗಿರುರಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಲ್ಬಣಿಸರ.

‘ಎೆಂಟನೀ ಮೈಲಿಯೆಂದ ನಲಗದರನ-
ಹಳ್ಳ ರಸ್ತಿಯಲಿಲಿ ಸಾಗಿದರೆ 500 ಮೀಟರ್
ದೂರದಲಿಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಸ್ೀತ್ವೆಯೆಂದು
ಎದುರಾಗುತತಿರ. ಆ ಸ್ೀತ್ವೆ ಆಗಲೀ ಈಗಲ್
ಬಿೀಳುರ ಸಥೆತಯಲಿಲಿರ. ಅಲಿಲಿ ನಿೆಂತ್ ನೀಡಿದರೆ
ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಅಗಲ ನಾಲೆಕೂಕೈದು ಅಡಿ

ಮ್ತರೊ ಇರ. ಇಷ್್ ಕ್ರಿದ್ದ ರಾಜಕಾಲುವೆ-
ಯಲಿಲಿ ನಿೀರು ರರಸವಾಗಿ ನ್ಗಿಗೆದರೆ ಅಕಕೂ–ಪಕಕೂದ
ಬಡಾರಣೆಗಳಗೆ ವಾಯಾಪ್ಸಕೊಳು್ಳತತಿರ’ ಎೆಂದು
ನಿವಾಸಗಳು ಆರೊೀಪ್ಸುತಾತಿರೆ.

ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತಿರರಿ ಮ್ಡಿ ನಿಮ್್ವಣ
ಗೆಂಡಿರುರ ಮನಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎೆಂಪ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತ್ ಮ್ಡಿದ್್ದರೆ. ಆದರೆ,
ತೆರವುಗಳಸದ ಕಾರಣ ಇಡಿೀ ಬಡಾರಣೆ
ಜನರುತೆಂದರೆ ಅನ್ರವಿಸಬೀಕಾಗಿರ ಎೆಂದು
ಅರರು ಆಕೊರೊೀಶ ರಯಾಕತಿಪಡಿಸದರು.

‘ಕ್ಷೆೀತರೊದ ಬಗೆಗೆ ಸಕಾ್ವರ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎೆಂಪ್
ದಿರಯಾ ನಿಲ್ವಕ್ಷಷ್ಯ ತಾಳವೆ. ಚ್ನಾರಣೆ ಬೆಂದ್ಗ

ನಮ್ಮ ನನಪಾಗುತತಿರ’ ಎೆಂದುದೂರಿದರು.
2 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಗೆ ನಿೇರು: ಹಾನಿಗಿೀಡಾದ
ಪರೊರೀಶಗಳಗೆ ಶಾಸಕ ಆರ್.ಮೆಂಜುನಾಥ್
ಮೆಂಗಳವಾರ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಪರಿಶಿೀಲಿಸದರು.

‘ಗುೆಂಡಪ್ಪ ಬಡಾರಣೆ, ರಾಜಗೀಪಾಲನ-
ಗರ, ಬಸಪ್ಪನಕಟೆ್, ಪ್ೀಣಯಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರೊರೀಶ,

ಪ್ರೊೀತನಗರ, ಪಾರ್ವತನಗರ, ಬಗಲಗುೆಂಟೆ
ವಾಡ್್ವ, ಬೈರವೆೀಶ್ರ ನಗರದ ಸುಮ್ರು
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮನಗಳಗೆ ಮಳೆಯೆಂದ
ಹಾನಿಯಾಗಿರ’ ಎೆಂದು ಅರರು ಹೆೀಳದರು.

‘ಕ್ಷೆೀತರೊದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಅಭಿರೃದಿ್ಧಗೆ
ಜ್ಡಿಎಸ್–ಕಾೆಂಗೆರೊಸ್ ಮೈತರೊರೊೈ ಸಕಾ್ವರ ₹130

ಕೊೀಟಿ ಅನ್ದ್ನ ನಿೀಡಿತ್ತಿ. ಬಿಜ್ಪ್ ಸಕಾ್ವರ
ಬೆಂದ ಬಳಕ ಇದನ್ನು ಕ್ತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯತ್.
ಕೊೀವಿಡ್ ಸೆಂಬೆಂಧ ಚಚಿ್ವಸಲು ಮುಖಯಾಮೆಂತರೊ
ಅರರು ಬುಧವಾರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್್ದರೆ. ಮಳೆ
ಯೆಂದ ಆಗಿರುರ ಅನಾಹುತದ ಬಗೆಗೆ ಸಭೆಯಲಿಲಿ
ಪರೊಸಾತಿಪ್ಸುತೆತಿೀನ‘ ಎೆಂದರು.

ಬೆಲ್ಮಾರ್ ಲೋಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ನಿೋರು ಹೊೊಹ ರ ಹಾಕುತ್ತುರುವುದು (ಎಡಚಿತ್ರ) ನಾಗಸಾಂದ್ರದ ಜೊೊಜ ೋಡಿಭಾವಿ ರಸ್ತುಯಲ್ಲಿ ಬೆೈಕ್ಗಳ ಮೋಲ ಕಾಾಂಪಾಂಡ್ ಕುಸಿದಿರುವುದು – ಪ್ರಜಾವಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ನಗರದಲ್್ಲ ಎರಡು
ದಿನಮಳೆ
ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ವಾಯಾಪ್ತಿಯಲಿಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು
ದಿನಮಳೆಯಾಗುರಸಾಧಯಾತೆ ಇರ ಎೆಂದು
ಹವಾಮ್ನ ಇಲಾಖೆ ತಳಸರ.

‘ಜುಲೆೈ 23ರ ರಾತರೊ ತನಕ
ಮಳೆಯಾಗುರಮುನ್ಸಿಚನ ಇರ’
ಎೆಂದು ಹೆೀಳರ.

ರಂತ್ರೇಪಕರಣ ನಿೇರುಪಾಲು ಬಾಲಕ್ದುಮದೇರಣ
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲಿಲಿಸೀಮವಾರರಾತರೊ ಮಳೆ
ಸುರಿಯುತತಿದ್ದ ವೆೀಳೆಯಲಿಲಿ ಕಾರಲ್ ಬೈರಸೆಂದರೊ ಬಳಯ
ಕಾವೆೀರಿನಗರದಲಿಲಿ ವಿದುಯಾತ್ ತಗುಲಿಫಾತಮ್ಎೆಂಬ 8
ರಷ್ವದಬಲಕ್ದುಮ್ವರಣಕ್ಕೂೀಡಾಗಿದ್್ದಳೆ.

‘ತಾಯಜೊತೆಯಲಿಲಿಹೊರಟಿದ್ದ ಫಾತಮ್, ರಸ್ತಿ
ಬದಿಯ ವಿದುಯಾತ್ ಕೆಂಬಮುಟಿ್ದ್ದರಿೆಂದ ಈ ಅರಘಡ
ಸೆಂರವಿಸರ’ ಎೆಂದು ಡಿ.ಜ್.ಹಳ್ಳಪ್ಲಿೀಸರು ಹೆೀಳದರು.

‘ವಿದುಯಾತ್ ಕೆಂಬ ಹಳೆಯದ್್ದಗಿತ್ತಿ. ಅದರ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಕೆಂಬಿಗಳುಹೊರಗೆ ಬೆಂದಿದ್ದವು.ಜೊೀರುಮಳೆ ಬೆಂದ
ಸೆಂದರ್ವದಲಿಲಿ ಕೆಂಬಿಗಳಲೆಲಿೀ ವಿದುಯಾತ್ ಹರಿದಿರುರ
ಮ್ಹಿತ ಇರ.ಬಲಕ್ಸಾವಿನ ಬಗೆಗೆಪ್ೀಷಕರುದೂರು
ನಿೀಡಿದ್್ದರೆ’ ಎೆಂದೂಪ್ಲಿೀಸರುಮ್ಹಿತ ನಿೀಡಿದರು.

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ:ಸೀಮವಾರರಾತರೊ ಸುರಿದಭಾರಿೀಮಳೆಗೆ ಹಲವು
ಗಾಮ್ವೆಂಟ್ಕಾಖ್್ವನಗಳಗೆ ಒಳಚರೆಂಡಿ ನಿೀರುನ್ಗಿಗೆದ ಪರಿಣಾಮಪ್ೀಣಯಾದಲಿಲಿ
ಕೊೀಟಯಾೆಂತರರೂಪಾಯವೆಚ್ಚದ ಎಲೆಕ್್ರಿಕ್ಯೆಂತರೊಗಳುಹಾಳಾಗಿವೆ.

ಲಕ್ಷಿ್ಮಿರೀವಿನಗರ ಸಮೀಪದಮುನೀಶ್ರನಗರ ಬಳಯ ಬೃಹತ್
ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಸ್ೀತ್ವೆ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತಿ ಕುಸದು, ರಸ್ತಿ ಸೆಂಚಾರಕಕೂ ಅಡಚಣೆ
ಉೆಂಟ್ಯತ್. ಸ್ೀತ್ವೆ ಸಮೀಪದ ವೆೆಂಕಟೆೀಶ್, ಸೆಂತೀಷ್, ಅರವಿೆಂದ ಅರರ
ಮನಗೆ ನಿೀರುನ್ಗಿಗೆದ್ದರಿೆಂದ ಇಡಿೀ ರಾತರೊ ಜಾಗರಣೆಮ್ಡಬೀಕಾಯತ್.

‘ರಾತರೊ ಅಗಿನು ಶಾಮಕದಳದ ಸಬ್ಬೆಂದಿ, ಬಸಾಕೂೆಂಹಾಗೂಬಿಬಿಎೆಂಪ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆಮನವಿಮ್ಡಿದರೂ,ಯಾರೂಇತತಿ ಕಡೆಬರಲಿಲಲಿ. ನಮಗೆ
ಕೊೀಟಯಾೆಂತರರೂಪಾಯನಷ್ ಉೆಂಟ್ಗಿರ’ ಎೆಂದುಗಾಮ್ವೆಂಟ್ಸಿನ
ಮ್ಲಿೀಕರು ಹೆೀಳದರು.

ಮುನೀಶ್ರ ನಗರಕಕೂ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿದಪಾಲಿಕ ಸದಸಯಾ ವೆೀಲುನಾಯಕೂರ್,
ಸೆಂತರೊಸತಿರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕೊಡಿಸುರ ರರರಸ್ ನಿೀಡಿದರು.

ಕ.ಆರ್.ಪುರದ ಶ್ರೇ ವಂಕಟೇಶ್ವರ
ಪಿಯುಕಾಲೇಜು–ವ್ಣಿಜಯಾ ವಿಭಾಗ

ಜಿ. ಚೈತನಯಾ
ಶೋ 96.50

ಎಸ್. ವಿನಿಲ
ಶೋ 93.83

ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿಾಂದು
ಶೋ 94.33

ಎಸ್. ವಾಂದನಾ
ಶೋ 93.33

ಪಿಯುಸಾಧಕರು

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ: ಕ.ಆರ್.ಪುರದ ಶಿರೊೀ
ವೆೆಂಕಟೆೀಶ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವಕಾಲೆೀಜಿನ
ವಾಣಿಜಯಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್್ವನಿ ಸೆಂಧು
ಎೆಂ. ದಿ್ತೀಯ ಪ್ಯುಸಯಲಿಲಿ ಶೀ
97.83 ಅೆಂಕ ಗಳಸ ಕಾಲೆೀಜಿಗೆ ಕ್ೀತ್ವ
ತೆಂದಿದ್್ದರೆ.

‘ಟಿವಿ,ಮೊಬೈಲ್ನಿೆಂದದೂರವಿದು್ದ,
ಓದಿನಲಿಲಿ ತಡಗಿಸಕೊೆಂಡಿರ್ದೀ ಈ
ಸಾಧನಗೆ ಕಾರಣ’ ಎನ್ನುತಾತಿರೆ ಅರರು.

ಕ್ೀತ್ವಅರರತೆಂರನಿಧನರಾಗಿದು್ದ,
ತಾಯ ಮತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಬೀಬಿ ಕೀರ್
ಸ್ೆಂಟರ್ ನಡೆಸುರ ಮೂಲಕ ಸೆಂಧು
ಓದಿಗೆ ಒತಾತಿಸ್ಯಾಗಿದ್್ದರೆ.

‘ಪರೊತದಿನ ನಾಲಕೂರಿೆಂದ ಐದು
ಗೆಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಭಾಯಾಸ ಮ್ಡುತತಿರ್ದ.

ಸಎಮ್ಡಬೀಕೆಂಬ
ಆಸ್ ಇರ’
ಎನ್ನುತಾತಿರೆ ಸೆಂಧು.

‘ ಪರೊ ತ ಭಾ ನಿ್ ತ
ವಿದ್ಯಾರ್್ವ ಸೆಂಧು
ಅರರು ಪದವಿ
ಪ ಡೆಯಲು ನಮ್ಮ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ಥೆಯೆಂದ ಸಹಕಾರ
ನಿೀಡುತೆತಿೀವೆ. ಪರೊತಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಸ
ಪ್ರೊೀತಾಸಿಹಿಸುರ ಕಲಸ ನಿರೆಂತರವಾಗಿ
ಮ್ಡುತಾತಿ ಬರುತತಿರ್ದೀವೆ’ ಎೆಂದು ಶಿರೊೀ-
ವೆೆಂಕಟೆೀಶ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸೆಂಸ್ಥೆಗಳ
ಸೆಂಸಾಥೆಪಕ ಡಾ.ಕ.ವಿ.ಮುನಿಸಾ್ಮ
ಮತ್ತಿ ಸೆಂಸ್ಥೆ ನಿರೀ್ವಶಕ ವಿ.ಎೆಂ.ರವಿ
ಅರರು ತಳಸದರು.

ಬಡ ವಿದಾಯಾರ್ದೇನಿಗೆ ಶೇ 97 ಅಂಕ

ಸಿಾಂಧು ಎಾಂ


