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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು
ಮಹನಗರ ಪಲಕ (ಬಬಎಂಪ)
ಅಧಿಕರಗಳ ₹ 79.53 ಕೇಟಯನ್ನು
ಅಪವ್ಯೂಯ ಮಡಿರುವುದನ್ನು 2013–
14ನೇ ಸಲನ ಲಕ್ಕಿಪರಶೇಲನ
ವರದಯಲ್ಲೊೇ ಪತ್ತು ಹಚ್ಚಿಲಗದ್ದುರೂ ಆ
ಮೊತ್ತುದ ವಸೂಲತಗಗ ಇದವರಗ
ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಮ ಕೈಗಂಡಿಲ್ಲೊ.

ಅಲ್ಲೊದ, ಬಬಎಂಪಯಂದ ಮಡ
ಲದ ₹893.17 ಕೇಟ ವಚ್ಚಿದ
ಕರತಂತ ಅದೇ ಲಕ್ಕಿಪರಶೇಲನ
ವರದಯಲ್ಲೊ ಆಕ್ಷೆೇಪ ಎತ್ತುಲಗತ್ತು.
ಆದರ, ಆ ಆಕ್ಷೆೇಪಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸ
ದಂತ ಕೈಗಂಡಿರುವ ಕ್ರಾಮಗಳ ಕರತ
ಮುಖ್ಯೂ ಲಕ್ಕಿಧಿಕರಯವರು 
ಅನ ಪಲನ ವರದಯನ್ನು ಇನ್ನು
ಸಲ್ಲೊಸಲ್ಲೊ. 

ವಷಶಕ ಲಕ್ಕಿಪರಶೇಲನ ವರದ
ಕೈಸೇರದ ಬಳಕ ಅದರಲ್ಲೊ ಉಲ್ಲೊೇಖಿಸದ
ನ್ಯೂನತಗಳನ್ನು ಒಂದ ತಂಗಳಲ್ಲೊಯೇ
ಸರಪಡಿಸ, ಶಫಾರಸಗಳನ್ನು ಅನಷ್ಠಾನ
ಗಳಸ, ಅನಪಲನ ವರದಯನ್ನು
ಸಲ್ಲೊಸಬೇಕನ್ನುವುದ ನಯಮ.

ನ್ಯೂನತ ಸರಪಡಿಸಲ ಸಕಲದಲ್ಲೊ
ಕ್ರಾಮ ಕೈಗಳ್ಳುದದ್ದುಲ್ಲೊ  ವಗಶವಣೆ,
ನವೃತ್ತು, ಮರಣ ಅಥವ ದಖಲಗಳ
ನಶಸವಕ – ಈ ಕರಣಗಳಂದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಾ
ಅಧಿಕರಗಳ ವರುದ್ಧ ಶಸ್ತುಕ್ರಾಮ

ಕೈಗಳ್ಳುಲ ಆಗದ. ಅಲ್ಲೊದ,
ನಷ್ಟುವಗರುವ ಮೊತ್ತುವನ್ನು ವಸೂಲ
ಮಡುವುದ ಕಡ ಕಷ್ಟು ಎಂದ
ನಯಮದ ಹಂದರುವ ಕರಣಗಳನ್ನು
ಪಟ್ಟು ಮಡಲಗದ.

ಅನಪಲನ ವರದ ಸಲ್ಲೊಸದದ್ದುರ
ಮುಖ್ಯೂ ಲಕ್ಕಿಧಿಕರ ಅವರನ್ನುೇ
ಹಣೆಗರ ರನ್ನುಗ ಮಡಬೇಕ.
ನಷ್ಟುವಗರುವ ಮೊತ್ತುವನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಾ
ಅಧಿಕರಗಳಂದ ವಸೂಲ ಮಡಬೇಕ
ಎಂದೂ ನಯಮದಲ್ಲೊ ವವರಸಲಗದ.

ಆರ್ಟಐ ಸ್ಟುಡಿ ಸಂಟರ್ನ ಬ.ಎರ್.
ವೇರೇಶ್ ಅವರು ಬಬಎಂಪಯಂದ
ಪಡದರುವ ಮಹತಯಲ್ಲೊ, ‘2013–
14ನೇ ಸಲನ ಲಕ್ಕಿಪರಶೇಲನ
ವರದಯಲ್ಲೊ ಉಲ್ಲೊೇಖಿಸದಂತ ಪಲಕಗ
ನಷ್ಟುವಗರುವ ಮೊತ್ತುವನ್ನು ಇದವರಗ
ವಸೂಲ ಮಡಿಲ್ಲೊ ಹಗೂ ಆಕ್ಷೆೇಪಣ
ಮೊತ್ತುಕ್ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ ಕೈಗಂಡ
ಕ್ರಾಮದ ಕರತ ಅನಪಲನ 
ವರದ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲೊಸಲ್ಲೊ’ ಎಂದ
ತಳಸಲಗದ.
ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾದಗಳು!: ಬಜಟನ
ಅಂಕ ಅಂಶಗಳ ವಸ್ತುವಕ್ಕಿ ದೂರವ
ಗವ. ಅಂದಜು ಮಡಲಗದ್ದು ವರ
ಮನದ ಶೇ 38ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತುವನ್ನು
ಮತ್ರಾ ಸಂಗ್ರಾಹಸಲ ಸಧ್ಯೂವಗದ.
ವರಮನದ ನಖರ ಲಕ್ಕಿಚರ
ಹಕದ, ಭಾರ ಪ್ರಾಮಣದ ಕಮಗರ
ಗಳಗ ಮಂಜೂರಾತ ಪಡದದ್ದುರಂದ

ಪಲಕ ಆರ್ಶಕ ವ್ಯೂವಸ್ಥಾ ಕಂಠಿತ
ಗಂಡಿದ ಎಂದ ವರದಯಲ್ಲೊ ಅಭ
ಪ್ರಾಯ  ಪಡಲಗದ. ಯಾವ ಬ್ಯೂಂಕ್
ಗಳಂದ, ಯಾವ ಉದ್ದುೇಶಕ್ಕಿ ಸಲ ಪಡ

ಯ ಲಗದ ಎಂಬ ವವರ ಇಡದರುವ
ಕರತೂ ಆಕ್ಷೆೇಪ ಎತ್ತುಲಗದ.
ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ ಮುಖ್ಯಾಮಂತ್ರಗೆ ಪತ್ರ:
ಬಬಎಂಪಯಲ್ಲೊ ನಡದ ಅವ್ಯೂವಹರ

ಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ ಮುಖ್ಯೂಮಂತ್ರಾ
ಸದ್ದುರಾಮಯ್ಯೂ ಅವರಗ ಪತ್ರಾ
ಬರದರುವ ವೇರೇಶ್ ಅವರು, ಆರ್ಶಕ
ಅಶಸ್ತು ಪ್ರಾದಶಶಸ, ಪಲಕಗ ನಷ್ಟು
ಉಂಟ ಮಡಿರುವ ಅಧಿಕರಗಳನ್ನು
ಗುರುತಸ ಶಕ್ಷಿಸಬೇಕ ಎಂದ
ಆಗ್ರಾಹಸದ್ದುರ.

ಗುತ್ತುಗದರರಗ ಹಣ ಪವತ
ಸವುದ ಮುಖ್ಯೂ ಲಕ್ಕಿಧಿಕರಯವರ
ಜವಬ್ದುರ. ಪ್ರಾತವಷಶ ಸರಾಸರ ₹
3,000 ಕೇಟಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು
ಅವರು ಗುತ್ತುಗದರರಗ ಬಡುಗಡ
ಮಡುತ್ತುರ. ಹಣ ಬಡುಗಡ ಮಡುವ
ಮುನ್ನು ಬಲ್ ಪರಶೇಲನ ಮಡದ

ಅವರು ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಮದ ಎಸಗದ್ದುರ
ಎಂದ ಅಭಪ್ರಾಯಪಟ್ಟುದ್ದುರ.

ಮುಖ್ಯೂ ಲಕ್ಕಿಧಿಕರಯವರ ಕಚೇರ
ಯಲ್ಲೊ ಬಲ್ ಬಡುಗಡ ಮಡಿಸಲ
ಗುತ್ತುಗದರರು ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಲಂಚವನ್ನು
ಕಡಲೇಬೇಕ. ಕಮಗರಯಲ್ಲೊ ಅವ್ಯೂ
ವ ಹರಗಳ ನಡದದ್ದುರ ಅದರ
ಪ್ರಾಮಣ ಶೇ 5ಕ್ಕಿ ಏರುತ್ತುದ. ಈ ಕಚೇರ
ಯಂದರಲ್ಲೊೇ ವಷಶಕ ₹30 ಕೇಟ
ಯಷ್ಟು ಹಣ ಲಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲೊ
ಹೇಗು ತ್ತುದ. ಲಂಚ ಕಡಲ ಒಪ್ಪಿದ
ದ್ದುರ ಅಂತಹ ಗುತ್ತುಗದರರ ಕಡತ
ಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಕ ಜಗೃತ ಕೇಶದಂದ
ತನಖೆ ನಡಸಲ ಕಳಹಸಲಗುತ್ತುದ
ಎಂದ ಬಬಎಂಪ ವ್ಯೂವಹರಗಳ ಮೇಲ
ಒಳನೇಟ ಬೇರದ್ದುರ.

ಮೂರು ವಷಶಗಳ ಹಂದನ
ಅಕ್ರಾಮಗಳಗ ಕರಣವದ ಅಧಿಕರ
ಗಳಲ್ಲೊ ಕಲವರು ನವೃತ್ತುರಾಗದ್ದುರ, ಇನ್ನು
ಹಲವರು ಮತೃ ಇಲಖೆಗಳಗ ಮರು
ವಗಶ ಆಗದ್ದುರ. ಅವರ ವರುದ್ಧ ಕ್ರಾಮ
ಕೈಗಳ್ಳುಲ ಬಬಎಂಪಗ ಅಧಿಕರವಲ್ಲೊ.
‘ನಮ್ಮಂದ ನಗರಾಭವೃದ್ಧ ಇಲಖೆಗ
ಪತ್ರಾ ಹೇದರ, ಅಲ್ಲೊಂದ ಸಂಬಂಧಿಸದ
ಇಲಖೆಗ ಅದನ್ನು ಕಳಹಸಲಗುತ್ತುದ.
ಈ ಪತ್ರಾ ವ್ಯೂವಹರಗಳಲ್ಲೊ ಮುಗದ ಕ್ರಾಮ
ಕೈಗಳ್ಳುವ ಹತ್ತುಗ ಅವರು ನವೃತ್ತುರಾ
ಗರುತ್ತುರ’ ಎಂದ ಬಬಎಂಪ
ಕಂದಯ ವಭಾಗದ
ಅಧಿಕರಯಬ್ಬುರು ಹೇಳತ್ತುರ.

₹ 79 ಕೀಟ ವಸೂಲಗ ಸೂಚಿಸ ಮೂರು ವಷಶವಾದರೂ ಕŁಮವಲ್ಲ  l ₹ 893 ಕೀಟ ವೆಚĬದ ಮೀಲನ ಆಕ್ಷೀಪಕħ ಉತĶರವಲ್ಲ

ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ
ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದುೇಕ?
ಬಬಎಂಪ ನಷ್ಟು ಅನಭವಸಲ ಕರ
ಣವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಲಕ್ಕಿ ಪರ
ಶೇಲನ ವರದಯಲ್ಲೊ ಪಟ್ಟು
ಮಡಲ ಗದ. ಅವುಗಳ ಇಂತವ:
l ಪವತ ಮಡಲಗರುವ ಹಣಕ್ಕಿ

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ ಯಾವುದೇ
ಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಇಡದೇ ಇರುವುದ

l ಸರಬರಾಜು ಮಡಿದ ಸರಕಗಳ
ಕರತ ದಸ್ತುನ ಪುಸ್ತುಕದಲ್ಲೊ
ದೃಢೇಕರಣ ಮಡದದ್ದುರೂ ಹಣ
ಪವತಸರುವುದ 

l ನಯಮ ಮೇರ ಪ್ರಾಯಾಣ ಭತ್ಯೂ
ಮಂಜೂರು ಮಡಿರುವುದ

l ಲಕ್ಕಿ ಧಿಕರ ಗಳ ರದ್ದುಪಡಿಸದ್ದು
ಚಕ್ಗಳನ್ನುೇ ನಗದ
ಮಡಿಕಂಡಿ ರುವುದ

l ಕನನ ಕೇಶದ ಮುಖ್ಯೂಸ್ಥಾರಗ
ಹಚ್ಚಿವರ ಮೊತ್ತು ಪವತಸರುವುದ 
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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಂಗಳೂರು ವಶ್ವವದ್ಯೂಲ
ಯದ ಜ್ಞಾನಭಾರತ ಆವರಣದಲ್ಲೊ
ನಮಶಣ  ವಗಲದ ಕಂಪೇಗೌಡರ
ಸಮ್ರಾಜ್ಯೂ. 16ನೇ ಶತಮನದ ಬಂಗ
ಳೂ ರನ್ನು ಪುನರ್ಸೃಷ್ಟುಸವ ಕಲಸಕ್ಕಿ
ಕಂಪೇಗೌಡ ಅಧ್ಯೂಯನ ಕೇಂದ್ರಾ
ಅಡಿಯಟ್ಟುದ.

ಕಂಪೇಗೌಡರ ಕರತ ಸಮಗ್ರಾ
ಸಂಶೇಧನ ಕೈಗಳ್ಳುಲ ಜ್ಞಾನಭಾರತ
ಆವರಣದ ಆಡಳತ ಕಟ್ಟುಡದ ಎದರು
ಇರುವ ಮೂರು ಎಕರ ಜಗ ದಲ್ಲೊ
ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು ಮಹನಗರ
ಪಲಕ ಭವನ ನಮಶಸ ಕಟ್ಟುದ. 

‘ಸದ್ಯೂ ಆ ಪ್ರಾದೇಶ ಸತ್ತುಮುತ್ತು 13
ಎಕರ ಜಗವದ. ಅದನ್ನು ಬಳಸ
ಕಂಡು ‘ಬಯಲ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹ
ಲಯ’ ಸ್ಥಾಪ ಸಲ ಯೇಜಸಲಗದ.
ಅದ ಕ್ಕಿಗ ವಸ್ತುೃತ ಯೇಜನ ವರ
ದಯೂ (ಡಿಪಆರ್) ಸದ್ಧಗಳ್ಳುತ್ತುದ’
ಎಂದ ಅಧ್ಯೂಯನ ಕೇಂದ್ರಾದ ಅಧ್ಯೂಕ್ಷ
ಶೇಕ್ ಮಸ್ತುನ್ ತಳಸದರು.

ಕಂಪೇಗೌಡರ ಕಲದಲ್ಲೊ ನಗರದಲ್ಲೊ
ನಮಶಸಲಗದ್ದು ಅರಳೇಪೇಟ, ರಾಣ
ಸಂಗ್ ಪೇಟ, ಬಳೇಪೇಟ, ಕಂಬರ

ಪೇಟ, ಗಣಿಗರಪೇಟ, ಕಬ್ಬುನ್ ಪೇಟ,
ತಗಳರ ಪೇಟ.... ಹೇಗ 22 ಪೇಟಗಳ
ಮದರಗಳ ಈ ಬಯಲ ವಸ್ತು
ಸಂಗ್ರಾಹಲಯದಲ್ಲೊ ಕಣಸಗಲವ. 

ಅಲ್ಲೊದ, ಆ ಕಲದ ಶಸನಗಳ,
ಶಲ್ಪಿಕಲ, ಗೇಪುರಗಳ, ದೇವಸ್ಥಾನ,
ಕರ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಮಶಸವ ಮೂಲಕ
16ನೇ ಶತಮನದ ಕಂಪೇಗೌಡರ
ನಗರವನ್ನು ಇಲ್ಲೊ
ಮರುಸೃಷ್ಟುಸಲಗುತ್ತುದ.

‘ಬಂಗಳೂರು, ತಮಕರು,
ಕೇಲರ, ಮಗಡಿ, ನಲಮಂಗಲ,
ಕನಕ ಪುರ... ಹೇಗ ಕಂಪೇಗೌಡರು
ಆಳ್ವಕ ನಡಸದ ಪ್ರಾದೇಶಗಳ ಮದರ

ನಮಶ ಸವ ಆಲೇಚನಯೂ ಇದ.
ಒಟ್ಟುನಲ್ಲೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾವಸ ತಣ ವನ್ನುಗ
ಅಭವೃದ್ಧ ಪಡಿಸತ್ತುೇವ’

‘ಇಲ್ಲೊಂದ ನೈಸಗಶಕವದ ಕರ,
ಸಸ್ಯೂೇದ್ಯೂನ ನಮಶಸವ ಚಂತನಯೂ
ಇದ. ಈ ಯೇಜನಗ ₹10ರಂದ 15
ಕೇಟ ವಚ್ಚಿವಗುತ್ತುದ ಎಂದ ಅಂದ
ಜ  ಸ ಲಗದ. ಈ ಬರಯ ಪಲಕ
ಬಜಟ ನಲ್ಲೊ ಅನದನ ಸಗುವ ನರೇಕ್ಷೆ
ಇದ’  ‘ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಲಯ ನಮಶಸಲ
ನೇಲನಕ್ಷೆ ರೂಪಸಲಗುತ್ತುದ. ಈಗ
ಗಲೇ ಮೂನಶಲ್ಕಿ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಧಪ
ಡಿಸ ಲಗದ. ಶೇಘ್ರಾ ಯೇಜನ ಪ್ರಾರಂಭ
ಸತ್ತುೇವ. ಈ ವಷಶದಳಗ ಅಲ್ಲೊಂದ
ಪುರಾತನ ಬಂಗಳೂರನ್ನು ನೇವು ಕಣ
ಬಹುದ’ ಎಂದ ಮಸ್ತುನ್ ಅವರು
ತಳಸದರು.
ಸಂಶೋಧನಾ ಕೋಂದ್ರದ ಕಾಯಯ:
‘ಸಂಶೇಧನ ಕಲಸಗಳ ಚರು ಕಗ
ನಡಯುತ್ತುವ. ಐದ ವಷಯಗಳ
ಕರತ ಸಂಶೇಧನ ಪ್ರಾರಂಭವಗದ.
ಮಗಡಿ ತಲ್ಲೊಕ ನಲ್ಲೊ ಕ್ಷೆೇತ್ರಾಕಯಶ
ನಡಯು ತ್ತುದ. ಕಂಪೇಗೌಡರ ಕಲದ
ಪುಸ್ತುಕ ಗಳ ಅನ ವದ ಕಯಶವನ್ನು
ಕೈಗತ್ತು ಕಳ್ಳು ಲ ಗದ’ ಎಂದ ಮಸ್ತುನ್
ತಳಸದರು.

ಕಂಪೀಗೌಡ ಅಧŀಯನ ಕೀಂದŁ ಯೀಜನ

ಜİನಭಾರತಿ ಆವರಣದಲŃ
‘ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಸೃಷı

ಕಂಪೀಗೌಡರ ಕಲದಲŃ ನಿರ್ಶಸ ಲಾಗಿರುವ ವೀĔಣಾ ಗೀಪುರ 
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ಪೋಟೆ ಗಳ ಮಾದರಿ
ನಿಮಾಮಾಣ

l ಕರೆ, ಸಸ್ಯೋದ್ಯನ
ನಿಮಾಮಾಣ

l ₹15 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ  ಹಳೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೃಷ್ಟ

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಮಹಾಬೀಧಿ ಸಮಾಜವು ನಗರದಲŃ ಭಾನವಾರ ಆಯೀಜಸದ್ದ ಧಮĿಪದ ಉತ್ಸವದಲŃ ಬುದĹ ಪŁತಮ ಎದುರು
ತರುಣಿಯರಬĽರು ಮೊಂಬತĶ ಬೆಳಗಿದರು –�ಪŁಜಾವಾಣಿ�ಚಿತŁ

ಕ.ಆರ್.ಪುರ ಠಾಣೆ ಮುಖŀ ರಸĶ ಬದಿಯಲŃ ಭಾನವಾರ ಕಂಡು ಬಂದ ಕಸದ ರಾಶಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಬಚ್ಚಿಬದ್ದು ಕೇಳ ನೇವು,
ಹಣ್ಣ ತಡತಟ್ಟು ನಂತಗದ...
ತಟ್ಟುಲ ತೂಗುವ ಕೈ ದೂಳಬ್ಬುಸ
ಮುನ್ನುಗ್ಗಯಾಗದ...’ ಎಂಬ ಕವಯತ್ರಾ
ಶಕರಾ ಬನ ಅವರ ಸಲಗಳ
ಕೇಳತ್ತುದ್ದುಂತ ಅಸಂಘ ಟತ ವಲಯದ
ಮಹಳಯರ ಕರತಡನ ಮುಗಲ
ಮುಟ್ಟುತ್ತು.

ನಗರದ ಸೇಂಟ ಜೇಸಫ್
ಕಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣ  ದಲ್ಲೊ ಭಾನವರ
ಏಪಶಡಿ ಸದ್ದು ‘ಸಮಜ ವದ ಕ್ರಾಂತ
ಶತಮ ನೇತ್ಸಿವ ಮತ್ತು ಅಂತರ
ರಾಷ್ಟು್ರೇಯ ಮಹಳಾ ದನ ಚರಣೆ’
ಕಯಶಕ್ರಾಮದಲ್ಲೊ ಮನಗಲಸ, ಕಲ
ಕಲಸ, ಗಮಶಂಟ್ಸಿ ಕಲಸದ ಮಹಳ
ಯರೇ ತಂಬದ್ದುರು. 

‘ಎಲ್ಲೊವನ್ನು ಸಹಸಕಳ್ಳುಬೇಕಮ್ಮ,
ಏರು ದನ ಯಲ್ಲೊ ಮತಡ್ಬುದಶ ಎಂದ
ನನ ಸಣ್ಣಕ ಇದ್ದುಗ ಅಪ್ಪಿ ಸದ
ಹೇಳತ್ತುದ್ದು. ಅದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ
ದೌಜಶನ್ಯೂವನ್ನು ಮೌನ ದಂದ ಸಹಸಕ
ಳ್ಳು ವಂತ ಮಡಿತ್ತು. ನನ್ನುಂತ ಇತ ರ
ರಗೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೂ ಆಗುತ್ತುದ ಎಂದ
ತಳದಗ ದೌಜಶನ್ಯೂದ ವರುದ್ಧ ಧ್ವನ
ಎತ್ತುದ’ ಎಂದ ಗಮಶಂಟ್ಸಿ
ಉದ್ಯೂೇಗ ಶಂತಮ್ಮ  ತಮ್ಮ
ನೇವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಕಂಡರು. 

ಕಯಶಕ್ರಾಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಸ
ಮತನಡಿದ ಲೇಖಕ ಆರ್. ಇಂದರಾ,
‘ನಮ್ಮದರಗ ಹೇರಾಟದ ಆಯ್ಕಿ,
ಹಂದಣಿಕ ಆಯ್ಕಿ ಎರಡೂ ಇವ.

ವೈಯಕ್ತುಕ ನಮ್ಮದ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಾಮಯನ್ನು
ಬಟ್ಟು ಸಮಜಕ ಹೇರಾಟಕ್ಕಿ ಅಣಿ
ಯಾ ಗ ಬೇಕ’ ಎಂದ  ನಡಿದರು. 

‘ಪುರುಷರೇ ನೇವು ನಮ್ಮ ಜತ

ಯಾವುದೇ ತರಹದ ದವಶತಶನ ಗ
ಳನ್ನು ಮಡುವಂತಲ್ಲೊ. ಮಡಿದರ
ತಪ್ಪಿಸ  ಕಂಡು ಹೇಗಲ ಸಧ್ಯೂವಲ್ಲೊ
ಎಂಬ ಬಲವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವನ

ಸವ ಜವಬ್ದುರ ಮಹಳಾ ಚಳವ
ಳಗಳವ’ ಎಂದ ಅವರು ತಳಸದರು. 

ಪ್ರಾಧ್ಯೂಪಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶದೇವ
ಮತನಡಿ, ‘ಎಲ್ಲೊ ವರೇಧಗಳ
ನಡುವಯೂ ಒಬ್ಬು ಮಹಳ ಮೇಲ
ಅತ್ಯೂ ಚರ ನಡದರ, ಕಳಯಾದ
ಕೈಯನ್ನು ಹೇಗ ತಳದ ಕಳ್ಳು
ತ್ತುೇವಯ ಹಗಯೇ ದೇಹವನ್ನು
ಸ್ವಚ್ಛಗಳಸ ಮುಂದನ ಹಜ್ಜೆ ಇಡ
ಬೇಕ’ ಎಂದ  ಅವರು ಹೇಳದರು.

ಸಮಾಜ�ವಾದಿ�ಕŁಂತಿ�ಶತಮಾ�ನೋತ್ಸವ�ಮತĶ�ಅಂತರ�ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ�ಮಹಿಳಾ�ದಿನಾ�ಚರಣೆ

ಲೀಖಕಿ ಆರ್. ಇಂದಿರಾ ಅವರು (ಎಡದಿಂದ ಮೂರನೀಯವರು) ಸಮಾಜ ವಾದಿ ಕŁಂತ ಸಂಘಟನ ರೂಪಿಸದ್ದ ‘ಮಹಿಳಾ
ಕŁಂತ’ಯ ಪೀಸıರ್ಗಳನĺ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಪŁಧŀಪಕಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಆಶಾದೀವ, ಲೀಖಕಿರಾದ ಡಾ. ಎನ್. ಗಾಯತŁ,
ಕ. ಷರೀಫಾ, ಎಚ್.ಆರ್. ಸುಜಾತಾ ಅವರು ಪೀಸıರ್ಗಳ ಬಗĩ ಚಚಿಶಸದರು 

ಶಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಂದರೆ
ಶವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯೂದ್ರಾ ಕಲೇಜನಲ್ಲೊ
ಮುಸ್ಲೊಂ ಹಣ್ಣ ಮಕ್ಕಿಳ ಬಖಶ
ಧರಸ ಹೇದರ ಕಲೇಜನಲ್ಲೊ
ವರೇಧಿಸ ತ್ತುರ. ಆದರ, ಧರಸದ
ಹೇದರ ಕಟಂಬದವರು
ವರೇಧಿಸತ್ತುರ. ಎಷ್ಟುೇ
ವಷಶಗಳ ನಂತರ 
ಹಣ್ಣಮಕ್ಕಿಳ ಕಲೇಜಗ
ಹೇಗುತ್ತುದ್ದುರ. ಅದ ಖುಷಯ
ಸಂಗತ. ಆದರ ಈ ಬಖಶದ ಪರ-
ವರೇಧದ ವದದಂದ
ಅವರ ಶಕ್ಷಣಕ್ಕಿ 
ತಂದರಯಾಗುತ್ತುದ.

ಡ. ಕ. ಷರೇಫಾ, ಲೇಖಕ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ದ್ವತೇಯ ಪಯು
ವದ್ಯೂರ್ಶಗಳಗ ಪರೇಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಾಮ
ಎಸಗಲ ಸಹಯ ಮಡಿದ
ಆರೇಪದ ಮೇಲ ಬೇದರನ
ನರ್ಜನ್ ಕಲೇಜನ ಪ್ರಾಂಶುಪಲ
ಹಗೂ ಸಬ್ಬುಂದ ವರುದ್ಧ ಕ್ರಾಮನಲ್
ಪ್ರಾಕರಣ ದಖಲಸಲಗದ.

ಈ ಬಗ್ಗ ಸದ್ದುಗರರಂದಗ
ಮತನಡಿದ ಪದವ ಪವಶ ಶಕ್ಷಣ
ಇಲಖೆ ನದೇಶಶಕ ಶಖ, ‘ನಕಲ
ಮಡಲ ವದ್ಯೂರ್ಶಗಳಗ  ಸಬ್ಬುಂದ
ಸಹಯ ಮಡುತ್ತುದ್ದು ವಚರ ಇಲಖೆ
ಗಮನಕ್ಕಿ ಬಂದದ. ಹಗಗ ಪ್ರಾಂಶು
ಪಲ ಹಗೂ ಸಬ್ಬುಂದ ವರುದ್ಧ ಪ್ರಾಕರಣ
ದಖಲಸಲಗದ’ ಎಂದರು.

‘ಪರೇಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾದಲ್ಲೊ ಅಳವಡಿಸ
ರುವ ಸ.ಸ ಟ.ವ ಕ್ಯೂಮರಾ ದೃಶ್ಯೂವಳ
ಗಳನ್ನು ಪಡಯಲ ಅಲ್ಲೊನ ಜಲ್ಲೊಧಿಕ
ರಗ ಸೂಚಸಲಗದ. ವದ್ಯೂರ್ಶಗಳಗ
ಯಾವುದೇ ತಂದರಯಾಗಬರದ
ಎಂದ ಪರೇಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾ ಬದಲಯ
ಸಲ್ಲೊ. ಆದರ, ಪರೇಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾದಲ್ಲೊ ಇದ್ದು
ಸಬ್ಬುಂದಯನ್ನು ಬದಲಸದ್ದುೇವ’ ಎಂದ
ತಳಸದರು.

‘ನಕಲ ಮಡಲ ವದ್ಯೂರ್ಶಗಳಗ
ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಬುಂದ ಸಹಯ
ಮಡುತ್ತುದ್ದು ದೃಶ್ಯೂವಳಗಳ ಸರಯಾ
ಗದ್ದುವು. ಇದನ್ನು ಆಧರವಗ
ಟ್ಟುಕಂಡು ಕ್ರಾಮ ಕೈಕಳ್ಳುಲಗದ.
ಮತ್ತುಮ್ಮ ಈ ರೇತಯಾಗದಂತ ಎಚ್ಚಿರ
ವಹಸಲಗುವುದ’ ಎಂದ ಅವರು
ಹೇಳದರು. 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃಷ ಸಚವ ಕೃಷ್ಣ
ಬೈರೇಗೌಡರ ವರುದ್ಧ ಬಜಪಯ ನಗರ
ಜಲ್ಲೊ ಘಟಕದ ವಕ್ತುರ ಎನ್.ಆರ್.
ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಡಿರುವ ಆರೇಪ
ವನ್ನು ಖಂಡಿಸ ಬ್ಯೂಟರಾಯನಪುರ
ಕ್ಷೆೇತ್ರಾದ ಕಂಗ್ರಾಸ್ ಕಯಶಕತಶರು
ಕೇಡ ಗಲಹಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೊ
ಭಾನವರ ಪ್ರಾತಭಟಸದರು.  

ಜಲ್ಲೊ ಪಂಚಯ್ತು ಮಜ ಅಧ್ಯೂಕ್ಷ
ಕ.ಅಶೇಕನ್, ‘1999ರಲ್ಲೊ ಹುಣಸ
ಮರ ನ ಹಳ್ಳು ಗ್ರಾಮಪಂಚಯ್ತು
ವ್ಯೂಪ್ತುಯ ಕೇಡಗಲ ಹಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ

ಸವಶ ನಂ.103ರಲ್ಲೊ ಚಂದ್ರಾಣ್ಣ ಅವರು
ದೇವನಹಳ್ಳು ಶಸಕರಾಗದ್ದು ಅವಧಿಯಲ್ಲೊ
23.35 ಎಕರ ಸಕಶರ ಬಂಡ ಜಗದಲ್ಲೊ
ಎರಡು ಎಕರ ಜಗವನ್ನು ಬಡವರಗ
ಆಶ್ರಾಯ ನವೇಶನಕ್ಕಿಗ ಮಂಜೂರು
ಮಡಿದ್ದುರು’ 

‘ಉಳದ 10 ಎಕರ ಜಗವನ್ನು
ಬಬಎಂಪ ಆಶ್ರಾಯ ಯೇಜನಯಡಿ
ಯಲ್ಲೊ ನವೇಶನ ಹಂಚಲ ಹಗೂ
ಎರಡು ಎಕರ ಜಗವನ್ನು ಹುಣಸಮರ
ನಹಳ್ಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯ್ತು ವ್ಯೂಪ್ತುಯ
ಕಸವಲೇವರಗಗ ಮಂಜೂರು ಮಡ

ಬೇಕಂದ ಜಲ್ಲೊಧಿಕರಗಳಗ ಮನವ
ಮಡಿದ್ದುರು. ಉಳದ ಜಗವು ಬಂಡ
ಪ್ರಾದೇಶದಂದ ಕಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೊಲ್ಲೊ
ಇದ್ದುಂತಹ ಅಲ್ಪಿಸ್ವಲ್ಪಿ ಜಗದಲ್ಲೊ
ಸಮರು 15 ವಷಶಗಳಂದ ಬೇವ
ಜನಂಗ ಹಗೂ ಇತರ ವಗಶದ ಬಡ
ವರು ಮನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುಕಂಡು ವಸ
ವದ್ದು, 94ಸಸ ಅಡಿಯಲ್ಲೊ ಅಜಶ
ಸಲ್ಲೊಸದ್ದುರ’ ಎಂದ ತಳಸದರು.

‘ಈ ವಚರದಲ್ಲೊ ತಲ್ಲೊಕ,
ಜಲ್ಲೊಪಂಚಯ್ತು ಸದಸ್ಯೂ ರಾಗಲ ಅಥವ
ಶಸಕರಾಗಲ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತುಕ್ಷೆೇಪ

ಮಡಿಲ್ಲೊ. ಎನ್.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಅವರು
ಸ್ಥಾಳಕ್ಕಿ ಬಂದ ಪರಶೇಲಸದ ಯಾರೇ
ಹೇಳದ ಮತನ್ನು ಕೇಳಕಂಡು
ಸಚವರ ಹಂಬಲಕರು ₹ 250 ಕೇಟ
ಮೌಲ್ಯೂದ ಜಮೇನನ್ನು ಒತ್ತುವರ
ಮಡಲ ಮುಂದಗದ್ದುರ ಎಂದ
ಸಳ್ಳು ಆರೇಪ ಮಡಿದ್ದುರ’ ಎಂದ
ದೂರದರು. ಫಲನಭವಗಳ ತಮ್ಮ
ನವೇಶನಗಳ ಅಸಲ ಹಕ್ಕಿಪತ್ರಾಗಳನ್ನು
ಮಧ್ಯೂಮದವರಗ ತೇರಸ,
ಎನ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಅವರ ಆರೇಪ
ಸಳ್ಳು ಎಂದರು.

ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ.ಆರ್.ಪುರ ಪೇಲಸ್
ಠಾಣೆ ಮುಖ್ಯೂರಸ್ತುಯಲ್ಲೊ ಕಳದ ಒಂದ
ವರದಂದ ಕಸದ ರಾಶ ಹಗಯೇ
ಬದ್ದುದ್ದು, ಮಹತ ನೇಡಿದರೂ ಕಸ
ವಲೇವರಗ ಪಲಕ ಅಧಿಕರಗಳ
ಮುಂದಗುತ್ತುಲ್ಲೊ. 

ಕಶವಶ್ವನಥಪುರ ಬಡವಣೆ
ಹಗೂ ಐಟಐ ಬಡವಣೆಗ ಸಂಪಕಶ
ಕಲ್ಪಿಸವ ಈ ರಸ್ತುಯಲ್ಲೊ ದನವು
ಸವರಾರು ಮಂದ ಸಂಚರಸತ್ತುರ.
ಆದರ, ರಸ್ತುಯ ಬದಯಲ್ಲೊ ಕಸದ ರಾಶ
ಬದ್ದುದ್ದು, ಗಬ್ಬುನರುತ್ತುದ. ಇದರಂದ

ಇಲ್ಲೊನ ನವಸಗಳ ಮತ್ತು ವಹನ
ಸವರರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕಂಡು
ಹೇಗಬೇಕಗದ. ಸ್ಥಾಳೇಯ ನವಸ
ನಯಾಜ್ಖನ್, ‘ಕಳತ ದ್ರಾಮ
ರೂಪದ ತ್ಯೂಜ್ಯೂವು ರಸ್ತು ಮೇಲ ಹರಯು
ತ್ತುದ್ದು, ನಣಗಳ ಕಟ ಹಚ್ಚಿಗದ.
ಇದರಂದ ಸಂಕ್ರಾಮಕ ರೇಗವು ಹರ
ಡುವ ಭೇತ ಎದರಾ ಗದ’ ಎಂದ
ದೂರದರು.

‘ಸಂಗ್ರಾಹವಗುವ ಕಸ ವನ್ನು ಬಬ
ಎಂಪ ಪೌರಕಮಶಕರು  ನತ್ಯೂ ವಲೇ ವರ
ಮಡುವುದಲ್ಲೊ. ಕಲ ವೊಮ್ಮ ಕಸಕ್ಕಿ

ಬಂಕ ಇಡು ತ್ತುರ. ಕಸ ಸಂಗ್ರಾ ಹ ವಗ
ರುವ ಸ್ಥಾಳದ ಸಮೇಪದಲ್ಲೊ ಬಬ ಎಂಪ
ಕಚೇರ ಇದ್ದುರೂ ಅಧಿಕರ ಗಳ ಕಣ್ಮಚ್ಚಿ
ಕಳತದ್ದುರ’ ಎಂದ ಆಕ್ರಾೇಶ
ವ್ಯೂಕ್ತುಪಡಿಸದರು. 

ನವಸ ಆದತ್ಯೂ ಮತನಡಿ, ‘ಈ
ಭಾಗದಲ್ಲೊ ತಂಗಳಗ ಒಂದರಡು ಬರ
ಮತ್ರಾ ಕಸವನ್ನು ವಲೇವರ ಮಡ ಲ
ಗುತ್ತುದ. ಸ್ಥಾಳೇಯ ಪಲಕ ಸದಸ್ಯೂ
ಕ.ಪಣಿಶಮ ಶ್ರಾೇನವಸ್ ಅವರ
ಗಮನಕ್ಕಿ ತಂದರೂ ಅವರು ಇತ್ತು
ಗಮನ ಹರಸತ್ತುಲ್ಲೊ’ ಎಂದರು. 

ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟ?
2013–14ನೇ ಸಾಲನ ಲೆಕ್ಕೆಪರಿಶೇಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 
ಎತ್ತ ತೇರಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಪಗಳ ವಿವರ

ವಿವರ
ಆಕ್ಷೇಪಣಾ

ಮೊತ್ತ
ವಸೂಲಾತ

ಮೊತ್ತ
(₹ ಕೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಿಲ್ ನೇಡದ ಹಣ ಪವತ 671.02 –
ಬ್ಯಂಕ್ ಸಾಲ, ಅದರ ಮೇಲನ ಬಡ್ಡಿ 10.85 –
ರದ್ದುಪಡಸಿದ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೇಧನಗೆ
ಹಾಜರುಪಡಸದೇ ಇರುವುದ 10.60 –

ಸರಕು ತಲುಪಿದ ದೃಢೇಕರಣ ಇಲ್ಲಿದಿದ್ದುರೂ ಹಣ ಪವತ 0.58 –
ವಾರ್ಷ ಮತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೇಕರಣ
ಪಡೆಯದೇ ಪವತ 1.52 –

ಎಲ್ಒಸಿ ನವಷಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ 197.34 –
ರದ್ದುಪಡಸಿದ ಚೆಕ್ಗಳು ನಗದ ಆಗಿರುವುದ – 0.12
ಆದಯ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಕಡತ ಮಾಡರುವುದ – 0.22

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ವಾಹನ ಬಡಗೆ ಪಡೆದ ಸಕಾಷರದ
ಬಳಕಗೆ ನೇಡರುವುದ – 0.30

ವಿದ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯನತೆಗಳು 1.05 0.21
ಕಾನನ ಕೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪವತ – 0.41 

‘ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದು ಕೋಳಿ ನೋವು, ಹೆಣ್ಣು ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ನಂತಾಗಿದೆ’ 

ತಪĻತಸķ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕಯಿಂದಲೇ Ħರಕ್ಷೆ!

ಕ.ಆರ್.ಪುರ ಠಾಣೆ ಮುಖŀರಸĶಯಲŃ ಕಸದ ರಾಶಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಲಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಬಂಗಳೂರು
ಪ್ರಾತಷ್ಠಾನದ ವತಯಂದ ಐಐಎಸ್ಸಿಯ
ವಜ್ಞಾನ ಟ.ವ. ರಾಮಚಂದ್ರಾ ಅವರಗ
ಭಾನವರ ‘2016ನೇ ಸಲನ ವಷಶದ
ನಮ್ಮ ಬಂಗಳೂರಗ ಪ್ರಾಶಸ್ತು’ ಪ್ರಾದನ
ಮಡಲಯತ.

ಪ್ರಾಶಸ್ತುಯು ₹2 ಲಕ್ಷ ನಗದ
ಬಹುಮನವನ್ನು ಒಳಗಂಡಿದ.

ರಾಮಚಂದ್ರಾ ಮತನಡಿ,
‘ಬಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಜಮೇನ,
ನೇರು ಮತ್ತು ತ್ಯೂಜ್ಯೂ ಮಫಿಯಾಗಳ
ಆಳತ್ತುವ. ಅವುಗಳ ವರುದ್ಧ ಧ್ವನ
ಎತ್ತುದಗ ಹಲವರು ಬದರಕ ಕರಗಳ
ಬಂದದ್ದುವು. ಅವುಗಳಗ ಬಗ್ಗದ ನಗರದ
ಶ್ರಾೇಯೇಭವೃದ್ಧಗ ಸಮಜಮುಖಿ
ಕಲಸವನ್ನು ಮುಂದವರಸತ್ತುೇನ’
ಎಂದ ಹೇಳದರು.

‘ಪ್ರಾಶಸ್ತುಯ ಹಣದಂದ ಶಲಗಳಲ್ಲೊ
ನೇರನ ಗುಣಮಟ್ಟು ಪರೇಕ್ಷೆ ಗಗ ಘಟಕ
ಸ್ಥಾಪನ ಮಡುತ್ತುೇನ’ ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಶಸ್ತು ಪ್ರಾದನ ಮಡಿದ ಸಪ್ರಾೇಂ
ಕೇಟಶನ ನವೃತ್ತು ನ್ಯೂಯಮೂತಶ
ಶವರಾಜ್ ಪಟೇಲ ಮತನಡಿ,
‘ಬಂಗಳೂರು ಅತ್ಯೂಂತ ಕ್ರಾಯಾಶೇಲ
ಹಗೂ ವೇಗವಗ ಬದಲಗುತ್ತುರುವ
ನಗರ ಎಂಬ ಖ್ಯೂತ ಪಡದದ. ಆದರ
ಸಂಚರ ದಟ್ಟುಣೆ ಮತ್ತು ಮಲನ್ಯೂ
ನಗರದ ಎರಡು ನಕರಾತ್ಮಕ
ಅಂಶಗಳಾಗವ. ಮುಂದನ ಪೇಳಗಯು
ಈ ಸಮಸ್ಯೂಗಳಂದ ಮುಕ್ತುವಗಲ
ವದ್ಯೂರ್ಶಗಳಲ್ಲೊ ಜಗೃತ ಮೂಡಿಸ
ಬೇಕದ’ ಎಂದ ಸಲಹ ನೇಡಿದರು.
‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾರ್ಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’
ಪುರಸ್ಕೃತರು (ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತಿ ತಲಾ ₹
ಲಕ್ಷ): ಜಗನ್ನುಥ್ ರಾವ್ (ಸಕಶರ
ಅಧಿಕರ), ಗೇತ ಮನನ್ (ವಷಶದ
ನಗರಕ), ಹಷಶಲ್ (ಉದಯೇನ್ಮಖ
ತರ), ಜಸ್ಮನ್ ಪತೇಜ (ಸಮಜಕ
ಉದ್ಯೂಮ), ಧನ್ಯೂ ರಾಜೇಂದ್ರಾನ್
(ಮಧ್ಯೂಮ ವ್ಯೂಕ್ತು).

ಟಿ.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ
‘ವಷಷದ ಬಂಗಳೂರಿಗ’

ಟ.ವ.ರಾಮಚಂದŁ (ಬಲತುದಿ) ಅವರಗ ವಧನ ಪರಷತ್ ಸದಸŀ ತಾರಾ
ಅನೂರಾಧ, ರಾಜŀಸಭಾ ಸದಸŀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದŁಶೀಖರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್
ಪಟೀಲ ಅವರು ಪŁಶಸĶ ಪŁದಾನ ಮಾಡಿದರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇಳ
ಗುಂಡಿಗ (ಮ್ಯೂನ್ಹೇಲ್) ಇಳದ
ಪ್ರಾಣ ಕಳದ ಕಂಡ ನಗರದ ಮೂವರ
ಪೌರ ಕಮಶಕರ ಕಟಂಬಕ್ಕಿ ಸಹಯ
ಮಡಲ ಅಮರಾವತ ಚತ್ರಾತಂಡ
ಭಾನ   ವರ ಸೇಂಟ ಜೇಸಫ್
ಕಲೇಜ  ನಲ್ಲೊ ಉಚತ ಪ್ರಾದಶಶನ
ಏಪಶಡಿಸತ್ತು.

‘ಪ್ರಾದಶಶನಕ್ಕಿ ನಗರದ ಜನತಯಂದ
ಉತ್ತುಮ ಪ್ರಾತಕ್ರಾಯ ವ್ಯೂಕ್ತುವಗದ್ದು,
ಸಮರು 100 ಮಂದ ಸನಮ ವೇಕ್ಷಿಸ
ದ್ದುರ. ಪ್ರಾದಶಶನಕ್ಕಿ ಪ್ರಾವೇಶ ದರವನ್ನು

ನಗದಪಡಿಸದ, ಅವರ ಕೈಲದಷ್ಟು ಹಣ
ನೇಡಬೇಕಂದ ಹೇಳದ್ದುವು’ ಎಂದ
ಅಮರಾವತ ಸನಮ ನದೇಶಶಕ
ಬ.ಎಂ. ಗರರಾಜ್ ತಳಸದರು

‘ಪ್ರಾಜವಣಿ’ ಅಂಕಣಕರ
ನಟರಾಜ್ ಹುಳಯಾರ್ ಅವರು ತಮಗ
ಬಂದ ಪ್ರಾಶಸ್ತುಯ ಮೊತ್ತುದಲ್ಲೊ ₹10
ಸವರವನ್ನು ನೇಡಿದ್ದುರ. ಹೇಗ ಸನಮ
ವೇಕ್ಷಿಸದ ಎಲ್ಲೊರೂ ಹಣ ನೇಡಿದ್ದುರ.
ಒಟ್ಟು ₹55 ಸವರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಾಹ
ವಗದ. ಫೇಸ್ಬಕ್ನಲ್ಲೊ ಹಣ
ಸಂಗ್ರಾಹಕ್ಕಿಗ ಅಭಯಾನ

ಕೈಗಳ್ಳುತ್ತುೇವ’ ಎಂದ  ಹೇಳದರು.
‘ಪೌರಕಮಶಕರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕಗಳ

ಈಡೇರಕಗ ಆಗ್ರಾಹಸ, ಮೂರು ದನ
ನಗರದ ಕಸ ತಗಯದ ಪ್ರಾತಭಟಸದ್ದುರು.
ರಾಜಧನ ಗಬ್ಬು ನರುತ್ತುದ್ದುದ ವಶ್ವದ
ಸದ್ದುಯಾಗತ್ತು. ಕಮಶಕರ ಕರತ ನನ್ನು
ಸನಮ ಕನಸಗ ಆ ಪ್ರಾತಭಟನಯೂ
ಇಂಬ ಕಟ್ಟುತ’ ಎಂದರು.

ಸನಮ ತಂಡ ಪೌರ ಕಮಶಕರಗ,
ಮನವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹೇರಾಟಗರಗ
ಹಗೂ ಮಹಳಾ ಸಂಘಟನಗಳಗ
ವಶೇಷ ಪ್ರಾದಶಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಕಂಡಿತ್ತು.

‘ಅಮರಾವತ’ ಸನಿಮಾ ಉಚಿತ ಪŁದಶಶನ ಪŁದಶಶನ 

ಮೃತ ಪೌರಕಾಮಿಷಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ

ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನರವು
ಪ್ರಂಶುಪಲರ ವಿರುದ್ಧ
ಕ್ರಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಬ ಟಕ್ (ಸ್ಕಿಲ್
ಇಂಡಿಯಾ) ವತಯಂದ ಆರ್ಶಕವಗ
ಹಂದಳದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸ ಪಸದ
ಪಯುಸ, ಪದವ, ಐಟಐ ಹಗೂ
ಡಿಪ್ಲೊಮ ಫೇಲದ ಅಥವ
ಪಸದವರಗ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಿತ
ಸೇವಗಳ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜೇವನ
ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಸಂದಶಶನ ಕೌಶಲ ಕರತ
ತರಬೇತ ಶಬರ ಏಪಶಡಿಸಲಗದ.

ಹಸರು ನೇಂದಯಸಲ
ಮರ್ಶ 18 ಕನಯ ದನಂಕ.
ಸಂಪಕಶ: 9164998882

ತರಬೇತ ಶಬಿರ
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