
@CENTUM 
Ref: CEL/NSEBSE/IEPF/01062022 1st June, 2022 

To, 

Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 

Department of Corporate Services - Listing 
BSE Limited 
P. J. Towers, 

Bandra Kurla Complex, Da lal Street, 
Bandra (East), Mumbai-400 001 
Mumbai-400 051 

Re: Scrip Symbol: CENTUM/ Scrip Code: 517544 

Dear Sir/ Madam, 

Sub: Publication of notice to equity Shareholders for transfer of equity shares to Investor 
Education and Protection Fund 

We are enclosing herewith the notice to equity Shareholders for transfer of equity shares to 
Investor Education and Protection Fund {IEPF) Account published on today i.e. ist June, 2022 in 
"The Business Standard" (English Newspaper) and "Prajavani" (Kannada Newspaper) 

This is pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015. 

Kindly take the same on your records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Centum Electronics Limited 

lndu HS 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: as above 

Centum Electronics Limited 

# 44, KHB Industrial Area, Yelahanka New Town, Bangalore - 560 106, Karnataka, India 

Tel +91-(0)80-4143-6000 Fax +91-(0)80-4143-6005 www.centurnelectronics.com 
CIN - L85110KA1993PLC013869 
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MUMBAI   |   WEDNESDAY, 1 JUNE 2022

 Statement of Audited consolidated financial results for the
quarter and year ended March 31, 2022

(Rs. In Million, except per share data)

NOTES:-

(Rs. in million)

Place : Gurugram
Date   : May 30, 2022

1) The above Audited Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting 
held on May 30, 2022 and thereafter approved by the Board of Directors in their meeting held on May 30, 2022.  

2) The Board of Directors have recommended a final dividend of Rs. 1.5/- (Rupees One and Fifty Paise Only) per 
equity shares of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, i.e. 15 % on the paid up share capital of the Company subject 
to the approval of the members at their Annual General Meeting.

3) The above is an extract of the detailed format of Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 
March 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015.
The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 is available on the Stock 
Exchanges websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website 
(www.thehitechgears.com)

4) Additional information pursuant to Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 on Key 
Standalone Audited financial information of the company is given below:

     Particulars Quarter  Quarter  
ended  ended  

Year Year
ended  ended

31/03/202131/03/2022 31/03/2022 31/03/2021
 (Audited)  (Audited)  (Audited)  (Audited)

S.
No.

1. Total income from operations 2,908.41 2,498.40 9,785.09 7,560.33 
2. Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, 140.40 279.77 109.10 340.13 

Exceptional and/or Extraordinary items)
3. Net Profit/ (Loss) for the period before tax 140.40 279.77 109.10 340.13 

(after Exceptional and/or Extraordinary items)
4. Net Profit/ (Loss) for the period after tax 112.42 287.25 (11.02) 287.87 

(after Exceptional and/or Extraordinary items)
5. Total Comprehensive income for the period 187.96 360.90 137.62 445.09 

(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)[
and Other Comprehensive Income (after tax)]

6. Equity Share Capital 187.68 187.68 187.68 187.68 
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve)  3,119.75 3,019.68
8. Earning per share (of Rs. 10/- each)

(for continuing and discontinued operations) -  
(a) Basic : 5.99 15.31 (0.59) 15.34 
(b) Diluted : 5.99 15.31 (0.59) 15.34 

For and on behalf of the Board of Directors
The Hi-Tech Gears Limited

Sd/-
Deep Kapuria

Executive Chairman
(DIN: 00006185)

THE HI-TECH GEARS LIMITED
Regd. Off. : Plot No. 24 - 26, IMT Manesar, Sector-7, Gurugram-122050, Haryana
Corp. Off. : Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-I, Sector-27, Gurugram-122002, Haryana. 
Tel.: + 91(124) 4715100 Fax: + 91(124) 2806085
Website : www.thehitechgears.com E-mail: secretarial@thehitechgears.com

CIN: L29130HR1986PLC081555

Quarter  Quarter  
ended  ended  

Year Year
ended  ended

31/03/202131/03/2022 31/03/2022 31/03/2021
 (Audited)  (Audited)  (Audited)  (Audited)

     Particulars 

Revenue from operations and other income 
Profit before tax 
Profit after tax 

1,871.05 1,696.02 6,517.49 5,326.38
185.92 189.88 536.63 496.40
136.88 132.50 385.19 372.88

Regd Office: “BK Market”, 16A Shakespeare Sarani, 4th Floor, Room No. 3, Kolkata - 700071

Telephone: 91-033-4064 7843

E-Mail: kolkata@kkalpana.co.in     Website: www.kkalpanagroup.com

CIN: L19202WB1985PLC039431

NOTICE TO MEMBERS IN RESPECT OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY

IN VIEW OF THE ONGOING COVID-19 PANDEMIC, THE MINISTRY OF CORPORATE AFFFAIRS (“MCA”) HAS VIDE ITS

GENERAL CIRCULAR NO. 14/2020 DATED APRIL 8, 2020; GENERAL CIRCULAR NO.17/2020 DATED APRIL 13, 2020;

GENERAL CIRCULAR NO. 22/2020 DATED JUNE 15, 2020, GENERAL CIRCULAR NO. 33/2020 DATED SEPTEMBER 28,

2020, GENERAL CIRCULAR NO. 39/2020 DATED DECEMBER 31, 2020, GENERAL CIRCULAR NO. 10/2021 DATED

JUNE 23, 2021, GENERAL CIRCULAR NO. 20/2021 DATED DECEMBER 8, 2021 AND GENERAL CIRCULAR NO 3/2022

DATED MAY 05, 2022 (COLLECTIVELY REFERRED TO AS “MCA CIRCULARS”) AND GUIDELINES/ CURCULARS/

NOTIFICATIONS, IF ANY, ISSUED BY SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (“SEBI’’) (COLLECTIVELY

REFERRED TO AS (“SEBI CIRCULARS”) PERMITTED THE HOLDING OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

(“THE MEETING” OR “EGM”) THROUGH VIDEO CONFERENCING (“VC”)/OTHER AUDIO VISUAL MODES (“OAVM”),

WITHOUT PHYSICAL PRESENCE OF THE MEMBERS, ATA COMMON VENUE. IN COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS

OF COMPANIES ACT, 2013 (“THE ACT”), MCA CIRCULARS AND SEBI CIRCULARS, THE EGM OF THE COMPANY IS

BEING HELD THROUGH VC/ OAVM. ACCORDINGLY THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY

WILL BE HELD THROUGH VC/OAVM ON MONDAY, THE 27TH DAY OF JUNE, 2022, AT 11:30 A.M. (IST).

Further, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 21st

June, 2022 to Monday, 27th June, 2022 (both days inclusive) (Book Closure Dates). The cut-off date for purpose of ascertaining

the eligible shareholders to participate in the EGM, is 20th June, 2022.

In compliance with provisions of MCA Circulars and SEBI Circulars, the notice of EGM including details and instructions for

remote e-voting/e-voting at EGM, will be dispatched electronically to the respective E-mail address of those members

whose E-mail IDs are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agents (“RTA”) of the Company or with

their respective Depository Participants (“DP”).

In this regard, the member who’s E-mail Ids for communication is not registered with the Company/RTA/ DP is requested to

update the same by following the below instructions:

Members holding shares in Demat Mode

Members holding shares in Demat Mode are requested to update their E-mail ID with their respective DP.

Members holding shares in Physical Mode

Members holding shares in physical mode are requested to send a request to the Company’s RTA, M/s C B Management

Services Private Limited on their E-mail address rta@cbmsl.com with Subject Line “E-mail R e g i s t r a t i o n - K K a l p a n a

Industries (India) Limited” mentioning/attaching:

For registering the E-mail ID

Folio No.

Name of the Shareholder (as in Share Certificate)

Scan copy of Share Certificate

Self attested copy of PAN and

Self attested copy of Aadhaar/Voter ID/ Passport

The EGM Notice will also be made available on the website of the Company at https://kkalpanagroup.com/investor-relations/

and could also be accessed from the website of Bombay Stock Exchange at www.besindia.com and that of Calcutta Stock

Exchange at www.cse-india.com. Members can join the EGM only through VC/OAVM and instructions for joining the EGM

are provided in the Notice of the EGM. Members participating in the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose

of reckoning the quorum, under section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is also providing the Remote E-voting facility (prior to EGM) as well as E-voting facility (during the meeting)

to all its members to cast vote on all resolutions set out in the Notice of EGM. Members who have not cast their vote through

Remote E-Voting will be allowed to cast vote through E-Voting at EGM. Instructions for E-voting (both Remote and at the

meeting) is provided in the Notice of the EGM.

Any person who acquires shares and becomes member of the company after the date of electronic dispatch of Notice of the

EGM and holds shares on the cut-off date may obtain the login id and password by following the instructions as mentioned

in the Notice of the EGM or by sending request at evoting@nsdl.co.in.

The above information is issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with

MCA Circulars and SEBI Circulars, as applicable.

For Kkalpana Industries (India) Limited

Sd/-

Ankita Karnani

Company Secretary

(Membership No. ACS 33634)

KKALPANA INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

Place: Kolkata

Date: 31.05.2022
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ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸ್ಚನ
ನಗರದಲಿ್ಲಮೊರೀಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣ. ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ತ್ಂತ್ರು
ಮಳಸಾಧ್ಯತ.
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ಗುರುವಾರ
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ಶುಕ್ವಾರ

32° 21°

ಶನಿವಾರ

ಮಂಗಳವಾರದ ಹವಾರ್ನ : ಗರಿರ್ಠ 21° ಕನಿರ್ಠ 31°

ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಿರೀರ ದ್ನ:ಉದಾಘಾಟನ: ಅಮಿತ್
ರಾಯ್, ಅತಿಥಿಗಳು:ಸಿ.ಪಿಚಾರ್ಲ್ತೆ,
ಎ.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ, ಬಿ.ಎನ್.
ಶಶಿಕುಮಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್: ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಭಟ್ಟ, ಆಯೇಜಕರು:ಭಾರತಿೇಯ
ಗುಣಮಟ್ಟಮಾನಕಬ್್ಯರೊಮತ್ತು
ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥಳ:
ಐಸಿಎಆರ್–ಎನ್ಐಎಎನ್ಪಿಹೊಸೂರು
ರಸ್ತು, ಆಡುಗೇಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30
ರಾಜರೀವ್ಗಾಂಧಿ ಆರರೀಗ್ಯ ವಿಜಾಞಾನಗಳ
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 27ನರೀ ಸಂಸಾಥಾಪನಾ
ದ್ನಾಚರಣೆ: ಅತಿಥಿಗಳು:ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.
ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್: ಡಾ.ಎಂ.ಕೆ

ರಮೇಶ್, ಉಪಸಿ್ಥತಿ: ಡಾ.ಎಸ್ ಕಂತಾ,
ಡಾ.ಶಿವರತ್ನ.ಸಿ.ಸಾವಡಿ ಸ್ಥಳ: ಧನ್ಂತರಿ
ಸಭಾಂಗಣ, ಜಯನಗರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11
ಅಭಿನಂದನಾ ಸರ್ರಂಭ: ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವಿದ್್ಯಲಯದ ಕುಲಪತಿಪ್್ರ.ಕೆ.ಆರ್.
ವೇಣುಗೇಪಾರ್.ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು:
ಎಂ.ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಜೆ.ಟಿ ದೇವರಾಜ್,
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಯೇಜಕರು: ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವಿದ್್ಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಕೆೇತರ ನೌಕರರ
ಸಂಘ. ಸ್ಥಳ: ಎಚ್.ಎನ್.ಸಭಾಂಗಣ
ಜಾಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30
ಭವಿರ್ಯದಬಾಹ್್ಯಕಾಶಶರೀಧದಕುರಿತ್
ಉಪನಾ್ಯಸ:ನಾಸಾವಿಜಾಞಾನಿಡಾ.ಡಾ
ಥಾಮಸ್ಜುರ್ತೆಚೆನ್ ಅವರಿಂದ
ಉಪನಾ್ಯಸ, ಆಯೇಜಕರು:ಭಾರತಿೇಯ

ವಿಜಾಞಾನ ಸಂಸ್್ಥ, ಸ್ಥಳ: ಐಐಎಸಿಲ್,
ಮಧ್್ಯಹ್ನ 3
ಜಲಗಂಗಮ್ಮ ದೆರೀವಿಯಜಾತ್(ಗಂಗಾ
ಕಲುವು): ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕೆಕೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ,
ಮಧ್್ಯಹ್ನ 12ಕೆಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ
ತಿೇರತೆಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೇಗ, ಮಧ್್ಯಹ್ನ
1ಕೆಕೆ ಅನ್ನದ್ನ, 3ಕೆಕೆಪ್ಂಗುಪಾಲು,
4.30ಕೆಕೆ ಅಗ್್ನಕೊಂಡ. ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಿ.ವಿ
ಸದ್ನಂದಗೌಡ, ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್,
ಸಿ.ಎನ್ ಅಶ್ತ್ಥನಾರಾಯಣ,ಮುನಿರತ್ನ,
ಎಂ.ಆರ್ ಸಿೇತಾರಾಮ್, ಬಿ.ಕೆ.ಶಿವರಾಮ್
ಆಯೇಜಕರು: ಜಲಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸಾ್ಥನ
ಸ್ೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಜಿ.ಡಿ.ಪಾರ್ತೆ
ವೈಯ್್ಯಲಿಕವರ್
ಡಾ.ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ನನಪನ
ಸಾಂಸಕೆಕೃರ್ಕಉತ್ಸವ:ಉದಾಘಾಟನ:
ಡಾ.ಎಸ್.ಸಿ ಶಮಾತೆ, ಗಾಯನ:
ಡಾ.ವಿದ್್ಯಭೂಷಣ, ಪಿೇಟಿಲು:
ಪಾ್ರದೇಶಾಚಾರ್, ಮೃದಂಗ: ಎಚ್.
ಎಸ್. ಸುಧೇಂದ್ರ, ಘಟ: ರಘುನಂದನ್,
ಆಯೇಜಕರು: ಲಲಿತಕಲಾ ಪರಿಷತ್
ಮತ್ತು ರಾಮಸುಧ್ಚಾರಿಟಬರ್ ಟ್ರಸ್್ಟ,
ಸ್ಥಳ: ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್. ಕಲಾಕ್ೇತ್ರ 7ನೇ
ಬ್ಲಾರ್ ಜಯನಗರ ಸಂಜೆ: 6.30
ಸುಫಾರಿಕಲನಾಟಕ ಪ್ದಶತಿನ:
ನಿದೆರೀತಿಶನ: ಚಂದ್್ರ ಕೇತಿತೆ, ನಾಟಕ
ಕರ: ಶಿವಕುಮಾರಮಾವಳಿ, ಆಯೇಜ
ಕರು: ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ತೆಸಿ್ಟ್ೇ ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ
ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ ರಾತಿ್ರ 7.30

ನಗರದಲಿ್ಲ ಇಂದು

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು
ಮಹ್ನಗರ ಪಾಲ್ಕ್ (ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ)
ವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿರುವ ರಸೆತು ಗುಿಂಡಿಗಳನ್ನಿ
ಮುರಚಿಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತುರುವ ಪೆೈಥಾನ್
ಯಿಂತ್ಕ್ಕೆ ಪ್ತ್ ಗಿಂಟಗೆ ಎಷ್ಟಿ ಹಣ
ಪಾವತ್ಸಲಾಗುತತುದೆ ಎಿಂಬ ಬಗೆಗಿ
ಪರಿಶಿರೇಲ್ಸಿ ಜೂನ್ 6 ರಿಂದು ವರದಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿ’ ಎಿಂದು ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ ಮುಖ್ಯ
ಆಯುಕತುರಿಗೆ ಹೈಕರೇಟ್ಸ್ ನ್ದೆರೇಸ್ಶಿಸಿದೆ.

‘ನಗರ ವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿನ ರಸೆತು
ಗುಿಂಡಿಗಳನ್ನಿ ಮುರಚಿಲು ಸಕಸ್ರ
ಹ್ಗೂ ರ್ರ್ಎಿಂಪಿಗೆ ನ್ದೆರೇಸ್ಶಿಸಬರೇಕು’
ಎಿಂದು ಕರೇರಿ ವಿಜಯನ್ ಮನನ್
ಹ್ಗೂ ಇತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ
ಸ್ವಸ್ಜನ್ಕ ಹಿತಾಸಕತು ಅಜಿಸ್ಯನ್ನಿ
ಮುಖ್ಯ ನ್್ಯಯಮೂತ್ಸ್ ಋತ್ರಾಜ್
ಅವಸಿಥಾ ನೆರೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗಿರೇಯ
ನ್್ಯಯಪಿರೇಠ ಮಿಂಗಳವಾರ ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸಿತ್.

ವಿಚಾರಣೆ ವೆರೇಳೆ ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ
ಪರ ವಕರೇಲರು, ‘ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ ಮುಖ್ಯ
ಆಯುಕತುರು ಪೆೈಥಾನ್ ಯಿಂತ್ಕ್ಕೆ ಪ್ತ್
ಗಿಂಟಗೆ ಎಷ್ಟಿ ಹಣ ಪಾವತ್ಸಲಾ-

ಗುತತುದೆ ಎಿಂಬ ಬಗೆಗಿ ವೆೈಯಕತುಕವಾಗಿ
ಪರಿಶಿರೇಲನೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಧಸ್ರಿಸಲು ಉದೆ್ದರೇ-
ಶಿಸಿದ್ದರೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಫೈಥಾನ್ ಯಿಂತ್
ಬಳಸಿ ಗುಿಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿವ ಕಯಸ್ದ
ಗುತ್ತುಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಮರಿರ್
ರರೇಡ್ ಟಕನಿಲಜಿರೇಸ್ ಸಲೂ್ಯಷನ್್ಸಗೆ
(ಎಆರ್ಟಸಿ) ಬಾಕ ಹಣ ಪಾವತ್ಸು-
ವುದಕೂಕೆ ಕ್ಮ ಕ್ೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಅದಕಕೆಗಿ ಕಲಾವಕಶ ನ್ರೇಡಬರೇಕು’
ಎಿಂಬ ಕರೇರಿದರು.

ಇದಕೂಕೆ ಮುನನಿ ಎಆರ್ಟಎಸ್
ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕರೇಲ ಜಯಾನಿ ಕಠಾರಿ,
‘ರಸೆತು ಗುಿಂಡಿ ಮುರಚಿಲು ಪೆೈಥಾನ್
ಯಿಂತ್ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ
ರ್ರೇಕರೇಪಯರೇಗಿ ಇಲಾಖ್
ನ್ಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ತ್ ಗಿಂಟಗೆ

₹1,249 ನ್ರೇಡುವಿಂತೆ ಎಆರ್ಟಎಸ್
ಕರೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ
ಕಡಿಮ ಹಣ ಪಾವತ್ಸಲು
ಮುಿಂದಗಿದೆ. ಇದೆರೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ
ಸಮ್ರ್ರೇಚಿಸಲು ಮರೇ 27ರಿಂದು
ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ
ರಸೆತು ಮೂಲಸೌಕಯಸ್ ವಿಭಾಗದ
ಮುಖ್ಯ ಎಿಂಜಿನ್ಯರ್ ರ್.ಎಸ್.
ಪ್ಹ್ಲಿದ್, ಎಆರ್ಟಎಸ್ ಕಿಂಪನ್ಯ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಯ ಪತ್ಯ ಮರೇಲ
ಹಲಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ. ಹಲಲಿಗೊಳ-
ಗಾದವರು ಕಿಂಪನ್ಯ ನ್ದೆರೇಸ್-
ಶಕರಾಗಿದ್ದರೆ. ಈ ಸಿಂಬಿಂಧ
ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕತುರಿಗೆ
ಪ್ಹ್ಲಿದ್ ವಿರುದಧಿ ಲ್ಖತ
ದೂರು ನ್ರೇಡಿದ್ದರೆ’ ಎಿಂದು
ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನಿ ಗಿಂಭಿರೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ
ನ್್ಯಯಪಿರೇಠ, ‘ಪ್ಹ್ಲಿದ್ ವಿರುದಧಿದ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕತುರು
ಕ್ೈಗೊಿಂಡಿರುವ ಕ್ಮಗಳ ಕುರಿತ್
ಮುಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ವೆರೇಳೆ ವರದಿ
ಸಲ್ಲಿಸಬರೇಕು’ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್.
ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನಿ ಜೂನ್ 6ಕ್ಕೆ
ಮುಿಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಯುಂತ್ರದ
ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು: ಹೈಕೆ�ೇರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ನಾಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನ ಪ್ರಕ್್ರಯ
ಆರಂಭಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕ್
‘ಪ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಹೈಕರೇಟ್ಸ್ ಈ ಹಿಿಂದೆ ನ್ರೇಡಿರುವ
ನ್ದೆರೇಸ್ಶನಗಳ ಅನ್ಪಾಲನ್ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎರಡು ದಿನ ಕಲಾವಕಶ
ನ್ರೇಡಬರೇಕು' ಎಿಂಬ ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ ಪರ ವಕರೇಲರ ಮನವಿಗೆ ನ್್ಯಯಪಿರೇಠ ಗರಿಂ
ಆಯತ್.

‘ನ್ಮಮಾ ಸಮಸೆ್ಯ ಏನ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಅದು ನ್್ಯಯಾಲಯಕ್ಕೆ
ಬರೇಕಲಲಿ. ರಸೆತು ರಿಪೆರೇರಿಯಾಗಬರೇಕಷಟಿ. ನ್್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆರೇಶಗಳನ್ನಿ
ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ ಪಾಲ್ಸುತ್ತುಲಲಿ. ಜೂನ್ 2ರಿಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಿಂಗಾರು ಪ್ವೆರೇಶಿಸಲ್ದೆ
ಎಿಂದು ಅಿಂದಜಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೆರೇ ಕ್ಲಸವಾಗಿಲಲಿ. ಈಗ ನ್ರೇಡಿದರೆ
ಕರ್ರೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೈಕ್ೈ ಮಿಲಾಯಸಿಕಳು್ಳತ್ತುದಿ್ದರೇರಿ. ಪಾಲ್ಕ್ ಸೂಕತು ಪರಿಹ್ರಗ-
ಳಿಂದಿಗೆ ಬರದೆರೇ ಹೊರೇದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಿಗಳ ವಿರುದಧಿ ನ್್ಯಯಾಿಂಗ ನ್ಿಂದನೆ
ಪ್ಕ್ಯ್ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಿಂದು ಎರಚಿರಿಸಿತ್.

ವಾರ್ಡ್ಗಳಪುನರ್ವಿಿಂಗಡಣವರದ:
ಸಮಯಾವಕಾಶಕೋರಿದಬಿಬಿಎಿಂಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ

ವಾಡ್ಸ್ಗಳ ಪುನರ್ ವಿಿಂಗಡಣೆ
ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇನೆನಿರಡು
ದಿನಗಳ ಕಲಾವಕಶ ನ್ರೇಡುವಿಂತೆ
ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ
ಇಲಾಖ್ಯನ್ನಿ ಕರೇರಿದೆ.

ಪುನರ್ ವಿಿಂಗಡಣೆಯ
ಕರಡು ಪ್ತ್ ಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ,
ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ

ತಿಂದ ಬಳಿಕವೆರೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು
ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ ನ್ಧಸ್ರಿಸಿದೆ ಎಿಂದು
ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವೆ.

ಪುನರ್ ವಿಿಂಗಡಣೆ
ವರದಿಯನ್ನಿ ತಕ್ಷಣವೆರೇ
ಸಲ್ಲಿಸುವಿಂತೆ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ
ಇಲಾಖ್ಯು ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ ಮುಖ್ಯ
ಆಯುಕತುರಿಗೆ ಮರೇ22ರಿಂದು
ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

ಅಹಲಾಯಾಬಾಯಿಹೇಳಕಾರ್
ಜನಮಾದಿನಾಚರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಿಕ್ಷಣ ಒಿಂದು ಜಾತ್ಯವರಿಗಷಟಿರೇ ಸಿರೇಮಿತವಾದುದು ಎಿಂಬ
ಮನ್ರೇಭಾವವನ್ನಿ ಸಮ್ಜದಲ್ಲಿ ಬರೇರುಸಮರೇತ ಕತ್ತು ಹ್ಕಬರೇಕು.
ಪರಿಶಿಷಟಿರು, ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗಸ್ಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೆರೇರಿದಿಂತೆ ಸಮ್ಜದ
ಎಲಲಿ ಜನರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕವೆರೇ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸ್ಧಿಸಬರೇಕು ಎಿಂದು
ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರರೇಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹರೇಳಿದರು.

ಕನ್ಸ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಹಲಾ್ಯ ಬಾಯ ಹೊರೇಳಕೆರ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಘದ
ವತ್ಯಿಂದ ಮಿಂಗಳವಾರ ಆಯರೇಜಿಸಿದ್ದ ಅಹಲಾ್ಯ ಬಾಯ ಹೊರೇಳಕೆರ್
ಅವರ 297ನೆರೇ ಜನಮಾದಿನ್ರರಣೆ ಸಮ್ರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು,
‘ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ ಮ್ತ್ ನ್ವು ಸ್್ವಭಿಮ್ನದಿಿಂದ ಬದುಕಲು ಸ್ಧ್ಯ
ಎಿಂಬ್ದನ್ನಿ ಅರಿತ್ಕಳ್ಳಬರೇಕು. ಜಾತ್, ಧಮಸ್, ಲ್ಿಂಗಗಳ ತಾರತಮ್ಯ
ಇಲಲಿದೆ ಎಲಲಿರೂ ಉತತುಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ ಸಮ್ಜಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗದಿಂತೆ
ಬದುಕಲು ಸ್ಧ್ಯ’ ಎಿಂದರು.

ಆಿಂಧ್ಪ್ದೆರೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಚಿವೆ ಉಷ್ಶಿ್ರೇ
ರರಣ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ‘ಅಹಲಾ್ಯ ಬಾಯ ಹೊರೇಳಕೆರ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ
ಸಬಲ್ರೇಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ಮಿಸಿದ ಧಿರೇಮಿಂತ ಮಹಿಳೆ. ಮೂಢನಿಂರ್ಕ್ಯ
ವಿರುದಧಿದ ಹೊರೇರಾಟದ ಮೂಲಕವೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕತು ತ್ಿಂರ್ದ್ದರು’
ಎಿಂದರು. ಸ್ಹಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಘಿಂಟ ಅವರು ಅಹಲಾ್ಯಬಾಯ ಹೊರೇಳಕೆರ್
ಕುರಿತ್ ಉಪನ್್ಯಸ ನ್ರೇಡಿದರು. ಕಿಂಗೆ್ಸ್ ಮುಖಿಂಡ ಎಚ್.ಎಿಂ.ರೆರೇವಣ್ಣ,
ಕನ್ಸ್ಟಕ ಪ್ದೆರೇಶ ಕುರುಬರ ಸಿಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್
ಪ್ಭಾವತ್ ಕ್. ಆರ್., ಗುಜರಾತ್ನ ಕುರುಬ ಸಮ್ಜದ ಧಾಮಿಸ್ಕ
ಮುಖಿಂಡ ಅಜುಸ್ನ್ ಬಾಯ ಬ್ವಾಜಿ, ಅಹಲಾ್ಯಬಾಯ ಹೊರೇಳಕೆರ್
ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ ಕ್.ಆರ್. ವರನ್ ಪ್ಸನನಿಕುಮ್ರ್ ಇದ್ದರು.

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ
ವಾಷಸ್ಕ ತಲಾ ಆದಯವು ಕರೇವಿಡ್
ಪೂವಸ್ ಅವಧಿಗಿಿಂತಲೂ ಕಡಿಮ ಇದೆ
ಎಿಂದು ದತಾತುಿಂಶಗಳು ಹರೇಳಿವೆ. 2021–
22ರಲ್ಲಿ ₹91,481 ವಾಷಸ್ಕ ತಲಾ
ಆದಯ ದಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2019-
20ರಲ್ಲಿ ₹94,270 ಇತ್ತು. 2020–
21ರಲ್ಲಿ ಕರೇವಿಡ್ ಹ್ಗೂ ಅದರಿಿಂದ
ವಿಧಿಸಲಾದ ಲಾರ್ಡೌನ್ ಕರಣದಿಿಂದ
ತಲಾದಯವು ₹85,110ಕ್ಕೆ
ಇಳಿಕ್ಯಾಗಿತ್ತು.

ತಲಾ ಆದ್ಯ:ಕೇವಿಡ್
ಪೂವ್ಮಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮೆ

ತುಮಕೂರು: ತ್ಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯ
ಲಯದ ಕುಲಪತ್ ನೆರೇಮಕ ಶರೇಧನ್
ಸಮಿತ್ ಮೂವರ ಹಸರನ್ನಿ ಸಕಸ್ರಕ್ಕೆ
ಶಿಫ್ರಸು ಮ್ಡಿದೆ. ಬಿಂಗಳೂರು
ಯುವಿಸಿಇ ಪಾ್ಿಂಶುಪಾಲ ಪ್.ರಮರೇಶ್,

ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಮನ್ರೇವಿಜಾ್ಞನ
ವಿಭಾಗದ ಪ್.ಪ್ಸನನಿ ಕುಮ್ರ್,
ಬಿಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಪತ್್ಕರೇದ್ಯಮ
ವಿಭಾಗದ ಪ್.ರ್.ಕ್.ರವಿ ಹಸರನ್ನಿ
ಶಿಫ್ರಸು ಮ್ಡಲಾಗಿದೆ.

ಕುಲಪತಿಹುದೆದು:ಮೂವರ ಹಸರು ಶಿಫಾರಸು

ರ್ಂಧಿ ಬಜಾರ್ ನವೀಕರಣ ವಿರ್ŀಸ ಪŁದಶāನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಾಿಂಧಿ ಬಜಾರ್ ರಸೆತು
ನವಿರೇಕರಣಕ್ಕೆ ನಗರ ಭೂ ಸ್ರಿಗೆ
ನ್ದೆರೇಸ್ಶನ್ಲಯ(ಡಲ್ಟಿ) ಯರೇಜನೆ
ರೂಪಿಸಿದು್ದ, ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಅಿಂಗಡಿಗಳ
ವತಸ್ಕರ ವಿರರೇಧಕ್ಕೆ ಕರಣವಾಗಿದೆ.

ರಚ್ಸ್ ಸಿಟಿ್ರೇಟ್ ಮ್ದರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸಿಂಚಾರ
ನ್ಬಸ್ಿಂಧಿಸಲು ಯರೇಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾ
ಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರರೇಧ ವ್ಯಕತುವಾದ
ಬಳಿಕ ಈಗ ವಾಹನ ಸಿಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವ
ಕಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದೆ್ದರೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ,
ರಸೆತುಯನ್ನಿ ಕರಿದುಗೊಳಿಸಿ ವಿಶಾಲವಾದ
ಪಾದಚಾರಿ ಮ್ಗಸ್ ನ್ಮಿಸ್ಸಲು
ಯರೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಿಂಬ್ಲನ್್ಸ, ಅಗಿನಿ
ಶಾಮಕ ಮತ್ತು ರ್ಎಿಂಟಸಿ ಬಸ್ಗಳ
ಸಿಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮ್ತ್ ಅವಕಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಉದೆ್ದರೇಶಿಸಿದೆ. ರ್ರೇದಿಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಕ್ಕೆ
ಶಲಟಿರ್ಗಳನ್ನಿ ನ್ಮಿಸ್ಸಿಕಡುವ ಪ್ಸ್ತು-
ಪವನ್ನಿ ಯರೇಜನೆ ಒಳಗೊಿಂಡಿದೆ.

ಯರೇಜನೆಯ ಸಿಂಪೂಣಸ್
ವಿವರ ವನ್ನಿ ಟಾಗೊರೇರ್ ಪಾರ್ಸ್
ಸಭಾ ಮಿಂಟ ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಂಗಳವಾರ
ಪ್ದಶಿಸ್ಸಲಾಯತ್. ರ್ರೇದಿ ಬದಿ
ವಾ್ಯಪಾರಕ್ಕೆ ತಲಾ 4/6 ಅಡಿ ಜಾಗ
ನ್ರೇಡಿದರೆ ಸ್ಕಗುವುದಿಲಲಿ. ಇನ್ನಿ
ಹಚಿಚಿನ ಜಾಗ ನ್ರೇಡಬರೇಕು ಮತ್ತು ಎಲಾಲಿ
ರ್ರೇದಿಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಅವಕಶ
ಸಿಗುವಿಂತೆ ನ್ರೇಡಿಕಳ್ಳಬರೇಕು ಎಿಂದು
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮ್ಡಿದರು.

‘ವಾಹನ ಸಿಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಶ
ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಮಮಾ ಈ ಬರೇಡಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಮಾತ್
ಸಿದರೆ ನಮಮಾ ವಿರರೇಧ ಇಲಲಿ’ ಎಿಂದು
ರ್ರೇದಿ ಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ಸಿಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ ವನಜಾ ಸಪಿಷಟಿಪಡಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ಅಗಲವಾಗಿರುವ ರಸೆತು
ಯನ್ನಿ ಕರಿದು ಮ್ಡುವ ಪ್ಸ್ತುಪಕ್ಕೆ
ಗಾಿಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಅಿಂಗಡಿಗಳ ವತಸ್ಕರು

ವಿರರೇಧ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು. ವಾಹನಗಳ
ದಟಟಿಣೆ ದಿನದಿಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತುರುವ
ಸಿಂದಭಸ್ದಲ್ಲಿ ಕರಿದು ಮ್ಡಿದರೆ
ಇನನಿಷ್ಟಿ ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಲ್ದೆ ಎಿಂದರು.

‘ವಾಹನಗಳನ್ನಿ ಬರೇರೆಡೆ ನ್ಲ್ಲಿಸಿ
ನಡೆದುಕಿಂಡು ಬರಲು ಜನ
ಒಪುಪಿವುದಿಲಲಿ. ಆಗ ಈ ರಸೆತುಯಲ್ಲಿನ
ಅಿಂಗಡಿ ಮುಿಂಗಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಗಾ್ಹಕರು
ಇಲಲಿವಾಗುತಾತುರೆ. ಕರ್ರೇರಿ ಮತ್ತು

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರೇಗುವವರಿಗೂ
ತೊಿಂದರೆ ಆಗಲ್ದೆ’ ಎಿಂದು ಗಾಿಂಧಿ
ಬಜಾರ್ ವತಸ್ಕರ ಸಿಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವೆಿಂಕಟರೇಶ್ ಹರೇಳಿದರು.

ಸಥಾಳಕ್ಕೆ ಬಿಂದ ಶಾಸಕ ಉದಯ
ಗರುಡಾಚಾರ್, ‘ವಾಹನಗಳ ಸಿಂಚಾರ
ನ್ಬಸ್ಿಂಧಿಸಿದರೆ ತೊಿಂದರೆ ಆಗಲ್ದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಶ ನ್ರೇಡುವುದಿಲಲಿ’ ಎಿಂದು
ಭರವಸೆ ನ್ರೇಡಿದರು.

ನವೋಕರಣ: ಪರ–ವರ�ೋಧ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಶಾಸಕ ಉದಯ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಅವರ ಬಳಿ ವತāಕರು ಸಮಸŀ ಹೕಳಿಕೂಂಡರು

6 ಸ್ವಿರ ರಸೆ್ತ ಗಂಡಿ
ಬಿಂಗಳೂರು: ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುರಚಿಲು
ಬಾಕ ಇರುವ 6,084 ರಸೆತು ಗುಿಂಡಿ
ಗಳಿವೆ’ ಎಿಂದು ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ ವಿಶರೇಷ
ಆಯುಕತು(ಯರೇಜನೆ) ಎನ್.ಪಿ.
ರವಿರೇಿಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದರು. ಒಟಾಟಿರೆ ನಗರದ
ರಸೆತುಗಳಲ್ಲಿ 10,608 ಗುಿಂಡಿಗಳಿವೆ
ಎಿಂದು ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
4,526 ಗುಿಂಡಿ ಮುರಚಿಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲ್ಕ್
ಯ ರ್ಸಿ ಡಾಿಂಬರು ಜಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ಣ
ಘಟಕದಿಿಂದಲರೇ ಎಲಲಿಡೆಗೂ ಡಾಿಂಬರ್
ಮಿಶ್ಣ ಸ್ಗಿಸಬರೇಕದೆ. ಆದ್ದರಿಿಂದ
ವಿಳಿಂಬವಾಗುತ್ತುದೆ ಎಿಂದರು.

ಮತ್್ತಮೆಮಾ ಮೆೇಲೆಸ್ೇತುವೆ
ಗರಮಟಟಿ ಪರಿಶಿೇಲನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಮರೇಲ್ಸರೇತ್ವೆಗಳ
ಗುಣಮಟಟಿ ಪರಿಶಿರೇಲನೆಯನ್ನಿ

ಮತೊತುಮಮಾ ನಡೆಸಲು ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ
ಮುಿಂದಗಿದೆ.

‘2019–20ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್್
ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಸಿಂಸೆಥಾಯಿಂದ ಗುಣಮಟಟಿ
ಪರಿಶಿರೇಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೆರೇತ್ವೆಗಳು ಸಮರಸ್ವಾಗಿವೆ ಎಿಂದು
ಕಳೆದ ಸೆಪೆಟಿಿಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಿಂದಿದೆ.
ಸ್ವಸ್ಜನ್ಕರ ಹಿತದೃಷಟಿಯಿಂದ
ಈಗ ಮತೊತುಮಮಾ ಪರಿಶಿರೇಲನೆ
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಿಂದು ರ್ರ್ಎಿಂಪಿ
ವಿಶರೇಷ ಆಯುಕತು(ಯರೇಜನೆ) ಎನ್.ರ್.
ರವಿರೇಿಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಪಿಡಿಒ ಪರಾರಿ
ಕುಣಿಗಲ್: ಬಿಂಧನದ ಭಿರೇತ್ಯಿಂದ
ತಾಲೂಲಿಕನ ಭಕತುರಹಳಿ್ಳ ಮತ್ತು
ತರದಕುಪೆಪಿ ಗಾ್ಮ ಪಿಂಚಾಯತ್
ಪಿಡಿಒ ಸುದಶಸ್ನ್, ರ್ರೇಕಯುಕತು
ಅಧಿಕರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ರೇಸರ
ಕಣ್್ಣತಪಿಪಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ
ಮಿಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿ

‘ರಸೆ್ತ ಅಗಲ ಕುಗಿ್ಸಬಾರದು’
‘ರಸೆತು ವಿಸತುರಣೆ ಮ್ಡಬರೇಕ್ ಹೊರತ್ ಕುಗಿಗಿಸಬಾರದು. ಅಿಂಗಡಿ–
ಮುಿಂಗಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಹೊತ್ತು ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಾತ್್ 9ರಿಿಂದ ಬಳಿಗೆಗಿ
7ರ ತನಕ ಅವಕಶ ನ್ರೇಡುವುದಗಿ ಹರೇಳುತ್ತುದ್ದರೆ. ಇದರಿಿಂದ ವತಸ್ಕರು
ತೊಿಂದರೆ ಅನ್ಭವಿಸಬರೇಕಗುತತುದೆ. ವಾಹನ ಸಿಂಚಾರ ನ್ಬಸ್ಿಂಧಿಸಿದರೆ
ಅಕಕೆ–ಪಕಕೆದ ರಸೆತುಗಳ ಮರೇಲ ಒತತುಡ ಹಚಾಚಿಗುತತುದೆ’ ಎಿಂದು ವತಸ್ಕರ ಸಿಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಿಂಕಟರೇಶ್ ಹರೇಳಿದರು.

‘ಗಾಿಂಧಿ ಬಜಾರ್ ರಸೆತುಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲಾಲಿ ವೆೈಶಿಷಟಿಯಾಗಳಿವೆ. ಎಷ್ಟಿ ಮನೆ ಮತ್ತು
ಕರ್ರೇರಿಗಳಿವೆ ಎಿಂಬ ಮ್ಹಿತ್ಯ್ರೇ ಡಲ್ಟಿ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಇಲಲಿ. ಸಥಾಳಿರೇಯರ
ಅಭಿಪಾ್ಯ ಪಡೆಯದೆ, ಸವೆಸ್ಯನ್ನಿ ಮ್ಡದೆ ಯರೇಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಮಮಾ ವಿರರೇಧ ಇದೆ’ ಎಿಂದು ಅವರು ‘ಪ್ಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು.

‘ಗಾಿಂಧಿ ಬಜಾರ್ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳೆರೇ ಸಥಾಳಿರೇಯ ಎಿಂಜಿನ್ಯರ್ಗಳಿಿಂದ
ಯರೇಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ್ದರೇವೆ. ಅದನ್ನಿ ಪರಿಶಿರೇಲ್ಸಿ ಡಲ್ಟಿ ಒಪಿಪಿಕಳ್ಳಬರೇಕು’
ಎಿಂದು ಮನವಿ ಮ್ಡಿದರು. ‘ವತತುಕರು ಮತ್ತು ರ್ರೇದಿಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು
ಹಲವು ಸಲಹಗಳನ್ನಿ ನ್ರೇಡಿದ್ದರೆ. ನ್ವು ಅವರಿಗೆ ಉತತುರ ನ್ರೇಡಿ ದೆ್ದರೇವೆ.
ಬ್ಧವಾರ ಪ್ದಶಸ್ನ ಕನೆಗೊಳ್ಳಲ್ದೆ. ಸಲಹ ಆಧರಿಸಿ ಮುಿಂದಿನ ಕ್ಮ
ಕ್ೈಗೊಳು್ಳತೆತುರೇವೆ’ ಎಿಂದು ಡಲ್ಟಿ ಆಯುಕ್ತು ವಿ.ಮಿಂಜುಳಾ ಸಪಿಷಟಿಪಡಿಸಿದರು.
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