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ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ
2 ಗುರುವಾರ lಮೇ 26, 2022

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸಾಚನ
ನಗರದಲಿಲಾಮೊರೀಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣ. ಗುಡುಗು ಸಹಿತಮಳೆ
ಆಗುವಸಧಯಾತೆ
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ಮೕಸಲ್ತಿ,ಸಾಮಾಜಿಕನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ
ತಂದರೆಆಗದಿರಲ: ಡಿಕ್ಶಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ನ್ವುಚುನ್ವಣೆ
ಬರೀಡ ಎನ್ನುವುದಿಲಲಿ. ಆದರ,
ಮಿರೀಸಲಾತಿಹಾಗೂಸಮಾಜಿಕ
ನ್್ಯಯಕಕೂತಂದರ ಆಗಬಾರದು.
ಇದು ಸಕಾಟ್ರದ ಜವಾಬಾ್ದರಿ.
ನ್್ಯಯಾಲಯಚುನ್ವಣೆ
ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಹರೀಳಿದೆ. ಆದರ,
ಸಮಾಜಿಕನ್್ಯಯ ಕಡೆಗಣಿಸಿ
ಎಂದು ಹರೀಳಿಲಲಿ’ ಎಂದು ಕಪಸಿಸಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕ. ಶ್ವಕುಮಾರ್
ಹರೀಳಿದರು.

ಸಥೆಳಿರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನ್ವಣೆ
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈಕರೀರ್ಟ್
ನರೀಡಿರುವ ನದೆರೀಟ್ಶನದ ಕುರಿತ್
ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ತಿಕ್ಯೆ
ನರೀಡಿದರು.

ಪಠ್ಯಕ್ಮ ಪರಿಷಕೂರಣೆ
ಗಂದಲ ಕುರಿತ್ಮಾತನ್ಡಿ,
‘ರಾಜಕರೀಯಕಾಯಟ್ಸೂಚಿ-
ಯನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ಮದಲ್ಲಿ ತರಲು

ಸಕಾಟ್ರ ಪ್ಯತಿನುಸುತಿ್ತದೆ.
ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚಿ,ಮುಂದಿನ
ಪರೀಳಿಗೆಗೆಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ
ಸೃಷ್ಟಸುತಿ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು
ಯಾರೂಬದಲ್ಸಲುಸಧ್ಯವಿಲಲಿ.
ಎಲಲಿ ಪ್ಯತನುಗಳು ಕಲಕಾಲ
ಮಾತ್. ಸಕಾಟ್ರದ ಈ ತಪಪುಗೆ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರರೀ ಶ್ಕ್
ನರೀಡತ್್ತರ’ ಎಂದೂಹರೀಳಿದರು.

‘ಲೈೊಂಗಿಕ ಕಾಯಥಿಕತ್ಥಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಘನತ್ಯೊಂದ ನಡೆದುಕಳಿಳಿ’
ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಾಯಟ್ಕತೆಟ್ಯರನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಮತ್್ತ
ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ನಂದಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅವರಂದಿಗೆ ಘನತೆಯಿಂದ ನಡೆದು-
ಕಳ್ಳಬರೀಕು ಎಂದುಎಲಾಲಿರಾಜ್ಯಹಾಗೂಕರೀಂದಾ್ಡಳಿತ ಪ್ದೆರೀಶದಪೊಲ್ರೀಸ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕರೀರ್ಟ್ ನದೆರೀಟ್ಶನ ನರೀಡಿದೆ.

‘ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌಜಟ್ನ್ಯಕಕೂ ಒಳಗಾದ ಯಾವುದೆರೀ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಾಯಟ್ಕತೆಟ್ಗೆ
ತಕ್ಷಣವೆರೀ ವೆೈದ್ಯಕರೀಯ ನ್ರವು ಸ್ರೀರಿ ಎಲಾಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬರೀಕು’
ಎಂದು ನ್್ಯಯಮೂತಿಟ್ಗಳಾದ ಎಲ್.ನ್ಗೆರೀಶ್ವರ ರಾವ್, ಬಿ.ಆರ್ ಗವಾಯಿ
ಮತ್್ತ ಎ.ಎಸ್.ಬರೀಪಣ್ಣ ಅವರನನುಳಗಂಡ ಪರೀಠವುಸೂಚಿಸಿದೆ.

ರಕ್ಷಣ್ ಕಾಯಾಟ್ಚರಣೆ, ಬಂಧನ ಮತ್್ತ ದಾಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯ
ಗಳನ್ನು ಪ್ಸರ ಮಾಡವಾಗ ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಾಯಟ್ಕತೆಟ್ಯರ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿ-
ರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಗಟ್ಸೂಚಿ ಬಿಡಗಡೆಗಳಿಸುವಂತೆ
ಸುಪ್ರೀಂಕರೀರ್ಟ್ಭಾರತಿರೀಯ ಪತಿ್ಕಾಮಂಡಳಿಗೆಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜನತ್ ಜಲಧಾರ
ಕಾಯಟ್ಕ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ
15 ನದಿ, ಉಪನದಿಗಳಿಂದ ನರೀರನ್ನು
ಸಂಗ್ಹಿಸಿರುವ ‘ಗಂಗಾಜಲ ಕಳಶ’ದ
ಪ್ತಿಷ್ಠಿಪನ್ ಸಮಾರಂಭ ಗುರುವಾರ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೆರೀರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಸುದಿ್ದಗಾರರ ಜತೆ ಬುಧವಾರ
ಮಾತನ್ಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ
ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಕ ಎಚ್.ಡಿ.
ಕುಮಾರಸ್ವಮಿಈವಿಷಯತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ಧಾನ ಕಚೆರೀರಿ ಜೆಪ
ಭವನದಲ್ಲಿ 500ಲ್ರೀಟರ್ಜಲತ್ಂಬಲ್
ರುವ 10 ಅಡಿಯ ಎತ್ತರದ ಕಳಶವನ್ನು

ಸಥೆಪನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದೆರೀಶದ
ಏಳು ಮಹಾ ನದಿಗಳ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಟ್ಟ
ಕಳಸಗಳನ್ನು ಇಟು್ಟ ಪೂಜೆ ನ್ರವೆರೀರಿ
ಸಲಾಗುವುದುಎಂದುಹರೀಳಿದರು.

ಕಳಸ ಪ್ತಿಷ್ಠಿಪನ್ ಮಾಡಲ್ರುವ
ಮಂಟಪವನ್ನು ಕನ್ಟ್ಟಕದ ಪರಂಪರ
ಬಿಂಬಿಸುವ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಿಟ್ಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದರು. ಬಳಿಗೆಗಾ 9 ಗಂಟ
ಯಿಂದ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಗಂಗಾ
ಪೂಜೆ ಸಂದಭಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಜಟ್ನ್ಯ
ಹೊರೀಮ, ಗಣ ಹೊರೀಮ, ನವಗ್ಹ
ಹೊರೀಮ ಸ್ರೀರಿದಂತೆ ಹಲವು
ಹೊರೀಮಗಳು ನಡೆಯಲ್ವೆ. ಮುಂದಿನ
ಚುನ್ವಣೆವರಗೆ ಈ ಕಳಶಕಕೂ ಪೂಜೆ
ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷಠಿರಾದ
ಎಚ್.ಡಿ.ದೆರೀವೆರೀಗೌಡರು, ಜೆಡಿಎಸ್
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾ್ಹಿಂ ಸ್ರೀರಿ
ಪಕ್ಷದ ಪ್ಮುಖರು ಪೂಜಾ ಕಾಯಟ್ಕ್-
ಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾ್ದರ ಎಂದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್: ಗಂಗಾಜಲದ
ಕಳಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಂದು

ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ 10
ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಂಗಾಜಲ ಕಳಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಪಂಜಾಬ್ ಸಕಾಟ್ರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಟ್ರವೂ ಭ್ಷ್ಟ ಸಚಿವರನ್ನು ಸಂರ್ಟದಿಂದ
ಹೊರಹಾಕಬರೀಕು’ ಎಂದುಆಮ್ಆದಿಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪ)ರಾಜ್ಯ
ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಪೃಥ್್ವ ರಡಿಡಿ ಒತ್್ತಯಿಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದಿ್ದಗರೀಷಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ಡಿದ
ಅವರು, ‘ಸಚಿವರಬಬಾರು ಒಂದು ಪಸ್ಟ್ಂರ್ ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆ-
ದುಕಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯ
ಮಂತಿ್ ಭಗವಂತ್ಮಾನ್,ಕೂಡಲೆರೀ ಅವರನ್ನು ವಜಾಮಾಡಿ,
ತನಖ್ಗೆ ಆದೆರೀಶ್ಸಿದಾ್ದರ. ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪ ಸಕಾಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಬಹು
ತೆರೀಕ ಸಚಿವರ ಮೆರೀಲೆ ಸಲು ಸಲು ಭ್ಷ್್ಟಚಾರದ ಆರರೀಪ
ಗಳಿವೆ. ಜನರು ರಾಜಿರೀನ್ಮೆಗೆ ಆಗ್ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ಯಾವುದೆರೀ

ಕ್ಮ ಕೈಗಂಡಿಲಲಿ’ ಎಂದು ಬರೀಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
‘ಕನ್ಟ್ಟಕದ ಅನ್ರೀಕ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರರೀಪ

ಗಳಿವೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀ 40 ರಷ್್ಟ ಕಮಿಷನ್ ದಂರ್ ನಡೆ
ಯುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರು ಆರರೀಪಸಿದಾ್ದರ. ಮಠ
ಗಳಿಗೆಅನ್ದಾನಪಡೆಯಲುಶರೀ30ರಷ್್ಟಕಮಿಷನ್ನರೀಡಬರೀಕಾ
ಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಮಿರೀಜಿಗಳೆರೀ ಆರರೀಪ ಮಾಡಿದಾ್ದರ. ಎಲಲಿ
ಕಳಂಕತ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೂಡಲೆರೀ ವಜಾ ಮಾಡಿ, ನ್್ಯಯಾಂಗ
ತನಖ್ಗೆ ಆದೆರೀಶ್ಸಬರೀಕು’ ಎಂದರು. ‘ಸಚಿವ ವಿ. ಸರೀಮಣ್ಣ
ವಿರುದ್ಧ ಆದಾಯ ಮಿರೀರಿ ಆಸಿ್ತ ಗಳಿಸಿದ ಆರರೀಪ ಇದೆ.
ಅನ್ರೀಕ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭಿರೀರ ಆರರೀಪಗಳಿದ್ದರೂ ಕ್ಮ
ಕೈಗಳ್ಳದಿರುವುದುದುರದೃಷ್ಟಕರ’ ಎಂದು ಹರೀಳಿದರು.

‘ಭ್ರಷ್ಟ ಸಚಿವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಂದ ಹೊರಹಾಕಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಶ್ಶುನ್ಳಶರಿರೀಫರ ತತ್ತ್ವ
ಪದಗಳ ಆಧರಿತ ತತ್ತ್ವರಸಯನ
ಕಾಯಟ್ಕ್ಮ ಜು.3 ರಂದು ನಡೆಯ
ಲ್ದೆ.ಜೂ.18ಮತ್್ತ19ರಂದುಕಲಾವಿ
ದರಆಯೆಕೂಪ್ಕ್ಯೆನಡೆಯಲ್ದೆ’ಎಂದು
ಕನನುಡ ಸಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತಿ್ತನ (ಕಸಪ)
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹರೀಶಜರೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರ.

‘ಈ ಕಾಯಟ್ಕ್ಮವನ್ನು ಆಯರೀಜಿ
ಸಲು ಪರಿಷತಿ್ತನಂದಿಗೆ ಕನನುಡ ಮತ್್ತ
ಸಂಸಕೂಕೃತಿ ಇಲಾಖ್, ಸಂತ ಶ್ಶುನ್ಳ
ಶರಿರೀಫರ ಹಾಗೂ ಕಳಸದ ಗುರು
ಗರೀವಿಂದ ಭಟ್ಟರ ಪ್ತಿಷ್ಠಿನ, ಶಾರದ
ವಿದಾ್ಯಪರೀಠ ಕೈಜರೀಡಿಸಿವೆ. ಜೂ.18
ರಂದು ತತ್ತ್ವಪದಗಳ ಗಾಯಕರಿಗೆ,
ಜೂ.19 ರಂದು ನೃತ್ಯ ತಂಡದವರಿಗೆ
ಬಳಿಗೆಗಾ 9 ಗಂಟಯಿಂದ ಆಯೆಕೂ ಪ್ಕ್ಯೆ
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹರೀಳಿದಾ್ದರ.

‘ಆಯೆಕೂ ಪ್ಕ್ಯೆ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಅಕಕೂ
ಮಹಾದೆರೀವಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯ
ಲ್ದೆ. ಆಸಕ್ತ ಸಂಗಿರೀತ ಕಲಾವಿದರು, ನೃತ್ಯ
ತಂಡದವರು ಅಜಿಟ್ಯಂದಿಗೆ ಹಾಜರಿ
ರಬರೀಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರ.

ಕಸಾಪ:
ಜೂನ್ನಲಲಾ
ಕಲ್ವಿದರಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೈಕರೀರ್ಟ್ವಕರೀಲರಾದ
ಎಸ್.ಎನ್. ಅಶ್ವತಥೆನ್ರಾಯಣ ಮತ್್ತ
ಎಂ.ಎಸ್. ಶಾ್ಯಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ
ಹಿರಿಯ ವಕರೀಲರಾಗಿ ಪದೊರೀನನುತಿ

(ಡೆಸಿಗೆನುರೀಟಡ್ ಸಿರೀನಯರ್ ಕೌನ್ಸ್ಲ್)
ನರೀಡಿ ಆದೆರೀಶ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೈಕರೀರ್ಟ್
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಜನರಲ್ ಟ್.ಜಿ.
ಶ್ವಶಂಕರರೀ ಗೌಡ ಇದೆರೀ 24ರಂದು
ಅಧಿಸೂಚನ್ ಹೊರಡಿಸಿದಾ್ದರ.

ಈ ಹಿಂದೆ 2021ರ ಡಿಸ್ಂಬರ್
12 ಮತ್್ತ 14ರಂದು ಪ್ತೆ್ಯರೀಕ
ಅಧಿಸೂಚನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ

ಹೈಕರೀರ್ಟ್, ಒಟು್ಟ 53 ವಕರೀಲರಿಗೆ
ಹಿರಿಯ ವಕರೀಲರಾಗಿ ಪದೊರೀನನುತಿ
ನರೀಡಿತ್್ತ.

ಅಶ್ವತ್ಥನ್ರಾಯಣ,ಶ್ಯಾಮಸಂದರ್ ಸೕರಿ 53 ವಕೕಲರಿಗೆಪದೕನ್ನತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ದಿವಂಗತ
ರ್ನರೀತ್ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಸಮಿರಣ್ರಟ್ ಸಂಜಯನಗರದ
ಮಹಾನಸಆಯುವೆರೀಟ್ದ
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲಲ್ತಕಲಾ ಪ್ದಶಟ್ನ
ಏಪಟ್ಡಿಸಿದೆ.

ಇದೆರೀ 28ರಂದು ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ
6 ರವರಗೆ ನಡೆಯಲ್ರುವಈ
ಪ್ದಶಟ್ನದಲ್ಲಿಝೂಮ್ಅರವಾ
ಸಂಜಯನಗರದಮಹಾನಸ ಆಯು
ವೆರೀಟ್ದ ಕರೀಂದ್ದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೆೈನ್
ಮೂಲಕಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

ಪರೀಂಟ್ಂಗ್, ಚಿತ್ಕಲೆ, ಪನಸ್ಲ್
ಸ್ಕೂಚ್,ಕರೀಲಾಜ್, ಆವೆಮಣಿ್ಣನ
ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸ್ರೀರಿಯಾವುದೆರೀ
ಪ್ಕಾರದ ಲಲ್ತಕಲಾ ಪ್ದಶಟ್ನಕಕೂ
ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಯಸಿಸ್ನ ಮಿತಿ
ಇಲಲಿ. ₹150ನರೀಂದಣಿ ಶುಲಕೂವನ್ನು
ಡಾ.ರ್ನರೀತ್ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಸಮಿರಣ್ರಟ್ ಕಾ್ಯನಸ್ರ್ ಪರೀಡಿತ
ವ್ಯಕ್ತಗಳ ಚಿಕತೆಸ್ಗೆ ದೆರೀಣಿಗೆ
ನರೀಡಲಾಗುವುದುಎಂದು
ಪ್ಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೆಂಪಕಸ್: 9620580101

ಪುನಿನೇತ್ ಸ್ಮರಣಾರಥಿ
ಲಲ್ತಕಲಾಪ್ರದರಥಿನ 28ಕೆಕಿ
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