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ಗದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೆನ್ನಾಗರ ರಸ್್ತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಆನೇಕಲ್: ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ
ರಸ್್ತಯಲ್ಲೂ
ಜನರು
ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ
ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ನಿಮಾ್ಣರವಾಗಿದ್.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹೆದ್ದೆರಿ
7ರಲ್ಲೂ
ನಾರಾಯರ
ಹೃದಯಾಲಯಕೆಕೆ
ಹಂದಿಕಂಡಂತಿರುವ ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ
ರಸ್್ತಯು ಹೆನಾನಾಗರ, ಮಾಸ್್ತರೀನಹಳ್ಳಿ,
ಎಚ್.ಹಸಹಳ್ಳಿ,
ರಾಜಾಪುರ,
ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಸ್ರೀರಿ ಹಲವು ಗಾ್ಮಗಳ್ಗೆ
ಸಂಪರ್ಣ ರಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್್ತಯಾಗಿದ್.
ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳು, ಪ್ತಿಷಠಿತ ಆಸಪಿಪಿತ್್,
ಧಾರ್್ಣರ ಕ್ರೀತ್ವಾದ ಮಾಸ್್ತರೀನಹಳ್ಳಿ
ವರೀರಭದ್ಸಾವಾರ್
ದ್ರೀವಾಲಯ,
ರಾಜಾಪುರ ಸಂಸಾಥಿನ ಮಠ, ಹೆನಾನಾಗರ
ಯಲಲೂಮ್ಮದ್ರೀವ
ದ್ರೀವಾಲಯಗಳು
ಹಾಗೂ ಜಿಗಣಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ದ್ರೀಶಕೆಕೆ
ಸಂಪರ್ಣ ರಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್್ತ ಇದ್ಗಿದ್.
ನಿತ್ಯ ಸಾವರಾರು ಮಂದಿ ಸಂಚರಿಸುವ
ಈ ರಸ್್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾರದ್ರೀ ಜನರು
ಪರದ್ಡುವಂತಾಗಿದ್.
ಏತ ನಿರೀರಾವರಿ ಯರೀಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆ
ಗಳನ್ನಾ
ತಂಬಿಸಲು
ಪೈಪ್ಲೆೈನ್
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್್ರಂಭಿಸ್ದದೆರಿಂದ ರಸ್್ತ
ಹದಗೆಟ್್ಟದ್. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಚ್.ಹಸ
ಹಳ್ಳಿ ಬಳ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದದೆರಿಂದ
ಕಾಮಗಾರಿ
ಸಥಿಗಿತಗಂಡಿತ್ತ.

ರಸ್ತೆ
ದುರವಸ್ಥೆ

ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್್ತ

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ
ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆನ್ನಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದರ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಸಮೇಪವಿದ್ದರೂ ಹೆನ್ನಾಗರ-ಕಿತತೆಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ
ಬಗೆಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೆಲಲಿ. ಇದರಿೆಂದ್ಗಿ ರಸ್ತೆ
ಬಿಟ್ಟು ಪಯಾಥಿಯ ಮಾಗಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವೆಂತಾಗಿದೆ.
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದವರು ಕೂಡಲೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ

ಪೂರಥಿಗೊಳ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು.
ಎಂ.ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಹೆನ್ನಾಗರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ
ಮನಗಳ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆದ್ರರೇ ಬರದೆಂತಾಗಿದೆ. ಆರೇಗಯಾ
ಪರಿಸಿಥೆತ್ ಹದಗೆಟಟು ಸೆಂದರಥಿದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಆಸ್ಪ್ಪತ್್ರ
ಇದ್ದರೂ ಆೆಂಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಬರುವುದು ಕಷಟುವಾಗಿದೆ.
ವಿ.ಹರೀಶ್ ಸ್ಥಳೇಯ ನಿವಾಸಿ

ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ
ಶೈಲಜಾ ನೇಮಕ: ಅಭಿನಂದನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೈಲಜಾ ಅವರನ್ನು ಧನಲಕ್ಷ್
ಕ್ಮೀಷ್ ತಿಂಡದವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು

ಮಾಗಡಿ: ಜ್ಡಿಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ
ಘಟರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್
ವರದರೀಹಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ಶೈಲಜಾ
ಅವರು ನೆರೀಮರವಾಗಿದ್ದೆರೆ. ನೂತನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾ ರಾಜಿರೀವಗಾಂಧಿ ನಗರದ
ಮಹಿಳಾಪರ
ಮುಖಂಡರಾದ
ಧನಲಕ್ಷ್ರೀ
ತಂಡದವರು
ಅಭಿನಂದಿಸ್ದರು.
‘ಗಾ್ರ್ರೀರ
ಭಾಗದ
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನಾ
ಸಂಘಟ್ಸ್,
ಅವರಲ್ಲೂ
ರಾಜಕಿರೀಯ
ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ದಮನಿತ
ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಧವಾನಿ ಎತಿ್ತ

ಸಾಮಾಜಿರ ನಾ್ಯಯ ದರಕಿಸ್ಕಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್
ಶೈಲಜಾ ತಿಳ್ಸ್ದರು.
ರಾಜಿರೀವಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಆರ್.
ಧನಲಕ್ಷ್ರೀ, ಅಮುಧ, ಮಹಾದ್ರೀವ,
ವಾಣಿ
ಚಿನನಾಪ್ಪ,
ರವತ,
ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ರಾಧ, ಶರೀಲ, ನಳ್ನಿ,
ಮರೀರಿ, ಪ್ರೀಮ, ಗಿರೀತಾ, ಸಂಗಿರೀತಾ,
ಕುಮಾರಿ, ಶಾರದಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ
ಸಮಸ್್ಯ ಕುರಿತ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮುಖಂಡರಾದ
ಹೆರೀಮಲತಾ
ನಾಗರಾಜು,
ಮಾರಿಯಮ್ಮ,
ರಂಗನಾಯಕಿ, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ರಾಜಮ್ಮ,
ಧನಲಕ್ಷ್ರೀ.ಪ್, ಅಮು್ಮ ಮುಂತಾದವರು
ಇದದೆರು.

ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗಾರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ನಿಸಗ್ಗ ನ್ರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗಿ

ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ: ಶಾಸಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ದೆೇವನಹಳ್ಳಿ: ಸಥಿಳ್ರೀಯ ಸಮಸ್್ಯಗಳ
ನಿವಾರಣೆಗೆ
ಗಾ್ಮ
ಸಭೆಯನ್ನಾ
ವಾಷ್ಣರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹರ್್ಮಕಳಳಿಲಾಗುತಿ್ತದ್
ಎಂದು
ತಾಲ್ಲೂಕು
ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾಯ್ಣನಿವ್ಣಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಟ್.ಮುರುಡಯ್ಯ ಹೆರೀಳ್ದರು.
ಇಲ್ಲೂನ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗಾ್ಮದಲ್ಲೂ
ನಡೆದ
2019–20ನೆರೀ
ಸಾಲ್ನ
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಗಾ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗಾ್ಮ ಸಭೆಗಳು
ಪಂಚಾಯತಿ ಅಸ್್ತತವಾಕೆಕೆ ಬಂದ್ಗಿನಿಂದ
ನಡೆಯುತ್ತಲೆರೀ
ಇವೆ.
ಸಕಾ್ಣರ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಾ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೂ ತಿಂಗಳ್ಗಮ್ಮ ವವಧ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂದಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ಗ
ತಿ ಪರಿಶರೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಆದ್ರೀಶ
ನಿರೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ತಿಯಂದು ಇಲಾ
ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೂನ
ಸಮಸ್್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ ಸೂರ್ತ
ರ್ಮಕೆೈಗಳಳಿಬರೀಕು ಎಂದರು.
ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗಾ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಸತತ 2 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಗಾಂಧಿ

ದಮೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ಗಕರಾಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಲಾಯತು
ಪುರಸಾಕೆರ, ₹5ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು
ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ ಎಂದು ಹೆರೀಳ್ದರು.
ಶಾಸರ ನಿಸಗ್ಣ ನಾರಾಯರಸಾವಾರ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆೈತರ
ಮನೆಗಳ್ಗೆ ತ್ರಳ್ ಯರೀಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ
ಎಷ್್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಡಿದಿದೆರೀರಿ ಎಂದು
ಪ್ಶನಾಸ್ದರು. ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲಲೂ
ರಿರೀತಿಯ ಯರೀಜನೆಗಳನ್ನಾ ಅಹ್ಣರಿಗೆ

ತಲುಪ್ಸುವಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಾಯಾಗಿದ್. ಪ್ಸು್ತತ
ಗಾ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೂ
ಪ್ಲೂಸ್್ಟಕ್
ಮುರ್ತವನಾನಾಗಿಸಲು
ಪ್ತಿ
ಕುಟಂಬಗಳ್ಗೆ ಹತಿ್ತಬಟ್್ಟ ಕೆೈಚಿರೀಲ
ನಿರೀಡುತಿ್ತದ್ ಎಂದು ಹೆರೀಳ್ದರು.
ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗಾ್ಮದಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೆರೀ
ವವಧ
ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಕಾಮಗಾರಿ
ನಡೆಸಲಾಗಿದುದೆ ₹6.5ಕರೀಟ್ ಅನ್ದ್ನ

ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ‘ಚಿಗುರು’ ಸಹಕಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ವಿಜಯಪುರ:
‘ಮಗುವನಲ್ಲೂರುವ
ರಲಾ ಪ್ತಿಭೆಯನ್ನಾ ಹರಗೆ ತರಲ್ಕೆಕೆ
ವೆರೀದಿಕೆಯನ್ನಾ ರಲ್ಪಿಸ್ದ್ಗ ಅವರಲ್ಲೂನ
ರಲೆಯನ್ನಾ
ಅನಾವರರಗಳ್ಸ್
ಪರಿಪರವಾ ವದ್್ಯರ್್ಣಯನಾನಾಗಿ ರೂಪ್ಸಲು
ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಶಾಸರ ನಿಸಗ್ಣ
ನಾರಾಯರಸಾವಾರ್ ಹೆರೀಳ್ದರು.
ಚನನಾರಾಯಪಟ್ಟರ
ಮಹಾತಾ್ಮ
ಗಾಂಧಿ ಪ್್ಢಶಾಲೆಯ ಆವರರದಲ್ಲೂ
ರನನಾಡ ಮತ್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಂಗಳೂರು
ಗಾ್ಮಾಂತರ
ಜಿಲೆಲೂ, ಪರಿವತ್ಣನಾ ರಲಾ ಸಂಸ್ಥಿ
ಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ
ಸಹಯರೀಗದಲ್ಲೂ
ಆಯರೀಜಿಸ್ದದೆ
ಚಿಗುರು-2019
ಕಾಯ್ಣರ್ಮ ಉದ್ಘಾಟ್ಸ್ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ಜಾಞೆನ ಬಳೆಯುತಿ್ತರುವಂತ್ಲಾಲೂ ಜಾನಪದ ಸಗಡು, ರಲೆ,
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗಿರೀತ ಮತ್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಯು
ಅಳ್ವನಂಚಿಗೆ
ಸಾಗುತಿ್ತರುವುದು
ಆತಂರದ ವಚಾರ. ವಜಾಞೆನ ಮತ್ತ
ತಂತ್ಜಾಞೆನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ
ಉಳ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲೂ. ಪ್ತಿಭಾ
ಕಾರಂಜಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರು
ಕಾಯ್ಣರ್ಮಗಳ ಮೂಲರ ಮರಕೆಳಲ್ಲೂರುವ ಪ್ತಿಭೆಗಳನ್ನಾ ಹರಗೆ ತರಲು
ವೆರೀದಿಕೆ ನಿಮಾ್ಣರ ಮಾಡಿಕಟ್್ಟಗ
ಮರಕೆಳ ಸವ್ಣತರೀಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.
ಜಿಲಾಲೂ
ಪಂಚಾಯತಿ
ಸದಸ್ಯ
ಲಕ್ಷ್ರೀನಾರಾಯರಪಪಿ
ಮಾತನಾಡಿ,
‘ಗಾ್ಮಾಂತರ
ಪ್ದ್ರೀಶಗಳ್ಂದ
ಜಾನಪದ
ಸಗಡು
ಇಂದಿಗೂ
ಉಳ್ದುಕಂಡಿದ್.
ಮರಕೆಳಲ್ಲೂನ
ಪ್ತಿಭೆಗಳು ಹರಹಮ್ಮಲು ವೆರೀದಿಕೆ

3D

ಚಿಗುರು2019 ಕಾಯ್ಗಕರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಮೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೆಮೀತರಾದ
ವಿದಾ್ಯರ್್ಗಗಳ್ಗೆ ಪರಾಶಸಿ್ತ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತು
ಕಾಯ್ಣರ್ಮಗಳ ಅವಶ್ಯರತ್ ಇದ್.
ಭಾವ, ತಾಳ, ಮರೀಳ, ಮಾಧುಯ್ಣಗಳೆಲಲೂವೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಿರೀತದ ತಳಹದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಗಿರೀತವು, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ
ನಡೆಯುವ ನೆೈಸಗಿ್ಣರ ಕಿ್ಯೆಯಾಗಿದ್.
ಸಂಗಿರೀತದ ಜಾಞೆನವಲಲೂದ್ ಇರುವವರು
ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಸಂಗಿರೀತ ನ್ಡಿಸಬಲಲೂರು’
ಎಂದರು.
ಬಂಗಳೂರು
ಗಾ್ಮಾಂತರ
ಜಿಲಾಲೂ ರನನಾಡ ಮತ್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ
ಇಲಾಖೆ
ಸಹಾಯರ
ನಿದ್ರೀ್ಣಶರ
ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ,
ನಾಡಿನ
ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿರ
ಪರಂಪರೆ
ಮತ್ತ
ಹಿರಿಮಯನ್ನಾ
ಮರಕೆಳ್ಗೆ
ಪರಿಚಯಸುವುದು
ಅನಿವಾಯ್ಣ.
ನಾಡಿನ
ಸಂಸಕೆಕೃತಿ
ಬಿಂಬಿಸುವ
ಕಾಯ್ಣರ್ಮ ಒಂದು ಪ್ದ್ರೀಶಕೆಕೆ ಮಾತ್
ಸ್ರೀರ್ತವಾಗಿರದ್ ಎಲಲೂ ಜನರೂ ತಮ್ಮ
ಪ್ದ್ರೀಶದಲ್ಲೂ ನೊರೀಡಿ ಸಂಭ್ರ್ಸುವಂತ್
ಮಾಡಬರೀಕು. ಮರಕೆಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿರ
ಪ್ಜ್ಞೆ ಹೆಚಿ್ಚಸುವಲ್ಲೂ ತಾಯಯ ಪ್ತ್
ಬಹುಮುಖ್ಯ.
ಹಳ್ಳಿಯ
ಮರಕೆಳಲ್ಲೂ
ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆರೀಳ್ ಮಾಡಿಸ್ದ ರಂಠ
ಇರುತ್ತದ್. ಆದರೆ, ಅವಶ್ಯರ ತರಬರೀತಿ,

ಸೂರ್ತ ವೆರೀದಿಕೆಯ ಕರತ್ಯಂದ
ಪ್ತಿಭೆ
ತನನಾಲ್ಲೂಯೆರೀ
ಹುದುಗಿ
ಹರೀಗುತ್ತದ್. ಕೆಲವರು ಪಟ್ಟರಕೆಕೆ
ತ್ರಳ್ ಸಮಪ್ಣರ ತರಬರೀತಿ ಪಡೆದು
ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರೂ ಇದ್ದೆರೆ.
ಆದರೂ ದ್ೈವದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದ ರಂಠ
ಮಾಧುಯ್ಣವನ್ನಾ
ಸಮಪ್ಣರವಾಗಿ
ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳ್ಳಿ ಎಂದರು.
ರನಾ್ಣಟರ
ವಾದ್ಯ
ಸಂಗಿರೀತ,
ರನಾ್ಣಟರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗಿರೀತ, ಸುಗಮ
ಸಂಗಿರೀತ, ಜನಪದ ಗಿರೀತ್ಗಳು, ಸಮೂಹ
ನೃತ್ಯ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಏರಪ್ತಾ್ಭಿನಯ ನಡೆದವು.
ಗಾ್ಮ
ಪಂಚಾಯತಿ
ಅಧ್ಯಕ್
ಬಿ.ವ.ಮಂಜುಳಮ್ಮ
ಮಂಜುನಾಥ್,
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಮಾಜಿರ
ನಾ್ಯಯಸರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನೆರೀಗೌಡ,
ಸದಸ್ಯ
ದಿನೂನಾರು
ವೆಂರಟ್ರೀಶ್,
ಮುಖ್ಯಶಕ್ಷರ
ಅಶರೀಕ್ಕುಮಾರ್,
ಗಾ್ಮ
ಪಂಚಾಯತಿ
ಸದಸ್ಯ
ನಾರಾಯರಸಾವಾರ್,
ಮುಖಂಡ
ದಡೆ್ಡರೀಗೌಡ,
ಸ್.ಎನ್.
ಜಯರಾಮರೀಗೌಡ, ಪರಿವತ್ಣನಾ ರಲಾ
ಸಂಸ್ಥಿಯ ಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೂತಿ್ಣ ಇದದೆರು.

ನಿರೀಡಲಾಗಿದ್ ಎಂದು ಹೆರೀಳ್ದರು.
ಗಾ್ಮ
ಪಂಚಾಯತಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎ.ದ್ರೀವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 2018–
19ನೆರೀ
ಸಾಲ್ನಲ್ಲೂ
ಪಂಚಾಯತಿ
ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೂ ₹15ಕರೀಟ್ 47ಸಾವರ
ರಂದ್ಯ ವಸೂಲ್ಯಾಗಿದ್. ವಗ್ಣ2ರಡಿಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟ 55 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ
₹6,06,61,508 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.

ಭಾನ್ವಾರದ ಪುರವಣಿ
ಓದಿರಿ

14ನೆರೀ ಹರಕಾಸು ಯರೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲೂ 18 ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದುದೆ
₹12,01,783 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್
ಎಂದು ಹೆರೀಳ್ದರು.
ಪಂಚಾಯತಿ
ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೂ
ಉರುವಲು ಮುರ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.
ಹಸ್ರೀರರರ, ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುರ್ತವನಾನಾಗಿಸಲಾಗಿದುದೆ ಪ್ಲೂಸ್್ಟಕ್ ಮುರ್ತ
ಮಾಡಲು ಸಂರಲಪಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್
ಎಂದರು.
ಜ್ಡಿಎಸ್
ತಾಲ್ಲೂಕು
ಘಟರ
ಕಾಯಾ್ಣಧ್ಯಕ್ಷ
ಆರ್.ಮುನೆರೀಗೌಡ
ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾ
ಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ ಚೈತಾ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾ
ಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್,
ಶೈಲಾ, ಗಾ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್
ಅನಂದಮ್ಮ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸ್.ರಾಜ್ರೀಂದ್,
ಪ್ಭಾವತಿ, ರೂಪ, ಗರೀಪ್ಲಗೌಡ,
ಅಂಬಿಕಾ, ವಜಯಮ್ಮ, ರಾಜರ್ಣ್ಣ,
ಇಂದಿರಮ್ಮ,
ನಾರಾಯರಸಾವಾರ್,
ನರಸ್ಂಹಯ್ಯ ,ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಅಧಿಕಾರಿ
ರವತಾ,
ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ
ರಾಜ್ರೀಶ್ ಇದದೆರು.

ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಣ ರಳೆದರೂ
ಳೆ
ರಸ್್ತ
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ
ಕಾಮಗಾರಿ
ಪೂರ್ಣಗಂಡಿಲಲೂ.
ಪೈಪ್ಲೆೈನ್
ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಪೂರ್ಣಗಂಡಿಲಲೂ.
ಜನರು ಪರದ್ಡುವುದು ತಪ್ಪಿಲಲೂ.
ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ರಸ್್ತಯಲ್ಲೂ
ಸರ್ಣಸ್
ಮಾಡುತಾ್ತ
ತಂತಿ
ಮರೀಲ್ನ
ನಡಿಗೆಯಂತ್
ಜನರು
ಓಡಾಡಬರೀಕಾಗಿದ್.
ಇತಿ್ತರೀಚಿಗೆ
ಸುರಿದ
ಭಾರಿ
ಮಳೆಯಂದ್ಗಿ
ದಿವಾಚರ್ ವಾಹನಗಳು ಆಯ ತಪ್ಪಿ
ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಸುತಿ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದವರು ಈ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ
ತರೀರುತಿ್ತಲಲೂ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದೆರಿ
7ರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ರ್ರೀ. ದೂರದ
ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್್ತಯ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದು.
ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂರುವ
ಕಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ-ಹೆನಾನಾಗರ ರಸ್್ತಯನ್ನಾ ತವಾರಿತವಾಗಿ
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸ್ ಸಾವ್ಣಜನಿರರು
ನಿರಾಳವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನ್ಕೂಲ
ಮಾಡಿಕಡಬರೀಕು
ಎಂಬುದು
ಸಥಿಳ್ರೀಯರ ಒತಾ್ತಸ್.

ಆಭರರ ಕದುದು,
ಪತ್ನಿಯರಿಂದ
ಮಾರಿಸುತ್ತೆದದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ
ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಳವು ಮಾಡುತಿ್ತದದೆ
ಆರರೀಪದಡಿ ರಾಜ ಅಲ್ಯಾಸ್
ಜಪ್ನ್ ರಾಜ ಹಾಗೂ ಆತನ
ಐವರು ಸಹಚರರನ್ನಾ ತಲಘಟ್ಟಪುರ
ಪೊಲ್ರೀಸರು ಬಂಧಿಸ್ದ್ದೆರೆ.
’ರಳಳಿತನವನೆನಾರೀ ವೃತಿ್ತ
ಮಾಡಿಕಂಡಿದದೆ ಆರರೀಪ್ ರಾಜ,
ಇದುವರೆಗೂ 50 ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ರಳವು
ಮಾಡಿದ್ದೆನೆ. ಈ ಹಿಂದ್ ನಗರದ
ಪೊಲ್ರೀಸರು, ಆರರೀಪ್ಯನ್ನಾ ಬಂಧಿಸ್
ಜ್ೈಲ್ಗಟ್್ಟದದೆರು. ಜಾರ್ರೀನ್ ಮರೀಲೆ
ಹರಬಂದಿದದೆ ಆರರೀಪ್, ಗಾ್ಯಂಗ್
ರಟ್್ಟಕಂಡು ರೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾರಂಭಿಸ್ದದೆ’
ಎಂದು ಪೊಲ್ರೀಸರು ಹೆರೀಳ್ದರು.
‘ಆರರೀಪ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪತಿನಾಯರಿದ್ದೆರೆ. ರದದೆ ಚಿನನಾ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಿ ಆಭರರಗಳನ್ನಾ ಪತಿನಾಯರ ಮೂಲರವೆರೀ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದದೆ. ಈತನಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷ
ಮೌಲ್ಯದ 501 ಗಾ್ಂ ಚಿನಾನಾಭರರ
ಹಾಗೂ 4 ಕೆ.ಜಿ 519 ಗಾ್ಂ ಬಳ್ಳಿ
ಆಭರರ ಜಪ್್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದ್’
ಎಂದರು.
ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಡಿ ಕೃತ್ಯ:
‘ಗಾ್ಯಂಗ್ನಲ್ಲೂದದೆ ಗರೀಪ್, ಡೆರೀವಡ್
ಅಲ್ಯಾಸ್ ಫ್್ನಿಸಿಸ್, ಅಜು್ಣನ್
ಅಲ್ಯಾಸ್ ಕಾತಿ್ಣಕ್, ಶವಾನಂದ್
ಹಾಗೂ ಸರೀಮನನ್ನಾ ಸ್ರೆ
ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್. ನಗರದಲ್ಲೂ
ಓಡಾಡುತಿ್ತದದೆ ಅವರೆಲಲೂ ಯಾವ
ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರಳಳಿತನ ಮಾಡಬರೀಕು
ಎಂಬುದನ್ನಾ ಗುರುತಿಸುತಿ್ತದದೆರು’ ಎಂದು
ಪೊಲ್ರೀಸರು ಹೆರೀಳ್ದರು.
‘ರಳಳಿತನ ಮಾಡುವ ಮನೆ
ಸರ್ರೀಪದಲೆಲೂರೀ ಆರರೀಪ್ಗಳು, ಬಾಡಿಗೆ
ಮನೆ ಮಾಡಿ ವಾಸವರುತಿ್ತದದೆರು. ರಾತಿ್
ಹತಿ್ತನಲ್ಲೂ ರಳವು ಮಾಡಿಕಂಡು
ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನೂನಾ ಖಾಲ್ ಮಾಡಿ
ಪರಾರಿಯಾಗುತಿ್ತದದೆರು. ತಲಘಟ್ಟಪುರ
ಠಾಣೆ ವಾ್ಯಪ್್ತಯ 11 ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ
ಆರರೀಪ್ಗಳು ರೃತ್ಯ ಎಸಗಿದುದೆ
ತನಿಖೆಯಂದ ತಿಳ್ದುಬಂದಿದ್’ ಎಂದು
ತಿಳ್ಸ್ದರು.

ಕಾಿಂಗೆರಾಸ್ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನು ಉಷಾ, ಮಗಳು ಐಶವಾಯಾ್ಗ
ಅವರು ಶುಕರಾವಾರ ಹಾಸನ್ಿಂಬೆ ರಮೀವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

ಇಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಸಾವಾಗತಕೆಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ದೊಡ್ಡಬಳಾಳಿಪುರ: ತಿಹಾರ್ ಜ್ೈಲ್ನಿಂದ
ಜಾರ್ರೀನ್ ಮರೀಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಶಾಸರ ಡಿ.ಕೆ.ಶವಕುಮಾರ್ ಅವರು
ಅ 26 ರಂದು ದ್ರೀವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪರೀಗೌಡ
ವಮಾನ
ನಿಲಾದೆರಕೆಕೆ
ಬರಲ್ದ್ದೆರೆ
ಎಂದು
ಬಮೂಲ್
ನಿದ್ರೀ್ಣಶರ
ಹಾಗೂ ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿದ್ರೀ್ಣಶರ ಬಿ.ಸ್.
ಆನಂದ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳ್ಸ್ದ್ದೆರೆ.
ಅವರು ಈ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಡಿ,
ಗುರುವಾರ ದ್ಹಲ್ಯಲ್ಲೂ ಶವಕುಮಾರ್
ಅವರನ್ನಾ ಭೆರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ
ಯರೀಗಕ್ರೀಮ
ವಚಾರಿಸಲಾಯತ.
ಶವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾನಸ್ರವಾಗಿ
ಹಾಗೂ ದ್ೈಹಿರವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದೆರೆ. ರನಾ್ಣಟರದಿಂದ ಬಂದಿದದೆ
ಕಾಂಗೆ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂದಿಗೆ
ಸುಮಾರು

ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೊ
ರೊಿಂದಗೆ ಕೆಎಿಂಎಫ್
ನಿರಮೀ್ಗಶಕ ಬಿ.ಸಿ.ಆನಿಂದ್ಕುಮಾರ್
ಎರಡು ಗಂಟ್ಗಳ್ಗೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಮಯ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅ 26ರಂದು ದಡ್ಡಬಳಾಳಿಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದಲ್ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲೂ
ಶವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನಾ ಸಾವಾಗತಿಸಲು
ವಮಾನ
ನಿಲಾದೆರಕೆಕೆ
ಬರಲ್ದ್ದೆರೆ
ಎಂದರು.

ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ೇ ರೌಡಿ ಹತ್್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿಶರೀಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್
ಅಲ್ಯಾಸ್ ಮಂಜನನ್ನಾ (28) ದುರಕೆರ್್ಣಗಳು ನಡುರಸ್್ತಯಲೆಲೂರೀ
ಅಟ್್ಟಡಿಸ್ಕಂಡು ಮಾರಕಾಸತ್ಗಳ್ಂದ ಕಚಿ್ಚ ಹತ್್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆರೆ.
ಕಲೆ ಸಂಬಂಧ ಮಹದ್ರೀವಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರರರ ದ್ಖಲಾಗಿದ್.
ಹಳೆರೀ ವೆೈರಮ್ಯದಿಂದ್ಗಿ ಕಲೆ ನಡೆದಿರಬಹುದ್ಂದು ಪೊಲ್ರೀಸರು ಶಂಕೆ
ವ್ಯರ್ತಪಡಿಸ್ದ್ದೆರೆ.
‘ಹಲವು ಅಪರಾಧ ರೃತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಂಜ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದೆ. ಆತನ ಎದುರಾಳ್
ತಂಡದವರೆರೀ ರೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್. ಕೆಲವರನ್ನಾ ವಶಕೆಕೆ ಪಡೆದು
ವಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ತದ್’ ಎಂದು ಪೊಲ್ರೀಸರು ಹೆರೀಳ್ದರು.
ಶಾಪೆಂಗ್ ಮಲ್ ಎದುರು ದಾಳಿ: ‘ಮಧಾ್ಯಹನಾ 1.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಜ
ಯುವತಿಯಬ್ಬರ ಜೊತ್ಯಲ್ಲೂ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫರೀಲ್್ಡ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೂ ಹರಟ್ದದೆ.
ಮೂವರು ದುರಕೆರ್್ಣಗಳು ದಿವಾಚರ್ ವಾಹನದಲ್ಲೂ ಆತನನ್ನಾ ಹಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಫನಿಕ್ಸಿ
ಮಾಲ್ ಎದುರು ದ್ಳ್ ಮಾಡಿದದೆರು. ಈ ಬಗೆಗೆ ಪ್ತ್ಯಕ್ಷದಶ್ಣಯಬ್ಬರು ಹೆರೀಳ್ಕೆ
ನಿರೀಡಿದ್ದೆರೆ’ ಎಂದು ತಿಳ್ಸ್ದರು.
‘ನಡುರಸ್್ತಯಲೆಲೂರೀ ಮಂಜನನ್ನಾ ಅಟ್್ಟಡಿಸ್ದದೆ ಆರರೀಪ್ಗಳು ಕೆೈ ಹಾಗೂ
ತಲೆಗೆ ಹಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆರೆ. ತಿರೀವ್ ರರ್ತಸಾ್ವದಿಂದ ಮಂಜ
ಸಥಿಳದಲೆಲೂರೀ ಮೃತಪಟ್್ಟದ್ದೆನೆ.’
‘ಮಂಜನ ಮುಖ ಗುರುತ ಸ್ಗದಷ್್ಟ ವಕಾರವಾಗಿತ್ತ. ಹತ್್ಯ ಬಳ್ರ,
ಮೃತದ್ರೀಹದ ಮರೀಲೆಯೆರೀ ಆರರೀಪ್ಗಳು ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಟ ಹರೀಗಿದ್ದೆರೆ’
ಎಂದು ಪೊಲ್ರೀಸರು ಹೆರೀಳ್ದರು.

