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¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ೋ

19 ವ ಹ ೆ ಕು ತು 10 ಾಜ ಗಳ ಮುಖ ಮಂ ಗ ೆ ಂ

ೆ ಪ !ಾನಮಂ ಗಳ ೕ#$ೕ ಸಂ&ಾದ

(ೆಂಗಳ ರು, ಆಗ+, 11( PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð ) :
ಪ ಾನಮಂ

ನ ೇಂದ

ೕ ಯವರು ಇಂದು ೋ

10 ಾಜ,ಗಳ ಮುಖ,ಮಂ ಗ.ೆ/ ಂ

ದಂ!ೆ ಸ" ಯ ಪ ಕರಣಗಳ' (ೆ)*ರುವ

ೆ ಇಂದು ೕ01ೕ ಸಂ2ಾದ ನ3ೆ ದರು.

ಪ ಾನಮಂ ಗಳ' 5ಾತ7ಾ0, ೋ
ಕ ೆಯDಾEತು. ಪ

19 ವ ಹ ೆ ೆ ಸಂಬಂ

(ೆ8ಾ*9ರುವ ಾಜ,ಗಳ:; ವಸು< = ಯ ಬ ೆ> 5ಾ? ಪ3ೆಯಲು ಈ ಸBೆಯನುC

ಾಜ,ವF ಸಮಥ 2ಾ9 ಾಯ

ವ ?ಸು ದ
< ುH, ತಂಡಸೂJ

1ಂ

ೆ ೆಲಸ 5ಾಡು <ರುವKದು

Lಾ;ಘ ೕಯ ಎಂದರು.
ಒPಾQ9 ಈ 10 ಾಜ,ಗಳ:; ೊ ೋ7ಾವನುC ಸಮಥ 2ಾ9 ಎದುR ದ ೆ, Sೇಶ2ೇ ಈ (ೋ ಾಟದ:; ೆದHಂ!ೆ.
Vಾಂ ಾ WಕವನುC ಗುರು

, ತ3ೆಗಟುQವ:; ಉತ<ಮ ಕ ಮಗಳನುC ೈ ೊಳZDಾ9Sೆ ಎಂದ ಅವರು, ಸ" ಯ ಪ ಕರಣಗಳ

ಸಂ\ೆ, (ಾಗೂ ಗುಣಮುಖ ಾಗು <ರುವವರ ಸಂ\ೆ, ಕ0]^ಾಗು <ರುವKದು ನಮ_ ಆತ_ LಾaಸವನುC (ೆ)* Sೆ (ಾಗೂ
ಜನರ:; bೕ ಯೂ ಕ0] 5ಾ0Sೆ ಎಂದರು.
ಮರಣ ಪ 5ಾಣವನುC Lೇ. ಒಂದ"cಂತ ಕ0] 5ಾಡಲು 7ಾವK ಶ Wಸdೇ"Sೆ. ಸಂಪಕ ಪ!ೆ<, ಪRೕeೆ (ಾಗೂ
ಸ2ೇ f ಾ ವ,ವVೆ= ಕ ೋ7ಾ ಯಂತ ಣದ:; ಮಹತaದ gಾತ ವ?ಸ:Sೆ. gಾ ರಂಭದ:;iೕ ೋಗ ಪ!ೆ< 5ಾ0ದ:;
Vಾಂ ಾ WಕವನುC ತ3ೆಗಟQಲು Vಾಧ, Sೆ. 72 ಗಂPೆಗ.ೆ/ ಳ ಾ9 Vೋಂ"ತರನುC (ಾಗೂ ಅವರ ಸಂಪ" ತರನುC
ಪ!ೆ< 5ಾಡುವ ವ,ವVೆ= ಕ:Jಸdೇ"Sೆ ಎಂದರು.
ಉಪಮುಖ,ಮಂ
gಾDೊ>ಂ0ದHರು.

3ಾ: ಅಶak7ಾ ಾಯl, ಮುಖ, ಾಯ ದm n.ಎಂ. ಜಯBಾಸco (ಾಗೂ ?Rಯ ಅ

ಾRಗಳ'

ಾಜ ದ-. ೋ

ವ ಹ ೆಯ ಕು ತು &ೈದ 1ೕಯ 23ಣ ಸ5ವ 6ಾ: ೆ.ಸು!ಾಕ7 8ಾ9 ಒದ;<ದರು.

ಸBೆಯ ಮು\ಾ,ಂಶಗಳ':
ಾಜ,ದ:; ಸ2ೇ f ೆ, ಪ!ೆ< (ಾಗೂ ೋಗ ಹರಡು

ೆಯನುC ತ3ೆಗಟQಲು (ಾಗೂ pಾಗೃ ಮೂ0ಸುವ ಾಯ ಗಳನುC ೈ ೊಳZಲು

ಬೂr ಮಟQದ ತಂಡಗಳನುC ರ)ಸDಾ9Sೆ. ಎಂದು ವR ದರು.
ಪ

ನ ೋ

ಪRೕeೆಯನುC 20,000 ಂದ 50 Vಾ

ೆc (ೆ)*ಸDಾ9Sೆ. ಮುಂ ನ ನಗಳ:; ಈ ಸಂ\ೆ,ಯನುC 75 Vಾ ರ ೆc

(ೆ)*ಸಲು 1ೕsಸDಾ9Sೆ.
ಾಜ,ದ:; ಐ. .ಎಂ.ಆo ಅನು

ೕ ತ 100 ಪ 1ೕ ಾಲಯಗuದುH, 1300

dೈv ಪRೕeಾ ತಂಡಗಳನುC ಬ ಂ ತ

ಸ=ಳಗಳ' (ಾಗೂ ಬಫo ವಲಯಗಳ:; 1ೕsಸDಾ9Sೆ.
ೋಗ ಲfಣಗuಲ;ದ ಪ ಕರಣಗಳನುC ಗೃಹಗಳ:; ಬಂ ಸDಾ9ದುH, ಅವರನುC Pೆ: 5ಾ ಟRಂx ಮೂಲಕ ಪR ಾಮ ಾR^ಾ9
]ೕ:a8ಾರ ೆ 5ಾಡDಾಗು <Sೆ (ಾಗೂ ಆ ೋಗ, ತಂಡಗಳ/ Bೇn ೕಡು <SಾH ೆ.
43 \ಾಸ9 2ೈದ,"ೕಯ ಾDೇಜುಗಳ' (ಾಗೂ 17 ಸ ಾ R ಾDೇಜುಗಳ' VೇRದಂ!ೆ Lೇ 50 ರಷುQ (ಾ
ಆಸJ!ೆ ಗಳ:; ೋ

ೆಗಳನುC \ಾಸ9

Vೋಂ"ತ )"!ೆz ೆ Wೕಸ:ಡDಾ9Sೆ

ಕ7ಾ ಟಕ ಸ ಾ ರ ಎಲ; Vೋಂ"ತರ ಪRೕeೆ{ (ಾಗೂ )"!ೆzಯ 2ೆಚ*ವನುC \ಾಸ9 ಆಸJ!ೆ ಗuಂದ m}ಾರVಾz9 ಬಂದ
ಪ ಕರಣಗಳನೂC ಒಳ ೊಂಡಂ!ೆ ಭRಸು <Sೆ.
ಈ ಾಗDೇ ಅ ತ
< aದ:;ರುವ 1,04,000 (ಾ

ೆಗಳ pೊ!ೆ ೆ 10,100 (ಾ

ೆಗಳ VಾಮxÀåðವನುC (ೊಂ ದ ೋ

ೇo

Vೆಂಟo ಅನುC dೆಂಗಳ/ರು ಅಂತರ ಾ~•ೕಯ ಪ ದಶ ನ ೇಂದ ದ:; Vಾ=€ಸDಾ9Sೆ.
Vಾವ ಜ ಕ ಆ ೋಗ, ಸಂVೆ=ಗಳ:; ಲಭ, ರುವ 5500 ಆ•ಜ‚ dೆ ಗ.ೆ/ ಂ

ೆ 1600 dೆ ಗಳನುC Vೇಪ 3ೆ ೊuಸDಾ9Sೆ.

ಆಗƒQ ಅಂತ,ದ 2ೇ.ೆ ೆ 5000 dೆ ಗಳ' ಲಭ,2ಾಗ:Sೆ. VೆgೆQಂಬo ಅಂತ,ದ:; ಒಟುQ 20 Vಾ ರ ಆ•ಜ7ೇPೆ

dೆ ಗಳ'

ಉಪ1ೕಗ ೆc ಲಭ,2ಾಗ:Sೆ.
ಾಜ,ದ:; ಆಂಬು,Dೆ‚zಗಳ ಸಂ\ೆ,ಯನುC 800 Rಂದ 2000 ೆc (ೆ)*ಸDಾ9Sೆ. Vಾ5ಾsಕ ಅಂತರ (ಾಗೂ 5ಾƒc ಧRಸುವ
ಯಮವನುC ಉಲ;ಂ„ ದ 2,05,029 ಪ ಕರಣಗಳನುC Sಾಖ: ದುH 6.65 ೋn ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನುC ಸಂಗ ?ಸDಾ9Sೆ.
ಗೃಹ ಬ ಂಧ ಉಲ;ಂ„ ದ 3246 ವ,"<ಗಳನುC ಮ7ೆEಂದ Vಾಂ =ಕ ಾaರಂPೈ‚ ೆ ಸ=.ಾಂತRಸDಾ9Sೆ. 5821
ಎ…ಐಆoಗಳನುC Sಾಖ:ಸDಾ9Sೆ. ಮರಣ ಪ 5ಾಣವನುC ಕ0ತ ೊuಸುವKದು ನಮ_ ಆದ,!ೆ^ಾ9ದುH, ಈ ಸಂಬಂಧ
ಪRೕeಾ ಪ 5ಾಣದ:; (ೆಚ*ಳ, Vಾ,ಂಪv ಸಂಗ ಹ ಮತು< ತaRತ ಫ:!ಾಂಶಗಳನುC ಒದ9ಸುವKದು (ಾಗೂ ಮ7ೆEಂದ
ಆಸJ!ೆ ೆ ಸ=.ಾಂತರ2ಾಗುವ ಸಮಯದ:; ಕ0ತ – ಇ2ೆಲ; ಕ ಮಗuಂದ ಮರಣ ಪ 5ಾಣವನುC ಆಗƒQ 2ೇ.ೆ ೆ 1.8 ೆ ಇuಸDಾ9Sೆ.

ಒಟುQ 182354 ಪ ಕರಣಗಳ gೈ" 79908 ಸ" ಯ ಪ ಕರಣಗu2ೆ.

ಾಜ,ವK ಪ ಸು<ತ 1.14 ಲf ೋ

20,000 Vಾ5ಾನ, dೆ ಗಳ' , 8000 ಆ•ಜ‚ ವ,ವVೆ=ಯುಳZ dೆ ಗಳ' (ಾಗೂ 3000 ಐ. .ಯು dೆ

ೇo ೇಂದ ಗಳ dೆ ಗಳ',
ಮತು< 1500 2ೆಂnDೇಟo

ಉಳZ ಐ. .ಯು dೆ ಗಳನುC (ೊಂ ದುH ಪR = ಯನುC BಾEಸಲು ಸನCದ†2ಾ9Sೆ.
ೇಂದ ಂದ 2025 2ೆಂnDೇಟoಗಳನುC ಒದ9ಸDಾ9Sೆ. ಸಮಗ 3ಾPಾ ವ ಹ ೆ ೆ ‡.‡.ಎಂ.€ ಆ ೋಗ, ೇಂದ ಗಳ' (ಾಗೂ
ಾ~•ೕಯ ಾಯ ಕ ಮಗಳ' ಸಂ1ೕsತ2ಾ9Sೆ.
ಾಜ ದ (ೇ# ೆಗಳ=
ೋ

ಸಂಬಂ ತ ಚಟುವn ೆಗu ೆ ಅಂ ಮ ವಷ ದ 2ೈದ,"ೕಯ Sಾ,ˆ ಗಳ' ಮತು< ಅಂwಮ ವಷ ದ ಪFವ ದ:;ರುವ gಾ, ಾ

]0ಕv ಮತು< 2ೈದ,"ೕಯ Sಾ,ˆ ಗಳನುC ಬಳ
2ೈದ,"ೕಯ ಾDೇಜುಗಳ:; ಪ

ೊಳZಲು gಾಠಗಳನುC gಾ ರಂbಸಲು ಅನುಮ

ೋರDಾEತು.

ವಷ 10,000 ಪದ ಮತು< 2,000 VಾCತ ೋತ<ರ ೕಟುಗಳನುC (ೆ)*ಸಲು ಮನ 5ಾಡDಾEತು.

2ೈದ,"ೕಯ ಪದ (ಾಗೂ VಾCತ ೋತ<ರ Sಾ,ˆ ಗಳ' ೋಸು ಮು9ದ ನಂತರ ಕ3ಾŠಯ2ಾ9 ಸ ಾ R Vೇ2ೆ ಸ:;ಸಲು
5ಾಗ ಸೂ)ಗಳನುC (ೊರ0ಸಲು ಮನ 5ಾಡDಾEತು.
:"a

ಆ•ಜ‚ ಘಟಕಗಳನುC ಲಭ,!ೆ (ಾಗೂ 2ೈದ,"ೕಯ ಸಂVೆ=ಗಳ:; ಆ ೋಗ, ಕುRತ ಸಂLೆ‹ೕಧ7ೆಯನುC ಕ3ಾŠಯ ೊuಸುವ ಬ ೆ>

ಮನ 5ಾಡDಾEತು.
ಸBೆಯ:; ಕ7ಾ ಟಕ VೇRದಂ!ೆ ಮ(ಾ ಾಷ•, ಆಂಧ ಪ Sೇಶ, ತWಳ7ಾಡು, ‡(ಾo, ಗುಜ ಾr, ಪಂpಾŒ, ಪm*ಮ ಬಂ ಾಲ,
ಉತ<ರ ಪ Sೇಶ, !ೆಲಂ ಾಣ ಾಜ,ಗಳ ಮುಖ,ಮಂ ಗಳ' Bಾಗವ? ದHರು.
ಎ+ ಎ+ ಎ? < ಪ ೕ@ೆಯ ಯಶ<B ೆ ಶ C<ದ ಎಲ.

ೆ ಮುಖ ಮಂ

ಕೃತFGೆ

dೆಂಗಳ/ರು, ಆಗƒQ 11 ( ಕ7ಾ ಟಕ 2ಾ!ೆ ) :
ಸ2ಾಲುಗಳ ನಡು2ೆ ಯಶ a^ಾ9 ಎƒ.ಎƒ.ಎv. ಪRೕeೆಗಳ' ನ3ೆಯಲು ಾರಣ ಾದ ಎಲ;Rಗೂ
ಮುಖ,ಮಂ

‡ ಎƒ ಯ0ಯೂರಪJ ಅವರು ಕೃತ•!ೆ ಸ:; SಾH ೆ.

ೊ ೋ7ಾ ಸ2ಾಲುಗಳ ನಡು2ೆ ಮಕcಳ LೈfŽಕ dೆಳವŽ ೆ ೆ ಅ0Š^ಾಗdಾರದು ಎಂದು ಾಜ, ಸ ಾ ರ PೊಂಕಕnQ ಂತು,
ಈ ವಷ ದ ಜೂ‚ 25 Rಂದ ಜುDೈ 3 ರವ ೆ ೆ, ಅತ,ಂತ ಯಶ a^ಾ9 ನ3ೆ ದ ಎƒ.ಎƒ.ಎv. ಪRೕeೆಗಳ ಫ:!ಾಂಶ
7ೆC ಪ ಕಟ2ಾ9Sೆ. Lೇಕ3ಾ 71.80 ರಷುQ ಮಕcಳ' !ೇಗ 3ೆ^ಾ9SಾH ೆ.

ಆತಂಕಗಳನುC WೕR ಪRೕeೆ ಬ ೆದ ಎಲ; Sಾ,ˆ - Sಾ,ˆ

ಯR ೆ ನನC ಶುಭ ಾಮ7ೆಗಳ'. ತಮ_ ಮುಂ ನ Sಾ,Bಾ,ಸವK

ಸುಗಮ2ಾ9 ನ3ೆಯ:. ತಮ ೆ ಉಜaಲ ಭ ಷ, ಲbಸ:. ಫ:!ಾಂಶದ:; ?ನC3ೆ ಕಂಡ ಮಕcಳ' ೈಯ ದೃ

ೆಡSೆ

ಮತ<ಷುQ ಪRಶ ಮ, ಆತ_ Lಾaಸ ಂದ ದH!ೆ ನ3ೆ , ಪFರಕ ಪRೕeೆಗಳನುC ಎದುR ಉ <ೕಣ ಾಗ:.
ಪRೕeೆ ೆ (ಾಜ ಾದ ಎDಾ; ಮಕcಳ •ೕಷಕR ೆ, ಪRೕeೆಯನುC ಯಶ a^ಾ9 ನ3ೆಸಲು ಸಹಕR ದ mfಕ ವೃಂದ ೆc 7ಾನು ಅBಾR.
?ಂSೆಂದೂ ಾಣದ, ೇಳRಯದಂತಹ ೊ ೋ7ಾ ಸ2ಾ:ನ ಪR = ಗಳ:; ಪRೕeೆ ಬ ೆಯಲು ಮಕcಳನುC ದH ೊu ದ
ತಮ_ಲ;ರ ೊಡು ೆ ೆ (ಾಗೂ ಾಜ, ಸ ಾ ರದ ]ೕ:ನ ತಮ_ Lಾaಸ ೆc 7ಾನು ಋŽ.
ಪ ಮುಖ2ಾ9, ಸುರ•ತ2ಾ9 ಮತು< ಯಶ a^ಾ9 ಪRೕeೆಗಳ' ನ3ೆಯಲು ಾರಣಕತ ಾದ gಾ ಥWಕ mfಣ
ಸ)ವ m ೕ ಎƒ. ಸು ೇ‘ ಕು5ಾo, ಆ ೋಗ, ಮತು< ಕುಟುಂಬ ಕDಾ,ಣ ಸ)ವ m ೕ ‡. m ೕ ಾಮುಲು, 2ೈದ,"ೕಯ mfಣ
ಸ)ವ 3ಾ ೆ ಸು ಾಕo, Lೇಷ2ಾ9 VಾR ೆ \ಾ!ೆ (ೊತ< ಉಪಮುಖ,ಮಂ
ಎDಾ; ಸ)ವR ೆ, ಅ

ಾR ಮತು< ಬ“ಂ

ಲf’ಣ ಸವ ಅವರೂ ಒಳ ೊಂಡಂ!ೆ

ೆ ನನC ಅbನಂದ7ೆಗಳ'.

ಾಜ, ಸ ಾ ರ ಈ nQನ:; ಅ ರತ ಪ ಯತC ನ3ೆ , ಇ0ೕ Sೇಶ ಕ7ಾ ಟಕದತ< 7ೋಡುವಂ!ೆ 5ಾ0Sೆ.
ೊ ೋ7ಾ Vಾಂ ಾ Wಕ ಇ0ೕ ಜಗತ<7ೆCೕ dಾ ಸು <ದುH, ಶaದ ಬಹು!ೇಕ Sೇಶಗಳ' ಇದRಂದ dಾ ೆ ೆ ಒಳ ಾ92ೆ.
BಾರತವF ಕೂಡ ಕ.ೆದ ೆಲವK ಂಗಳ'ಗuಂದ ೊ ೋ7ಾ ರುದ† ಸಮರವನುC VಾRದುH, Sೇಶದ 7ಾಗRಕರ
ಸಹ ಾರಗuಂದ, 2ೈ ಾಣು ಯಂ ಸಲು

ಾ ಯಕ (ೋ ಾಟ ನ3ೆಸು <Sೆ.

ಾಜ, ಸ ಾ ರವF ಕೂಡ ಎDಾ; Rೕ ಯ:; Vಾಂ ಾ Wಕ ಯಂತ ಣ ೆc ಪ ಯತC ನ3ೆಸುತ<Dೇ ಇSೆ. ಇದ ೆc Vಾವ ಜ ಕರ
ಸಹ ಾರ. ೋರು!ಾ<, ಎƒ.ಎƒ.ಎv. ಪRೕeೆಗಳನುC ಜನ ]ಚು*ವಂ!ೆ ಯಶ a^ಾ9 ನ3ೆ ದ ಇ0ೕ ಆಡuತ ಯಂತ ೆc
ಮ!ೊ<]_ ನನC ಅbನಂದ7ೆಗಳ' ಎಂದು ಮುಖ,ಮಂ
ೋ

ತಮ_ ಸಂSೇಶದ:; u SಾH ೆ.

ದೃಢಪಟು, 51GೆB ಪ6ೆಯು Jರುವ ಅL ಾ <ಬNಂ $ಂ

ೆ

&ಾGಾ ಮತುJ Oಾವ ಜ ಕ ಸಂಪಕ ಇQಾRೆಯ ಆಯುಕJ 6ಾ S ಎ+ ಹಷ 8ಾತುಕGೆ
dೆಂಗಳ/ರು, ಆಗƒQ 11 ( ಕ7ಾ ಟಕ 2ಾ!ೆ ) :
2ಾ!ಾ ಮತು< Vಾವ ಜ ಕ ಸಂಪಕ ಇDಾ\ೆಯ ೇಂದ ಕ8ೇR 2ಾ!ಾ Vೌಧದ:; ಾಯ
7ೌಕರರು (ಾಗೂ (ೊರಗು < ೆ ಬ“ಂ ಒಳ ೊಂಡಂ!ೆ 21 ಮಂ
ಆಯುಕ< 3ಾ € ಎƒ ಹಷ ಅವರು ನಗರದ

ೆ ೋ

ವ ?ಸು ರ
< ುವ ಅ

ಾR ಮತು<

-19 Vೋಂಕು ದೃಢಪnQರುವ ?7ೆCDೆಯ:; ಇDಾ\ಾ

ೆ3ೆಗಳ:; )"!ೆz ಪ3ೆಯು <ರುವ ಅ

ಾR ಮತು< ಬ“ಂ 1ಂ

ೆ ಜೂ– ಸ]—ಳನದ

ಮೂಲಕ 5ಾತುಕ!ೆ ನ3ೆ ಆ ೋಗ, 8ಾR ದರು.
ಸaತಃ 2ೈದ,ರೂ ಆ9ರುವ 3ಾ ಹಷ ಅವರು ಈ Vೋಂಕು ಕುRತು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ, ಲ;. ಅಂ!ೆiೕ, ಈ VೋಂಕನುC ^ಾರೂ
ಲ •ಸುವಂ!ೆಯೂ ಇಲ;. ಸ ಾ:ಕ )"!ೆz ಅ!ಾ,ವಶ,ಕ. 2ೈದ,ರು ೕಡು <ರುವ ಔಷ (ಾಗೂ 5ಾ!ೆ ಗಳನುC ಾಲ ಾಲ ೆc
!ೆ ೆದು ೊuZ. mೕಘ 2ೇ ಗುಣಮುಖ ಾಗು R. ಸಂಕಷQದ ಾಲದ:; ೕವK ಒಬ“ಂnಯಲ; ! ಇDಾ\ೆ ತಮ_ pೊ!ೆ9Sೆ ಎಂದು ೈಯ ತುಂ‡ದರು.

ಕನUಡದ-. ೌಶQಾ !ಾ ತ ಾQೇಜು 23ಣ ೕಡುವಂGಾಗ(ೇಕು: X.ಎ+.Yಾ ಾಭರಣ
(ೆಂಗಳ ರು, ಆಗ+, 11( PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð ) :
ೇಂದ ಸ ಾ ರ ಂದ ಾ~•ೕಯ mfಣ ೕ
gಾ

ಾರದ ವ Eಂದ gಾ

ಅನುšಾ›ನ ೆc ಸಂಬಂ
ತ•ರುಗ.ೆ/ ಂ

ಪ ಸು<ತ ಅನು

2020 ಅನು

ೕದ7ೆ ೊಂಡ ?7ೆCDೆಯ:; ಕನCಡ ಅbವೃ †

ಾರದ ಅಧ,f ಾದ n.ಎƒ.7ಾ ಾಭರಣ ಅವರ ಅಧ,f!ೆಯ:; mfಣ ೕ ಯ

ದಂ!ೆ Vಾಧಕ dಾಧಕಗಳ ಕುRತು mfಣ ತ•ರು (ಾಗೂ Bಾšಾ

ೆ ನ3ೆ ದ pಾಲ ಸಂಪಕ ಸBೆಯ:; ೆಲವK ಮಹತaದ ಷಯಗಳನುC ಚ) ಸDಾEತು.

ೕದ7ೆ ೊಂ0ರುವ ಾ~•ೕಯ mfಣ ೕ ಯ:; 1 Rಂದ 57ೇ ತರಗ ವ ೆ ೆ ಆ^ಾ ಸ=uೕಯ

Bಾšೆಗಳ:; dೋಧ7ೆ ೆ ಒತು< ೕ0ರುವKದು ಸು<!ಾ,ಹ 2ಾದುದು. ಇಂತಹ ೕ ಬಂSಾಗ Bಾ2ಾ

ೇಕ ಂದ

ಒ€J ೊಳZSೆ Vಾಧಕdಾಧಕಗಳ ಬ ೆ>ಯೂ ಕೂಲಂಕಷ2ಾ9 ಅRಯdೇ"Sೆ ಎಂದು ಸBೆಯ ಅಧ,f!ೆ ವ? ದH ಕನUಡ
ಅ[ವೃ \ ]ಾ L ಾರದ ಅಧ 3 ಾದ X.ಎ+.Yಾ ಾಭರಣ ಅವರು (ೇuದರು.
ಾ~•ೕಯ mfಣ ೕ

ೆ ಸಂಬಂ

ದಂ!ೆ ಕನCಡ ಅbವೃ † gಾ

ಾರವK ರಂತರ2ಾ9 ಶ Wಸುತ<Dೇ

ಬಂ Sೆ. ಸತತ ಮೂರು ದಶಕಗಳ (ೋ ಾಟದ ಫಲ2ಾ9 ಇಂದು ನೂತನ ಾ~•ೕಯ mfಣ ೕ
ಅನು

ೕದ7ೆ ೊಂ0Sೆ ಎಂದರು.

23ಣ ತF ಾದ ರಂಜYಾ ಾದ ಅವರು 8ಾತYಾ#, ಮಕcಳ' 1 Rಂದ 57ೇ ತರಗ ವ ೆ ೆ ಕನCಡ
5ಾಧ,ಮದ:; ಓ ನಂತರ ಆಂಗ; 5ಾಧ,ಮದ:; ಮುಂದುವRದ ೆ Bಾšೆಯ ಪ ಬುದ†!ೆ ಮತು< 2ೈmಷQ•!ೆಯನುC
(ೇ ೆ ತಂದು ೊಡಲು Vಾಧ, Sೆ. (ಾ ಾ9 ಶa Sಾ,ಲಯಗಳ ಹಂತದಲೂ; ಕನCಡವನುC
ಕ:ಯುವಂ!ಾಗdೇಕು ಎಂದು ಅbgಾ ಯಪಟQರು.
_ .9.5.(ೋರ-ಂಗಯ , `ಾ ಂತ ಕುಲಪ ಗಳ=, ಕನUಡ ಶa bಾ ಲಯ, ಹಂS ಇವರು 5ಾತ7ಾ0,
ಮಕcಳ' 5ಾತೃBಾšೆಯ:; mfಣ ಪ3ೆದ ೆ (ೆಚು* ಅಥ ಪFಣ 2ಾಗುವKದರ pೊ!ೆ ೆ 2ೈ8ಾRಕ!ೆEಂದ
ಕೂ0ರುತ<Sೆ. ಇದು ಅವರ ಬದುಕನುC ಸ2ಾDಾ9 ಎದುRಸುವ:; ಮಹತaದ gಾತ ವ?ಸುತ<Sೆ. (ಾ ಾ9 mfಣ ೕ
ಸಂಬಂ

ದಂ!ೆ Vಾaತಂತ,ž ನಂತರ ಾ ಂ

ಾರಕ (ೆpೆŸಗಳನುC ಇಡ:ಲ;. ಪ ಸು<ತ ಸಂದಭ ದDಾ;ದರೂ

ೌಶDಾ, ಾRತ mfಣ ೕಡುವ nQನ:; ಮುಂದುವRಯdೇ"Sೆ ಎಂದು ಅbgಾ ಯಪಟQರು.
6ಾ.Gೇಜ<a ಕX,ಮ , ಇಂ

ಾ ಾಂL ಾcdೕಯ ಬುಡಕಟು, ಶa bಾ ಲಯ, ಮಧ ಪ bೇಶ, ಇವರು

ೆ

8ಾತYಾ#, ಪ ಸು<ತ ಸಂದಭ ದ:; Sೇಶದ ಾನ ಪರಂಪ ೆಯನುC (ೇ ೆ ಅಳವ0 ೊಳZdೇಕು ಮತು< ಸ<R

ೊಳZ

dೇಕು ಎಂಬ ಬ ೆ> ಎಲ;ರೂ ಒಗೂ>0 ಚ) ಸdೇ"Sೆ, Bಾರತದ Lೇಷ!ೆಗಳ ಬ ೆ> ಸಂLೆ‹ೕಧ7ೆಗಳ' (ೆ8ಾ*9
ನ3ೆಯdೇ"Sೆ. ಈ ಮೂಲಕ BಾšೆಯನುC ಎಷುQ ಶಸಕ<2ಾ9 dೆ.ೆಸು!ೆ<ೕ2ೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ,. ಈ nQನ:;
ಕನCಡ ಅbವೃ † gಾ

ಾರ ಮುಂದ0 ಇ0dೇ"Sೆ ಎಂದು (ೇuದರು.

ಕಲಬುರ;ಯ 9 ಯ &ೈದ ಾದ S.ಎ+.ಶಂಕ7 ಅವರು ವೃ < mfಣ ಕುRತು Vಾಧಕ dಾಧಕಗಳನುC ಸBೆ ೆ
u ದರು.
ಾcdೕಯ 23ಣ ೕ

ೆ ಸಂಬಂL<ದಂGೆ ಸeೆಯ-. ೈ ೊಂಡ ಪ ಮುಖ ಣ ಯಗಳ=:

gಾ ಥWಕ mfಣ ಹಂತದ:; ಾಜ, ಸ ಾ ರ 1 Rಂದ 57ೇ ತರಗ ವ ೆ ೆ ಕ7ಾ ಟಕ ಾಜ,ದ ಎDಾ;
ಪಠ, ಕ ಮಗಳ LಾDೆಗಳ:; ಾಜ, Bಾšೆ ಕನCಡ 5ಾಧ,ಮದ:; ಆಗುವ ಟQನ:; ಕ ಮ ೈ ೊಳZdೇಕು. ಾ~•ೕಯ
mfಣ ೕ ಯ:; gಾ ಥWಕ ಹಂತದ mfಣ ಾಜ, Bಾšೆ/gಾ Sೇmಕ Bಾšೆಯ:; ಕ3ಾŠಯ 5ಾಡSೇ
ಇರುವKದRಂದ ಈ Rೕ ಯ ೊಂದಲ ಉಂPಾ9Sೆ.
(ಾ ಾ9 ಾಜ, ಸ ಾ ರ (ೊಸ mfಣ ೕ

ೆ ಪFರಕ2ಾ9 ಾ¡ಯ Bಾšೆ / gಾ Sೇmಕ BಾšೆಯನುC ಕ3ಾŠಯ

5ಾಡುವKದರ ಮೂಲಕ ಕನCಡ 5ಾಧ,ಮದ:; mfಣ ೕಡಲು ಮುಂSಾಗdೇಕು. ಅSೇ

Rೕ

ಉನCತ mfಣದ

ಹಂತದ:; ^ಾವ 5ಾಧ,ಮದ:; mfಣ ಇರdೇ ೆಂದು ಸJಷQಪ0 ಲ;. ಈ nQನ:; ಾಜ, ಸ ಾ ರ ಕನCಡ
5ಾಧ,ಮದ:; ಉನCತ mfಣ ೕಡುವKದ ೆc ಪFರಕ2ಾದ ಯಮಗಳನುC ರೂ€ಸdೇ"Sೆ. ಅಲ;Sೇ ಒಂದು
Bಾšೆ^ಾ9 ಕೂಡ ಕ3ಾŠಯ2ಾ9 ಎDಾ; VೆWಸQoಗಳ:; ಕ:ಸುವ ಅಗತ, Sೆ. (ಾ ೆವೃ < mfಣ ೆc
ಸಂಬಂ

ದಂ!ೆ ವೃ < mfಣದ ಾDೇಜುಗಳ:; Sಾ,ˆ ಗu ೆ ೌಶಲ, ಆ ಾRತ mfಣ ೕಡುವKದRಂದ ಆ

ೌಶಲ,ವನುC ಕನCಡ 5ಾಧ,ಮದ:; ೕಡುವ nQನ:; (ೆಚು* ಒತು< ೕಡdೇಕು ಎಂದು ತ•ರು
ಅbgಾ ಯ ಪ0 ದರು.
ಕನCಡ ಅbವೃ † gಾ

ಾರದ ಾಯ ದm 3ಾ, ೆ.ಮುರuಧರ, ಅಧ,fರ ಆಪ ಾಯ ದm 3ಾ. ರLೆnQ, ತ•

ಾದ m ಚಂದ Lೇಖರ Sಾ];, m ೕ ಎ.ಎಂ.ನರಹR ಮ <ತರರು ಉಪ =ತRದHರು

ಕನUಡ eಾfಾ ೌಶಲ ಆgQೈg ಪ ೕ@ೆ ತಂGಾ ಂಶ ಅ[ವೃ \ bೇಶ ೆh 8ಾದ iಾಗ-bೆ:
X.ಎ+.Yಾ ಾಭರಣ
ಆಗ+, 11, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ( ಕYಾ ಟಕ &ಾGೆ ) :
ಕನCಡ Bಾšಾ ೌಶಲ, ಆ‚Dೈ‚ ಪRೕeೆ ತಂ!ಾ ಂಶ ಅbವೃ †Eಂದ ಐn.‡n. VೇRದಂ!ೆ \ಾಸ9
ವಲಯದ:; ಉSೊ,ೕಗ

ಪ3ೆಯುವ:; ವಂ)ತ ಾಗು ರ
< ುವ ಬಹು!ೇಕ ಕನC0ಗR ೆ ವರSಾನ2ಾಗ:ದುH,

ಾpೊ,ೕತzವದ 2ೇ.ೆ ೆ ಇದ ೆc ಅ ಕೃತ 8ಾಲ7ೆ

ೕಡDಾಗುವKದು ಎಂದು ಕನUಡ ಅ[ವೃ \ ]ಾ L ಾರದ

ಅಧ 3 ಾದ X.ಎ+.Yಾ ಾಭರಣ ಅವರು (ೇuದರು.
ಕನCಡ ಅbವೃ † gಾ
ತ• ೊಂ

ಾರದ ವ Eಂದ ಕನCಡ Bಾšಾ ೌಶಲ, ಆ‚Dೈ‚ ಪRೕeೆ 1ೕಜ7ೆ ಕುRತು

ೆ pಾಲ ಸಂಪಕ (ಆ‚Dೈ‚) ಸBೆ ನ3ೆ ದ ಅವರು, ಈ ಪRೕeಾ ತಂ!ಾ ಂಶವನುC ಅbವೃ †Eಂದ

ಅ 2ಾ ಕನC0ಗRಗೂ (ೆ)*ನ ಅನುಕೂಲ2ಾಗ:Sೆ ಎಂದು ಅbgಾ ಯಪಟQರು.
ಉನCತ ಮಟQದ ಅ

ಾRಗuಂದ ೆಳಹಂತದ 7ೌಕರರು VೇRದಂ!ೆ ಕ7ಾ ಟಕದ:; 7ೆDೆ ರುವ ಪ 1ಬ“ರೂ

ಕನCಡ BಾšೆಯನುC ಕ:ಯdೇಕು ಎನುCವKದು gಾ
gಾ

ಾರ

ೈ ೆ < ೊಂ0ದುH, ಕನCಡ Bಾšಾ

ಾರದ ಆಶಯ2ಾ9Sೆ. ಈ ಉSೆHೕಶ ಂದDೆ ಈ ೆಲಸವನುC
ೌಶಲ, ಆ‚Dೈ‚ ಪRೕeೆ ತಂ!ಾ ಂಶ ಅbವೃ † Sೇಶ ೆc

5ಾದR^ಾಗ:Sೆ ಎಂದು (ೇuದರು.
ಆ‚Dೈ‚ ಪRೕeೆ gಾಸು 5ಾಡುವವR ೆ ಪ 5ಾಣ ಪತ ವನುC

ೕಡDಾಗುವKದು. ಇದು ಉSೊ,ೕಗ ಪ3ೆಯುವ

ಸಂದಭ ದ:; ಸಹ ಾR^ಾಗ:Sೆ. (ಾ ಾ9iೕ ಪRೕeೆ ದೃ~QEಂದ ಪಠ,ಕ ಮ, ಪಠ,dೋಧ7ೆ ಇ!ಾ,
Vಾಧಕ-dಾಧಕಗಳ

ಬ ೆ>

ತ• ೊಂ

ೆ

ಚ)

ನಂತರ

ಮುಖ,ಮಂ ಗuಗೂ

ಈ

ಬ ೆ>

ಎಲ;ದರ
ಮನವR ೆ

5ಾ0 ೊಡDಾಗುವKದು ಎಂದರು.
ಗ07ಾಡು, (ೊರ7ಾಡು, (ೊರSೇಶದ ಕನC0ಗR ೆ ಕನCಡ ಕ: ೆಯ ದೃ¢ೕಕರಣ ಬಯಸುವವR ೆ ಕನCಡ Bಾšಾ
ೌಶಲ, ಆ‚Dೈ‚ ಪRೕeೆ 1ೕಜ7ೆ ಅತು,ತ<ಮ2ಾದ Vಾಧನ2ಾ:Sೆ. ಇಂತಹ ಮಹತaದ ಾಯ ೆc ಎಲ;ರೂ
ಬದ†!ೆEಂದ ೆಲಸ 5ಾಡುವಂ!ೆ ಸBೆಯ:; gಾDೊ>ಂ0ದH ಅ

ಾRಗu ೆ ಸಲ(ೆ ೕ0ದರು.

8ಾನ ಮುಖ ಮಂ ಗಳ ಇ-ಆಡjತ ಸಲkೆ ಾರ ಾದ (ೇಳ ರು ಸುದಶ ನ ಅವರು ಪRೕeಾ 1ೕಜ7ೆಯ
Vಾಧಕ-dಾಧಕಗಳ ಬ ೆ> ಸBೆಯ ಗಮನ Vೆ.ೆದರು.
ಕನUಡ ಅ[ವೃ \ ]ಾ L ಾರದ ಾಯ ದ2 6ಾ. ೆ.ಮುರjಧರ ಅವರು ಕನCಡ Bಾšಾ ೌಶಲ, ಆ‚ Dೈ‚
1ೕಜ7ೆ ಕುRತ ರೂಪK- ೇšೆಗಳ ಬ ೆ> 5ಾತ7ಾ0, ಎಲ;ರನುC ವಂ
6ಾ.ಸು ೕ? ಪYಾa7, ಐಎmಎ+., ಾಯ ಾ

ದರು.

bೇ ಶಕರು, <.ಎ+.n., (ೆಂಗಳ ರು. ೆ.ಎ+.2ವ ಾo,

$ೕಜYಾ bೇ ಶಕರು, ಇ-ಕನUಡ, ಇ-ಆಡjತ, dೆಂಗಳ/ರು, ಮ <ತರರು ಉಪ ತ
= RದHರು.

PÉæöÊ¸ï ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyð D£ÀAzÀ ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤
- ²æÃ UÉÆÃ«AzÀ PÁgÀeÉÆÃ¼À CªÀjAzÀ C©ü£ÀAzÀ£É
(ೆಂಗಳ ರು, ಆಗ+, 11 ( ಕYಾ ಟಕ &ಾGೆ ) :

PÉÆgÉÆ£Á ¸ÉÆAQ£À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ gÁdåzÀ°è J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉë ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ
CvÀÄåvÀÛªÀÄªÁV §A¢zÀÄÝ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ ©Ã¼ÀVAiÀÄ ªÀÄÄgÁfð zÉÃ¸Á¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯É
«zÁåyð D£ÀAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤ 623 (±ÉÃ.99.68) CAPÀUÀ½¹ gÁdåPÉÌ 3 £ÉÃ gÁåAPï,
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ gÁåAPï ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. 94.07 ±ÉÃ. gÀµÀÄÖ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
GwÛÃtðgÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æÃ UÉÆÃ«AzÀ JA PÁgÀeÉÆÃ¼À CªÀgÀÄ
C©ü£ÀA¢¹zÁÝgÉ.
PÀ£ÁðlPÀ ªÀ¸Àw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀAWÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ 482 ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À 20,111
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è 18919 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ GwÛÃtðgÁVzÁÝgÉ.
gÁdåzÀ MmÁÖgÉ ¥sÀ°vÁA±ÀQÌAvÀ 22.27 gÀµÄÀ Ö ºÉZÀÄÑ ¥sÀ°vÁA±À zÁR¯ÁVzÉ. §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ
ªÀÄÄgÁfð ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ JA. ¸ÀÄ¤¯ï £ÁAiÀÄPï
622 CAPÀUÀ½¹ gÁdåzÀ°è 4 £ÉÃ ¸ÁÜ£À
¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. £Á®ÄÌ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 621 CAPÀUÀ½¹zÁÝgÉ. dUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¸ÉÆPÉÌ ªÀÄÄgÁfð
zÉÃ¸Á¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ AiÀÄ±À¹é¤, ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® vÁ®ÆQ£À QvÀÆÛgÀÄ gÁtÂ ZÉ£ÀßªÀÄä ªÀ¸Àw
±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÉßÃºÀ PÀnUÀtÚ£ÀªÀgï, ªÀÄÆqÀèV vÁ®ÆQ£À PÀ¯ÉÆèÃ½îAiÀÄ ªÀÄÄgÁfð zÉÃ¸Á¬Ä ªÀ¸Àw
±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀAzÀænÖ, vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¨sÀÄªÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ ªÀÄÄgÁfð zÉÃ¸Á¬Ä ªÀ¸Àw
±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀÄµÀà®vÀ CªÀgÀÄ vÀ¯Á
621 CAPÀUÀ½¹zÁÝgÉ. 37 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 615QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ
CAPÀUÀ½¹zÁÝgÉ. gÁdåzÀ MlÄÖ 34 ±ÉÊPÀëtÂPÀ f¯ÉèUÀ¼À ¥ÉÊQ 14 ±ÉÊPÀëtÂPÀ f¯ÉèUÀ¼À°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß
ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. 9 ±ÉÊPÀëtÂPÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ ¢éwAiÀÄ ¸ÁÜ£À ºÁUÀÆ 16 ±ÉÊPÀëtÂPÀ
f¯ÉèUÀ¼À°è vÀÈwAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÀ£ÁßV¹PÉÆArzÁÝgÉ.
MmÁÖgÉAiÀiÁV 24 ±ÉÊPÀëtÂPÀ f¯ÉèUÀ¼À°è mÁ¥ï 3gÀ°è MAzÀÄ gÁåAPïUÀ½¹, PÉæöÊ¸ï ªÀ¸Àw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
»jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ¹zÁÝgÉ.
5308 (±ÉÃ.28.08) «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ±ÉÃ. 85QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ½¹, r¹ÖAUÀë£ï ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è
GwÛÃtðgÁVzÁÝgÉ. 12685 (±ÉÃ. 67.04) «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVzÀÄÝ,
MmÁÖgÉ 17,993 (±ÉÃ. 95.1)«zÁåyðUÀ¼ÄÀ r¹ÖAUÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæxÀªÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVzÁÝgÉ.
158 ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ±ÉÃ. 100 gÀµÀÄÖ ¥sÀ°vÁA±À zÁR°¹ªÉ. GwÛÃtðgÁzÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ
r¹JA ±ÀÄ¨sÀ ºÁgÉÊ¹zÁÝgÉJAzÀÄ C¢üPÈÀ vÀ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ
¤Ãj£À CzÁ®vï
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, DUÀ¸ïÖ 11 (PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð): ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ d®ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 13.08.2020
UÀÄgÀÄªÁgÀ zÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 jAzÀ 11:00 UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÉ ¸ÀPÁ¤C(¥ÀÆªÀð)-2-3,(¥ÀÆªÀð)-1-2,
(zÀQët-2),(DUÉßÃAiÀÄ-4),(¥À²ÑªÀÄ-2),(£ÉÊgÀÄvÀå-2),(DUÉßÃAiÀÄ-2),(ªÁAiÀÄÄªÀå-3),(PÉÃAzÀæ-2)(GvÀÛgÀ2),(F±Á£Àå-1) ªÀÄvÀÄÛ (GvÀÛgÀ «0ÉÃeï -1) G¥À«¨sÁUÀUÀ¼À° ¤Ãj£À ©®Äè, ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr
¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸ÀÄªÀ°è£À «¼ÀA§, UÀÈºÀ §¼ÀPÉ¬ÄAzÀ UÀÈºÉÃvÀÛgÀ §¼ÀPÉ ¥ÀjªÀvÀð£É «¼ÀA§ ªÀÄwÛvÀgÀ

PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤Ãj£À CzÁ®vïC£ÀÄß UÀAmÉAiÀÄªÀgÉUÉ £ÀqÉ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CzÁ®vï
£ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À «ªÀgÀ F PÉ¼ÀV£ÀAwzÉ.

G¥À«¨sÁUÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
(¥ÀÆªÀð)-2-3
(¥ÀÆªÀð)-1-2
(zÀQët-2)
( DUÉßÃAiÀÄ-4)
(¥À²ÑªÀÄ-2)
(£ÉÊgÀÄvÀå-2)
(DUÉßÃAiÀÄ-2)
(ªÁAiÀÄÄªÀå-3)
(PÉÃAzÀæ-2)
(GvÀÛgÀ-2)
(F±Á£Àå-1)
(GvÀÛgÀ «0ÉÃeï -1)

«¼Á¸À

zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå

1£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, PÀ¸ÀÆÛj£ÀUÀgÀ,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-43.
9845444058
J. £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀA gÉÊNÉéÃ ¤NÁÝtzÀ
JzÀÄgÀÄ, ¥ÀmÁ®ªÀÄä zÉÃªÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, ºÀ£ÀÄªÀiÁ£ï dAPÀë£ï,
28510008
J.£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ.¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-16
ªÁlgï mÁåAPï ºÀwÛgÀ, 100 Cr gÀ¸ÉÛ, ©.n.JA 2£ÉÃ ºÀAvÀ,
40977432
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-76
2£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ, 17£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® 3£ÉÃ ¨ÁèPï,
22945245
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.-34
5£ÉÃ ºÀAvÀ, 1£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ©.E.JA.JNï. NÉÃOmï,
28611826
gÁdgÁeÉÃ±Àéj £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-98
£É®ªÀÄºÀr, 1£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, §£À±ÀAPÀj 3£ÉÃ ºÀAvÀ,§£ÀVj£ÀUÀgÀ,
22945144
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
10£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 7£ÉÃ CqÀØ gÀ¸ÉÛ, EA¢gÁ£ÀUÀgÀ PÀè¨ï »A¨sÁUÀ,
22945163
ºÉZï.J.JNï 2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
5£ÉÃ ¨ÁèPï,ºÉÆgÀªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ, £ÁUÀgÀ¨Á«,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
23212181
«Ä®ègïì gÀ¸ÉÛ, ºÉÊUËæAqïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-52
22945191
1£ÉÃ ªÀÄºÀr, ¦£ÁQ¤ ¨sÀªÀ£À, zÉÆqÀØ§¼Áî¥ÀÄgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
28562829
AiÀÄ®ºÀAPÀ £ÀÆå mË£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.-64
PÉÆoÀr ¸ÀASÉå 115, 1£ÉÃ ªÀÄºÀr, ¸ÀÄªÀtð¨sÀªÀ£À, 18£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ,
22945131
ªÀiÁUÉÆÃð¸À gÀ¸ÉÛ, ªÀÄNÉèÃ±ÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
1£ÉÃ ªÀÄºÀr, 7£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, JA.E.L NÉÃOmï, ºÉgÀ¸ÀWÀlÖ gÀ¸ÉÛ.
9845444068
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-73

ªÉÄÃ0É w½¸À0ÁzÀ G¥À«¨sÁUÀUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ ¸ÉÃªÁoÁuÉUÀ¼À «ªÀgÀ F PÉ¼ÀPÀAqÀAwzÉ.
G¥À«¨sÁUÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
(¥ÀÆªÀð)-2-3
(¥ÀÆªÀð)-1-2
(zÀQët-2)
( DUÉßÃAiÀÄ-4)

¸ÉÃªÁoÁuÉUÀ¼ÀÄ
¨Át¸ÀªÁr, N.JA.©.Dgï,°AUÀgÁd¥ÀÄgÀA
J.£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ, zÉÆqÀØ£ÀPÀÄA¢,«eÁÕ£À £ÀUÀgÀ,
ºÉZï.J¸ï. Dgï-1, PÉÆÃraPÀÌ£À ºÀ½î,
PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® 1 &2, ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ

(¥À²ÑªÀÄ-2)

PÉAUÉÃj, LrAiÀÄNï
Dgï.Dgï.£ÀUÀgÀ

ºÉÆÃªÀiïì,

©.E.JA.JNï

(£ÉÊgÀÄvÀå-2)

PÀwæUÀÄ¥Éà, ºÉÆ¸ÀPÉgÉºÀ½î,zÉÃªÀVj-1,ElÖªÀÄqÀÄ

NÉÃOmï,

(DUÉßÃAiÀÄ-2)
(ªÁAiÀÄÄªÀå-3)
(PÉÃAzÀæ-2)
(GvÀÛgÀ-2)
(F±Á£Àå-1)
( GvÀÛgÀ «0ÉÃeï -1)

fÃªÀ£ï ©üÃªÀiÁ£ÀUÀgÀ, ºÉZï.J.JNï 2£ÉÃ ºÀAvÀ, EA¢gÁ£ÀUÀgÀ,
¨ÉÊAiÀÄå¥Àà£ÀºÀ½î, ¹.«.gÁªÀÄ£ï£ÀUÀgÀ, ¸ÀzÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ
£ÁUÀgÀ¨Á«, C£Àß¥ÀÆuÉÃð±Àéj£ÀUÀgÀ, ¸Àgï.JA. « NÉÃOmï,
ªÀÄÆqÀ®¥Á¼Àå
ºÉÊUËæAqïì,(ºÉZï.f.Dgï), PÉÆÃNïì ¥ÁPïð,
AiÀÄ®ºÀAPÀ NNïØ mË£ï, AiÀÄ®ºÀAPÀ £ÀÆåmË£ï, ClÆÖgÀÄ
ªÀÄNÉèÃ±ÀégÀA 1 & 2, ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ, AiÀÄ±ÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ1 & 2,
¨sÁµÀåA¥ÁPïð
±ÉnÖºÀ½î, C©âUÉgÉ, aPÀÌ¸ÀAzÀæ, ¹qÉÃzÀºÀ½î

PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ 24/7 zÀÆgÀÄ ¤ªÀðºÀuÁ PÉÃAzÀæzÀ zÀÆgÀªÁtÂ
¸ÀASÉå:22238888, ¸ÀºÁAiÀÄªÁtÂ 1916 ºÁUÀÆ ªÁmïìD¥ï ¸ÀASÉå:8762228888 UÉ
¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁVzÉ.¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÉÄÃ°£À ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß §UÉºÀj¹PÉÆ¼Àî®Ä F CzÁ®vï ¸Ë®¨sÀå
§¼À¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁVzÉ. ºÁUÀÆ PÉÆÃ«qï-19 gÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ°gÀÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
JNÁè ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ d®ªÀÄAqÀ½ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.
BWSSB:Water Adalath - Sub divisions on August 13th
*****

Bangalore, Aug 11 (Karnataka Information) : BWSSB water Adalath is held on 13.08.2020 in a
AEE (East-2)-3, (East-1)-2, (South -2), (South East-4), (West-2), (South West-2), (South East-2),
(North West-3), (Central -2), (North -2) ,(North East-1) and (North Village-1) sub divisions from
9:30.am to 11.00 am to settle the grievances concerned with the water billing, delay in providing
water supply & sanitary connections, delay in converting from domestic connection to non
domestic connection & other related issues. The details of the places where the Adalath is held is as
follows.

Sub-division
(East-2)-3
(East-1)-2

Address
1st Main Road, Kasturinagar,Bengalore-43
A.Narayanapura Main Road, opp KR Puram Railway Station, Near
Patalamma Temple, Hanuman Junction, A.Narayanapura.
Bangalore-16

Phone Number

9845444058
28510008

Near Water Tank, 100 feet Road, BTM 2nd Stage,
(South -2)

40977432

Bangalore-76
(South East-4)
(West-2)

2nd Cross, 17th main, Koramangala 3rd Block, Bangalore-34

22945245

5th Stage, 1st main, BEML Layout,RR Nagar. Bangalore-98
Ground

Floor,

1st

Main,

Banashankari

3rd

28611826
Stage,

(South West-2)

22945144

Banagirinagar,Bangalore
(South East-2)
(North West-3)
(Central -2)

10th Main Road, 7th Cross, Behind Indiranagar club, HAL 2nd Stage,
Bangalore
5th Block, Outer Ring Road, Nagarabhavi, Bangalore

22945163

Millers Road, High Grounds, Bangalore-52

22945191

23212181

1st Floor, pinakini Bhavan, Doddaballapura Main road,
(North -2)

28562829

Yalahanka New Town, Bengalore -64
Room No.115, 1st Floor, Suvarna Bhavan, 18th cross, Margosa
(Nort East-1)

22945131

Road, Malleshwaram, Bangalore
1st floor, 7th Main, MEI Layout, Hesaraghatta Road, Bangalore(North Village -1)

9845444068
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The details of service stations coming under the subdivisions mentioned above are as follows:

Sub-division

Service Stations

(East-2)-3

Banaswadi, OMBR, Lingarajapuram

(East-1)-2

A.Narayanapura, Doddanakundi, Vignana nagar

(South -2)
(South East-4)
(West-2)
(South West-2)

HSR- 1,Kodichikkanahalli

Koramangala 1 &2, Bellandur
Kengeri, Ideal Homes, BEML Layout, RR Nagar

Katriguppe, Hosakerehalli, Devagiri-1, Ittamadu
Jeevanbheemanagar, HAL 2nd Stage, Indiranagar,

(South East-2)
Byappanahalli, CV Raman Nagar, Sadanandanagar
Nagarabhavi,Annapoorneshwarinagar,
(North West-3)
Sir.MV Layout, Moodalapalya

(Central -2)
(North -2)

High Grounds(HGR),coles Park
Yelahanka old town, Yelahanka New town,Attur

Malleshwaram1&2, Srirampura, Yeshwanthapura
(North East-1)

1&2, Bashyam park
(North Village -1)

Shettihalli, Abbigere, chikkasandra, sidedahalli

For any problems regarding the water supply and all, public can contact 24x7 call
centre number: 22238888, helpline number: 1916 & whats app no: 8762228888.Public can
utilize this adalath facilities to solve the problems regarding water supply. And public are
requested to follow all precautionary measures according to COVID-19 guidelines while
attending the adalath said official press.

