ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಗುರುವಾರ l ಜನವರಿ 31, 2019

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆ l 55 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಉದೆ್
ದೆ್ಯುೋಗ

‘ಟೆಕೊ
ಕೊ’ದಿಂದ ₹ 350 ಕಕೊ
ೊೋಟಿ ಹೂಡಿಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್್ಯತ್
ಚಾಲ್ತ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ₹ 350
ಕಷೇಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕರಿಯಾದ ಟೆಕ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಂದೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್್ಯತ್
ವಾಹನ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಲ್ನ್ ಈ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತಷೇಯ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಸಂಸ್ಥೆ,
ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶೃಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತ್.
ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೆಷೇ ದೆಷೇವನಹಳ್ಳಿಯ
ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೆಷೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಂಚುರಿ
ಡೆವಲಪ್ಮಂಟ್ ಕಾರ್ಜ್ರಷೇಷನ್’ನ
ಹೆಸರಿನ ಘಟಕ ಹಂದಿದೆ. ವಿದ್್ಯತ್
ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ನಿವಜ್ಹಣೆ,
ಸಂಶಷೇಧನೆ ಮತ್್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲ್ದೆ
ಎಂದ್
ಕೆೈಗಾರಿಕಾ
ಇಲಾಖೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು
ಮಾಹಿತ ನಿಷೇಡಿದರು.
‘ದೆಷೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ್ರ ₹ 2 ಲಕ್ಷ
ಕಷೇಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿದ್್ಯತ್ ವಾಹನ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ₹ 30 ಸಾವಿರ ಕಷೇಟಿ

ವಾಹನಗಳ
ಪ್ರದರ್ಶನ

ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್
55 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಷೇಗ
ಕಲ್ಪಿಸಲ್ದೆ’ ಎಂದ್ ಬೃಹತ್ ಮತ್್ತ
ಮಧ್ಯಮ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.
ಜಾರ್ಜ್ ಹೆಷೇಳ್ದರು.
‘ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೂರು ಪ್ರಮಖ ರಾಷಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಬಷೇಕು’

ಎಂದ್ ಸಚಿವರು ಆಶಿಸಿದರು.
ವಿದ್್ಯತ್ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ
ಘಟಕಗಳ್ಗೆ ಬಷೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಒದಗಿಸುವುದ್, ತ್ರಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು
ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಗೂ (ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ)
ನಿಷೇಡುವುದ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು
ತೆರಿಗೆ
ಮಕ್ತಗೊಳ್ಸುವುದ್,
ಚಾರಜ್ಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ,

ಯುಗಾದಿ ತನಕ ಸರ್್ಶರಕೆಕಿ ಏನೂ ಆಗದ್: ರೋವಣ್ಣ

ಹೊ
ಹೊಸ ಪಂಚಂಗ ನನೊ
ೊೋಡಿ ಮೈತ್ರಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೋಳುವೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
‘ಯುಗಾದಿ
ಬಳ್ಕ
ಹಸ ಪಂಚಾಂಗ ನಷೇಡಿ ಮೈತ್ರ
ೈ ್ರ
ಸಕಾಜ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ
ಷ್ಯ ಹೆಷೇಳ್ತೆ್ತಷೇನೆ’ ಎಂದ್
ಲಷೇಕಷೇಪಯೊಷೇಗಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.
ಡಿ.ರಷೇವಣ್ಣ ತಳ್ಸಿದರು.
ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದಿ್ದಗಾರರ
ಜತೆಗೆ
ಮಾತನ್ಡಿದ
ಅವರು,
‘ಕನ್ಜ್ಟಕ ಹಾಗೂ ತಮಿಳ್ನ್ಡಿನ
ಪಂಚಾಂಗ ನಷೇಡಿದೆ್ದಷೇನೆ. ಸಕಾಜ್ರಕೆಕಾ
ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲಲಿ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ
ಮಾಡುತ್ತರುವ ದಿನ (ಫೆ.8) ಅತ್್ಯತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ತನಕ ಎಂರದ್್ದ
ಆಗುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದರು.
‘ತಮಿಳ್ನ್ಡಿನ
ಪಂಚಾಂಗ
ನಷೇಡಿದ ಬಿಜೆಪ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪಿ ಆಪರಷೇಷನ್
ಕಮಲ ಕೆೈಬಿಟಿಟ್ದಾ್ದರ. ಕೆಷೇರಳದಲ್ಲಿ

ದೆ ಷೇ ವ ರ ನ್ನು
ಕೆ ಷೇ ಳ್ ದಾ್ದ ರ .
ಆದರ, ಅಲ್ಲಿಯೂ
ಹೂವು ಕಟಿಟ್ಲಲಿ.
ಬಳ್ಕ
ಮೌನಕೆಕಾ
ಎಚ್.ಡಿ.ರೋವಣ್ಣ ಶ ರ ಣಾ ಗಿ ದಾ್ದ ರ .
ಕು ಮಾ ರ ಸಾ್ವ ಮಿ
ಐದ್ ವಷಜ್ ಆಡಳ್ತ ನಡೆಸುತ್್ತರ’
ಎಂದ್ ಭವಿಷ್ಯ
ಷ್ಯ ಹೆಷೇಳ್ದರು.
‘ಮಾರ
ಸಚಿವ
ಬಸವರಾಜ
ರಾಯರಡಿಡಿ
ಅವರ
ಬಂಡವಾಳ
ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ
ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪಯು ಕಾಲೆಷೇಜುಗಳನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಅವರು. ಅವರು ಹೆಷೇಗೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾ್ದರ ಎಂಬುದ್ ಗೊತ್ತದೆ.
ರಾಯರಡಿಡಿ ಅವರಿಂದ ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ
ಕಲ್ಯಬಷೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ’ ಎಂದರು.
‘ನ್ನ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಶಷೇಖರ
ಪಾಟಿಷೇಲ
ಒಟಿಟ್ಗೆ
ಉಡುಪಗೆ

ಹಷೇಗಿದೆ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಡೆೈರಿ ಕಾಯಜ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಮೊಷೇದ್
ಮಧ್ವರಾರ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಊಟ
ಮಾಡಿದೆ್ದಷೇವೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ
ಸಿಷೇದಾ
ಬಂಗಳೂರಿಗೆ
ಬಂದಿದೆ್ದಷೇನೆ.
ಯಡಿಯೂರಪಪಿ ಅವರನ್ನು ಭೆಷೇಟಿ
ಮಾಡಿಲಲಿ.
ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ನ್ನ್
ಹಾಗೂ
ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ
ಕ್ತ್್ತಡುತೆ್ತಷೇವೆ. ಆದರ, ಬಿಜೆಪ ಮನೆ
ಬ್ಗಿಲ್ಗೆ ಹಷೇಗುವ ಪ್ರಮಷೇಯ ಇಲಲಿ.
ದೆಷೇವೆಷೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ
ಹೆಷೇಳ್ದಂತೆ ನಡೆಯುತೆ್ತಷೇನೆ’ ಎಂದ್
ಅವರು ಸಪಿಷಟ್ಪಡಿಸಿದರು.
‘ಮಾರ ಸಚಿವ ಎ.ಮಂಜು ಈ
ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ನಲ್ಲಿದಾ್ದರ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು
ನಷೇಡಿದವರು. ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರತಕ್್ರಯೆ
ನಿಷೇಡುವ ಶಕ್್ತಯಿಲಲಿ’ ಎಂದ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

100ಕ್ಕಾ ಅಧಿಕ ರಜೆಗಳ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 54
ವಾರದ ರಜಾ ದಿನಗಳ್, 12 ಎರಡನೆಷೇ
ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ 21 ಸಾವಜ್ತ್ರಕ ರಜಾ
ದಿನಗಳ್ ಬರುತ್ತವೆ. 19 ಸಾಂದಭಿಜ್ಕ
ರಜೆಗಳ್ ಇವೆ. ರಜಾ ದಿನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ
ವಿಪರಿಷೇತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ.
ಇದರಿಂದ ಆಡಳ್ತದ ಮಷೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬಿಷೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಇದೆ
ಎಂದ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಜ್ಸಲಾಯಿತ್
ಎಂದ್ ಗೊತ್್ತಗಿದೆ.

ವಷಜ್ಕೆಕಾ 15 ದಿನ ಇರುವ
ಸಾಂದಭಿಜ್ಕ ರಜೆಯನ್ನು 8ಕೆಕಾ ಇಳ್ಸಿ,
ತಂಗಳ ನ್ಲಕಾನೆಷೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ
ನಿಷೇಡಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಭತೆ್ಯಗಳನ್ನು
ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಆರನೆಷೇ ವೆಷೇತನ ಆಯೊಷೇಗ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್್ತ. ಈ ಬಗೆಗೆಯೂ
ಚರ್ಜ್ ನಡೆಯಿತ್.
‘ವಿವಿಧ
ಸಮದಾಯಗಳ್,
ಸಕಾಜ್ರಿ
ನೌಕರರ
ಸಂಘಟನೆ,
ಸಾವಜ್ಜನಿಕ ಆಡಳ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರ
ಜತೆಗೆ ಸಮಾಲಷೇಚನೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಮ
ವರದಿ
ನಿಷೇಡಲಾಗುತ್ತದೆ’
ಎಂದ್
ಸಮಿತಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಳ್ಸಿದರು.
ಈ ಸಮಿತಯ ಶಿಫಾರಸು 2019–20
ವಷಜ್ದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಕಡಿತ: ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಕಾಜ್ರಿ ರಜೆಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ
ಕಡಿತಗೊಳ್ಸುವ ಕುರಿತ್ ಪರಿಶಿಷೇಲ್ಸಲು
ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
ಉಪಸಮಿತ ಬುಧವಾರ ಮೊದಲ
ಸಭೆ ನಡೆಸಿತ್. ವಿವಿಧ ವಗಜ್ಗಳ್ಂದ
ಅಭಿಪಾ್ರಯ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ
ಬಳ್ಕ
ಅಂತಮ ವರದಿ ನಿಷೇಡಲು ಸಮಿತ
ನಿಧಜ್ರಿಸಿದೆ.
ಗಾ್ರಮಿಷೇಣಾಭಿವೃದಿಧಿ
ಹಾಗೂ
ಪಂಚಾಯತ್ರಾರ್
ಸಚಿವ
ಕೃಷ್ಣ
ಬೈರಷೇಗೌಡ ನೆಷೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಸಮಿತ
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಕಾಜ್ರಿ
ನೌಕರರಿಗೆ
ವಷಜ್ಕೆಕಾ

ಅದಕಾಕಾಗಿ ವಿದ್್ಯತ್ ಪ್ರಸರಣ ಕಂಪನಿಗಳ
ಸಹಯೊಷೇಗ, ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಬಲೆ
ಇಳ್ಕೆ, ಪಾಕ್ಜ್ಂಗ್ಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯಷೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕಲ್ಪಿಸುವುದ್ ಸ್ಷೇರಿದಂತೆ ಹಲವು
ಉತೆ್ತಷೇಜನಕಾರಿ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕೆೈಗೊಳ್ಳಿವ
ಪ್ರಸಾ್ತವ
ಸಕಾಜ್ರದ
ಮಂದಿದೆ ಎಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿಷೇಡಿದರು.

‘ಕ್ೋಂದ್ರ ಸರ್್ಶರದ್ಂದ
ಐತ್ಹಾಸ್ಕ ನಿರ್್ಶರ’
ಬ ೆಂ ಗ ಳೂ ರು :
ಅ ಯೊ ಷೇ ಧ್್ಯ ಯ ಲ್ಲಿ
ವಿವಾದರಹಿತ 67
ಎಕರ ಜಾಗವನ್ನು
ರಾಮ
ಮಂದಿರ
ನಿ ಮಾ ಜ್ ಣ ಕೆಕಾ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ
ಬಿ ಟ್ಟ್ ಕ ಡ ಲು
ಅನ್ಮತ
ನಿಷೇಡುವಂತೆ
ಸುಪ್ರಷೇಂ
ಕಷೇಟ್ಜ್
ಮೊರ
ಹಷೇಗಲು
ನಿಧಜ್ರಿಸಿರುವ ಕೆಷೇಂದ್ರ ಸಕಾಜ್ರದ
ನಡೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪ ಹಿರಿಯ ಮಖಂಡ
ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾ್ವಗತಸಿದಾ್ದರ.
‘ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿಮಾಜ್ಣಕೆಕಾ
ಮಂದಾಗಿರುವ
ವಿಶ್ವ
ಹಿಂದ್
ಪರಿಷತ್
ಮತ್್ತ
ಇತರ
ಸಂಘಟನೆಗಳ್ಗೆ
ವಿವಾದರಹಿತ
ಜಮಿಷೇನ್ ಹಸಾ್ತಂತರಿಸಲು ಕೆಷೇಂದ್ರ
ಮಂದಾಗಿರುವುದ್
ಐತಹಾಸಿಕ
ತಷೇಮಾಜ್ನ.
ಕಷೇಟ್ಯಂತರ
ಜನರ
ಭಾವನೆಗಳ್ಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನರಷೇಂದ್ರ
ಮೊಷೇದಿ ಸಕಾಜ್ರ ಸಪಿಂದಿಸಿ, ಗೌರವ
ನಿಷೇಡಿರುವುದ್ ಎಲಲಿರೂ ಮಚುಚಿವಂರ
ಸಂಗತ’ ಎಂದ್ ಅವರು ಹೆಷೇಳ್ದಾ್ದರ.

ರ್ಂಕ್ರೋರ್ ರಸ್ತಿ
ರ್ಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನ

ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ:ನೆಲಮಂಗಲತ್ಲ್ಲಿಕ್ನ
ಇಮರ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ
ಪಾಳ್ಯ,
ಬಟಟ್ದ
ಹಸಹಳ್ಳಿ, ಹಾಲೆಷೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಕೆಷೇನ
ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೆಗುಗೆಂದ ಗಾ್ರಮಗಳ ದಲ್ತ
ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಜೆ.ಪ ಯೊಷೇಜನೆ
ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್್ರಷೇಟ್ ರಸ್್ತ ನಿಮಾಜ್ಣ
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶ್ಸಕ ಶಿ್ರಷೇನಿವಾಸಮೂತಜ್ ಇತ್ತಷೇರ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿಷೇಡಿದರು.
‘ಕಾಮಗಾರಿ
ಗುಣಮಟಟ್
ಕಾಪಾಡಬಷೇಕು’ ಎಂದ್ ಗುತ್ತಗೆದಾರಿಗೆ
ಶ್ಸಕರು ಎಚಚಿರಿಕೆ ನಿಷೇಡಿದರು.
‘₹ 35 ಲಕ್ಷ ವೆಚಚಿದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ
ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್್ರಷೇಟ್ ರಸ್್ತ, ಚರಂಡಿ
ನಿಮಾಜ್ಣ
ಮಾಡಲಾಗುವುದ್’
ಎಂದ್ ಲಷೇಕಷೇಪಯೊಷೇಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಎಂರನಿಯರ್ ಉಮಷೇಶ್ ಹೆಷೇಳ್ದರು.

ಚುಕುಬುಕು ಎನ್ನುತ್ತಿಲಲಿ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು...!
ಹಳಿ ನಿವ್ಶಹಣೆ ರ್ಯ್ಶ ಚುರುಕು: ಶಿೋಘ್ರವೋ ಸೋವ ಆರಂಭದ ನಿರಿೋಕ್ಷೆ
l

ಕಲಾವತ ಬೈಚಬ್ಳ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ರಜೆ
ದಿನಗಳ್
ಬಂದರ ಸಾಕು ಪುಟ್ಣಿಗಳೆಲಲಿ ಹೆಜೆಜೆ
ಹಾಕುವುದ್ ಕಬ್ಬನ್ ಉದಾ್ಯನದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಭವನದತ್ತ. ಪುಟ್ಣಿ
ರೈಲು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಷೇಂದ್ರಬಿಂದ್. ಆದರ,
ಸದ್ಯ ರೈಲು ಚುಕುಬುಕು ಎನನುದೆ
ಸಥೆಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಪುಟಟ್ ರೈಲ್ನ ಹಳ್ಗಳ್ ತ್ಕುಕಾ
ಹಿಡಿದ್ ತ್ಂಬ್ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಹಾಗಾಗಿ, ಹಳ್, ಸ್ಷೇತ್ವೆಗಳ ದ್ರಸಿ್ತ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್
ನಡೆಯುತ್ತರುವುದರಿಂದ ರೈಲು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಲಿ.
ಬ್ಲಭವನದ ಪ್ರವೆಷೇಶ ದಾ್ವರದ ಬಳ್
‘ಪುಟ್ಣಿ ರೈಲು, ಹಳ್ ನಿವಜ್ಹಣೆಯ
ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಲಲಿ’ ಎಂಬ ಸೂಚನ್ ಫಲಕವನ್ನು
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
‘ರೈಲು ಹಳ್, ಹಳ್ಯ ಸಿ–ಬಂಡ್,
ಮೂಲೆಗಳ ದ್ರಸಿ್ತ, ಸ್ಷೇತ್ವೆ ಬಳ್ಯ
20 ವುಡನ್ ಸಿಲಿಪಸ್ಜ್ಗಳ ಬದಲ್
ಜಷೇಡಣೆ, ಸ್ಷೇತ್ವೆ ಸುತ್ತಮತ್ತಲ್ನ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ರಸಿ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್
ನಡೆಯುತ್ತವೆ’ ಎಂದ್ ಬ್ಲಭವನ
ಸೊಸ್ೈಟಿಯ
ಕಾಯಜ್ದಶಿಜ್
ರತ್ನು
ಬಿ.ಕಲಮದಾನಿ ತಳ್ಸಿದರು.
‘ಮಕಕಾಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಯಿಂದ
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ಎಕರ
ಬಾಲ ಭವನದ
ಒಟ್್ಟ ವಿಸ್ೇರ್ಷ

ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ಹಳಿಯ ನಿವ್ಶಹಣೆ ರ್ಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತತ್
್ಡಗಿರುವ ರ್ರ್್ಶಕರು
–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ರಂಜು.ಪಿ
ರೈಲು ಹಳ್ಗಳ ದ್ರಸಿ್ತ ಕಾಯಜ್
ಮಾಡಿಕಡಬಷೇಕೆಂದ್
ರೈಲೆ್ವ
ಇಲಾಖೆಗೆ
ಕಳೆದ
ವಷಜ್
ಪತ್ರ
ಬರಯಲಾಗಿತ್್ತ. ಇದಕೆಕಾ ಸಪಿಂದಿಸಿದ
ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಬ್ಲಭವನಕೆಕಾ
ಭೆಷೇಟಿ ನಿಷೇಡಿ, ಪರಿಶಿಷೇಲ್ಸಿದ್ದರು. ಅದರ
ಮಂದ್ವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದ್ರಸಿ್ತ
ಕಾಯಜ್
ನಡೆಯುತ್ತದೆ’
ಎಂದ್
ಹೆಷೇಳ್ದರು.
ಪಾಲಕರಿಗೂನಿರಾಸೆ:‘ನಮ್ಮಸಂಬಂಧಿಕ
ರೊಬ್ಬರ
ಮದ್ವೆ
ಮಗಿಸಿ

ಕಂಡು
ಮಕಕಾಳನ್ನು ನೆಷೇರವಾಗಿ
ಬ್ಲಭವನಕೆಕಾ
ಕರದ್ಕಂಡು
ಬಂದೆವು.
ಮಕಕಾಳನ್ನು
ತ್ಸು
ಹತ್್ತ ಇಲೆಲಿಷೇ ಆಟವಾಡಿಸಿಕಂಡು
ಹಷೇಗೊಷೇಣವೆಂದ್
ಬಂದಿದೆ್ದವು.
ಆದರ,
ಮಕಕಾಳನ್ನು
ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ
ಕ್ಡಿಸಿ,
ಆಟವಾಡಿಸಿಲು
ಸಾಧ್ಯ
ವಾಗಲ್ಲಲಿ’
ಎಂದ್
ಕೆ.ಆರ್.
ಪುರದ ತೆಲಾ್ಮ ಹೆಷೇಳ್ದರು. ‘ರೈಲು
ಆ ಟ ವಾ ಡ ಷೇ ಣ ವೆ ಂ ದ್ ನ್ ವು
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದಷೇವೆ. ಆದರ, ರೈಲು

‘ಕಳದಲಿಲಿ ತಂಬಿದ ಹೂಳು, ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಸಥಾಗಿತ’
ಬ್ಲಭವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
ವಷಜ್ಗಳ್ಂದ ಹೂಳ್ ತ್ಂಬಿಕಂಡಿದ್ದರೂ ಹೂಳೆತ್ತಲು
ಬ್ಲಭವನ ಸೊಸ್ೈಟಿ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಂಡಿಲಲಿ.
ಕಳದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳ್ ಬಳೆದಿದ್್ದ,
ಸುತ್ತಮತ್ತ ಪಾಚಿ ಆವರಿಸಿಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಎರಡು
ದಷೇಣಿಗಳ್ ಕಾಯಜ್ನಿವಜ್ಹಿಸಲಾಗದೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಂತವೆ.
ತೆರವಾಗದ ಬಿದಿರಿನ ಮಳೆ: ‘ಕಳದ ಸುತ್ತಮತ್ತಲಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುತೆಷೇಕ ಬಿದಿರಿನ ಮಳೆಗಳ್
ಒಣಗಿ ನಿಂತವೆ. ಕೆಲವು ಬಿಷೇಳ್ವ ಸಿಥೆತಯಲ್ಲಿವೆ. ಮಕಕಾಳ್
ಆಡುವಾಗ ಬಿದ್ದರ ಏನ್ ಗತ’ ಎಂದ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು
ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

‘ಮಕಕಾಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಷೇಣಿ ವಿಹಾರಕೆಕಾ
ಅವಕಾಶ ನಿಷೇಡಲಾಗಿತ್್ತ. ಆದರ, ಇದಿಷೇಗ ಕಳದಲ್ಲಿ
ಹೂಳ್ ಯಥಷೇಚ್ಛವಾಗಿ ತ್ಂಬಿಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಬಷೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಲಲಿ.
ಶಿಷೇಘ್ರವೆಷೇ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಕ್ರಮಕೆೈಗೊಳಳಿಲಾಗುವುದ್’ ಎಂದ್
ರತ್ನು ತಳ್ಸಿದರು.
‘ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಬಿದಿರುಗಳನ್ನು ಕನ್ಜ್ಟಕ ಗಾ್ರಮಿಷೇಣ ಮೂಲಸೌಕಯಜ್
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮದ (ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್) ವತಯಿಂದ
ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್್ತ. ಇನ್ನುಳ್ದವುಗಳನ್ನು ತೆರವು
ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರಯುವ ಯೊಷೇಜನೆ ಇದೆ’ ಎಂದ್
ಹೆಷೇಳ್ದರು.

1.2

ಕಿ.ಮೇ

ರೈಲು ಹಳಿಯ
ಉದ್ದ

₹5

ರೈಲಿನಲಿಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ

₹10

6 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ

₹20 ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ

ರೈಲಿನಲಿಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು

ಓಡುತ್ತಲಲಿ ಎಂದ್ ಸ್ಕ್್ಯರಿಟಿ ಅಂಕಲ್
ಹೆಷೇಳ್ದಾಗ ತ್ಂಬ್ ನಿರಾಸ್ಯಾಯು್ತ’
ಎಂದ್ ತೆಲಾ್ಮ ಅವರ ಮಕಕಾಳ್ ಬಷೇಸರ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಸುತ್ತ ಕಸವೋ
ಕಸ: ಬ್ಲಭವನ
ಆವರಣದ
ಸಭಾಂಗಣದ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಿಥೆತಯಂತೂ
ಹೆಷೇಳತಷೇರದ್.
ಪುಟ್ಣಿ
ರೈಲು
ಓಡಾಡುವ ಪಕಕಾದ ಜಾಗದಲೆಲಿಲಲಿ ಕಸದ
ರಾಶಿಯೆಷೇ ರಾರಾರಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರೆಂಜಿಯಲ್ಲಿ
ಹೂಳು:
ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ
ಸಭಾಂಗಣದ
ಎದ್ರಿನ ಪುಟಟ್ ಕಾರಂರ ಜಾಗದ
ಸುತ್ತಮತ್ತಲೆಲಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ್ಂದ
ಪಾಚಿ
ಕಟಿಟ್ಕಂಡಿದೆ.
ಕಾರಂರ
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೊಷೇ, ಇಲಲಿವೊ
ಎಂದ್ ಪ್ರಶನು ಹುಟ್ಟ್ವ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಕಳರ್
ಆವರಿಸಿಕಂಡಿದೆ.
ಈ ಬಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು
ಪ್ರಶಿನುಸಿದರ, ‘ಮೊನೆನುಯಷಟ್ಷೇ ಶುಚಿ
ಮಾಡಿದೆ್ದಷೇವೆ. ಈಗ ಮತೆ್ತ ಶುಚಿ
ಮಾಡಬಷೇಕು’ ಎಂದ್ ಪ್ರತಕ್್ರಯಿಸಿದರು.

ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲೆಲಿಷೇ
ಆರಂಭವಾದ ಸನ್ ಮೊಬಿಲ್ಟಿ
ಕಂಪನಿಯು ಬ್್ಯಟರಿ ಸಾ್ವಪಂಗ್
ಘಟಕ ಪ್ರದಶಿಜ್ಸಿತ್. ವಾಹನದ
ಬ್್ಯಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲ್ಯಾದ
ಬಳ್ಕ ಅದನ್ನು ಈ ಘಟಕಕೆಕಾ
ನಿಷೇಡಬಷೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಣಜ್
ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬ್್ಯಟರಿಯನ್ನು
ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕೆಕಾ ಘಟಕದವರು ಕನಿಷ್ಠ
ದರ ವಿಧಿಸುತ್್ತರ. ಪೆಟ್ರಷೇಲ್
ಬಂಕ್ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ
ಕಡೆ ಈ ಸಾ್ವಪಂಗ್ ಘಟಕಗಳ್
ಇರಲ್ವೆ. ಅಶಷೇಕ್ ಲೆಷೇಲಾ್ಯಂಡ್
ತನನು ಬಸ್ಗಳ್ಗೆ ಬಷೇಕಾದ
ಬ್್ಯಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ
ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೆಷೇಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆಟರಿಕ್ಷಾಗಳ್ ಸಂಪೂಣಜ್
ಬ್್ಯಟರಿ ಚಾಲ್ತವನ್ನುಗಿ ಪರಿವತಜ್ನೆಗೊಂಡ (ರಟ್ರ ಫಿಟ್)
ಮಾದರಿಗಳೂ ಇದ್ದವು.
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ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಕ್ೋಲ ವಿನ್
ನ್ೋದ್ ಅವರಿಂದ ಪಿಐಎಲ್
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಮುಸ್ಲಿಮರ ನೋಮಕ: ಅಹವಾಲು ಮರು ಆಲಿಕ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ರಾಜ್ಯ ಅಲಪಿಸಂಖಾ್ಯತರ
ಆಯೊಷೇಗಕೆಕಾ ಮಸಿಲಿಂ ಸಮದಾಯದವರನೆನುಷೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನುಗಿ ನೆಷೇಮಕ
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಜ್ಸಿಕಂಡು
ಅಂಗಿಷೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ
ನಿಣಜ್ಯವನ್ನು
ತಕ್ಷಣದಿಂದ
ಜಾರಿಗೆ
ಬರುವಂತೆ
ವಾಪಸು ಪಡೆದ್ಕಳಳಿಲಾಗುವುದ್’
ಎಂದ್ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಜ್ರ ಹೆೈಕಷೇಟ್ಜ್ಗೆ
ತಳ್ಸಿದೆ.
ಈ
ಕುರಿತಂತೆ
ಶಿವಮೊಗಗೆದ
ವಕ್ಷೇಲ ಬಿ.ವಿನಷೇದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ
ಸಾವಜ್ಜನಿಕ ಹಿತ್ಸಕ್್ತ ಅರಜ್ಯನ್ನು
ನ್್ಯಯಮೂತಜ್ ರವಿ ಮಳ್ಮಠ ಹಾಗೂ
ನ್್ಯಯಮೂತಜ್ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್್ಯಮಪ್ರಸಾದ್
ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗಿಷೇಯ ನ್್ಯಯಪಷೇಠ
ಮಂಗಳವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್.
ವಿಚಾರಣೆ ವೆಷೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಜ್ರದ
ಪರ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಕ್ಷೇಲರು, ‘ಈ
ವಿಷಯಕೆಕಾ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಅರಜ್ದಾರರ
ಮನವಿಯನ್ನು
ಹಸದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾನೂನ್ ರಿಷೇತ
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳಳಿಲಾಗುವುದ್’ ಎಂದ್
ನ್್ಯಯಪಷೇಠಕೆಕಾ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಹೈಕೋರ್್ಶ
ಸುದ್ದಿ

‘ಆಯೊಷೇಗಕೆಕಾ
ಕೆಷೇವಲ
ಮಸಿಲಿಮರನೆನುಷೇ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನುಗಿ
ನೆಷೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರತ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಲಪಿಸಂಖಾ್ಯತ
ಸಮದಾಯಗಳ್ಗೂ
ಅವಕಾಶ
ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿದೆಷೇಜ್ಶಿಸಬಷೇಕು’ ಎಂಬುದ್
ಅರಜ್ದಾರರ ವಾದ.
‘ಅಲಪಿಸಂಖಾ್ಯತ
ಸಮದಾಯ
ಗಳಾದ ಕ್್ರಶಿಚಿಯನ್, ಜೆೈನ್, ಬೌದಧಿ ಮತ್್ತ
ಸಿಖ್ ಸಮದಾಯಕೆಕಾ ಸ್ಷೇರಿದವರಿಗೂ
ಸರತ ಆಧಾರದ ಮಷೇಲೆ ಅವಕಾಶ
ನಿಷೇಡಬಷೇಕು’ ಎಂದ್ ವಿನಷೇದ್ ಅಲಪಿಸಂಖಾ್ಯತರ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೆಷೇ ಕ್ರಮ
ಕೆೈಗೊಳಳಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೆೈಕಷೇಟ್ಜ್
ಮಟಿಟ್ಲೆಷೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್್ಯಯಪಷೇಠ,
‘ಅರಜ್ದಾರರ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಳ್ಳಿ’
ಎಂದ್ ನಿದೆಷೇಜ್ಶಿಸಿ ಅರಜ್ ಇತ್ಯರಜ್ಪಡಿಸಿತ್್ತ. ಇದರ ಅನ್ಸಾರ ಅರಜ್

ದಾರರ ಮನವಿ ಆಲ್ಸಿದ್ದ ಇಲಾಖೆ,
ಆಯೊಷೇಗಕೆಕಾ ಮಸಿಲಿಂ ಸಮದಾಯದ
ವ್ಯಕ್್ತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನುಗಿ
ನೆಷೇಮಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಜ್ಸಿಕಂಡಿತ್್ತ.
‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ
ಆರು
ಅಲಪಿಸಂಖಾ್ಯತ
ಸಮದಾಯಗಳಲ್ಲಿ
ಮಸಿಲಿಮರಷೇ ಅಧಿಕ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿದಾ್ದರ. ಹಿಷೇಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಲಪಿಸಂಖಾ್ಯತ
ಆಯೊಷೇಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥೆನಕೆಕಾ ಮಸಿಲಿಂ
ಸಮದಾಯದ ವ್ಯಕ್್ತಗಳನೆನುಷೇ ನೆಷೇಮಕ
ಮಾಡುವುದ್ ರೂಢಿಗತ ಪದಧಿತಯಾಗಿ
ನಡೆದ್ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದ್
2017ರ ಜುಲೆೈ 14ರಂದ್ ನಿಧಾಜ್ರ
ಕೆೈಗೊಳಳಿಲಾಗಿತ್್ತ.
ಈ
ನಿಧಾಜ್ರವನ್ನು
ಮತೆ್ತ
ಹೆೈಕಷೇಟ್ಜ್ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶಿನುಸಿಲಾಗಿದೆ.
ಅರಜ್ದಾರರ ಪರ ಎಂ.ಅರುಣ್ ಶ್್ಯಮ್
ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

