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ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣವಿರಲ್ದ್ದು, ಮಳೆಯಾಗುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು
ಹೆದ್ದುರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಗುಡುಗು–ಸಿಡಿಲು
ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ.
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ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ರದ್ದು
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ಸಂತೊೇಷ ರ್ಗಳಿಕೊಪ್ಪ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೊಲ್ೇಸ್ ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪಕಟಿರ್ (ಪಿಎಸ್ಐ) ಹುದದುಗಳ ಭತ್್ಗಗೆ
ಹಲವು ವಷ್ಗಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿದದು ಸಂದಶ್ಗನ ಪರಿರಿಕ್ರಿಯಯನ್ನು ಈ
ವಷ್ಗದಿಂದ ರದ್ದುಪಡಿಸಲ್ಗಿದ.
‘ಈ ಕರಿಮವು ಅವೆೈಜಾಞಾನಕವಾ
ಗಿದ್ದು, ಜನಸನುೇಹಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆೇಮಕ
ಮಾಡುವ ಪರಿರಿಕ್ರಿಯಗೆ ಅಡಿ್ಯಾಗಲ್ದ’
ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಿಯ ನವೃತತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಗಳ ವಲಯದಿಂದ ವ್ಯಕತಿವಾಗಿದ.
ಪೊಲ್ೇಸ್
ಇಲ್ಖೆಯಲ್ಲಿ
ಖಾಲ್ ಇರುವ 300 ಪಿಎಸ್ಐ
ಹುದದುಗಳ
ಭತ್್ಗಗಾಗಿ
ಇತ್ತಿೇಚೆಗಷಟಿೇ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಹರಡಿಸಲ್ಗಿದ. ಲಕ್ಂತರ
ಅಭ್ಯಥಿ್ಗಗಳು ಅರ್್ಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದುರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಗರದ ಗೂರಿಪ್ ‘ಸಿ’
ದಜೆ್ಗಯ ಹುದದುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಪಿಎಸ್ಐ ನೆೇಮಕಾತ್ ಪರಿರಿಕ್ರಿಯ ಆರಂಭ
ವಾದಾಗಿನಂದ ಸಂದಶ್ಗನ ನಡೆಸಿ
ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಗುತ್ತಿತ್ತಿ. ‘ಗೂರಿಪ್ ‘ಸಿ’
ಹಾಗೂ ‘ಡಿ’ ದಜೆ್ಗ ಹುದದುಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಥಿ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಾಗ
ಸಂದಶ್ಗನ
ನಡೆಸಬಾರದ್’
ಎಂಬುದಾಗಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಗರ

ಪಿಎಸ್ಐ ನೋಮಕಾತಿ
ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ

‘ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಲಿದೆ’

ಆದೇಶ
ಹರಡಿಸಿದ.
ಅದನ್ನು
ಆಧರಿಸಿ
ಪೊಲ್ೇಸ್ ನೆೇಮಕಾತ್
ನಯಮಕ್ಕೆ ತ್ದ್ದುಪಡಿ
ಮಾಡಲ್ಗಿದ.
‘300
ಪಿಎಸ್ಐ
ಹುದದುಗಳಿಗೆ
ಅರ್್ಗ
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ನ. 6 ಕೊನೆಯ
ದಿನವಾಗಿತ್ತಿ. ಅರ್್ಗ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯಥಿ್ಗಗಳನ್ನು ದೈಹಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆ, ಲ್ಖಿತ
ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆ
ಮೂಲಕ ಪ್ರದಶ್ಗಕವಾಗಿ ಹುದದುಗೆ
ಆಯಕೆ ಮಾಡಲ್ಗುವುದ್. ಅದಕ್ಕೆ
ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಗಿದ’ ಎಂದ್ ನೆೇಮಕಾತ್ ವಿಭಾಗದ
ಎಡಿರ್ಪಿ
ಟ್.ಸುನೇಲ್ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
ವಿಶೇಷ
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‘ಸಂದಶ್ಗನಕ್ಕೆ ಆಯಕೆ ಆಗುವ ಕ್ಲ ಅಭ್ಯಥಿ್ಗಗಳಿಗೆ 10 ಅಂಕಗಳ ಪೈಕ್ ಹಚಿಚಾನ
ಅಂಕ ನೇಡುವಂತ ಪರಿಭಾವಿಗಳ ಒತತಿಡವೂ ಹಚಿಚಾರುತತಿದ. ಇಂರ ಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಿ
ಸಂದಶ್ಗನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದ್ ಒಳ್್ಳಯದ್’ ಎಂದ್ ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
‘ಸಂದಶ್ಗನದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕ ಪಡೆದವರು ಹುದದುಗೆ ಆಯಕೆಯಾಗುತತಿರೆಂಬುದ್ ಸುಳು್ಳ. ದೈಹಿಕ, ಲ್ಖಿತ ಹಾಗೂ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಪರಿೇಕ್ಷೆ
ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಉತತಿಮ ಅಭ್ಯಥಿ್ಗಯೇ ಇಲ್ಖೆಗೆ ಬರುತತಿರೆ’ ಎಂದ್
ಅವರು ವಿಶ್್ವಸ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
‘ಪರಿಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು.
‘ದೈಹಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿೇಣ್ಗ
ರಾದ ಅಭ್ಯಥಿ್ಗಗಳು ಲ್ಖಿತ ಪರಿೇಕ್ಷೆ
ಬರೆಯಬೇಕು.
ಪರಿರಮ
ಪತ್ರಿಕ್ಗೆ
(ಭಾಷಂತರ, ಪರಿಬಂಧ, ಸ್ರಾಂಶ)
50
ಅಂಕ
ಹಾಗೂ
ಎರಡನೆೇ
ಪತ್ರಿಕ್ಗೆ
(ಸ್ಮಾನ್ಯ
ಜಾಞಾನ)
150
ಅಂಕಗಳನ್ನು
ನಗದಿಪಡಿಸಲ್ಗಿದ.
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಪಡೆದ
ಅಂಕ
ಹಾಗೂ
ಚ್ಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಮಿೇಸಲ್ತ್ ನಯಮಗಳ ಪರಿಕಾರ ಅಹ್ಗ
ಅಭ್ಯಥಿ್ಗಗಳನ್ನು
ಆಯಕೆ
ಮಾಡಿ
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ
ಪರಿೇಕ್ಷೆ
ನಡೆಸಲ್ಗುತತಿದ.
ಅದಾದ
ನಂತರವೆೇ ಅಂತ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಕಟ್ಸಲ್-

ಗುವುದ್’ ಎಂದ್ ಹೇಳಿದರು.
‘ಇದ್ವರೆಗೂ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ
ಸಂದಶ್ಗನ
ನಡೆಸಲ್ಗುತ್ತಿತ್ತಿ.
ಇಲ್ಖೆಯ ಉನನುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಮಾನಸಿಕತಜಞಾರು ಹಾಗೂ ವಿಷಯ
ಪರಿಣಿತರು ಅಭ್ಯಥಿ್ಗಗಳ ಮೌಖಿಕ
ಸಂದಶ್ಗನ ನಡೆಸುತ್ತಿದದುರು. ಈ ಬಾರಿ
ಅಂರ ಸಂದಶ್ಗನ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಇದ್
300 ಹುದದುಗಳ ನೆೇಮಕಾತ್ಗೆ ಮಾತರಿ
ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ದ. ಇದಕೂಕೆ ಮುನನು
ಹರಡಿಸಲ್ಗಿರುವ 200 ಹುದದುಗಳ
ನೆೇಮಕಾತ್ಯಲ್ಲಿ
ಯಥಾಪರಿಕಾರ
ಸಂದಶ್ಗನ ಇರಲ್ದ’ ಎಂದ್ ಅವರು
ಮಾಹಿತ್ ನೇಡಿದರು.
ಜನಸ್ೋಹಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊರತೆ:

ಪೊಲೋಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಸಿವಿಲ್)
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ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದದೆ

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೋಸ್
ಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಸಿವಿಲ್)
ಸಬ್ಇ

ಆದ್ೋಶದನ್ವಯ ಪಿಎಸ್ಐ ನೋಮಕಾತಿ
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ರದ್ದೆಪಡಿಸಲಾಗಿದ್

ಪೊಲೋಸ್ ಸಬ್
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಸಿವಿಲ್) ಸ್ೋವಾನಿರತರು
‘ಸಂದಶ್ಗನ
ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದ್
ತಪು್ಪ. ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಖೆಯಲ್ಲಿ
ಜನಸನುೇಹಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕೊರತ
ಉಂಟಾಗಲ್ದ’ ಎಂದ್ ನವೃತತಿ ಡಿರ್ಪಿ
ಡಾ. ಡಿ.ವಿ.ಗುರುಪರಿಸ್ದ್ ಆತಂಕ
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
‘ಪಿಎಸ್ಐ ಆದವರು ದಿನದ 24
ಗಂಟೆ ಜನರ ಜೊತಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಅಂರ ಹುದದುಗೆ ಬರುವ ಅಭ್ಯಥಿ್ಗಯ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಾನಸಿಕ
ಸ್ಮರ್ಯ್ಗವನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಸಂದಶ್ಗನದಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ಗುತತಿದ. ಆತ ಜನರ

ಪ್ರ್ರಕ್್ರಯೆಯಡಿ ನಡೆಸುತಿತಿದದೆ ಸಂದಶಕಾನ
ಟಿ. ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್, ಎಡಿಜಿಪಿ
ಜೊತ ಹೇಗೆ ನಡೆದ್ಕೊಳು್ಳತತಿನೆ, ಕ್ಲಿಷಟಿ
ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದ್ರಿಸುತತಿನೆ,
ಆತ ಇಲ್ಖೆಗೆ ಸೇರಲ್ ಅಹ್ಗನೆೇ
ಎಂಬಿತ್ಯದಿ ಪರಿಶ್ನುಗಳಿಗೂ ಉತತಿರ
ಪಡೆಯಲ್ಗುತತಿದ’ ಎಂದರು.
‘ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್, ಕ್ಎಎಸ್
ಹಾಗೂ ಡಿವೆೈಎಸಿ್ಪ ಹುದದುಗಳ ನೆೇಮ
ಕಾತ್ಗೆ ಸಂದಶ್ಗನ ಇದ. ಪಿಎಸ್ಐಗೆ
ಸಂದಶ್ಗನ
ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದ್
ಅವೆೈಜಾಞಾನಕ ಕರಿಮ. ಪಿಎಸ್ಐ ಆದವರೆೇ
ಬಡಿತಿ ಪಡೆದ್ ಇನ್ಸ್ಪಕಟಿರ್, ಎಸಿಪಿ
ಹಾಗೂ ಡಿವೆೈಎಸಿ್ಪ ಆಗುತತಿರೆಂಬುದನ್ನು
ಇಲ್ಖೆ ಮರೆತಂತ ಕಾಣುತತಿದ’ ಎಂದ್
ಗುರುಪರಿಸ್ದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿವೆ 36 ರಸ್ತೆಗಳು
ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನ್ ನೇಡ್ದ ಸಿ.ಎಂ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿವಿಧ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶನವಾರ
ಚ್ಲನೆ ನೇಡಿದರು. ಪರಿಮುಖವಾಗಿ
ಡಾ. ಮುತ್ತಿರಾಜ್ ಕ್ಳಸೇತ್ವೆಯನ್ನು
ಸಂಚ್ರಕ್ಕೆ
ಮುಕತಿಗೊಳಿಸಲ್ಯಿತ್.
ಜತಗೆ, ಸ್್ಮಟ್್ಗ ಸಿಟ್ ಯೇಜನೆಯ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ಶಂಕುಸ್್ಥಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ಯಿತ್.
‘ಸ್್ಮಟ್್ಗ ಸಿಟ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ
ನಗರದ ಕ್ೇಂದರಿ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಉದದುೇಶವಿದ. ಈ
ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ 36 ರಸತಿಗಳನ್ನು
ಟೆಂಡರ್ಶ್್ಯರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್್ಮಟ್್ಗ
ರಸತಿಗಳನಾನುಗಿ
ಮೇಲದುಜೆ್ಗಗೆೇರಿಸಲ್ಗುವುದ್’
ಎಂದ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಹೇಳಿದರು.
‘ಮೊದಲ
ಹಂತದಲ್ಲಿ
20
ರಸತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಎರಡನೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
16 ರಸತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಲ್
ಗುವುದ್. ಒಟ್ಟಿ ₹434 ಕೊೇಟ್ ವೆಚಚಾ
ದಲ್ಲಿ 29.67 ಕ್.ಮಿೇ. ಉದದುದ
ರಸತಿಗಳನ್ನು ಸ್್ಮಟ್್ಗ ಮಾಡಲ್ಗು
ವುದ್’ ಎಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯಗೆ ಪರಿಹಾರ:
‘ನಾಲ್ಕೆ ಪರಗಳ ಡಾ. ಮುತ್ತಿರಾಜ್
ಕ್ಳಸೇತ್ವೆ
ದಿ್ವಮುಖ
ಸಂಚ್ರ
ಒಳಗೊಂಡಿದ. ಈ ಭಾಗದ ಸಂಚ್ರ
ದಟಟಿಣೆ ಸಮಸ್ಯ ಇದರಿಂದ ನೇಗಲ್ದ’
ಎಂದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸತಿಯಿಂದ
ಸಿಲ್ಕೆಬೇರ್್ಗ
ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ
ಹರವತ್್ಗಲ ರಸತಿಯಲ್ಲಿನ ಡಾ.
ಮುತ್ತಿರಾಜ್ ವೃತತಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಳಸೇತ್ವೆಯನ್ನು ನಮಿ್ಗಸಲ್ಗಿದ. ಮೈಸೂರು
ರಸತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ, ಕನಕಪುರ
ರಸತಿ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ಜಯನಗರದ
ಬನೆನುೇರುಘಟಟಿ ರಸತಿ, ಬಿ.ಟ್.ಎಂ. ಲೇಔಟ್
ಹಾಗೂ ಸಂಟರಿಲ್ ಸಿಲ್ಕೆ ಬೇರ್್ಗ
ನಡುವೆ
ಸಂಚರಿಸುವವರು
ಈ
ಕ್ಳಸೇತ್ವೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದ್.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂರ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಚಾಲನ್ ನೇಡ್ದರು. (ಎಡದ್ಂದ) ಉಪ ಮೇಯರ್
ಸಿ.ಆರ್. ರಾಮಮೋಹನ ರಾಜು, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಸಂಸದ ಪಿ.ಸಿ ಮೋಹನ್, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶ�
ಶ�ೇಕ,
ಮೇಯರ್ ಎಂ. ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂರ್ರಿ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ವಸರ್ ಸಚಿವ ವಿ.
ಸಸ�
�ೇಮಣ್ಣ ಇದ್ದರು ಪರಿಜಾವಾಣಿ ಚಿತರಿ

‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ ರಸ್್ತಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
l ಪ್ದಚ್ರಿ ಮಾಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯೇಕ ಕೊಳವೆ
l ಏಕರಿೇತ್ಯ ರಸತಿ ಮಾಗ್ಗದಿಂದ ತಡೆರಹಿತ ಸಂಚ್ರ
l ಸುಧಾರಿತ ಸಂಚ್ರ ನವ್ಗಹಣಾ ಸ್ಮರ್ಯ್ಗ
l ಹಸ ಪ್ದಚ್ರಿ ಸನುೇಹಿ ಮಾಗ್ಗ
l ಲ್್ಯಂರ್ಸಕೆೇಪಿಂಗ್ ಮತ್ತಿ ಬಿೇದಿ ದಿೇಪ

ಸಿಗ್ಲ್ ಮುಕತಿ ಜಂಕ್ಷನ್: ವಾಟಾಳ್
ನಾಗರಾಜ್ ರಸತಿ ಮತ್ತಿ ಮಾಗಡಿ
ಡಿವೆೈಷನ್
ರಸತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಸ್ೇತ್ವೆ
ಮತ್ತಿ
ಕ್ಳಸೇತ್ವೆ
ಒಳಗೊಂಡ
ಗೆರಿೇಟ್ ಸಪರೆೇಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಶಂಕುಸ್್ಥಪನೆ
ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು.
₹30
ಕೊೇಟ್
ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ
ಈ
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಕ್ೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲ್ಗುತ್ತಿದ.
ಡಂಬರು
ಮಿಶ್ರಣ
ಘಟಕ:
ನಗರದ
ರಸತಿಗಳಲ್ಲಿನ
ಗುಂಡಿ

l ₹434 ಕೇಟಿ ವೆಚ್ಚ
l ಮೊದಲ ಹಂತದಲಿಲಿ 20
ರಸ್್ತಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಡಿ.1ರಿಂದ ಬೋದರ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಮಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕ್ಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷಟಿ್ೇಯ ನಲ್ದುಣದಿಂದ
ಬಿೇದರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಡಿಸಂಬರ್ 1ರಿಂದ ‘ಟ್ರಿಜೆಟ್’ ಕಂಪನಯ ಹಸ ವಿಮಾನ
ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಲ್ದ.
ಅದರ ಜೊತಗೆಯೇ ನಲ್ದುಣದಿಂದ ಆರು ಹಸ ಮಾಗ್ಗಗಳಿಗೆ
ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲ್ದ್ದು, ಎರಡು ನೂತನ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳೂ ಸೇವೆ
ಆರಂಭಿಸಿವೆ.
‘ನಲ್ದುಣದ ಬಳಕ್ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಯಾನಗಳ ಲಭ್ಯತ
ನೇಡಿಕೊಂಡು ಚಳಿಗಾಲದ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಮಗೊಳಿಸಲ್ಗಿದ.
ಪರಿಯಾಣಿಕರ ಅನ್ಕೂಲಕಾಕೆಗಿ ಹಸದಾಗಿ ಅಡಿ್ೇಸ್ ಅಬಾಬಾ, ಆ್ಯಮ್ಸಟಿರ್
ಡಾ್ಯಮ್, ಜೊೇಧಪುರ, ಜಾಸು್ಗಗುಡಾ, ಬಿೇದರ್ ಮತ್ತಿ ಟ್ಟ್ಕೊೇರಿನ್
ಮಾಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲ್ವೆ. 2020ರ ಮಾರ್್ಗ
28ರವರೆಗೂ ಈ ಸೇವೆ ಇರಲ್ದ’ ಎಂದ್ ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವೆ.
‘ಇಥಿಯೇಪಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಎಲ್ಎಂ ರಾಯಲ್ ಡರ್
ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಗಳೂ ನಲ್ದುಣಕ್ಕೆ ಲಗೆಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇದ್ ನಲ್ದುಣದ
ಮತೊತಿಂದ್ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲಿ’ ಎಂದ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ‘ಹಸ ಮಾಗ್ಗಗಳ
ಆರಂಭದಿಂದಾಗಿ ನಲ್ದುಣವು 25 ಅಂತರರಾಷಟಿ್ೇಯ ಸೇರಿದಂತ 82 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಸಂಪಕ್ಗ ಸ್ಧಿಸುವ ಸ್ಮರ್ಯ್ಗ ಹಂದಿದ’ ಎಂದ್ ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವೆ.

ಚಿತ್್ರವಳಿ

₹18.72ಕೋಟಿ

ಉದ್ದ

ಮುಖ್ಯಂಶಗಳು

ನಾಗರಾಜ್ ‘ಪರಿಜಾವಾಣಿ’ಗೆ
ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.
‘ಜೆಡಿಎಸ್ಗೂ ನನಗೂ
ಯಾವುದೇ ರಿೇತ್ಯ
ಸಂಬಂಧವಿಲಲಿ. ಉಚ್ಚಾಟನೆ
ಮಾಡಿದರೆ ತಯಿ
ಚ್ಮುಂಡೆೇಶ್ವರಿಗೆ 101
ತಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವೆ.
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದದುವ ನಾನಲಲಿ.
ವೆೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗೆದಿದುದದು’ ಎಂದ್
ಅವರು ಹೇಳಿದಾದುರೆ.
ಆದರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ
ಉಚ್ಚಾಟ್ಸದ ಹೇದರೆ ಪಕ್ಷ
ಬಿಟ್ಟಿ ಹೇಗುವುದಿಲಲಿ, 2021ರಲ್ಲಿ
ತಮ್ಮ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲ್ದ್ದು,
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ
ಮುಂದ್ವರಿಯುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸಿದಾದುರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ
ಸೇರುವ ಬಗೆಗೆಯೂ ಯೇಚಿಸಿಲಲಿ,
ಸಿನಮಾ ನಮಾ್ಗಣವನ್ನು
ಮುಂದ್ವರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು
ಹೇಳಿದಾದುರೆ.
ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಧಾನ
ಪರಿಷತ್ಗೆ ಆಯಕೆಯಾಗಿದದು
ಪುಟಟಿಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಈಚೆಗೆ
ಉಚ್ಚಾಟ್ಸಿದದುನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಸ್ಮರಿಸಬಹುದ್.

ನಿಮಾಮಾಣ ವೆಚ್ಚ

ಮೋಟರ್

l ವಾಹನ ನಲ್ಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಗದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿಧಾನ
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಬಂಡಾಯದ
ಬಿಸಿ ಏರತೊಡಗಿದ್ದು, ತಂತ್ರಿಕವಾಗಿ
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದದುರೂ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ
ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ
ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದಾದುರೆ.
‘ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ
ರೇಗವಿಲಲಿ. ಆದದುರಿಂದ ಔಷಧಿ
ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. ವಿನಾ
ಕಾರಣ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವಗ್ಗದಲ್ಲಿದದುೇವೆ. ತಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯಷಟಿೇ
ಈಗಲೂ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿದದುೇವೆ.
ಕುಮಾರಸ್್ವಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ 8 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ
ಜೆಡಿಎಸ್ನಂದ ದೂರವಾಗಿದದುವು’
ಎಂದ್ ಸಂದೇಶ್

ಮುತ್ತಿರಾಜ್ ಕೆಳಸೋತ್ವೆ

284

l ಬಲ್ಲಿರ್ಸ್್ಗಗಳ ಅಳವಡಿಕ್

ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಔಷಧ ಪಡೆಯುವ
ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ: ಸಂದೋಶ್ ನಾಗರಾಜ್

5.50

ಮೋಟರ್

ಎತ್ತರ

2X75

ಲೆ�ೇಕ್�
ಲೆ�
ಕ್�ೇಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವರ್ಯಂದ ನ್ಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ
ಮುಖ್ಯರಸತುಯಲ್ಲಿ ₹4.5 ಕ್ಕ್�
�ೇಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕ್ೈಗೆರ್ತುಕ್�ಳ್ಳಲಿರುವ ಡಾಂಬರಿೇಕರಣ,
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗಕಾ ನಮಾಕಾಣ, ಬಿೇದ್ದ್ೇಪ ಅಳವಡ್ಕ್ ರ್ಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ
ಡಾ.ಕ್.ಶ್ರೀನವಾಸಮೂರ್ಕಾ ಚಾಲನ್ ನೇಡ್ದರು. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು
ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಮೋಟರ್ ಅಗಲ

(ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರ)

ಮುಚಚಾಲ್ ಮತ್ತಿ ರಸತಿ ದ್ರಸಿತಿಯ
ಉದದುೇಶದಿಂದ ಡಾಂಬರು ಮಿಶರಿಣ
ಘಟಕವನ್ನು
ಸ್್ಥಪಿಸಲ್ಗಿದ.
ಇದರ ಕಾಯಾ್ಗರಂಭಕೂಕೆ ಚ್ಲನೆ
ನೇಡಲ್ಯಿತ್.

ಬಿದರಹಳಿ್ಳ ಹೇಬಳಿ ಪರಿದೇಶದಲ್ಲಿ
₹7.35 ಕೊೇಟ್ ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ ಈ
ಘಟಕವನ್ನು ಸ್್ಥಪಿಸಲ್ಗಿದ.

ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ 62 ಲಕ್ಷ
ಮಕಕೆಳನ್ನು ತಲ್ಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಇಲ್ಖೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ.
‘ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಂದ ಹಿಡಿದ್
16 ವಷ್ಗದವರೆಗಿನ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ವಿವಿಧ
ಲಸಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೇಡಲ್ಗುತ್ತಿದ. ಒಂದೂ
ವರೆ ವಷ್ಗದ ಬಳಿಕ 5ರಿಂದ 6 ವಷ್ಗ

ಇರುವಾಗ ಡಿಪಿಟ್ ವಧ್ಗಕ ಲಸಿಕ್ ನೇಡ
ಬೇಕಾಗುತತಿದ. ಈ ಲಸಿಕ್ಯನ್ನು ಕ್ಲ
ಪ್ಲಕರುಮರೆತ್ಬಿಡುತತಿರೆ.ಹಾಗಾಗಿ,
ಶ್ಲ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂ
ಭಿಸಲ್ಗುತ್ತಿದ’ಎಂದ್
ಇಲ್ಖೆಯ
ಲಸಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪನದೇ್ಗಶಕ್
ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್. ರಜನ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಡಿ.11ರಿಂದ ಶಾಲಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ಆರೇಗ್ಯ
ಮತ್ತಿ
ಕುಟ್ಂಬ ಕಲ್್ಯಣ ಇಲ್ಖೆ ಡಿ. 11ರಿಂದ
ಡಿ.31ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲಲಿ ಸಕಾ್ಗರಿ
ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಲ್
ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಮಿ್ಮಕೊಂಡಿದ.

ಪಟ್ಟಣಗೆರೆಯ ಕನಾಕಾಟಕ ಸಂಸಕೃರ್ ವಿದಾ್ಯಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ್�ಂಡ್ದ್ದ ಕನನೆಡ ನುಡ್
ಹಬ್ಬ ರ್ಯಕಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರಂಗೆ�
ಗೆ�ೇಲಿ ಬಿಡ್ಸಿದರು.

ದ್ವಿತೇಯ ಪಿಯು
ಆನ್ಲೈನ್
ಪ್ರಶನೆಪತ್ರಕೆ ಇಲಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ಬಾರಿಯ ದಿ್ವತ್ೇಯ
ಪಿಯು ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಮೂಲಕ ಪರಿಶ್ನುಪತ್ರಿಕ್ ರವಾನಸುವುದ್
ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ತ್ಳಿಸಿದಾದುರೆ.
ಪ್ರಿರಮಿಕ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಿಢ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಚಿವ ಎಸ್. ಸುರೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯಲ್ಲಿ ಶುಕರಿವಾರ ನಡೆದ ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ
ತ್ಳಿಸಲ್ಯಿತ್ ಎಂದ್ ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿ
ಸಿವೆ.2018ರದಿ್ವತ್ೇಯಪಿಯುಸಿಪೂವ್ಗ
ಸಿದ್ಧತ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಗರಿ ಕಾಲೇ
ಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಯೇಗವನ್ನು ಯಶಸಿ್ವ
ಯಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಗಿತ್ತಿ. ಆದರೆ ಅದ್
ಅಂತ್ಮ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ.
‘ನರಂತರ ವಿದ್್ಯತ್ ಪೂರೆೈಕ್, ಶ್ೇ
100ರಷ್ಟಿ ವಿದ್್ಯತ್ ಬಾ್ಯಕ್ಅಪ್, ಇಂಟ
ರ್ನೆಟ್, ಫೊಟೊಕಾಪಿ ಯಂತರಿ ಸಹಿತ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಈ ವಷ್ಗ ಅದನ್ನು
ವ್ಯವಸ್ಥ ಮಾಡುವುದ್ ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ’ ಎಂ
ದ್ ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್
ವ್ಯವಸ್ಥ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ಧ್ಯ ಎಂದಿದಾದುರೆ.

