
3ಬೆಂಗಳೂರುನಗರಮಂಗಳವಾರ lಜೂನ್ 2, 2020

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ’
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ
ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ-
ವರೆಗಿನ ಮೆಟ್ರೊ ಮಾರ್ಗ (2ಬಿ ರೇಚ್)
ನಿಮಾ್ಗಣಕೆಕೆ ಅರತ್ಯವಿದದಾ ಹೆಚ್ಚುವರ
ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೇನಕೆಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್್ಗರ
ಹಸಿರು ನಿಶಾನ ನಿೇಡಿದೆ. 3,723 ಚ.ಮಿೇ.
ವಿಸಿ್ೇಣ್ಗದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೇನ
ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂರಳೂರು ಮೆಟ್ರೊ
ರೆೈಲು ನಿರಮ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್)
ಮಂದಾರಲ್ದೆ.

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಮೆಟ್ರೊ
ನಿಲ್ದಾಣದಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೊ
ರೆೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿಮಾ್ಗಣಗೊಳ್ಳಲ್ದೆ.

ಒಟ್್ಟ ₹10,584 ಕೊೇಟಿ ವೆಚಚುದ
ಈ ಮಾರ್ಗ ನಿಮಾ್ಗಣಕೆಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೇನ
ರ್ಯ್ಗ ಮಗಿಯುವ ಹಂತಕೆಕೆ
ಬಂದದೆ. ಅರತ್ಯವಿದದಾ ಹೆಚ್ಚುವರ
ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೇನಕ್ಕೆ ಈರ
ಅನ್ಮತಿ ದೊರೆತಿರುವುದು

ಮಾರ್ಗದ ನಿಮಾ್ಗಣ ರ್ಯ್ಗ ಚ್ರುಕು
ಪಡೆಯಲ್ದೆ.

ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್್ಳಯಂದ ವಿೇರಣ್ಣನ-
ಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೊ ರೆೈಲು ಮಾರ್ಗದ
ನಿಮಾ್ಗಣದ ಉದೆದಾೇಶರ್ಕೆಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರ
ಭೂಮಿ ಬೇರ್ಗಿದುದಾ, ಬಂರಳೂರು
ಪೂವ್ಗ ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಬನಿನುಗಾನಹಳ್್ಳ,
ಕೆ.ಜಿ. ಬ್ಣಸವಾಡಿ, ಹೊರಮಾವು,
ಬಂರಳೂರು ಉತ್ರ ತಾಲ್ಲಿಕಿನ
ಹೆಣ್್ಣರು, ನಾರವಾರದಲ್ಲಿ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೇನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ-

ಲ್ಗುತ್ದೆ.
‘ಈ ಮಾರ್ಗರ್ಕೆಗಿ ಸರ್್ಗರದ 58

ಹಾಗೂ 203 ಖಾಸಗಿ ಆಸಿ್ ಸೇರ ಒಟ್್ಟ
261 ಆಸಿ್ರಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೇನ ಪಡಿಸಿಕೊ-
ಳ್ಳಬೇರ್ಗಿತ್್. ಕಳೆದ ಮಾಚ್್ಗವರೆಗೆ
ಒಟ್್ಟ 190 ಆಸಿ್ರಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೇನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ. ಈ ಪರೊಕಿರೊರೊರೊ ಯೆ
ಮಗಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರ ಭೂಮಿಯ
ಸ್ವಾಧೇನ ರ್ಯ್ಗ ಪಾರೊರಂಭಿಸಲ್-
ಗುವುದು’ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್
ಭೂಸ್ವಾಧೇನ ವಿಭಾರದ ಪರೊಧಾನ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚನನುಪ್ಪಗೌಡರ್ ಅವರು
‘ಪರೊಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳ್ಸಿದರು.

‘ಹೆಚ್ಚುವರ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೇನ
ರ್ಯ್ಗ ಪೂಣ್ಗಗೊಂಡರೆ, ಈ
ಮಾರ್ಗದ ಭೂಸ್ವಾಧೇನ ರ್ಯ್ಗ
ಸಂಪೂಣ್ಗವಾಗಿ ಮಗಿದಂತಾಗುತ್ದೆ’
ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳ್ದರು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾಗ್ಗ: ಬಂರಳೂರು
ಹೊರವತ್್ಗಲದ ಪರೊಮಖ ಪರೊದೆೇಶ

ರಳನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಗಸುವ ಇದು
ಬಹುನಿರೇಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ. ಈ
ಭಾರದಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ
ಸಮಸ್ಯಗೂ ‘ಮೆಟ್ರೊ ರೆೈಲು’ ದೊಡ್ಡ
ಪರಹಾರ ನಿೇಡಲ್ದೆ ಎಂಬ ನಿರೇಕ್ಷೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದುದಾ. 2024ರ ವೆೇಳೆಗೆ
ಈ ಮಾರ್ಗದ ನಿಮಾ್ಗಣ ರ್ಯ್ಗ
ಪೂಣ್ಗಗೊಳ್್ಳವ ನಿರೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಹೆೇಳ್ದೆ.

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ– ಕೆಐಎ 2ಬಿ ರೀಚ್ ಮೆಟ್್ಟ ರೊ ಮಾರ್ಗದ ನಿಮಾ್ಗಣ ಕಾರ್ಗ ಚುರುಕು

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್್ಟ ರೊ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಮಾ್ಗಣ ಕಾಮಗಾರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ
–ಪರೊಜಾವಾಣಿ ಚಿತರೊ: ಎಿಂ.ಎಸ್.ಮಿಂಜುನಾಥ್

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಸೆಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕುಡಿದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ
ಕ್ಷುಲಲಿಕ ರ್ರಣರ್ಕೆಗಿ ಸನುೇಹಿತರ ನಡುವೆ
ಜರಳವಾಗಿದುದಾ, ಮಣಿ ಎಂಬುವರನ್ನು
ಕೊಲೆ ಮಾಡಲ್ಗಿದೆ.

‘ಕೆಂಗೆೇರ ಠಾಣೆ ವಾ್ಯಪ್್ಯಲ್ಲಿ
ಭಾನ್ವಾರ ರಾತಿರೊ ಈ ಘಟನ
ನಡೆದದೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಸನುೇಹಿತರು
ಸಥಾಳದಂದ ಪರಾರಯಾಗಿದಾದಾರೆ’ ಎಂದು
ಪೊಲ್ೇಸರು ಹೆೇಳ್ದರು.

‘ಸಥಾಳ್ೇಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಣಿ
ಹಾಗೂ ಸನುೇಹಿತರು ಮದ್ಯದ ಪಾಟಿ್ಗ
ಮಾಡಲೆಂದು ಕೊಠಡಿಯಂದಕೆಕೆ
ಹೊೇಗಿದದಾರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲಲಿ ಮದ್ಯ
ಕುಡಿದದದಾರು. ಇದೆೇ ಸಂದರ್ಗದಲೆಲಿೇ
ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ್ ಬಳೆದು ಜರಳ
ಶುರುವಾಗಿತ್್.’

‘ಪರಸಿಥಾತಿ ವಿಕೊೇಪಕೆಕೆ
ಹೊೇಗುತಿ್ದದಾಂತೆ ಮಣಿ ಮೆೇಲೆ ದಾಳ್
ಮಾಡಿದದಾ ಆರೇಪ್ರಳ್ ಕೊಲೆ
ಮಾಡಿದದಾರು. ತಿೇವರೊ ರಕ್ಸ್ರೊವದಂದ
ಮಣಿ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಅಸುನಿೇಗಿದಾದಾರೆ’
ಎಂದೂ ಪೊಲ್ೇಸರು ತಿಳ್ಸಿದರು.

ಅಪಘಾತ: ವ್ಯಕ್ತಿತಿ್ಯ
ಸಾವು
ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಧುಗಿರ
ರಸ್ಯ ಇಮಚೇನಹಳ್್ಳ ಗೆೇಟ್ ಬಳ್
ಸೇಮವಾರ ಬಳ್ಗೆಗೆ ಸಂರವಿಸಿದ

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ
ಸೇಮಶೇಖರಯ್ಯ (55) ಎಂಬುವರು
ಮೃತಪಟಿ್ಟದಾದಾರೆ.

ಎಲೆರಾಂಪುರದ ಸೇಮಶೇಖ
ರಯ್ಯ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಯಂದ
ಬರುತಿ್ದಾದಾರ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್
ಡಿಕಿಕೆ ಹೊಡೆದದದಾರಂದ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿಯೆೇ
ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಪರೊತ್ಯಕ್ಷದರ್್ಗರಳ್
ಹೆೇಳ್ದಾದಾರೆ. ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ
ಪರೊಕರಣ ದಾಖಲ್ಗಿದೆ.

ದ್ವೇಷಭಾಷಣ:
ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ನಿದ್ಗಷ್ಟ ಸಮದಾ
ಯವನ್ನು ಗುರಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು
ದೆವಾೇಷ ಭಾಷಣರಳ ವರದ ಪರೊಸ್ರ
ಮಾಡುತಿ್ರುವ ಸುದದಾ ಮಾಧ್ಯಮ
ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಭಾಷಣರ್ರರ
ವಿರುದ್ಧ ರ್ನೂನ್ ಕರೊಮ ಜರುಗಿಸಲು
ಸಂಬಂಧತ ಸಂಸಥಾರಳ್ಗೆ ಸೂಕ್
ನಿದೆೇ್ಗಶನ ನಿೇಡಬೇಕು’ ಎಂದು
ಕೊೇರದದಾ ಅಜಿ್ಗಯನ್ನು ಹೆೈಕೊೇಟ್್ಗ
ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಕುರತಂತೆ ಜನಾಂದೊೇಲನ
ಸಂಸಥಾ ಹಾಗೂ ‘ರ್್ಯಂಪೇನ್ ಎಗೆನಸ್್ಟ
ಹೆೇಟ್ ಸಿ್ಪೇಚ್’ ವೆೇದಕೆಯ ಎ.ಆರ್.
ವಾಸವಿ ಮತ್್ ಸ್ವಾತಿ ಶೇಷಾದರೊ ಅಜಿ್ಗ
ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾರು.

ಪರೊಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದದಾ
ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ಗ ಬಿ.ವಿ. ನಾರರತನು
ಹಾಗೂ ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ಗ ಎಂ.ಜಿ.
ಉಮಾ ಅವರದದಾ ವಿಭಾಗಿೇಯ
ನಾ್ಯಯಪ್ೇಠ ಈ ಅಜಿ್ಗಯನ್ನು ಕಳೆದ

ತಿಂರಳ್ 13ರಂದು ವಜಾಗೊಳ್ಸಿದೆ.
‘ಪರೊಸು್ತ ಸಂದರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೆವಾೇಷ

ಭಾಷಣ ಎಂಬ ಪರಕಲ್ಪನಯ ಕುರತ್
ಶಾಸನ ರಚಿಸುವುದು ಸೂಕ್ವೆಂದು
ಸಂಸತ್್ ಇನೂನು ಯೇಚಿಸಿಲಲಿ.
ಈ ಕುರತ್ ಇನೂನು ಯಾವುದೆೇ
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನವೆೇ ಇಲಲಿ. ಹಿೇಗಿರುವಾರ
ಕೊೇಟ್್ಗ ನಿದೆೇ್ಗಶನ ನಿೇಡಲು
ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ’ ಎಂದು ನಾ್ಯಯಪ್ೇಠ
ಅಜಿ್ಗ ವಜಾಕೆಕೆ ರ್ರಣ
ನಿೇಡಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರ ಅಡ್ವಾಕೆೇಟ್ ಜನರಲ್
ಆರ್. ಸುಬರೊಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಲ್.
ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್್ಗರದ ಪರ
ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದದಾರು.

ನವೇಮಕ ಆದವೇಶಕ್ಕೆ
ಹೈಕವೇರ್ಜಿ ತಡೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶವಾ
ವಿದಾ್ಯಲಯದ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿ
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೊರೆ ಸುಪಾರ ಕೊಲೆ ಪರೊಕ-
ರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಚ್.ಹನ್ಮಂತರಾಯ
ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪಬಿಲಿಕ್
ಪಾರೊಸಿಕ್್ಯಟರ್ (ಎಸ್ಪ್ಪ್) ಆಗಿ
ನೇಮಕ ಮಾಡಿದದಾ ಸರ್್ಗರದ ಆದೆೇಶಕೆಕೆ
ಹೆೈಕೊೇಟ್್ಗ ತಡೆ ನಿೇಡಿದೆ.

ಈ ಕುರತಂತೆ ಪರೊಕರಣದ ಪರೊಮಖ
ಆರೇಪ್ ಸುಧೇರ್ ಅಂಗೂರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾ
ಅಜಿ್ಗಯನ್ನು ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ಗ ಕೆ.ಎಸ್.
ಮದರಲ್ ಅವರದದಾ ಏಕಸದಸ್ಯ
ನಾ್ಯಯಪ್ೇಠ ಸೇಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸಿ, ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೆೇಶ
ನಿೇಡಿದೆ.

ಕುಡಿದಅಮಲಿನಲಿಲಿ
ಜಗಳ: ಸ್ನೇಹಿತನ
ಕೊಲೆ

17
ಈಮಾಗ್ಗದಲಿಲಿನಿಮಾ್ಗಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳು

ಗ್ರಾಮದಹಸರು ವಿಸತಿವೇಣಜಿ
(ಚ.ಮವೇ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಬೆನಿ್ಗಾನಹಳ್್ಳ 2048.88

ಕೆ.ಜಿ.ಬಾಣಸವಾಡಿ 1,221.88

ಹೊರಮಾವು 163.43

ಹೆಣ್ಣೂರು 90.10

ನಾಗವಾರ 198.88

ಒಟ್ಟು 3723.17

ಹಚ್ಚುವರಿಭೂಮಸಾ್ಧವೇನದ ವಿವರ
₹10,584ಕೊನೇಟಿ
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ–ಕೆಐಎಮಾಗ್ಗ
ನಿಮಾ್ಗಣದಅಂದಾಜುವೆಚ್ಚ

38ಕಿ.ಮನೇ.
ಈಮಾಗ್ಗದಉದದಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕೆೇಂದರೊ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್್ಗರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ಅನವಾಯ ಇದೆೇ 8ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರಾಜಕಿೇಯ ಸಭೆರಳನ್ನು ನಡೆಸಲು
ಅವರ್ಶ ಇಲಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಇದೆೇ 7ರಂದು ನಡೆಸಲು ಉದೆದಾೇರ್ಸಿದದಾ ಪದರರೊಹಣ
ರ್ಯ್ಗಕರೊಮ ಮಂದೂಡಲ್ಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಪ್ಸಿಸಿ ನಿಯೇಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.
ರ್ವಕುಮಾರ್ ತಿಳ್ಸಿದರು.

‘7ರಂದು ರ್ಯ್ಗಕರೊಮ ನಡೆಸಲು ಅನ್ಮತಿ ನಿೇಡುವಂತೆ ಮಖ್ಯಮಂತಿರೊ
ಮತ್್ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆದಾವು. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಹೊರಡಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕಿೇಯ
ಹುನಾನುರವಿದೆ’ ಎಂದೂ ದೂರದರು.

‘ಬಂರಳೂರನಲ್ಲಿ 150 ಮಂದ ಸೇರ
ರ್ಯ್ಗಕರೊಮ ಮಾಡುತೆ್ೇವೆ. ಉಳ್ದಂತೆ, ಎಲಲಿ
ಗಾರೊಮ ಪಂಚಾಯತಿರಳ್ ಮತ್್ ವಾರ್್ಗರಳ್
ಸೇರ ಸುಮಾರು 7,800 ಕಡೆರಳಲ್ಲಿ ಏಕರ್ಲದಲ್ಲಿ
‘ವಂದೆೇ ಮಾತರಂ’ ಗಿೇತೆಯಂದ ಆರಂಭಿಸಿ
ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ೇಠಿಕೆ ವಾಚನದೊಂದಗೆ ಪರೊತಿಜ್ಞೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಗುವುದು’ ಎಂದರು.

‘ಜೂಮ್ ಮೂಲಕವೂ ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ರ್ಂಗೆರೊಸ್ ರ್ಯ್ಗಕತ್ಗರು, ಹಿತೆೈಷರಳ್ ಮನಯಲೆಲಿೇ ಕುಳ್ತ್ ಮಿಸ್್ಡ ರ್ಲ್
(7676366666) ನಿೇಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರವಹಿಸಬಹುದು’ ಎಂದರು.

‘ಅಂತರಕಾಯ್ದಾಕೊಂಡು,ದನೇಶದಹಾಗೂಪಕ್ಷದ
ಬಾವುಟಹಾರಿಸಿಟಿವಿಯಲಿಲಿ ನನೇರ ಪ್ರಸಾರ
ಮಾಡಿಸಲ್ಗುವುದು’

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

‘ಪದಗರಾಹಣ’ಮುಂದೂಡಿಕ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಾ್ಗಣದ
ವಿವಿಧ ಹಂತರಳಲ್ಲಿರುವ 9.74 ಲಕ್ಷ
ಮನರಳನ್ನು ಪೂಣ್ಗಗೊಳ್ಸಲು
₹10,194 ಕೊೇಟಿ ಅನ್ದಾನದ
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅರತ್ಯ ಕರೊಮ
ಕೆೈಗೊಳ್್ಳವುದಾಗಿ ಮಖ್ಯಮಂತಿರೊ
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೆೇಳ್ದಾದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೇಮವಾರ
ನಡೆದ ವಸತಿ ಇಲ್ಖೆಯ ಪರೊರತಿ
ಪರರ್ೇಲನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ
ರರವಸ ನಿೇಡಿದರು.

ನಕಲ್ ದಾಖಲೆರಳನ್ನು ನಿೇಡಿ
ಅಕರೊಮವಾಗಿ ಮನ ಪಡೆದುಕೊಳ್್ಳವ
ಪರೊಕರಣರಳನ್ನು ಪತೆ್ ಮಾಡಿ ಸರ್್ಗರಕೆಕೆ
₹8,000 ಕೊೇಟಿ ಉಳ್ತಾಯ
ಮಾಡಲ್ಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಲಿಘನಿೇಯ
ರ್ಯ್ಗ. ವಸತಿ ಯೇಜನರಳ
ಪಾರದಶ್ಗಕ ಅನ್ಷಾಠಾನಕೆಕೆ ತಾಂತಿರೊಕ
ನೂ್ಯನತೆರಳನ್ನು ಸರಪಡಿಸಿ, ಅನ್ದಾನ
ದುರುಪಯೇರ ತಡೆಯಲು ಅಭಿವೃದ್ಧ-
ಪಡಿಸಿರುವ ವಿಜಿಲ್ ಆ್ಯಪ್ ತಂತಾರೊಂಶ
ಸ ದು ಪ ಯ ೇ ರ ಪ ಡಿ ಸಿ ಕೊ ಳ್ಳ ಬ ೇ ಕು
ಎಂದು ಅಧರ್ರರಳ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕೊಡಗು ಪುನವ್ಗಸತಿ

ಯೇಜನಯಡಿ 115 ಮನರಳನ್ನು
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಗಿದೆ.
ಪೂಣ್ಗಗೊಂಡಿರುವ 405
ಮನರಳನ್ನು ಅತಿ ಬೇರನ ಫಲ್ನ್-
ರವಿರಳ್ಗೆ ಹಸ್್ಂತರಸುವಂತೆಯೂ
ಅಧರ್ರರಳ್ಗೆ ತಿಳ್ಸಿದರು.

ಗಾರೊಮಿೇಣ ಪರೊದೆೇಶರಳಲ್ಲಿ 1.24 ಲಕ್ಷ

ನಿವೆೇಶನರಳನ್ನು ಬಡವರಗೆ ವಿತರಸಲು
ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಇದರ್ಕೆಗಿ ₹100
ಕೊೇಟಿ ಲರ್ಯವಿದೆ. ನಿವೆೇಶನರಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು
ಸುಮಾರು ₹1,000 ಕೊೇಟಿ ಅರತ್ಯವಿದೆ
ಎಂದು ವಸತಿ ಸಚಿವ ವಿಸೇಮಣ್ಣ
ಹೆೇಳ್ದರು.

ವಸತಿಗೆ ₹10,194 ಕೆ�ೋಟಿ
ಅನುದಾನ: ಬಿಎಸ್ವೈ

‘3ನನೇ ಅವಧಿಗೂಮನೇದಿಯನೇಪ್ರಧಾನಿ’
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ದೆೇಶವನ್ನು ಕಟ್್ಟವ ರ್ಯಕಕೆಕೆ ತನನುನ್ನು ತಾನೇ
ಸಮಪ್್ಗಸಿಕೊಂಡ ‘ಉಕಿಕೆನ ಮನ್ಷ್ಯ್ಯಷ ’ ಪರೊಧಾನಿ ನರೆೇಂದರೊ ಮೇದ ಮೂರನೇ
ಅವಧಯಲ್ಲಿ ಪರೊಧಾನಿ ಆಗುತಾ್ರೆ’ ಎಂದು ಮಖ್ಯಮಂತಿರೊ ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೆೇಳ್ದರು.

ಮೇದ ಎರಡನೇ ಅವಧಗೆ ಪರೊಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧರ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು
ವಷ್ಗ ತ್ಂಬಿದ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಮವಾರ ಸುದದಾಗೊೇಷಠಾ ನಡೆಸಿದ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ‘ಕಳೆದ ಒಂದು ವಷ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇದ ಅವರ ಆಡಳ್ತದ ಬಗೆಗೆ
ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತರೊ್ಯ ರ್ಲದಂದಲ್ ಬಗೆಹರಯದ
ಜವಾಲಂತ ಸಮಸ್ಯರಳನ್ನು ಬಗೆಹರಸಿದಾದಾರೆ. ಈ ರ್ರಣರ್ಕೆಗಿ ಮೂರನೇ
ಅವಧಗೂ ಪರೊಧಾನಿ ಆರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಬಯಕೆ’ ಎಂದರು.

‘ಎರಡನೇ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್್ಗಕ್ಷರರಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಡುವ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. ಜಮ್ಮ–ರ್ರ್್ಮೇರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದುದಾ, ತಿರೊವಳ್ ತಲ್ಖ್
ರದುದಾ, ರಾಮಮಂದರ ಸಮಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಗ, ಪೌರತವಾ ರ್ಯೆದಾಗೆ ತಿದುದಾಪಡಿ, ಒಂದು
ದೆೇಶ ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ, ರೆೈತರ ಆದಾಯ ದವಾಗುಣಗೊಳ್ಸಲು ಕೃಷ
ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ರ್ಯೆದಾಗೆ ತಿದುದಾಪಡಿ ಪರೊಮಖವಾದವು’ ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ನವದೆಹಲಿ: ನರರದ ಬನಶಂಕರ
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಯ ನಾರರಕ-
ರಬಬಾರಗೆ ಸೇರರುವ ನಿವೆೇಶನವನ್ನು
ಬಂರಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಾರೊಧರ್ರ
(ಬಿಡಿಎ) ಸ್ವಾಧೇನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ-
ರುವ ಪರೊಕರಣಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ
ತಕ್ಷಣದಂದಲೆೇ ಯಥಾಸಿಥಾತಿ ರ್ಯುದಾ-
ಕೊಳ್್ಳವಂತೆ ಸುಪ್ರೊೇಂ ಕೊೇಟ್್ಗ
ಸೇಮವಾರ ಆದೆೇರ್ಸಿದೆ.

ತಮಗೆ ಸೇರರುವ 63,000 ಚದರ
ಅಡಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೇನ ಪರೊಕಿರೊರೊರೊ ಯೆಯು
ಅಕರೊಮ ಎಂದು ದೂರ ಪ್.ಜಿ. ಬಳ್್ಳಯಪ್ಪ
ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾ ಅಜಿ್ಗಯ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸಿದದಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆೈಕೊೇಟ್್ಗ,

ಅಜಿ್ಗದಾರರಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್
ನಿೇಡಬೇಕು ಇಲಲಿವೆೇ ಸಮಪ್ಗಕ
ಪರಹಾರ ವಿತರಸಬೇಕು ಎಂದು
ಬಿಡಿಎಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ
ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್್.

ಈ ಆದೆೇಶ ಪರೊರ್ನುಸಿ ಬಿಡಿಎ
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೆೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸಿದ ನಾ್ಯಯಪ್ೇಠ, ಪರೊಕರಣದ
ವಿಸ್ತೃತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ
ತಿಳ್ಸಿ ಯಥಾಸಿಥಾತಿಗೆ ಆದೆೇರ್ಸಿದೆ.
ಅಲಲಿದೆ, ಈ ಕುರತ್ ನಾಲುಕೆ
ವಾರರಳಲ್ಲಿ ಪರೊತಿಕಿರೊಯೆ ನಿೇಡುವಂತೆ
ಬಳ್್ಳಯಪ್ಪ ಅವರಗೆ ನೇಟಿಸ್ ಜಾರ
ಮಾಡಿದೆ.

ಭೂಸಾ್ಧವೇನ: ಯಥಾಸಥಿತಿಗೆ
ಸುಪರಾವೇುಂಕವೇರ್ಜಿ ಆದವೇಶ

ನರರದ ವಿಭೂತಿಪುರ ವಿೀರಸಿಂಹಾಸನ ಸಿಂಸಾಥಾನ ಮಠದ ಮಹಾಿಂತಲಿಂರ ಶಿವಾಚಾರ್ಗ ಸಾವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮದನದ
ಅಿಂರವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಿೀಡಿದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೊರಳ ಪರಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನಿೀಡಲು
ಸಿಂರರೊಹಿಸಲ್ಯಿತು. ಇದೆೀ ವೀಳೆ ಅರ್ಗಕರು ಹಾಗೂ ಕೆ್್ಕೆ ರ್್ರ ನಾ ನಿರಿಂತರೊಣಕೆಕೆ ಸೀವ ಸಲ್ಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಆರ್್ರ ೀರ್ಯ
ಕಾರ್ಗಕತ್ಗರಗೆ ದನಸ ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಯಿತು.ಪಾಲಕೆ ಸದಸ್ಯ ನಾರರಾಜ, ಸದ್ಧಲಿಂರರ್ಯ, ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವಿಂಕಟಸಾವಾಮ
ರಡಿಡಿ ಮತು್ತ ಮಹೀಿಂದರೊ ಮೋದ ಇದದಾರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾಸ್ ನವಿೇಕರಣದ
ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ₹ 2.82
ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೇಪದ ಮೆೇಲೆ
ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಮೂವರು ಸಂಚಾರ
ನಿಯಂತರೊಕರು (ಟಿ.ಸಿ) ಮತ್್ ಚಾಲಕನ
ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಉಪಾ್ಪರಪೇಟೆ
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರೊಕರಣ ದಾಖಲ್ಗಿದೆ.

ಕತ್ರಗುಪ್ಪ ಬೈರತಿ ಬಂಡೆ ಮತ್್
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಂಚಾರ
ನಿಯಂತರೊಕರಾದ ಪೂಣ್ಗಚಂದರೊ,
ರ್ರೊೇನಿವಾಸ ಗೌಡ ಮತ್್ ರಮೆೇಶ್
ಕೆ.ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕ ಸಿದದಾಲ್ಂರಯ್ಯ
ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನ, ಫೇಜ್ಗರ ಪರೊಕರಣ
ದಾಖಲ್ಗಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವಿಭಾಗಿೇಯ
ರದರೊತಾ ಅಧರ್ರ ಶರೊವಣ್ ಕುಮಾರ್
ಜಿ.ಎಸ್ ಎಂಬುವರು ದೂರು
ನಿೇಡಿದಾದಾರೆ.

‘2018–19ನೇ ಸ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ನವಿೇಕರ
ಸಿದದಾ ಕೆಲವು ವಿದಾ್ಯರ್್ಗ ಪಾಸ್ರಳ್ಂದ
ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಖೆಗೆ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡದರುವ ಬಗೆಗೆ ಅನ್ಮಾನವಿತ್್.
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲ್ಗಿತ್್.
ಸುಮಾರು 183 ವಿದಾ್ಯರ್್ಗರಳ ಪಾಸ್
ನವಿೇಕರಸಿದದಾ ಹಣವನ್ನು ಅಧರ್ರರಳ್
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ
ವಿಚಾರಸಿದಾರ ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ
ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಉತ್ರ ಬಂದತ್್’ ಎಂದು
ದೂರನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಸಲ್ಗಿದೆ.

ಬಸ್ಪಾಸ್ಹಣ
ದುಬಜಿಳಕ್: ಪರಾಕರಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿರರೆೇಟ್ ಮತ್್
ಮಾಸ್ಕೆ ಲಂಚ ಪರೊಕರಣದಲ್ಲಿ
ಆರೇಪ್ಯಾಗಿರುವ ಸಿಸಿಬಿಯ
ಆರ್್ಗಕ ಅಪರಾಧರಳ ತಡೆ
ವಿಭಾರದ ಎಸಿಪ್ ಪರೊಭುಶಂಕರ್
ಸೇಮವಾರವೂ ಎಸಿಬಿ
ತನಿಖಾ ಅಧರ್ರರಳ ಮಂದೆ
ಹಾಜರಾದರು.

‘ಪರೊಭುಶಂಕರ್ ಶುಕರೊವಾರ
ದಂದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾ-
ಗುತಿ್ದದಾರೂ ತನಿಖಾಧರ್ರರಳ
ಜತೆ ಸರಯಾಗಿ ಸಹಕರಸುತಿ್ಲಲಿ.
ಕೊೇಟ್್ಗನಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ
ಜಾಮಿೇನ್ ಪಡೆದರುವ
ಅವರನ್ನು ನಾವೂ ಒತಾ್ಯಪೂ-
ವ್ಗಕವಾಗಿ ಪರೊರ್ನುಸಲು ಆಗುತಿ್ಲಲಿ’
ಎಂದು ಎಸಿಬಿ ಮೂಲರಳ್
ತಿಳ್ಸಿವೆ. ಲ್ಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ
ದುಬ್ರ ಬಲೆಗೆ ಸಿರರೆೇಟ್
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವರ್ಶ
ಕೊಡಲು ವಿತರಕರಂದ ಲಂಚ
ಪಡೆದ ಆರೇಪಕೆಕೆ ಎಸಿಪ್
ಒಳಗಾಗಿದಾದಾರೆ. ಎನ್– 95 ನಕಲ್
ಮಾಸ್ಕೆ ತಯಾರಸುತಿ್ದದಾ ಆರೇ-
ಪ್ಯಬಬಾರಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡಲು
ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೇಪವೂ
ಇವರ ಮೆೇಲ್ದೆ.

ಮುಂದುವರಿದ
ಪರಾಭುಶುಂಕರ್
ವಿಚಾರಣೆ

ಹಾಸನ: ಕೆಪ್ಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದರರೊಹಣ
ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದದದಾ ಪೂವ್ಗಸಿದ್ಧತಾ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖಾ್ಯತ ಮಖಂಡರ
ಹೆಸರು ಪರೊಸ್್ಪ್ಸಲ್ಲಲಿವೆಂಬ ರ್ರಣಕೆಕೆ
ರ್ಯಾ್ಗಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲ್ೇಂ ಅಹ್ಮದ್ ಎದುರೆೇ
ರ್ಯ್ಗಕತ್ಗರು ಕಚಾಚುಡಿ, ಪರಸ್ಪರ ಕೆೈ ಕೆೈ
ಮಿಲ್ಯಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಿ ರ್ಂಗೆರೊಸ್ ಕಚೇರಯಲ್ಲಿ
ಸೇಮವಾರ ಕೆಪ್ಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.
ಕೆ.ಮಹೆೇಶ್ ಸ್ವಾರತ ಭಾಷಣ ಮಗಿಸು-
ತಿ್ದದಾಂತೆ ರಲ್ಟೆ ಆರಂರವಾಯತ್.

‘ವೇಟ್ ಹಾಕೊೇಕೆ ನಾವು ಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಹೆೇಳಲು
ಏಕೆ ಮಜುರರ’ ಎಂದು ಮಖಂಡ
ಅಬುದಾಲ್ ಹಾದ ಆಕೊರೊೇಶ ವ್ಯಕ್ಪಡಿಸಿ-
ದರು. ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಅರತ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದು
ಇತರರು ಕ್ಗಿದರು.

4 ವಷಜಿದಮಗುವಿಗೆ
ಪತತಿಜನಕುಂಗ
ಕಸಯಶಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ತ್ಜನರ್ಂರ ಸಮಸ್ಯ
ಯಂದ ಬಳಲುತಿ್ದದಾ 4 ವಷ್ಗದ
ಹೆಣ್್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ನರರದ ಆಸ್ಟರ್
ಸಿಎಂಐ ಆಸ್ಪತೆರೊರೊ್ಪ ವೆೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ
ಕಸಿ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತೆಸ್ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿದೆ.
ತಾಯಯ ಯಕೃತ್ನನುೇ ಮಗುವಿಗೆ ಕಸಿ
ಮಾಡಲ್ಯತ್. ವೆಲ್ಲಿರನ ಮಗು
ತಿೇವರೊ ಜವಾರದಂದ ಬಳಲ್ತ್್. ಪೊೇಷಕರು
ಸಥಾಳ್ೇಯ ವೆೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ
ದಾರ ಹೊಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾದ
ಊತವಿರುವುದು ಪತೆ್ಯಾಗಿತ್್.
ಹೆಚಿಚುನ ಚಿಕಿತೆಸ್ಗೆ ಸಿಎಂಐ ಆಸ್ಪತೆರೊರೊ್ಪ ಗೆ
ರ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಯತ್.

ಕರ್ಜಿಧ್ಯಕ್ಷರ
ಎದುರವೇ ಕುಂಗೆರಾಸ್
ಕಯಜಿಕತಜಿರ ಕಚಾಚುಚುಚಾಟ

ಮೈಸೂರು: ‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್್ಗರ ಸುರದರೊ
ವಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಶಾಸಕರನ್ನು

ಕ ರೆ ದು ಕೊ ಂ ಡು
ಬಂದು ಆಡಳ್ತ
ನಡೆಸುವ ಅರತ್ಯ
ನಮಗಿಲಲಿ’ ಎಂದು
ಬಿಜ್ಪ್ ರಾಜ್ಯ
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನಳ್ನ್ ಕುಮಾರ್

ಕಟಿೇಲ್ ಸೇಮವಾರ ತಿಳ್ಸಿದರು.
‘ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಪರೊತೆ್ಯೇಕ

ಸಭೆ ನಡೆಸಿಲಲಿ. ರಟಿ್ಟ ತಿನನುಲು ಒಂದೆಡೆ
ಸೇರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ವಿಚಾರ ಚಚಿ್ಗಸಿದಾದಾರೆ.
ಯಾರೂ ಯಾವುದೆೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟಿ್ಟಲಲಿ.
ಯಾರನೂನು ಬ್ಲಿ್ಯಕ್ಮೆೇಲ್ ಮಾಡುತಿ್ಲಲಿ.
ಅರ್ಸಿ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ್ಶ ಇಲಲಿ.
ಅಂರ ಸಂದರ್ಗ ಬಂದರೆ ರ್ಸು್ ಕರೊಮ
ಜರುಗಿಸಲ್ಗುವುದು’ ಎಂದರು.

‘ರೊಟ್ಟಿ ತಿುಂದು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚರ್ಜಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು: ತನನುನ್ನು ಪ್ರೊೇತಿಸು-
ತಿ್ದದಾ ಪ್ರೊಯಕರ ಮದುವೆಯಾರದೆ
ವಂಚಿಸಿದನಂಬ ರ್ರಣಕೆಕೆ ನಂದದದಾರು
ಎನನುಲ್ದ ಕಿರುತೆರೆ ಸಹ ನಟಿ ವಿ.ಕೆ.
ಚಂದನಾ (29) ವಿಷ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದಾರೆ.

‘ತಾವರಕೆರೆ ಮಖ್ಯರಸ್ಯ
ಕೃಷ್ಣಮೂತಿ್ಗ ಲೆೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಮನಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದದಾ ಚಂದನಾ, ಮೆೇ
30ರಂದು ಲೆೈವ್ ವಿಡಿಯ ಮಾಡಿ
ಆತ್ಮಹತೆ್ಯಗೆ ಶರರ್ಗಿದಾದಾರೆ. ಚಂದನಾ
ಅವರ ಪ್ರೊಯಕರ ದನೇಶ್ ಹಾಗೂ
ಆತನ ಕುಟ್ಂಬಸಥಾರ ವಿರುದ್ಧ ಪರೊಕರಣ
ದಾಖಲ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ. ಆರೇಪ್ರಳ್
ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದಾದಾರೆ’ ಎಂದು ಸುದದಾ-
ಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಪೊಲ್ೇಸರು ಹೆೇಳ್ದರು.

‘ರೂಪದರ್್ಗಯಾಗಿದದಾ ಚಂದನಾ,
ರಂರಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ
ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದದಾರು. ಚ್ಕಿಕೆ ಎಂದೆೇ
ಖಾ್ಯತಿ ಪಡೆದದದಾರು. ಜೊತೆಗೆ, ಖಾಸಗಿ
ಕಂಪನಿಯಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಹ
ಮಾಡುತಿ್ದದಾರು. ಅವರ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
ಸಂಬಂಧ ತಂದೆ ಕುಮಾರೆೇಗೌಡ
ದೂರು ನಿೇಡಿದಾದಾರೆ.’

‘ಚಂದನಾ ಹಾಗೂ ಸಹೊೇದೊ್ಯೇ
ಗಿಯೆೇ ಆಗಿದದಾ ಆರೇಪ್ ದನೇಶ್ ಐದು
ವಷ್ಗರಳ ಹಿಂದೆ ಪರಚಯವಾಗಿದದಾರು.
ನಂತರ, ಸಲುಗೆ ಬಳೆದು ಪ್ರೊೇತಿಸಲ್ರಂ-
ಭಿಸಿದದಾರು. ಪರೊವಾಸ, ಹೊೇಟೆಲ್ ಎಂದು

ಹಲವೆಡೆ ಸುತಾ್ಡಿದದಾರು. ಅವರಬಬಾರ
ನಡುವೆ ದೆೈಹಿಕ ಸಂಪಕ್ಗವೂ ಇತ್್.
ಈ ಸಂರತಿ ದೂರನಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದೂ
ಪೊಲ್ೇಸರು ತಿಳ್ಸಿದರು.

‘ಚಂದನಾ ಇತಿ್ೇಚಗೆ ರರ್ಗ
ಧರಸಿದದಾರು. ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ
ಹೆೇಳ್ದದಾ ಆರೇಪ್, ಒತಾ್ಯದಂದಲೆೇ
ರರ್ಗಪಾತ ಮಾಡಿಸಿದದಾ. ಜೊತೆಗೆ,
₹5 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದದದಾ. ಚಂದನಾ
ಅವರನ್ನು ಕರೊಮೆೇಣ ದೂರ ಮಾಡಲು
ಯತಿನುಸಿದದಾ ಆರೇಪ್, ಮದುವೆಯಾ-
ಗುವುದಲಲಿವೆಂದು ಹೆೇಳ್ದದಾ. ಈ ಬಗೆಗೆ
ಆತನ ಕುಟ್ಂಬಸಥಾರಗೆ ಹೆೇಳ್ದರೂ
ಪರೊಯೇಜನವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದರಂದ
ನಂದು ಚಂದನಾ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿ-
ಕೊಂಡಿದಾದಾಳೆಂದು ದೂರನಲ್ಲಿ ತಂದೆ
ಆರೇಪ್ಸಿದಾದಾರೆ’ ಎಂದೂ ಹೆೇಳ್ದರು.

ಕ್ರುತೆರ ನಟ್ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ

ಆರ್್ರ ೀಪಿ ದನೀಶ್ ಜ್್ಜ ತೆ ರಿಂದನಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ


