ಚುನಾವಣಾ ವಚ್ಚ:
ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಸೂಚನೆ
ರಾಮನಗರ: ವಿಧಾನಸಭಾ
ಚ್ನಾವಣೆ–2018ಕೆಕೂ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ತುಗಳ
ಚ್ನಾವಣಾ ವಚಚುದ ವಿವರ
ನಿೀಡುವಂತೆ ಚ್ನಾವಣಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚ್ಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ತುಗಳು ಖಚ್ತುನ
ಲಕಕೂ ಪರ್ರಗಳನ್ನು ಅಫಡೆವಿಟ್
ಸಹರ ಅನ್ಬಂಧ 1
ರಿಂದ 9ರ ವರೆಗಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪತೆ
ವಿವರವನ್ನು ರ್ಂಬಿ ಪೂರಕ
ದಾಖಲಗಳಂದಿಗೆ ಉಪ
ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೀರಿಯಲ್ಲಿ
ಚ್ನಾವಣಾ ಲಕಕೂ ವಿೀಕ್ಷಕ, ಲಕಕೂ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗಕೆಕೂ
ಇದೀ 30ರ ಒಳಗೆ ಹಾಜರು
ಪಡಿಸಬೆೀಕ. ನಿಗದಿರ
ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ದಾಖಲ
ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮರ್ತೆ ರಪುಪಿ
ಮಾಹತಿ ನಿೀಡಿದಲ್ಲಿ ಜನತಾ
ಪಾ್ರತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್್ದ 1951ರಡಿ
ಕ್ರಮ ವಹಸಲು ಚ್ನಾವಣಾ
ಆಯೊೀಗಕೆಕೂ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ
ಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚ್ನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯರಿಂದ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ

ಮರಗಳ ನಾಶ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ಹೊರವರ್ತುಲ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾರ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಲು ಇದೀ 9ರಂದು ಖಾಸಗಿ
ಕಂಪನಿಗಳು ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೊೀಮ
ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸುಮಾರು
200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರು ಮರ್ತೆ
ಪರಿಸರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾಯತುಕರತುರು
ಶನಿವಾರ ಬೆಳ್ಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ
ಸರಪಳಿ
ನಿರ್ತುಸಿ,
ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಳ್ಂದೂರು,
ಇಬ್ಬಲೂರು,
ಸನ್ಸಿಟಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ,
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಕಾಕ್ಸ್ಟೌನ್, ಹೆಬ್್ಬಳ
ಮರ್ತೆ ಜೆ.ಪಿ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಂಡಿದ್ದರು.
‘ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ
ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತಿತೆರುವುದು ಇದು
ನಾಲಕೂನೆೀ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ. ವಾಣಿಜ್ಯ
ಉದ್ದೀಶಕಾಕೂಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗುತಿತೆದ’ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಕಾಯತುಕರತು
ವಿಜಯ ನಿಶಂತ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕತೆಪಡಿಸಿದರು.

ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ; ಕುಲಸಚಿವರ ಪರಶೀಲನೆ

ಬೆಳ್ಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ನಾಗರಿಕರು, ಪರಿಸರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯರು
‘ಮಂದ ಇಂರಹ ಕೃರ್ಯಗಳನ್ನು
ಸಹಸುವುದಿಲಲಿ ಎನ್ನುವ ಎಚಚುರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ
ನಿೀಡುತಿತೆದ್ದೀವ. ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವ. ಅವುಗಳ
ಮಾರಣಹೊೀಮಕೆಕೂ
ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ’
ಎಂದು ಬೆಳ್ಂದೂರು ನಿವಾಸಿ ಸೊನಾಲ್
ಸಿಂಗ್ ಹೆೀಳಿದರು.
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ಬಸವ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
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ಹಾಡಹಗಲೀ ಇಂರಹ ಕೃರ್ಯಗಳು
ನಡೆಯುತಿತೆದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ
ಕೆೈಗೊಳ್ದೀ ಇರುವ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೀಶ ವ್ಯಕತೆಪಡಿಸಿದರು.
‘ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ಸಿರುವುದು ಮರ್ತೆ
ಜಾಹೀರಾರ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ
ಇಲಾಖೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ.
ರಪಿಪಿರಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು

ಅವರು
ಕೆೈಗೊಳು್ತಿತೆಲಲಿ’
ಎಂದು
ಮಕಂದ ಕಮಾರ್ ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಮರ
ಕಡಿಯುತಿತೆರುವ
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಕೆಕೂ ಬಂದ ರಕ್ಷಣ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹತಿ ನಿೀಡಿ. ಪರಿಸರ
ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚುನ
ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ
ನಾಗರಿಕರು ಪಾಲ್ಗಳ್ಬೆೀಕ’ ಎಂದು
ಸುನಿಲ್ ರೆಡಿಡ್ ಕರೆ ನಿೀಡಿದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ಕನನುಡ
ಸಾಹರ್ಯ
ಪರಿಷತಿತೆನ ಖಜಾಂಚ್ ಪಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ತುನಪಪಿ, ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಕನನುಡ ಸಂಘಗಳ
ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ,
ಗಾಯಕ ಸಂಜೀವ ಯಲಲಿಪಪಿ ಉಪಾಪಿರ,
ಸಮಾಜ ಸ್ೀವಕ ನಾಗಣ್ಣ ಎಸ್.ಹಳಿ್
ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಾಂಸಕೂಕೃತಿಕ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ‘ಬಸವ ಚೈರನ್ಯ ಪ್ರಶಸಿತೆ’ ನಿೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಿರ್.
ಕನನುಡ
ಸಾಹರ್ಯ
ಪರಿಷತಿತೆನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾಯತುಕ್ರಮ
ದಲ್ಲಿ ಮಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಚಂದು್ರ ಪ್ರಶಸಿತೆ
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸಿತೆಗೆ
ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ದೊರೆಸಾ್ವರ್ ಅವರು
ಸಮಾರಂಭಕೆಕೂ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ.
‘ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸಿತೆ ಪಡೆದ ನಿೀವೀ
ನಿಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೀರ್ಗಳು. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಯಂದ ರಾಜಕಿೀಯ ಚದುರಂಗದಾಟ
ನೀಡಿದ ಮೀಲ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ
ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಹರ ನಿೀಡಿದ’ ಎಂದು
ಮಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಚಂದು್ರ ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುರ್ವಕೆಕೂ ಇಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಿನ.
ಮಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಸಾ್ಥನಕೆಕೂ ರಾಜೀನಾಮ
ನಿೀಡಿದ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಿೀತೆಗೆ ಗೌರವ
ಕಡುವ
ಸೌಜನ್ಯ
ತೀರಲ್ಲಲಿ.

ಹಲಸು ಸವಿಯಲು ಬಲು ರುಚಿ

ಸಂಜೀವ ರಲ್ಲಪ್ಪ ಉಪ್್ಪರ, ಎಂ.ತಿಮ್ಮರ್ಯ, ಪಿ.ಮಲ್ಲಕಾರ್್ಯನಪ್ಪ, ನಾಗಣ್ಣ
ಎಸ್.ಹಳಿ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಚಂದ್್ರ ಅವರು ಬಸವ ಚೈರನ್ಯ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರದಾನ
ಮಾಡಿದರು. ಎಂ.ಪುಟ್ಟರಾರ್, ಡಾ.ಆರ್.ಕೆ. ನಲ್ಲೂರು ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್್ರ.ಎಲ್.ಎನ್.
ಮುಕಂದರಾಜ್ ಇದ್ದರು
–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿರ್ರ
ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲ್ಸುತೆತೆೀವ ಎಂದು
ಬೆೀಜವಾಬ್್ದರಿ ಹೆೀಳಿಕೆ ನಿೀಡುತಿತೆದ್ದ
ಪಕ್ಷದವರು ಇಂದು ಅಧಿಕಾರ, ದುಡಿಡ್ನ
ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ ಕಿೀಳು ಮಟ್ಟಕೆಕೂ
ಇಳಿದಿದಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಟಿೀಕಿಸಿದರು.
‘ದೊರೆಸಾ್ವರ್ ಅವರು ಯಾವುದೀ
ಆರ್ಷಗಳಿಗೆ
ಬಲ್ಯಾಗದ
ಬದುಕಿದಾ್ದರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮೌಢ್ಯ
ರ್ೀರಿ
ನಿಂರ್
ಬರೆಯುವವರು
ನಿಜವಾದ ಕವಿಗಳು’ ಎಂದು ಪಿ. ಮಲ್ಲಿ-

ಕಾರ್ತುನಪಪಿ ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಅಲಪಿಸಂಖಾ್ಯರ ಸಮದಾಯವನ್ನು
ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕಿೀಯ ಮಾಡ
ಲಾಗುತಿತೆದ.
ಇದನ್ನು
ನಾವು
ಸಹಸಬ್ರದು.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ
ವಿರುದ್ಧದ
ಅಸಹನೆ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುರ್ವದ
ವಿರುದ್ಧದ
ಅಸಹನೆ
ಯಾಗಬ್ರದು
ಎಂಬ
ಉದ್ದೀಶ
ದಿಂದ ನಾವು ತಾಳ್್ಮ ವಹಸಬೆೀಕಿದ’
ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು.

ದೊ
ದ
ೊಡ್ಡಬಳ್್ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣಿ್ಣನ ವಾ್ಯಪ್ರದ ಭರಾಟೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿೀಸ್ ಕಾಲೀಜನ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಕೆೀಂದ್ರಕೆಕೆ
ಕಲಸಚಿವಶಿವರಾರ್ ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿ, ಪರಿಶಿೀಲಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಲ
ಸಚ್ವ ಪ್್ರ.ಸಿ. ಶಿವರಾರ್ ಶನಿವಾರ
ನಡೆದ ಪದವಿ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಕೆೀಂದ್ರಗಳಿಗೆ
ದಿಢೀರ್ ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಪರಿಶಿೀಲನೆ
ನೆಡೆಸಿದರು.
ಕೆಂಗೆೀರಿ
ಉಪನಗರದ
ಶೀಷ್ದಿ್ರಪುರದ ಅಕಾಡೆರ್ ಆಫ್
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿೀಸ್ ಕಾಲೀಜನಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಬಿಸಿಎ 2ನೆೀ ಸ್ರ್ಸ್ಟರ್
ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಕೆೀಂದ್ರಕೆಕೂ ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿದರು.
‘ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವ
ವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ
ಈವರೆಗೆ
ಯಾವ ಕಲಸಚ್ವರೂ ಪರಿೀಕ್ಷಾ
ಕೆೀಂದ್ರಕೆಕೂ
ಭೀಟಿ
ನಿೀಡಿರಲ್ಲಲಿ.
ನಾನ್ ಕಲಸಚ್ವನಾದ ಮೀಲ
ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕೆಕೂ ಚಾಲನೆ

ನಿೀಡಿದ’ ಎಂದರು.
‘ಜೂನ್ 12ಕೆಕೂ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳು
ಮಗಿಯುರತೆವ.
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ಕನಿಷಠಾ 15 ಕೆೀಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೀಟಿ
ನಿೀಡುವ. ಅಕ್ರಮಗಳು ಆಗದಂತೆ
ರಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮಕೆೈಗೊಂಡಿದ್ದೀನೆ. ರಾಮನಗರ ಜಲಾಲಿ ವಾ್ಯಪಿತೆಗೆ
ಯಾರೂ ಪರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲಲಿ
ಎಂದು ಹೆೀಳಲಾಗುತಿತೆರ್ತೆ. ಅದನ್ನು
ಸಹ ಹೊೀಗಲಾಡಿಸಲು ಕನಕಪುರ,
ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರದ ಸುರತೆಮರತೆಲ್ನ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಕೆೀಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಭೀಟಿ
ಮಾಡುತೆತೆೀನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೂನ್ 16ರ ಒಳಗೆ 6ನೆೀ
ಸ್ರ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು
ಕ್ರಮಕೆೈಗೊಳ್ಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ
ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ವಿದಾ್ಯರ್ತುಗಳು ದೃಢಚ್ರತೆದ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ
ಬದುಕನ್ನು ಸಾರತುಕಗೊಳಿಸಿಕಳ್ಬೆೀಕ’ ಎಂದು ಸೌಂದಯತು
ಕಾಲೀಜನ ಕಾಯತುನಿವಾತುಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿೀರತುನ್ ಕಮಾರ್
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು.
ಪಿೀಣ್ಯದಾಸರಹಳಿ್ ಸರ್ೀಪ ಸಿಡೆೀದಹಳಿ್ಯ ಸೌಂದಯತು
ಇನ್ಸಿ್ಟಟ್್ಯಟ್ ಆಫ್ ಮಾ್ಯನೆೀಜ್ಮಂಟ್ ಸಂಸ್್ಥಯ ಪದವಿ
ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರನಾಡಿದರು.
'ಇಂದಿನ ಜಗತಿತೆನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಷಠಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅರ್ಯಂರ
ಗೌರವ ಸಿಗುರತೆದ. ಅಂರಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿದಾ್ಯರ್ತುಗಳು
ಮಾಡಬೆೀಕ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದರು.
ಸಂಸ್್ಥಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌಂದಯತು ಪಿ.ಮಂಜಪಪಿ, 'ಇಡಿೀ ಸಮಾಜ
ೃ ್ಧಶ್ರಮ ರಹರವಾದರೆ ಸಾರತುಕ' ಎಂದರು.
ವೃದಾ್ಧ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ:
ತಾಲೂಲಿಕಿನಲ್ಲಿ
ಹಲಸಿನಹಣ್್ಣಗಳಸುಗಿ್ಗಆರಂಭವಾಗಿದ.
ನಗರದ ಟಿ.ಬಿ ವೃರತೆದ ಬೆಂಗಳೂರು –
ಹಂದೂಪುರ ಹೆದಾ್ದರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ
ರಾಶಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್್ಣಗಳು ಕಾಣ್
ತಿತೆದು್ದ,
ಗಾ್ರಹಕರನ್ನು
ಆಕರ್ತು
ಸುತಿತೆವ. ಸ್ಥಳಿೀಯರಷ್ಟೀ ಅಲಲಿದ ನೆರೆಯ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೀಶದಿಂದಲೂ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥರು
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ವಿಶೀಷವಾಗಿದ.
ಈ ಬ್ರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಳ್
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಹಲಸು
ಇಳು
ವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಸಾ್ವದಿಷ್ಟ ಹಣ್್ಣ
ಗಳು ಮಾರುಕಟ್್ಟಗೆ ಬಂದಿವ. ದೊಡಡ್
ಗಾರ್ರದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್್ಣಗಳು ₹100
ರಿಂದ ₹150 ಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ
ಆಗುತಿತೆವ.
ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ದಿನ ನಿರ್ಯ
ನ್ರಾರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್್ಣಗಳ ಮಾರಾಟ
ನಡೆಯುತಿತೆದ. ಮಾರುಕಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಭರ
ದಿಂದ ಮಾರಾಟವಾಗುತಿತೆರುವ ಹಲಸಿನ
ರಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ್ಣ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ
ತಳ್ಯ ಹೆಬ್ಬಲಸು, ಬೆೀರು ಹಲಸು
ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧದ ಹಣ್್ಣ್ಣ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ

ನಗರದ ಟಿ.ಬಿ ವೃರತಿದ ರಸ್ತಿ ಬದಿರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರಾಶಿ
ಹಾಕಿಕೆೊ
ಕೆೊಂಡಿರುವ ಹಲಸಿನ ಹಣ್್ಣ
ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತಿತೆದ.
ಗಾರ್ರ, ರಳಿ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಅನ್ಗುಣ
ವಾಗಿ
ದರ
ನಿಗದಿಪಡಿಸ
ಲಾಗುತಿತೆದ.
ಚ್ನಾವಣೆ ಅಂಗ
ವಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ
ಹಲಸಿನ ವಾ್ಯಪಾರ ಇದಿೀಗ ಚ್ರುಕ
ಗೊಂಡಿದ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೀಶ ಹಾಗೂ
ಸುರತೆಲ್ನ ತಾಲೂಲಿಕಗಳಿಂದ ಹಲಸಿನ
ಹಣ್್ಣಗನ್ನು ಖರಿೀದಿಸಲು ಬರುತಿತೆದಾ್ದರೆ.
ಹಲಸು ಬಡವರ ಹಣ್್ಣ್ಣ ಎಂದೀ

ಜನಪಿ್ರಯ. ಮಾವು, ಬ್ಳ್ ಹಣ್್ಣಗಳಿ
ಗಿಂರ ಹಲಸು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳ್ಯಾಗಿ ಬೆಳ್
ಯುವುದಿಲಲಿ. ಇಳುವರಿ ದೃರ್್ಟಯಂದ
ಈ
ಹಣಿ್ಣನ
ಬೆೀಸಾಯ
ಇರರ
ಹಣಿ್ಣಗಿಂರ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ.
ಕಾಯ ಕಿೀಳಲು ಕ್ಲ್ಕಾರರ ಸಮಸ್್ಯ,
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಚಚು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವು
ದರಿಂದ ಲಾಭ ಕಡಿಮ ಎಂದು
ಕನಘಟ್ಟದ ರೆೈರ ವಂಕಟ್ೀಶ್ ಹೆೀಳಿ
ದರು.

ತಾಲೂಲಿಕಿನ ತೂಬಗೆರೆ, ಕಸಬ್
ಹಾಗೂ ಸಾಸಲು ಹೊೀಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಹೆಚಾಚುಗಿ ಹಲಸಿನ ಮರಗಳಿವ.
ನೆಲುಕಂಟ್ ಸುರತೆ ಸುಮಾರು
1,200 ಮರಗಳಿವ. ಆದರೆ,
ಮಾರುಕಟ್್ಟ ವ್ಯವಸ್್ಥಯ್ೀ ಇಲಲಿ.
ಸ್ಥಳಿೀಯ ಚ್ಲಲಿರೆ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥರನ್ನು
ನಂಬಿದರೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೀ
ಎನ್ನುತಾತೆರೆ ರೆೈರರು.
ತೂಬಗೆರೆ ಹೊೀಬಳಿ
ಹಲಸು ಬೆಳ್ಗಾರರ ಸಂಘ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲಸು
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೆೀರೃರ್ವ
ವಹಸುತಿತೆದ. ಆದರೆ, ಇದಕೆಕೂ
ಸಿೀರ್ರ ರೆೈರರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನಾನುಗಿಸಿದ. ಆದರೆ ಹಲಸು ಬೆಳ್ಯುವ
ಎಲಾಲಿ ರೆೈರರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನಾನುಗಿ
ಮಾಡಿ ಲಾಲಾಬ್ಗ್ ಹಾಗೂ
ಹಲಸು ಮೀಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡ
ಬೆೀಕಎನ್ನುತಾತೆರೆ ನೆಲುಕಂಟ್
ಮಂರ್ನಾಥ್.

ನೃತ್ಯ
ವೈಭವ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 'ನೃತ್ಯೆಂತರ' ಸೇವಾ ಸದನದಲ್ಲಿ
ಆಯೇಜಿಸಿದ್ದ ರಸಸ್ವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸವಾಪ್ನ
ಕಲ್ಪದಾಸ್ ಗುಪ್ತ ಒಡಿಸಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್್ಯಸಿದರು.
ಭಾನುವಾರವೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆರಲ್ದೆ.
- ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

