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ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಾಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 24ರಾಂದ ಕೃಷಿಮೇಳ

ಬಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ-
ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಇದೇ 24ರೆಂದ 27ರವರೆಗೆ ಕೃಷಿ
ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೇಜಿಸಿದ. ‘ನಿಖರ
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸುಸಿಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’ – ಈ
ವರ್ಷದ ಘೇರವಾಕಯಾ. ನೆರೆ ಮತ್ತು
ಬರ ಪರಸಿಥಿತಿಯೆಂದ ಸೆಂಕರ್ಟಕ್ೇಡಾಗಿ-
ರುವ ರೆೈತ ಸಮುದ್ಯಕೆ್ ಪರ್್ಷಯ
ಮಾಗ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಚಯಸುವುದು
ಮೇಳದ ಉದ್ೇಶ. ಕೃಷಿ ಕ್ೇತ್ರ ಎದುರ-
ಸುತಿತುರುವ ಬಿಕ್ಟ್್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ
ಪರಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ಮೇಳದ
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ. ಈ
ಕುರತ್ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಕುಲಪತಿಡಾ.
ಎಸ್. ರಾಜೇೆಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’
ಜೊತೆಮಾತನಾಡಿದ್್ರೆ.
l ‘ನಿಖರ ಕೃಷಿ’ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿವರಿಸಿ.
ಅದು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ?
ಬರಪಿೇಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯಾ-

ವಾಗುವಷ್್ಟ ನಿೇರನ್ನು ಸಮಪ್ಷಕವಾಗಿ
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಕೆ್ ‘ನಿಖರ
ಕೃಷಿ’ ಎನ್ನುತೆತುೇವೆ. ಬಳೆಗೆ ಅಗತಯಾವಿರು-
ವಷ್ಟೇ ನಿೇರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು
ಪೂರೆೈಸುವುದು (ನಿೇರು ಮತ್ತು
ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬರೆಸಿ, ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಬಳೆಗೆ ಪೂರೆೈಸುವುದು). ಕಡಿಮ
ನಿೇರನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ
ನಿಖರ ಕೃಷಿ ಪರಕಲ್ಪನೆಯಭಾಗವಾಗಿದ.
ಇೆಂಥ ಚಟ್ವಟ್ಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ
ಪ್್ರತಯಾಕ್ಷಿಕೆಗಳಿರುತತುವೆ.
lರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು

ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದ್ರರಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗೆಈಮೋಳಯಾವ ರಿೋತಿ
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ದೆ?
ಪ್ರಸುತುತ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದ್ರರ

ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯಾ ಎೆಂದರೆ, ಕೂಲ್
ಕಾರ್್ಷಕರದು್. ಅದಕೆ್ ಪರಹಾರವಾಗಿ
ಅವರಗೆ ಯೆಂತ್ರಗಳ ಅವಶಯಾಕತೆ
ಇದ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಯೆಂತ್ರಗಳನ್ನು
ಖರೇದ್ಸುವುದು ಕರ್ಟ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ಯೆಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದ-
ಶ್ಷನಕ್ಡುತೆತುೇವೆ. ಜತೆಗೆ, ಪ್್ರತಯಾಕ್ಷಿಕೆ-
ಯೂ ಇರುತತುದ. ಸಮಗ್ರ ವಯಾವಸಾಯ
ಪದಧಿತಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಅವರಗೆ
ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ನಿೇಡಲಾಗುತತುದ. ಬಳೆ
ಜತೆಗೆ ಉಪಕಸುಬಾಗಿ ಕುರ, ಕೊೇಳಿ
ಮತ್ತು ರ್ೇನ್ ಸಾಕಣೆಯ ಕುರತ್
ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಲಾಗುತತುದ. ಬಳೆ

ಕೆೈಕೊಟ್ಟರೂ, ಈ ಉಪಕಸುಬುಗಳ್
ರೆೈತರನ್ನು ಆರ್್ಷಕವಾಗಿ ಕೆೈಹಿಡಿಯುತತುವೆ.
ಈಗಾಗಲೆೇ ಕೊೇಲಾರ, ಚಿಕ್ಬಳ್ಳುಪು-
ರದೆಂತಹ ಬರ ಪಿೇಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ಬಗೆಗೆ ಸುಮಾರು 18 ಸಾವಿರ ರೆೈತರಗೆ
ಅರವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದ. ರೆೈತರಗಷ್ಟೇ
ಅಲಲಿದೇ ಒೆಂದು ಲಕ್ಷಕೂ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವ್ಷ-
ಜನಿಕರಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದ್ೇವೆ. ಈ
ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡವರು
ಉತತುಮ ಆದ್ಯಗಳಿಸುತಿತುದ್್ರೆ.
l ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿಗೆಂತ ಒಪ್ಪೆಂದ ಕೃಷಿ
(ಕಾೆಂಟ್್ರಕ್ಟುಫಾರ್ಮೆಂಗ್) ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರಚಲ್ತವಾಗುತಿತುದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಅಭಿಪ್್ರಯವೋನು ?
ಒಪ್ಪೆಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು

ಲಾಭವಿದ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ
ರೆೈತರು ಅದರತತು ಆಕಷಿ್ಷತರಾಗುತಿತು-
ದ್್ರೆ. ಬಿೇಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತೆಂತಿ್ರಕ
ಸಹಕಾರ ನಿೇಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ,
ಮಾರುಕಟ್್ಟ ದರಕ್ೆಂತ ಹೆಚಿಚುನ ದರದಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಖರೇದ್ಸುವ
ಕುರತ್ ಕೆಂಪನಿಗಳ್ ರೆೈತರೆಂದ್ಗೆ
ಒಪ್ಪೆಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತತುವೆ.
ಇದರೆಂದ ಇಬ್ಬರಗೂ ಲಾಭ. ರೆೈತರಗೆ
ಒಪ್ಪೆಂದ ಕೃಷಿಯ ಸಾಧಕ–ಬಾಧಕಗಳ
ಕುರತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ
ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.
l ಕೃಷಿಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆಸೂಕತು ಬಲೆ
ಸಿಗುತಿತುಲಲಿ. ಆನ್ಲೆೈನ್ಪ್ವತಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂಸರಿಯಾಗಅನುಷ್್ಠ-
ನವಾಗುತಿತುಲಲಿ ಎೆಂಬ ಆಕ್ೋಪಗಳಿವ.
ಈಕುರಿತ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಲಯದ
ಏನುಹೆೋಳುತತುದೆ?

ರೆೈತರು ಬಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನುಗಳ
ನ್ನು ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮೂಲಕವೆೇ ಖರೇದ್
ಮತ್ತು ಪ್ವತಿ ವಯಾವಸ್ಥಿ ಜಾರಗೆ ಬೆಂದರೆ
ಅನ್ಕೂಲ ವಾಗುತತುದ. ಈ ನಿಟ್್ಟನಲ್ಲಿ
ನೆೇರ ನಗದು ವಗಾ್ಷವಣೆ (ಡಿಬಿಟ್)
ವಯಾವಸ್ಥಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳಳುಲು ವಿಶ್ವ
ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಲಹೆ ನಿೇಡಲ್ದ.
ಈ ವಯಾವಸ್ಥಿ ಬೆಂದರೆ ರ್ವ ಉದ್ೇಶಕೆ್
ಹಣ ನಿೇಡಲಾಗಿದಯೇ, ಅದೇ ಉದ್ೇ
ಶಕೆ್ಮಾತ್ರ ಆ ಹಣ ಬಳಕೆರ್ಗುತತುದ.
l ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಲಯದಸೆಂಶೋಧನೆಗಳು
ರೆೈತರಹೊಲ ತಲುಪುತಿತುಲಲಿ (ಲ್್ಯಬ್
ಟುಲ್್ಯೆಂಡ್) ಎೆಂಬಮಾತ್ಗಳು
ಕ್ೋಳಿಬರುತಿತುವ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್್ರಯವೋನು?
ಈ ಮಾತ್ ಒಪು್ಪವೆಂಥದ್ಲಲಿ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ
ಎಲಲಿ ಸೆಂಶೇಧನೆಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ
ಮೇಳ, ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೇೆಂದ್ರ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ರೆೈತರಗೆ
ತಲುಪಿಸಲಾಗುತಿತುದ. ಮಾತ್ರವಲಲಿ,
ರೆೇಡಿಯ, ದೂರದಶ್ಷನದ ಮೂಲಕ
ಪ್್ರತಯಾಕ್ಷಿಕೆ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತುದ. ರ್ವುದೇ
ಹೊಸ ತೆಂತ್ರಜಾಞಾನವಿದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್
ಆಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಕೆವಿಕೆಯೆಂದ ರೆೈತರಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತುದ.
ಪ್ರಸುತುತ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿಯೂ

ನೂತನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆರ್ದ
ಏಳ್ ತಳಿಗಳ ಪ್್ರತಯಾಕ್ಷಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ
ವೆೈಪರೇತಯಾ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ, ಸುಧಾರತ
ಕೃಷಿ ಯೆಂತ್ರೇಪಕರಣಗಳ ಪ್ರದ-
ಶ್ಷನಗಳನ್ನು ಇದೇ ಕಾರಣಕಾ್ಗಿ
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ.

‘ಬರ–ನೆರೆ ತಾಳಿಕೊೊಕ ಳ್ಳುವ
ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ’
l ಗುರುಪಿ.ಎಸ್.

ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಮೂಡಲ್ದೆ
ಪ್ರತೆಯಾೇಕ ಬಸ್ ಪಥದ್ೆಂದವಾಹನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮ
ಆದರೂ, ಆಗದ್ದ್ರೂ ಬಸ್ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಶಿಸುತು
ಮೂಡುತತುದ.ಮೊದಲಾದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಸ್ಗಳ್ ನಿಲಾ್-
ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲಲಿದೇ ಪ್ರರ್ಣಿಕರೆಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳುತಿತುದ್ವು

ಮುನಿಯಪ್ಪ,ಹುಸ್ಕೂರು

ಸಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ದೆ
ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ರಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೆಯಾೇಕ ಬಸ್
ಪಥ ನಿರ್್ಷಸುವುದುಸೂಕತು. ದಟ್ಟಣೆ ನಡುವೆ ಬಸ್
ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದಗೊೇಳ್ಸಾವ್ಷಜನಿಕರಗೆ ತಪು್ಪತತುದ.
ಇದರೆಂದಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಾರಗೆ ಬಳಸಲು ಜನರಲ್ಲಿ
ಒಲವುಮೂಡಲ್ದ

ವಾದಿರಾಜಭಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಮಯಪಾಲನೆಗೆ ಸಹಾಯ
ಬಸ್ ಪಥದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿವಾಹನಗಳ್ ಸೆಂಚರಸದೆಂತೆ
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳಳುಬೇಕು. ಪ್ರತೆಯಾೇಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರೆಂದ
ಬಸ್ಗಳ್ಸೂಕತು ಸಮಯಕೆ್ ನಿಲಾ್ಣ ತಲುಪಲ್ವೆ.
ಪ್ರರ್ಣಿಕರೂಬಸಿಸಿಗಾಗಿ ಗೆಂಟ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ
ಅನಿವಾಯ್ಷ ಇನಿನುಲಲಿ.

ದಿೋಪಕ್,ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ

ಖಾಸಗಿವಾಹನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ತತುದೆ
ನಗರದ ರಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಗೆ ಬಸ್ಗಳ್ ಅಡಾ್ಡದ್ಡಿ್ಡ
ಸೆಂಚರಸುತತುವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೇಬಾರ
ಪ್ರರ್ಣಿಕರು ಬಸ್ ಹತತುಲು ಹೆಣಗಾಡುತತುರೆ. ಖಾಸಗಿ
ವಾಹನಗಳೆಲಾಲಿ ಒೆಂದಡೆ, ಸಾರಗೆ ಬಸ್ಗಳೆಲಾಲಿ ಒೆಂದಡೆ
ಸಾಗುವ ವಯಾವಸ್ಥಿ ಚೆನಾನುಗಿದ. ಇದರೆಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ
ದಟ್ಟಣೆಯೂಕಡಿಮಆಗಲ್ದ.

ಭಿೋಮಾನಾಯಕ,ಬೆಂಗಳೂರುನಿವಾಸಿ

‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ‘ರಕಕೂಸದಟ್ಟಣೆ
ಮಣಿಸುವುದೇ ‘ಪ್ರತಯಾೇಕಬಸ್ಪಥ’?
ಶೇರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿಸೇಮವಾರ
(ಅ.21)ಪ್ರಕಟವಾದ‘ನಮ್ಮನಗರನಮ್ಮ
ಧ್ವ್ವಧನಿ’ವರದಿಗೆಓದುಗರುಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪ್ರಯಾಣಿಕರಹಿತದೃರ್್ಟ್ಟರ್ಯಿೆಂದಪ್ರತಯಾೇಕಪಥ
ಸ್ಕ್ತ.ಇದರೆಂದಸಾವಷಿಜನಿಕಸಾರಗೆ
ಬಳಕೆಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ದ’ಎೆಂದುಹಲವರು
ಸಲಹೆನಿೇಡಿದ್ದಾರೆ.ಆಯದಾಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಗಳುಇಲ್ಲಿವೆ.

‘ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಸ್ ಪಥ’ಸಾವಾಗತಾಹ್ಹ

ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಗಗಿರಲಿಲ್ಲ: ಬೇಸರ ತ��ತ ೇಡಿಕ��ಕ ಾಂಡ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ಗಳು

ಬಂಗಳೂರು: ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಆಡಳಿತಕೆ್
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾಜಿ
ಮೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಸೇಮವಾರ ತಮ್ಮ
ಕಚೆೇರಗೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದ್ ಮೇಯರ್
ಎೆಂ.ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್, ಅವರನ್ನು
ತಸುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಸಿದರು. ಕಾದು
ಸುಸಾತುದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ಗಳ್ ಸಭೆ
ಆರೆಂಭವಾಗುವುದಕೆ್ ಮುನನುವೆೇ
ನಿಗ್ಷರ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಭೆೇದ
ಮರೆತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು.
ಮಧಾಯಾಹನು 12.30ಕೆ್ ಕರೆಯಲಾದ

ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ಗಳ್ದ
ಸ ೆಂ ಪ ತ್ರಾಜ್ , ಜಿ . ಪದ್್ಮ ವ ತಿ ,
ಪದ್ಮನಾಭ ರೆಡಿ್ಡ, ಶೆಂತಕುಮಾರ,
ಎಸ್.ಕೆ.ನಟರಾಜ್, ಬಿ.ಎಸ್.
ಸತಯಾನಾರಾಯಣ, ಹುಚಚುಪ್ಪ, ರಾಮ
ಚೆಂದ್ರಪ್ಪ, ಲಕ್ಣ್ಣ ಮುೆಂತದವರು
ಬೆಂದ್ದ್ರು. ಅವರ ಮಧಾಯಾಹನು
1.45ರವರೆಗೆ ಕಾದರೂ ಮೇಯರ್
ಬೆಂದ್ರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಮಾಜಿ
ಮೇಯರ್ಗಳ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ
ಅಸಮಾಧಾನತೇಡಿಕೊೆಂಡರು.

ಯಾವತ್ತುಹಿೋಗಾಗರಲ್ಲಲಿ: ‘ಮೇಯರ್
ಹುದ್ಗೆ ಅದರದ್ೇ ಆದ ಘನತೆ
ಇದ. ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ

ರ್ ವ ತ್ತು
ರ್ವ ಮೇಯರ್
ಕೂಡಾ ಮಾಜಿ
ಮೇಯರ್ಗಳನ್ನು
ಈ ರೇತಿ ನಡೆಸಿ
ಕೊ ೆಂ ಡಿ ರ ಲ್ ಲಲಿ .

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿ ಅವಮಾನ
ಮಾಡಲಾಗಿದ’ ಎೆಂದು ಮಾಜಿ
ಮೇಯರ್ಹುಚಚುಪ್ಪ ತಿಳಿ ಸಿದರು.
‘ಈ ರೇತಿ ಆಗುತಿತುರುವುದು ಇದೇ
ಮೊದಲಲಲಿ. ಗಾೆಂಧಿ ಜಯೆಂತಿಯೆಂದು
ನಡೆದ ಸವ್ಷಧಮ್ಷ ಪ್್ರಥ್ಷನೆಯ
ಸೆಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಇದೇ
ರೇತಿ ವತಿ್ಷಸಿದ್ರು. ಆ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಕೆ್
ತಡವಾಗಿ ಬೆಂದ್ದು್ ಅಲಲಿದೇ
ಅಧ್ಷದಲೆಲಿೇ ನಿಗ್ಷರ್ಸಿದ್ರು. ಅವರು
ಹುದ್ಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಅರತ್
ವತಿ್ಷಸಬೇಕು’ ಎೆಂದು ಕವಿಮಾತ್
ಹೆೇಳಿದರು.
‘ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ಗಳಿೆಂದ

ಮೇಯರ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು

ಹಿೆಂದ್ನಿೆಂದಲ್ ನಡೆದು ಬೆಂದ
ಸೆಂಪ್ರದ್ಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕರೆಸಿ
ಕಾಯಸಬಾರದ್ತ್ತು. ಮುಖಯಾಮೆಂತಿ್ರ
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರೆದ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ದ-
ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿ,
ಸಭೆಯನ್ನು ಮುೆಂದೂಡಬಹುದ್ತ್ತು.
ಕನಿರ್ಠ ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಆಪತುಸಹಾಯಕರ
ಮೂಲಕವಾದರೂ ಸೆಂದೇಶ ತಲುಪಿ-
ಸಬಹುದ್ತ್ತು’ ಎೆಂದು ಜಿ.ಪದ್್ಮವತಿ
ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಮುಖಯಾಮೆಂತಿ್ರ ಕರೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೆಂದ್ದ್ರೆಂದ ಈ
ರೇತಿ ಆಗಿದ. ಇನ್ನುಮ್ಮ ಸಭೆ ಕರೆಯು
ವುದ್ಗಿ ಮೇಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್್ರೆ.

ಇೆಂತಹ ಪ್ರಸೆಂಗ ಮರುಕಳಿಸದೆಂತೆ
ಎಚಚುರ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎೆಂದು ಬಿ.ಎಸ್.
ಸತಯಾನಾರಾಯಣಹೆೇಳಿ ದರು.
‘ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ಗಳಿಗೆ

ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಲೆಯೂ ಇತ್ತು.
ಮೇಯರ್ ಈಗ ಬರುತತುರೆ ಎೆಂದು
ಅವರ ಕಚೆೇರ ಸಿಬ್ಬೆಂದ್ ಹೆೇಳ್ತತುಲೆೇ
ಇದ್ರು. ಮಧಾಯಾಹನು 1.45ರವರೆಗೆ
ಉಪ್ಹಾರವನೂನು ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ.
ನಾವೆಲಲಿ ನಿಗ್ಷರ್ಸಲು ಮುೆಂದ್ದ
ಬಳಿಕ ಊಟವನ್ನು ತರಸಿದರು.
ಸೌಜನಯಾಕೂ್ ಕ್ಷಮ ಕೆೇಳಲ್ಲಲಿ’ ಎೆಂದು
ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿಕೊಳಳುಲು ಬಯಸದ
ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಬೇಸರ
ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಿಸಿದ ಮೇಯರ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ‘ಸಿ.ಎಂ. ಸಭೆ ತಡವಾಗಿದ್ದಕೆಕೆ ಸಮಸ್್’

‘ಕಸ ವಿಲೆೇವಾರ ಸ್ೇರದೆಂತೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳ
ಬಗೆಗೆ ಚಚಿ್ಷಸಲುಮುಖಯಾಮೆಂತಿ್ರಯವರು ಸಭೆ ಕರೆದ್ದ್ರು. ಈ ಸಭೆಯೂ
ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಗದ್ರ್ಗಿತ್ತು. 12.30ಕೆ್ ಸಭೆಮುಗಿಯಬಹುದು
ಎೆಂದುಭಾವಿಸಿಮಾಜಿಮೇಯರ್ಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು 1 ಗೆಂಟ್ಗೆ ನಿಗದ್ಪಡಿಸಿದ್.
ಮುಖಯಾಮೆಂತಿ್ರ ನೆೇತೃತ್ವದ ಸಭೆ ವಿಳೆಂಬವಾಗಿದ್ರೆಂದ ಸಮಸ್ಯಾರ್ಯತ್’
ಎೆಂದುಗೌತಮ್ಕುಮಾರ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ: ವರದಿಸಲ್ಲಿಸಲು
ಹೆೈಕೇರ್ಷಿಆದೇಶ

ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ.ರಾಮದಾಸ್ಗೆ
ವಿಶಯೇಷಕಯೇರ್್ಹ ಸಮನ್ಸೂ

ಬಂಗಳೂರು: ‘ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗ
ಳೂರುಮಹಾನಗರಪ್ಲ್ಕೆ
(ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ)ವಾಯಾಪಿತುಯಲ್ಲಿನ
ಬೃಹತ್ ಸೆಂಖೆಯಾಯ ಅಕ್ರಮ
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಸಮಮಾಡುವಲ್ಲಿ
ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳಳುಲಾಗಿದ ಎೆಂಬ
ಬಗೆಗೆ ನವೆೆಂಬರ್ 15ಕೆ್ ವರದ್
ಸಲ್ಲಿಸಿ’ ಎೆಂದು ಹೆೈಕೊೇರ್್ಷ
ಆದೇಶಿಸಿದ.
ಈ ಕುರತೆಂತೆ ದ್ಖ-

ಲ್ಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಸ್ವಯೆಂ
ಪ್ರೇರತ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಹಿತಸಕತು
ಅಜಿ್ಷಯನ್ನುಮುಖಯಾ
ನಾಯಾಯಮೂತಿ್ಷ ಅಭಯ್ಎಸ್.

ಓಕಾಹಾಗೂನಾಯಾಯಮೂತಿ್ಷ
ಎಸ್.ಆರ್.ಕೃರ್ಣಕುಮಾರ್ಅವರದ್
ವಿಭಾಗಿೇಯನಾಯಾಯಪಿೇಠ
ಸೇಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್.
ವಿಚಾರಣೆ ವೆೇಳೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ

ಪರ ವಕೇಲ ಕೆ.ಎನ್.ಪುಟ್್ಟೇಗೌಡ
ಅವರು, ‘ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ
ಎಷ್್ಟವಾಯಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದಮತ್ತು ಏನೆಲಾಲಿ ಕ್ರಮ
ಕೆೈಗೊಳಳುಲಾಗಿದ ಎೆಂಬ ಬಗೆಗೆ
ಸೆಂಪೂಣ್ಷ ವಿವರದೊರೆತಿಲಲಿ.
ಆದ್ರೆಂದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿೇಡ
ಬೇಕು’ ಎೆಂದುಕೊೇರದರು.
ಇದನ್ನುಮಾನಯಾಮಾಡಿದ

ನಾಯಾಯಪಿೇಠ, ಇದೇಕೊನೆಯ
ಅವಕಾಶ. ನವೆೆಂಬರ್ 14ಕೆ್
ವಿವರವಾದ ವರದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ’
ಎೆಂದುಸೂಚಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
ನವೆೆಂಬರ್ 18ಕೆ್ಮುೆಂದೂಡಿದ.

ಬಂಗಳೂರು:ಮದುವೆರ್ಗುವುದ್ಗಿ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ನೆಂಬಿಸಿ
ವೆಂಚಿಸಿದ ಆರೇಪಕೆ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆಮೈಸೂರು ಕೃರ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ೇತ್ರದ ಬಿಜಪಿಶಸಕ ಎಸ್.ಎ.ರಾಮದ್ಸ್ವಿರುದಧಿ ಕ್ರರ್ನಲ್ ಪ್ರಕರಣ
ದ್ಖಲ್ಸಿಕೊೆಂಡಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನಾಯಾರ್ಲಯನವೆೆಂಬರ್ 11ಕೆ್
ಹಾಜರಾಗುವೆಂತೆ ಸಮನ್ಸಿ ಜಾರಗೊಳಿಸಿದ.
ಈ ಕುರತೆಂತೆ ‘ಶಸಕರು–ಸೆಂಸದರ ವಿರುದಧಿದ ಕ್ರರ್ನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ

ವಿಚಾರಣೆಯವಿಶೇರನಾಯಾರ್ಲಯ’ದನಾಯಾರ್ಧಿೇಶರಾಮಚೆಂದ್ರ ಡಿ.
ಹುದ್್ರ ಅವರುಸೇಮವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ರಾಮದ್ಸ್ವಿರುದಧಿ
ಮೈಸೂರನ ಸರಸ್ವತಿಪುರೆಂಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2014ರ ಫೆಬು್ರವರ 14ರೆಂದು
ಪ್ರೇಮಕುಮಾರದೂರುನಿೇಡಿದ್ರು.

ಸೆಂಕ್ಷಿಪತು ಸುದಿದಾ

ಬಂಗಳೂರು: ವಿ.ವಿ.ಪುರ ಸೆಂಚಾರ
ಠಾಣೆಪೊಲ್ೇಸರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರ-
ಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಿತುಮಾಡಿರುವ ದ್್ವಚಕ್ರ
ವಾಹನಗಳ ಹರಾಜುಪ್ರಕ್ರ್ರ್ರ ಯ
ನಾಯಾರ್ಲಯದ ನಿದೇ್ಷಶನದೆಂತೆ
ಅ. 31ರೆಂದುಮಧಾಯಾಹನು 12ಕೆ್
ನಡೆಯಲ್ದ.ಮಾಹಿತಿಗೆ 080–
22942670, 9480801926.

ಕೆಆರ್ಎಸ್
ಅಭ್ರ್್ಹಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಂಗಳೂರು: 15 ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ೇತ್ರಗಳ ಉಪಚ್ನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಪಧಿ್ಷಸಲ್ರುವ ಅಭಯಾರ್್ಷಗಳಮೊದಲ
ಪಟ್್ಟಯನ್ನು ಕನಾ್ಷಟಕರಾರ್ಟ್ರ ಸರ್ತಿ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ.
ಸುದ್್ಗೊೇಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದ

ಪಕ್ಷದರಾಜಯಾ ಘಟಕದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ರವಿ-
ಕೃಷ್್ಣರೆಡಿ್ಡ, ‘ಗಿರೇಶ್ ಪಿ. (ಮಹಾಲಕ್ಷಿ್ಮಿ
ಲೆೇಔರ್), ಜಗದ್ೇಶ್ (ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ),
ಜಯದೇವ ಕೆರೂಡಿ (ಹಿರೆೇಕೆರೂರು),
ಪ.ಯ.ಗಣೆೇಶ್ (ವಿಜಯನಗರ),
ಪ್ರಶೆಂತ್ ಭಜೆಂತಿ್ರ (ಕಾಗವಾಡ),
ಕೆ.ಎನ್.ಶೆಂಕರೆೇಗೌಡ (ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟ್),
ತಿಮಾ್ಮಬೇವಿ (ಹುಣಸೂರು) ಸ್ಪರ್್ಷ
ಮಾಡಲ್ದ್್ರೆ’ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆರ್ಎಂಕೆವಿ ರಯೇಷ್ಮೆಮೆಷ್
ಸಿಯೇರ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಂಗಳೂರು: ಹಬ್ಬಗಳಋತ್ವಿಗಾಗಿ
ಆರ್ಎೆಂಕೆವಿ ಸಿಲ್್ಸ್ಹೊಚಚುಹೊಸ
ವಿನಾಯಾಸಗಳ ಸಿೇರೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದ.
95 ವರ್ಷಗಳ ರೆೇಷ್ಮ ಪರೆಂಪರೆ

ಹೊೆಂದ್ರುವ ಆರ್ಎೆಂಕೆವಿ, ಬೆಂಗಳೂ
ರನ ಓರಾಯನ್ಮಾಲ್ಸ್ೇರದೆಂತೆ
ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನುಹೊೆಂದ್ದ. ರವಸಿ್ಷಬಲ್
ಸಿಲ್್ ಸಿೇರೆ,ಬೇನಾಸಿಯ್ ಗಿಡದ
ಬಣ್ಣದಫ್ಯಾಬಿ್ರಕ್ ಸಿೇರೆಗಳ್ ಲಭಯಾ ಇವೆ.

ಬಂಗಳೂರು: ದ್ೇಪ್ವಳಿ ಹಬ್ಬದ
ಪ್ರಯುಕತು ಗೃಹೊೇಪಯೇಗಿ
ವಸುತುಗಳಮಾರಾಟಮಳಿಗೆ
‘ಗಿರರ್ಸ್’ ತನನು ಎಲಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ
ಆಕರ್ಷಕಹಾಗೂಲಾಭದ್ಯಕ
ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನುಘೇಷಿಸಿದ.
ದ್ೇಪ್ವಳಿಗಾಗಿ ಶೇ

15ರಷ್್ಟ ಕಾಯಾಷ್ಬಾಯಾಕ್, ವಿಶೇರ
ಉಡುಗೊರೆಗಳ್ಹಾಗೂಆಕರ್ಷಕ
ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲಲಿಬಹುದು.
ಗೃಹೊೇಪಯೇಗಿ ವಸುತುಗಳ ಮೇಲೆ
₹20 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ರರ್ಯತಿ
ಇದ. ಅದೃರ್ಟಶಲ್ಗಾ್ರಹಕರು

₹9,500ಮೌಲಯಾದ ಗಿಫ್್ಟವೇಚರ್
ಗೆಲಲಿಬಹುದು. ಈಕೊಡುಗೆಗಳ್
ಗಿರರ್ಸ್ನ ಎಲಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ
ಲಭಯಾವಿವೆ.

ದಾ

ಗಿರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ದಯೇಪಾವಳಿಗೆ
ಭರ್ಹರಿಕಡುಗೆ

31ಕೆಕೆ ವಾಹನಗಳ
ಹರಾಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
ಸಂದರ್ಹನ

ಡಾ.ಎಸ್.ರಾಜ್ಂದ್ಪ್ಸಾದ್
ಕೃರ್ವಿ.ವಿಕುಲಪತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ಗಾೆಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನ
ಕೆೇೆಂದ್ರದ (ಜಿಕೆವಿಕೆ) ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲ್ರುವ ನಾಲು್ ದ್ನಗಳ ಕೃಷಿ
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನಿಗಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪಡಿಸಿದ 62 ತೆಂತ್ರಜಾಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದ-
ಶಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತುದ. ಪ್ರದಶ್ಷನದ ಜತೆಗೆ,
ಪ್್ರತಯಾಕ್ಷಿಕೆಗಳೂ ಇರುತತುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ
ತೆಂತ್ರಜಾಞಾನಗಳ ಪ್ರಯೇಜನ ಕುರತ್
ರೆೈತರಗೆ ಮನವರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾ-
ಗುತತುದ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ 700ಕೂ್ ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರದಶ್ಷನ ಮಳಿಗೆಗಳಿರುತತುವೆ. ವಿಶ್ವ-
ವಿದ್ಯಾಲಯದ ‘ಹೆಲ್್ಪ ಡೆಸ್್’ನಿೆಂದ
ಹಿಡಿದು ಮಣಿ್ಣನ ಗುಣಧಮ್ಷ,
ಪೊೇರಕಾೆಂಶಗಳ ಲಭಯಾತೆ, ನಿೇರನ
ಲಭಯಾತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬೇಸಾಯ
ಮಾಡುವ ಬಳೆಗೆ ನಿೇರನ ಮತ್ತು
ಪೊೇರಕಾೆಂಶ ಗಳ ಅವಶಯಾಕತೆ, ಕಳೆಗಳ
ನಿವ್ಷಹಣೆ ನಿಖರ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳೆ

ಉತ್ಪದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು
ತೆಂತ್ರಜಾಞಾನ ಆಧಾರತ ಸೆಂಪನೂ್ಮಲ
ಬಳಕೆಯೆಂದ ಹೆಚಿಚುನ ಇಳ್ವರ
ಪಡೆಯುವ ಕುರತ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುವ
ತಜಞಾರು ಮೇಳದಲ್ಲಿರುತತುರೆ. ರೆೈತರು
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ತಜಞಾರೆಂದ ಮಾಹಿತಿ
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಿೇಜ, ಗೊಬ್ಬರ,
ನಸ್ಷರಯ ಜತೆಗೆ, ಜಸಿಬಿ, ಟ್್ರಯಾಕ್ಟ-
ರ್ನೆಂತಹ ಕೃಷಿ ಪೂರಕ ಯೆಂತ್ರಗಳ
ಪ್ರದಶ್ಷನ,ಮಾರಾಟವಿರುತತುದ.

ಮಯೇಳದಲ್ಲಿ ವಿಶಯೇಷಪಾ್ರತ್ಕ್ಷಿಕೆ


