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ಕಾರವಾರ: ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ
ಬರುವವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಯೋವಿಡ್
ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ ತರಬಯೋಕು.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಪಾಸಣಾ ಕಯೋಂದ್ರದಲ್ಲಿ
₹ 270 ಪಾವತಿಸಿ ರ್ಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್
(ಆರ್.ಎ.ಟಿ) ಮಾಡಿಸಿಕಳ್ಳಬಯೋಕು
ಎಂಬ ಗಯೋವಾದ ನಿಯಮಕಕೆ
ಕಾರವಾರ ಭಾಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಂದ
ಮಂಗಳವಾರ ತಿಯೋವ್ರ ಆಕ್ಯೋಪ
ವ್ಕ್ತವಾಯಿತು.
ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ

ನೂರರು ಯುವಕರು ಎಂದಿನಂತೆ
ಬಳಗೆಗೆ ಕಲಸಕಾಕೆಗಿ ಗಯೋವಾದತ್ತ
ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದ ಗಯೋವಾ ಪೊಲ್ಯೋಸ್
ಸಿಬ್ಂದಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಕಾಕಾರದ
ಆದಯೋಶವನ್ನು ತಿಳಸಿದರು. ಇದರಂದ
ಕಂಗೆಟಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಮುಖಂಡ ಸತಿಯೋಶ ಸೈಲ್ ಗಮನಕಕೆ
ತಂದರು. ಅವರು ಸ್ಥಳಕಕೆ ತೆರಳ ಅಲ್ಲಿನ
ಅಧಿಕಾರಗಳಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ
ನಡೆಸಿದರು.
‘ಅತ್ಲ್ಪ ವಯೋತನಕಕೆ ದುಡಿಯುವ

ಮಂದಿ ಪ್ರತಿದಿನ ₹ 270 ಹಯೋಗೆ
ಪಾವತಿಸುತಾ್ತರೆ? ಅಲಲಿದಯೋ ಅವರು
ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥಯವರು
ಕಯೋವಿಡ್ನೆಗೆಟಿವ್ಪರಯೋಕ್ಮಾಡಿಸುವ
ಜವಾಬ್್ದರ ವಹಿಸಿಕಳ್ಳಬಯೋಕು’ ಎಂದು

ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಯೋವಾದ

ಅಧಿಕಾರಗಳು ಹಿರಯ
ಅಧಿಕಾರಗಳಂದಿಗೆ ಚರ್ಕಾಸಿ,
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ
ಹೊಯೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಟ್ರು.

ಗುರುತಿನ ರ್ಯೋಟಿ ಮತು್ತ ಸಂಸ್ಥಯವರು
ಮಾಡಿದ ಕಯೋವಿಡ್ ಪರಯೋಕ್ಷಾ
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟ್ಕಳ್ಳಲು
ಸೂರ್ಸಿದರು. ಉಳದಂತೆ,
ಗಯೋವಾಕಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಎಲಲಿರೂ
72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪಡೆದಿರುವ
ಆರ್.ಟಿ.ಪಿ.ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ

ಹಾಜರುಪಡಿಸಬಯೋಕು. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ,
₹ 270 ಪಾವತಿಸಿ ಆರ್.ಎ.ಟಿ ಪರಯೋಕ್

ಮಾಡಿಸಿಕಳು್ಳವುದನ್ನು ಗಯೋವಾ
ಸಕಾಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯಗಳಸಿದ.

ಆಕ್ಷೇಪದ ಬಳಿಕ ಬಗೆಹರಿದ ಗೆೊಂದಲ
 270 ಪಾವತಿಸಿ ಆರ್.ಎ.ಟಿ.ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೊೋವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ

ರ್ರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿಯ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ
ಗೊೋವಾಕಕೆ ತೆರಳಲು ನೂರಾರು ಉದೊ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಂತಿದ್ದರು

l ರ್ಯಾಪಿಡ್ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಸೂಚಿಸಿದ್ದಗೀವಾ

l ನೆಗೆಟಿವ್ವರದಿ
ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ

l ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು
ಕಟ್ಟುನಿಟಿಟುನ ಕ್ರಮ

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ
ಆರ್.ಎ.ಟಿ ಕಡ್ಡಾಯ

ಮಾಡಿಲಲೆ. ಆದರೆ, ಎಲಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ
ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಸೂಚನೆಯಂತೆ
ಮಂದುವರಿಯಲಾಗುವುದು
ಮುಲ್ಲೈಮುಗಿಲನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

14 ದಿನಕ್ವಾರೊಂಟೈನ್
ಗೋವಾಮೂಲಕಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರಮಾಹಿತಿಯನ್್ನ
ಮಾಜಾಳಿಯಲ್್ಲರುವರಾಜ್ಯದ ತಪಾಸಣಾ ಕ್ೋಾಂದ್ರದಲ್್ಲ ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜಿಲೆ್ಲಯಮೂಲಕ ಬೋರೆ ಜಿಲೆ್ಲಗಳು ಅಥವಾರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಾದರೆ ಅವರ ವಿವರಗಳನ್್ನಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಾಂದುವೋಳೆ ಅವರು ಜಿಲೆ್ಲಯಲ್್ಲ ಕ್ಲವು ದಿನವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಂದವರಾದರೆ, ಕ್ೈಗೆ
ಮುದೆ್ರಯೊತಿ್ತ 14 ದಿನಗಳಕಾವಾರಾಂಟೈನ್ಗೆಸೂಚಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸೋರಿದಾಂತೆ ಕ್ಲವುರಾಜ್ಯಗಳಿಾಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂಈಸೂಚನೆ
ನೋಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಮಾಜಾಳಯಕಯೋವಿಡ್ ಚೆಕ್ಪೊಯೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ ಇಬ್ರೆಯೋ ಸಿಬ್ಂದಿ

ಕಾಯಕಾ ನಿವಕಾಹಿಸುತಿ್ತದ್್ದರೆ. ಅವರ ಬಳ ಒಂದು ಥರ್ಕಾಮಿಯೋಟರ್ಮತು್ತ
ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಆಕಿಸ್ ಮಿಯೋಟರ್ ಇದ. ಒಂದುವಯೋಳೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್್
ಹಚ್ಚಾದರೆಮಾಹಿತಿ ನಿಯೋಡಲುಕಾಯಬಯೋಕಾಗುತ್ತದ. ಇದರಂದ ಪ್ರಯಾಣದ
ಸಮಯವ್ಥಕಾವಾಗುತ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟ್ ಸಿಬ್ಂದಿ ನೆಯೋಮಿಸುವುದು
ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರದಮಂಗಳೂರನನಾಗೆಯೋಶ ಪ್ರಭು ಹಯೋಳದರು.

‘ಆರ್.ಎ.ಟಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರೊಂಭಿಸಿ’
ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲವು ದಿನಗಳಂದ ದಿನವೂಕಯೋವಿಡ್ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ
ಸಂಖ್್ಯು 100ರ ಒಳಗಿದ. ಇದಯೋ ಸಿ್ಥತಿ ಕಾಯು್ದಕಂಡುಹೊಯೋಗಲು
ಮತ್ತಷ್ಟ್ ಕಟ್ಟ್ನಿಟಿಟ್ನ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್. ಹಾಗಾಗಿ,ಮಾಜಾಳಯಲ್ಲಿ
ಹೊರರಜ್ಗಳಂದ ಬರುವವರಗೆಕಯೋವಿಡ್ರ್ಪಿಡ್ ಪರಯೋಕ್ಷಾ
ವ್ವಸ್ಥ ಶಯೋಘ್ರವಯೋ ಆರಂಭಿಸಬಯೋಕು. ಅದರಲ್ಲಿಗಯೋವಾಮೂಲಕ
ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಇತರರಜ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಮಯೋಲ್ ತಿಯೋವ್ರ ನಿಗಾ
ಇಡಬಯೋಕು ಎಂಬುದುಕಾರವಾರ ನಿವಾಸಿ ರಮಯೋಶನಾಯಕೆ ಅವರ
ಆಗ್ರಹವಾಗಿದ.

ಶಿರಸಿ: ನಗರಕಕೆ ದಿನವಿಡಿಯೋ ನಿಯೋರು
ಪೂರೆೈಕಗೆ ವ್ವಸಿ್ಥತ ಯಯೋಜನೆ
ಜಾರಗಳಸಲಾಗಿದು್ದ,₹38.12ಕಯೋಟಿ
ರ್ತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಗೆ ಶಯೋಘ್ರದಲ್ಲಿ
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ ನಡೆಯಲ್ದ ಎಂದು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಕ್ಷ ವಿಶ್ಯೋಶ್ರ ಹಗಡೆ
ಕಾಗೆಯೋರ ಹಯೋಳದರು.
ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ

ಯಯೋಜನೆ ಜಾರ ಕುರತು ಸದಸ್ರು,
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಜತೆ ಮಂಗಳವಾರ
ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ‘ಕಂಗೆ್ರ
ಹೊಳೆಯಿಂದ ನಿಯೋರು ಸರಬರಜಿಗೆ
ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು
ರಸ್ತಯ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕಕೆ
ಸ್ಥಳಂತರಸಬಯೋಕು. ಹೊಸದ್ಗಿ
ಅಳವಡಿಸುವ ಪೈಪ್ಗಳನೂನು ಅದರ
ಪಕಕೆದಲ್ಲಿಯೋ ಅಳವಡಿಸಬಯೋಕು’ ಎಂದರು.

‘ದಿಯೋರ್ಕಾವಧಿ ಬಳಕ ಬರುವ
323 ಎಂ.ಎಂ. ಅಳತೆಯ
ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದ.
ರಘವಯೋಂದ್ರ ವೃತ್ತದ ಬಳಯ ನಿಯೋರು
ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದವರೆಗೆ ಪೈಪ್ಲ್ೈನ್
ಸಂಪಕಕಾ ಸಿಗಲ್ದ. 215 ಎಚ್ಪಿ
ಸಾಮಥ್ಕಾದ ಪಂಪ್ಸಟ್ ಬಳಸಿ
ನಿಯೋರು ಸಯೋದಲಾಗುತ್ತದ. ಗಾಂಧಿನಗರ,
ನಮಾಜಗುಡಡಾ, ಮರಠಿ ಕಪ್ಪದಲ್ಲಿ
ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ಲ್ಯೋ. ಸಾಮಥ್ಕಾದ
ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಸಾ್ಥಪನೆಯಾಗಲ್ದ.
10,300 ಮನೆಗಳಗೆ ಮಿಯೋಟರ್ ಸಹಿತ
ನಳದ ಸಂಪಕಕಾ ನಿಯೋಡಲಾಗುತ್ತದ’
ಎಂದು ವಿವರಸಿದರು.
ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕೆ,

ಉಪಾಧ್ಕ್ ವಿಯೋಣಾ ಶಟಿಟ್, ಪೌರಯುಕ್ತ
ಕಯೋಶವಚೌಗುಲ್ ಇದ್ದರು.

‘ನಿರೊಂತರ ನಿೀರುಪೂರೈಕೆಗೆಯೀಜನೆ’

ಶಿರಸಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವಿಶ್ೋಶ್ರ ಹೆಗಡೆ ರ್ಗೋರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು

ಪರಸ್ಪರ ಅೊಂತರ ಕ್ಯ್್ದಕೊಳ್ಳಿ

ಕುಮಟಾ: ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಅಘನಾಶನಿ
ಹಿನಿನುಯೋರು ಬ್ಡ ಸಮಿಯೋಪದ ತುಂಬಲಿಕಟ್ಟ್
ಕಟಭಾಗ ಗಜನಿಯಲ್ಲಿ ರೆೈತರು
ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಗಗೆ ಭತ್ತ
ಬಿತ್ತನೆಕಾಯಕಾನಡೆಸಿದರು.
ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ಗಜನಿ

ಪ್ರದಯೋಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿ್ಂಟ್ಲ್ ಕಗಗೆ
ಭತ್ತದ ಬಿಯೋಜ ರೆೈತರು ಬಿತಿ್ತದರು. ಹಿಯೋಗೆ
ಬಿತಿ್ತದ ಬಿಯೋಜವನ್ನು ಮರು ನಾಟಿ
ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಅದಕಕೆ ಗಬ್ರ,
ಔಷಧಿ ಕೂಡ ಬಳಕ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ.
ಭತ್ತದ ಪೈರು ತಾನಾಗಿಯೆಯೋ ಬಳೆದ
ನಂತರ ಅಕಟ್ಯೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಅದರ ತೆನೆ ಕಟ್ವು ಮಾಡಿ ಹುಲಲಿನ್ನು
ಮುಂದಿನ ಬಳೆಗೆ ಗಬ್ರವಾಗುಂತೆ
ಬಿಡುತಾ್ತರೆ,
‘ಔಷಧ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕಗಗೆ

ಭತ್ತ ತಳಯ ಬಿಯೋಜದ ಕರತೆಯಿದ,
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ ವಿದ್್ಲಯದ
ಎಂ.ಎಸ್. ಸಾ್ಮಿನಾಥನ್ ಫಂಡೆಯೋಷನ್
ವತಿಯಿಂದ ಬಿಯೋಜ ಪೂರೆೈಸಲಾಗಿದ. ಈ
ವಷಕಾ ಎರಡು ಕಿ್ಂಟ್ಲ್ ಬಿಯೋಜ ಬಿತ್ತನೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೋ ವಷಕಾ ಕಗಗೆ

ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೂ ನೆರೆಯಿಂದ
ಬಳೆ ಹಾಳಗುತ್ತದ’ ಎಂದುರೆೈತ
ಮುಖಂಡಜಗನಾಥನಾಯಕೆ ತಿಳಸಿದರು.
‘ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಗಗೆ ಭತ್ತ ಕೃಷಿ

ನಮೂದು ಇಲಲಿದಿರುವುದರಂದ ಬಳೆ
ಹಾನಿಯಾದರೆ ಬಳೆವಿಮಾ ಪರಹಾರ
ದರೆಯುವುದಿಲಲಿ. ಸಕಾಕಾರ ಎಲಲಿ
ರೆೈತರ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಗಗೆ ಭತ್ತ ಬಳೆ

ನಮೂದಿಸಬಯೋಕು’ಎಂದುಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಎಂ.ಎಸ್. ಸಾ್ಮಿನಾಥನ್

ಫಂಡೆಯೋಷನ್ನ ಮಣಿಕಂಠ ಗುನಗಾ,
ರೆೈತರದ ಶವರಮ ಮಡಿವಾಳ,
ಗಣಪತಿ ನಾಯಕೆ, ಮಹಾಬಲ್ಯೋಶ್ರ
ಮಡಿವಾಳ, ರಮ ಪಟಗಾರ,
ದಯಾನಂದ ನಾಯಕೆ, ಈಶ್ರ ನಾಯಕೆ
ಇದ್ದರು.

ತುಂಬ್ಲೆಕಟ್ಟಾ ಗಜನಿಯಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗ ಬಿತ್ತನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಘನಾಶಿನ ಹಿನ್ೋರಿನ ತಂಬ್ಲೆಕಟಾಟಾ ಕಟಭಾಗ ಗಜನಯಲ್ಲಿ
ಮಂಗಳವಾರ ರೈತರು ಕಗ್ಗ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು

ಅಾಂಕೋಲಾ: ಕಾರವಾರ-ಅಂಕಯೋಲಾ ಕ್ಯೋತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲ್ ನಾಯಕೆ,
ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ವಂದಿಗೆ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಗದ್ದಯಲ್ಲಿ ಟ್್ರಯಾಕಟ್ರ್
ಚಲಾಯಿಸಿ ಉಳುಮಮಾಡಿದರು. ‘ಫಲವತ್ತತೆಯೆಡೆಗೆರ್ದಲ ಹಜ್ಜೆ’ ಎಂಬ
ಕೃಷಿ ಚಟ್ವಟಿಕಗೆ ವಿನೂತನವಾಗಿಚ್ಲನೆ ನಿಯೋಡಿದರು.
ಕಾರವಾರ-ಅಂಕಯೋಲಾ ಕ್ಯೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟ್ವಟಿಕ ಉತೆ್ತಯೋಜಿಸಲು ಮತು್ತ

ಯುವಜನರನ್ನು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಆಕಷಿಕಾಸಲು 50 ಎಕರೆ ಗೆಯೋಣಿಭೂಮಿಪಡೆದುಕೃಷಿ
ಮಾಡುವುದ್ಗಿಶಾಸಕಿ ಹಿಂದ ತಿಳಸಿದ್ದರು.
‘ನಷಟ್ದ ಭಯದಿಂದ ಜನತೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಗುತಿ್ತದ್್ದರೆ.

ಯುವಕರು ಕೃಷಿ ಬಿಟಟ್ ಪರಣಾಮ ಭೂಮಿ ಬಂಜರಗುತಿ್ತದ. ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತು್ತ ಕೃಷಿ ಅಗತ್ ಜನರಗೆ ಅಥಕಾವಾಗಿದ. ತಾಲ್ಲಿಕಿನ
ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮತು್ತ ರೆೈತರನ್ನು ಉತೆ್ತಯೋಜಿಸಲು ಈ
ಪ್ರಯತನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಯೋನೆ. ಇದು ನನನು ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿ, ಸ್ಥಳಯೋಯ ರೆೈತರಗೆ
ಹರ್ಚಾನ ಸೌಲಭ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಪ್ರಯತಿನುಸುತೆ್ತಯೋವ’ ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲ್
ಹಯೋಳದರು.
ವಿಧಾನಪರಷತ್ ಸದಸ್ ಶಾಂತಾರಮ ಸಿದಿ್ದ, ‘ನ್ಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು

ರಜಕಿಯೋಯದಲ್ಲಿ ವಿರಳ. ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲ್ ಗದ್ದಗಿಳದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡು ಮಾದರಯಾಗಿದ್್ದರೆ. ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಚಟ್ವಟಿಕಯಲ್ಲಿಯೂ
ಮುಂದಿದ್್ದರೆ’ ಎಂದರು.

‘ಫಲವತ್ತತೆಯೆಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಟ್್ರಯಾಕಟುರ್ ಚಲಾಯಿಸಿ
ಉಳುಮೆಮಾಡಿದಶಾಸಕಿ

ಕಾರವಾರ: 01223 ಮತು್ತ 01224
ಸಂಖ್್ಯ ಲಯೋಕಮಾನ್ ತಿಲಕ್
ಟಮಿಕಾನಲ್ – ಎನಾಕಾಕುಳಂ ಜಂಕ್ಷನ್
ನಡುವಿನ ‘ಡುರಂತೊ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್’
ವಿಶಯೋಷ ರೆೈಲು ಸಂಚ್ರವು ಜುಲ್ೈ
10ರಂದಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗಲ್ದ.
01223 ಸಂಖ್್ಯ ರೆೈಲು

ಲಯೋಕಮಾನ್ ತಿಲಕ್ ಟಮಿಕಾನಲ್ನಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರರತಿ್ರ
8.50ಕಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲ್ದ.
ಮರುದಿನ ಸಂಜ್ 7.40ಕಕೆ ಎನಾಕಾಕುಳಂ
ತಲುಪಲ್ದ. 01224 ಸಂಖ್್ ರೆೈಲು
ಎನಾಕಾಕುಳಂನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ
ಮತು್ತ ಭಾನ್ವಾರ ರತಿ್ರ 9.30ಕಕೆ
ಹೊರಡಲ್ದ. ಮರುದಿನರತಿ್ರ 9.45ಕಕೆ
ಲಯೋಕಮಾನ್ ತಿಲಕ್ ನಿಲಾ್ದಣಕಕೆ
ತಲುಪಲ್ದ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮುಂಗಡ
ಟಿಕಟ್ ಕಾಯಿ್ದರಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು
ಎಂದುಕಂಕಣ ರೆೈಲ್್ ತಿಳಸಿದ.

ಡುರೊಂತೊ
ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟು
ರೈಲುಪುನರರೊಂಭ

ಗೋಕರ್ಣ: ಸಮಿಯೋಪದ ಬ್ವಿಕಡಲಿದ
ಬಳಬೈಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪಿ್ಪ ಅಂಕಯೋಲಾ
ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಬಳಂಬರದ ಪ್ರಸನನು ದಯೋವು
ಗೌಡ (23) ಮೃತಪಟಿಟ್ದ್್ದರೆ.
ಕಲಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಯೋಕಣಕಾದ

ಬಿಜ್ಜೆರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು,
ರುದ್ರಪಾದದಿಂದ ಬ್ವಿಕಡಲಿದ ಬಳ
ಹೊಯೋಗುತಿ್ತದ್್ದಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ.
ಗಯೋಕಣಕಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ
ದ್ಖಲಾಗಿದ.

ಬೈಕ್ ಸವಾರಸಾವು


