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ಾರ ೆೆ ಅ ವೃ  ಾಮಾ ತಾಸೆ:
ಪಜ ಮಾೌರರು, ಾನ ಆಡ"ತ ಪ#ದ %ಾಯಕರು, (ೊಮ*ನಹ", ವಲಯದ
ಜಂ/ ಆಯುಕ0ರು, ಅರಣ ಉಪ ಸಂರ#ಾ3ಾ(ೆೆಗಳ6), ಜಲಮಂಡ" ಅ3ಾಗಳ6 ಾಗೂ
ಇತೆ ಗಣರುಗಳ6 ಇಂದು ಾರ ೆೆ ಅ ವೃ  ಾಯ8 ಕುತಂ9ೆ ತಾಸೆ ನ:ೆ;ದರು.
ಜರಗನಹ", <ಾ=8 <ಾ>0ೆ ಬರಯವ ಾರ ೆೆ ಅ ವೃ  ಾಮಾ ಭರ ಂದ
ಾAದುB, CೆಂಬD <ೇFೆೆ ಾಮಾ ಮುAಸುವಂ9ೆ ಮಾೌರರು ಅ3ಾಗ"ೆ 9ಾೕತು
ಾCದರು.
2016ರGH ICಎKಂದ IIಎಂ>ೆ ಹಾ0ಂತಸLಾKತು. ಬ"ಕ ೆೆ ಅ ವೃ ೆ
2016-17ರGH ಾಜ ಸಾ8ರದ ನಗೋ9ಾMನ ಅನುNಾನದC 6 ೋ/ ರೂ., 2017-18ರGH Oಒೆ
ಅನುNಾನದC 5.75 ೋ/ ರೂ. ಅನುNಾನ Iಡುಗ:ೆQಾAದುB, ಕFೆದ ವಷ8 IIಎಂ>Kಂದ
ಅ ವೃ  ಾಮಾ ೈೆT0ೊಳ,LಾANೆ. ಈಾಗLೇ ೆೆ ಸುತ0ಲೂ ತ:ೆೋ:ೆ VW8;
ಅದರ XೕLೆ ತಂT(ೇG ಅಳವCಸುವ ಾಗೂ ಎರಡು ಮುಖ NಾZರಗಳ Vಾ8ಣ ಾಯ8
ಮುA Nೆ. ಮFೆ Vೕರು ೆೆೆ ಸಾಗ<ಾA ೇರಲು ಒಂಬತು0 ಕ:ೆ ;ೕXಂ[ ೊಳ<ೆಗಳನು\
ಅಳವCಸLಾANೆ. 3.2 .Wೕ ಉದBದ <ಾಯು]ಾರ ಪಥ Vಾ8ಣದ ೆಲಸ ಮತು0 ಎರಡು
ಕ:ೆ ೋC Vಾ8ಣ ಾಮಾ ಪ_ಗTಯGHNೆ ಎಂದರು ಅ3ಾಗಳ6 ಾ`T VೕCದರು.
2019-20ರGH ನವ (ೆಂಗಳaರು ಅನುNಾನದC 5 ೊ/ ರೂ. Iಡುಗ:ೆQಾAದುB, ೆೆ
ಅಂಗಳದGH ಉNಾನ, ಒಂದು ಕLಾb, ಮಕ"ೆ ಆಟದ XೖNಾನ, Nೋb ]ಾರ,
ಾವ8ಜVಕ dೌeಾಲಯ Vಾ8ಣ ಾC ಾರ ೆೆಯನು\ ನಗರದ ಪ_<ಾ; 9ಾಣವ%ಾ\A
ಾಡLಾಗುವfದು ಎಂದು ಅ3ಾಗಳ6 ಾ`T VೕCದರು.
ಈ <ೇFೆ ಮಾೌರರು ಾತ%ಾC, ಾರ ೆೆ ಅ ವೃ  ಾಮಾೆ <ೇಗ VೕC
ವgಾ8ಂತNೊಳಾA ಮುAಸುವಂ9ೆ ಅ3ಾಗ"ೆ 9ಾೕತು ಾCದರು.

14.49 ೋ/ಯGH ಎh / > ಅಳವCೆ :
ಜರಗನಹ", ಮತು0 ಆDIಐ ಬ:ಾವೆಗ"ಂದ ೆೆೆ ೇರುT0ರುವ 9ಾಜVೕರನು\
ಸಂಸಸಲು ಜಲಮಂಡ" ವTKಂದ ಎಂಟು ಎಕೆ ಪ_NೇಶದGH 14.49 ೋ/ ರೂ. ವK; 50
ಲ# GೕಟD ಾಮಥ8ದ ಎh / > Vಾ8ಣ ಾಡLಾಗುT0Nೆ. ಎh / >Kಂದ
ಸಂಸಸುವ Vೕರನು\ <ಾಯು]ಾರದ ಪಕದGH ೊಳ<ೆಗಳನು\ ಅಳವC; ೆೆೆ
IಡLಾಗುವfದು ಎಂದು ಜಲಮಂಡ" ಾಯ8 V<ಾ8ಹಕ ಅ ಯಂತರರು ಮಾೌರೆ
ಾ`T VೕCದರು.

ಜಲಮಂಡ" ಅ3ಾಗ"ೆ Tೕವ_ ತಾkೆ :
ಾರ ೆೆ ಸುತು0ಲು ಜಲಮಂಡ"Kಂದ ಾVಟ ೈl Lೈm ಅಳವCಸ(ೇಕು.
ಆದೆ ಇರುವೆೆ ಜಲಮಂಡ"Kಂದ QಾವfNೇ ಾಮಾ ಾ_ರಂ ಸNೇ ಇರುವfದನು\
ಕಂಡ ಮಾೌರರು ಸಂಬಂಧಪಟo ಅ3ಾಗ"ೆ Tೕವ_ ತಾkೆೆ 9ೆೆದುೊಂಡರು.
Vೕವf ಾಡ(ೇರುವ ೆಲಸವನು\ IIಎಂ> ವTKಂದ ಾಡLಾಗುT0Nೆ. ಪ_T
(ಾಯೂ Vಮೆ %ೆನ>ಸುತ0Lೇ ಇರ(ೇಾ, 9ಾಜ Vೕರು %ೇರ<ಾA ೆೆಯ ಒಡಲು
ೇರುT0Nೆ. %ಾವf ೋkಾಂತರ ರೂ. ವK; ಾಮಾ ನ:ೆಸುT0ರುವfದು 9ಾಜ Vೕರು
ೆೆೆ ೇರುವfದಾ ಎಂದು ಜಲಮಂಡ" ಅ3ಾಗಳ XೕLೆ ಗರಂ ಆದರು. ಅದೆ ಸಾಯಕ
ಇಂOVಯD ಪ_T_K; ಈಾಗLೇ kೆಂಡD ಆANೆ. 15

ನNೊಳಾA ಾಮಾ

ಾ_ರಂ ಸLಾಗುವfದು ಎಂದರು. ಅದೆ ಮಾೌರರು 15

ನNೊಳಾA ಾ_ರಂಭ<ಾಗ ದBGH

ಕಟುoV/oನ ಕ_ಮ ೈೊಳ,Lಾಗುವfದು ಎಂದು ಎಚqೆ VೕCದರು.

]ದುr ಕಂಬಗಳ6 9ೆರವfೊ";:
ೆೆ sಾಗದGH 25ಕೂ ೆಚುq ]ದುr ಕಂಬಗ"ದುB, ಅದನು\ ಕೂಡLೆ 9ೆರವfೊ"ಸುವಂ9ೆ
(ೆಾಂೆ ಮಾೌರರು ಕೆ ಾC T";ದರು.
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