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‘ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟುಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ದುಃಖ’ ಎಂದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು
ಹೇಳಿದರೆ ‘ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಂತರಗಳಲ್್ಲ ನವು ಹರಿಸಿದದುಃಖದ ಕಣ್ೇರು
ಸಪ್ತಸಾಗರಗಳ ನೇರಿಗಂತಲೂಅಧಿಕ’ ಎನ್ನುತ್್ತನೆ ಬುದ್ಧ. ಪತಂಜಲ್ಯು
ತನನುಯೇಗಸೂತ್ರದಲ್್ಲ ‘ದುಃಖಮೇವ ಸವ್ಂ ವಿವೇಕಿನುಃ’ ಎಂದ ಹೇಳುವ
ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸಾರವೇದುಃಖಮಯಎಂದ ಸ್ಪಷಟುಪಡಿಸುತ್್ತನೆ.
ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಕಮತ್್ತ ದುಃಖಮಯಎಂಬುದಗೊತ್್ತದ್ದರೂ
ಸಂಸಾರದ ಕ್ಷಣಕ ಸುಖಕ್ಕೆಗಹಾತೊರೆಯುವವರಿಗೆ,ಹೇರಾಡುವವ-
ರಿಗೆೇನೂಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖವುಮರಿೇಚಿಕ್ಯಾಗ
ಕ್ಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕ್ಷಣಕ ಸುಖಕ್ಕೆಗ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವ
ಮಾಗ್ದಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಚಲ್ತರಾಗುತ್್ತರುವುದ ಸವೇ್ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸಂಗತ್ಯಾಗದೆ.
ನತ್ಯ ಜೇವನದಲ್್ಲ ನವು ಅನ್ಭವಿಸುವದುಃಖಗಳಿಗೆ ಲೆಕಕೆವಿಲ್ಲ.

ಕ್ಷಣಕವಾದಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆಗ, ಪಡೆದ ಸುಖವನ್ನು
ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳುವುದಕ್ಕೆಗ ದುಃಖವನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸುತೆ್ತೇವ. ಪಡೆದ ಸುಖ ಕ್ೈ
ತಪ್್ಪದರೆದುಃಖ, ಒದಗಬರುವ ಜನನ,ವಾರ್ಕ್ಯ, ಮರಣಗಳ ಭಯದಂದ
ದುಃಖ, ಅಪ್್ರಯವಾದದ ಸಂಯೇಗವಾದರೆದುಃಖ, ಪ್್ರಯವಾದದ
ವಿಯೇಗವಾದರೆದುಃಖ, ಬಯಸಿದ ಬಯಕ್ಈಡೆೇರದದ್ದರೆ ದುಃಖ,
ಹಂಸೆ-ಸಂಘಷ್ಗಳಿಂದದುಃಖ. ಹೇಗೆನನ ರಿೇತ್ಯಿಂದದುಃಖಗಳನ್ನು
ಅನ್ಭವಿಸುತ್್ತರುತೆ್ತೇವ. ‘ಕೂಡುವಾಗದುಃಖ,ಕೂಡಿದ ಒಡವಯ
ಮಡುಗುವಾಗದುಃಖ, ಮಡಗದ ಒಡವಯ ತೆಗೆವಾಗದುಃಖ,ಪ್್ರಣವ
ಬಿಡುವಾಗದುಃಖ’ ಎನ್ನುತ್್ತನೆ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರಚೌಡಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಾವೂ
ಕೂಡದುಃಖದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ನಂತರ ಬರುವಹುಟ್ಟು, ಹುಟ್ಟುನ
ನಂತರ ಬರುವಸಾವು, ಈಹುಟ್ಟು-ಸಾವುಗಳ ಭವಚಕ್ರದಲ್್ಲ ಸಿಕ್ಕೆ ಅನಂತ
ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮನ್ಷ್ಯ್ಯಷನ್ ಅನ್ಭವಿಸುತ್್ತನೆ. ಅದಕ್ಕೆಗ ದುಃಖವನ್ನು
ದೂರಮಾಡುವಮಾಗ್ವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳಳುಬೇಕ್ಂದ ಶರಣರು, ಸಂತರು
ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂದೆೇಶ ನೇಡಿದ್್ದರೆ. ‘ಸಕಲೆೇಂದ್ರಯಗಳಲ್್ಲ ವಿಹರಿಸುವಮನಸುಸು
ಸೆಳೆದ ನಂದ್ತಸುಖಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಯಗಳಿಚಛೆಯಳುಮನಂಗೊಂಡು
ಸುಳಿದ್ತದುಃಖಿ’ ಎಂಬ ಅವರಮಾತ್ಗಳಿಂದಮನಸಿಸುನಲ್್ಲ ಆಶೆ-ಆಮಿಷ-
ಗಳನ್ನು ತ್ಂಬಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಯಗಳಿಗೆದ್ಸರಾದವರು ಸದ್ದುಃಖಿಗಳಾ-
ಗರುತ್್ತರೆ ಎಂಬುದ ಸ್ಪಷಟುವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆಯಾವುದಹತ,ಯಾವುದ
ಅಹತ ಎಂಬುದನೂನು ಗುರುತ್ಸಲಾರದಷ್ಟು ನವುಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯರಾಗದೆ್ದೇವ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಖಿಯಾಗಲುಮನಸಸುನ್ನು ಅಂತರ್್ಖಗೊಳಿಸಿ ಅವಿರಳ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕ್ಂದ ಅವರು ಆಗ್ರಹಸುತ್್ತರೆ.
ಮನಸಿಸುನ ದರಾಸೆಗಳೆೇ ದುಃಖದಮೂಲವಾಗರುವುದರಿಂದ

ಅವುಗಳುಮನಸಸುನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳಳುದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಸಬೇಕ್. ಮನಸಿಸುನ
ಹೇನ ಬಯಕ್ಗಳನ್ನು ಹತ್್ತಕಿಕೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್್ಲ ಅನಸಕಿ್ತಯನ್ನು
ಬಳೆಸಿಕೊಳಳುಬೇಕ್. ಬಂದದುಃಖವನ್ನು ಬರಿೇ ಹಳಿಯುವುದರಿಂದಯಾವ
ಪ್ರಯೇಜನವೂಆಗದ. ಅದನ್ನು ನವಾರಿಸುವಪ್್ರಮಾಣಕ ಪ್ರಯತನು
ನಮ್ಮದ್ಗಬೇಕ್. ಮನಸಸುನ್ನು ನಯಂತ್್ರಸಿ ಸಂಯಮಿಯಾಗಬೇಕ್. ನಮ್ಮ
ನಡೆ-ನ್ಡಿಗಳಲ್್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧಯನ್ನು ಕ್ಯು್ದಕೊಳಳುಬೇಕ್. ಸದ್ವಚಾರ-ಸದ್ಚಾ-
ರಗಳಿಂದಮನ್ಷ್ಯ್ಯಷನ ಅಂತರಂಗದಲ್್ಲ ಶಕಿ್ತಯಪ್್ರದರ್್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ
ಹೃದಯದಲ್್ಲ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೇತ್ ಬಳಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಜ್ಯೇತ್ಯ ಬಳಕಿನಲ್್ಲ ನಮ್ಮ
ಜೇವನ ದವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದಮತ್್ತ ಅನವ್ಚನೇಯ-
ವಾದಸುಖ ಅಥವಾಆನಂದದ ಅನ್ಭೂತ್ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. v

ಅಮೃತವಾಕ್ಕು
ಸಿದ್ದರಾಮಸಾವಾಮಿಗಳು

ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಯಮಾರ್ಗ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನವಣೆ ಸಮಯದಲ್್ಲ ಕ್ಲವು
ಗುತ್್ತಗೆದ್ರರ ಮನೆ ಮತ್್ತ ಕಚೇರಿಗಳ
ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದ್ಳಿ ರಾಜಕಿೇಯ
ಪ್ರೇರಿತವಲ್ಲ. ನವು ಯಾವುದೆೇ
ಒಂದ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗ ಕ್ಲಸ
ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ಕನ್ಟಕ–ಗೊೇವಾ
ಆದ್ಯ ತೆರಿಗೆ ವೃತ್ತದ ಪ್ರಧಾನರ್ಖ್ಯ
ಕಮಿಷನರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಬಾಲಕೃಷ್
ಸ್ಪಷಟುಪಡಿಸಿದರು.
ಇಲ್್ಲನ ವಾಣಜ್ಯ ಹಾಗೂ

ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ ಒಕೂಕೆಟವು (ಎಫ್ಕ್ಸಿಸಿಐ)
ಮಂಗಳವಾರ ಏಪ್ಡಿಸಿದ್ದ ಸಂವಾದ
ಕ್ಯ್ಕ್ರಮದಲ್್ಲ ರ್ಗವಹಸಿ
ಮಾತನಡಿದ ಅವರು, ‘ನವು
ಒಂದ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದೆ್ದೇವ
ಎಂಬ ಆರೇಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್್ತದ್ದ,
ಅದರಲ್್ಲ ಹುರುಳಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ಅವರು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
‘ಕ್ಲವು ಗುತ್್ತಗೆದ್ರರಿಗೆ ಹಣ

ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಅನೆೇಕ ವಿಧಾನಸರ್
ಕ್ೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಸಲಾಗತ್್ತ. ನಮಗೆ
ಸಿಕಿಕೆದ ಖಚಿತ ಮಾಹತ್ ಆರರಿಸಿ ದ್ಳಿ
ನಡೆಸಿದೆ್ದೇವ. ನವು ಪಕ್ಷಾತ್ೇತವಾಗ
ನಡೆದದೆ್ದೇವ. ಚುನವಣೆ ಸಮಯದಲ್್ಲ

ಪ್ರತ್ ಜಲೆ್ಲಯಲೂ್ಲ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗತ್್ತ.
ನಮ್ಮ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಂದ
ಅದಭುತವಾಗ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದರು’
ಎಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ ಮಚು್ಚಗೆ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ:
ಕನ್ಟಕದಲ್್ಲ 2017– 18ನೆೇ
ಸಾಲ್ನಲ್್ಲ ₹ 1,00,000 ಕೊೇಟ್ ತೆರಿಗೆ
ಸಂಗ್ರಹವಾಗದೆ. 25 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆದ್ರರು
ಹಸದ್ಗ ರಿಟರ್ಸು್ ಫೈಲ್
ಮಾಡಿದ್್ದರೆ. 2018–19ನೆೇ ಸಾಲ್ಗೆ
₹ 1,23,000 ಕೊೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಗುರಿ
ಕೊಡಲಾಗದ್ದ, ಕಳೆದಎರಡುತ್ಂಗಳಲ್್ಲ
₹ 12,000 ಕೊೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದೆ
ಎಂದ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕನ್ಟಕ ಅದರಲೂ್ಲ ಬಂಗಳೂರು

ಮಾಹತ್– ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ
ಹಸರಾಗರುವುದರಿಂದ ಇಷಟುಂದ

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್್ಲ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಸಾರ್ಯವಾಗದೆ. ಇಷ್ಟುದರೂ ಜನರಲ್್ಲ
ತೆರಿಗೆ ತಪ್್ಪಸುವ ಚಾಳಿ ಇನೂನು ನಂತ್ಲ್ಲ
ಎಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
‘ಕಳೆದ ಆರ್್ಕ ವಷ್ದಲ್್ಲ ₹

12,000 ಕೊೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಳಳುತನ
ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತೆ್ತ
ಹಚ್ಚಲಾಗದೆ. ಇದರಲ್್ಲ ₹ 5,300
ಕೊೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್್ಲ
ತೆರಿಗೆದ್ರರು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್್ಪಕೊಂಡಿ-
ದ್್ದರೆ. ಇದ ದೆೇಶದಲೆ್ಲೇ ಅಧಿಕ’ ಎಂದ
ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
‘ತೆರಿಗೆ ತಪ್್ಪಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ

ಕ್ಲವಂದ ಸಂದಭ್ದಲ್್ಲ ಕಠಿಣ
ಕ್ರಮ ಅನವಾಯ್. ಆದರೆ, ಐ.ಟ್
ಅನಗತ್ಯವಾಗ ಕಿರುಕ್ಳಕೊಡುವುದಲ್ಲ.
ಎರಡು ದನಗಳ ಹಂದೆಯಷಟುೇ ತೆರಿಗೆ
ತಪ್್ಪಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಯಬ್ರಿಗೆ ನಲುಕೆ

ವಷ್ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಯಾಗದೆ’ ಎಂದ
ನ್ಡಿದರು.
ಆದ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್್ಲ

ಸಿಬ್ಂದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸಿಬ್ಂದ
ನೆೇಮಕ್ತ್ ಆಯೇಗ ನಡೆಸುವ
ಪರಿೇಕ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸ್ಥಳಿೇಯರ
ಸಂಖೆ್ಯ ಕಡಿಮಯಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಜ್ಗೃತ್
ಅಗತ್ಯ ಎಂದೂ ಅವರು ಅಭಿಪ್್ರಯ
ಪಟಟುರು.
ಸಾ್ವಗತ ರ್ಷಣ ಮಾಡಿದ

ಎಫ್ಕ್ಸಿಸಿಐ ಅರ್ಯಕ್ಷ ಕ್.ರವಿ, ನಗದ
ಪ್ವತ್ ಮೇಲ್ನ ಮಿತ್ ಸಡಿಲ್ಸಬೇಕ್.
ಈ ಮಿತ್ಯನ್ನು ಮಿೇರುವವರ
ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕ್ೈಗೊಳಳುಲಾಗುತ್್ತದ್ದ,
ಅದನ್ನು ನಲ್್ಲಸಬೇಕ್ ಎಂದ ಮನವಿ
ಮಾಡಿದರು.
ವಾ್ಯಪ್ರ ಮತ್್ತ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್

ಸಂಸೆ್ಥ ಅರ್ಯಕ್ಷ ಐ.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್
ಮಾತನಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ರ್ರತ
ಪ್್ರದೆೇಶಿಕ ಮಂಡಳಿ ಲೆಕಕೆ
ಪರಿಶೇರಕರ ಸಂಘದ ಬಂಗಳೂರು
ಶಾಖೆ ಅರ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರವಣ್ ಗುಡತೂರ,
ಎಫ್ಕ್ಸಿಸಿಐನ ನಯೇಜತ ಅರ್ಯಕ್ಷ
ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟು, ಕನ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಲೆಕಕೆ ಪರಿಶೇರಕರ ಸಂಘದ ಅರ್ಯಕ್ಷ
ಟ್.ಎರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೇದಕ್ಯಲ್್ಲ
ಇದ್ದರು.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಮೋದಿಗೆ ದೋಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಷ್ಮುಖ್ಯ
ಪ್ರಧಾನ ನರೆೇಂದ್ರಮೇದ ಕ್ಲವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ೈಗೊಳುಳುವಮೂಲಕ
ವಿದೆೇಶಗಳಲ್್ಲರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದ್್ದರೆ ಎಂದ
ಬಾಲಕೃಷ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮೇದ, ದೆೇಶದ ಹತದೃಷ್ಟುಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಲುವುಗಳನ್ನು

ತಳೆದದ್್ದರೆ ಎಂದೂಅವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ್ದ್ಯಂತ ಸಮಾಜ
ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ವತ್ಯಿಂದ ನಡೆಸ-
ಲಾಗುತ್್ತರುವ ವಿದ್್ಯರ್್ ನಲಯಗಳಿಗೆ
4,017 ಮಂದ ಅಡುಗೆಯವರುಮತ್್ತ
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೆೇಮಕ್ತ್ಗೆ
ಹೈಕೊೇರ್್ ಅಸು್ತ ಎಂದದೆ.
ನೆೇಮಕ್ತ್ ರದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದ

ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಯಪ್ೇಠದ ಆದೆೇಶವನ್ನು
ಅಮಾನತ್ನಲ್್ಲ ಇರಿಸಿದ ರ್ಖ್ಯ
ನ್ಯಯಮೂತ್್ ದನೆೇಶ್ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ
ಹಾಗೂ ನ್ಯಯಮೂತ್್ ಕೃಷ್ ಎಸ್.
ದೇಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿರ್ಗೇಯ
ನ್ಯಯಪ್ೇಠ ಮಂಗಳವಾರ ಈ
ಕ್ರಿತಂತೆಮರ್ಯಂತರ ಆದೆೇಶ ನೇಡಿದೆ.
‘ನೆೇಮಕ್ತ್ಯುಈಮೇಲ್ಮನವಿಯ

ಅಂತ್ಮ ಆದೆೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟುರುತ್ತ-
ದೆ. ನೆೇಮಕ್ತ್ ಆದೆೇಶ ನೇಡುವಾಗ
ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷಟುವಾಗ ನಮೂದ
ಮಾಡಬೇಕ್’ ಎಂದ ಮರ್ಯಂತರ
ಆದೆೇಶದಲ್್ಲ ತ್ಳಿಸಲಾಗದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹಚು್ಚವರಿ

ಅಡ್್ವಕ್ೇರ್ ಜನರಲ್ ಎ.ಎಸ್.
ಪೊನನುಣ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ,
‘ಅಜ್ದ್ರರು ಗುತ್್ತಗೆ ಆಧಾರದಲ್್ಲ
ಕ್ಲಸ ನವ್ಹಸುತ್್ತರುವವರು.
ಇವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಅಷಟುಕೂಕೆ ಈಗಾಗಲೆೇ ನೆೇಮಕ್ತ್
ಪ್ರಕಿ್ರ್ರ್ರ ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರ್ಂದವರಿದ್ದ
ಅಂತ್ಮ ಹಂತದಲ್್ಲರುವಾಗ ಇವರನ್ನು

ಕ್ೈಬಿಡುವುದ ಅನ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ’
ಎಂದನ್ಯಯಪ್ೇಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನು ಮನನುಸಿದ ನ್ಯಯಪ್ೇಠ

ಮರ್ಯಂತರ ಆದೆೇಶ ಹರಡಿಸಿ
ನೆೇಮಕ್ತ್ಗೆ ಅಸು್ತ ಎಂದದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್್ಲ ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ

ಇಲಾಖೆ ವತ್ಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗು-
ತ್್ತರುವ ವಿದ್್ಯರ್್ ನಲಯಗಳಿಗೆ
4,017 ಮಂದ ಅಡುಗೆಯವರು
ಮತ್್ತ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೆೇಮಕ
ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶಿನುಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಜಲೆ್ಲ ಗುಂಡು್ಲಪೇಟೆ ತ್ಲೂ್ಲಕಿನ
ತೆರಕಣಂಬಿಯ ರತನುಮ್ಮ ಸೆೇರಿದಂತೆ
ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಜಲೆ್ಲಯ ಒಟ್ಟು 58 ಜನರು ಹೈಕೊೇರ್್
ಮಟ್ಟುಲೆೇರಿದ್ದರು.
’ಡಿ’ ದಜ್ಯ ನೌಕರರ ನೆೇಮಕಕ್ಕೆ

ವಿದ್್ಯಹ್ತೆ ಏಳನೆೇ ತರಗತ್. ಆದರೂ,
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ 10ನೆೇ ತರಗತ್
ವಿದ್್ಯಹ್ತೆ ನಗದ ಮಾಡಲಾಗದೆ’
ಎಂದ ಇವರು ಆಕ್ೇಪ್ಸಿದ್ದರು. ಈ
ಅಜ್ಯನ್ನು ಮನನುಸಿದ ನ್ಯಯಪ್ೇಠವು
2018ರ ಜನವರಿ 4ರಂದ ನೆೇಮಕ್ತ್
ರದ್ದಪಡಿಸಿತ್್ತ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶಿನುಸಿ ರಾಜ್ಯ
ಸಕ್್ರ ವಿರ್ಗೇಯ ನ್ಯಯಪ್ೇಠಕ್ಕೆ
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್್ಲಸಿತ್್ತ.

ಅಡುಗೆಯವರ ನೋಮಕಕ್ಕೆ
ಹೈಕೋರ್್ಗ ಅಸ್ತು

ಹೈಕೋರ್್ಗ
ಸ್ದಿದಿ

ಕಛ್, ಗುಜರಾತ್ (ಪಿಟಿಐ): ‘ರ್ರತ್ೇಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೆೇರಿದ ಜ್ಗಾ್ವರ್
ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವುಮಂಗಳವಾರ ಬಳಿಗೆಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಪತನಗೊಂಡು, ವಿಮಾನ
ಚಲಾಯಿಸುತ್್ತದ್ದ ಹರಿಯಅಧಿಕ್ರಿಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೇಸಾವನನುಪ್್ಪದ್್ದರೆ’ ಎಂದರಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆಯವಕ್್ತರರು ತ್ಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

‘ಜ್ಮ್ನಗರ ವಾಯುಸೆೇನ
ಕ್ೇಂದ್ರದಂದ ದೆೈನಂದನ ತರಬೇತ್
ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ
ರ್ಂದ್್ರದ ಬರೆಜ್ ಗಾ್ರಮದ
ಹಲದಲ್್ಲ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಮಾಂಡರ್ ಏರ್ ಆಫೇಸರ್
ಸಂಜಯ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಾವನನುಪ್್ಪದ್್ದರೆ’
ಎಂದ ಇಲಾಖೆ ವಕ್್ತರ ಲೆಫಟುನೆಂರ್
ಕನ್ಲ್ ಮನೇಶ್ ಓಜ್ ಅವರು
ತ್ಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

‘50 ವಷ್ದ ಚೌಹಾಣ್ ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಭವಿ ಪೈಲರ್ ಆಗದ್ದ, 3,800
ಗಂಟೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಅನ್ಭವ ಹಂದದ್ದರು. 1989ರಲ್್ಲ
ಫ್ಲಫಲೈಯಿಂಗ್ ಇರ್ಸಟು್ರಕಟುರ್ ಆಗ ಸೆೇರಿ, ವಾಯುಪಡೆ ಪದಕ ಕೂಡ ಪಡೆದದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಸೆೇವಾವಧಿಯಲ್್ಲ ಹಲವು ಪ್ರರ್ಖ ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳನ್ನು ನವ್ಹಸಿದ್ದ,
ತರಬೇತ್ ಪೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಮಾಂಡರ್, ವಾಯುಪಡೆಯ ಫೈಟರ್ ಸಾಕೆಯಾಡ್ರರ್
ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಯೂ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು’ ಎಂದ ಅಧಿಕ್ರಿಯಬ್ರು
ತ್ಳಿಸಿದರು.
‘17 ನಮೂನೆಯಯುದ್ಧವಿಮಾನಹಾರಾಟನಡೆಸಿದ್ದ ಅವರು,ಜ್ಗಾ್ವರ್,

ಮಿಗ್–21, ಹಂಟರ್, ಎಚ್ಪ್ಟ್–32, ಇಸಾಕೆರಾ, ಕಿರಣ್, ಅವ್ರ–748,
ಎಎರ್–32ಹಾಗೂಆಧುನಕಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಾದ ರಫೇಲ್, ಗ್ರಫೇರ್ನಲ್್ಲ
ಪೈಲರ್ ಆಗ ಕ್ಲಸಮಾಡಿದ ವಿಶೆೇಷ ಅನ್ಭವಿ’ ಎಂದರು.
ಅಪಘಾತದ ಕ್ರಿತಂತೆ ವಾಯುಪಡೆ ಕ್ೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಉನನುತ ಮಟಟುದ

ತನಖೆಗೆ ಆದೆೇಶಿಸಿದೆ.

‘ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕು ವಿಮಾನದಭಾಗಗಳುಛಿದ್ರಗೊಂಡುಹಲವು
ಕಿ.ಮೀಹರಡಿದ್ದು, ಈವೀಳೆಹೊಲದಲ್ಲಿಮೀಯುತ್ತಿದದು ಹಸುಗಳಿಗೆ
ತಗುಲ್ಅವುಗಳುಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವ’ ಎೊಂದ್ಮನೀಶ್ಹೀಳಿದ್ದುರೆ.

ಗುಜರಾತ್ನ ಕಛ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಹೊಹ ಲದಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು

ಜಾಗ್ವಾರ್ ವಿಮಾನಪತನ:
ಹಿರಿಯಅಧಿಕಾರಿಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್್ಲಸಿಟುಕ್ ಬಳಕ್ ಕಡಿಮ
ಮಾಡುವ ಉದೆ್ದೇಶದಂದ ಅದರ
ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಶೆೇ 4ರಿಂದ 5ರಷ್ಟು
ತೆರಿಗೆ ಹಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ
ನಡೆಸಿರುವುದ್ಗ ರ್ಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಎಚ್.
ಡಿ.ಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್್ಲ

ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದನಚರಣೆಮತ್್ತ
ಪರಿಸರಪ್ರಶಸಿ್ತಪ್ರದ್ನಸಮಾರಂಭದಲ್್ಲ
ಅವರುಮಾತನಡಿದರು.
ಇದೆೇ ಉದೆ್ದೇಶಕ್ಕೆಗ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಪ್ರ-

ದೆೇಶಗಳಲ್್ಲ ಪರಿಸರ ಸೆನುೇಹ ಉತ್ಪನನುಗಳ-
ನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಗುಡಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಿಗೆ
ಉತೆ್ತೇಜನ ನೇಡಲಾಗುವುದಎಂದರು.
‘ಇಂದಪರಿಸರನಶವಾಗುತ್್ತರುವ

ಬಗೆಗೆ ವಿಶ್ವಮಟಟುದಲ್್ಲ ದೊಡ್ಡ ಚಚ್ಗಳು
ನಡೆಯುತ್್ತವ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು
ಉಳಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಯಾರೂ ಕ್ಯೇ್-
ನ್್ಮಖರಾಗುತ್್ತಲ್ಲ. 1972ರ ಅವಧಿಯಲ್್ಲ
ಬಂಗಳೂರಿನಲ್್ಲ ಬಳಗನ ವೇಳೆ
ಜ್ಗಂಗ್ಗೆಬರಬೇಕ್ದರೆಸೆ್ವಟರ್ರರಿ-
ಸಲೆೇಬೇಕಿತ್್ತ. ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಇತ್್ತ. ನಗರ
ನಮಿ್ಸಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿಯರುಕ್ರೆಗಳನ್ನು
ಕಟ್ಟುದರು. ಇಂದನವರು ವ್ಯವಸಿ್ಥತವಾಗ
ಅವುಗಳನ್ನು ನಶ ಮಾಡಿದ್್ದರೆ. ಈಗ
ನಗರದ ವಾತ್ವರಣ ಬದಲಾಗದೆ.

ಮಟ್್ರ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧ
ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು
ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದದೆ್ದೇವ. ಆದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಪಯಾ್ಯವಾಗ ಗಡ ನೆಡುವ
ಕ್ಲಸ ಆಗಲೆೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷ-
ಣೆಯಲ್್ಲ ನವು ಎಡವಿದೆ್ದೇವ. ಎಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಕ್ಂಪಂಡ್ನಲ್್ಲ ಸಸಿ
ನೆಟ್ಟುಪೊೇಷ್ಸಿದರೆ ಈ ದನ ಆಚರಣೆಗೆ

ಸಾಥ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.
‘ಅರಣ್ಯ ಬಳವಣಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ

ಇಲಾಖೆಗಳು ಬರಿೇ ಅಂಕಿ ಅಂಶ
ಕೊಡುತ್ತವ. ಒಂದ ವೇಳೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರ
ಅರಣ್ಯ ಬಳೆದದ್ದರೆ ಈಗ ಮಳೆ
ಪ್ರಮಾಣ, ಹವಾಮಾನದಲ್್ಲ ತ್ೇವ್ರ
ವ್ಯತ್ಯಯ ಏಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದ
ಪ್ರಶಿನುಸಿದರು.

ಪರಿಸರ ಕ್ೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್್ಲಸಿದ
ರ್ರತ್ೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆ್ಥಯ ವಿಜ್ಞಾನ
ಟ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪಶಿ್ಚಮಘಟಟುದಲ್್ಲ
ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪಮೇಲಾ
ಮಲ್ೇತ್್ರ, ಅಜಯ್ ಪ್. ದೆೇಸಾಯಿ
ಪರವಾಗ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಪ್ನುಲ್
ದೆೇಸಾಯಿ, ಕನ್ಟಕ ನವಿೇಕರಿಸಬ-
ಹುದ್ದ ಇಂರನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ನಗಮದ

ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ ನದೆೇ್ಶಕ ಡಿ.ನಗರಾಜ್,
ಮಲೆನಡು ಕರಾವಳಿ ವಿರ್ಗದ
ಪರವಾಗ ಉಡುಪ್ ಜಲಾ್ಲ ಪಂಚಾಯಿತ್
ಸಿಇಒ ದನಕರ ಬಾಬು, ಬಯಲು
ಶೌಚರ್ಕ್ತ ಜಲೆ್ಲಯ ಮಾಡುವಲ್್ಲ
ಸಾರನೆತೊೇರಿದಹಾವೇರಿಜಲಾ್ಲಧಿಕ್ರಿ
ವಂಕಟೆೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಪರಿಸರ
ಪ್ರಶಸಿ್ತ’ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್.

ಪ್ಲಾಸಿ್ಟಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

ಬಿಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದನಾಚರಣೆ ರ್ಯಕಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕ್ೇತ್ರಕೆ್ಕ
ಕೆೊೊಕೆ ಡುಗೆ ನೇಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾ.ಟಿ.ವಿ.ರಾಮಚಿಂದ್ರ, ಪಮೇಲಾ ಮಲೆೊೊಲೆ ಹೇತ್್ರ, ಅಜಯ್ ಪಿ.ದೇಸಾಯಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರ
ಪುತ್ರ ಸಪಿ್ನಲ್ ದೇಸಾಯಿ, ಡಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ಶಿವಾನಿಂದ್, ಎಿಂ.ವಿ.ವಿಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸಿತಿ ನೇರಿ
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ರ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ, ನಟ ದಶಕಾನ್, ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಮೇಯರ್ ಆರ್.ಸಿಂಪತ್ರಾಜ್,
ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್ ಇದ್ದರು

l ಪರಿಸರಕಡುಗೆ; ಸಂಘ
ಸಂಸ್ಥೆಥೆರಳಿಗೆ ಪ್ರ್ರಶಸ್ತು

l ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಬ ಕಸ– ರಾಕ್ಷಸ
ಕಿರುಹೊತ್ತುಗೆ, ಕಿರುಚಿತ್ರದ
ಸ್ಡಿ ಬಿಡುರಡೆ

l ಗ್ಳಿಗುಣಮಟಟಿ
ಪರಿಶೋಲನಾಯಂತ್ರ
ಉದ್ಘಾಘಾಟನ

ಮುಖ್ಯಂಶಗಳು

ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ: ಎಚ್ಡಿಕೆ ಚಿಂತನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಯಾರುಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ
ಸಂಬಂಧಿತ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮುಂದಿದ್್ದರೋ ಅವರೋ ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಮೋಲೆ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗುವುದರಲ್ಲಿ
ಮುಂದಿದ್್ದರ
ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾವಾಮಿ,ಮುಖ್ಯಮೊಂತ್್ರ

ಇಬ್ಬರುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಆತ್ಮಹತ್ಯಾ
ಹೈದರಾಬಾದ್: ನೀಟ್ ತೀರ್ಗಡೆಯಾರಲು ವಿಫಲ

ಚೆ ನ್ನೈ / ಹ ೈ ದ ರಾ ಬಾ ದ್
(ಪಿಟಿಐ):ರಾಷ್ಟು್ರೇಯ ಅಹ್ತ್
ಮತ್್ತ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿೇಕ್ಯಲ್್ಲ (ನೇರ್)
ತೆೇಗ್ಡೆಯಾಗಲು ವಿಫಲವಾದ ಕ್ರಣ
ಆಂರ್ರಪ್ರದೆೇಶ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಡಿ-
ನಲ್್ಲ ಇಬ್ರು ಬಾಲಕಿಯರು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್್ದರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಕ್ಚಿಗುಡನವಾಸಿ

ಜಸಿ್ಲೇರ್ ಕೌರ್ ಸಲೂಜ್ ಎಂಬ 17
ವಷ್ದ ವಿದ್್ಯರ್್ನಯು ಮಯೂರಿ
ಕ್ಶಾಲ್ ಕಟಟುಡದ ಮೇಲ್ಂದ ಜಗದ
ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್್ದರೆ.
9 ಅಂತಸು್ತಗಳ ಈ ಕಟಟುಡದ
ಮೇಲ್ಂದ ಬಿೇಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು
ಕ್ಲವರು ಮಬೈಲ್ನಲ್್ಲ ಚಿತ್್ರೇಕರಿ-
ಸಿದ್್ದರೆ. ಸಿಸಿಟ್ವಿ ದೃಶಾ್ಯವಳಿಯೂ

ಪೊಲ್ೇಸರಿಗೆ ಸಿಕಿಕೆದೆ.
ನೇರ್ ಫಲ್ತ್ಂಶದಂದ

ಬ ೇ ಸ ರ ಗೊ ಂ ಡಿ ದ್ದ ಜ ಸಿ್ಲ ೇ ರ್ ,
ಯಾರಂದಗೂ ಸರಿಯಾಗ ಮಾತನ-
ಡುತ್್ತರಲ್ಲ್ಲ ಎಂದ ತಂದೆ ರಣವಿೇರ್
ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್್ದರೆ.
ವಿಷ ಸೋವಿಸಿದ ವಿದ್್ಯರ್ಚೆನಿ:
ಪರಿೇಕ್ಯ ಎರಡನೆೇ ಯತನುದಲೂ್ಲ
ವಿಫಲವಾದ ಕ್ರಣ ತಮಿಳುನಡಿನ
ವಿಲು್ಲಪುರಂ ಜಲೆ್ಲಯ ಸೆಂಜ ಪಟಟುಣದಲ್್ಲ
ವಿದ್್ಯರ್್ನಯಬ್ರು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್್ದರೆ.
ವಿಷ ಸೆೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯಗೆ ಯತ್ನುಸಿದ

ಪ್ರತ್ರ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಿೇಪದ ಆಸ್ಪತೆ್ರ್ರ್ಪ ಗೆ
ಸೆೇರಿಸಲಾಗತ್್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ಬದ-
ಕ್ಳಿಯಲ್ಲ್ಲ.

ಮರಣಪತ್ರವಂದನ್ನು ಬರೆದರುವ
ಅವರು, ವೈದೆ್ಯ ಆಗಬೇಕ್ಂಬ ತಮ್ಮ
ಬಯಕ್ಯನ್ನು ಉಲೆ್ಲೇಖಿಸಿದ್್ದರೆ.
ಆದರೆ ನೇರ್ ಪ್ರಶೆನುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ-
ವಾಗದ್ದವಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಥ್
ಮಾಡಿಕೊಳಳುಲೂ ಆಗಲ್ಲ್ಲ ಎಂದ
ಪ್ರತ್ರ್ ಬರೆದದ್್ದರೆ.
10ನೆೇ ತರಗತ್ಯಲ್್ಲ 500ಕ್ಕೆ

490 ಅಂಕ ಪಡೆದದ್ದ ಪ್ರತ್ರ್, 12ನೆೇ
ತರಗತ್ಯಲ್್ಲ 1200ಕ್ಕೆ 1125 ಅಂಕ
ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೇರ್ನಲ್್ಲ 700ಕ್ಕೆ
ಕ್ೇವಲ 39 ಅಂಕ ಪಡೆಯಲಷಟುೇ ಶಕ್ತ-
ರಾಗದ್ದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಸಮರ: ಕೃಷ್ಕನ
ಮಗಳು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಪ್ರಕರಣ ತಮಿಳುನಡು

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್್ಲ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ
ಕ್ರಣವಾಯಿತ್. ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕ್್ರ
ನಡೆಸುವ ಪರಿೇಕ್ ಬಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್್ರದ
ನಲುವು ಏನ್ ಎಂದ ಡಿಎಂಕ್
ಪ್ರಶಿನುಸಿತ್.
ನೇರ್ ಕ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವಷ್

ದಲ್ತ ಬಾಲಕಿ ಅನತ್ ಎಂಬುವರು
ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನೂನು ಪ್ರ-
ಸಾ್ತಪ್ಸಲಾಯಿತ್. ನೇರ್ನಂದ
ತಮಿಳುನಡನ್ನು ಹರಗಡುವಂತೆ
ಕ್ೇಂದ್ರದ ಮನವಲ್ಸಲು ರಾಜ್ಯ
ಸಕ್್ರ ಮಾಡಿದ ಯತನುವನ್ನು
ವಿವರಿಸಲಾಯಿತ್. ಆರೇಗ್ಯ ಸಚಿವ
ಸಿ.ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಉತ್ತರದಂದ
ತೃಪ್ತರಾಗದ ಪ್ರತ್ಪಕ್ಷ ನಯಕ ಎಂ.ಕ್.
ಸಾಟುಲ್ರ್ ಸರ್ತ್್ಯಗಮಾಡಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು: 2018ನೆೇ ಸಾಲ್ನ
‘ಬರಗೂರು ಪ್ರಶಸಿ್ತ’ಗೆ ಸಾಹತ್ ಡಾ.ಬಿ.
ಎಲ್.ವೇಣು, ನದೆೇ್ಶಕ ಎಸ್.ಕ್.
ಭಗವಾರ್ರ್ಜನರಾಗದ್್ದರೆ.
ಸಾಹತ್ಯಮತ್್ತಸಿನಮಾಕ್ೇತ್ರದತಲಾ

ಒಬ್ರಿಗೆ ‘ನಡ್ೇಜ ಡಾ. ಬರಗೂರು
ಪ್ರತ್ಷ್ಠಾನ’ದಂದ ಪ್ರತ್ವಷ್ ಈ
ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು ನೇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸಿ್ತ
₹25 ಸಾವಿರ ನಗದ ಮತ್್ತ ಫಲಕ
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ರಾಜಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ಬರಗೂರು ಪುಸ್ತಕ

ಪ್ರಶಸಿ್ತಗೆ ಡಾ.ಜ.ರಾಮಕೃಷ್ ಅವರ
‘ಋಗೆ್ವೇದ ಪ್ರವೇಶಿಕ್ ಐತ್ಹ್ಯ ಮತ್್ತ
ವಾಸ್ತವ’ ಕೃತ್ ಮತ್್ತ ರೆೇಖಾಕ್ಖಂಡಕಿ
ಅವರ ‘ವೈವಸ್ವತ’ ಕ್ದಂಬರಿ
ಆಯೆಕೆಯಾಗವ. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸಿ್ತಯು
ತಲಾ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದ ಮತ್್ತ

ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದೆೇ 10ರಂದ ಬಂಗಳೂರಿನ

ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್್ತನಲ್್ಲ ಪ್ರಶಸಿ್ತ
ಪ್ರದ್ನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲ್ದೆ
ಎಂದ ಪ್ರತ್ಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್್ಲ
ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ವೋಣು, ಭರವಾನ್ಗೆ ಬರಗೂರುಪ್ರಶಸ್ತು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಿ.ಎಲ್. ವೇಣು ರೇಖಾಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್

ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊೊಹ ರಟಿ್ಟ

ಮೆಂಡ್ಯ: ‘ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸರ್ಪತ್
ಸಾ್ಥನ ನನಗೆ ವೈಯಕಿ್ತಕವಾಗ ಇಷಟುವಿಲ್ಲ.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸಕಿ್ತಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಪಕ್ಷ ನೇಡಿದರೆ
ಆ ಸಾ್ಥನವನ್ನು
ಸ ಮ ಥ ್ ವಾ ಗ
ನರ್ಯಿಸುತೆ್ತೇನೆ’
ಎಂದ ಜಡಿಎಸ್
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್
ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ
ಹರಟ್ಟು ಇಲ್್ಲ

ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದರು.
‘ಸಮಿ್ಮಶ್ರ್ರ್ಮ ಸಕ್್ರದಲ್್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಚಿವ ಸಾ್ಥನ ಅಪೇಕ್ಪಟ್ಟುದೆ್ದ. ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ್ೇತ್ರದಲ್್ಲರುವ ಬಹುಕ್ಲದ ಸಮಸೆ್ಯ-
ಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನನನುದೆೇ ಆದ
ಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. ಆದರೆ
ವಿಧಾನಸರ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಚಿವ
ಸಾ್ಥನ ಎಂದ ತ್ೇಮಾ್ನವಾಗದೆ.
ಹೇಗಾಗ ಸಚಿವನಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು
ಕ್ೈಬಿಟ್ಟುದೆ್ದೇನೆ. ನನಗೆೇನೂ
ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೆೇ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಚಿವರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕ್ರ

ನೇಡುತೆ್ತೇನೆ. ನನನುಲ್್ಲರುವ ಪಟ್ಟುಯನ್ನು
ಅವರಿಗೆ ನೇಡಿ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ
ಯತ್ನುಸುತೆ್ತೇನೆ’ ಎಂದ ಪತ್್ರಕ್ಗೊೇಷ್ಠಾ-
ಯಲ್್ಲ ತ್ಳಿಸಿದರು.
9 ಮಂದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ:

‘ಬುರವಾರ ಜಡಿಎಸ್ನಂದ 9 ಮಂದ
ಮಾತ್ರ ಸಚಿವರಾಗ ಪ್ರಮಾಣವಚನ
ಸಿ್ವೇಕ್ರ ಮಾಡುತ್್ತರೆ. ಇದರಲ್್ಲ ನನನು
ಹಸರು ಇಲ್ಲ. ಬಿಜಪ್ಯ ಆರೇಪಗಳಿಗೆ
ನವು ತಲೆಕ್ಡಿಸಿಕೊಳಳುಬೇಕ್ಗಲ್ಲ.

ಪ್ರಧಾನ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಸವಾ್ಧಿ-
ಕ್ರಿಯಾಗರುವ ಕ್ರಣ, ಕ್ೇಂದ್ರದಲ್್ಲ
ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕ್ಯಲ್್ಲ ಯಾವುದೆೇ
ಸಮಸೆ್ಯ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಸಮಿ್ಮಶ್ರ್ರ್ಮ ಸಕ್್ರದಲ್್ಲ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕ್
ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಕ್್ರದ ಉಳಿವಿಗಾಗ
ಎಲ್ಲರೂ ತ್ಳೆ್ಮಯಿಂದ ವತ್್ಸಬೇಕ್.
ನಮ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಪ್ರಭುತ್ವ ಪಕ್ಷವಾಗದ್ದ
ಎಲ್ಲರ ಸಹಕ್ರ ಅವಶ್ಯ’ ಎಂದರು.

ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

‘ದೊಡ್ಡಖಾತೆಗೆ ‘ಮಣ್ಣಿನಮಕಕೆಳ’ ಕಣುಣಿ’
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ‘ಮಣ್ನ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಇಂರನ,ಲೇಕೊೇಪಯೇಗ,
ಅಬಕ್ರಿಯಂಥದೊಡ್ಡಖಾತೆಗಳೆೇ ಬೇಕ್. ಮಣ್ಗೂಈಖಾತೆಗಳಿಗೂ
ಇರುವ ಸಂಬಂರ ಏನ್ ಎಂಬುದಅಥ್ವಾಗದರುವ ಸಂಗತ್’ ಎಂದ
ಶಾಸಕ ಸಿ.ಟ್.ರವಿ ಕಟಕಿಯಾಡಿದರು.
ನಗರದಲ್್ಲ ಮಂಗಳವಾರಸುದ್ದಗಾರರಂದಗೆಮಾತನಡಿ, ‘ಕ್ಲವರು

ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೆೇಮಣ್ನ ಮಕಕೆಳು ಎಂದ ‘ಪೇಟೆಂರ್’ (ಹಕ್ಕೆಸಾ್ವಮ್ಯ)
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡುಹುಟ್ಟುದ್್ದರೆ. ಈಮಣ್ನ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕೃಷ್,ತೊೇಟಗಾರಿಕ್,
ಪಶುಸಂಗೊೇಪನೆ, ಸಣ್ ನೇರಾವರಿಖಾತೆಗಳು ಬೇಕ್ಗಲ್ಲ’ ಎಂದ ಜಡಿಎಸ್
ವರಿಷಠಾ ಎಚ್.ಡಿ.ದೆೇವೇಗೌಡ ಕ್ಟ್ಂಬದರಿಗೆ ಪರೇಕ್ಷವಾಗಚುಚಿ್ಚದರು.
‘ರಾಜ್ಯ ಸಕ್್ರದಲ್್ಲ ಖಾತೆಗಾಗ ಜಟಾಪಟ್ ನಡೆಯುತ್್ತದೆ. ಜನರಿಗೆಕೊಟಟು

ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೆೇರಿಸುವಕ್ಳಜ ಅವರಿಗಲ್ಲ’ ಎಂದದೂಷ್ಸಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್್ಲನ ನೆೈರುತ್ಯ ರೆೈಲೆ್ವ
ಕ್ೇಂದ್ರೇಯ ಆಸ್ಪತೆ್ರ್ರ್ಪ ಯಲ್್ಲ ಮಂಗಳವಾರ
ನಡೆದ ಸಾಟುಫ್ ನಸ್್ ಹುದೆ್ದಯ
ಸಂದಶ್ನಕ್ಕೆ, ವಿವಿರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ
ಹಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್್ಲ ಅಭ್ಯರ್್ಗಳು
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ರ್ರಿೇ ನೂಕ್ನ್ಗಗೆಲು
ಉಂಟಾಗತ್್ತ.
ಇದರಿಂದ ಕ್ಲ ಹತ್್ತ ಆಸ್ಪತೆ್ರ್ರ್ಪ

ಆವರಣದಲ್್ಲ ಗದ್ದಲದ ವಾತ್ವರಣ
ಉಂಟಾಯಿತ್. ರೆೈಲೆ್ವ ಪೊಲ್ೇಸರು
ಕೂಡಲೆೇ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ ನಯಂತ್್ರಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ

ತಮಿಳುನಡು, ಆಂರ್ರಪ್ರದೆೇಶ,
ತೆಲಂಗಾಣ, ಕ್ೇರಳ, ಮಹಾರಾಷಟು್ರ,
ಪಂಜ್ಬ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿರ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 2,325
ಮಂದ ಅಭ್ಯರ್್ಗಳು ಆಸ್ಪತೆ್ರ್ರ್ಪ

ಎದರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ದೂರದ
ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದ ಅಭ್ಯರ್್ಗಳು
ಬಳಿಗೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೆೇ ಕ್ದ
ಕ್ಳಿತ್ದ್ದರು.

ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭ: ‘20 ಖಾಲ್
ಹುದೆ್ದಗಳಿಗೆ ಬಳಿಗೆಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಸಂದಶ್ನ
ಕರೆಯಲಾಗತ್್ತ. ಆದರೆ, 11
ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಆರಂಭವಾಗಲ್ಲ್ಲ.

ಹಾಗಾಗ ಬಳಿಗೆಗೆಯಿಂದ ಕ್ದ
ಹೈರಾಣಗದ್ದ ಅಭ್ಯರ್್ಗಳು
ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕೊ್ರೇಶ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂದಶಚೆನದ ಅವಧಿ 9 ದಿನಗಳಿಗೆ
ವಿಸ್ತರಣೆ:ಸಾಟುಫ್ನಸ್್,ಫಾಮಾ್ಸಿಸ್ಟು,
ಆರೇಗ್ಯ ಮತ್್ತ ಮಲೆೇರಿಯಾ
ಇರ್ಸೆ್ಪಕಟುರ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿರ
ಹುದೆ್ದಗಳಿಗೆ ಗುತ್್ತಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳುಲುಮೂರು ದನ
ಸಂದಶ್ನ ಕರೆಯಲಾಗತ್್ತ.
ಅದರಲ್್ಲ ಸಾಟುಫ್ ನಸ್್

ಹುದೆ್ದಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂದಶ್ನ
ಕರೆಯಲಾಗತ್್ತ. ಹಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್್ಲ
ಅಭ್ಯರ್್ಗಳು ಬಂದರುವುದರಿಂದ
ಒಂಬತ್್ತ ದನಗಳ ಕ್ಲ ಸಂದಶ್ನ
ನಡೆಸಲಾಗುವುದ ಎಂದ ನೆೈರುತ್ಯ
ರೆೈಲೆ್ವ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್್ಲ-
ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟುಫ್ ನರ್ಸ್ ಸಿಂದರಸ್ನಕೆಕೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಹುಬ್ಬಳಿಳಿಯ ನೆೈರುತ್ಯ ರೈಲೆ್ವ ಕೆೇಿಂದ್ರೇಯ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ, ಸಾ್ಟಫ್ ನಸ್ಕಾ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ
ಮಿಂಗಳವಾರ ಕರದದ್ದ ಸಿಂದಶಕಾನಕೆ್ಕ ಹಾಜರಾಗಲು ಬಿಂದದ್ದ ಸಾವಿರಾರು
ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಮೆಂಗಳೂರು: ‘ರಾಜ್ಯದಲ್್ಲ ಅತ್ಯಂತ
ಕ್ಟಟುದ್ಗ ಇಂರನ ಖಾತೆ ನವ್ಹಸಿದ
ಕಿೇತ್್ ಹಂದನ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕ್್ರದ್ದ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್್ಲ ನಡೆದರುವ ಅಕ್ರ-
ಮಗಳನ್ನು ರ್ಚಿ್ಚಹಾಕಲು ಆಗನ
ಇಂರನ ಸಚಿವರು ಅದೆೇ ಖಾತೆಗೆ ಪಟ್ಟು
ಹಡಿದದ್್ದರೆ’ ಎಂದ ಸಂಸದೆ ಶೇರ್
ಕರಂದ್್ಲಜ ಅವರು ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಶಾಸಕ
ಡಿ.ಕ್.ಶಿವಕ್ಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಾ್ದಳಿ
ನಡೆಸಿದರು.
ಇಲ್್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್್ರಕ್ಗೊೇ-

ಷ್ಠಾಯಲ್್ಲ ಮಾತನಡಿದ ಅವರು,
‘ನನಗಂತ ಹಂದೆ ಇಂರನ ಸಚಿವರಾ-

ಗದ್ದವರು ಹೇಗೆ ಆ ಖಾತೆ ನವ್ಹ-
ಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದ ನನಗೆ ಗೊತ್್ತದೆ.
ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕ್್ರದ ಅವಧಿಯಲ್್ಲ
ಇಂರನಖಾತೆಯಲ್್ಲದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ
ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವ’ ಎಂದರು.
ಹಸಬರು ಇಂರನ ಖಾತೆ

ಸಚಿವರಾದರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪತೆ್ತ
ಮಾಡಬಹುದ ಎಂಬ ಭಯ ಹಂದನ
ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಣಕ್ಕೆಗಯೆೇ
ಇಂರನ ಖಾತೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಡಿದದ್್ದರೆ.
ಇಂರನ ಖಾತೆಯಲ್್ಲ ’ಪವರ್’
ಮತ್್ತ ‘ಶಾಕ್’ ಎರಡೂ ಇದೆ ಎಂದ
ಟ್ೇಕಿಸಿದರು.

‘ಅಕ್ರಮಮುಚಿಚಿಹಾಕಲು
ಇಂಧನಖಾತೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ’ ಹೊೊಹ ರಟಿ್ಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ,
ಮಲೆನಡು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ
ಒಳನಡಿನಲ್್ಲಮಂಗಳವಾರಸಾಧಾರಣ
ಮಳೆಯಾಗದೆ. ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ರೆೈತ
ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಚಾವಣ ಬಿದ್ದ ವೃದೆ್ಧ
ಮೃತಪಟ್ಟುದ್್ದರೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಲೆ್ಲಯಲ್್ಲ
4–5 ದನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ
200ಕೂಕೆ ಹಚು್ಚ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತ್ೇವ್ರ
ಹಾನಯಾಗದೆ.
ಗದಗ ತ್ಲೂ್ಲಕಿನ ತ್ಮಾ್ಮಪುರ

ಗಾ್ರಮದಲ್್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನಲ್್ಲ
ಮನೆಯಂದರ ಚಾವಣ ಬಿದ್ದ,
ಮಲ್ಲವ್ವ ಜಲಾಲ್ ಕಟ್ಟುೇಮನ
(56) ಎಂಬುವವರು ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೇ
ಮೃತಪಟ್ಟುದ್್ದರೆ.
ಹಾಸನಜಲೆ್ಲ ಅರಸಿೇಕ್ರೆತ್ಲೂ್ಲಕಿನ

ತಳಲೂರು ಗಾ್ರಮದಲ್್ಲ ಮಂಗಳವಾರ
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ರೆೈತ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ
(46) ಮೃತಪಟ್ಟುದ್್ದರೆ. ಅವರ ಎತ್್ತ
ಮೃತಪಟ್ಟುದೆ.
ಧಾರವಾಡ ತ್ಲೂ್ಲಕಿನ ಎಂಟ್

ಗಾ್ರಮಗಳ 15 ರೆೈತರಿಗೆ ಸೆೇರಿದ 40
ಹಕ್ಟುೇರ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್್ಲ ಬಳೆದದ್ದ ಬಾಳೆ
ನೆಲಕಚಿ್ಚದೆ.
ಬಳಗಾವಿಯಲ್್ಲ ಮಂಗಳವಾರ

ಮಧಾ್ಯಹನು ಒಂದೂವರೆ ತ್ಸು
ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಎಂದ
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಡಿಲು,ಚಾವಣ್
ಬಿದದಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು

ಕಾನ್ಸ್ಟಿಬಲ್ಹುದದಿರಳ
ಭತ್್ಗಗೆ ಅರ್್ಗ ಆಹಾವಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು:ರಾಜ್ಯದಪೊಲ್ೇಸ್
ಇಲಾಖೆಯಲ್್ಲಖಾಲ್ ಇರುವ 1,244
ಕ್ರ್ಸೆಟುಬಲ್ಹುದೆ್ದಗಳ ಭತ್್ಗಾಗ
ಅಧಿಸೂಚನೆಹರಡಿಸಲಾಗದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮಿೇಸಲುಪೊಲ್ೇಸ್ ಪಡೆಯ

(ಕ್ಎಸ್ಆರ್ಪ್) 849ಹಾಗೂರಾಜ್ಯ
ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ ಭದ್ರತ್ ಪಡೆಯ 395
ಹುದೆ್ದಗಳ ಭತ್್ಗೆ ನೆೇಮಕ್ತ್ ಪ್ರಕಿ್ರ್ರ್ರ ಯೆ
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಅಹ್ ಅಭ್ಯರ್್ಗಳು
ಆರ್ಲೆೈರ್ಮೂಲಕಜೂರ್

25ರಳಗೆ ಅಜ್ ಸಲ್್ಲಸಬಹುದ.
ಹಚಿ್ಚನಮಾಹತ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯ
‘www.ksp.gov.in’ ವಬ್ಸೆೈರ್
ನೇಡಬಹುದಎಂದ ನೆೇಮಕ್ತ್
ವಿರ್ಗದ ಎಡಿಜಪ್ ತ್ಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾ ಬಿದದಿ
ಬಾಲಕಿಸಾವು
ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ:ಶಾಲೆಯಲ್್ಲ ಆಟವಾ-
ಡುತ್್ತದ್ದ ವೇಳೆ ಡೆಸ್ಕೆನಂದ ಕ್ಳಗೆ
ಬಿದ್ದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್್ಯರ್್ನ
ಮಂಗಳವಾರಮೃತಪಟ್ಟುದ್್ದಳೆ.
ತ್ಲೂ್ಲಕಿನ ಹರೆೇಹಳಿಳು ಎ ಕ್ಲನ

ಸಕ್್ರಿ ಕಿರಿಯಪ್್ರಥಮಿಕಶಾಲೆಯ
2ನೆೇ ತರಗತ್ ವಿದ್್ಯರ್್ನ ಸಾ್ವಮಿಗೌಡ
ಅವರಪುತ್್ರ ಲಕ್ಷಿ್ಮಿ (7) ಮೃತಪಟಟು
ಬಾಲಕಿ.ಸೇಮವಾರಶಾಲೆಯಲ್್ಲ
ಡೆಸ್ಕೆನಂದ ಬಿದ್ದಮೂವರುವಿದ್್ಯ-
ರ್್ನಯರು ಸಣ್ಪುಟಟು ಗಾಯಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್್ಲ
ಲಕ್ಷಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ತ್ೇವ್ರ
ತಲೆನೇವಿನಂದ ಕ್ಸಿದಬಿದ್ದಳು.
ಮೈಸೂರಿನ ಜಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರ್ರ್ಪ ಗೆ
ದ್ಖಲ್ಸಲಾಗತ್್ತ. ಮದಳಿಗೆ ತ್ೇವ್ರ
ಗಾಯವಾಗದ್ದರಿಂದ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತೆಸುಯನೂನು
ನಡೆಸಲಾಗತ್್ತ. ಚಿಕಿತೆಸುಗೆ ಸ್ಪಂದಸದೆ
ಸಾವನನುಪ್್ಪದ್್ದಳೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದಿ್ದ


