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CM condoles death of K.S.Nisar Ahmed
Bengaluru, May 03 (Karnataka Information): Chief Minister B.S.Yediyurappa has
condoled the death of Kannada writer and poet K.S.Nisar Ahmed.
Expressing deep sense of sorrow over his death , the Chief Minister noted that Nisar
Ahmed contributed some of the best works in all genres of Kannada literature. He has
won many accolades including Padmashri, Karnataka Sahitya Award and Pampa Award
. He had special bonding with Shivamogga as he worked there for some years He was
also the President of the 73rd Kannada Sahithya Sammelana held in Shivamogga.
The Chief Minister described Nisar Ahmed's death as an "irreparable loss" to the
State and Kannada literary world.
May his soul rest in peace and may God give the strength to his bereaved family to bear
this loss, the Chief Minister said in his condolence message.
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'ೊ ೕgಸವ ಕ ಎಂ*ೇ ಪ )ದh,ಾ6ದ+ರು .
ಾ

ಅಹಮI

ಅವರು ಎಲ; ಾ ತ ಕ ಚಳವNಗಳ:;,

ಚ]ೆ>ಗಳ:; ಸ*ಾ ಸW ಯkಾ6ದ+ರು .
ಇN ವಯ)1ನ:;ಯೂ ಾ
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