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ಾOƒೕಕೃತ gಾ#ಂಕುಗ„ೆ… ಂ 9ೆ >)ೕನ SಾಡುವZದರ ಮೂಲಕ gಾ#ಂo

ಗಳ ಸು ಾರHೆ ಮತುW ವಸೂuಾಗದ 4ಾಲಗEಂದ gಾ#ಂಕುಗE9ೆ ಮುVW 2ಾಗೂ gಾ#ಂo ಗಳ ಅನಗತ# IೆಚBವನುQ
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ಾ~CeಾJ ೆ. ಈ ಾ~Cಗಳ wೊUೆ9ೆ ೈತರ ಮತುW 4ಾSಾನ# ಜನರ 2ಾಗೂ ೈ9ಾ< ಾ ಅjವೃ l9ೆ ಹಲIಾರು
ಾಯ ಕ ಮಗಳನುQ Xೕ' ಾC ೆ. ಅವZಗಳ)* V4ಾm ಸSಾNm dೕಜ7ೆ ೈತ<9ೆ 3 ಕಂತುಗಳ)* ೈತ<9ೆ ರೂ.
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ೇಶದ

Iಾ#aಾ<ಗE9ೆ, ಅಸಂಘtತ
ಭ Fಾ ^ಾರ

ಆ‘ ಕUೆಯ

ಮತುW
ಭದ Uೆ9ೆ

ಾM ಕ ವಗ ೆ

ದು ಾಡEತ ಂದ
ಆ‘ ಕ

ಂಚ•

ಮುVW9ೊEಸಲು
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ೈuೆ+ೕ Sಾಗ ೆ

ರೂ.3085

ೋt.
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ಡ$*ಂ– 2ಾಗೂ >ದು# ೕಕರಣ.
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7ೆರIಾJ ಾC ೆ.
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Chief Minister’s Press Conference
Bengaluru, June 1 (Karnataka Information)
1. Prime Minister Sri Narendra Modi has successfully completed
one year of the
second term. The country is surging ahead in the path of progress under his exceptional
and far-sighted leadership.
2. The Prime Minister is leading the country forward towards development with his Sab
Ka Saath, Sab Ka Vikas, principle and inclusive schemes.
3. He is spear heading the cause of building a strong and self reliant Bharath.
4. Through his mantra - Vasudaiva Kutumbakam, he is recognised as an exceptional
leader not only in India, but also at the global level.
5. Key decisions taken in the last one year :
• The Termination of the special status to Jammu and Kashmir
• Formation of Jammu- Kashmir and Ladakh as Union Territories

• Finding solution to Ram Mandir issue
• Banning the practice of triple talaq among Muslims
• Vande Bharath Mission
• Amendment to the Citizenship Act
• One Country- One Ration Card scheme
• New Motor Vehicle Act
• Launch of PM Kisan Samman Nidhi
• Monthly pensions to farmers, farm labourers, small shop keepers and workers in the
unorganized sectors.
• Anti –terrorism Law and many other bold and historical measures, he is the reason
behind the country’s development in all spheres.
6. Apart from this, he has also implemented :
• Ayushmaan Bharat scheme
• Pradhan Mantri Garib Kalyan Scheme
• Ujwala Scheme
• Make in India and other pro-people schemes
7. Aathmanirbhar Bharath : Narendra Modi’s decision has played a decisive role in
dealing with the Covid 19 pandemic in India.
8. He has competently handled a huge challenge of combating the Covid -19 Pandemic
in a country with a population of 130 crores
9. He implemented the most stringent lockdown restrictions in the world to control the
spread of Covid-19 and achieved remarkable success.
10. India has been noticed globally for the measures it undertook to fight the virus.
Leaders from different countries have applauded our proactive action.
11. The Prime Minister was in constant touch with all the Chief Ministers of the country
and also held regular video conferences and prepared all of us for the unified fight
against Corona Virus.
12. As per the Prime Minister’s call to convert challenges into opportunities, the entire
nation has declared a war against the Corona pandemic.
13. The ban on the import of PPE kits, ventilators and N 95 masks is a mark of India’s
self reliance. These equipments are now being produced in the country.
14. Rs. 20 lakh crore package has been announced to revive the economic crisis due to
Corona.
15. Welfare Measures: The Government led by Modiji has made
great
accomplishments in the field of Health, Agriculture, Drinking Water, Information
Technology, Education, Space Science etc.
16. The gap between the Cities and the villages has reduced considerably due to the
Government’s policies.
17. For the first time in India’s history, Rs 3000/- monthly pension is being provided to
farmers, farm labourers, small shop keepers and workers in the unorganized sectors.
18. Under the able leadership of Sri Narendra Modi, all States in the country is taking
giant strides towards the path of development.
19. Karnataka has also put in all efforts to realise the aspirations of our Prime
Minister.
20. The State Government has extended its help to people who are affected due to
lockdown on account of Covid –19

21. Rs. 1610 crore relief package has been announced to help washer men, barbers,
auto and taxi drivers and construction workers.
22. Package has been announced to provide relief to flower/vegetable growers and
weavers.
23. Asha health workers who are frontline warriors in the fight against Corona will get
Rs. 3000 as incentive.
24. A sum of Rs. 2284 crores will be provided in 3 phases to protect the interest of the
people who are in distress due to Corona in the State.
25. Modiji has also supported the State during the devastating floods.
26. Deriving inspiration from our Prime Minister Narendra Modi’s efficiency the State
Government is determined to develop Karnataka.

f.PÉ.«.PÉ AiÀÄ°è CVæÃªÁgï WÀlPÀ¢AzÀ
gÉÊvÀjAzÀ £ÉÃgÀªÁV zÁæQë ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ ªÀiÁgÁl
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, dÆ£ï 1, 2020 (PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð):
PÉÆÃ«qï-19 ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÉÊvÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä PÀÈ¶ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ fPÉ«PÉ
ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ°ègÀÄªÀ PÀÈ¶ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæzÀ°è AiÀÄÄ.J.J¸ï.(©.) CVæÃªÁgï WÀlPÀªÀÅ
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. WÀlPÀªÀÅ gÉÊvÀjUÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸À®Ä ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÉÃvÀÄªÉAiÀiÁV, gÉÊvÀgÀ PÀÈ¶
¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¨É¼É GvÁàzÀ£Á vÁAwæPÀvÉUÀ¼ÀÄ, QÃl/gÉÆÃUÀ ªÀÄÄAvÁzÀ
vÁAwæPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ MzÀV¸ÀÄwÛzÉ.
EAzÀÄ f.PÉ.«.PÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è zÉÃªÀ£ÀºÀ½î vÁ®ÆèQ£À ºÁgÉÆÃºÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀgÁzÀ
ªÉAPÀmÉÃ±ï gÀªÀgÀÄ zÁQë ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ¤ªÁ¸À¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèQ£À, PÉÆlæUÀÄrAiÀÄ «ÃgÀ¥Àà gÉrØ gÀªÀgÀÄ
ªÀiÁ«£ÀºÀtÄÚ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀgÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄzÀ
PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ. J¸ï. gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸Ázï gÀªÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 2 l£ï zÁæQë ªÀÄvÀÄÛ 3
l£ï ªÀiÁ«£À ºÀtÚ£ÀÄß f.PÉÀ.«.PÉ., dPÀÆÌgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨Áâ¼ÀzÀ°è ªÀiÁgÁlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
JgÀqÀÄ JPÀgÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ¨É¼É¢gÀÄªÀ zÁQë ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ aAw¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
AiÀÄÄ.J.J¸ï.(©), CVæÃªÁgï WÀlPÀPÉÌ zÀÆgÀªÁtÂ PÀgÉªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÈ¶ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄzÀ
«eÁÕ¤UÀ¼À vÀAqÀªÀÅ vÉÆÃlPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr UÀÄtªÀÄlÖ ¥ÀjÃQë¹ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÀiÁgÁl
ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¹zÀgÀÄ. F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹zÀgÉ gÉÊvÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ
gÉÊvÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÀÄ. ¸ÁªÀAiÀÄªÀ PÀÈ¶AiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ ªÀiÁ«UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ §UÉÎ PÀÈ¶ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄzÀ
¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ ªÉAPÀlgÉrØAiÀÄªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ZÀað¹zÁUÀ CªÀgÀÄ AiÀÄÄ.J.J¸ï.(©), CVæÃªÁgï

eÉÆvÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁgÁl ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F ªÀåªÀ¸ÉÜ¬ÄAzÀ gÉÊvÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀjUÉ E§âjUÀÆ
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.

zÉéÃµÀ ¨sÁµÀt : Cfð ªÀeÁUÉÆ½¹zÀ GZÀÒ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, dÆ£ï 1, 2020 (PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð):
PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAX¹ ¤¢üðµÀÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß UÀÄjAiÀiÁV¹ zÉéÃµÀ ¨sÁµÀtUÀ¼À ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß
¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀºÀ ¨sÁµÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ gÁdQÃAiÀÄ
£ÁAiÀÄPÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀA§A¢üvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¤zÉðÃ±À£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ
PÉÆÃj ¸À°è¸À¯ÁVzÀÝ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ EwÛÃZÉUÉ ªÀeÁUÉÆ½¹zÉ.
zÉéÃµÀ ¨sÁµÀtUÀ¼À «gÀÄzÀÞ d£ÁAzÉÆÃ®£À ¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ PÁåA¥ÉÃ£ï JUÉÃA£ïì ºÉÃmï ¹àÃZï
( CAMPAIGN AGAINIST HATE SPEECH) J. Dgï. ªÁ¸À« ªÀÄvÀÄÛ ¸Áéw ±ÉÃµÁ¢æ
JA§ÄªÀªÀgÀÄ gÁdå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è F ¸ÀA§AzsÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀÄ.
zÉéÃµÀ ¨sÁµÀtUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÀÄgÀ ¸ÁjgÀÄªÀ d£ÁAzÉÆÃ®£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ªÀQÃ®gÀÄ, ²PÀët vÀdÕgÀÄ
¸ÉÃjzÀAvÉ ««zsÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁUÀzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ, UÀÈºÀ
E¯ÁSÉ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ªÀiÁ£Àé ºÀPÀÄÌUÀ¼À
DAiÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ gÁdå C®à¸ÀASÁåvÀgÀ DAiÉÆÃUÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ 11 ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁV ªÀiÁrvÀÄÛ.
PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAX¹ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ¤¢üðµÀÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ zÉéÃµÀ ¨sÁµÀtUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÉÃ§¯ï mÉ°«µÀ£ï £ÉléPïð (gÉUÀÄå¯ÉÃµÀ£ï) DPïÖ 1995 £ÀÄß G®èAX¹ mÉ°«µÀ£ï
ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉéÃµÀzÀ ¨sÁµÀtUÀ¼À «rAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. EzÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ
dgÀÄV¸ÀÄªÀAvÉ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ «¢ü 226 gÀ CrAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¹ ¸ÀA§A¢üvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ
¤zÉðÃ±À£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CfðzÁgÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.
F CfðAiÀÄÄ £ÁåAiÀÄªÀÄÆwðUÀ¼ÁzÀ ©. «. £ÁUÀgÀvÀß ºÁUÀÆ £ÁåAiÀÄªÀÄÆwð JA.f. GªÀiÁ
CªÀjzÀÝ ¦ÃoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ «ZÁgÀuÉUÉ §A¢vÀÄÛ.
F PÀÄjvÀÄ ªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß D°¹zÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è “zÉéÃµÀ
¨sÁµÀt” JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ±Á¸À£À gÀa¸ÀÄªÀÅ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ E£ÀÆß AiÉÆÃa¹®è. zÉéÃµÀ

¨sÁµÀt PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÁåSÁå£ÀªÉÃ E®è¢gÀÄªÀÅzÁUÀ PÉÃªÀ® ¸ÀªÀiÁdzÀ MAzÀÄ ªÀUÀðPÉÌ CxÀªÁ
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ DzsÁgÀzÀ°è ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ «¢ü 226 gÀ
Cr ¤zÉðÃ±À£À ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è JAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÉÃ½vÀÄ. ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄ F «ZÁgÀzÀ°è gÁdå
±Á¸À£À¸À¨sÉ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ¤zÉðÃ±À£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®è JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ
CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀeÁUÉÆ½¹ wÃ¥ÀÄð ¤ÃrvÀÄ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï Dgï ¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÁUÀÆ n.J¯ï. QgÀuï
PÀÄªÀiÁgï ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÁzÀ ªÀÄAr¹zÀgÀÄ JAzÀÄ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.

¸ÀaªÀgÀ ¥ÀæªÁ¸À
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, dÆ£ï 1, 2020 (PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð):
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀ J¸ï. ¸ÀÄgÉÃ±ïPÀÄªÀiÁgï CªÀgÀÄ dÆ£ï
2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀ, ¨É¼ÀUÁ« ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèUÀ¼À ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆAqÀÄ dÆ£ï 3
gÀAzÀÄ PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£ÀPÉÌ »AwgÀÄUÀÄªÀgÀÄ JAzÀÄ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.

¸ÀaªÀgÀ ¥ÀæªÁ¸À
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, dÆ£ï 1, 2020 (PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð):
PÀAzÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀ DgïÀ. C±ÉÆÃPï CªÀgÀÄ
dÆ£ï 3 ºÁUÀÆ 4 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ PÉÆqÀUÀÄ d¯ÉèUÀ¼À°è ¥ÀæªÁ¸À
PÉÊUÉÆAqÀÄ dÆ£ï 4 gÀ gÁwæ PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£ÀPÉÌ »AwgÀÄUÀÄªÀgÀÄ JAzÀÄ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.

нĥ’ŉĥ’ŉΡŉ јΠ†ǻ’ ẃ—хќĢỳV £ÀqÉ¸À®Ä PÀæªÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, dÆ£ï 1, 2020 (PÀ£ÁðlPÀ ªÁvÉð):
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>ೈCೊಳJ3ೇ>ಾDರುವ ಕ*ಮಗಳ ಕು ತು ,ವ

ದರು.

х‗Ẅ зĠỳą’Νгѕ Τģ’†Ẃ уэ—ĲΒ·Ĳї уłќхಳù-Ě’―ĜỳŀΝ:
ಗೃಹ ಸ2ವ ಬಸವMಾಜ ಎ . 3ೊ4ಾ56 4ಾತ!ಾ@, ಎ ಎ ಎ
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3ೊ4ಾ56 \ೇBದರು. \ಾCೆsೕ ಈ ಕು ತು ಇ#ಾ;ೆ6ಂದ >ೈCೊಳJ3ೇ>ಾದ ಕ*ಮಗಳ ಕು ತು ಆKೇಶ
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Dr. Vishnukant S. Chatpalli appointed as Vice Chancellor, Rani Channamma
University
Bengaluru, June 1 (Karnataka Information)

Dr. Vishnukant S. Chatpalli, Professor, Rani Channamma University, Belagavi
appointed as the Vice Chancellor of the Karnataka State Rural Development and
Panchyat Raj University, Gadag, says official press release.
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