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ನವದೆಹಲಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ
ಸುತ್ತಲಿನ 75 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್್ತ
ಪ್ರದೀಶವನ್ನು ‘ಬಫರ್ ವಲಯ’
ಎೆಂದು ಘೀಷಿಸಿರುವ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ
ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮೆಂಡಳಿ (ಎನ್ಜಿಟಿ)
ಆದೀಶವನ್ನು ಪೂವ್ವಾನ್ವಯ
ಆಗುವೆಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿಲ್ಲ
ಎೆಂದು ಸ್ವಯೆಂ ಸೀವ್ ಸೆಂಸಥೆ
ಫಾವವಾರ್ವಾ ಫೆಂಡೀಷನ್ ಸುಪ್್ರೀೆಂ
ಕೀರ್ವಾಗೆ ತಿಳಿಸಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು ಮತು್ತ

ರಾಜ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬಫರ್ ವಲಯದ
ಮತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಹಸಿರು
ನ್ಯಾಯಮೆಂಡಳಿ (ಎನ್ಜಿಟಿ)
ನೀಡಿರುವ ಆದೀಶದ ಸಿೆಂಧುತ್ವವನ್ನು
ಪ್ರಶ್ನುಸಿ ರಾಜಯಾ ಸಕಾವಾರ ಸಲಿ್ಲಸಿರುವ
ಮೀಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಸಿದ
ನ್ಯಾಯಮೂತಿವಾ ಎ.ಕೆ. ಸಿಕ್್ರ ನೀತೃತ್ವದ
ತಿ್ರಸದಸಯಾ ಪ್ೀಠದದುರು ಮೆಂಗಳವ್ರ
ಸೆಂಸಥೆಯಪರವಕ್ೀಲ ಸಜನ್ಪೂವಯಯಾ
ವ್ದಮೆಂಡಿಸಿದರು.
‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ಎಲ್ಲ

ಕೆರೆಗಳು ಮತು್ತ ಕಾಲುವೆಗಳ ಸಿಥೆತಿಗತಿ
ಅರಿತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಫರ್
ವಲಯದ ಮತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬ-
ಹುದಾಗಿದ. ಆದರೆ, ಬಳ್ೆಂದೂರು
ಮತು್ತ ಅಗರ ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಎನ್ಜಿಟಿ ಹೆೀರಿರುವ ಮತಿಯನ್ನು
ಕಟ್್ಟನಟ್್ಟಗಿ ಪಾಲಿಸಬೀಕು’ ಎೆಂದ

ಅವರು, ‘ಎನ್ಜಿಟಿ ಆದೀಶವನ್ನು
ಪೂವ್ವಾನ್ವಯ ಆಗದೆಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿ-
ಸಿದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೀ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಲ-
ಸಮಗೊಳಿಸುವ ಅಗತಯಾ ಕೆಂಡುಬರದು’
ಎೆಂದರು.
ರಾಜಯಾ ಸಕಾವಾರ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್

ಎಸ್ಟೀರ್ ಕೆಂಪೆನಗಳು ಎನ್ಜಿಟಿ
ಆದೀಶವನನುೀ ಪ್ರಶ್ನುಸಿವೆ. ಆದರೆ,
ಎನ್ಜಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಕ್ಷನ್ 15 (1)
(ಸಿ) ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ
ಪುನಶಚಿೀತನ ಕುರಿತು ಈ ರಿೀತಿಯ
ಆದೀಶ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ ಎೆಂದು
ಅವರು ಒತಿ್ತಹೆೀಳಿದರು.
ಎನ್ಜಿಟಿಯು ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ

ಯಾವುದೀ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿರುಚುವ
ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದುದೆವ
ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಮೆಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ,
ಅಕ್ರಮವ್ಗಿ ತಲೆ ಎತು್ತವ ಮೂಲಕ
ಪರಿಸರಕೆಕೆ ಮಾರಕವ್ದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗ-
ಳನ್ನು ಸಥೆಳೆಂತರಿಸುವ ನಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಫರ್
ವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಎೆಂದು

ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ದಹಲಿಯ ವ್ಯು ಮಾಲಿನಯಾ

ನಯೆಂತ್ರಣಕೆಕೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ
ಡಿೀಸಲ್ ವ್ಹನಗಳ ಸೆಂಚಾರ
ನಷೀಧಿಸಿ ಸುಪ್್ರೀೆಂ ಕೀರ್ವಾ
ಆದೀಶ್ಸಿದ. ಅೆಂತೆಯ್ೀ ಎನ್ಜಿಟಿ ಸಹ
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಬಫರ್ ವಲಯದ
ಮತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆದೀಶ್ಸಿದ’ ಎೆಂದು

ಅವರುಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದರು.
‘ಕೆಲವು ನರ್ವಾಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿ್ಲ

ಇೆಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುವುದು
ತರವಲ್ಲ’ ಎೆಂದು ನ್ಯಾಯಮೂತಿವಾಗ-
ಳದ ಎಸ್.ಅಬ್ದೆಲ್ ನಜಿೀರ್ ಹಾಗೂ
ಎೆಂ.ಆರ್. ಶಾ ನೀತೃತ್ವದ ಪ್ೀಠ ಸಜನ್
ಪೂವಯಯಾ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೆಂಡಾಗ, ತಮ್ಮ ಹೆೀಳಿಕೆ
ಹೆಂದಕೆಕೆ ಪಡಯುವುದಾಗಿ ಅವರು
ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ

ಅಭಿವೃರ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾ್ಲನ್
ರೂಪ್ಸುವ್ಗ 30 ಮೀಟರ್ಗೆ ಮತಿ-
ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದದೆ ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಯಾಯನ
ನಡಸಲಾಗಿದಯ್ೀ’ ಎೆಂದು ಪ್ೀಠ
ಪ್ರಶ್ನುಸಿತು.
30 ಮೀಟರ್ ಬಫರ್

ವಲಯದ ಮತಿಯನೂನು ಉಲ್ಲೆಂಘಿ-
ಸಿದದೆರಿೆಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು
ಕಲುಷಿತಗೊೆಂಡಿವೆ. ಮೆಂರ್ನ
ಪ್ೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸೆಂರಕ್ಷಿಸುವ

ಅಗತಯಾವಿದ. ಎನ್ಜಿಟಿಯು ನ್ಯಾ-
ಯಮೂತಿವಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ
ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನೂನು ಒಳಗೊೆಂಡಿದ.
ಕಾನೂನನ ಅೆಂಶಗಳನ್ನು
ಆಧರಿಸಿ ಆದೀಶ

ನೀಡದ, ತೆಂತಿ್ರಕ ಮಾಹತಿ
ಆಧರಿಸಿಯ್ೀ ಇೆಂತಹ ನದೀವಾಶನ
ನೀಡಿದ ಎೆಂದು ಅವರು
ಸಮರ್ವಾಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ
ಬ್ಧವ್ರಮೆಂದುವರಿಯಲಿದ.

ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ಅಗರ ಸೇರಿದಳಂತೆ ಬೆಳಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ ಬಫರ್ ವಲಯ

‘ಎನ್ಜಿಟಿ ಆದೇಶ: ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಬೇಡ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಳ್ೆಂದೂರು ಕೆರೆ ಬರ್ಯಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ತಯಾಜಯಾ ಮತು್ತ ಕಸವನ್ನು
ಸುರಿಯುತಿ್ತದದೆ ಎರಡುವ್ಹನಗಳುಹಾಗೂಅವುಗಳಚಾಲಕರನ್ನು
ಪಾಲಿಕೆಯಮಾಷವಾಲ್ಗಳುಮತು್ತ ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕೆಕೆ
ಪಡರ್ದಾದೆರೆ.
‘ವ್ಹನಗಳಲಿ್ಲ ಪಾ್ಲಸಿ್ಟಕ್ ಕಸ ಮತು್ತ ಬೆಂಕ್ಯನ್ನುಹೊತಿ್ತಸುವತಯಾಜಯಾ

ತೆಂದುಸುರಿಯುತಿ್ತದದೆರು. ಬೆಂಕ್ಹೊತಿ್ತಕಳು್ವ ಘಟನಗಳಿಗೆ ಕಡಿವ್ಣ
ಹಾಕಲು ಪಹರೆಕಾಯುತಿ್ತದಾದೆಗ, ಕೆರೆ ಬರ್ಯಲಿ್ಲನಖಾಸಗಿಜಾಗದಲಿ್ಲ ಕಸ
ಸುರಿಯಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆಗವ್ಹನಗಳನ್ನು ವಶಕೆಕೆ ಪಡರ್ದದೆೀವೆ’ ಎೆಂದು
ಬೆಂಗಳೂರುಅಭಿವೃರ್ಧಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ(ಬಿಡಿಎ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಕೆಲವರುಉದದೆೀಶಪೂವವಾಕವ್ಗಿಯ್ೀ ಕಸವನ್ನು ಕೆರೆಯ

ಆವರಣದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯುತ್ತರೆ, ಬೆಂಕ್ ಹಚುಚಿತ್ತರೆ ಎೆಂಬ ಸೆಂಶಯ ನಮಗೆ
ಮೊದಲಿನೆಂದಲೂಇದ. ಅದಕೆಕೆ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕೆರುವ ಬೆಂಕ್ಹೊತಿ್ತಸುವತಯಾಜಯಾ
ಪುಷಿಠಿ ನೀಡುತಿ್ತದ’ ಎೆಂದು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಕೆರೆಯ ಆವರಣ ಬಹಳ ವಿಸ್್ತರವ್ಗಿದ. ಇಲಿ್ಲಮಾಷವಾಲ್ಗಳು ಕೆರೆ

ಸುತ್ತಲೂ ಗಸು್ತ ತಿರುಗಲುದಾರಿಯೂಇಲ್ಲ. ಕೆರೆಯೆಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕಸ ಸುರಿಯಲು
ಯಾರಾದರೂಬೆಂದರೆ, ಆ ಕುರಿತುಸುತ್ತಮತ್ತಲಿನ ಎತ್ತರದ ಅಪಾ-
ರ್ವಾಮೆಂರ್ಗಳಲಿ್ಲನ ನವ್ಸಿಗಳುಮಾಷವಾಲ್ಗಳಿಗೆಮಾಹತಿ ನೀಡಬೀಕು’
ಎೆಂದು ಅವರುಮನವಿಮಾಡಿದರು.
ಕೆರೆಯ ಸಮೀಪದ ಹರಯಾನ ವಸತಿ ಸಮಚ್ಛಯದಕಾಲುವೆ ಬಳಿ

ಸೀಮವ್ರ ಬಳಿಗೆಗೆ 5.30ರಹೊತಿ್ತಗೆ ಬೆಂಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೆಂಡಿತು್ತ. ‘ಬೆಂಕ್
ಕಾಣಿಸಿಕೆಂಡ ಪ್ರದೀಶವು ಕೆರೆಯಮೀಸಲು ಪ್ರದೀಶರ್ೆಂದಹೊರಗಿದ’
ಎೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಿದದೆರು.

ಕೆರೆಗೆ ಕಸ:ವಾಹನಗಳು ಬಿಡಿಎ ವಶಕೆಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಮೀಕೆದಾಟ್ ಯೊೀಜನ
ಕುರಿತು ಕನ್ವಾಟಕ ಸಕಾವಾರವು
ಕೆೀೆಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೊೀಗ (ಸಿಡಬ್್ಲಯೂಸಿ)
ಕೆಕೆ ಸಲಿ್ಲಸಿರುವ ಪರಿಷಕೆಕೃತ ವಿಸ್ತಕೃತ
ಯೊೀಜನ್ ವರರ್ (ಡಿಪ್ಆರ್)
ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ್ ನೀಡುವೆಂತೆ
ಸುಪ್್ರೀೆಂ ಕೀರ್ವಾ ತಮಳುನ್ಡು,
ಕೆೀರಳ ಮತು್ತ ಪುದುಚೀರಿ
ಸಕಾವಾರಗಳಿಗೆಸೂಚ್ಸಿದ.
ಯೊೀಜನಯನ್ನು ವಿರೀಧಿಸಿ

ತಮಳುನ್ಡು ಸಲಿ್ಲಸಿದದೆ ವಿಶೀಷ
ಮೀಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
ಮೆಂಗಳವ್ರನಡಸಿದನ್ಯಾಯಮೂತಿವಾ
ಎ.ಎೆಂ. ಖನ್ವಲಕೆರ್ ನೀತೃತ್ವದ ಪ್ೀಠ,
ಕಾವೆೀರಿ ಕಣಿವೆಯ ಇತರ ರಾಜಯಾಗಳ
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ್ಗೆ ನ್ಲುಕೆ ವ್ರಗಳ
ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
ಮೆಂದೂಡಿತು.

ಮೀಕೆದಾಟ್ಬಳಿಕಾವೆೀರಿ ನರ್ಯ
67.16 ಟಿಎೆಂಸಿ ಅಡಿ ಹೆಚುಚಿವರಿ
ನೀರನ್ನು ಸೆಂಗ್ರಹಸುವ ಉದದೆೀಶರ್ೆಂದ
ಸಮಾನ್ೆಂತರ ಜಲಾಶಯ ನಮವಾಸ-
ಲಾಗುವುದು. ಯೊೀಜನ ಅಡಿ 400
ಮಗಾವ್ರ್ ವಿದುಯಾತ್ ಉತಪಾರ್ಸ-
ಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು,
ರಾಮನಗರಗಳ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಪೂರೆೈಸಲಾಗುವುದು ಎೆಂದು
ರಾಜಯಾ ಸಕಾವಾರ ನ್ಯಾಯಪ್ೀಠಕೆಕೆ ಮಾಹತಿ
ನೀಡಿತು
ಕಾವೆೀರಿ ನರ್ ನೀರನ್ನು ಹೆಂಚ್ಕೆ

ಮಾಡಿ ಸುಪ್್ರೀೆಂ ಕೀರ್ವಾ ಕಳೆದ ವಷವಾ
ತಿೀಪುವಾ ನೀಡಿದ ನೆಂತರ ಮೀಕೆದಾಟ್
ಯೊೀಜನ ಕುರಿತು ರಾಜಯಾ ಸಕಾವಾರ
ಸಲಿ್ಲಸಿದದೆ ಡಿಪ್ಆರ್ಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದದೆ
ಸಿಡಬ್್ಲಯೂಸಿ, ಪರಿಷಕೆಕೃತ ಡಿಪ್ಆರ್
ಸಲಿ್ಲಸುವೆಂತೆ ಸೂಚ್ಸಿತು್ತ. ಇದನ್ನು
ಪ್ರಶ್ನುಸಿ ತಮಳುನ್ಡು ಮೀಲ್ಮನವಿ
ಸಲಿ್ಲಸಿದ.

ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ:
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್: ‘ಸುಪಿ್ೇಳಂ’ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವ-
ಲಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಮಾನ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ
ಒಡಲಿಗೆ ಕ್ಡಿಗೆೀಡಿಗಳು ತಯಾಜಯಾ
ಸುರಿಯುವ, ಬೆಂಕ್ ಹಾಕುವ ಕೃತಯಾ
ಎಸಗುತಿ್ತದಾದೆರೆ.
ಈ ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜಲಮೂಲವೂ

ಹೌದು. ಸ್ವಿರಾರು ವಲಸಹಕ್ಕೆ-
ಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಣವೂ ಆಗಿದ.
ಪದೀ ಪದ ಬೆಂಕ್ ಹಚುಚಿವುದರಿೆಂದ
ಬರುವ ಹೊಗೆ ಪರಿಸರಕೆಕೆ ಹಾನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ. ಇಲಿ್ಲ ಬಿೀಡು
ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಫೆಲಿಕಾನ್ ಹಕ್ಕೆಗಳಿಗೂ
ತ ೆಂ ದ ರೆ ಯಾ ಗು ತಿ್ತ ದ .
ಕೆರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿವೃರ್ಧಿಪಡಿಸುವ-
ಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಯುವಕರ ತೆಂಡವೆಂದು
ಕಳೆದರೆಡು ವಷವಾಗಳಿೆಂದ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ
ನಡಸಿದಾದೆರೆ. ಕೆರೆಯ ಒಡಲಿಗೆ ತಯಾಜಯಾ
ಹಾಕದೆಂತೆ ಶ್ರಮಸುತಿ್ತದಾದೆರೆ. ಕೆರೆಯ
ಕಟೆ್ಟಯ ಮೀಲೆ ಅರಣಯಾ ಇಲಾಖೆ
ಸಹಕಾರದೊೆಂರ್ಗೆ ಸ್ವಿರಕ್ಕೆ
ಹೆಚುಚಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಪರಿಸರ
ರ್ನದೆಂದು ನಡಲಾಗಿದ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ನಡರ್ದ. ಆದರೂ ಇತಿ್ತೀಚಗೆ ತಯಾಜಯಾ

ತೆಂದು ಹಾಕುವವರು ಹೆಚ್ಚಿದಾದೆರೆ.
ರಜಾ ರ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಕುಡುಕರು,
ಮೊೀಜು ಮಾಡಲು ಬರುವವರ ಕಾಟ
ಹೆಚ್ಚಿದ ಎನ್ನುತ್ತರೆ ಕೆರೆಯ ಪಕಕೆ-
ದಲಿ್ಲರುವ ರೆೈತ ಗೊೀವಿೆಂದರಾಜು.
ಕೆರೆಯನ್ನು ಸೆಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅಭಿವೃರ್ಧಿ

ಪಡಿಸುವಲಿ್ಲ ‘ಪಾರೆಂಪರಿಕ ತಣ
’ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುವೆಂತೆ
ಕಳೆದ 9 ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ

ಎಲಾ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ
ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೊೀಜನವ್ಗಿಲ್ಲ.
ನಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸೆಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅರಣಯಾ
ಇಲಾಖೆಯವರೂ ನಲವಾಕ್ಷಯೂ ವಹಸುತಿ್ತ-
ದಾದೆರೆ. ತಯಾಜಯಾ ವಸು್ತಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು
ತಡಗಟ್ಟಲೂ ಯಾರಬ್ಬರು ಮೆಂದ
ಬರುತಿ್ತಲ್ಲ ಎೆಂದು ಸಥೆಳಿೀಯರಾದ
ಸಿ.ಎಸ್.ನ್ಗಭೂಷಣ್ ಅಳಲು
ತೀಡಿಕೆಂಡರು.

ಕೆರೆ ಒಡಲಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜಯಾ: ಕಳವಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕೆರೆಗೆ ಹ��ಹ ೇಗುವ ರಸತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ೇ ತ್ಯಾಜಯಾ ಎಸದಿರುವ ದೃಶಯಾ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಳಂತಿೇಯ ಕೆಥ��ಥ ೇಲಿಕ್ ಧಮಾನಾಧಯಾಕ್ಷರ ಮಳಂಡಳಿಯ ಆಶ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಳಂದೇಶ ಸಳಂಸಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ತಿಷ್ಠಾನದ
ವತಿಯಳಂದ ಮಳಂಗಳವಾರ ಸಾಧಕರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸಿ, ಫಾ. ಬೆನ್ಬ್್ಟ��ಟ ್ಟ ಪ್ಭು, ಪ್ಸನ್ನ ಹಗೆ��ಗೆ ಗೇಡು,ಮಳಂಜಮ್ಮ ಜ��ಜ ೇಗತಿ, ಬ್.ಎಳಂ. ರೆ��ರೆ ೇಹಿಣಿ,
ಬ್.ಎಳಂ. ಹನ್ೇಫ್, ಫಾ. ಟಜಿ ಥ��ಥ ೇಮಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಷ್ಪ್ ಫಾ. ಪಿೇಟರ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸ��ಸ ೇಜ ಪ್ಶಸಿತೆ ಪ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು – ಪ್ಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್

ಎ.ಎಸ್.ಸರೋಜಾ
ಮೆಂಡಗೋಡ: ಇಲಿ್ಲನ ಪಟ್ಟಣ
ಪೆಂಚಾಯಿ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಎ.ಎನ್.
ಸು ಬ್್ರ ಯ ರಾ ವ್
ಅವರ ಪತಿನು
ಎ . ಎ ಸ್ .
ಸರೀಜಾ (80)
ಸೀಮವ್ರ ಇಲಿ್ಲ
ನಧನರಾದರು.
ಮಾ ಕೆ ವಾ ರ್

ರಸ್ತ ನವ್ಸಿಯಾದ ಅವರು ನಗರ
ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯಾ, ತಲೂ್ಲಕು ಕನನುಡ
ಸ್ಹತಯಾ ಪರಿಷತ್ ಮತು್ತ ಸಮಾಜ
ಕಲಾಯಾಣ ಸಲಹಾಮೆಂಡಳಿಯತಲೂ್ಲಕು
ಘಟಕದ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕಾಯವಾ
ನವವಾಹಸಿದದೆರು.
ಅವರಿಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವ್ಣಿ’ ನವೃತ್ತ

ಸುರ್ದೆ ಸೆಂಪಾದಕ ಎ.ಎಸ್. ನ್ರಾಯಣ
ರಾವ್ಸೀರಿಮೂವರುಪುತ್ರರುಹಾಗೂ
ಮೂವರು ಪುತಿ್ರಯರು ಇದಾದೆರೆ.
ಮೃತರ ಇಚ್ಛಯೆಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅೆಂತಯಾಕ್್ರ್ರಯಾ ಯ್ ಸೆಂಜೆ
ನಡಯಿತು.

ನಿಧನವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕನನುಡ ಕಲಿಯುವ
ಮಕಕೆಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೀಜವ್ಬ್ದೆರಿ
ನಡಯಿೆಂದ ಇೆಂಗಿ್ಲಷ್ ಶಾಲೆ ಆರೆಂಭಿಸು-
ತಿ್ತರುವ ಸಕಾವಾರದ ನರ್ವಾರ ಸರಿಯಲ್ಲ’
ಎೆಂದು ಸ್ಹತಿ ಚೆಂದ್ರಶೀಖರ ಪಾಟಿೀಲ
ಆಕ್ರೀಶ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೈಕ ಕನನುಡ ಬಳಗ ನಗರದಲಿ್ಲ

ಇತಿ್ತೀಚಗೆ ಆಯೊೀಜಿಸಿದದೆ ಕರುನ್ಡ
ಉತ್ಸವ, 7ನೀ ರಾಬರ್ವಾ ಬ್ಷ್
ಕನನುಡ ಸ್ಹತಯಾ ಸೀವ್ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರೆಂಭದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಮಾತನ್ಡಿದರು.
‘ಕನನುಡ, ಕನನುಡಿಗರನ್ನು

ಹತಿ್ತಕುಕೆವ ಹಾಗೂ ಕನ್ವಾಟಕವನ್ನು
ವಿಭಜಿಸುವ ಕ್ಡಿಗೆೀಡಿಗಳ ವಿರುದಧಿ
ಹೊೀರಾಟಗಳನ್ನು ರೂಪ್ಸಬೀಕು.
ಇದಕೆಕೆ ನನನು ಸೆಂಪೂಣವಾ ಬೆಂಬಲವಿದ’
ಎೆಂದರು.
ರೆವರೆೆಂರ್ ಫಡಿವಾನೆಂರ್ ಕ್ಟೆ್ಟಲ್

ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನ್ಡಿದ ಸ್ಹತಿ
ಕಾಳೆೀಗೌಡ ನ್ಗವ್ರ, ‘ಕ್ಟೆ್ಟಲ್
ಅವರು ಕನನುಡ ನಘೆಂಟ್ ರಚನ್

ಕಾಯವಾ ಮಾಡಿದುದೆ, ಕನನುಡಕಾಕೆಗಿ
ಅಪಾರ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿರುವುದು
ಸ್ಮರಣಿೀಯ’ ಎೆಂದರು.
ಕರುನ್ಡ ಭಗಿೀರಥ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನ್ಡಿದ ಕಾಮೀಗೌಡ,
‘ಕನನುಡ ಉಳಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ ಎನ್ನುವ
ಬದಲು, ನ್ಡು–ನ್ಡಿಗೆ ಕೆೀಡು ಬಗೆ-
ಯುವವರನ್ನು ಬಗುಗೆಬಡಿಯಿರಿ’ ಎೆಂದು
ಹೆೀಳಿದರು.
ಕರುನ್ಡ ಯುವ ವಿಜಾ್ಞನ

ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಿಮಾತನ್ಡಿದಡ್ರೀನ್
ಖಾಯಾತಿಯ ಪ್ರತಪ್, ‘ಒಬ್ಬ ರೆೈತನ ಮಗ

ಸಕಾವಾರಿ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ ಓರ್ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟ-
ದಲಿ್ಲ ಸ್ಧನಮಾಡಲು ಸ್ಧಯಾ. ಸ್ಧನ
ಯಾರ ಸ್ವತ್್ತ ಅಲ್ಲ, ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ-
ಪಟ್ಟರೆ ಅಸ್ಧಯಾವ್ದದುದೆ ಯಾವುದೂ
ಇಲ್ಲ ಎೆಂಬ್ದಕೆಕೆ ನ್ನೀ ಉದಾಹರಣೆ’
ಎೆಂದರು.
ಕನನುಡ ಸ್ಹತಯಾ ಸಮ್ಮೀಳನದ ಅಧಯಾ-

ಕ್ಷರಾಗಿದದೆವರಿಗೆ ಬಳಗವು ಕಳೆದ 7
ವಷವಾಗಳಿೆಂದ ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ
ರಾಬರ್ವಾ ಬ್ಷ್ ಕನನುಡ ಸ್ಹತಯಾ
ಸೀವ್ ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ,
ಗೌರವಿಸುತ್ತ ಬೆಂರ್ದ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕೆಕೆ ಚಂಪಾಆಕ್ೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
ಕುೆಂಚ್ಟಿಗರ ಕ್ೀಮಾಭಿವೃರ್ಧಿ ಸೆಂಘದ
ವತಿಯಿೆಂದ 2018–19ನೀ ಸ್ಲಿನ
ವಿದಾಯಾರ್ವಾ ವೆೀತನಕಾಕೆಗಿ ಸಮದಾಯದ
ಗಾ್ರಮೀಣ ಬಡ ವಿದಾಯಾರ್ವಾಗಳಿೆಂದ
ಅಜಿವಾ ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದ.
ಪ್ಯುಸಿ, ಡಿ.ಇಡಿ, ಡಿಪ್್ಲಮಾ,

ಪದವಿ, ಕೃಷಿ ವಿಜಾ್ಞನ, ಬಿ.ಇ,
ವೆೈದಯಾಕ್ೀಯ, ಸ್ನುತಕೀತ್ತರ ಅಧಯಾಯನ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವವರು ಜ.31ರಳಗೆ
ಅಜಿವಾ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಸೆಂಪಕವಾಕಾಕೆಗಿ–
9844526677.

ಪ್ಸಾದನ ತರಬೋತಿ
ಕಾರ್ಜಿಗಾರ
ನಗರ ಕೆೀೆಂದ್ರ ಗ್ರೆಂಥಾಲಯ
ಕುಮಾರಸ್್ವಮ ಬಡಾವಣೆಶಾಖೆಯು
ಗಣರಾಜಯಾೀತ್ಸವದ ನಮತ್ತ ವಿವಿಧ
ಸ್ೆಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಕಾಯವಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಆಯೊೀಜಿಸಿದ.
ಜ.23 ರಿೆಂದ 24 ರವರೆಗೆ

ರೆಂಗಸ್ಗರಸ್ಮಾಜಿಕಹಾಗೂ
ಸ್ೆಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಸೆಂಸಥೆ ಸಹಯೊೀಗದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಸ್ದನ ಕಲಾವಿದ ಶ್ವಕುಮಾರ್
ಅವರಿೆಂದ ಪ್ರಸ್ದನ ತರಬೀತಿ
ಕಾಯಾವಾಗಾರ ನಡಯಲಿದ.
ಜ.24ಹಾಗೂ25 ರೆಂದು ಸೆಂಜೆ

5ಕೆಕೆ ಜಾ್ಞಪಕ ಶಕ್್ತ ಪರಿೀಕ್, ಚ್ತ್ರಕಲಾ
ಸಪಾರ್ವಾಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಆಸಕ್ತರು
ಜ.23ರಳಗಾಗಿ ಹೆಸರುನೀೆಂದಾ-
ಯಿಸಿಕಳ್ಬಹುದು.
ಸೆಂಪರತೆಕ್ಕೆ– 9448013383

ಚುಟುಕುಸುದ್ದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಕಾವಾರಿ ಸೀವೆಗೆ ತಡ
ಉೆಂಟ್ ಮಾಡುತಿ್ತದಾದೆರೆ ಎೆಂದು
ಆರೀಪ್ಸಿ ಜಿಲಾ್ಲ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ
ಸದಸಯಾ ಕೆೆಂಪರಾಜು ಹಾಗೂ ಗಾ್ರಮ
ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯಾ ಲತದೀವಿ ವಿರುದಧಿ
ಮೆಂಡೂರು ಗಾ್ರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ
ಅಭಿವೃರ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ಡಿಒ) ಪ್.ಎ.
ಪೂಣಚಚಿ ಅವರು ವಸೆಂತನಗರ ಠಾಣೆಗೆ
ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸಿದಾದೆರೆ.
‘ನನನುನ್ನು ಜನವರಿ 1ರೆಂದು

ಬೆಂಡಿಕಡಿಗೆ ಗಾ್ರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಗೆ
ವಗವಾ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಇದರ ವಿರುದಧಿ
ಕೆಎಟಿಯಲಿ್ಲ ತಡಯಾಜೆ್ಞ ತೆಂದು

ಮೆಂಡೂರು ಗಾ್ರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ
ಕತವಾವಯಾಕೆಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದದೆ. 14ನೀ
ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್್ರಯಾಯೊೀಜನಗೆ
ಅನ್ಮೊೀದನ ಪಡಯಲು ನ್ನ್
ಜನವರಿ 7ರೆಂದು ಜಿಲಾ್ಲ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ
ಮಖಯಾಕಾಯವಾನವವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ಕಚೀರಿಗೆ ಹೊೀಗಿದದೆ. ಆ ರ್ನ ಸೆಂಜೆ
ಕೆೆಂಪರಾಜು ಹಾಗೂ ಲತದೀವಿ ಕರೆ
ಮಾಡಿ ಬದರಿಕೆ ಹಾಕ್ದಾದೆರೆ. ಗಾ್ರಮ
ಪೆಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎೆಂದು ಬರೆದುಕಡಬೀಕು
ಎೆಂಬ್ದಾಗಿ ಒತ್ತಯಿಸಿದಾದೆರೆ’ ಎೆಂದು
ದೂರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

‘ಲತದೀವಿ ಅವರು ಶ್್ರೀರಾಮ್
ಪಾ್ರಪಟಿವಾಸ್ಗೆ 1 ಎಕರೆ 12 ಗುೆಂಟೆ
ಮಾರಿದದೆರು. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮ ಬಲೆಗೆ
ಮಾರಿದುದೆ, ಬಲೆ ಹೆಚಾಚಿಗಿರುವ ಕಾರಣ
ಅಧಿಕ ಬಲೆ ಕಡಿಸಬೀಕು ಎೆಂದು
ಒತ್ತಡ ಹೆೀರಿದದೆರು. ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕಾರ
ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಧಯಾವಿಲ್ಲ ಎೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದದೆ. ಈ ಕಾರಣಕೆಕೆ ದ್ವೀಷ ಸ್ಧನ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾದೆರೆ. ಜತೆಗೆ, ಈ ಹೆಂದ
ಮೂರು ಸಲ ಅಮಾನತು ಆಗಿರುವ
ವೆೆಂಕಟರೆಂಗನ್ ಎೆಂಬ್ವರನ್ನು
ಪ್ಡಿಒ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ತೆಂದರೆ
ಕಡುತಿ್ತದಾದೆರೆ’ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ರ್.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಡಿಒದೂರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಯುವ
ಕಾೆಂಗೆ್ರಸಿ್ಸನ ರಾಷಿ್ಟ್ೀಯ ಸ್ಮಾಜಿಕ

ಜಾ ಲ ತ ಣ ದ
ಸೆಂಚಾಲಕರಾಗಿ ರಕ್ಷಾ
ರಾಮಯಯಾ ಅವರನ್ನು
ನೀಮಸಲಾಗಿದ.
ರಾಜಯಾ ಯುವ

ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ನಲಿ್ಲ ಸಕ್್ರ-
ಯರಾಗಿದದೆ ರಕ್ಷಾ

ಅವರಿಗೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿದ. ಅವರು
ಮಾಜಿ ಸಚ್ವ ಎೆಂ.ಆರ್. ಸಿೀತರಾೆಂ
ಅವರಪುತ್ರ.

ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ನೋಮಕ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರ್ ಆರ್ತಯಾ ಬಿಲಾವಾ
ಎಜುಕೆೀಷನ್ ಟ್ರಸ್್ಟ ವತಿಯಿೆಂದ
ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯಾ, ಕಾಯಿಲೆಗಳ
ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಮೂಡಿಸಲು ಇೆಂರ್ರಾ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಎೆಂಪವರ್ ಕೆೀೆಂದ್ರವನ್ನು
ಭಾನ್ವ್ರ ಆರೆಂಭಿಸಲಾಗಿದ.
ಹರಿಯ ಮನೀವೆೈದಯಾ ಡಾ.ವಿನೀದ್
ಕುಮಾರ್ನೀತೃತ್ವದಲಿ್ಲ ಕೆೀೆಂದ್ರ ಕಾಯವಾ-
ನವವಾಹಸಲಿದ. ಎೆಂಪವರ್ಕೆೀೆಂದ್ರವನ್ನು
ಈಗಾಗಲೆೀ 2016ರಲಿ್ಲ ಮೆಂಬೈನಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರರೆಂಭಿಸಲಾಗಿದ.

ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಎಂಪವರ್ಶಾಖೆ
ಆರಂಭ

ಸಂದೇಶ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ...


