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ಕೆ�ೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆ
ಹೆ�
�ರೆ?
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ₹1,121ಕೆ�

l

ಪ್ರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ವಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು:
ಪ್ರತಿ
ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ
ಮನೆಮನೆಗಳಿಂದ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ
ಕಸ ಸಿಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಂಡರ್
ಕರೆದರೆ ಪಾಲ್ಕ್ಗೆ ₹ 1,121 ಕೋಟ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಉಿಂಟಾಗಲ್ದೆ ಎಿಂದು
ಪಾಲ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಿಂದಾಜಿಸಿ
ದಾದಾರೆ.
ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹಸಿ ಕಸ ಸಿಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ೋಕ ಗುತಿತುಗೆ ನೋಡುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಕರೆದಿರುವ
ಟಿಂಡರ್ ಪ್ರ್ರಕ್್ರಯೆ ಅಿಂತಿಮ ಹಿಂತ
ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ
ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಸಿಂಗ್ರಹಿಸುವ ಟಿಂಡರ್
ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೆೋ ಗುತಿತುಗೆದಾರರಿಗೆ
ವಹಿಸಬೋಕು ಎಿಂದು ಪಾಲ್ಕ್ ಸದಸ್ರು
ಒತ್ತುಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನೆಯ
ಹಿಂತದಲ್ಲಿ ತಗಾದೆ ತಗೆದಿದಾದಾರೆ.
ಟಿಂಡರ್
ಪ್ರ್ರಕ್್ರಯೆಯ
ಉಸುತು
ವಾರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮೋಯರ್ ನೆೋತೃತ್ವ
ದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದದಾ ಸಮಿತಿಯೂ ಹಸಿ
ಕಸ ಸಿಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಂಡರ್ ಕರೆ
ಯುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಕತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಿಂದು ವೋಳೆ ಪಾಲ್ಕ್ ಸದಸ್ರು

‘ಒಣ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಬೇಕು ₹ 154 ಕೇಟಿ’

‘ಒಿಂದು ವೋಳೆ ಒಣ ತ್್ಜ್ ಸಿಂಗ್ರಹವನ್ನು ಈಗಿನ ಟಿಂಡರ್ ಪ್ರ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ೋಪಡ್ಡೆಗೊಳಸಿದರೆ 2,150 ಆಟಟ್ಪಪಾರ್ಗಳ ನವಡ್ಹಣೆಗೆ ತಿಿಂಗಳಗೆ ₹
11.82 ಕೋಟ್ಯಿಂತ ವರಡ್ಕ್ಕೆ ₹ 141.90 ಕೋಟ್ ವಚಚುವಾಗುತತುದೆ’ ಎಿಂದು
ಪಾಲ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಸಿದರು.
‘ಒಣ ಕಸ ಸಿಂಗ್ರಹಣ ಕ್ೋಿಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನತ್ 750 ಟನ್ ಕಸ ಸಿಂಗ್ರಹವಾಗುತತುದೆ
ಎಿಂದು ಅಿಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ನವಡ್ಹಣೆಗೆ ತಿಿಂಗಳಗೆ ₹ 1.01
ಕೋಟ್ಯಿಂತ ವರಡ್ಕ್ಕೆ ₹ 12.15 ಕೋಟ್ ವಚಚುವಾಗಲ್ದೆ. ಒಣ ಕಸ
ವಿಲೋವಾರಿ ವ್ವಸ್ಥೆ ನವಡ್ಹಣೆಗೆ ಪಾಲ್ಕ್ ವರಡ್ಕ್ಕೆ ₹ 154 ಕೋಟ್ ವಚಚು
ಮಾಡಬೋಕಾಗುತತುದೆ’ ಎಿಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
‘ಪ್ರಸುತುತ 168 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ತ್್ಜ್ ಸಿಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕ್ೋಿಂದ್ರಗಳವ. 30
ಕಡೆ ಕಸ ಆಯುವವರೆೋ ಇಿಂತಹ ಕ್ೋಿಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತಿತುದಾದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು
ಮೋಲದಾಜೆಡ್ಗೆೋರಿಸಲು ₹ 49.50 ಕೋಟ್ ವಚಚುವಾಗಲ್ದೆ’ ಎಿಂದರು.
ಪಕ್ಷಭೋದ ಮರೆತ್ ಒತ್ತುಯಿಸಿರುವಿಂತ
ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಸಿಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ
ಭಾರಿ ತ್್ಜ್ ಉತ್ಪಾದಕರಿಿಂದ ಕಸ
ಸಿಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹೊಣೆಯನೆನುಲಲಿ ಒಬ್ಬರೆೋ
ಗುತಿತುಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಪಾಲ್ಕ್ಗೆ
ಎಷ್ಟಿ ಆರ್ಡ್ಕ ಹೊರೆ ಉಿಂಟಾಗುತತುದೆ
ಎಿಂಬುದನ್ನು
ಪಾಲ್ಕ್
ಘನತ್್ಜ್

ವಿಲೋವಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಿಂದಾಜು ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ
ಈ ನರ್ಡ್ರವನ್ನು ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೋ
ಕಾದರೆ ಪಾಲ್ಕ್ಗೆ ₹1,550.91 ಕೋಟ್
ಬೋಕಾಗುತತುದೆ.
ಈಗ ಟಿಂಡರ್ ಕರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ
ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗ್ರಹಿಸಿ

ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಒಬ್ಬರೇ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸುವುದು
ಪಾಲಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಇವುಗಳ ನಿವಥಿಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ
ಮೂಲಸೌಕರಥಿ ಕಲಿಪಿಸಬೇಕಾಗುತತಿದೆ
ಎನ್.ಮೆಂಜುನಾಥ ಪರಾಸಾದ್,
ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ

ಮುಖ್ಯೆಂಶಗಳು
l ₹650 ಕೇಟಿ ಸಗಟು ತ್ಯಾಜಯಾ
ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಷ
ಕಲ್ಪಿಪಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ್ಚ
l ₹49.50 ಕೇಟಿ ಒಣ
ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳ
ಸೌಕರ್ಷಕ್ಕೆಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ
ವಿಲೋವಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಕ್ಗೆ
ವರಡ್ಕ್ಕೆ ₹430 ಕೋಟ್ ಮಾತ್ರ ವಚಚು
ವಾಗಲ್ದೆ. ಚಾಲ್ತುಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ವಸ್ಥೆಯ
ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ್್ಜ್
ನತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವವರು ಕಸವನ್ನು
ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನಸಿಗೆ ನೋಡಬೋಕು ಹಾಗೂ

‘ನಾಣ್ಯಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಕೆಂಗೇರಿ: ನಾಣ್ಗಳು ಪಾ್ರಚಿೋನ ಕಾಲದ
ಆರ್ಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿಥೆತಿಗತಿಯ
ಪ್ರತಿೋಕ. ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯನದಿಿಂದ
ಇತಿಹಾಸದ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಅರಿಯಲು
ಸಾಧ್ವಾಗುತತುದೆ ಎಿಂದು ಬಿಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಲಯ ಕುಲಸಚಿವ ಬಿ.ಕ್.ರವಿ
ಹೆೋಳದರು.
ಬಿಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಲಯದ
ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಿಿಂದ ಆಯೊೋಜಿಸಲಾಗಿದದಾ
ಎಚ್.ಕ್.ರಾಮರಾವ್
ಸಿಂಗ್ರಹದ ನಾಣ್ ಹಾಗೂ ಅಿಂಚೆ
ಚಿೋಟ್ಗಳ 105ನೆೋ ಪ್ರದಶಡ್ನ ಕಾಯಡ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗಿಂಡು
ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇತಿಹಾಸದ
ಅಧ್ಯನದಲ್ಲಿ
ನಾಣ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತತುವ.
ಇವುಗಳಿಂದ ಸಮಕಾಲ್ೋನ ಜನರ
ಆರ್ಡ್ಕ ಪರಿಸಿಥೆತಿ, ಜನ ಜಿೋವನ,
ಆಚರಣೆ ಸ್ೋರಿದಿಂತ ಇನನುತರ ಅಿಂಶ
ಗಳನ್ನು ತಿಳಯಲು ಸಾಧ್ವಾಗುತತುದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ವೈಭವವನ್ನು ಆ
ಕಾಲದ ಚಿನನುದ ನಾಣ್ಗಳೆೋ ಸಾರುತತುವ
ಎಿಂದು ಹೆೋಳದರು.
ಮೌಯಡ್ರು, ಗುಪತುರು, ಕುಶಾ
ನರು,
ರಾರಟಿ್ರಕೂಟ,
ಚೋಳ,
ಕಿಂಗು, ಚಾಲುಕ್, ಕದಿಂಬ, ಬಹು
ಮನ ಸುಲಾತುನರು, ವಿಜಯನಗರ

ಎಚ್.ಕೆ.ರಾಮರಾವ್ ಸೆಂಗ್ರಹದ ನಾಣ್ಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದೆಂದ ವಯೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವದಾ್ರ್ಥಿಗಳು
ಮುಖ್ಯೆಂಶಗಳು
l 1,600ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್್ಚ ನಾಣಯಾಗಳು
ಪ್ರ್ರದರ್ಷನಕ್ಕೆಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ
l ವಿರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲರದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ
ಕಾರ್ಷಕ್ರ್ರಮ
l ಹೊರ ದೆೇರಗಳ ಪುರಾತನ
ಕಾಲದ ನೇಟುಗಳ
ಪ್ರ್ರದರ್ಷನ

ಸಾಮಾ್ರಟರು, ಮೈಸೂರು ಅರಸರು
ಸ್ೋರಿದಿಂತ ಕ್್ರಸತು ಪೂವಡ್ 300ರಿಿಂದ
ಈಗಿನವರೆಗೂ ರಾರಟಿ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದದಾ ಸುಮಾರು 1,600ಕೂಕೆ ಹೆಚ್ಚು
ನಾಣ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಡ್ನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಾಣ್ವಾಗಿ
ಬಳಕ್ಯಾಗುತಿತುದದಾ ಉಿಂಗುರಾಕಾರದ ಅಲಿಂಕಾರಿಕ
ವಸುತುಗಳು,
ಬೋಟಯಾಡುವುದರ
ಜೊತಗೆ ನಾಣ್ವಾಗಿಯೂ ಉಪಯೊೋಗವಾಗುತಿತುದದಾ ಚೂಪಾದ ಕಬಿ್ಬಣದ
ತ್ಿಂಡುಗಳು, ಚಿನನುದಿಿಂದ ಮುದಿ್ರತವಾದ
ನಾಣ್ಗಳು ಎಲಲಿರ ಗಮನ ಸ್ಳೆದವು.

132ಕೂಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೋರ ಅಿಂಚೆ ಚಿೋಟ್
ಸ್ೋರಿದಿಂತ ಹೊರ ದೆೋಶಗಳ ಪುರಾತನ
ಕಾಲದ ನೋಟ್ಗಳು ಪ್ರದಶಡ್ನದಲ್ಲಿದದಾವು.
ವಿಶ್ವ ವಿದಾ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ
ಈ
ಕಾಯಡ್ಕ್ರಮವನ್ನು
ಆಯೊೋಜಿಲಾಗಿದುದಾ, ಅರುಣೋದಯ
ಕಾಲೋಜು ಸ್ೋರಿದಿಂತ ವಿವಿಧ ಕಾಲೋಜು
ವಿದಾ್ರ್ಡ್ಗಳು ವಸುತು ಪ್ರದಶಡ್ನದಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗಿಂಡಿದದಾರು ಎಿಂದು ಇತಿಹಾಸ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಸ್ಥೆ ಪ್್ರ. ನಾಗರತನು
ಹೆೋಳದರು.

ಅದರ ವಿಲೋವಾರಿಗೆ ತಗಲುವ ವಚಚು
ವನ್ನು ಅವರೆೋ ಭರಿಸಬೋಕು. ದಿನ
ವಿಂದಕ್ಕೆ 10 ಕ್.ಜಿ.ಗಿಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ತ್್ಜ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಾ್ಪಾರಿಗಳು,
ಹೊೋಟಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟಿರೆಿಂಟ್ಗಳು,
50ಕ್ಕೆಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲಿಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಿಂದಿ
ರುವ ಅಪಾಟ್ಡ್ಮಿಂಟ್ ಸಮುಚಚುಯ
ಗಳು ಈ ವಗಡ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತತುವ.
ಇವುಗಳಿಂದ ನತ್ 2 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಕಸ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತತುದೆ.
‘ಭಾರಿ
ಪ್ರಮಾಣದ
ತ್್ಜ್
ವಿಲೋವಾರಿ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಪಾಲ್ಕ್
ಯೆೋ ನಭಾಯಿಸುವುದಾದರೆ ನತ್
500 ಟನ್ ಕಸ ವಿಲೋವಾರಿ ಮಾಡಲು
ನಾಲುಕೆ ಸಿಂಸಕೆರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಬೋಕಾಗುತತುದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ₹ 500
ಕೋಟ್ ವಚಚುವಾಗುತತುದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳ
ಜಾಗ ಖರಿೋದಿಗೆ ₹ 50 ಕೋಟ್ ಬೋಕು.
ಅವುಗಳ ಸುತತುಲ್ನ ಮೂಲಸೌಕಯಡ್
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ₹ 100 ಕೋಟ್ ಬೋಕು.
ಇವುಗಳಗೆ ಒಟ್ಟಿ ₹ 650 ಕೋಟ್ಯನ್ನು
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡಬೋಕಾಗುತತುದೆ’ ಎಿಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು

‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಸಿದರು.
‘ಭಾರಿ
ಪ್ರಮಾಣದ
ತ್್ಜ್
ಉತ್ಪಾದಕರಿಿಂದ ತ್್ಜ್ ಸಿಂಗ್ರಹವನ್ನು
ನಾವೋ ಮಾಡುವುದಾದರೆ 2000
ಆಟೋ ಟ್ಪಪಾರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
ಬೋಕಾಗುತತುವ. ಅವರಿಗೆ ತಿಿಂಗಳಗೆ ₹
11 ಕೋಟ್ಯಿಂತ (ಟ್ಪಪಾರ್ ಒಿಂದಕ್ಕೆ
ತಿಿಂಗಳಗೆ ₹ 55 ಸಾವಿರ) ವರಡ್ಕ್ಕೆ
₹132 ಕೋಟ್ ನೋಡಬೋಕು. ಈ ತ್್ಜ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಸಕೆರಣಾ ಘಟಕಗಳಗೆ ರವಾನ
ಸಲು
300
ಕಾಿಂಪಾ್ಕಟಿರ್ಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೋಕಾಗುತತುವ. ಇವು
ಗಳಗೆ ತಿಿಂಗಳಗೆ ₹8.5 ಕೋಟ್ಯಿಂತ
(ಕಾಿಂಪಾ್ಕಟಿರ್ ಒಿಂದಕ್ಕೆ ತಿಿಂಗಳಗೆ ₹
2.86 ಲಕ್ಷ) ವರಡ್ಕ್ಕೆ ₹102.96 ಕೋಟ್
ತಗಲುತತುದೆ. ಇವುಗಳ ಸಿಂಸಕೆರಣೆ ಮತ್ತು
ಭೂಭತಿಡ್ ಶುಲಕೆಗಳು ಸ್ೋರಿದರೆ ತಿಿಂಗಳಗೆ
₹2.70
ಕೋಟ್ಯಿಂತ
ವರಡ್ಕ್ಕೆ
₹32.40 ಕೋಟ್ ವಚಚುವಾಗುತತುದೆ. ಭಾರಿ
ಪ್ರಮಾಣದತ್್ಜ್ ಉತ್ಪಾದಕರಿಿಂದ ಪಡೆ
ಯುವ ತ್್ಜ್ ನವಡ್ಹಣೆಗೆ ಪಾಲ್ಕ್
ವರಡ್ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿ ₹ 267.36 ಕೋಟ್
ಹೊರೆ ಹೊರಬೋಕಾಗುತತುದೆ’ ಎಿಂದು
ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪ್ರವೆೇಶಾತಿ ಆರಂಭ

ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತುತಿವರಿ ಆರೆ�
ರೆ�ಯೇಪ: ರೆರೆ�
�ಯೇಗ ಭಯೇತ್

ಬ ೆಂ ಗ ಳೂ ರು : ಇ ಿಂ ದಿ ರಾ ಗಾ ಿಂ ಧಿ ರಾಷಟಿ್ರೋಯ ಮುಕತು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಲಯ 2019ನೆೋ ಸಾಲ್ನ ಪದವಿ,
ಸಾನುತಕೋತತುರ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲಿಮಾ
ಹಾಗೂ ಸಟ್ಡ್ಫಿಕ್ೋಟ್ ಕೋಸ್ಡ್ಗಳಗೆ
ಅಜಿಡ್ ಆಹಾ್ವನಸಿದೆ.
ಅಹಡ್ ವಿದಾ್ರ್ಡ್ಗಳು www.
ignou.ac.in ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್
ಮೂಲಕ ಅಜಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಜುಲೈ
31 ಅಜಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನೆಯ ದಿನ.
ಸಟ್ಡ್ಫಿಕ್ೋಟ್ ಕೋಸ್ಡ್ಗಳಗೆ ಜುಲೈ
15ರಳಗೆ ಅಜಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಕ್ಗೆ
ಯಾವುದೆೋ
ಗೊಿಂದಲಗಳದದಾಲ್ಲಿ
ಬಿಂಗಳೂರಿನ
ಪಾ್ರದೆೋಶಿಕ
ಕಚೆೋರಿಗೆ ಬಳಗೆ್ಗ 10ರಿಿಂದ ಸಿಂಜೆ
5ಗಿಂಟಯವರೆಗೆ ಸಿಂಪಕ್ಡ್ಸಬಹುದು.
ವಿವರಗಳಗಾಗಿ:080–26654747
ಅಥವಾ www.ignourcblr.in

ಪೊಲಿಯೇಸರಿಗೆ ಬ್್ಗ್ ಹಾಗೂ ನಯೇರಿನ ಬ್ಟಲಿಗಳನ್ನು ವತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಂದೆ
ನೆಂತವರಲ್ಲಿ (ಎಡದೆಂದ) ಪ್ರಮೋದ್, ಪಿ.ಹರಿಶಯೇಖರನ್, ಪ್ರಣವ್ ಪ್ರಮೋದ್
ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಡಿಟ್ಟ ಹಣದಂದ
ಪೊಲ್ೇಸರಿಗೆ ಕಡುಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಟ್ಐಎಸ್ಬಿ
ಶಾಲಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದಾ್ರ್ಡ್ ಪ್ರಣವ್
ಪ್ರಮೊೋದ್ ಸತತ ಮೂರು ವರಡ್ಗಳ
ಕಾಲ ಕೂಡಿಟಟಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ
ಸಿಂಚಾರ ಪ್ಲ್ೋಸರಿಗೆ ಬಾ್ಗ್ ಹಾಗೂ
ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು
ಕಡುಗೆ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ
ಸ್ಳೆದಿದಾದಾನೆ.
ಪ್ಲ್ೋಸರು ನಗರದ ಸಿಂಚಾರ
ದಟಟಿಣೆ ನವಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತಿತುರು-

ವುದನ್ನು ಕಿಂಡು ಸೂಫೂತಿಡ್ಗೊಿಂಡ
ಪ್ರಣವ್, ತ್ಯಿಯ ಸಲಹೆಯಿಂತ
ಪ್ಲ್ೋಸ್ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗೆ ಬಾ್ಗ್ ಹಾಗೂ
ನೋರಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡುಗೆಯಾಗಿ
ನೋಡಿದಾದಾನೆ.
ನಗರದ
ಸಿಂಚಾರ
ತರಬೋತಿ
ಕ್ೋಿಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ಗುರುವಾರ
ನಡೆದ
ಕಾಯಡ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ನೋಡಿದ 500
ಬಾ್ಗ್ ಹಾಗೂ ನೋರಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಲ್ೋಸ್ ಆಯುಕತು ಪಿ.ಹರಿಶೋಖರನ್ ಅವರು ಪ್ಲ್ೋಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಬಲ್ಗಳಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ನೆಲಮೆಂಗಲ: ಮಳೆ ಬಿಂದಾಗಲಲಲಿ
ಕಳಚೆನೋರು ಮನೆಯ ಮುಿಂದೆಯೆೋ
ಹರಿಯುತತುದೆ.
ಕ್ಲವಮಮೆ
ಮನೆ
ಯೊಳಗೂ
ನ್ಗು್ಗತತುದೆ.
ನೋರಿನ
ಸಿಂಪುಗಳು ಕಳಚೆ ನೋರಿನಿಂದ ತ್ಿಂಬಿ
ಶುದಧಿ ನೋರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡಬೋಕಾಗುತತುದೆ.
ನೆಲಮಿಂಗಲ ನಗರಸಭಗೆ ಒಳಪಟಟಿ
ಕ್ಇಬಿ ಎದುರಿನ ರಾಜಪಪಾ ಬಡಾವಣೆಯ
ಮನೆಗಳ ದುಸಿಥೆತಿ ಇದು.
ಕ್ಇಬಿ ಎದುರು ರಾಜಕಾಲುವ
ಹಾದು ಹೊೋಗಿದೆ. ಪಟಟಿಣದ ಚರಿಂಡಿ
ನೋರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಇದರ
ಮೂಲಕ ಬಿನನುಮಿಂಗಲ ಕ್ರೆಗೆ ಕಳಚೆ

ನೆಲಮೆಂಗಲದ ರಾಜಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ನವೆಯೇಶನದಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ದ್ದ ಕೆ�
ಕೆ�ಳಚೆನಯೇರು
ನೋರು ಹರಿಯುತತುದೆ. ನೆಲಮಿಂಗಲ
ಕ್ರೆಗೂ ಕಳಚೆ ನೋರು ಬಿಡಲಾಗುತಿತುದೆ.
‘ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಹೂಳನಿಂದಾಗಿ
ರಾಜಕಾಲುವಗಳ ನೋರು ಹೊರಕ್ಕೆ
ಬರುತಿತುದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳಚೆ
ನೋರು ಬಡಾವಣೆಗಳಗೆ ನ್ಗು್ಗತತುದೆ’
ಎಿಂದು ಸಥೆಳೋಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್

ತಿಳಸಿದರು.
‘ಮನೆಗಳ ಮುಿಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿಿಂದೆ
ಕಳಚೆ ನೋರು ಸಿಂಗ್ರಹವಾಗುತತುದೆ.
ನೋರು ಬುನಾದಿಗೆ ಇಿಂಗಿ ಕಟಟಿಡಗಳು
ಕುಸಿಯುವ ಭಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದೆದಾೋವ’
ಎಿಂದು ಸಥೆಳೋಯರಾದ ರಣ್ಮೆಖಪಪಾ
ಆತಿಂಕ ವ್ಕತುಪಡಿಸಿದರು.

