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ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಹಗರಣಗಳ ಮತ್ತಿದಲ್ಲಿ
ಸನ್ನು  ಗ ಳನ್ನು ಹಚ್ಚುಸರುವುದೋ ಈವರ
ಗನ ಸಕಯರಗಳ  ಸಧನ’ ಎಂದ
ಸುಪ್ರಾೋಂ ಕೋಟಯನ ನವೃತ್ತಿ ನ್ಯಯ
ಮೂತಯ ಸಂತೋಷ್ ಹಗ್ಡೆ ಅಭಪ್ರಾಯ
ಪಟ್ಟಿರು. 

ರಾಷ್ಟಿ್ರೋಯ ಕನನ ಶಾಲ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಪರನ್ಸ ಇಂಟರ್
ನ್ಯಷನಲ ಇಂಡಿರ್ ಸಂಘಟನಯು
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವರ ಆಯೋಜಸದ್ದಾ
‘ರಾಷ್ಟಿ್ರದಚೆಗ ದಟದ ಭ್ರಾಷ್ಟಿಚರ’
ವಿಚರ ಸಂಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತ
ನಡಿ ದರು.  

‘ಕಯ್ದಾಗಳ ಪದೋ ಪದೋ
ತದ್ದಾಪಡಿಯಿಂದ ಅನಕಲತಗಳಗಂತ
ಗಂದಲಗಳೋ ಹಚ್ಚು. ಕಯ್ದಾಗಳ
ತದ್ದಾಪಡಿಗಂತ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಯನ್ನು
ಬದಲಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದ.
ಭ್ರಾಷ್ಟಿಚರ ಸಬೋತದ ಅಪರಾಧಿಗ
ಚೋನದಲ್ಲಿ  ಮರಣದಂಡನ ಇದ.

ಆದರ ಅದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಜರಿಗಳಸಲಗದ. ಶಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣ
ವನ್ನು ಹಚ್ಚುಸದರ ಅಥವ ಸಮಾಜಕ
ಬಹಷ್ಕೆರ ಹಾಕದರ ಭ್ರಾಷ್ಟಿಚರ
ಕಡಿಮರ್ಗದ’ ಎಂದ ಹೋಳದರು.

ಸಮಾಜಕ ಕಯಯಕತಯ

ಎಸ್.ಆರ್. ಹರೋಮಠ ಮಾತನಡಿ,
‘ಶತಮಾನದ ಹಂದ ಗುಲಮ
ಗರಿಯಂತಹ ಪದ್ಧತ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾ
ಪಶ್ಚುಮದ ದೋಶಗಳು ಇಂದ ಸುಸಂಸ್ಕೆೃತ
ದೋಶಗ ಳಂದ ಹಸರುವಸರ್ಗವ.
ಆದರ, ಸವಿರಾರು ವಷಯಗಳ

ಸುದೋಘಯ ಇತಹಾಸ ಹಂದರುವ
ಭಾರತ ಇಂದಗೂ ಸಮಾಜಕ ಸಮಸ್ಯ
ಗಳಂದ ಹರಬಂದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ಶಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿಯೋ ಕರಣ’ ಎಂದ
ಹೋಳದರು. ‘ಕಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತಿ
ವಣಜ್ಯ ಕೋಸ್ಯಗಳಗಂತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ,

ಅಧ್ಯತ್ಮ ದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ಇಂದನ ವಿದ್ಯರ್ಯಗಳಗ
ಕಲಸಬೋಕಗದ’ ಎಂದ ಹೋಳದರು. 

ನವೃತ್ತಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕರಿ
ಮದನಗೋಪಲ ಮಾತನಡಿ,
‘ಭ್ರಾಷ್ಟಿಚರ ಎಂದಕ್ಷಣ ದಡ್ಡೆ
ಯೋಜನ ಗಳು, ಗಣ, ಕಪಯರೋಟ್
ಸಂಬಂಧಿ ಸದ ಹಗರಣಗಳು ನನಪ
ಗುತ್ತಿವ. ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಶಾಲಕಟ್ಟಿಡ
ನಮಾಯಣ, ಅಂಗನವಡಿಯಿಂದ
ಆಹಾರ ಪದಥಯಗಳ ನೋಡಿಕ, ನೋರು
ಸರಬರಾ ಜು ವ್ಯವಸ್ಥಿ ಮಾಡುವಗನ
ಹಣ ಕಬಳಸು ವಂತಹ ಪ್ರಾಕರಣಗಳು
ಬಳಕಗ ಬರುವುದಲ್ಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕವ ಗರುವ ಗ್ರಾಮವಸಗಳು
ಇವುಗಳಂದಲೋ ಹಚ್ಚು ತಂದರಗ
ಒಳಗಗದ್ದಾರ’ ಎಂದರು. ‘ನಗರಿಕ
ಸೋವಯಲ್ಲಿ ರುವವರು ಸಕಯರದ ನೋತ
ಯನ್ನು ಟೋಕಸ   ಬಾರದ ಎಂಬ ಅಲಖಿತ
ನಯಮ ಜರಿ ಯಲ್ಲಿದ. ಸಕಯರಿ ನೋತ
ಕುರಿ ತ ಸ್ಪಿಷ್ಟಿವಗ ವ್ಯಖ್ಯನಸಬೋಕು’
ಎಂದ ಅವರು ಹೋಳದರು.

‘ರಾಷ್ಟ್ರದಾಚೆಗ ದಾಟಿದ ಭŁಷıಚಾರ’ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲŃ ನŀ. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗĳ ಅಭಿಪŁಯ

ಸೊನĺಗಳ ಹೆಚĬಳವೇ ಸರ್āರಗಳ ಸಾಧನ

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲŃ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗĳ ಮಾತನಡಿದರು.  ಪಿ.ಎಸ್. ಬಾವ, ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾವ್, ವಿ. ಬಾಲಸುಬŁಮಣಿಯನ್,
ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿರೋಮಠ ಉಪಸķತರಿದ್ದರು      –ಪŁಜಾವಾಣಿ ಚಿತŁ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ನಗರ ಶೋಘ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೋರಿನ
ಕರತ ವಿಷಮಸ್ಥಿತ ತಲಪಲದ. ತಕ್ಷಣ
ಸೂಕ್ತಿ ಕ್ರಾಮ ಕೈಗಳ್ಳಿದದ್ದಾರ ನೋರಿಗಗ
ಹಾಹಾ ಕರ ಶುರುವಗಲದ’ ಎಂಬ
ಅಂಶ ಭಾರತೋಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥಿ
(ಐಐಎಸ್ಸ) ಸಂಶೋಧ ಕರ ಅಧ್ಯಯನ
ದಂದ  ಬಳಕಗ ಬಂದದ.

‘ಕವೋರಿ ಜಲನಯನ ಪ್ರಾದೋಶದಲ್ಲಿ
ಮಳ ಪ್ರಾಮಾಣ ಕಡಿಮ ಆಗದ. ಪರಿಸ್ಥಿತ
ಹೋಗದ್ದಾರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋರಿನ ಸೋರಿಕ
ತಡಯುವ ಪ್ರಾಯತ್ನುಗಳು ನಡಯುತ್ತಿಲ್ಲಿ.
ಜನರು ನೋರನ್ನು ವಿವೋಚನ ರಹತವಗ
ಬಳಸುತ್ತಿ ದ್ದಾರ. ಇದ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋರಿನ
ತೋವ್ರಾ ಅಭಾ ವಕ್ಕೆ ಕರಣವ ಗಲದ’
ಎಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಳು ಎಚ್ಚುರಿಸದ್ದಾರ.

‘ಈ ವಷಯ ಜುಲೈ ತಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ
ದಲ್ಲಿ ವಡಿಕ ಗಂತ ಹಚ್ಚು ಮಳ
ಆಗದ್ದಾರೂ ನೋರಿನ ಬಕ್ಕೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರಾ ತಪ್ಪಿ
ವುದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಡಳ ಸರಿರ್ದ
ಯೋಜನ ರೂಪಸ  ದ ರು ವುದ ಮತ್ತಿ
ಇರುವ ನಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕರಿ
ಜರಿ ಗಳ ಸ ದರುವುದೋ ಕರಣ’
ಎನ್ನುತ್ತಿರ ಭಾರತೋಯ ವಿಜ್ಞಾನ
ಸಂಸ್ಥಿಯ ಪ್ರಾ. ಟ.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಾ.

‘ನಗರದಲ್ಲಿ 9.15 ಲಕ್ಷ ಜನರು
ನೋರಿನ ಸಂಪಕಯ ಪಡದದ್ದಾರ. ಮಂಡಳ

ಅಂದ ಜನ ಪ್ರಾಕರ ಸುಮಾರು 1.4 ಲಕ್ಷ
ಜನರು ಮಳ ನೋರು ಸಂಗ್ರಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿ
ಅಳವಡಿಸ  ಕಳ್ಳಿಬೋಕಗತ್ತಿ. ಆದರ
ಕೋವಲ 62 ಸವಿರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾ
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿ ಇದ ’ ಎಂದ  ಹೋಳದರು.

‘ನಗರದಲ್ಲಿ ವಷಯಕ 750–800
ಮ.ಮ ಮಳ ಆಗುತ್ತಿದ. ಇಲ್ಲಿನ ಕರ
ಗಳಲ್ಲಿ  ಕೋವಲ 35 ಟಎಂಸ ಅಡಿ ನೋರು
ಮಾತ್ರಾ ಶೋಖರವಗುತ್ತಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೋ
90ರಷ್ಟಿ ಚರಂಡಿ ನೋರು ಇರುತ್ತಿದ’

‘ಜಲ ಮಂಡಳ ಪ್ರಾತದನ 1,400
ಎಂಎಲಡಿ ನೋರನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸು

ತ್ತಿದ. ಇದ ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100
ಎಂಎಲಡಿ ನೋರು ಲಕ್ಕೆಕ್ಕೆ ಸಗದ
ಪೋಲ  ಗು ತ್ತಿದ. ಬಂಗಳೂರಿಗರು ಬಳ
ಸುವ ಶೋ 70ರಷ್ಟಿ ನೋರು ವ್ಯಥಯವಗ
ಚರಂಡಿಗ ಸೋರುತ್ತಿದ. ದನವೊಂದಕ್ಕೆ
15 ಟಎಂಸ ಅಡಿ ಚರಂಡಿ ನೋರು ಉತ್ಪಿ

ದನ ಆಗುತ್ತಿದ’ ಎಂದ ಅಧ್ಯಯನ
ಬಹರಂಗ ಪಡಿಸದ.

ಕರಗಳ ನೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಿದ
ಕುರಿತ   ಗಯೂ ಸಂಶೋಧಕರು
ಅಧ್ಯಯನ ನಡಸದ್ದಾ, ‘ಶೋ 79ರಷ್ಟಿ ನಗ
ರದ ಕರಗಳು ‘ಇ’ ವಗಯಕ್ಕೆ (ವ್ಯವಸಯ,
ಕೈಗರಿಕ, ತ್ಯಜ್ಯದ ನಯಂತ್ರಾತ
ವಿಲೋವರಿಗ ಬಳಸುವುದ) ಸೋರುತ್ತಿವ.
ಬಾಕ ಉಳದ ಶೋ 29ರಷ್ಟಿ ಕರಗಳು
ವಗಯ ‘ಡಿ’ ಮತ್ತಿ ‘ಇ’ಗ (ವನ್ಯಜೋವಿ
ಮತ್ತಿ ಮೋನ ಗರಿಕಗ ಬಳಸುವ)
ಸೋರು ತ್ತಿವ’ ಎಂದರು.

‘ಅಲ್ಲಿದ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೋ 88ರಷ್ಟಿ
ಹಸರು ನಶವ ಗದ. ಶೋ 79ರಷ್ಟಿ
ನೋರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮರರ್ಗವ.
1970 ರಿಂದ 2006ರವರಗ ಶೋ
92.5ರಷ್ಟಿ ಕಂಕ್ರಾೋಟ್ ನಲಗಳು ವೃದ್ಧ
ಸವ’ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧ್ಯಯನ
ವರದ ಬಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತಿದ.   
ನ್ಯಾಯೇಚಿತ ಬಳಕೆಯೇ ಪರಿಹಾರ:
‘ನ್ಯಯೋಚತವಗ ನೋರಿನ ಬಳಕ
ಮಾಡದದ್ದಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಮನಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಮಳನೋರು ಸಂಗ್ರಾಹ ಕಟ್ಟಿನಟ್ಟಿಗ ಜರಿ
ರ್ ಗ ದದ್ದಾರ, ಕರಗಳ ಒಳ ಸಂಪಕಯ
ಮತ್ತಿ ತೂಬುಗಳ ಪನರ್ ಸ್ಥಿಪನ
ಮಾಡದ ಹರತ ನೋರಿನ ಬಕ್ಕೆಟ್ಟಿ
ನಗರ ವನ್ನು ಕಡಲದ’ ಎಂದ ಪ್ರಾ.
ರಾಮಚಂದ್ರಾ ಅವರು ಎಚ್ಚುರಿಸದರು.

ಐಐಎಸ್ಸ ಸಂಶೋಧ ಕರ ಅಧŀಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ

ಅಂಕಿಅಂಶ

79%
ನಶಸಹೇದ ನೇರಿನ ಮೂಲಗಳು

92.5%
ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ
ಕಾಂಕ್ರೇಟ್ ನೆಲ

98%
ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತಿವರಿ

90%
ನದಿಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನೇರು ಹರಿಯುವ
ಪ್ರಮಾಣ

ನಗರದಲŃ ಎದುರಾಗಲದೆ ನೀರಿನ ಬಿಕħಟı
l ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದೂ
ಕಾರಣ

l ವೇವೇಚನೆ ರಹಿತವಾಗಿ
ನೇರಿನ ಬಳಕೆ

l ಜಲಮಂಡಳಿ ಸರಿಯಾದ
ಯೇಜನೆ ರೂಪಿಸದಿದ್ದರೆ
ಸಂಕಷ್ಟು

l ಮಳೆನೇರು ಸಂಗ್ರಹ ಅಗತ್ಯ

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರಕು ಮತ್ತಿ ಸೋವ
ತರಿಗ (ಜಎಸ್ಟ) ಪದ್ಧತಯಡಿ
ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಿನ್ನುಗಳ ಮೋಲ ಶೋ
40ರಷ್ಟಿ ಸನ ಟ್ಯಕ್ಸ (ಪಪದ ತರಿಗ)
ವಿಧಿಸು ವಂತ ಇನಸ್ಟಿಟ್ಯಟ್ ಆಫ್
ಪಬ್ಲಿಕ ಹಲ್ತಿ (ಐಪಎಚ್) ಆಗ್ರಾಹಸದ.

‘ಸಗರೋಟ್, ಬೋಡಿ, ಜಗಯುವ
ತಂಬಾಕು ಸೋರಿದಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಗಯ
ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಿನ್ನುಗಳಗ ಜಎಸ್ಟಯಡಿ
ಶೋ 40ರಷ್ಟಿ ಪಪದ ತರಿಗ ವಿಧಿಸಬೋಕು
ಎಂದ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಯಕ ಸಲಹಗರರು
ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರು. ಆದರ, ಕಳದ
ಅ. 20ರಂದ ನಡದ ಜಎಸ್ಟ
ಮಂಡಳ ಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಶೋ 26ರಷ್ಟಿ ತರಿಗ
ವಿಧಿ ಸಲ ಪ್ರಾಸ್ತಿಪಸಲಗದ’ ಎಂದ
ಐಪಎಚ್ನ ಸಹಾಯಕ ನದೋಯಶಕ
ಡಾ.ಉಪೋಂದ್ರಾ ಭೋಜನ ಪತ್ರಾಕ

ಹೋಳಕಯಲ್ಲಿ ತಳಸದ್ದಾರ.
‘ಇದರಿಂದ ಸವಯಜನಕ

ಆರೋಗ್ಯದ ಮೋಲಷ್ಟಿೋ ಅಲ್ಲಿ, ದೋಶದ
ಆದಯ ಸಂಗ್ರಾಹದ ಮೋಲ ಗಂಭೋರ
ಪರಿಣಾಮ ಬೋರಲದ. ಹೋಗಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ
ಮರುಪರಿ ಶೋಲನ ನಡಸಬೋಕು’ ಎಂದ

ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರ. ‘ಜಎಸ್ಟಯಡಿ
ಬೋಡಿಗಳಗ ತರಿಗ ವಿಧಿಸಲಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ.
ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮ ಬಲಗ ಸಗುವ ಬೋಡಿ
ಗಳನ್ನು ಸೋದ ಕಯಿಲ ಗಳಗ ತತ್ತಿಗುವ
ಸಂಭವ ಹಚ್ಚುದ. ಹೋಗಗ ಶೋ 40ರಷ್ಟಿ
ತರಿಗ ವಿಧಿಸಬೋಕು’ ಎಂದ ಒತ್ತಿಯಿ
ಸದ್ದಾರ.
ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ: ‘ತಂಬಾಕು
ಉತ್ಪಿನ್ನುಗಳಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುವ
ಹಾನಗ ತಕ್ಕೆ ಬಲ ತರುವುದ ಹಾಗೂ
ಬಲ ಹಚ್ಚುಳ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರ
ಬಳಕ  ಯನ್ನು ತಗ್ಗೆಸುವುದ ಪಪದ
ತರಿಗಯ ಉದ್ದಾೋಶ ವಗದ. ಆದರ, ಶೋ
26ರಷ್ಟಿ ತರಿಗ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಈ
ಉ ದ್ದಾೋಶ ಈಡೋರುವುದಲ್ಲಿ. ತಂಬಾಕು
ಉತ್ಪಿ  ನ್ನು ಗಳ ಬಲ ಇನ್ನು ಕಡಿಮ ಆಗ
ಲದ’ ಎಂದ ತಂಬಾಕು ನಯಂತ್ರಾಣ ಉ
ನ್ನುತ ಮಟ್ಟಿ ದ ಸಮತ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಯು.
ಎಸ್. ವಿಶಾಲ ರಾವ್ ತಳಸದ್ದಾರ.

ಅಂಕಿ–ಅಂಶ

27.5ಕೇಟಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜನರು

28%
ಕನಾಬಟಕದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣ

‘ತಂಬಾಕು: ಶೇ 40ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಧಿಸಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಷ್ ಕಂಪನಯಿಂದ
ವಜ ಮಾಡಿ ರುವ 263 ಕಮಯಕರು,
ತರಬೋತ ಪಡ ಯುತ್ತಿದ್ದಾ 650 ಕಮಯ
ಕರಿಗ ಕಡಲೋ ನ್ಯಯ ಒದಗಸಬೋಕು
ಎಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಷ್ಟಿ್ರೋಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಚ್.ಡಿ.ದೋವೋಗೌಡ ಅವರು ಮುಖ್ಯ
ಮಂತ್ರಾಗ ಪತ್ರಾ ಬರದದ್ದಾರ.
‘10 ವಷಯದಂದ ಕಯಯ

ನವಯಹಸುತ್ತಿದ್ದಾ ಕಮಯಕರನ್ನು ಏಕಏಕ
ಬೋದ ಪಲ ಮಾಡಲಗದ. ಈ
ಸಂಬಂಧ ಕೈಗರಿಕ ಸಚವ ದೋಶ
ಪಂಡ, ಕಮಯಕ ಸಚವ ಸಂತೋಷ್
ಲಡ್ ಅವರ ಜೊತಗೂ ಮಾತ
ನಡಿದ್ದಾೋನ’ ಎಂದ ಅವರು ಮಂಗಳ
ವರ ನಡಸದ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಹೋಳದರು.

ಉದ್ಯೋಗ ಕತ್ತಿಕಂಡ ಪರಿಣಾಮ
ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕಂಡಿ
ದ್ದಾರ.ಬಾಷ್ ಕಂಪನ ವ್ಯವಸ್ಥಿಪಕರು
ಸದ್ಯ ವಿದೋಶದಲ್ಲಿದ್ದಾ, ನ.10ರಂದ
ಮರಳುವುದಗ ಹೋಳದ್ದಾರ. ಅಲ್ಲಿಯ
ವರಗೂ ನೌಕರರು ತಳ್ಮಯಿಂದ
ಇರಬೋಕು ಎಂದ ದೋವೋಗೌಡರು ಸಲಹ
ನೋಡಿದರು.

ಬಾಷ್ ನೌಕರರ ವಜಾ: ಸಿಎಂಗೆ ದೇವೇಗೌಡ ಪತ್ರ

ಶ್ರೇಹರಿ ಖೇಡೆ
ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ
ಪ್ರಾಜವಣ ವತಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದ್ಯದ ಉದ್ಯಮ ಶ್ರಾೋಹರಿ
ಎಲ. ಖೋಡ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಾಯ
ಕನಕಪರ ರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖೋಡ

ಎ ಸ್ಟಿೋ ಟ್ ನ ಲ್ಲಿ
ಮಂ ಗ ಳ  ವ ರ
ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ
ನಡ ಯಿತ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಾ
ಸ ದ್ದಾ ರಾ ಮ ಯ್ಯ ,

ಸಚವರಾದ ಕ.ಜೆ.ಜರ್ಯ, ರೋಷನ
ಬೋಗ್, ಬಜೆಪ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಬ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಿ ಸೋರಿದಂತ
ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಶೋಷದ್ರಾಪರದಲ್ಲಿರುವ
ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹಕ್ಕೆ ತರಳ ಅಂತಮ
ದಶಯನ ಪಡದರು.

ಅನರೋಗ್ಯದಂದ ಬಳಲತ್ತಿದ್ದಾ
ಖೋಡ ಅವರು ಸೋಮವರ ರಾತ್ರಾ
ಖಸಗ ಆಸ್ಪಿತ್ರಾಯಲ್ಲಿ ನಧನರಾಗದ್ದಾರು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಟಕ ಅನಹುತದಂದ
ಮೂರು ದನಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚು
ಜನರು ಕಣ್ಣಿಗ ಹಾನ ಮಾಡಿಕಂಡಿದ್ದಾರ.
ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಗ ತೋವ್ರಾವಗ ಗಯವ
ಗದ್ದಾ, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳದ
ಕಂಡಿದ್ದಾನ.

ನಗರದ ನರಾಯಣ ನೋತ್ರಾಲಯದ
ಲ್ಲಿಯೋ ಪಟಕ ಅನಹುತದಂದ ಗಯ
ಗಂಡ 61 ಮಂದ ಚಕತ್ಸ ಪಡದದ್ದಾರ.
ಈ ಪೈಕ 39 ಮಕ್ಕೆಳ ಕಣ್ಣಿಗ ಹಾನರ್ಗದ.  

‘ದೋವನಹಳ್ಳಿಯ ಆಕಶ್ (11) ಎಂಬ
ಬಾಲಕನಗ ದೃಷ್ಟಿ ಮರಳುವ ಸಧ್ಯತ
ಕಡಿಮ ಇತ್ತಿ, ಹಾಗಗ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ
ಉಳಸಲ ಶಸ್ತ್ರ ಚಕತ್ಸ ಮಾಡಲಗದ. ತಮ್ಮ
ಪಟಕ ಹಡ ಯುವಗ ಕಡಿ ತಗ ಕಣ್ಣಿಗ
ಹಾನ ರ್ಗದ. ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು
ಬಡವ ರಾ  ಗ ರುವುದರಿಂದ ಉಚತ
ಶಸ್ತ್ರಚಕತ್ಸ ಮಾಡ ಲಗದ’ ಎಂದ ನರಾ

ಯಣ ನೋತ್ರಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಕ.
ಭುಜಂಗ ಶಟ್ಟಿ ತಳಸದರು.

‘ಕಳದ ವಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಸದರ ಈ
ಬಾರಿ ತೋವ್ರಾ ಹಾನ ಮಾಡಿಕಂಡವರು
ವಿರಳ. ಇದ ಇನ್ನು ಕಡಿಮರ್ಗಬೋಕು.
ಆದರ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪಿತ್ರಾ ಚಕತ್ಸ ಪಡದವರ
ಸಂಖ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಹಚ್ಚುಗದ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಪಟಕ ಹಡ ವ ರಿಗಂತ ಪಕ್ಕೆದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ
ಹಚ್ಚುನವರು. ಪಟಕ ಹಡಯು
ತ್ತಿರುವವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚುರಿಕ ಯಿಂದ ಇರು
ತ್ತಿರ. ಆದರ ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿ ಇರುವವರು
ಏನ ಗತ್ತಿಲ್ಲಿದ ಅನಹುತಕ್ಕೆ ಒಳಗ
ಗುತ್ತಿರ. ಇನ್ನುಮುಂದ ಪಟಕ
ಹಡಯು ವವರಿಗ ಜಗೃತರಾಗರಿ ಎಂದ
ಹೋಳುವ ಬದಲ ಜತಯಲ್ಲಿದ್ದಾವರಿಗ
ಎಚ್ಚುರಿಕ ನೋಡಬೋಕಗದ’ಎಂದ ಹೋಳ
ದರು.

12 ವಷಯದ ಬಾಲಕನ ಕಣ್ಣಿಗ ಪಟಕ

ಕಡಿ ಸಡಿದ, ತೋವ್ರಾ ಗಯಗಂಡಿದ್ದಾ
ವಿಜರ್ ನೋತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಕತ್ಸ ಪಡಯು
ತ್ತಿದ್ದಾನ. ವಿಕ್ಟಿೋರಿರ್, ಮಂಟೋ ಕಣ್ಣಿನ
ಆಸ್ಪಿತ್ರಾ ಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದನದಲ್ಲಿ 23 ಜನರು
ಚಕತ್ಸ ಪಡದದ್ದಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುನವರು
ಏಳು ವಷಯಕ್ಕೆಂತ ಕಳಗನ ಮಕ್ಕೆಳು. ಮೋದ
ಆಸ್ಪಿತ್ರಾ ಯಲ್ಲಿ 8, ಸಂಪ್ರಾತ ಆಸ್ಪಿತ್ರಾಯಲ್ಲಿ 3,
ವಸನ ಐ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಡಾ.
ಅಗರ್ವಲ, ಶಂಕರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪಿತ್ರಾ ಸೋರಿ
100ಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚು ಮಂದ ಈ ಬಾರಿ ಪಟಕ
ಅನಹು ತದಂದ ಗಯಗಂಡಿದ್ದಾರ.

ಶೋಖರ್ ಆಸ್ಪಿತ್ರಾಯಲ್ಲಿ 12 ಮಂದ
ಚಕತ್ಸ ಪಡ ದದ್ದಾರ. ‘ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಗ
ಮಾತ್ರಾ ತೋವ್ರಾ ಗಯ ವಗತ್ತಿ. ಶಸ್ತ್ರಚಕತ್ಸ
ಮಾಡಿ ಪಟಕ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತಗದದ್ದಾೋವ.
ದೃಷ್ಟಿ ನಧನಕ್ಕೆ ಸರಿರ್ಗುತ್ತಿದ’ ಎಂದ
ಆಸ್ಪಿತ್ರಾ ನದೋಯಶಕ ಡಾ. ವೈ.ಎಲ. ರಾಜಶೋ
ಖರ್ ತಳಸದರು.

ಮತ್ತಿಕೆರೆ
ಮೇಲ್ಸೇತವೆ ದುರಸ್ತಿ:
ಸಂಚರ ನಬಬಂಧ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಎಚ್ಎಂಟ
ಮುಖ್ಯರಸ್ತಿಯ ಮತ್ತಿಕರ ಮೋಲ್ಸೋತವ
ದರಸ್ತಿ ಕಮಗರಿ ನಡಯಲದ.
ಇದಕ್ಕೆಗ ನವಂಬರ್ 3ರಿಂದ
30ರವರಗ ಅಲ್ಲಿ ವಹನ ಸಂಚರ
ನಬಯಂಧಿ ಸಲಗದ.

ಯಶವಂತಪರ, ಸ.ವಿ.ರಾಮನ
ರಸ್ತಿ, ಎಚ್ಎಂಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತಿ
ಮಾಗಯವಗ ಬಇಎಲ ವೃತ್ತಿದವರಗ
ಮತ್ತಿ ಯಶ ವಂತಪರದ ಕಡಯಿಂದ
ಬಇಎಲ, ವಿದ್ಯರಣ್ಯಪರ, ಯಲಹಂಕ
ಕಡಗ ಸಂಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲಿ ವಹನಗಳ
ಸಂಚ ರವನ್ನು ನಬಯಂಧಿಸಲಗದ್ದಾ,
ಪರ್ಯಯ ರಸ್ತಿ ಮಾಗಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಗದ. 
ಪರ್ಗಯ ರಸ್ತೆ ಮಾಗಗ:
ಯಶವಂತಪರ ಕಡಯಿಂದ ಬಇಎಲ
ವೃತ್ತಿದ ಕಡಗ ಸಂಚರಿಸುವ ಭಾರಿ ಸರಕು
ಮತ್ತಿ ಸಗಣೆ ವಹನಗಳು, ಯಶ
ವಂತಪರ ವೃತ್ತಿದಂದ ಸ.ವಿ.ರಾಮನ
ರಸ್ತಿ ಮಾಗಯವಗ ಬಎಚ್ಇಎಲ
ವೃತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಎಡತರುವು ಪಡಯಬೋಕು.
ಸದ ಶವನಗರ ಪಲೋಸ್ ಠಾಣೆ
ಜಂಕ್ಷನನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಎಡತರುವು
ಪಡದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯ ಬಇಎಲ ರಸ್ತಿ
ಮೂಲಕ ಕುವಂಪ ವೃತ್ತಿ ತಲಪ
ಎಡತರುವು ಪಡದ ಬಇಎಲ ವೃತ್ತಿಕ್ಕೆ
ಸಂಚರಿ ಸಬೋಕು.

ಯಶವಂತಪರ ಕಡಯಿಂದ
ಮತ್ತಿಕರ ಮಾಗಯವಗ ಬಇಎಲ
ವೃತ್ತಿದ ಕಡಗ ಸಂಚರಿಸುವ ಲಘು
ವಹನ ಗಳು, ಸ.ವಿ.ರಾಮನ ರಸ್ತಿಯ
(ಟೋಲಗೋಟ್) ಮತ್ತಿಕರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳ
ಎಡ ತರುವು ಪಡದ ಎಚ್ಎಂಟ ರಸ್ತಿ
ಮೂಲಕ ಮತ್ತಿಕರ ಬಸ್ ನಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ
ತಲಪ ಬೋಕು. 

ಅಲ್ಲಿ ಎಡ ತರುವು ಪಡದ
ಚೌಡೋಶ್ವರಿ ಬಸ್ ನಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಲ
ತರುವು ಪಡದ ಶಂಕರ್ನಗ್ ರೈಲ್ವ
ಗೋಟ್ ಮೂಲಕ ಮುತ್ಯಲನಗರ
ಹಾಗೂ ಎಂಇಎಸ್ ವತಯಲ ರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಬಲತರುವು ಪಡ ದ ಸಂಚರಿಸಬೋಕು.

ಜಲಹಳ್ಳಿ ಸಂಚರ ಠಾಣಾ
ವ್ಯಪ್ತಿಯ ಬಇಎಲ ವೃತ್ತಿದ ಕಡಯಿಂದ
ಮತ್ತಿಕರ, ಯಶವಂತಪರ ಕಡಗ
ಹೋಗುವ ವಹನಗಳು ಯಥಾ
ಸ್ಥಿತಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದ.

ಹಿರಿಯ
ನಾಗರಿಕರ ಬಳಗ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬನಶಂಕರಿ 6ನ ಹಂತ 2ನ
ಬಡಾ ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನಗರಿಕರ
ಬಳಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದದ. ಬ. ಕ. ಕಳ
ಮತ್ತಿ ಮೋಹನಕುಮಾರ್ ವಿ. ಅವರು
ಸಂಚಲ ಕರಾಗ ಕಯಯನವಯಹ
ಸಲದ್ದಾರ.

ನೂರು ದಾಟಿದ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸಂಖŀ


