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A
s  artifi�cial  intelligence
(AI)  continues  to  revolu
tionise  industries  and
change  how  we  live  and

work, the potential for this techno
logy to disrupt markets has become
a hot topic of debate. With AI poised
to  automate  many  tasks  once  per
formed by humans, the question of
what the future of work will look like
is one on the minds of experts and
the common person alike.

AI  has  the  potential  to  revolu
tionise  the  way  the legal  industry
operates,  making  it  more  effi�cient,
accurate  and  costeff�ective.  One  of
AI’s  most  signifi�cant  benefi�ts  and
use cases in the Indian legal system
is its potential to aid in clearing out
standing cases. With the evergrow
ing backlog of cases, AI could prove
to  be  a  valuable  tool  to  reduce  the
workload  of  courts  and  speed  up
case resolution processes. 

CAPABLE ASSISTANT

AI systems can assist in performing
various  tasks,  such  as  document
analysis, legal research and evidence
evaluation,  which  can  free  up
judges’ time to focus on more crit
ical aspects of the case. This can ulti
mately  lead  to  faster  resolution  of
cases  and  reduction  of  backlog.  AI
can  also  facilitate  drafting  legal  in
struments and pleadings, especially
in  litigations  based  on  big  datasets
and information. This can save sig
nifi�cant amounts of time and eff�ort
for legal professionals while ensur
ing that the drafted documents are
accurate and in compliance with the
law.

While the technology is still in its
early  stages,  some  other  key  use
cases being considered include case
management,  document  analysis,
automated drafting, predictive ana
lysis and chatbots. For example, AI
can assist in managing case inform

ation,  reducing  the  workload  of
judges and court staff�, and improv
ing  the  speed  of  decisionmaking.
Further, AI can also be used to ana
lyse  case  outcomes  and  make  pre
dictions  based  on  previous  de
cisions, helping judges and lawyers
in their decisionmaking processes.
Also,  AIpowered  chatbots  can
provide citizens with quick and easy
access to legal information and as
sistance, improving access to justice
for all.

Although AI has the potential to
bring many benefi�ts to the legal sys

tem, some potential adverse eff�ects
need  to  be  considered.  AI  al
gorithms are based on training data,
and, thus, can perpetuate or amplify
societal biases, leading to discrimin
atory outcomes. The use of AI in the
legal  system  also  raises  questions
about  accountability,  especially  in
cases of errors committed by AI sys
tems  that  do  not  have  meaningful
human oversight and review. It may
also result in job losses for lawyers,
paralegals  and  other  legal  and  ad
ministrative  professionals,  which
may  not  only  have  ill  economic  ef

fects but also perpetrate the digital
divide  by  declining  access  to  legal
services for the socioeconomically
backward groups.

The use of AI in the legal system
also raises privacy concerns, as per
sonal data and information may be
collected,  analysed  and  used  by  AI
engines, increasing the risk of mis
use  and  abuse.  In  addition,  AI  sys
tems may be vulnerable to hacking,
cyberattacks and data breaches, po
tentially exposing sensitive inform
ation and raising security concerns.
Lawyers always need to ensure that

their  clients’  confi�dential  informa
tion  is  protected.  AI  systems  may
not be able to provide the same level
of  security  and  protection,  as  they
may not be subject to similar strin
gent  confi�dentiality  requirements.
Most  importantly,  legal  system  re
lies on human judgment, and AI en
gines may not always be able to re
place  that  judgment  fully.
Moreover,  AI  systems  may  some
times be opaque and diffi�cult to un
derstand in their operations, which
goes  against  the  tenet  of  fairness
and transparency.

It is essential to recognise and ad
dress these negative aspects — such
as perpetuation of biases, account
ability  issues,  job  losses,  privacy
concerns, security risks and the lim
itations  of  AI  to  replace  human
judgment  —  as  AI  continues  to  be
introduced and integrated into the
Indian  legal  system.  In  the  initial
stages, human supervision is neces
sary as AI systems are not equipped
to handle complex legal issues that
require  human  judgment  and
interpretation.

ADD ON, DON’T REPLACE

Therefore,  AI  should  be  used  as  a
supplement  to  the  legal  system
rather  than  a  replacement  for  hu
mans in the coming years. A careful
and  wellinformed  approach  is
needed  to  ensure  that  the  benefi�ts
of AI in the legal system are realised
while minimising the potential risks
and negative eff�ects.

The  technology  may  initially  be
used  in  a  trial  run  in  cases  such  as
minor disputes, motor vehicle fi�nes,
consumer complaints and contrac
tual  disputes.  This  will  provide  an
opportunity to assess the capabilit
ies of AI systems in the Indian legal
system and help identify any poten
tial limitations or issues. If the trial
runs  are  successful,  the  use  of  AI
could  be  promoted  to  more  com
plex cases in the future.

The writers are advocates at 
Trinity Chambers, Delhi

AI IN LAW

Revolutionising justice
or perpetuating risks? 
TAKE STOCK. A careful approach is needed to ensure that the benefi�ts of
artifi�cial intelligence are realised while minimising the potential risks

Vasanth Rajasekaran 
Harshvardhan Korada
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The Supreme Court of India, hearing the case
GAIL v IPCL, has found an action of GAIL “ex
facie discriminatory” that runs “contrary to
every commercial and common sense and is
manifestly arbitrary.” 

The dispute goes back to 2001 when GAIL
signed a gas supply
contract with IPCL. 

Under the contract,
IPCL was supposed to lay
the pipeline from Hazira
to Gandhar to transport
the ‘lean gas’ to Hazira.
IPCL duly laid this

pipeline, spending ₹�354 crore. The dispute
arose when GAIL wanted to levy a ‘loss of
transportation’ charge on IPCL.

Supreme Court judges Justice SK Kaul,
Justice Abhay S Oka and Justice Manoj Misra
noticed in their verdict that “GAIL exercised
unequal bargaining power at the time of signing
the contract”.

They added that IPCL was “faced with a
‘Hobson’s choice’, where it had to either give up
the contract or accept the clauses”. The judges
quashed the covenant but reduced the period
for relief of refund sought by IPCL. 

SC fi�nds GAIL arbitrary

COURTROOM. 

O
ver the last few months, various
crosscutting laws and policies
related  to  electric  vehicles

(EVs)  have  been  introduced  in  India,
spanning  several  discrete  pivots  and
ministries.

For  instance,  the  government  has
continued with its focus on ramping up
local  manufacturing through  FAME  2
and  the  ProductionLinked  Incentive
(PLI)  scheme  for  EVs  and  advanced
chemistry cells (ACCs), respectively. In
the  last  Budget,  the  government
doubled  its  fi�nancial  allocation  for
FAME  2  and  increased  customs  duties
on imports of semiknocked down and
built EV units. 

Next,  a  renewed  focus  on  emissions
and  waste  reduction  has  been  instru
mentalised  recently  through  amend
ments to the Energy Conservation Act,
2001 (ECA) and the Battery Waste Man
agement Rules (BWM Rules). Through
the amended ECA, which now includes
vehicular emissions, the central govern
ment has been empowered to specify a
carbon credit trading scheme. Further,
vehicle manufacturers who violate fuel
consumption  norms  will  be  further
penalised.

MORE PERKS

The  Bureau  of  Energy  Effi�ciency  may
also specify energy consumption stand
ards  for  vehicles,  along  with  a  carbon
credit system for compliance with cor
responding  regulations.  In  the  future,
charging  systems  could  thus  earn  car
bon credits for providing renewable en
ergy to run EVs. Owners of EV charging
stations could then generate additional
revenue  from  this  parallel  income
stream. 

Further,  a  regulatory  mandate  for
zero  emission  vehicles  (ZEV)  may  es
tablish percentage targets for annual EV
production/sales.  The  State  of  Califor
nia in the US, for example, has a percent
age  credit  requirement  for  ZEV  sales,
where  such  credits  can  be  traded.  Like
Europe, India could also redesign its fuel

economy  regulations  in  a  manner  that
champions  technological  innovation.
That way, domestic manufacturers may
be  incentivised  to  make  more  EVs  for
the  purpose  of  meeting  fl�eet  average
norms.

Meanwhile,  under  the  new  BWM
Rules  (which  cover  EV  batteries),
defi�ned  producers  are  required  to  col
lect and recycle/refurbish those batter
ies which they introduce into the market
under an ‘extended producer responsib
ility’  (EPR)  regime.  The  rules  aim  to
provide for an exchange of EPR certifi�c
ates between producers and recyclers to
comply  with  EPR  obligations.  In  gen
eral, the new rules intend to encourage
new industries and business opportun
ities  along  with  new  technologies  and
investments in the recycling industry.

REVISED GUIDELINES

In addition, charging infrastructure and
batteries  have  emerged  as  a  distinct
pivot. In this regard, revised guidelines
about  EV  charging  infrastructure  have
been  issued  by  the  Ministry  of  Power.
The Ministry of Housing and Urban Af
fairs has also amended the model build
ing  bylaws  of  2016  to  include  provi
sions  for  installing  EV  charging
infrastructure in buildings. Further, the
viability gap funding for battery energy
storage  systems  announced  in  the
Budget  may  create  additional  infra
structure. 

Moreover,  a  draft  battery  swapping
policy, released for comments by NITI
Aayog  in  April  2022,  may  be  fi�nalised
soon. On the other hand, in response to
incidents  of  fi�re  in  electric  twowheel
ers, amendments were introduced in EV
battery  testing  standards  by  the  Min
istry  of  Road  Transport  and  Highways
late last year. A few months before that,
performance standards for EV batteries
were formulated by the Bureau of Indian
Standards.

With all these developments in regu
lations, the electric vehicles segment is
really getting charged up. 

The writer is a lawyer with S&R Associates

New norms driving the electric
vehicles sector

From ramping up local manufacture to setting performance
standards for EV batteries, the govt has been busy 

Deborshi Barat
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RENEWED FOCUS

T
he Government of India is hoping to
increase the gross enrolment ratio
(GER) in higher education to 50 per

cent by 2035 from 27.1 per cent in 201920. 
Over the years, the level of higher

education in the Indian landscape has
improved signifi�cantly — as many as 41
higher educational institutions (HEIs) from
India made it to the QS World University
Rankings 2023, and around 75 HEIs featured
in the Times Higher Education World
University Rankings 2023. However, India’s
HEIs have not yet found a place in the top
100 of these global rankings. Many students
tend to move abroad for higher degrees. As
per government data, over 6.5 lakh Indian
students went abroad in 2022 to pursue
higher education.

A signifi�cant step was taken by the
University Grants Commission (UGC) in
January to further liberalise the entry of
foreign institutions (FEIs) into India, when
the draft UGC (Setting up and operation of
campuses of foreign higher educational
institutions in india) Regulations, 2023, was
put up for comments.

As per the draft regulations, for the fi�rst
time in the history of Indian education, FEIs
can set up campuses in India and conduct
undergraduate, postgraduate, doctoral,
postdoctoral and other programmes and
award degrees, diplomas and certifi�cates in
all disciplines on a standalone basis, with
UGC approval.

The primary eligibility criteria for the
entry of foreign universities is a top500
overall/subjectwise global ranking. The FEI
must also be an institution of repute in its
home country. A standing committee
constituted by UGC will examine inter-alia
the FEI’s credibility, programmes to be
off�ered, proposed infrastructure, and its
potential to strengthen educational
opportunities in India, and make
recommendations to the UGC. 

Upon selection, a letter of intent will be
issued to the FEI, followed by a notifi�cation
for commencement of operations. Intially,
permission will be granted for 10 years.

‘MAJOR OVERHAUL’

A noteworthy aspect of the draft regulations
is that autonomy will be given to FEIs with
regard to the fee structure, recruitment of
faculty/staff�, salary structure, and other
services conditions (so long as the
qualifi�cations of the faculty are at par with
their main campus).

The higher education sector in India is
expected to witness a major overhaul if the
draft regulations are brought into force. For
students, it would mean access to
worldclass education from top universities
without the exorbitant cost of living abroad;
for faculty, it would mean better
opportunities; for universities, it would
mean an international level of competition;
and for the economy, it would mean
increased foreign investment in the
education sector. In a 2021 survey of top 200
universities, conducted by the National
Institute of Education Planning and
Administration (NIEPA), eight foreign
universities said they would ‘defi�nitely
consider’ India to set up a branch.

The writers are Partner and Senior Associate, respectively, at
Shardul Amarchand Mangaldas & Co

India, ‘defi�nitely’ 
on our radar, say
foreign universities 

Inder Mohan Singh 
Sargam Marwaha

OXFORD IN INDIA? According to NIEPA
2021 survey, eight foreign universities said
they would consider India to set up a branch

WINDS OF CHANGE
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‘ಹುಟ್ಟೂರಿನಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆಕಡುಗೆನೋಡಿ’
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹ�ರಟ್ಟಿ ಕಿವಿಮಾತು

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದೊ್ಯೇಗ ಸೆೇರಿ
ವಿವಿಧ ಕ್ರಣಗಳಗೆ ಹುಟೂ್ಟರನು್ನ
ತ್ರೆದು, ನಗರ ಪರಿದೆೇಶಗಳಗೆ
ಬಂದವರು ತಮಮೆ ಮೂಲ ಬೆೇರನು್ನ
ಮರೆಯಬಾರದು. ತಮಮೆ ಕೆೈಲಾದ
ಕಡುಗೆಯನು್ನ ಹುಟೂ್ಟರಿಗೆ
ನೇಡಬೆೇಕು’ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್
ಸಭಾಪತ್ ಬಸವರಾಜ ಹರಟಿ್ಟ
ತ್ಳಸಿದರು.

ಗಂಡೆೇದಹಳಳೆಯ ಗ.ರು.ಚ.
ಗಾರಿಮ ವಿಕ್ಸ ಪರಿತ್ಷಾ್ಠನ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಭಾನುವಾರ ಹಮಿಮೆಕಂಡ ಯುವಜನ
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಗ.ರು. ಚನ್ನಬಸಪಪಿ
ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ‘ರ್ವು ನಡೆದ
ಹಾದಿ’ ಕೃತ್ಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ,
ಮಾತರ್ಡಿದರು.

‘ಬದಲಾದ ಸನ್ನವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆರ-
ಳಣಿಕೆಯಷ್್ಟ ಜನ ಮಾತರಿ ಹಳಳೆಯತತೊ
ನೇಡುತ್ತೊದಾದಿರೆ. ಬಹುತೆೇಕರು ತವು
ಜನಮೆ ಪಡೆದ ಹಳಳೆಯನು್ನ ಮರೆಯುತ್ತೊ-
ದಾದಿರೆ. ರ್ನು ಪಾರಿಥಮಿಕ ಮತುತೊ ಪೌರಿಢ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ್ಗಿದದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ
ವಿದಾ್ಯಥನಾಗಳನು್ನ ಶಾಲಗೆ ಕರೆತಂದು,
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕ್ಯನಾ ಕೆೈಗಳುಳೆವಂತೆ
ಸುತ್ತೊೇಲ ಹರಡಿಸಿದೆದಿ. ಇದರಿಂದ

ನನ್್ನರಿನ ಸೆೇರಿ ಹಲವು ಶಾಲಗಳು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾದವು. ಹಳಳೆಗಳಲ್ಲಿನ
ಸಮಸೆ್ಯ ನವಾರಣೆಗೆ ಪರಿತ್ಯಬಬಾರು
ಪರಿತ್ರ್್ಞ ಕೆೈಗಳಳೆಬೆೇಕು’ ಎಂದು

ಹೆೇಳದರು.
ಪುಸತೊಕದ ಕುರಿತು ಮಾತರ್ಡಿದ

ಸ್ಹತ್ ಪೊರಿ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ,
‘ಗಾರಿಮಗಳು ವಿಕ್ಸಗಳಳೆಬೆೇಕ್ದ-

ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಆದ್ಯತೆ
ನೇಡಬೆೇಕು. ನಮಗೆ ಹುಟಿ್ಟನಂದ
ಕಣ್್ಣ–ಕ್ವಿಗಳು ಇವ. ಆದರೆ, ಅವು
ತತ್ಕಲಕೆ್ಕ ಪರಿತ್ಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲಲಿ.
ಎಷ್ಟೇ ಜನಕೆ್ಕ ಹುಟಿ್ಟದ ಊರು,
ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರ, ಅನುಭವಿಸಿದ
ಬವಣೆ, ನರೆಹರೆಯವರ ಒಡರ್ಟ
ಮರೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆೇಸರ ವ್ಯಕತೊಪ-
ಡಿಸಿದರು.

ಪರಿತ್ಷಾ್ಠನದ ಪೊೇಷಕ ಹಾಗೂ
ಕೃತ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ಗ.ರು.
ಚನ್ನಬಸಪಪಿ, ‘ನಮಮೆ ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ
ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದು, ಉದೊ್ಯೇಗ
ಮತ್ತೊತರ ಕ್ರಣಗಳಗೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ನಲಸಿರುವವರ ಜಿೇವರ್ನುಭವವನು್ನ
ಕೃತ್ಯಲ್ಲಿ ಕಟಿ್ಟಕಡಲಾಗಿದೆ. ನಮಮೆ
ಊರಿನ ಬಂಧುಗಳ ಆತಮೆನವೇದನಯ
ಬರಹಗಳನು್ನ ಓದಿ, ಮೂಕವಿಸಿಮೆತರ್-
ಗಿದೆದಿೇನ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೊರುವ
ವೃತ್ತೊನರತರು ಮತುತೊ ನವೃತತೊರು ತಮಮೆ
ಹಳಳೆಗಳಗೆಯಾವುದಾದರೂರೂಪದಲ್ಲಿ
ಕೆೈಲಾದಷ್್ಟ ನರವುನೇಡಬೆೇಕು’ ಎಂದು
ಹೆೇಳದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಯುವಜನ ಸಮಾವಮೇಶದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಹೆ�ರಟಿ್ಟ ಅವರು ‘ನ್ವು ನಡೆದ ಹಾದ್’ ಕೃತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. (ಎಡದ್ಿಂದ)
ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಧಮವಾ ಪ್ರವತವಾ ಗುಬಿಬಿ ತೆ�ಮೇಟದಪಪೆನವರ ಧಮವಾ ಸಿಂಸಥೆಯ ಕಾಯವಾದಶಿವಾ ಎಿಂ. ಸದಾಶಿವಪಪೆ, ಸಿಂಸಥೆಯ
ಧಮವಾದಶಿವಾ ಪ್್ರ.ಕ. ಸಿದ್ದಪಪೆ, ಗ�.ರು.ಚನನಿಬಸಪಪೆ, ಸಿಂಸಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ರಮೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಪ್್ರ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ
ಮತ್ತು ಸಿಂಸಥೆಯ ಧಮವಾದಶಿವಾ ಎಚ್. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಇದ್ದಾರ.

ಏರ�ಮೇ ಇಿಂಡಿಯಾ: 2025ರ ವಮೇಳೆಗ ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಕ�ಮೇಟಿ ವಹರ್ಟ್ ನಿರಿಮೇಕ್– ತಿಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅನ್ವರಣ

ವೈಮಾನಿಕ ಕ್ೇತರಾದ ಸವಾವಲಂಬನಯ ಗುರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್
ದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಕ ಮತುತೊ ರಕ್ಷಣಾ
ಪರಿದಶನಾನ ಎಂದೆೇ ಖಾ್ಯತ್ ಪಡೆದಿರುವ
‘ಏರೇ ಇಂಡಿಯಾ–2023’ಕೆ್ಕ ವೇದಿಕೆ
ಸಜುಜಾಗಂಡಿದುದಿ, ಪರಿಮುಖವಾಗಿ
ವೈಮಾನಕ ಕ್ಷೆೇತರಿದ ಸ್ವಾವಲಂಬನ
ಸ್ಧಿಸುವ ಆಶಯಹಂದಿದೆ.

‘2025ರ ವೇಳೆಗೆ ವೈಮಾನಕ
ಕ್ಷೆೇತರಿದಲ್ಲಿ ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಕೇಟಿ
ವಹವಾಟಿನ ಗುರಿ ಹಂದಲಾಗಿದೆ.
ವೈಮಾನಕ ಕ್ಷೆೇತರಿದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ
ಸ್ಮಥ್ಯನಾ ಮತುತೊ ಅತ್ಯಧುನಕ
ತಂತರಿಜಾ್ಞನಗಳನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿ
ಕಂಡಿರುವುದನು್ನ ಏರೇ
ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ವರಣಗಳ-
ಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಮಾಂಡರ್
ಅಚಲ್ ಮಲ್ೇತರಿ ಭಾನುವಾರ
ತ್ಳಸಿದರು.

‘ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶಿ
ಹೂಡಿಕೆ ಆಕಷ್ನಾಸುವುದು, ಮಾನವ
ರಹತ ವಿಮಾನಗಳ ವಲಯಕೆ್ಕ
ಉತೆತೊೇಜನ ನೇಡುವುದು ಸೆೇರಿದಂತೆ
ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ
ಆಶಯವನು್ನ ಏರೇ ಇಂಡಿಯಾ
ಹಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರವು 32
ಒಪಪಿಂದಗಳಗೆ ಸಹ ಹಾಕಲ್ದೆ’ ಎಂದು
ತ್ಳಸಿದರು.
ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮೊದಲ
ದಿನವಾದ ಸೇಮವಾರ ಏರೇ
ಇಂಡಿಯಾಗೆಪರಿಧಾನನರೆೇಂದರಿಮೊೇದಿ
ಅವರುಚಲನ ನೇಡಲ್ದಾದಿರೆ. ನಂತರ,

ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಪರಿದಶನಾನ,
ಭಾರತ್ೇಯ ಪವಿಲ್ಯನ್ ಉದಾಘಾಟನ,
ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯನಾನವನಾಹಣಾಧಿಕ್ರಿಗಳ
ಸಭ, ಸೆಮಿರ್ರ್ಗಳು ನಡೆಯಲ್ವ.

ಭಾರತ್ೇಯಪವಿಲ್ಯನ್ನಲ್ಲಿ 115
ಕಂಪನಗಳು ಭಾಗವಹಸಲ್ದುದಿ, 227
ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಪರಿದಶಿನಾಸ-
ಲ್ವ. ಎಲ್ಸಿಎ ತೆೇಜಸ್, ಡರಿೇನ್ಗಳು,
ಡರಿೇನ್ ನರೇಧಕ ತಂತರಿಜಾ್ಞನ ಮತುತೊ

ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ
ಬಾಹಾ್ಯಕ್ಶ ತಂತರಿಜಾ್ಞನ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ
ಬುದಿ್ಧಮತೆತೊ, ರೇಬ್ಟಿಕ್್ಸ ಭಾರತ
ಪವಿಲ್ಯನ್ನ ಪರಿಮುಖ ಆಕಷನಾ-
ಣೆಯಾಗಲ್ವ. ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ
ಮಂಗಳವಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ
ಸಮ್ಮೆೇಳನ ನಡೆಯಲ್ದೆ.
ಬಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೊರೀದಿ:
ಯಲಹಂಕ ವಾಯುನಲಯಲ್ಲಿ

ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಏರೇ
ಇಂಡಿಯಾ-2023ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಗೆಳಳೆಲು
ಪರಿಧಾನ ನರೆೇಂದರಿ ಮೊೇದಿ ಅವರು
ಭಾರತ್ೇಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಶೇಷ
ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಭಾನುವಾರ
ಸಂರ್ ನಗರದ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ
ನಲಾದಿಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿಳದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ
ರಾಜಭವನಕೆ್ಕ ತೆರಳದರು.

ಸಂರರೀತ ಕಾಯಗೀಕ್ಮ 15ಕೆ್:
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆ್ಟೇಟ್್ಸ (ಯುಎಸ್) ‘ಏರ್
ಫೇಸ್ನಾ ಬಾ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಸಿಫಕ್
ಫೈನಲ್ ಅಪೊರಿೇಚ್’ ತಂಡವು ಫ.
15ರಂದು ನಗರದ ಲಾ್ಯಂಗ್ಫೇಡ್ನಾ
ರಸೆತೊಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆೇಂಟ್ ಜೇಸೆಫ್
ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಸಂಗಿೇತ ಕ್ಯನಾಕರಿಮ ನೇಡಲ್ದೆ.

2023ರ ಏರೇ ಇಂಡಿಯಾ
ಪರಿದಶನಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತಕೆ್ಕ
ಬಂದಿರುವ ಏಳು ಜನರ ಯುಎಸ್
ಪಸಿಫಕ್ ತಂಡವು ಈ ಪರಿದಶನಾನ
ದಲ್ಲಿ ಸಂಗಿೇತ ಕ್ಯನಾಕರಿಮ ನೇಡಲ್ದೆ.
ಅದರ ಜತೆಗೆ ಸಂಗಿೇತದ ಕುರಿತು
ಕ್ಯಾನಾಗಾರ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು
ಪರಿಕಟಣೆ ತ್ಳಸಿದೆ.

ಬಿಂಗಳೂರಿಗ ಭಾನ್ರ್ರ ಸಿಂಜ ಆಗಮಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರಮೇಿಂದ್ರ ಮೋದ್ ಅವರನ್ನಿ
ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ ಬ�ಮಾ್ಯಿ ಅವರು ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ
ನಿಲಾ್ದಣದಲ್ಲಿ ಸ್್ವಗತ್ಸಿದರು.ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಿಂದ್ ಗಹಲೆ�ಮೇತ್ ಇದ್ದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಏರೇ ಇಂಡಿಯಾಪರಿದಶನಾನ ವೇಳೆ ಅಹತಕರ
ಘಟನಗಳು ನಡೆಯದಂತೆಪೊಲ್ೇಸರು ಬಿಗಿ ಭದರಿತೆ
ಕೆೈಗಂಡಿದಾದಿರೆ.

ಪರಿದಶನಾನಉದಾಘಾಟನಗಾಗಿಭಾನುವಾರ ನಗರಕೆ್ಕ
ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೆೇಂದರಿಮೊೇದಿ
ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಉಳದುಕಂಡಿದಾದಿರೆ.

ಪರಿದಶನಾನ ನಡೆಯುವಯಲಹಂಕವಾಯುನಲ
ಹಾಗೂಸುತತೊಮುತತೊ 2 ಸ್ವಿರಕೂ್ಕ ಹೆಚ್್ಚಪೊಲ್ೇಸರನು್ನ
ಭದರಿತೆಗಾಗಿ ನಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಯುನಲಸುತತೊಮುತತೊಲ್ನ ರಸೆತೊಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರಿವಾಹನಗಳ ಸಂಚರವನು್ನ ಈಗಾಗಲೇ

ನಬನಾಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ.
13ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ
ಪರಿಮುಖ ರಸೆತೊಗಳಲ್ಲಿ
ಪೊಲ್ೇಸರುಕ್ವಲು
ಕ್ಯಲ್ದಾದಿರೆ.

ಪೊಲ್ೇಸ್
ಕಮಿಷನರ್ ಪರಿತಪ್
ರೆಡಿ್ಡ, ಹೆಚ್್ಚವರಿ
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು, ಡಿಸಿರ್ಗಳು, ಎಸಿರ್ಗಳು,
ಇನ್ಸೆಪಿಕ್ಟರ್ಗಳುಹಾಗೂರ್ಎಸ್ಐ ಭದರಿತೆ ಜವಾಬಾದಿರಿ
ವಹಸಿಕಂಡಿದಾದಿರೆ.

2 ಸ್ವಿರಪೊಲ್ೕಸರ ನ್ಯೕಜನ

ಏನೕನು ವಿಶೕಷತೆ?
l ಏರ್ಬಸ್,ಬ್ೇಯಿಂಗ್, ಡಸ್ಲ್್ಟ ಏವಿಯೆೇಷನ್, ಎಚ್ಎಎಲ್,
ಬಿಇಎಂಎಲ್, ಬಿಇಎಲ್, ಬರಿಹಮೆೇಸ್ ಏರೇ ಸೆಪಿೇಸ್
ಕಂಪನಗಳುಭಾಗಿ

l ಐದುದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನರುಪಾಲಗೆಳುಳೆವ ನರಿೇಕ್ಷೆ

ಭೕಜನಕೂಟ:ಮೋದಿ ಜತೆ ಚಿತ್ರನಟರು
ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೇತ್ಭಾನುವಾರರಾತ್ರಿ ಏಪನಾಡಿಸಿದದಿಭೇಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಪರಿಧಾನ ನರೆೇಂದರಿಮೊೇದಿ ಅವರಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತರಿರಂಗದ ನಟರಾದಯಶ್, ರಿಷಬ್ ಶಟಿ್ಟ, ನಮಾನಾಪಕರಾದ
ಅಶಿವಾನ ಪುನೇತ್ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್ಕ್ರಗಂದೂರುಭಾಗವಹಸಿದದಿರು.

ನಟಿ ಶರಿದಾ್ಧ ರ್ೈನ್, ನದೆೇನಾಶಕ ಪರಿಶಾಂತ್ ನೇಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಾದಜಾವಗಲ್ ಶಿರಿೇರ್ರ್, ವಂಕಟೆೇಶ್
ಪರಿಸ್ದ್, ಅನಲ್ಕುಂಬೆಳೆ ದಂಪತ್, ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್,ಮನೇಷ್ಪಾಂಡೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ನತ್ನ್ಕ್ಮತ್,
ತರುಣ್ಮ್ಹಾತೊಪಾಲಗೆಂಡಿದದಿರು.

2023
ಏರೋಇಂಡಿಯಾ

ಕ್ೇಯಿಕ್ಕೊೇಡ್, ಕೇರಳ (ಪಿಟಿಐ):
ಹಾಡಿನ ಹಕು್ಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲಲಿಂಘ್ಸಿದ
ಆರೇಪ ಎದುರಿಸುತ್ತೊರುವ
‘ಕ್ಂತರ’ ಚಿತರಿದ ನದೆೇನಾಶಕ
ರಿಷಬ್ ಶಟಿ್ಟ ಹಾಗೂನಮಾನಾಪಕ
ವಿಜಯ್ ಕ್ರಗಂದೂರುಅವರು
ಭಾನುವಾರಕೇಯಿಕ್ಕೇಡ್
ಪೊಲ್ೇಸ್ಠಾಣೆಯ ತನಖಾಧಿಕ್ರಿ-
ಗಳ ಎದುರುಹಾಜರಾಗಿದಾದಿರೆ.

‘ಕ್ಂತರ’ ಸಿನಮಾದಲ್ಲಿ
‘ನವರಸಂ’ ಹಾಡನು್ನ ಅನುಮತ್-
ಯಿಲಲಿದೆಯೆೇ ಬಳಸಿಕಳಳೆಲಾಗಿದೆ
ಎಂದುಹಾಡಿನ ಹಕು್ಕಸ್ವಾಮ್ಯ
ಹಂದಿರುವಮಾತೃಭೂಮಿ
ಪರಿಕ್ಶನಹಾಗೂ ‘ತೆೈಕುಡಂ ಬಿರಿಡ್ಜಾ’
ತಂಡವುದೂರುನೇಡಿದದಿವು.

ಕೇಯಿಕ್ಕೇಡ್ಹಾಗೂ
ಪಾಲಕ್್ಕಡ್ ಜಿಲಾಲಿಕೇಟ್ನಾಗ
ಳಲ್ಲಿ ವಿಚರಣೆ ನಡೆದಾಗ, ‘ಈ
ಪರಿಕರಣವುಈಕೇಟ್ನಾನಲ್ಲಿ
ವಿಚರಣೆಗೆಸೂಕತೊವಾಗಿಲಲಿ.
ಆದದಿರಿಂದವಾಣಿಜ್ಯ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ
ವಿಚರಣೆಮಾಡುವಂಥರ್್ಯಯಾಲ-
ಯದಲ್ಲಿ ಅಜಿನಾ ಸಲ್ಲಿಸಿ’ ಎಂದಿದದಿವು.

ಬಳಕಮಾತೃಭೂಮಿಪರಿಕ್ಶನ
ಹಾಗೂತೆೈಕುಡಂ ಬಿರಿಡ್ಜಾ ತಂಡವು
ಕೆೇರಳ ಹೆೈಕೇಟ್ನಾಮ್ಟಿ್ಟಲೇ-
ರಿದದಿವು. ಪರಿಕರಣದ ವಿಚರಣೆ
ನಡೆಸಿದದಿ ಹೆೈಕೇಟ್ನಾ ಇದೆೇ 12
ಮತುತೊ 13ರಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ
ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಳಗೆ ತನ-
ಖಾಧಿಕ್ರಿಗಳ ಎದುರುಹಾಜರಾ
ಗುವಂತೆ ಇಬಬಾರಿಗೂಸೂಚಿಸಿತುತೊ.

‘ರ್್ಯಯಾಲಯದ
ನದೆೇನಾಶನದಂತೆ ರಿಷಬ್ಹಾಗೂ

ವಿಜಯ್ಅವರು ತನಖಾಧಿಕ್ರಿಗಳ
ಎದುರುಹಾಜರಾಗಿದದಿರು. ಅವರ
ಹೆೇಳಕೆದಾಖಲ್ಸಿಕಳಳೆಲಾಗಿದೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದದಿರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನು್ನ
ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಲಾಗುತತೊದೆ’ ಎಂದು
ಜಿಲಲಿಯಉನ್ನತಪೊಲ್ೇಸ್ ಅಧಿಕ್-
ರಿಯಬಬಾರು ಹೆೇಳದಾದಿರೆ.

ಹಕು್ಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲಲಿಂಘನ
ಪರಿಕರಣದ ಅಂತ್ಮ ತ್ೇಪುನಾ
ಬರುವವರೆಗೂ ‘ವರಾಹರೂಪಂ’
ಹಾಡಿನಂದಿಗೆ ಸಿನಮಾ
ಪರಿದಶಿನಾಸಬಾರದು ಎಂಬ
ಷರತ್ತೊನಂದಿಗೆ ಕೆೇರಳ ಹೆೈಕೇಟ್ನಾ
ಇದೆೇ 8ರಂದು ನಮಾನಾಪಕ
ಹಾಗೂನದೆೇನಾಶಕರಿಗೆ ನರಿೇಕ್ಷಣಾ
ಜಾಮಿೇನುಮಂಜೂರುಮಾಡಿತುತೊ.
ಈ ಷರತತೊನು್ನ ಪರಿಶಿ್ನಸಿ ಇಬಬಾರೂ
ಮ್ೇಲಮೆನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಿರು. ಇದೆೇ
10ರಂದು ವಿಚರಣೆ ನಡೆಸಿದದಿ
ಸುರ್ರಿೇಂಕೇಟ್ನಾ, ಹೆೈಕೇಟ್ನಾ
ಆದೆೇಶಕೆ್ಕ ತಡೆ ನೇಡಿತುತೊ. ಒಂದು
ವೇಳೆ ರಿಷಬ್ಮತುತೊ ವಿಜಯ್ಅವ
ರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದೆದಿೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ
ಜಾಮಿೇನನಮ್ೇಲ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ-
ಸಬೆೇಕು ಎಂದೂಸೂಚಿಸಿತುತೊ.

ಆರೇರ್ಗಳುಸ್ಕ್ಷಯು ರ್ಶಕೆ್ಕ
ಮುಂದಾಗಬಾರದು. ಸ್ಕ್ಷಿಗಳನು್ನ
ಬೆದರಿಸಬಾರದು. ತನಖ್ಗೆ
ಸಹಕರಿಸಬೆೇಕು. ವಿಚರಣೆಗೆ
ಲಭ್ಯರಾಗಬೆೇಕು. ಆರೇರ್ಗಳು
ಅಥವಾಅಜಿನಾದಾರರು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರ್್ಯಯಾಲಯದ
ಪೂವಾನಾನುಮತ್ ಇಲಲಿದೆಯೆೇ
ದೆೇಶತ್ರೆಯಬಾರದುಎಂದೂ
ಹೆೈಕೇಟ್ನಾತಕ್ೇತುಮಾಡಿತುತೊ.

ಹಕುಕೆಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲಲಿಂಘನ:
ರಿಷಬ್ ಹೕಳಿಕೆದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಹೃದಯ ಭಾವನಗಳ
ಇನ್ನಂದು ರೂಪವೇ ಭಾಷ. ತುಳು-
ರ್ಡಿನವರಿಗೆ ಎರಡು ಭಾಷಗಳವ.
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಯಾದರೆ, ತುಳು
ಮಾತೃಭಾಷಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು
ಭಾಷಗಳನು್ನ ಉಳಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ
ಜವಾಬಾದಿರಿ ನಮಮೆ ಮ್ೇಲ್ದೆ’ ಎಂದು
ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೆೇವಾನಂದ
ಸ್ವಾಮಿೇಜಿ ಹೆೇಳದರು.

ರವಿೇಂದರಿ ಕಲಾಕ್ಷೆೇತರಿದಲ್ಲಿ ಭಾನು
ವಾರ ನಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ತುಳುವರೆ
ಚವಡಿ’ಯ ಬೆಳಳೆಹಬಬಾ ಕ್ಯನಾಕರಿಮ-
ದಲ್ಲಿ ‘ಜೇಕುಲ ಉಜಾಜಾಲ್’ ತುಳು
ಪದಮಾಲ ಪುಸತೊಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಸಿ
ಅವರುಮಾತರ್ಡಿದರು.

‘ತುಳು ಭಾಷಯನು್ನ ರಾಜ್ಯದ
ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಯಾಗಿ
ಘೇಷ್ ಸಬೆೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ನಾರ
ಈ ಬಗೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಸಮಿತ್
ರಚಿಸಿದುದಿ, ಅದನು್ನ ಜಾರಿಗಳಸಲು
ತುಳುರ್ಡಿನವರು ಒಗಗೆಟಿ್ಟನಂದ
ಇರಬೆೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ

ಮಾಡಿದರು.
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದ

ಸಿೇತರಾಮ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿೇಲ್,
ತುಳು ಸ್ಹತ್ಗಳಾದ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿ.
ಕಣವಾತ್ೇಥನಾ, ಸಮಾಜ ಸೆೇವಗಾಗಿ ರವಿ
ಕಟಪಾಡಿಮತುತೊಪರಿಕ್ಶ್ರ್. ಶಟಿ್ಟಗಾರ್
ಅವರಿಗೆ ‘ತುಳುರ್ಡದಿ ಸಿರಿ’ ಪರಿಶಸಿತೊ

ಪರಿದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಹತ್
ಕೆ.ಇ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ‘ಸತ್ಯಪಪಿ
ಬಾಲಲು’ ತುಳು ಕಥಯ ಆಡಿಯ
ಪುಸತೊಕವನು್ನ ಇದೆೇ ಸಂದಭನಾದಲ್ಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆಗಳಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಳೆ ಹಬಬಾ ಸಂಭರಿಮದಅಂಗವಾಗಿ
ತುಳು ಸ್ಹತ್ ಉಗಪಪಿ ಪೂಜಾರಿ

(ತುಳು– ಕನ್ನಡ ಸ್ಹತ್ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟ
ಅವರ ಸಂಸಮೆರಣಾಥನಾ) ಮತುತೊ ಯುವ
ಪರಿತ್ಭ ಸತ್ೇಶ್ ಅಗಪಿಲ್ (ಸ್ಮಾಜಿಕ
ಚಿಂತಕ, ತುಳು ಹೇರಾಟಗಾರ
ಡ. ಉದಯ ಧಮನಾಸಥಿಳ
ಸಂಸಮೆರಣಾಥನಾ) ಪರಿಶಸಿತೊ
ನೇಡಲಾಯಿತು.

‘ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಕೆಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ’
ಬಿಂಗಳೂರಿನ ತ್ಳುವರ ಚಾವಡಿಗ ಬಳಿಳಿ ಹಬಬಿದ ಸಿಂಭ್ರಮ

‘ಜ�ಮೇಕುಲೆ ಉಜಾಜಾಲ್’ ತ್ಳು ಪದಮಾಲೆ ಪುಸತುಕವನ್ನಿ ಒಡಿಯೂರಿನ ಗುರುದಮೇರ್ನಿಂದ ಸ್್ವಮಮೇಜಿ ಬಿಡುಗಡೆಗ�ಳಿಸಿದರು.
(ಎಡದ್ಿಂದ) ಯೂನಿವಸವಾಲ್ ಗ್್ರಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿ್ಟಟ್್ಯಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸಥೆ ಉಪ್ಮೇಿಂದ್ರ ಶಟಿ್ಟ, ಮೂಡಿಂಬೈಲು ರವಿ ಶಟಿ್ಟ, ಸಿಂಸದ
ಸದಾನಿಂದ ಗೌಡ, ತ್ಳುವರ ಚಾವಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷ�ಮೇತತುಮ್ ಚಮೇಿಂಡಾಲಾ, ಕ.ಇ.ರಾಧಾಕೃಷ್್ಣ, ದಹಲ ತ್ಳು ಸಿರಿ ಸಿಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಿಂತ್ ಶಟಿ್ಟ ಬಳಾಳಿರ, ಸಿಂದಯವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಂಸಥೆಗಳ ಸಿಂಸ್ಥೆಪಕ ಸಿಂದಯವಾ ಪಿ.ಮಿಂಜಪಪೆ ಇದ್ದರು –ಪ್ರಜಾರ್ಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ‘ಓಂ’ ಮತುತೊ
‘ಅಲಾಲಿ’ ಒಂದೆೇ. ಈ ದೆೇವರನು್ನ ಮನು
ಆರಾಧಿಸುತ್ತೊದದಿ’ ಎಂದು ಜಮಿೇಯತ್
ಉಲಮಾ-ಇ-ಹಂದ್ ಮುಖ್ಯಸಥಿ
ಮೌಲಾರ್ ಅಷನಾದ್ ಮದನ ಅವರು
ಭಾನುವಾರ ಹೆೇಳರುವುದು ವಿವಾದಕೆ್ಕ
ಕ್ರಣವಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯನಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಿ
ರ್ೈನ ಧಮನಾ ಗುರುವೊಬಬಾರು ಇದಕೆ್ಕ
ಆಕ್ಷೆೇಪ ವ್ಯಕತೊಪಡಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳದಿದಾದಿರೆ. ಅವರ ಜತೆಗೆ ಇತರ
ಧಾಮಿನಾಕ ಮುಖಂಡರೂ ವೇದಿಕೆ
ತ್ರೆದಿದಾದಿರೆ.

ರಾಮ್ಲ್ೇಲಾ ಮ್ೈದಾನದಲ್ಲಿ
ಜಮಿೇಯತ್ನ 34ನೇ ಸ್ಮಾನ್ಯ
ಅಧಿವೇಶನದ ಅಂತ್ಮ ದಿನವಾದ
ಭಾನುವಾರ ಮಾತರ್ಡಿದ ಅಷನಾದ್,
‘ಶಿರಿೇ ರಾಮ, ಬರಿಹಮೆ, ಶಿವ ಹೇಗೆ ಯಾವ
ದೆೇವರೂ ಇಲಲಿದಿದಾದಿಗ ಯಾರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತೊತುತೊ ಎಂದು
ಧಮನಾಗುರುಗಳನು್ನ ಕೆೇಳದೆ.
ಆಗ ಕೆಲವರು ಶಿವನನು್ನ ಮನು
ಪೂಜಿಸುತ್ತೊದದಿ ಎಂದರೆ, ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
ಜಗತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಲಲಿ, ಮನು ‘ಓಂ’ನ
ಆರಾಧಕರ್ಗಿದದಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪಾರಿಯ
ವ್ಯಕತೊಪಡಿಸಿದಾದಿರೆ’ ಎಂದು ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

‘ಓಂ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಎಂದು

ಕೆೇಳದೆ. ಅದು ಕೆೇವಲ ಗಾಳ. ಅದಕೆ್ಕ
ರೂಪವಿಲಲಿ, ಬಣ್ಣವಿಲಲಿ ಮತುತೊ ಅದು
ಎಲಲಿಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಆಕ್ಶ ಮತುತೊ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷ್್ಟಸಿದೆ ಎಂದು
ಕೆಲವರು ಹೆೇಳದರು. ರ್ವು ಇದನು್ನ
‘ಅಲಾಲಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತೆತೊೇವ,
ನೇವು ಈಶವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೊೇರಿ.
ಪಷ್ನಾಯನ್ ಮಾತರ್ಡುವವರು
‘ಖುದಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತತೊರೆ ಮತುತೊ
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಭಾಷ್ಗರು ದೆೇವರೆಂದು
ಸಂಭೇದಿಸುತತೊರೆ. ಇದರಥನಾ ಮನು
ಅಂದರೆ ಆದಮ್. ಇಬಬಾರೂ ಓಂ ಅನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತ್ತೊದದಿರು. ಅಂದರೆ ಅದು
ಅಲಾಲಿ’ ಎಂದಿದಾದಿರೆ.

ಅಷನಾದ್ ಅವರ ಹೆೇಳಕೆಯನು್ನ
ರ್ೈನ ಸರ್್ಯಸಿ ಆಚಯನಾ ಲೇಕೆೇಶ್
ಮುನ ಅವರುಖಂಡಿಸಿದಾದಿರೆ. ಅಷನಾದ್
ಅವರು ಏಕತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಮಾತರ್ಡು-
ವುದನು್ನ ಬಿಟ್್ಟ ‘ಮನು ಮತುತೊ ಅಲಾಲಿ’
ಕುರಿತ ಕಥಯನು್ನ ತ್ರುಚ್ತ್ತೊದಾದಿರೆ
ಎಂದು ಆರೇರ್ಸಿ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ
ಹರನಡೆದಿದಾದಿರೆ.

‘ರ್ವು ಸ್ಮರಸ್ಯದಿಂದ
ಬದುಕುವುದನು್ನ ಮಾತರಿ ಒಪುಪಿತೆತೊೇವ,
ಆದರೆ ಓಂ, ಅಲಾಲಿ ಮತುತೊ ಮನುಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಎಲಾಲಿ ಕಥಗಳು
ಆಧಾರರಹತವಾಗಿವ. ಅಷನಾದ್

ಅವರು ಅಧಿವೇಶನದ ಪರಿಸರವನು್ನ
ಸಂಪೂಣನಾವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಹೆೇಳದ ಕಥಗಳಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ
ಕಥಗಳನು್ನ ರ್ನು ಹೆೇಳಬಲಲಿ.
ನನ್ನಂದಿಗೆ ಚಚನಾಗೆ ಬರುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ವಿನಂತ್ಸುತೆತೊೇನ. ಅಗತ್ಯ-
ವಿದದಿರೆ ಸಹರನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ರ್ನು ಸಿದ್ಧನದೆದಿೇನ’
ಎಂದುಲೇಕೆೇಶ್ಮುನ ಹೆೇಳದಾದಿರೆ.

ಜಮಿೇಯತ್ನ ಕ್ಯನಾಕರಿಮಗಳು
ಮತುತೊ ಅಧಿವೇಶನಗಳಗೆ ಹಲವಾರು
ಧಮನಾಗಳ ಧಾಮಿನಾಕ ಮುಖಂಡರನು್ನ
ಆಗಾಗೆಗೆ ಆಹಾವಾನಸಲಾಗುತತೊದೆ.
ಆಚಯನಾ ಲೇಕೆೇಶ್ ಮುನ ಅವರು
ಜಮಿೇಯತ್ ಆಯೇಜಿಸಿದದಿ ಹಲವಾರು
ಕ್ಯನಾಕರಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಂದೆಯೂ
ಭಾಗವಹಸಿದದಿರು.

ಜಮಿೇಯತ್ನಮತ್ತೊಂದುಬಣದ
ಮುಖ್ಯಸಥಿ ಮಹಮೂದ್ ಮದನ,
‘ಭಾರತವು ಇಸ್ಲಿಂನ ಜನಮೆಸಥಿಳ’ ಮತುತೊ
ದೆೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಧಮನಾ
ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಮೂಲಕ ಶುಕರಿವಾರ
ಗದದಿಲ ಹುಟ್್ಟಹಾಕ್ದದಿರು.

ವಿವಿಧ ಧಮನಾಗಳ ಜನರ ನಡುವ
ದೆವಾೇಷ ಬಿತುತೊವುದನು್ನ ‘ರಾಷ್್ಟ್ರೇಯ
ಅಪರಾಧ’ ಎಂದುಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕೆಂದು
ಮಹಮೂದ್ಮದನ ಹೆೇಳದಾದಿರೆ.

ಅಲ್ಲಾ ಆರಾಧಕನಾಗಿದ್ದ ಮನು:
ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಮೌಲಾನಾ ಅರಥಿದ್

ಚ ನ್ ಪ ಟ್ಟ ಣ :
ಮು ಂ ಬ ರು ವ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ರ್
ವಣೆಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಕ್ಷೆೇತರಿದಿಂದ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್
ಅ ಭ್ಯ ಥ ನಾ ಯಾ ಗಿ
ಉದ್ಯಮಿ ಪರಿಸನ್ನ ರ್.
ಗೌಡ ಹೆಸರು ಅಂತ್ಮವಾಗುವುದು
ಬಹುತೆೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಚಿತರಿನಟಿ
ರಮಾ್ಯ ಅಲ್ಯಾಸ್ ದಿವ್ಯ ಸಪಿಂದರ್
ಅವರ ಹೆಸರೂಚಲ್ತೊಯಲ್ಲಿದೆ.

ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
ಸಿ.ರ್. ಯೇಗೆೇಶವಾರ್ ಎದುರು ಸಮಥನಾ
ಅಭ್ಯಥನಾಯಬಬಾರ ಹುಡುಕ್ಟದಲ್ಲಿದದಿ
ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ಉದ್ಯಮಿ ಪರಿಸನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಅಂತ್ಮಗಳಸಿದಾದಿರೆ
ಎಂದು ತ್ಳದುಬಂದಿದೆ.

ಪಕ್ಷದ ಸ್ಂಪರಿದಾಯಿಕ ಮತಗಳ
ಜತೆಗೆ ಮಹಳಾ ಮತದಾರರನು್ನ
ಸೆಳೆಯಬಹುದುಎನು್ನವ ಲಕ್್ಕಚರದ-
ಲ್ಲಿರುವ ವರಿಷ್ಠರು ನಟಿ ರಮಾ್ಯ ಅವರ
ಹೆಸರನ್್ನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸುತ್ತೊದಾದಿರೆ. ಒಂದು
ವೇಳೆ ರಮಾ್ಯ ಸೇತರೂ ಅವರನು್ನ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಕಳುಹಸಲು
ತ್ೇಮಾನಾನಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ

ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಸಿವ.
ಡಿ.ಕೆ. ಸಹೇದರರ ಭಾವ ಶರತ್

ಚಂದರಿ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಟಿ ಅಜಿನಾ
ಸಲ್ಲಿಸಿದದಿರು.ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು
ಖಚಿತವಾದ ಬಳಕ ಅವರು ಈಚಗೆ
ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ತ್ರೆದು ಎಎರ್ ಸೆೇರಿದಾದಿರೆ.
ಇದರಿಂದ ಪರಿಸನ್ನ ಅವರ ದಾರಿ
ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.

ಚನ್ನಪಟಟಿಣ: ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌಡ, ನಟಿ
ರಮಾ್ಯ ಕಿಂಗ್ರಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ?
l ಎಚ್.ಎಂ. ರಮ್ೇಶ್

ಪ್ರಸನನಿ ಪಿ.ಗೌಡ

‘ಬಿಜೆಪಿಗಸೕಲುಭೀತ್ ಶ್ರುವಾಗಿದೆ’
ಕನಕಪುರ: ‘ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಯ ಚ್ರ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಲುವುದು
ಬಿರ್ರ್ಯವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದೆೇ ಕ್ರಣಕೆ್ಕ ಕೆೇಂದರಿದ ರ್ಯಕರು ಪದೆೇ
ಪದೆೇ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತೊದಾದಿರೆ’ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಹೆೇಳದಾದಿರೆ.

‘ಪರಿಧಾನಯಷ್ಟೇ ಅಲಲಿ,ಯಾರೆೇ ಬಂದರೂಪರಿಯೇಜನವಾಗದು.
ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಅದಾಗಲೇ ಬಿರ್ರ್ಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಂದ ಕ್ತುತೊ ಒಗೆದಿದಾದಿರೆ.
ಅವರು ಏನೇಮಾಡಿದರೂಪರಿಯೇಜನವಾಗದು’ ಎಂದರು.

‘ನಮಮೆ ಹಂದಿನ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಕಟಿ್ಟರುವಭಾಗ್ಯಗಳ ಜತೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷಿಷ್ಮ
ಮತುತೊ ಗೃಹಜ್ಯೇತ್ಭಾಗ್ಯಕಡುತೆತೊೇವ. ಜನರು ನಮಮೆ ಕೆೈ ಹಡಿಯಲ್ದಾದಿರೆ’
ಎಂದು ವಿಶಾವಾಸ ವ್ಯಕತೊಪಡಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ವಿಧಾನಸೌಧದ
ರ್ಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನು್ನ
ತಪಾಪಿಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದುದಿ,
‘ಮೊದಲನಮಹಡಿ’ ಎಂಬ
ಪದವನು್ನ ‘ಮಾದಲನೇ ಮಹಡಿ’
ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಕೂಡಲೇ
ಈ ರಿೇತ್ಯದೊೇಷಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕು’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ
ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸಂಚಲಕ
ರಾ.ನಂ. ಚಂದರಿಶೇಖರ ಆಗರಿಹಸಿ-
ದಾದಿರೆ.

‘ಕನ್ನಡವನು್ನ ಆಡಳತ
ಭಾಷಯಾಗಿಅನುಷಾ್ಠನಗಳ-
ಸಲು ಸಕ್ನಾರ 300ಕೂ್ಕ ಹೆಚ್್ಚ
ಆದೆೇಶಗಳನು್ನಹರಡಿಸಿದೆ.
ಕನ್ನಡವನು್ನ ಆಡಳತದಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಾಮಕ್ರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾ್ಠ-
ನಗಳಸಲು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಪಾರಿಧಿಕ್ರವೇ ಇದೆ. ಆದರೆ,
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲಲಿೇ

ಕನ್ನಡವನು್ನ ಬಳಸುತ್ತೊಲಲಿ ಎಂಬುದು
ಚೊೇದ್ಯದ ಸಂಗತ್’ ಎಂದು ಬೆೇಸರ
ವ್ಯಕತೊಪಡಿಸಿದಾದಿರೆ.

‘ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಯೆೇ
ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಹೇಗಾದರೆ, ಬೆೇರೆಡೆ
ಕನ್ನಡ ಹೆೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತತೊದೆ?
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ನಮಮೆ ಶಾಸಕರು
ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ತೊರ್ಸಬೆೇಕು’ ಎಂದು
ಪರಿಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗರಿಹಸಿದಾದಿರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧ: ತಪಾಪುಗಿ
ಕನನಿಡ ಬಳಕೆ

ವಿಧಾನಸಧದಲ್ಲಿನ ನ್ಮ ಫಲಕದಲ್ಲಿ
ಕನನಿಡದ ಅಕ್ಷರವನ್ನಿ ತಪಾಪೆಗ
ಬರದ್ರುವುದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ತುಮಕೂರು: ಹೆಚಿ್ಚನ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಗಾಗಿ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲಾಲಿ ಆಸಪಿತೆರಿಯಿಂದ
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗಭಿನಾಣಿಯನು್ನ ಕರೆ
ದೊಯು್ಯತ್ತೊದಾದಿಗ ಮಾಗನಾ ಮಧೆ್ಯ
ಆಂಬುಲನ್್ಸನಲ್ಲಿಯೆೇ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ
ಮಗುಸ್ವನ್ನರ್ಪಿದೆ.

ಶಿರಾ ತಲೂಲಿಕ್ನ ಬುಕ್್ಕಪಟ್ಟ-
ಣದ ಅರ್ನಾತ ಹೆರಿಗೆ ನೇವಿ ನಂದ
ಶುಕರಿವಾರ ಶಿರಾ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪಿತೆರಿಗೆ
ದಾಖಲಾಗಿದದಿರು. ಅಂದು ಸಂರ್
ತುಮಕೂರು ಜಿಲಾಲಿ ಆಸಪಿತೆರಿಗೆ ಕಳು-
ಹಸಲಾಗಿತುತೊ. ಜಿಲಾಲಿಸಪಿತೆರಿಯ ವೈದ್ಯರು
ಅರ್ನಾತ ಅವರನು್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ಆಸಪಿತೆರಿಗೆ ಕರೆದುಕಂಡು
ಹೇಗುವಂತೆ ತ್ಳಸಿದದಿರು.

ಆಸಪಿತೆರಿಗೆ ಹೇಗುವ ಮಾಗನಾ ಮಧೆ್ಯ
ನಲಮಂಗಲದ ಬಳ ಆಂಬುಲನ್್ಸನಲ್ಲಿ
ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದುದಿ, ರಕತೊಸ್ರಿವದಿಂದಮಗು
ಮೃತಪಟಿ್ಟದೆ. ಕೂಡಲೇ ತಯಿಯನು್ನ
ನಲಮಂಗಲ ಆಸಪಿತೆರಿಗೆ ದಾಖಲ್ಸಿ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ
ನೇಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಸಲಾಗಿದೆ.

‘ಗಭನಾದಲ್ಲಿಯೆೇ ಮಗುವಿನ ಬೆಳ
ವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತುತೊ, ಉಸಿರಾ
ಟದ ಸಮಸೆ್ಯಯೂ ಇತುತೊ’ ಎಂದು
ಡ.ರ್ಗಭೂಷಣ್ಹೆೇಳದರು.

ಆಂಬುಲೆನ್ಸುನಲ್ಲಿ
ಹರಿಗ: ಮಗುಸ್ವು

ಮೆಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ‘ಗುಜರಾತ್ಮುಖ್ಯ-
ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದಾದಿಗ ನರೆೇಂದರಿ ಮೊೇದಿ
ಅವರಿಗೆ ರಾಜಧಮನಾ ಪಾಲ್ಸುವಂತೆ
ಆಗಿನ ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ
ವಾಜಪೇಯಿ ಸೂಚಿಸಿದದಿರು. ಆಗ
ಬಾಳಾ ಠಾಕೆರಿ ಅವರು ಮೊೇದಿಯನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸಿದದಿರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ
ಮಾಡದೆ ಹೇಗಿದದಿರೆ ಮೊೇದಿ ಅವರು
ಇಂದು ಈ ಹಂತಕೆ್ಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತೊರಲ್ಲಲಿ.
ಪರಿಧಾನಯೂ ಆಗುತ್ತೊರಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದು
ಶಿವಸೆೇರ್ ಮುಖ್ಯಸಥಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕೆರಿ
ಹೆೇಳದಾದಿರೆ.

ಕ್ಯನಾಕರಿಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾನು
ವಾರ ಮಾತರ್ಡಿರುವ ಅವರು,
‘ಬಿರ್ರ್ಯದುದಿ ನಜವಾದ ಹಂದುತವಾ
ಅಲಲಿ. ಪರಸಪಿರ ದೆವಾೇಷ್ ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹಂದುತವಾ ಎಂದು ಹೆೇಳುವುದಿಲಲಿ. ರ್ನು
ಬಿರ್ರ್ಯಿಂದ ದೂರ ಉಳದಿದೆದಿೇನ.
ಆದರೆ ಹಂದುತವಾ ಕೆೈಬಿಟಿ್ಟಲಲಿ.
ಶಿವಸೆೇರ್, ಅಕ್ಲ್ದಳವು ಎನ್ಡಿಎ
ಭಾಗವಾಗಿರುವುದುಬಿರ್ರ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲಲಿ’
ಎಂದುವಾಗಾದಿಳ ನಡೆಸಿದಾದಿರೆ.

‘ಮೋದಿಯನುನಿಬಾಳಾಠಾಕೆ್ರ ರಕ್ಸದೇ
ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ಆಗುತ್ತಾರಲ್ಲಲಿ’
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