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Dear Sirs,                       
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Fund  
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2015, we attach herewith copies of the newspaper advertisements published in Financial Express, in 

English and Prajavani, in vernacular language titled “Notice to Shareholders – Transfer of Equity 

Shares to Investor Education and Protection Fund”. 

The advertisement copies are also available on the Company’s website at www.timken.com/en-in. 

Kindly request you to take this on record. 
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For TIMKEN INDIA LIMITED 
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ರಾಮನಗರ
2 ಶುಕ್ರವಾರ lಮೇ 15, 2020

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತಭಾಗಶಃಮೋಡ
ಕವಿದವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಸಯಂಜೆ
ವೋಳೆ ಅಲಲೆಲಿಲೆ ಮಳೆಸಾಧ್ತೆ.
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ರಾಮನಗರ: ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ
ವನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬೇಕ್’ ಎಂದುಆಗ್ರಹಿಸಿಅನ್ದಾ
ನರಹಿತಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿಗಳ
ಸಂಘ (ಉಸ್ಮಾರ್್ಣ) ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಈಚೆಗೆ ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ
ಸುರೇಶ್ಕ್ಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
‘2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ನ ಆರ್ಟಿಇ

ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂತಿ್ರಕ ದೇಷಗಳಿಂದ
ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. 2020ರಮಾರ್್ಣನಲ್ಲಿ
ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಭಾವದಂದ ಶಾಲೆ
ತೆರಯಲು ಸ್ಧ್ಯವಾಗುತಿತಿಲಲಿ.
ಪೇಷಕರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ
ಶುಲಕುವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲು ಆಗಿಲಲಿ.
ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಂದಗೆ
ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್್ಣ, ಏಪ್್ರಲ್
ಮತ್ತಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ನೇಡಲು
ಸ್ದ್ಯವಾಗುತಿತಿಲಲಿ. ಕೂಡಲೆೇ ಒಂದೆೇ
ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಇ ಹಣವನ್ನು

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕ್’ ಎಂದು
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
‘ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉದೆದೆೇಶಿಸಿ,

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಂತಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದ
ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದದೆೇರಿ. ಆದರ,
ಪ್ರತಿ ವಷ್ಣ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಿ ತರಹದ
ನವ್ಣಹಣ ವಚಚು ಹೆಚಾಚುಗುತಿತಿ-
ರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತಿತಿದೆ. ಈ
ಆದೆೇಶದಂದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಷ್ಟು ಆರ್್ಣಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು
ಅನ್ಭವಿಸುವ ಸಿಥೆತಿಗೆ ತಂದದೆ. ಈ

ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಕನಷ್ಠ ಶೇ 10ರಷ್ಟು
ನವ್ಣಹಣಾ ವಚಚುವನ್ನು ಹೆಚಿಚುಸುವಂತೆ
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕ್’
ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸರಳವಾದ
ಮಾನದಂಡಗೊಳಂದಗೆ ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಣದ ಆರಂಭಕ್ಕು

ಅನ್ಮತಿ ನೇಡಬೇಕ್’ ಎಂದು
ಕೊೇರಿದರು.
ಉಸ್ಮಾರ್್ಣನ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ

ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಸಿ. ರಾಜು,
ಕಾಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಇಶಾಂತ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವಂಕಟಸುಬ್ಯ್ಯ ಚೆಟಿಟು ಇದದೆರು.

ಆರ್ಟಿಇ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ‘ಉಸ್ಮಾರ್ಡ್’ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ

ಉಸ್ಮಾರ್ಡ್ನ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್
ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

l ಶಾಲೆಯಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಆಗಿಲ್ಲಮೂರು ತಬಂಗಳಬಂದ
ವೇತನ

l ಖಾಸಗಿಶಾಲೆಗೆ
ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರ್ರಹ

l ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಬಂತಗೆ ಸಬಂಗ್ರಹ
ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಆಕ್ೇಪ

ಮುಖ್ಯಂಶಗಳುಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಮಾಗಡಿ: ರೈತರುಮತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನು
ಮಾರುಕಟಟು ನೇತಿಗೆಮಾರಕವಾಗಿರುವ
ಎಪ್ಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದುದೆಪಡಿ
ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ
ಎಂದು ತಲ್ಲಿಕ್ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ
ಹಸಿರು ಸ್ೇನಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ
ಲೇಕ್ೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ತಹಶಿೇಲ್ದೆರ್ ಶಿ್ರೇನವಾಸ್ಪ್ರಸ್ದ್

ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಅವರುಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಹಸಿರು ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ

ವಚನ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರೈತರ
ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವುದು
ಬೇಡ. ಕ್ೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾ್ಣರಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ
ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತಿವ. ರೈತರನ್ನು
ಬಂಬಲ್ಸಬೇಕಾದ ಸಕಾ್ಣರಗಳು,
ಅನನುದಾತನ ಬನನುಲುಬು ಮುರಿಯುವ

ಕ್ಲಸದಲ್ಲಿ ನರತರಾಗಿದಾದೆರ’ ಎಂದು
ಆಕೊ್ರೇಶ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
‘ಮಾಲ್ಗಳ ಮಾಲ್ೇಕರಿಗೆ

ಅನ್ಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ

ಉದೆದೆೇಶದಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು
ಉದೆದೆೇಶಿಸಿರುವ ಎಪ್ಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ
ತಿದುದೆಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರ
ಸಕಾ್ಣರದ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಹೊೇರಾಟ

ಮಾಡಲ್ಗುವುದು’ ಎಂದು
ಎಚಚುರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾಯ್ಣದಶಿ್ಣ

ಮಂಜುನಾಥ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ
ರಂಗಸ್್ಮಯ್ಯ, ದಡ್ಡರಂಗಪ್ಪ,
ಹನ್ಮಂತ, ಜಯಣ್ಣ,,್ಣ ಬೊಮಮಾಯ್ಯ,
ಮತತಿದ ಹನ್ಮಂತರಾಯಪ್ಪ,
ವಂಕಟೇಶ್, ಗಂಗಣ್ಣ ಇದದೆರು.

ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬೇಡ
ರೈತ ಸಂಘ, ಹಸಿರು ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊೊಹ ಸಪಾಳ್ಯ ಲೊೊಲ ೇಕೇಶ್ ಆಗ್ರಹ

l ರೈತರ ಬಬಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್್ಲವ
ಬದಲ್ ಕ್ೇಬಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾಕಾರದಿಬಂದ ಅನ್್ಯ್ಯಯ

l ಕ್ೈಗಾರಿಕೇದ್ಯಮಿಗಳ
ಹಿತ ಕಾಯಲ್ ತದ್ದುಪಡಿಗೆ
ಚಬಂತನೆ: ಆಕ್ರ್ರೇಶ

l ತದ್ದುಪಡಿ ತಬಂದರ
ರಾಜ್ಯವಾ್ಯಪಿಹೇರಾಟ:
ಎಚಚುಚುರಿಕ್

ಮಾಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದಂತೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೊೊಹ ಸಪಾಳ್ಯ ಲೊೊಲ ೇಕೇಶ್ ಅವರು ತಹಶಿೇಲ್ದೆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸ್ದ್ ಅವರಿಗೆ
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

ಮುಖ್ಯಂಶಗಳುಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಸಾಧನೆ,ಶೋಧನೆಯತ್ತ ಗಮನ
ಇರಲಿ: ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೋಲ

ಕಳಗಬಂಡನಹಳಳಿ: ಹಬ್ ಆಚರಣೆ

ಬಂಗಳೂರು: ‘ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವಿ-
ದಾ್ಯಲಯಗಳು ಕೃಷಿ ಇಲ್ಖೆಗೆ
ತಯಿಇದದೆಂತೆ. ಸ್ಧನಮತ್ತಿ
ಶೇಧನಗಳಮೂಲಕವೇ
ಇವುಗಳು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹತಿತಿರವಾ-
ಗಬೇಕ್, ಸಮಾಜಕ್ಕು ಕೊಡುಗೆ
ನೇಡಬೇಕ್’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ
ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟಿೇಲ ಹೆೇಳಿದರು.
ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವಿದಾ್ಯಲಯಗಳ
ಮೊದಲ ಸಮನ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ‘ಯಾವ
ಕಾಯಿಲೆಗೆಯಾವಮದುದೆ’
ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೆೇಗೆ
ತಿಳಿದರುತತಿದೆಯೇ ಅದೆೇ
ರಿೇತಿ ರೈತರ ಬಳೆಯ ಸಮಸ್್ಯ
ಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿವಿಶ್ವಿದಾ್ಯಲಯಗ-
ಳು ಪರಿಹಾರಸೂಚಿಸಬೇಕ್.
ಕಾಲಕ್ಕು ತಕಕು ಬಳೆ ತಂತ್ರಜಾಞಾನದ
ಬಳಕ್ ಸಂಶೇಧನ ಬಗೆ್ಗ
ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ

ನೇರವಾಗಿಮಾಹಿತಿಹೊೇಗುವಂತೆ
ನೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ್’ ಎಂದರು.
‘ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ

ತಿಂಗಳಿಗೊಮಮಾ ಸಮನ್ಯ ಸಮಿತಿ
ಸಭೆ ನಡೆಸಲ್ಗುವುದು.ಮೇಲ್ಂದ
ಮೇಲೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದ-
ರಿಂದಮಾಹಿತಿಯವಿನಮಯ,
ಕ್ಲಸದ ಪ್ರಗತಿ ಬಗೆ್ಗ ಅರಿಯಲು
ಹಾಗೂರೈತರಿಗಾಗಿ ಇನನುಷ್ಟು
ದುಡಿಯಲುಸ್ಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ’
ಎಂದರು.

ಕನಕಪುರ: ಕೊೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಹೊೇಬಳಿ
ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಮಾರಮಮಾ ದೆೇವತೆಯನ್ನು ಗಾ್ರಮ
ದಂದ ಹೊರಸ್ಗಿಸುವ ಹಬ್ವನ್ನು
ಮಂಗಳವಾರ ರಾತಿ್ರ ಆಚರಣೆ
ಮಾಡಲ್ಗಿದೆ.
ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ

ಕಾಲರಾ, ಮಲೆೇರಿಯಾ,
ಸಿಡುಬು ನವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ
ವಷ್ಣ ಹಬ್ ಆಚರಿಸ
ಲ್ಗುತಿತಿತ್ತಿ. ಈ ವಷ್ಣ ಕೊರೊನಾ
ವೈರಸ್ ತೊಲಗಲ್ ಎಂಬ ಉದೆದೆೇಶ

ದಂದ ಗಾ್ರಮದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಹಬ್ ಆಚರಿಸಿದಾದೆರ.
ಸಕಾ್ಣರವು ಯಾವುದೆೇ ಹಬ್್

ಆಚರಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಬ್ಣಂಧ
ವಿಧಿಸಿದದೆರೂಇಲ್ಲಿಸ್ಮೂಹಿಕವಾಗಿ
ಹಬ್ ಆಚರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಇದನ್ನುನು
ತಹಶಿೇಲ್ದೆರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕುಕು
ತಂದೆೇ ಹಬ್ ಆಚರಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಎಂದುಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಹೆೇಳಿದಾದೆರ.
ಈ ಬಗೆ್ಗ ಸ್ಪಷಟುನಗೆ ತಹಶಿೇಲ್ದೆರ್ರ್

ಅವರಿಗೆ ಕರಮಾಡಿದುದೆ, ಅವರು
ದೂರವಾಣಿ ಕರಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ‘ನರುದ್ಯೇಗಿ
ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸಮಿೇಕ್ಷಾ
ಕಾಯ್ಣ, ಜನಗಣತಿಯಂತಹ
ಉದ್ಯೇಗ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಸ್್ವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಮಾ್ಣಣಕ್ಕು
ನರವಾಗಬೇಕ್’ ಎಂದು ಅಖಿಲ
ಭಾರತ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ

ಒಕೂಕುಟ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಣರವನ್ನು
ಒತತಿಯಿಸಿದೆ.
ಒಕೂಕುಟದಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ

ಗುರಿಕಾರ ಅವರು ಈ ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಅವರಿಗೆಪತ್ರ ಬರದದುದೆ,
ನರುದ್ಯೇಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೇಗ
ಸಿಗುವವರಗೂ ನರುದ್ಯೇಗಿ ಭತೆ್ಯ
ನೇಡಬೇಕ್ ಎಂದೂ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿ-
ಸಿದಾದೆರ.

‘ಗಣತ ಕಾಯಕಾಕ್ಕೆಯುವಕರತೊಡಗಿಸಿ’

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಲ್ಕ್ಡೌನ್ನಂದಾಗಿ
ಸಂಕಷಟುಕ್ಕು ಸಿಲುಕಿರುವ ಮುಜರಾಯಿ
ದೆೇವಾಲಯಗಳ ಅಚ್ಣಕರಿಗೆ ಸಕಾ್ಣರದ
ವತಿಯಿಂದ ನೇಡಿದ ದನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ತಹಶಿೇಲ್ದೆರ್ ಸುದಶ್ಣನ್ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಪಟಟುಣದ ತಲ್ಲಿಕ್ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ

ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೆೇವಾಲ-
ಯಗಳನ್ನು ಮುಚಚುಲ್ಗಿದೆ. ಸಂಕಷಟುಕ್ಕು
ಅಚ್ಣಕರು ಸಿಲುಕಿರುವುದನ್ನು
ಮನಗಂಡು ಸಕಾ್ಣರದ ವತಿಯಿಂದ
ನರವು ನೇಡಲ್ಗುತಿತಿದೆ. ಹಸಿವಿನಂದ
ಬಳಲಬಾರದು ಎಂದು ಎಲಲಿ ವಗ್ಣದ
ಜನತೆಗೆ ಸಕಾ್ಣರ ಸ್ಪಂದಸುತಿತಿದೆ
ಎಂದರು.
ತಲ್ಲಿಕಿನಲ್ಲಿ 202 ಮುಜರಾಯಿ

ದೆೇವಾಲಯಗಳಿದುದೆ, ಎಲಲಿ ಅಚ್ಣಕರಿಗೂ
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಕಿಟ್ ವಿತಡಿಸಲ್ಗು-
ತಿತಿದೆ. ದೆೇವಾಲಯದ ನಧಿಯನ್ನು ಬಳಕ್

ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಣಕರಿಗೆ ಆಹಾರದ
ಸ್ಮಗಿ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲ್ಗುತಿತಿದೆ.
ಅಚ್ಣಕರು ದೆೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕೂಕು ಲ್ಕ್ ಡೌನ್
ನಯಮ ಉಲಲಿಂಘನಯಾಗದಂತೆ
ನೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ್ ಎಂದು ಸೂಚನ
ನೇಡಿದರು.

ತಲ್ಲಿಕ್ ಅಚ್ಣಕರ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇವೂರು ವಂಕಟೇಶ್
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಚ್ಣಕರ ಸಂಘದ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸೇಗಾಲ
ನಾಗರಾಜು, ಸುಂದರ್, ಪರಮೇಶ್,
ಬಸವರಾಜು, ಕ್ಂಗಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಅಚ್ಣಕ
ರವಿಕ್ಮಾರ್ಇದದೆರು.

ಅರ್ಚಕರಿಗೆದಿನಸಿ ಕಿಟ್ವಿತರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಹಶಿೇಲ್ದೆರ್ ಅವರು ಅಚಡ್ಕರಿಗೆ ದಿನಸಿ
ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು

ಕೊೊಕ ಡಿಗೆೇಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೇಸರಿಂದ ಆರೊೊರ ೇಪಿ ಬಂಧನ

ಬಂಗಳೂರು: ವಲಸ್ ಕಾಮಿ್ಣಕರಿಗೆ
ರೈಲೆ್ ಟಿಕ್ಟ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ
ಹೆೇಳಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುತಿತಿದದೆ
ಆರೊೇಪ್ಯನ್ನು ಕೊಡಿಗೆೇಹಳಿ್ಳ
ಪಲ್ೇಸರು ಬಂಧಿಸಿದಾದೆರ.
‘ಒಡಿಶಾದ ರಮೇಶ್ಚಂದ್ರ

ಪರಡ (50) ಬಂಧಿತ. ಪಲ್ೇಸ್
ಹಾಗೂ ಕಾಮಿ್ಣಕ ಇಲ್ಖೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯವಿದುದೆ, ಅವರ
ಮೂಲಕ ಟಿಕ್ಟ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ
ಹೆೇಳಿ ಆರೊೇಪ್ ಕಾಮಿ್ಣಕರನ್ನು
ವಂಚಿಸುತಿತಿದದೆ’ ಎಂದು ಈಶಾನ್ಯ

ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪ್ ಭೇಮಾಶಂಕರ್
ಗುಳೆೇದ ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಕಾಮಿ್ಣಕರು ತಮೂಮಾರಿಗೆ

ಹೊೇಗಲು ಸ್ೇವಾ ಸಿಂಧು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ-
ಲ್ಲಿ ನೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದೆರ.
ಪಲ್ೇಸರು ಪ್ರತಿಯಬ್ ಕಾಮಿ್ಣಕರ
ಪರಿಶಿೇಲನ ನಡೆಸಿಯ್ೇ ಮುಂದನ
ಕ್ರಮ ಕ್ೈಗೊಳು್ಳತಿತಿದಾದೆರ. ಪ್ರಯಾಣಕೂಕು
ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡುತಿತಿದಾದೆರ’ ಎಂದರು.
‘ನೇಂದಣಿ ಬಳಿಕ

ಪರಿಶಿೇಲನಗಾಗಿ ಕಾಮಿ್ಣಕರು ನಗದತ
ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದದದೆರು. ಅಂಥ 33
ಕಾಮಿ್ಣಕರನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿದದೆ ಆರೊೇಪ್
ರಮೇಶ್, ಯಾವುದೆೇ ಪರಿಶಿೇಲನ

ಇಲಲಿದೆೇ ರೈಲೆ್ ಟಿಕ್ಟ್ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ
ಹೆೇಳಿದದೆ. ಅದಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ-
ಯಬ್ರಿಂದಲ್ ₹250 ಕಮಿಷನ್
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ದನ ಕಳೆದರೂ ಆರೊೇಪ್

ಕಾಮಿ್ಣಕರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಟಿಕ್ಟ್
ಕೊಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ವಂಚನಗೊಳಗಾಗಿದದೆ
ಕಾಮಿ್ಣಕರುನೇಡಿದದೆಮಾಹಿತಿಆಧರಿಸಿ
ಆರೊೇಪ್ಯನ್ನು ವಶಕ್ಕು ಪಡೆದು
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆತನ ಕೃತ್ಯ
ಬಯಲ್ಗಿದೆ. ಆತನಂದ ₹8,250
ನಗದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಿ್ಣಕರ ಹೆಸರಿ-
ನಲ್ಲಿದದೆ ಅಜಿ್ಣ ನಮೂನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ
ಮಾಡಲ್ಗಿದೆ’ ಎಂದೂವಿವರಿಸಿದರು.

ರೈಲವೆ ಟಿಕಟ್ ಕೊೊಕ ಡಿಸುವುದಾಗಿ
ವಲಸ ಕಾರ್ಡ್ಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕನಕಪುರ: 29 ವಷ್ಣ ಸ್ವ್ಣಜನಕರ
ಸಮಸ್್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಸಿದ ಗಡಸಳಿ್ಳ
ಶಿವಲ್ಂಗಯ್ಯ ಅವರು ನವೃತತಿರಾಗಿದುದೆ,
ಅವರ ಸ್ೇವ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಶಿವನಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮದ ಮುಖಂಡ
ಸಿೇನಪ್ಪ ಹೆೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವನಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರಮ

ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಸೂಲ್ಗಾರ-
ರಾಗಿ ಕತ್ಣವ್ಯ ನವ್ಣಹಿಸಿ ನವೃತತಿರಾದ
ಶಿವಲ್ಂಗಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ಣಡಿಸಿದದೆ ಸರಳ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಿವಲ್ಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಯಲ್ಲಿ ನವೃತತಿರಾಗುತಿತಿರುವ ಮೊದಲ
ವ್ಯಕಿತಿ ಆಗಿದಾದೆರ. ಇವರಿಗೆ ಅದೂದೆರಿ
ಯಾಗಿವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿೇಳ್ಕುಡುಗೆ ನೇಡ
ಬೇಕಿತ್ತಿ. ಆದರ ಕೊರೊನಾ ಸಂದ-
ಭ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಕಾ್ಣರದ
ನಯಮಪಾಲ್ಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭವೃದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿ

ಟಿ.ಡಿ. ವಿನ್ತ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ರೇಮಕ್ಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.
ಕ್.ವಿೇರಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ವಿತ್ರಮಮಾ
ನಾಗರಾಜುಮತ್ತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದದೆರು.

ಶಿವಲಬಂಗಯ್ಯಗೆ ಬಿೇಳ್ಕೆಡುಗೆ

ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಸೂಲಗ್ರರಾಗಿ ಕತಡ್ವ್ಯ ನಿವಡ್ಹಿಸಿ
ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶಿವಲಂಗಯ್ಯ ಅವರನ್್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲ್ಯಿತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ಮೊೇಟಾರು ವಾಹನ
ಇನ್ಸ್ಪಕಟುರ್ ಹುದೆದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
ಪ್ರಕಿ್ರ್ರ್ರ ಯ್ ರಿೇ-ಡೂ ಕ್ರಿತಂತೆ ಕನಾ್ಣಟಕ
ಆಡಳಿತತಮಾಕ ನಾ್ಯಯಮಂಡಳಿ (ಕ್ಎಟಿ)
ಹೊರಡಿಸಿದದೆ ಆದೆೇಶಕ್ಕು ಹೆೈಕೊೇಟ್್ಣ
ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೇಡಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಿತ ರಿಟ್ ಅಜಿ್ಣಯನ್ನು

ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ಣ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತನು
ಮತ್ತಿ ನಾ್ಯಯಮೂತಿ್ಣ ಎಂ.ಜಿ. ಉಮಾ
ಅವರಿದದೆ ವಿಭಾಗಿೇಯ ನಾ್ಯಯಪ್ೇಠ
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್.
ವಿ.ಆರ್.ಲೇಕ್ೇಶ್ ಸ್ೇರಿದಂತೆ 11

ಮಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಯ್ಕು ಅಭ್ಯರ್್ಣಗಳು

ಕ್ಎಟಿ ಆದೆೇಶ ಪ್ರಶಿನುಸಿ ಹೆೈಕೊೇಟ್್ಣ
ಮಟಿಟುಲೆೇರಿದಾದೆರ.
'ಕ್ಎಟಿ ತಿೇಪ್್ಣನಂದ ನಮಮಾ ಆಯ್ಕು

ಪ್ರಕಿ್ರ್ರ್ರ ಯ್ಗೆ ತೊಂದರಯಾಗಲ್ದೆ.
ಆದದೆರಿಂದ ಕ್ಎಟಿ ಆದೆೇಶ ರದುದೆಪಡಿಸಿ,
ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕು ಪಟಿಟು ಪ್ರಕಟಿಸಲು
ಕ್ಪ್ಎಸ್ಸಿಗೆ ನದೆೇ್ಣಶಿಸಬೇಕ್'
ಎಂಬುದುಅಜಿ್ಣದಾರರಕೊೇರಿಕ್.
ಖಾಲ್ಯಿದದೆ 150 ಮೊೇಟಾರು

ವಾಹನಗಳ ಇನ್ಸ್ಪಕಟುರ್ ಹುದೆದೆಗಳ
ನೇಮಕಾತಿಗೆ 2016ರ ಫೆ. 4ರಂದು
ಕನಾ್ಣಟಕ ಲೇಕಸ್ೇವಾ ಆಯೇಗ
(ಕ್ಪ್ಎಸ್ಸಿ) ಅಜಿ್ಣ ಆಹಾ್ನಸಿತ್ತಿ.
2019ರ ಜುಲೆೈ 4ರಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ
ಆಯ್ಕು ಪಟಿಟು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತಿ.

ಕ್ಎಟಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಕಾ ತಡೆ

ಬಂಗಳೂರು: ‘ಕೊರೊನಾ
ಲ್ಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ರೈತರೊಂದಗೆಹಾಗೂಸದನದಲ್ಲಿ
ಚಚಿ್ಣಸದೆ ಸುಗಿ್ರೇವಾಜ್ಞಾಮೂಲಕ
ಎಪ್ಎಂಸಿ
ಕಾಯ್ದೆಗೆ
ತಿದುದೆಪಡಿ
ತರಲು
ಹೊರಟಿರು
ವುದು
ಸರಿಯಲಲಿ’ ಎಂದು ಜ್ಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ
ಎರ್.ಡಿ.ದೆೇವೇಗೌಡ ಹೆೇಳಿದಾದೆರ.
‘ಮಧ್ಯವತಿ್ಣಗಳ

ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಎಪ್ಎಂಸಿ ತಪ್್ಪಸಿತ್ತಿ.
ತಿದುದೆಪಡಿಯಿಂದ ಬಹುರಾಷಿಟು್ೇಯ
ಕಂಪನಗಳುಮತ್ತಿ ಬಂಡವಾಳ-
ಶಾಹಿಗಳಿಂದ ರೈತರುಶೇಷಣೆಗೆ
ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.

ರೈತರಿಗೆಮುಂದೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೇಡಲು
ಸ್ಧ್ಯವಾಗದೆಹೊೇಗಬಹುದು’
ಎಂದು ಅವರು ಟಿ್ೇಟ್ಮಾಡಿದಾದೆರ.
ಎರ್ಡಿಕ್ ಆಕ್ಷೆೇಪ:

‘ಬಹುರಾಷಿಟು್ೇಯ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ
ನಮಮಾನ್ನು ಒಪ್್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಭದ್ರತೆಯ
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೃಷಿ, ರೈತರನ್ನು
ಒಳಪಡಿಸುವುದುನಮಮಾ
ಬನನುಲುಬನನುೇಮುರಿದಂತೆ. ₹ 20
ಲಕ್ಷಕೊೇಟಿಪಾ್ಯಕ್ೇಜ್ ವೇಳೆ ಸ್ದೆೇಶಿ
ಬಗೆ್ಗಮೊೇದಮಾತನಾಡಿದದೆರು.
ಆದರ ಬಹುರಾಷಿಟು್ೇಯ
ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ರೈತರನ್ನು
ಒಪ್್ಪಸುವುದುಯಾವ ಸ್ದೆೇಶಿ?’
ಎಂದು ಜ್ಡಿಎಸ್ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ
ನಾಯಕ ಎರ್.ಡಿ.ಕ್ಮಾರಸ್್ಮಿ
ಪ್ರಶಿನುಸಿದಾದೆರ.

ಸುಗಿ್ರೇವಾಜ್ಞೆಮೂಲಕಕಾಯ್ದುಗೆ
ತದ್ದುಪಡಿ: ದೇವೇಗೌಡ ವಿರೇಧ

ಬಂಗಳೂರು: ಐದು ನಮಿಷದಲೆಲಿೇ
ಕೊೇವಿರ್ ಸೇಂಕ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ
ಮತ್ತಿ ಸ್್ಯಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ
ವೈಜಾಞಾನಕವಾಗಿ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡುವ
ಎರಡುಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭ-
ವೃದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಗುತಿತಿದೆ.
ಎಲೆಕಾಟು್ನಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ

ಜ್ೈವಿಕ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಇಲ್ಖೆಯ 'ಬಂಗ
ಳೂರು ಬಯೇ ಇನೇವೇಷನ್
ಸ್ಂಟರ್'ನೇತೃತ್ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು45ಕಂಪನ
ಗಳು ಸಂಶೇಧನಯಲ್ಲಿತೊಡಗಿವ.
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಹಾಗೂ ಐಟಿ–

ಬಿಟಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.
ಅಶ್ತಥೆನಾರಾಯಣ ಅವರು ಗುರುವಾರ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿ, ಸಂಶೇಧಕರ ಜತೆ
ನೇರ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಎಸ್ಎನ್ ಲೆೈಫ್ಸ್ೈನಸ್ಸ್ನ ಕಫ/

ಸ್್ಯಾಬ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಆರ್ಎನ್ಎ
ಬೇಪ್ಣಡಿಸುವಪ್ರೇಗಾ್ರಂಬಲ್ರೊಬೊ
ಟಿಕ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.
‘ಕೊೇವಿರ್ ಸೇಂಕಿಗೆ ಔಷಧ

ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದರ ಜತೆಗೆ ಕಡಿಮ
ವಚಚುದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿತವಾಗಿ ಸೇಂಕ್ ಪತೆತಿ
ಮಾಡುವುದು ನಮಮಾ ಆದ್ಯತೆ. ಈ
ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಗಳುಸೇಂಕ್
ಪತೆತಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಪಡಿಸು-

ವಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಣನರತವಾಗಿವ. ಒಂದು
ಕಂಪನಯು ಔಷಧ ಸಂಶೇಧನಯಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
ಸಮಿತಿ ರಚನೆ:ಈಸ್ಟುಟ್್ಣಅಪ್ ಕಂಪನ
ಗಳು ಇನನುಷ್ಟು ಪರಿಣಾಕಾರಿಯಾಗಿ
ತಮಮಾ ಸಂಶೇಧನಾ ಕಾಯ್ಣ ಮುಂದು
ವರಿಸಲು ಸಕಾ್ಣರದಂದಲ್ ಸ್ಕಷ್ಟು
ಸಹಕಾರಬೇಕ್.ಈಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿಕಂಪನ
ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಕಾ್ಣರದ ಮಧ್್ಯ ಸಮ
ನ್ಯಸ್ಧಿಸಲುಉನನುತಮಟಟುದಸಮಿತಿ
ಯಂದನ್ನು ರಚಿಸಲುಸೂಚಿಸಿದರು.

5 ನಿಮಿಷದಲ್ೋ ಪರಿೋಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಒಬಂದೇಬಾರಿಗೆ 8
ಮಾದರಿ ಪರಿೇಕ್
ಎಸ್ಎನ್ ಲೆೈಫ್ಸ್ೈನ್ಸ್ಪ್ರೇಗಾ್ರಂ
ಬಲ್ರೊಬೊಟಿಕ್ಯಂತ್ರವು
ಕಫ/ಸ್್ಯಾಬ್ಗಳ ಕಿಲಿನಕಲ್
ಮಾದರಿಯಆರ್ಎನ್ಎ
ಪ್ರತೆ್ಯೇಕಿಸುವ ಕ್ಲಸಮಾಡು
ತತಿದೆ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್
ಮಾದರಿಗಳ ಪರಿೇಕ್ಷೆಮಾಡು
ವುದುಈಯಂತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ.
ಜತೆಗೆ ಪ್ರತಿಮಾದರಿಯ
ಆರ್ಎನ್ಎ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕಿಸುವ
ವಚಚುವು ₹ 500ರಿಂದ ₹ 150ಕ್ಕು
ಇಳಿಕ್ಯಾಗಲ್ದೆ.

ನಿಧನವಾತೆತೆ

ಕನಕಪುರ:
ತಲ್ಲಿಕಿನ
ಚಿಕಕುಮುದುವಾಡಿ
ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್
ಮಾಜಿಅಧ್ಯಕ್ಷ,
ನವೃತತಿ ಕಂದಾಯ
ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ಶಿವಲ್ಂಗಯ್ಯ ಗುರುವಾರ-

ಬಳಿಗೆ್ಗ ನಧನರಾದರು.
ಇವರಿಗೆ ಪತಿನು, ಮಗಮತ್ತಿ

ಮಗಳು ಇದಾದೆರ. ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಂದ
ಅನಾರೊೇಗ್ಯಕ್ಕು ತ್ತತಿಗಿದದೆ ಇವರು
ಆಸ್ಪತೆ್ರ್ರ್ಪ ಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡೆದುವಾರದ
ಹಿಂದೆಯಷಟುೇ ಮನಗೆ
ವಾಪಸ್ಗಿದದೆರು.
ಮಧಾ್ಯಹನು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕುರ

ನರವೇರಿತ್.

ಎ.ಶಿವಲಬಂಗಯ್ಯ

ಚಂತಾಮಣಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಟೊಮಟೊ
ಮಾರುಕಟಟು, ಶೌಚಾಲಯ ಮತಿತಿತರ
ಕಡೆ ಕೂಲ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದೆ
20 ವಲಸ್ ಕಾಮಿ್ಣಕರನ್ನು ಗುರುವಾರ
ಬಿಹಾರಕ್ಕು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲ್ಯಿತ್.
ಲ್ಕ್ಡೌನ್ನಂದ ಸಥೆಗಿತಗೊಂಡಿ-

ದದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ
ಹೊೇಗುವ ವಲಸ್ ಕಾಮಿ್ಣಕರು,
ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವ್ಣ
ಜನಕರು ತಮಮಾ ತವರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಹೊೇಗಲು ಸಕಾ್ಣರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ
ಕೊಟಿಟುದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ವಾಪಸ್
ಹೊೇಗುತಿತಿದೆದೆೇವ ಎಂದು ವಲಸಿಗರು
ಅಭಪಾ್ರಯ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
ತಲ್ಲಿಕ್ ನೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಡಾ.ನಾಗೆೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ,
ವಲಸಿಗರು ಸ್ೇವಾ ಸಿಂಧು ಮೂಲಕ
ಸಕಾ್ಣರಕ್ಕು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ
ದದೆರು. ಈ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರನ್ನು
ಅವರ ಖಚಿ್ಣನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುತಿತಿದೆದೆೇವ
ಎಂದರು.

ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳದ
ವಲಸೆಕಾಮಿಕಾಕರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಚಂತಾಮಣಿ: ಸದಾ ಬರಗಾಲಕ್ಕು ತ್ತತಿ
ಗುವ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ತ ನೇರಾವರಿಗಾಗಿ
15 ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತಿತಿರುವಹೊೇ
ರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಕ್.ಸಿ.ವಾ್ಯಲ್ ನೇರು
ಹರಿಯುತಿತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ

ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ್.ವಿ.ರಘುನಾಥರಡಿ್ಡ
ಹೆೇಳಿದರು.
ಕ್ರುಟಹಳಿ್ಳ ಮತ್ತಿ ದಂಡುಪಾಳ್ಯ

ಕ್ರಗಳಿಗೆ ಹರಿದ ಕ್.ಸಿ.ವಾ್ಯಲ್ ನೇರಿಗೆ
ಕನಾ್ಣಟಕರೈತ ಸಂಘಟನಮುಖಂಡರು
ಗುರುವಾರಕ್ರುಟಹಳಿ್ಳಯಜಾಕ್ವಲ್
ಬಳಿಪೂಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಿಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹೇರಾಟದ ಫಲ ಕ್.ಸಿ.ವಾ್ಯಲ ನಿೇರು
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