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ಕಲ್ಯ(ಮಾಗಡಿ): ಪರಿಸರವನ್ನು
ತಾಯಿಯಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕ್ರೀತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ಗ್್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯರೀಜನೆಯ ಸರೀವಾ
ಪ್ತಿನಿಧಿ ಲತಾನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಪತಿಹಳಿಳಿ ಮಾರರ್ಮ
ದೆರೀವಾಲಯದ ಮಂದೆ ಸರೀರವಾರ
ಪರಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ನಿರೀಡಿ ಅವರುಮಾತನಾಡಿದರು.

ಗಿಡರರಬಳಿಳಿ ತರುಲತೆ, ಸಸ್ಯ ರತ್ತು
ಕರೀಟ ಹಾಗೂ ಪ್್ಣಿ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ
ಆಶ್ಯನಿರೀಡಿರುವಪರಿಸರವನ್ನುವಿವರೀ-
ಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪ್ವೃತಿತು-
ಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಿತ್ರೀಶಕತು ಸಂಘಗಳ
ಒಕ್ಕೆಟಗಳು ಹರೀರಾಟ ಮಾಡಬರೀಕು.
ರಳೆಗ್ಲದಲ್್ಲ ಪ್ತಿಯಬ್ಬರು ತರ್ಮ
ಹಲಗಳ ಬದುವಿನಲ್್ಲ ದೆರೀಶರೀಯ
ಹಣಿಣಿನ ಬರೀಜ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು
ನೆಟ್್ಟ, ರನೆಯರಕಕೆಳನ್ನು ಬಳೆಸಿದಂತೆ
ಬಳೆಸಲು ಮಂದಾಗಬರೀಕದೆ. ಪರಿಸರ
ನಾಶವಾದರೆ ನಮ್್ಮಲ್ಲರ ಬದುಕು
ನರಕಸದೃಶವಾಗಲ್ದೆ. ಪ್ತಿಯಂದು
ರನೆಯಲ್್ಲನ ರಹಿಳೆಯರು ತಾವರೀ
ಸಾಲುರರದ ತಿರ್ಮಕಕೆ ಎಂದು
ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸಸಿ ನೆಟ್್ಟ
ಸಾಕಬರೀಕದೆ ಎಂದರು.

ಶ್ರೀಕ್ರೀತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯರೀಜನೆಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಶಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಸ್ಥ

ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ರಿರೀತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು
ವಿತರಿಸುತೆತುರೀವ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಳಿ
ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದು ಕಾಂಟ್ರೀಟ್ ಕಾಡು-
ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್್ಮಸಿದ ಕಾರಣ
ಪ್ಕೃತಿ ಮಾತೆ ಮನಿದ್ದಾದಾಳೆ. ಕಾಡಿದದಾರೆ
ನಾಡು, ಕಾಡಿಲ್ಲದ್ರೆ ಸುಡುಗ್ಡು
ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕಂಡು,
ರನೆಗಂದುರಗು,ರಗುವಿಗಂದು

ಸಸಿ ನೆಡುವುದನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕಳಳಿಬರೀ-
ಕು’ ಎಂದರು.

ಒಕ್ಕೆಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ವರಲಕ್ಷ್ರೀ
ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಸರ ನಾಶದ್ಂದಾಗಿ
ಇನಿನುಲ್ಲದ ರರೀಗರುಜಿನಗಳು
ಬಾಧಿಸುತಿತುವ. ಇನಾನುದರುರಹಿಳೆಯರು
ಹೆಚ್ಚೆತ್ತುಕಂಡು ಪರಸರವನ್ನು
ಹೆತತುರ್ಮನಂತೆರಕ್ಸಲುಮಂದಾಗರೀಣ
ಎಂದರು.

ಸದಸ್ಯರಾದ ಸರರೀಜರ್ಮ,
ಉಮಾದೆರೀವಿ, ಲಲ್ತ, ಉಮಾ,
ಜಯರ್ಮ. ಮಾರರ್ಮದೆರೀವಿ ಒಕ್ಕೆಟದ
ರಾಧಾ, ಪ್ರೀರ, ಗಂಗಲಕ್ಷಷ್ರ್ಮ,
ರಂಗಳರ್ಮ, ಲಕ್ಷಷ್ರ್ಮ, ರಾಧಾಕೃಷಣಿ

ಒಕ್ಕೆಟದ ಉಷಾಬಾಯಿ, ಮಾಲತಿ.
ಬ.ಎನ್, ರಾಧಾಬಾಯಿ, ರರತ,
ನರಸರ್ಮ, ಶಾರದರ್ಮ, ಚಿಕಕೆನಿಂಗರ್ಮ,
ಕಾವರೀರಿ ಒಕ್ಕೆಟದ ಸಾವಿತ್ರ್ಮ,
ರಂಗಳರ್ಮ, ನಾಗರತನುರ್ಮ, ನಂಜರ್ಮ,
ಪದಾ್ಮವತಿ, ಜಯರ್ಮ, ವಸಂತ,
ಶಾಂತರ್ಮ, ಹಂಬಳಕು ಒಕ್ಕೆಟದ
ಲಲ್ತ, ಪುಷ್ಪ, ಜಯರ್ಮ,ಭಾರತಿ,
ನೆರೀತಾ್ವತಿ ಗುಂಪಿನ ಪುಷ್ಪಲತಾ,
ನಾಗರತನುರ್ಮ, ಸರರೀಜಾಬಾಯಿ,ಜಾಞಾ-
ನವಿಕಾಸ ಸರನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಕ್.ಕವಿತಾ,
ಕ್ರೀಂದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ ಪುಷ್ಪ, ಸರೀವಾ
ಪ್ತಿನಿಧಿ ಲತಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ಬಗೆಗೆಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ
ನಿರೀನಾ್ಯರಿಗಲ್ಲದವಳೆ ಬದ್ರರ್ಮ
ಜನಪದ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.
ಗ್್ರದ ಬರೀದ್ಗಳಲ್್ಲ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿ
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

‘ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಮೊದಲುಸಾಕಷ್ಟು
ಮಳೆಬಳೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತಿ. ಈಗ

ಮಳೆಯಪರಾಮಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಶ್ರೀಪತಿಹಳ್ಳಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಷ್ಕ್ರೀ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ
ಒಕ್ಕೂಟ

ಸುತ್ತಲಿನ
ಪರಿಸರ
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ
ಯೋಜನೆಯಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ
ಕೋಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕವಿತಾ
ಮಾತನಾಡಿ, ಕರೆಕಟ್ಟೆ, ಹಳ್ಳ-
ಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನುಮುಚ್ಚಬಾರದು.
ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿನ ಮರಳು ತೆಗೆದು
ಮಾರಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ
ಅಂತಜ್ಜಲನಾಶವಾಗಲ್ದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರುವೈಯಕ್ತಿಕ
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜತೆಗೆಮನೆಯ
ಸುತತಿಲ್ನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ-
ವಾಗಿಟ್ಟೆಕೊಳ್ಳಬೋಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಬಾಲ್ಯದಂದಲೋ ಪರಿಸರ
ಮಾಲ್ನ್ಯದಂದ ಆಗುವದುಷ್ಪ-
ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ,
ಪರಸರಉಳಿಸಿ ಬಳೆಸಲು
ಮುಂದಾಗಬೋಕು ಎಂದುಮನವಿ
ಮಾಡಿದರು.

ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಪತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಪರಾತಿನಿಧಿ ಲತಾ ಚಾಲನೆ
ನಿೇಡಿದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ‘ರಣಂ’ ಸಿನಿಮಾ
ಚಿತಿ್ರೀಕರಣ ವರೀಳೆ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಸ್ರೀಟ
ಸಂಭವಿಸಿ ತಾಯಿ– ರಗಳು ರೃತಪಟ್ಟ
ಸಂಬಂಧ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲ್ರೀಸ್
ಠಾಣೆಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಬಲ್ ಭಿರೀಮಾ
ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

‘ವಿಶರೀಷ ಕತ್ಮವ್ಯದ ತಂಡದಲ್್ಲದದಾ
ಭಿರೀಮಾಶಂಕರ್ ಕತ್ಮವ್ಯ ಲರೀಪ
ಎಸಗಿರುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ
ತನಿಖೆಯಿಂದಗತಾತುಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರೀ ಅಲ್ಲ,
ಘಟನೆ ಬಗೆಗೆ ಸರಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ಹಿಸಿ
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದ್
ನಿರೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮಾನತ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಈಶಾನ್ಯ
ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಕಲಾ ಕೃಷಣಿಸಾ್ವರ್
‘ಪ್ಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

‘ಚಿತಿ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ರತಿ
ನಿರೀಡುವಂತೆ ಚಿತ್ ತಂಡ ರನವಿ
ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೂಕತು
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್್ಲಸಿರಲ್ಲ್ಲ. ಹಿರೀಗ್ಗಿ,

ರನವಿಯನ್ನು ತಿರಸಕೆರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೂ ತಂಡ ಚಿತಿ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅಂದು ಕತ್ಮವ್ಯದಲ್್ಲದದಾ ಭಿರೀಮಾಶಂಕರ್
ಈ ಬಗೆಗೆಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಡಿರಲ್ಲ್ಲ’ ಎಂದೂ
ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬಾಗಲೂರುಬಳಿಯಕ್ಐಎಡಿಬಯ
ಕ್ೈಗ್ರಿಕಾ ಪ್ದೆರೀಶದಲ್್ಲ ಮಾರ್್ಮ
29ರಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ್ತ್ತು. ರಸತು
ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಚಿತಿ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾ-
ಗುತಿತುತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳದಲ್್ಲ ಯಾವುದೆರೀ
ಮಂಜಾಗ್ತಾ ಕ್ರಗಳನ್ನು
ಕ್ೈಗಂಡಿರಲ್ಲ್ಲ. ಸ್ರೀಟದ ಭಿರೀಕರತೆಗೆ
ತಾಯಿ ಸರ್ರೀನಾಬಾನ್ (28) ಹಾಗೂ
ರಗಳು ಆಯಿರೀಷಾ ಬಾನ್ (6)
ದೆರೀಹಗಳ ಭಾಗಗಳು ಚ್ಲಾ್ಲಪಿಲ್್ಲಯಾಗಿ
ಬದ್ದಾದದಾವು.

ಚಿತ್ ತಂಡದ ನಿಲ್ಮಕ್ಷಷ್ಯವರೀ ತಾಯಿ–
ರಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೊಲ್ರೀಸರು ಪ್ಕರಣ
ದಾಖಲ್ಸಿಕಂಡಿದದಾರು. ಪ್ಕರಣಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿಮಾ್ಮಪಕ ಆರ್.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲ್ರೀಸರು
ಬಂಧಿಸಿದದಾರು.

‘ರಣಂ’ ವೇಳೆಸ್ೇಟ:
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಅಮಾನತು

ಬಂಗಳೂರು: ಹಲಸೂರು ಠಾಣೆ
ವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್್ಲ ರೌಡಿ ಪ್ಕಾಶ್ ಅಲ್ಯಾಸ್
ಒಂಡೆ್ (28) ಎಂಬಾತನನ್ನು
ಸರೀರವಾರರಾತಿ್ಮಾರಕಾಸತ್ಗಳಿಂದ
ಕಚಿಚೆಕಲೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

‘ರರ್್ಮಟೌನ್ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿದದಾ ರೌಡಿ
ಪ್ಕಾಶ್, 2013ರಲ್್ಲ ಕಲೆ ಪ್ಕರಣ-
ದಲ್್ಲ ಜೈಲ್ಗೆ ಹರೀಗಿ ಬಂದ್ದದಾ. ನಂತರ,
ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದಾ ಅಡಿಯೂ ಆತನನ್ನು
ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತಿತುರೀಚ್ಗೆ ಜಾರ್ರೀನ್
ಪಡೆದು ಜೈಲ್ನಿಂದ ಹರಗೆ ಬಂದ್ದದಾ’
ಎಂದುಪೊಲ್ರೀಸರು ಹೆರೀಳಿದರು.

‘ನಾಲ್ವರು ದುಷಕೆರ್್ಮಗಳು ಕೃತ್ಯ
ಎಸಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಳೆ ದೆ್ವರೀಷ
ಅಥವಾ ಅಕ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕಲೆಗೆ
ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅನ್ಮಾನವಿದೆ. ಸದ್ಯ
ಆರರೀಪಿಗಳು ತಲೆರರೆಸಿಕಂಡಿದಾದಾರೆ’
ಎಂದರು.

ರೌಡಿಕೊಲೆ

ಬಂಗಳೂರು: ಕುಖ್್ಯತ ಚಿನನು ಕಳಳಿನೊಬ್ಬ
ನನ್ನುಬಂಧಿಸಿರುವಕಂಟರೀನೆ್ಮಂಟ್ರೆೈಲೆ್ವ
ಪೊಲ್ರೀಸರು, ಬಂಧಿತನಿಂದ ಒಟ್್ಟ ₹
3,62,849 ಮೌಲ್ಯದ 147.870 ಗ್್ಂ
ಚಿನಾನುಭರಣ ವಶಪಡಿಸಿಕಂಡಿದಾದಾರೆ.

ನ್್ಯ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ ಬಳಿಯ ನಿವಾಸಿ

ಪ್ಸಾದ್ ಪುಸಲಪ್ಟ ಬಂಧಿತ
ಆರರೀಪಿ.ಆತನವಿರುದಧಿ5ಪ್ತೆ್ಯರೀಕಪ್ಕರ
ಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲ್ಸಿಕಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಪೊಲ್ರೀಸರು
ನಾ್ಯಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದುದಾ,
ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

₹ 3.62 ಲಕ್ಷಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ವಶ

ಬಂಗಳೂರು: ಮಾರತತುಹಳಿಳಿಯ
ಪಣತ್ತುರು ಮಖ್ಯರಸತುಯಲ್್ಲರುವ
ಪರೀಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್್ಟ ಕಟ್ಟಡವಂದರ-
ಲ್್ಲ ಗರೀಪ್ಲ್ಸಿಂಗ್ (15) ಎಂಬಾತ
ನೆರೀಣು ಹಾಕಕಂಡು ಸರೀರವಾರ
ಆತ್ಮಹತೆ್ಯಮಾಡಿಕಂಡಿದಾದಾನೆ.

ನೆರೀಪ್ಳದ ಹರಿಸಿಂಗ್ ದಂಪತಿ
ಪುತ್ನಾಗಿದದಾ ಗರೀಪ್ಲ್, ಎಂಟನೆರೀ
ತರಗತಿಯಲ್್ಲ ಓದುತಿತುದದಾ. ಆತನಿಗೆ
ಇಬ್ಬರು ಸಹರೀದರರಿದಾದಾರೆ. ಪರೀಯಿಂಗ್
ಗೆಸ್್ಟ ಕಟ್ಟಡದಲೆ್ಲರೀ ತಂದೆ ಹರಿಸಿಂಗ್,
ಭದ್ತಾ ಸಿಬ್ಬಂದ್ ಆಗಿದದಾರು. ಕಟ್ಟಡದ
ಹಿಂಭಾಗದ ರನೆಯಲ್್ಲ ಕುಟ್ಂಬ
ಸಮ್ರೀತ ನೆಲೆಸಿದದಾರು.

ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಬೇಡ
ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್್ಯ

್ಯ ್ಪ ್ ್ಯ

www.kpscvaani.com


