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ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೂರ್ಖರಿಂದಲೇ
ಪರಸರ ನಾಶ: ರಾಮಚಿಂದ್ರ ಕಿಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ
ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್್ಲ ಕುಳಿತು, ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಪರಸರ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ'
ಎಿಂದು ಭಾರತ್ೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಂಸ್ಥೆಯ
ವಿಜ್ಞಾನಿ
ಪ್ರೊ.ಟಿ.ವಿ.ರಾಮಚಿಂದರೊ
ಕಿಡಿಕಾರದರು.
ಮಹಾರಾಣಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಅಮ್ಮಣಿಣಿ
ಕಾಲೇಜಿನಲ್್ಲ
ಮಿಂಗಳವಾರ
ಹಮ್್ಮಕಿಂಡಿದ್ದ
‘ಅಿಂತರಕಾಲೇಜು
ವಿಜ್ಞಾನ
ಹಬ್ಬ’ದ
ಸಮಾರೇಪ
ಸಮಾರಿಂಭದಲ್್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ವಿಶ್ವದಲ್್ಲ ಎಲ್್ಲ ನಡೆಯದಿಂತಹ
(ನಿೇರನಲ್್ಲ ಬಿಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕಳ್ಳುವ,
ಕೆರೆಯಲ್್ಲ ನೊರೆ ಉಕಿಕಿ ಹರಯುವ)
ಘಟನೆಗಳ್
ಇಲ್್ಲ
ಘಟಿಸುತ್ತಿವ.
ಇಲ್್ಲರುವ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ
ಕಳ್ಳುವ
ಬದಲು
ಪಶ್ಚಿಮಘಟಟು,
ಗಿಂಗಾ, ಯಮುನಾ... ಹೇಗೆ ಬೇರೆ
ಕಡೆಗಳಿಿಂದಲೇ ನಿೇರು ತರಲು ಯೇಚಿ
ಸುತ್ತಿರೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್್ಲ ನಿೇರು ಹೆಚಿಚಿದೆ
ಎಿಂದು ತ್ಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅಲ್್ಲಗೂ
ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿಸುವಿಂತಹ ತಲಯಿಲ್ಲದ

ಸಚಿವರು ನಮ್್ಮಡನಿದ್್ದರೆ’ ಎಿಂದು
ವಯಾಿಂಗಯಾವಾಡಿದರು.
‘ಹಿಂದೆ ಶಾಲ
ಬಿಟಟುವರೆಲ್ಲ, ಈಗ
ಮಿಂತ್ರೊಗಿರ ಅನ್ಭಪ್್ರ.ಟಿ.ವಿ.
ವಿಸುತ್ತಿ ದ್್ದ ರೆ . ಬರರಾಮಚಾಂದ್ರ
ಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಚಿವರು
ಮಾತರೊ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರೈ್ಖಸಿಕಿಂಡು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್್ದರೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ
ವಿದ್ಯಾರ್್ಖಗಳ್ ಹಾಗೂ ಪರಸರದ
ಬಗೆಗೆ
ಸಿಂವೇದನೆ
ಹಿಂದಿರು
ವವರು
ಅಧಿಕಾರಕೆಕಿ
ಬಿಂದರೆ
ಮಾತರೊ ಈ ಎಲ್್ಲ ಸಮಸ್ಯಾಗಳನ್ನು
ಪರಹರಸಲು ಸಾಧಯಾ. ಬಿಂಗಳೂರನ ಜನ
ಸಿಂವೇದನೆಯನೆನುೇ ಕಳೆದುಕಿಂಡಿದ್್ದರೆ. ಪಾಕಿಸಾತಿನದ ಜನಕೆಕಿ ಈ ನಗರದ
ಮೇಲ್ರುವ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇಲ್್ಲನವರ
ಗಿಲ್ಲ’ ಎಿಂದು ಆಕರೊೇಶ ವಯಾಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
‘ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಐಐಎಸಿಸಿ
ಕಾಯಾಿಂಪಸ್ ಬಳಿ ಇಿಂದಿರಾ ಕಾಯಾಿಂಟಿೇನ್
ನಿಮ್್ಖಸಲು
ಯಾವ
ಕಮಿಂಗಿ
ನಿಧ್ಖರಸಿದನೊೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರ
ಕಡಿಯುವುದನ್ನು
ಇಿಂದಿರಾಗಾಿಂಧಿ
ತ್ೇವರೊವಾಗಿ
ವಿರೇಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಯಾಸದ ಬೆಡ್ಲಯಾಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರೂಪಿಸಿದರು
– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಅವರ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿಯದ ಮೂರ್ಖರು
ಮರಗಳನ್ನು
ಕಡಿದು
ಕಾಯಾಿಂಟಿೇನ್
ನಿಮ್್ಖಸಿ, ಅದಕೆಕಿ ಅವರ ಹೆಸರನೆನುೇ
ಇಟ್ಟು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್್ದರೆ’ ಎಿಂದು
ಟಿೇಕಿಸಿದರು.
‘70ರ ದಶಕದಲ್್ಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್್ಲ
ಇಲ್್ಲನ ತ್ಪಮಾನ 14 ರಿಂದ 16
ಡಿಗಿರೊ ಸ್ಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟುರುತ್ತಿತುತಿ. ಆದರೆ
ಈಗ 38ರಿಂದ 40 ಡಿಗಿರೊ ಆಗಿಬಿಟಿಟುದೆ.
ಆಗ ಡಿಸ್ಿಂಬರ್ನಲ್್ಲ ಒಮ್ಮಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ
ಉಷ್ಣಿಿಂಶ 0 ಡಿಗಿರೊ ಸ್ಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿ-

ಯುತ್ತಿತತಿಿಂತೆ. ಇಲ್್ಲ ಸ್ೇಬನ್ನು ಬಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂತೆ! ಈಗ ಸ್ೇಬಿನ ಬದಲ್ಗೆ ಕಸ
ಬಳೆಯುತ್ತಿದೆ್ದೇವ’ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
‘ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ಪಕಕಿದ
ಮನೆಯ ಎದುರಗೆ ಇಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯಾ
ಪರಹರಸಿಕಳ್ಳುವ ಇಲ್್ಲನ ಜನರ
ಬುದಿಧಿಯನೆನುೇ ಜಲಮಿಂಡಳಿ ಅನ್ಸರಸುತ್ತಿದೆ. ಒಳಚರಿಂಡಿ ನಿೇರನ್ನು
ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅದರ
ಮಾಗ್ಖವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಸುವ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಿಂದರು.

ಭೂಕಬಳಿಕ್: ಪ್ರತೆ್ಯೋಕ
ನಾ್ಯಯಪಿೋಠ ರಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನಾ್ಖಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ
ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್್ದಯನ್ನು ಅಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ
ಎಿಂದು
ಘೇಷ್ಸುವಿಂತೆ
ಕೇರ
ಸಲ್್ಲಸಲ್ಗಿರುವ ನ್ರಕೂಕಿ ಅಧಿಕ
ಅಜಿ್ಖಗಳ
ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಪರೊತೆಯಾೇಕ
ನಾಯಾಯಪಿೇಠ ರಚಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಮುರಯಾ ನಾಯಾಯಮೂತ್್ಖ ದಿನೆೇಶ್
ಮಾಹೆೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ನಾಯಾಯಮೂತ್್ಖ
ಪಿ.ಎಸ್.
ದಿನೆೇಶ್
ಕುಮಾರ್
ಅವರನೊನುಳಗೊಿಂಡ
ವಿಭಾಗಿೇಯ
ನಾಯಾಯಪಿೇಠ ಈ ಅಜಿ್ಖಗಳ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸಲ್ದೆ.
ಸಕಾ್ಖರ ಜಮ್ೇನ್ ಒತುತಿವರ ತೆರವು
ಗೊಳಿಸಲು
ಹಾಗೂ
ಒತುತಿವರದ್ರರ ವಿರುದಧಿ ಕಾನ್ನ್ ಕರೊಮ
ಜರುಗಿಸಲು ರಚಿಸಲ್ಗಿರುವ ಕನಾ್ಖಟಕ
ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್್ದ ರದು್ದಗೊಳಿಸಬೇಕೆಿಂಬುದು
ಅಜಿ್ಖದ್ರರ
ಕೇರಕೆ.

ಕ್ಎಸ್ಆರ್ಟ್ಸಿಗೆ
ಎರಡು ಪ್ರಶಸಿ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ್ೇಯ ಸಾವ್ಖಜನಿಕ
ಸಿಂಪಕ್ಖ ಮಿಂಡಳಿ ನಿೇಡುವ ‘ರಾಷ್ಟು್ೇಯ
ಚಾಣಕಯಾ ಪರೊಶಸಿತಿ’ ಮತುತಿ ‘ಕಾಪ್ೇ್ಖರೆೇಟ್
ಕೇಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪರೊಶಸಿತಿ’ಗೆ ಕನಾ್ಖಟಕ
ರಾಜಯಾ
ರಸ್ತಿ
ಸಾರಗೆ
ನಿಗಮ
(ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ
ಆಿಂತರಕ
ನಿಯತಕಾಲ್ಕ ‘ಸಾರಗೆ ಸಿಂಪದ’ಕೆಕಿ
ಬಳಿಳು ಮತುತಿ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟಟುಲು
ಜನಜ್ಗೃತ್ ಮೂಡಿಸುವ ‘ರೆೇಡಿಯ
ಜಿಿಂಗಲ್ಸಿ’ಗೆ ಕಿಂಚಿನ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷಟು್ದ ಪುಣೆಯಲ್್ಲ ನಡೆದ
12ನೆೇ ವಿಶ್ವ ಸಾವ್ಖಜನಿಕ ಸಿಂವಹನ
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್್ಲ ಅಲ್್ಲನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ
ಸಚಿವ ದಿಲ್ೇಪ್ ಕಾಿಂಬಳು ಪರೊಶಸಿತಿ ಪರೊದ್ನ
ಮಾಡಿದರು ಎಿಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ
ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ
ಸನ್್ಮನ

ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೂಯ ಸರ್ ಎಾಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ರಯಯಾ ವಸ್ತೂಸಾಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಬಳಿ ನಿರ್ಥಿಸಿರುವ ಸ್್ ಕೈವಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಂಗಳವಾರ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಯಿತು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಮೂರು ಸ್ ಕೈವಾಕ್ಗೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ಪಾಲ್ಕೆಯು
ಸಾವ್ಖಜನಿಕ–ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್್ಲ
ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್್ಲ ನಿಮ್್ಖಸಿರುವ ಸ್ಕಿಕೈವಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜ್ರ್್ಖ ಮಿಂಗಳವಾರ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಕಸ್ತಿರಬಾ ರಸ್ತಿಯ ಸರ್ ಎಿಂ.ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರಯಯಾ
ವಸುತಿಸಿಂಗರೊಹಾಲಯದ
ಬಳಿ ನಿಮ್್ಖಸಿರುವ ಸ್ಕಿಕೈವಾಕ್ 32 ಮ್ೇ.
ಉದ್ದ, ತಲ್ 3 ಮ್ೇ. ಅಗಲ ಹಾಗೂ
ಎತತಿರ ಹಿಂದಿದೆ.
ಲ್ಫ್ಟು ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಪರೊತ್ವಷ್ಖ
₹5.1 ಲಕ್ಷ ನೆಲಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ
₹4 ಲಕ್ಷ ಜ್ಹೇರಾತು ಶುಲಕಿವನ್ನು
ಖಾಸಗಿ
ಸಿಂಸ್ಥೆಯು
ಪಾಲ್ಕೆಗೆ
ಪಾವತ್ಸಲ್ದೆ.
ದಮ್ಮಲ್ರು
ಒಳವತು್ಖಲ
ರಸ್ತಿಯ ಡೆಲ್ ಕಿಂಪನಿ ಸಿಗನುಲ್ ಬಳಿ
ನಿಮ್್ಖಸಿರುವ ಪಾದಚಾರ ಮೇಲಸಿೇತುವ

ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳು

₹1.50

ಕೋಟಿ
ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೂಯ ಸ್್್ಕೈವಾಕ್ ವೆಚ್ಚ

₹1.35

ಕೋಟಿ
ಎಚ್ಎಎಲ್ ರಸ್ತೂಯ ಶಂತಿಸಾಗರ್
ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಸ್್್ಕೈವಾಕ್ ವೆಚ್ಚ

₹1.50ಕೋಟಿ

ದೊಮ್ಮಲೂರು ಒಳವರ್ತುಲ ರಸ್ತೂಯ ಡೆಲ್
ಲ್
ಕಂಪನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಸ್್್ಕೈವಾಕ್ ವೆಚ್ಚ
27.20 ಮ್ೇ. ಉದ್ದ, 3.50 ಮ್ೇ.
ಅಗಲ ಹಾಗೂ 3 ಮ್ೇ. ಎತತಿರವಿದೆ.
ಲ್ಫ್ಟು ಅಳವಡಿಸಿದು್ದ, ಒಮ್ಮ 8
ಮಿಂದಿಯನ್ನು
ಹತೊತಿಯಯಾಬಲ್ಲದು.

ಪರೊತ್ವಷ್ಖ ₹10.80 ಲಕ್ಷ ನೆಲಬಾಡಿಗೆ
ಹಾಗೂ ₹2.50 ಲಕ್ಷ ಜ್ಹೇರಾತು ಶುಲಕಿ
ಪಾಲ್ಕೆಗೆ ಬರಲ್ದೆ.
ಎಚ್ಎಎಲ್ ರಸ್ತಿಯ ಶಾಿಂತ್ಸಾಗರ್
ಹೇಟ್ಲ್
ಬಳಿ
ನಿಮ್್ಖಸಿರುವ
ಮೇಲಸಿೇತುವ 26.20 ಮ್ೇ. ಉದ್ದ,
3.60 ಮ್ೇ. ಅಗಲ ಹಾಗೂ 3 ಮ್ೇ.
ಎತತಿರ ಹಿಂದಿದೆ. ಲ್ಫ್ಟು ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಪರೊತ್ವಷ್ಖ ₹7 ಲಕ್ಷ ನೆಲಬಾಡಿಗೆ
ಹಾಗೂ ₹3.75 ಲಕ್ಷ ಜ್ಹೇರಾತು ಶುಲಕಿ
ಪಾಲ್ಕೆಗೆ ಪಾವತ್ಸಲ್ದೆ.
ನಗರದಲ್್ಲ ಒಟ್ಟು 153 ಸ್ಕಿಕೈವಾಕ್
ನಿಮ್್ಖಸಲು
ಉದೆ್ದೇಶ್ಸಲ್ಗಿದು್ದ,
ಈ ಪೈಕಿ 33 ಪೂಣ್ಖಗೊಿಂಡಿವ.
ಇನ್ನು 8 ಮುಗಿಯುವ ಹಿಂತದಲ್್ಲವ.
49 ಪಾದಚಾರ ಮೇಲಸಿೇತುವಗಳ್
ಪಾರೊರಿಂಭಿಸುವ ಹಿಂತದಲ್್ಲವ. ಇನ್ನು
36
ಮೇಲಸಿೇತುವ
ನಿಮಾ್ಖಣಕೆಕಿ
ಅನ್ಮ್ೇದನೆ
ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
ಎಿಂದು ಮೇಯರ್ ಆರ್.ಸಿಂಪತ್ ರಾರ್
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸೆಂಸ್ಥೆ (ಎಫ್ಕಸಿಸಿಐ) ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಮಹಿಳಾ
ದಿರ್ಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾ ಶಶಿಧರ್, ರೋವತಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ್, ದಿೋಪ್ತು ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್, ಅರುಣಾ ರವಿ, ಮಧುರಾ ಎೆಂ ಛತ್ರಪತಿ, ಸಿ.ಜಿ.
ಸುಷ್ಮಾಮಾ, ವಿದ್್ಯರತ್ನಾರಾಜ್, ಡಾ. ಸಿ.ಪುಷ್ಪಲತ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಪ್.ವಿ. ಪದಮಾಜ (ಕುಳಿತವರು ಎಡದಿೆಂದ) ಅವರನ್ನಾ ಸರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತ್. ಸೆಂಸ್ಥೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ. ರವಿ, ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್್ಟ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎೆಂ.ಸಿ. ದಿನೋಶ್, ಸೆಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೆಸಿಸಿ
ಲಾರನ್ಸಿ, ಎಸ್ಬಿಐ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಪಕಿ ಅಚನಾರ್ ರಸತುೋಗಿ ಇದ್್ದರ
–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

16ಕ್ಕೆ ಆರ್ಪಿಐ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಅಧಿವೋಶನ ಇಂದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಪಬಿ್ಲಕನ್ ಪಾಟಿ್ಖ
ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ(ಆರ್ಪಿಐ) ವಜರೊಮಹೇತಸಿವದ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಇದೆೇ
16ರಿಂದು ದೆಹಲ್ಯಲ್್ಲ ರಾಷ್ಟು್ೇಯ
ಅಧಿವೇಶನ ಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಿಂದು
ರಾಜಯಾ ಘಟಕದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಎಿಂ.ವಿಂಕಟಸಾ್ವಮ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಮಿಂಗಳವಾರ ಇಲ್್ಲ ಪತ್ರೊಕಾಗೊೇಷ್್ಠಯಲ್್ಲ
ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು,
‘ಅದೆೇ ದಿನ ರಾಷಟು್ ಪರೊತ್ನಿಧಿಗಳ
ಮಹಾಸಭ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ರಾಷ್ಟು್ೇಯ
ಅಧಯಾಕ್ಷರ
ಮತುತಿ
ರಾಷ್ಟು್ೇಯ
ಕಾಯ್ಖಕಾರಣಿ ಸದಸಯಾರ ಚುನಾವಣೆ
ಜರುಗಲ್ದೆ. ನ್ತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕಿಯಾದ
ರಾಷ್ಟು್ೇಯ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟು್ೇಯ
ರಾಜಯಾಕಾರಣಿ
ಸದಸಯಾರ
ಹೆಸರನ್ನು
ಘೇಷ್ಸಲ್ಗುತತಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹಿಂದ್ಣಿಕೆ
ಮತುತಿ ಸ್ಪರ್್ಖಯ ನಿಣ್ಖಯ ಸ್ೇರದಿಂತೆ
ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿಧಾ್ಖರಗಳನ್ನು
ಕೆೈಗೊಳಳುಲ್ಗುವುದು’ ಎಿಂದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ಮಲಯಾ
ಆಸ್ಪ್ಪತೆರೊಯಲ್್ಲ
ಚಿಕಿತೆಸಿ
ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ
ಲೇಕಾಯುಕತಿ ನಾಯಾಯಮೂತ್್ಖ ಪಿ.
ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟಿಟು ಅವರು ಗುಣಮುರರಾಗಿದು್ದ, ಬುಧವಾರ ಆಸ್ಪ್ಪತೆರೊಯಿಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧಯಾತೆ ಇದೆ.
ಎಿಂದಿನಿಂತೆ ಆಹಾರ ಸ್ೇವಿಸುತ್ತಿರುವ
ಅವರನ್ನು ಸೇಮವಾರವೇ ತ್ೇವರೊ
ನಿಗಾ ಘಟಕದಿಿಂದ ವಿಶೆೇಷ ವಾರ್್ಖಗೆ
ಸಥೆಳಿಂತರಸಲ್ಗಿತುತಿ. ಎದೆ, ಹಟ್ಟು,
ಕೆೈ, ತೊಡೆ ಸ್ೇರ ದೆೇಹದ 11 ಕಡೆ
ಚಾಕು ಇರತದಿಿಂದ ಆಗಿದ್ದ ಗಾಯಗಳ್
ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತಿವ. ಅವರ ಆರೇಗಯಾ
ಸಹಜ ಸಿಥೆತ್ಗೆ ಮರಳ್ತ್ತಿದೆ ಎಿಂದು
ಹೃದರೊೇಗ ತಜಞಾ ಡಾ.ದಿವಾಕರ್ ಭಟ್
‘ಪರೊಜ್ವಾಣಿ’ಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಲೇಕಾಯುಕತಿರನ್ನು
ಜೆಡಿಎಸ್
ರಾಷ್ಟು್ೇಯ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ.ದೆೇವೇಗೌಡ
ಅವರು
ಭೇಟಿಯಾಗಿ
ಆರೇಗಯಾ

ವಿ ಚಾ ರ ಸಿ ದ ರು .
ನಿಂತರ ಸುದಿ್ದಗಾರರ
ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ
ಗೌಡರು, ‘ಘಟನೆ
ನಡೆದ
10
ನಿ ಮ್ ಷ ದ ಲ್್ಲ
ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಶೆಟಿಟು
ಅವರನ್ನು
ಆಸ್ಪ್ಪತೆರೊಗೆ
ಕರೆತರಲ್ಗಿತುತಿ.
ಹೇಗಾಗಿ,
ಅಪಾಯದಿಿಂದ
ಪಾರಾಗಿದ್್ದರೆ’ ಎಿಂದರು.
‘ಗೃಹ ಇಲ್ಖೆಯಲ್್ಲ ಮುರಯಾಮಿಂತ್ರೊ
ಸಿದ್ದರಾಮಯಯಾ
ಹಸತಿಕ್ೇಪ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್್ದರೆ.
ಗೃಹ
ಸಚಿವರಗೆ
ಸ್ವತಿಂತರೊವಾಗಿ
ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು
ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆೇಶದಲ್್ಲ ಮ್ದಲ ಬಾರಗೆ
ಇಿಂಥ ದುಘ್ಖಟನೆ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಿಂದರು.
‘ಐಎಎಸ್
ಮತುತಿ
ಐಪಿಎಸ್
ಅಧಿಕಾರಗಳ್ ಯಾರದ್ದೇ ಹಡಿತದಲ್್ಲ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್್ದರೆ. ಮುರಯಾಮಿಂತ್ರೊ
ಹಡಿತದಲ್್ಲಯೂ ಅವರಲ್ಲ’ ಎಿಂದು
ಹೆೇಳಿದರು.

ನಿವೃತ್್ತ
ೃ ್ತ ವಯೋಮಿತ್
ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಸಕಾ್ಖರ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ
ವಯಸುಸಿ ಹೆಚಿಚಿಸುವ ಪರೊಸಾತಿಪವನ್ನು
ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಖರ ಕೂಡಲೇ ಕೆೈಬಿಡಬೇಕು’
ಎಿಂದು ಉದಯಾೇಗಕಾಕಿಗಿ ಯುವಜನರು
ವೇದಿಕೆ ಆಗರೊಹಸಿದೆ.
ಮಿಂಗಳವಾರ ಇಲ್್ಲ ಪತ್ರೊಕಾಗೊೇಷ್್ಠಯಲ್್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ವೇದಿಕೆಯ
ಸಿಂಚಾಲಕ ಮುತುತಿರಾಜು, ‘ನಿವೃತ್ತಿ
ವಯಸಸಿನ್ನು 60ರಿಂದ 62 ವಷ್ಖಕೆಕಿ
ಏರಸಲು ಸಕಾ್ಖರ ಮುಿಂದ್ಗಿದೆ. ಇದು
ಯುವಜನ ವಿರೇಧಿ ಕರೊಮ. ಕೂಡಲೇ
ಅದನ್ನು 58 ವಷ್ಖಕೆಕಿ ಇಳಿಸಬೇಕು’
ಎಿಂದು ಒತ್ತಿಯಿಸಿದರು.
‘ಸಕಾ್ಖರದ ಈ ನಡೆಯ ವಿರುದಧಿ
ಇದೆೇ 25ರಿಂದು ಬಸವನಗುಡಿಯ
ನಾಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದ್ನದಲ್್ಲ
‘ಘನತೆಯ
ಉದಯಾೇಗ
ಮತುತಿ
ಉದಯಾೇಗ ಭದರೊತೆ ಖಾತ್ರೊ ನಿೇಡದ
ಪಕ್ಷಕೆಕಿ ಓಟಿಲ್ಲ’ ಎಿಂಬ ಘೇಷ
ವಾಕಯಾದಿಂದಿಗೆ
‘ರಾಜಕಿೇಯ
ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ
ಎಚಚಿರಕೆ
ಸಮಾವೇಶ’
ನಡೆಸಲ್ಗುವುದು ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

