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ಈೕಪರ ಎ ೇ ೆ

ಾಾ ಾಮಾ ತಾಸೆ:

ೊರಮಂಗಲ ೋ ವ !" ಜಂ$% ಬ' ನೆಯು+,ರುವ ಎ ೇ ೆ
ಾಮಾ ಪ-ಗ+ಯ ತಾಸೆ

ಾಾ

ೇ.ೆ ಪ/ಜ0 ಮ1ಾೌರರು, 3ಾನ0 ಆಡ'ತ ಪ$ದ

7ಾಯಕರು, 3ಾನ0 9ೆ:ಎ; 7ಾಯ<, ೋರಮಂಗಲ 3ಾನ0 ಸದಸ0ರು, ದ=ಣ ವಲಯ ಜಂ?
ಆಯುಕ,ರು, @ೕಜ7ಾ ABಾಗದ ಮುಖ0 ಅEಯಂತರರು 1ಾಗೂ ಇತGೆ ಗಣ0ರುಗಳI ಇದJರು.
ೊರಮಂಗಲ 100 ಅ: ಮುಖ0 ರೆ,ಯK ಸಂLಾರ ದಟNೆ ಕ:O 3ಾಡುವ
ಉQೆJೕಶSಂದ ಈೕಪರ TಗU

ಂದ

ೇಂS-ೕಯ ಸದನ ಜಂ$% ವGೆೆ ಎ ೇ ೆ

ಾಾ ಾಮಾ ಪ-ಗ+ಯKದುJ, ಾಮಾೆ

ೇಗ ೕ: ತVತ ಾW ಮುWಸುವಂXೆ

ಮ1ಾೌರರು ಅY ಾಗ'ೆ ಸೂZTದರು.
2017 ಅ ೊNೕಬ ನK ಎ ೇ ೆ
Oೕ]ೆ^ೕತು ೆಯನುU 214

ೋ? ರೂ.

ಾಮಾ ಾ-ರಂETದುJ, ಒಟುN 2.5 <.\ ಉದJದ
ೆಚ`ದK 3ಾ"ಣ 3ಾಡ]ಾಗು+,Qೆ. ಅದರಂXೆ 81

aಲK ಗಳ 3ಾ"ಣ ಾಮಾ ಮುWಯುವ ಹಂತ ೆc ತಲುaದುJ, Oೕ]ೆ^ೕತು ೆಯK ಏಳI
ಜಂ$% ಗಳI, 4 Ramp, ರೆ,ಯ ಎರಡು ಬSಯK ತ]ಾ ಎರಡು ಪಥಗಳI ಬರ ೆ.
Oೕ]ೆ^ೕತು ೆ 3ಾಗ"ದK ಬರುವ 39 ಮರಗಳK 25 ಮರಗಳನುU ಸj.ಾಂತಸ]ಾWQೆ.
ಇನುU'ದ ಮರಗಳK

ೊಂkೆಗಳನುU 3ಾತ- ಕ ಾವ 3ಾಡದುJ, ಮರಗ'ೆ lಾವQೇ

1ಾಯುಂ ಾಗುವSಲK ಎಂದು ಅY ಾಗಳI 3ಾm+ ೕ:ದರು.

ಸ9ಾ"ಪರ ರೆ, 3ಾಗ"Sಂದ ಈೕಪರ ಕೆ 1ೋಗಲು 1ೆಚು`ವlಾW ಒಂದು Ramp
ಅಳವ:ಸ]ಾಗು+,ದುJ, ಅದ ೆc ೆಂn 9ಾ%^ ೕಸo" ಇ^pಟೂ0n

ಾ]ೇಂದ 9ಾಗ

ಪೆದು, ಅವೆ ಅEವೃSr ಹಾ,ಂತರ ಹಕುc(?:ಆ) ಪ-3ಾಣಪತ- ೕಡ]ಾಗು+,Qೆ. ಇನುU
ಸ ಾ" ಒೆತನ ೆc ಒಳಪಟN 3 ಆT, ಮತು, sಾಸW 3ಾೕಕತV ೆc ಒಳಪಟN 46 ಕಟNಗಳI
ೇದಂXೆ 49 ಆT,ಗಳನುU(8,599.70 ಚದರ \ೕಟ) ಭೂಾVYೕನ 3ಾ: ೊಳu]ಾಗು+,Qೆ.
ಈ ೈ< ೆಲವರು ?:ಆ ೇಳI+,ದುJ, ಇನುU ೆಲವರು ನಗದು ರೂಪದK ಪ1ಾರ ೕಡುವಂXೆ
kೇ: ೆw?NQಾJGೆ. xೕಘ- ಸಮೆ0 ಬೆಹT 9ಾಗ ವಶ ೆc ಪೆಯ]ಾಗುವದು ಎಂದು
@ೕಜ7ಾ ABಾಗದ ಮುಖ0 ಅEಯಂತರ ಮ1ಾೌರೆ 3ಾm+ ೕ:ದರು.
Oೕ]ೆ^ೕತು ೆ ೇಂS-ೕಯ ಸದನ ಜಂ$% ಮತು, ೋ ವ !" ಜಂ$%ಗಳ ಮೂಲಕ
1ಾದು 1ೋಗQೆ. ೇಂS-ೕಯ ಸದನ ಜಂ$% ಮೂಲಕ XಾವGೆಕGೆ, ಎಂ..ರೆ,, 1ೊಸೂರು
ರೆ,, ಅಗರ, z?ಎಂ ]ೇಔn,

ೋರಮಂಗಲ, z:ಎ

ಾಂೆK|^, ಸ9ಾ"ಪರ ಮುಖ0ರೆ,

1ಾಗೂ A ೇಕನಗರ ೆc ಸಂಪಕ" ಕ}ಸುವ ರೆ,ಗಳI 1ಾದು 1ೋಗುತ, ೆ. ೋ ವ !"
ಜಂ$%ನ ಮೂಲಕ ಇಂSGಾನಗರ, ೇಂS-ೕಯ ಸದನ, A ೇಕನಗರ, ಜಕcಸಂದ- ೆc ಸಂಪಕ"
ಕ}ಸುವ ರೆ,ಗಳI 1ಾದು 1ೋಗುತ, ೆ. Oೕ]ೆ^ೕತು ೆ 3ಾ"ಣSಂQಾW ಈ BಾಗದK
~ೇ.39.69ರಷುN

ಾಹನ ದಟNೆ ಕ:OlಾಗದುJ, ಕಷ 30 \ಷಗಳಷುN ಸಮಯ

ಉ'Xಾಯ ಾಗQೆ ಎಂದು 3ಾm+ ೕ:ದರು.
Oೕ]ೆ^ೕತಯ ೆ ಾಮಾ ತVತ ಾW ಮುWದGೆ ಈ Bಾಗದ]ಾKಗುವ ಸಂLಾರ ದಟNೆ
ಬಹುXೇಕ ಕ:OlಾಗQೆ. ಜXೆೆ ಾಹನ ಸ ಾರೆ ಸಂLಾರದಟNೆwಂದ ಮು<, TಗQೆ.
ಆದJಂದ ಾಮಾೆ ೇಗ ೕ: ಆದಷುN kೇಗ ಮುWಸುವಂXೆ ಮ1ಾೌರರು ಅY ಾಗ'ೆ
Xಾ<ೕತು 3ಾ:ದರು. ಅದ ೆc @ೕಜ7ಾ ABಾಗದ ಮುಖ0 ಅEಯಂತರರು ಪ-+<-wT,
ಮುಂSನ ವಷ"(2020) ೆೆNಂಬ ೇ.ೆೆ ಾಮಾ ಮುWಸ]ಾಗುವದು ಎಂದರು.

ಎ ೇ ೆ

ಾಾ ನK ಬರುವ 7 ಜಂ$% ಗಳI:

1. ಈೕಪರ ಮುಖ0ರೆ,- ಒಳವತು"ಲ ಂ ರೆ, ಜಂ$%
2. ೋ ವ !" ಜಂ$%
3. ೇಂS-ೕಯ ಸದನ ಜಂ$%
4. ೋರಮಂಗಲ 87ೇ ಮುಖ0 ರೆ, ಜಂ$%
5. ೋರಮಂಗಲ 60 ಅ: ರೆ, ಜಂ$%
6. ೋರಮಂಗಲ ಐದ7ೇ kಾK| 1ಎ ಾ-; ರೆ, ಜಂ$%
7. ೊರಮಂಗಲ z:ಎ ಜಂ$%
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