12 ಶಷಗಳ ಸೆೇವೆ

ಔನಹಾಟಔ ಜನತೆಗೆ ಂದು ವಿಷೃತ ಯದಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2006 – ಮಹರ್ಚಷ 2018
ಆಂದ

ಯಹಜೀವ್ ಚಂದೄವೆೀಕರ್
ಷಂಷತ್ ಷದಷಯಯು

1

ಯಹಜೀವ್ ಚಂದೄವೆೀಕರ್

ರಹಜೇವ್ ಚಂದಿಶೆೇಖರ್ ಄ಯು ಕರ್ಹಷಟಕದ ಄ತಯಂತ

ಷಂಷತ್ ಷದಷಯಯು

ಷಕ್ರಿಮ ಷಂಷದಯಲ್ಲಿ ಫೃರಹಗಿದ್ಹಾರೆ. ಬೆಂಗಳೄರಿನ ಅಡಳಿತ
/ ನಿಮಂತಿಕ ರಿಹಹಯಗಳು, ನಿೇತಿ ನಿಯೂಣೆ, ಷಂಸೆೆಮ

ನಿಮಹಷಣ, ವಹಕ್ ಸಹಾತಂತಿಯ, ರ್ೆಟ್ ನೂಯಟ್ಹಿಲ್ಲಟಿ, ಗೌಯತೆ
ಭತುು ಷವಷರ ಡೆಗಳ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಬದಿತೆ ಭತುು ಕಲ್ಹಯಣಕ್ೆೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಸಲವಹಯು

ವಿಶಮಗಳ

ಫಗೆೆ

ಫಲವಹಗಿ

ವಹದಿಷಫಲಿ ಷಂಷದರಹಗಿದ್ಹಾರೆ.
ದೂಯದೃಷ್ಟ್ಿ ಭತುು ದ್ೆೇವಬಕ್ರುಮ ಭರ್ೊೇಧಭಷ ಹೊಂದಿಯು
ಷಂಷತ್

ಷದಷಯರಹಗಿ,

ಷಂಷದರಹಗಿಯು
ಹೊಯಗೂ

಄ಯು

ಶಹವಾತ

಄ಯ
ಷಂಷತಿುನ

ಷಭಥಷನಿೇಮ

ಎಯಡರ್ೆಮ

ಷಲ

ಳಗೂ

ಭತುು

ಫದಲ್ಹಣೆಮನುೀ

ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುುದಯ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಹದ ಕ್ಹಳಜ ಹೊಂದಿದ್ಹಾರೆ.
ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ಿಮತೀಗಳನುೀ ಇ ವಿಷೃತ ನಿಯೂು

ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ವಿರಿಸಿದ್ೆ. ಄ಯ ಿಮತೀಗಳಿಂದ್ಹಗಿ ಕಳೆದ 12
ಶಷಗಳಿಂದ ಷಕ್ಹಷಯು ಷೂಕು ಕಿಭ ಕ್ೆೈಗೊಳುುಂತೆ ಭತುು
ಈತುಭ ಅಡಳಿತದ ಕಡೆಗೆ ತನೀ ಗಭನ ಸರಿಷುಂತೆ
ಪೆಿೇರೆೇಪ್ರಸಿದ್ೆ.

3

ಷಂಷತ್ತಿನ ಸಹಧರ್ೆಗಳು

ಔಳೆದ 12 ಶಾಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿಯು ೄವೆೆಖಳು: 706
S No

ಷಚಿವಹಲಮ

ಕ್ೆೇಳಿಯು ಿಶೆೀಗಳು

1

ಕೃಷ್ಟ್

5

2

ಕೃಷ್ಟ್ ಭತುು ಕೃಷ್ಟ್ಕಯ ಕಲ್ಹಯಣ

3

3

ರ್ಹಗರಿಕ ವಿಮಹನಯಹನ

4

4

ಕಲ್ಲಿದಾಲು

9

5

ವಹಣಿಜ್ಯ ಭತುು ಈದಯಭ

10

6

ಷಂಸನ ಭತುು ಮಹಹಿತಿ ತಂತಿಜ್ಞಹನ

37

7

ಷಂಸನಗಳು

9

8

ಗಹಿಸಕ ಯಹಹಯಗಳು, ಅಹಹಯ ಭತುು ಸಹಷಜ್ನಿಕ ವಿತಯಣೆ

1

9

ಷಂಷೃತಿ

7

10

ಯಕ್ಷಣೆ

51

11

ಕುಡಿಮು ನಿೇಯು ಭತುು ರ್ೆೈಭಷಲಯ

2

12

ವಿದುಯರ್ಹಾನ ಭತುು ಮಹಹಿತಿ ತಂತಿಜ್ಞಹನ

10

13

ರಿಷಯ ಭತುು ಄ಯಣಯಗಳು

2

14

ರಿಷಯ, ಄ಯಣಯ ಭತುು ಸವಹಮಹನ ಫದಲ್ಹಣೆ

13

15

ವಿದ್ೆೇಶಹಂಗ ಯಹಹಯಗಳು

5

16

ಸಣಕ್ಹಷು

17

ಅರೊೇಗಯ ಭತುು ಕುಟುಂಫದ ಷಹಹಮ

7

18

ಭಹರಿೇ ಕ್ೆೈಗಹರಿಕ್ೆಗಳು ಭತುು ಸಹಷಜ್ನಿಕ ಈದಯಭ

1

19

ಗೃಸ ಯಹಹಯಗಳು

30

20

ಷತಿ ಭತುು ನಗಯ ಯಹಹಯಗಳು

4

21

ಷತಿ ಭತುು ನಗಯ ಿದ್ೆೇವಗಳ ಫಡತನ ನಿಭೂಷಲರ್ೆ

3

22

ಮಹನ ಷಂನೂಾಲ ಄ಭಿೃದಿಿ

15

23

ಮಹಹಿತಿ ಭತುು ಿಸಹಯ

1

24

ಕ್ಹನೂನು ಭತುು ಈದ್ೊಯೇಗ

2

25

ಕ್ಹನೂನು ಭತುು ರ್ಹಯಮ

6

26

಄ತಿಷಣಣ, ಷಣಣ ಭತುು ಭಧಯದ ಈದಯಭಗಳು

1

27

ಗಣಿಗಹರಿಕ್ೆ

2

28

ಹೊಷ ಭತುು ನವಿೇಕರಿಷಫಸುದ್ಹದ ಆಂಧನ

1

29

ಸಹಗರೊೇತುಯ ಭಹಯತಿೇಮ ಯಹಹಯಗಳು

2

30

ಖಹಷಗಿ, ಸಹಷಜ್ನಿಕ ದೂಯುಗಳು ಭತುು ಪ್ರಂಚಣಿಗಳು

1

31

ಪೆಟ್ೊಿೇಲ್ಲಮಂ ಭತುು ರ್ೆೈಷಗಿಷಕ ಄ನಿಲ

4

32

ಯೇಜ್ರ್ೆ

2

33

ಆಂಧನ

3

34

ರೆೈಲ್ೆಾೇ

13

35

ಯಸೆು ಸಹರಿಗೆ ಭತುು ಈನೀತ ಮಹಗಷಗಳು

6

36

ಗಹಿಮೇಣ ಄ಭಿೃದಿಿ

2

37

ಶಿಪ್ರುಂಗ್

1

38

ರೆೇಷೆಾ ಄ಭಿೃದಿಿ ಭತುು ಈದಯಭಶಿೇಲತೆ

1

39

ಈಕುೆ

3

40

ಿವಹಸೊೇದಯಭ

2

41

ನಗರಹಭಿೃದಿಿ

10

42

ನಿೇರಿನ ಷಂನೂಾಲಗಳು

2

40

10

43

ಜ್ಲ ಷಂನೂಾಲಗಳು, ನದಿ ಄ಭಿೃದಿಿ ಭತುು ಗಂಗಹ ುನಯುಜಜೇನ

44

ಭಹಿಳಹ ಭತುು ಭಕೆಳ ಄ಭಿೃದಿಿ

39

45

ಮು ಯಹಹಯಗಳು ಭತುು ಕ್ರಿೇಡೆಗಳು

3

1

#RECLAIMINGBENGALURU

ಫೆಂಖಳೄರಿನ ನಹಖರಿಔಯ ಷಂವಿಧಹನಫದಧ ಸಔುುಖಳಿಗಹಗಿ ಮವಸಿಿಮಹಗಿ
ಸೆೊೀಯಹಡಿ ಅ ಸಔುುಖಳನುೆ ಯಕ್ಷಿಸಿದಯು.
ಷಥಳಿೀಮ ುಯಷಬಹ ಷಂಷೆಥಖಳಿಗೆ ನಡೆಷಲಹಖು ಚುನಹಣೆಖಳನುೆ ಭುಂದೊಡಲು
ಔನಹಾಟಔ ಷಕಹಾಯದ ೄಮತೆಖಳ ವಿಯುದಧ ಯಹಜೀವ್ ೄತ್ತಬಟಿಸಿದಯು.
೫ ಶಾಖಳ ಳಗೆ ಚುನಹಣೆ ನಡೆಮಫೆೀಔು ಎಂದು ಅಖೄಹಿಸಿದಯು.ಇ ಭೊಲಔ
ಫೆಂಖಳೄರಿನ ನಹಖರಿಔಯ ಭೊಲಬೊತ ಸಔುು ಈಳಿಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ಭಹಯತದ ಷರ್ೇಷಚಚ ರ್ಹಯಯಹಲಮು ಫೃಸತ್ ಬೆಂಗಳೄಯು ಭಹಹನಗಯ ಪಹಲ್ಲಕ್ೆ
(ಬಿಬಿಎಂಪ್ರ) ಗೆ ಚುರ್ಹಣೆ ನಡೆಷು ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ವಿವಹದನುೀ ಎತಿು ಹಿಡಿಯಿತು ಭತುು ಎಲ್ಹಿ ನಗಯ ಷೆಳಿೇಮ ಷಂಸೆೆಗಳನೂೀ 5
ಶಷಗಳ ಄ಧಿಯಳಗೆ ಬೆಂಗಳೄರಿನ (಄ಥವಹ ಆನಿೀತರೆ ನಗಯದ) ರ್ಹಗರಿಕಯ

ಭೂಲಬೂತ ಸಕ್ರೆನಂತೆ ನಡೆಷಬೆೇಕು ಎಂದು

ಷಭರ್ಥಷಸಿತು. ಆದರಿಂದ್ಹಗಿ ಬೆಂಗಳೄರಿನ ಚುರ್ಹಣೆಗಳನುೀ ನಿಮಂತಿಿಷಲು ಭತುು ಭುಖಯಭಂತಿಿಗಳ ಭೂಲಕ ರ್ೆೇಯ ಅಡಳಿತ
ನಡೆಷಲು ಈದ್ೆಾೇಶಿಸಿದಾ ಷಕ್ಹಷಯ ನಡೆಸಿದ ಿಮತೀಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಡಿಿತು. ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ಸಹಷಜ್ನಿಕ ಹಿತಹಷಕ್ರು ಭತುು ಷರ್ೇಷಚಚ
ರ್ಹಯಯಹಲಮ ತಿೇಪ್ರಷನಿಂದ್ಹಗಿ ಿಜಹಿಬುತಾು ಈಳಿದುಕ್ೊಂಡಿತು, ಭತುು ಆದರಿಂದ್ಹಗಿ ರ್ಹಗರಿಕಯು ತಭಾ ಕ್ಹರ್ೇಷರೆೇಟಗಷಳನುೀ
ಭತಚಲ್ಹಯಿಷು ಭತುು ಅಯ್ಕೆ ಮಹಡು ಄ಕ್ಹವನುೀ ಈಳಿಸಿಕ್ೊಳುಲು ಸಹಧಯವಹಯಿತು.

ಫೆಂಖಳೄಯು ಭುನಿಿಲ್ ಚುನಹಣೆಖಳು 2015; ಯೀಖೃ
ಕಹರ್ಾಯೆೀಟಖಾಳನುೆ ಅಯೆು ಭಹಡಲು ಭತುಿ 'ಈತಿಭ
ಕಹರ್ೀಾಯೆೀಟಗಹಾಗಿ ಭತದಹನ' ಅಂದೆೊೀಲನದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಭತದಹಯಯ
ಷಂಖ್ೆೃಮನುೆ ಸೆರ್ಚಿಷಲು ನೆಯಹಯತು.
ಯಹಜೀವ್ ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಯಹಜಕೀಮ ಚರ್ೆಾಮನುೆ ಸಿನಿಔತೆಯಂದ ಯಹಜಕೀಮ ವಿವೆಿೀಶಣೆಮ
ಔಡೆಗೆ ಫದಲಹಯಸಿದಯು

ಭತುಿ ನೆೈಜ ಷಭಷೆೃಖಳನುೆ ಷುಿನಿಶಠಹಗಿ ಚರ್ಚಾಷು

಄ಕಹವನುೆ ಮವಸಿಿಮಹಗಿ ಔಲ್ಲಿಸಿಕೆೊಟಟಯು. ನಹೃಮಹಲಮ ೄಕೄಯೆಮನುೆ ದುಫಾಳಕೆ
ಭಹಡು ಭೊಲಔ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಹಣೆಖಳನುೆ ಭುಂದೊಡು ಔನಹಾಟಔ ಯಹಜೃ
ಷಕಹಾಯದ ಯಹಜಕೀಮ ಈಔೄಭಖಳನುೆ ತಡೆಯತು. 'ಈತಿಭ ಕಹರ್ೀಾಯೆೀಟಗಹಾಗಿ ಭತ
ಚಲಹಯಸಿ' ಄ಭಿಮಹನ ಭತುಿ ಷುಧಹಯಣೆಖಳು ಷಭಖೄತೆಮು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಹಣೆಮಲ್ಲಿ
ನಿಜಹದ ಚುನಹಣಹ ವಿಹದಹಂವಖಳನುೆ ಭುನೆೆಲೆಗೆ ತಂದಿತು.
ರಿಣಹಭ:
ರಹಜ್ಕ್ರೇಮ ಅಟಗಳನುೀ ಅಡು ಭೂಲಕ ಄ಥವಹ ಸಹಮಹನಯ ವಹಕ್ಹಚತುಮಷದ್ೊಂದಿಗೆ ಭತದ್ಹಯಯನುೀ ಗೆಲಿಲು ಸಹಧಯವಿಲಿವೆಂದು
ರಹಜ್ಕ್ರೇಮ ಕ್ಷಗಳು ಭನರಿಕ್ೆ ಮಹಡಿಕ್ೊಂಡು. ತತುರಿಣಹಭವಹಗಿ ಎಲ್ಹಿ ರಹಜ್ಕ್ರೇಮ ಕ್ಷ ಄ಬಯರ್ಥಷಗಳು ಷಭಗಿತೆ ಭತುು ಈತುಭ
ಅಡಳಿತದ ಿತಿಜ್ಞೆಮನುೀ ಮಹಡಿಕ್ೊಂಡಯು. ಎಷೊಿೇ ಅರ್ ಡಫೂಿಯ ಎ ಗಳು ರಹಜೇವ್ ಄ಯನುೀ ಷಂಕ್ರಷಸಿದಯು ಭತುು ಎಷೊಿೇ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್

ಗಳು ಄ಭಿಯಹನದಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ೊೆಂಡಯು. ಎಲಿಕ್ರೆಂತ ಭುಖಯವಹಗಿ, ಭತದ್ಹನ ಶೆೇಕಡಹವಹಯು 5% ಯಶುಿ ಏರಿಕ್ೆಯಹಯಿತು ಭತುು ಿಚಹಯದಿಂದ
ಭುರ್ೆೀಲ್ೆಗೆ ಫಂದ ಿಧಹನಿ ಮೇದಿ ಄ಯ ಬಿಜೆಪ್ರ ಕ್ಷು ಕ್ೌನಿಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏಕ್ೆೈಕ ಄ತಿದ್ೊಡಿ ಕ್ಷವಹಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.

಄ಔೄಭ ಄ಂಗಹಂಖ ಔಸಿ ಭಹಡು ಄ಯಹಧಿಖಳ ತಂಡದ ಫಗೆೆ ರ್ೀಲ್ಲಷರಿಗೆ
ಎಚಿರಿಕೆ ನಿೀಡಲಹಯತು ಭತುಿ ಅ ತಂಡನುೆ ತೆಿ ಭಹಡುಲ್ಲಿ ಄ಯ ತಿರಿತ
ಔೄಭಕಹುಗಿ ರ್ಲ್ಲೀಷರಿಗೆ ನಖದು ಫಸುಭಹನ ನಿೀಡಲಹಯತು..
಄ಔೄಭ ಄ಂಗಹಂಖಖಳ ಄ಭಿೃದಿಧ ಸೆೊಂದುತ್ತಿಯು ತಂಡದ ಫಗೆೆ ದೊಯುಖಳಿಗೆ ೄತ್ತಕೄಯಸಿ,
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಅಯೆೊೀಖೃ ಷರ್ಚರಿಗೆ ತೄವಂದನುೆ ಫಯೆದಿದಹಾಯೆ.
ರಿಣಹಭ:
ತಕ್ಷಣವೆೇ, ಕರ್ಹಷಟಕ ರ್ಲ್ಲೇಷಯು ಄ದನುೀ ತನಿಖೆ ಮಹಡಿ ಅಷುತೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಹಯಹಷಚಯಣೆ
ನಡೆಷುತಿುದಾ ಇ ಄ಕಿಭ ದಂಧೆಮನುೀ ಫಮಲ್ಲಗೆಳೆದಯು. ನಂತಯ, ರಹಜೇವ್ ರ್ೇಲ್ಲೇಷಯ
ಇ ಕಿಭನುೀ ಶಹಿಘಿಸಿ ರ್ಲ್ಲೇಸ್ ತಂಡನುೀ ಯೂ .1 ಲಕ್ಷ ಮತುದ್ೊಂದಿಗೆ
ುಯಷೆರಿಸಿದಯು.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಣಕಹಷು ಔರ್ೆೀರಿಮ ಬೄಶಹಟರ್ಹಯನುೆ ಫಮಲು ಭಹಡು
ೄಕೄಯೆಮನುೆ ಹೄಯಂಭಿಸಿ ನಖಯದ ಸಣಕಹಷು ೃಸಹಯನುೆ
ಮಥಹಸಿಥತ್ತಮಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿತು.
ಸೆೊಷ ಯೀಜನೆಖಳನುೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲು ಸಣವಿಲಿ, ಫೃಸತ್ ಫೆಂಖಳೄಯು ಭಸಹನಖಯ
ಹಲ್ಲಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಸಣಕಹಸಿನ ಕೆೊಯತೆ ಎದುರಿಷುತ್ತಿದೆ ಎಂಫ ಔನಹಾಟಔ ಭುಕೃಭಂತ್ತೄ
ಶ್ೄೀ ಸಿದಾಯಹಭಮೃ ಄ಯ ಭಹತ್ತಗೆ ೄತ್ತಕೄಯಸಿದಯು. ಹಷಿಹಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೄಶಹಟರ್ಹಯ,
ೃಥಾ ೆಚಿ ಭತುಿ ಷಿಹಿತಹಷಕಿಖಳಿಂದ ಫಳಲುತ್ತಿದುಾ ಆದು ನಖಯದ ಭುನಿಿಲ್ ಹೄಧಿಕಹಯ
ದಿಹಳಿತನದ ಔಡೆಗೆ ಭುಕೃ ಕಹಯಣಹಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆೀಳಿದಯು. ಯಹಜೀವ್ ಔಳೆದ ಸಲು
ಶಾಖಳಿಂದ ದುಫಾಲ ಅಡಳಿತ ಭತುಿ ಬೄಶಹಟರ್ಹಯನುೆ ಎತ್ತಿ ತೆೊೀರಿಸಿ, ಷುಧಹಯಣೆಮ
ಔೄಭಖಳನುೆ ಷೊರ್ಚಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ದಿವಹಳಿತನದ ಇ ಅರೊೇಗಳನುೀ ಷಯಕ್ಹಯದ ಕ್ೆಲು ಭಂತಿಿಗಳ ಪಹಿಯಂಬದಲ್ಲಿ
ನಿರಹಕರಿಸಿದರಹದಯೂ ಮೇಮರ್ ಄ಯು ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ತಿಕ್ೆೆ ಿತಿಷುಂದಿಸಿದಯು
ಭತುು ನಗರಹಡಳಿತದ ಅರ್ಥಷಕ ಸಿೆತಿಮನುೀ ಷುಧಹರಿಷಲು ಄ಯ ಷಲಹೆಗಳನುೀ ಕ್ೆೇಳಿದಯು.
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ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಄ಭಿೃದಿಧಮ ಫಗೆೆ ಈಂಟಹಖು ೄತ್ತಔೊಲ ರಿಣಹಭನುೆ ವಿರಿಸಿದ
ಕೆಐಜ ಯದಿಮ ಫಗೆೆ ಫೆಂಖಳೄರಿಖಯು ಧವನಿ ಎತ್ತಿದ ಮೀಲೆ ಷಕಹಾಯು ಫೆಂಖಳೄರಿನ
಄ಭಿೃದಿಧಮನುೆ ಕೆಲುಿ ರಿಮಲ್ ಎಷೆಟೀಟ್ ಖುತ್ತಿಗೆ ಬಿಲಡರ್ ಖಳ ಕೆೈಗೆ ನಿೀಡು ಫಗೆೆ
ಭಯುರ್ಚಂತನೆ ನಡೆಸಿತು:
ಯಹಜೀವ್ ಚಂದೄವೆೀಕರ್ ಔನಹಾಟಔ ಭಹಹಿತ್ತ ಭತುಿ ಷಂಸನ ತಂತೄಜ್ಞಹನ ಖೊೄಪ್ ನ
(KIG) ಯದಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಔನಹಾಟಔ ಷಕಹಾಯ ಶ್ಪಹಯಷುಖಳ ಔುರಿತಹದ
ಫೆಂಖಳೄರಿಖಯ ಕಹಳಜಮನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಿದಯು. ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಄ಭಿೃದಿಧಗೆ ಸಣಕಹಷು
ಷಂನೊೂಲಖಳನುೆ ಕೆೊೄೀಢೀಔರಿಷು ಷಲುಹಗಿ ಪಿೄೀಮಿಮರ್ FAR / FSI (ಫ್ಿೀರ್
ಏರಿಮಹ ಯೆೀಷಿಯೀ / ಫ್ಿೀರ್ ಷೆಿೀಸ್ ಆಂಡೆಕ್ಸಿ) ಸೆರ್ಚಿಷು ಭತುಿ ಄ನುಶಹಠನಗೆೊಳಿಷು
ಶ್ಪಹಯಷುಖಳನುೆ
಄ಭಿಹೄಮಖಳನುೆ

ಯಹಜೀವ್

ವಿಯೆೊೀಧಿಸಿದಯು.

ಖಂಭಿೀಯಹಗಿ

ಯಹಜೀವ್

ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳಂತೆ

಄ಯು

ನಹಖರಿಔಯ

ತಹಿಮಡಿಷುಂತೆ

ಭುಕೃಭಂತ್ತೄಗೆ ತೄ ಫಯೆದಯು ಭತುಿ ನಖಯನುೆ ನಿಲಾಜಜ ಲಹಬಿಖಳಿಂದ ಭತುಿ ಄ನೃ
ಹಿತಹಷಕಿಖಳ ಸುನಹೆಯಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಿಸಿದಯು.

ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಚುನಹಣೆಖಳಲ್ಲಿ ಭತದಹಯಯ ಬಹಖಹಿಷುವಿಕೆಮನುೆ
ಧಿಾಷು ಷಲುಹಗಿ ವೀಟ್ ಯೆೈಟ್ ವೀಟ್ ಯೆಷಹಿನಿಿಫಲ್ಲ (VRVR) ಎಂಫ
ಸೆಷರಿನ ಷಹಾಜನಿಔ ಜಹಖೃತ್ತ ಄ಭಿಮಹನ ಹೄಯಂಭಿಸಿದಯು.
ಔಳೆದ ಮೀ ೨೦೧೩ಯ ವಿಧಹನ ಷಬಹ ಚುನಹಣೆಮ ಭತದಹನದಲ್ಲಿ ಬಹಖಹಿಷು
ಭತದಹಯ ಷಂಖ್ೆೃಮನುೆ ಸೆರ್ಚಿಷಲು ಭತುಿ ಭತದಹನದ ಹೄಭುಕೃತೆಮ ಫಗೆೆ
ಭತದಹಯಯ ಜಹಖೃತ್ತ ಭೊಡಿಷಲು ಭತುಿ ಈತಿಭ ಫೆಂಖಳೄರಿನ ನಿಭಹಾಣಕೆು, ಅ
ಭೊಲಔ ಬವಿಶೃದ ಬಹಯತದ ನಿಭಹಾಣಕೆು, ಜನಯ ಭತದಹನೂ ೄಭುಕ ಹತೄ
ಹಿಷಲ್ಲದೆ ಎಂಫುದನುೆ ಭನಗಹಣಿಷಲು ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು 'ವೀಟ್ ಯೆೈಟ್ ವೀಟ್
ಯೆಷಹಿನಿಿಸಿಟವಿಿ' ಎಂಫ ಸೆಷರಿನ ಹೃಔಹದ ಭತುಿ ವಿಷಹಿಯಹದ ಄ಭಿಮಹನನುೆ
ಹೄಯಂಭಿಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ಇ

಄ಭಿಯಹನದ

ಹಹಗೂ

ಆಂತಸುದ್ೆೇ

ಈದ್ೆಾೇವದ

ಆತಯ

಄ಭಿಯಹನಗಳ

ರಿಣಹಭವಹಗಿ 2008ಯ ರಹಜ್ಯ ವಿಧಹನಷಭೆ ಚುರ್ಹಣೆಗೆ ನಡೆದ ಭತದ್ಹನಕ್ೆೆ
ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಅ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿಿ 5% ಯಶುಿ ಹೆಚುಚ ಭತದ್ಹನ ನಡೆದಿತುು. ಆನುೀ
ಬೆಂಗಳೄರಿನಲ್ಲಿ (ನಗಯ) 52.8% ಯಶುಿ ಭತದ್ಹನ ಹೆಚಹಚಗಿತುು.

ಷಹಾಜನಿಔ ಹಿತಹಷಕಿ ಄ಜಾಖಳ (ಪಿಐಎಲ್) ಭೊಲಔ ಫೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ
಄ಔೄಭ ಬೊ ಷಹಿಧಿೀನಖಳ ವಿಯುದಧ ಸೆೊೀಯಹಟ ನಡೆಸಿದಯು.
ಬೄಶಹಟರ್ಹಯದ ವಿಯುದಧ ಸೆೊೀಯಹಡಿ ಭತುಿ ಷಹಾಜನಿಔ ಬೊಮಿಮನುೆ ಅಔೄಮಿಸಿ ಭತುಿ
಄ುಖಳನುೆ ಯಕ್ಷಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ೄಮತ್ತೆಸಿದಯು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಣಕಹಷು ೃಸಹಯಖಳಿಗೆ
ಸಿಐಜ ಆಂದ ಸಿಎಜ ಲೆಔು ರಿವೆೃೀಧನೆ ಭತುಿ ಫೆೀಡಿಕೆ ಷೆೀರಿದಂತೆ; ಄ಔೄಭ ಷಔೄಭ;
ನಿಲಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದಹದ ಷಹು ಆತಹೃದಿಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷಹಾಜನಿಔ ಹಿತಹಷಕಿ
಄ಜಾ ಷಲ್ಲಿಸಿ ನಹೃಮಹಲಮದಲ್ಲಿ ಸೆೊೀಯಹಡಿದಯು.
ಷಹಾಜನಿಔ

ಜಮಿೀನು

ಷಹಿಧಿೀನಕಹುಗಿ

ಔನಹಾಟಔದ

ವಹಷನಷಬೆಮ

ಜಂಟಿ

ವಹಷಕಹಂಖ ಷಮಿತ್ತ ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಯದಿಖಳಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಟಹಸ್ು ಫ್ೀಷೆಾ ಷಲ್ಲಿಸಿದ
ತದನಂತಯದ ಯದಿಖಳಲ್ಲಿ ಷೊರ್ಚಷಲಹಗಿದಾ ಬೊಮಿ ಷಹಿಧಿೀನಕೆು ನಭೂ ಫೆಂಖಳೄಯು
ಪ ಂಡೆೀವನ್ ಷಲ್ಲಿಸಿದಾ ಷಹಾಜನಿಔ ಹಿತಹಷಕಿ ಄ಜಾಗೆ ಯಹಜೀವ್ ಫೆಂಫಲ ನಿೀಡಿದಯು.
ಷಹಾಜನಿಔ

ಜಮಿೀನುಖಳನುೆ

಄ಔೄಭಹಗಿ

ಷಹಿಧಿೀನಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿಯುುದಕೆು

ಸೆೊಣೆಗಹಯಯಹಗಿಯು ಷಕಹಾರಿ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳು ಭತುಿ ಖ್ಹಷಗಿ ೃಕಿಖಳ ವಿಯುದಧ
ಕಹನೊನು ಔೄಭ ಜಯುಗಿಷಲು ಅಖೄಹಿಸಿ ಪಿಐಎಲ್ ಷಲ್ಲಿಸಿದಾಯು.
ರಿಣಹಭ:
ಇ

ವಿಶಮ

ಷದಯಕ್ೆೆ

ರ್ಹಯಯಹಲಮದಲ್ಲಿ

ವಿಚಹಯಣೆಮಲ್ಲಿದ್ೆ.

ನಿಗದಿತ

ಷಭಮದ್ೊಳಗಹಗಿ ಄ಕಿಭ ಬೂಸಹಾಧಿೇನನುೀ ತೆಯುಗೊಳಿಷಲು ಹಹಗೂ ತಪ್ರುತಷೆ
಄ಧಿಕ್ಹರಿಗಳ ವಿಯುದಿ ಕಿಭ ಕ್ೆೈಗೊಳುಲು ಈಚಚ ರ್ಹಯಯಹಲಮ ಕರ್ಹಷಟಕ ಷಯಕ್ಹಯಕ್ೆೆ
ಷೂಚಿಸಿದ್ೆ.

಄ಡಹಕ್ಸ ಬೊಷಹಿಧಿೀನ ೄಔಟಣೆ ಭತುಿ ಡಿ-ನೆೊೀಟಿಫಿಕೆೀಶನ್ ಖಳನುೆ
಄ಂತೃಗೆೊಳಿಷಲು ಔನಹಾಟಔ ಷಕಹಾಯನುೆ ತಹಿಯಷಲಹಗಿದೆ
ಅಡ್-ಸಹಕ್ಸ ಡಿ-ನೆೊೀಟಿಫಿಕೆೀವನ್ ಷಥಗಿತಗೆೊಳಿಷಫೆೀಔು ಎಂಫ ದಿೀಗಾಕಹಲದ ಫೆೀಡಿಕೆಮ
ಯಹಗಿ, ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು 2009 ರಿಂದ ಔನಹಾಟಔದ ವಿವಿಧ ಭುಕೃಭಂತ್ತೄಖಳನುೆ
ತಹಿಯಷುತಿಲೆೀ ಫಂದಿದಹಾಯೆ.
ಷಹಾಜನಿಔ

ತಿಡಕೆು

ಭತುಿ

ಭಹಧೃಭದ

ತಹಿಮಖಳಿಗೆ

ಭನೆಣೆ

ನಿೀಡಿ

ಭುಕೃಭಂತ್ತೄ ಎಂ. ಸಿದಾಯಹಭಮೃ ಄ಯು ಄ಡಹಕ್ಸ ಡಿ ನೆೊೀಟಿಫಿಕೆೀಶನ್ ಎಂಫ
ಸೆಷರಿನ ಇ ಬೄಶಟ ಄ಬಹೃಷ ನಿಲ್ಲಿಷಲು ನಿಧಾರಿಸಿದಯು. ಇ ಹಿಂದೆ ಷಹಔಶುಟ
ಯಹಜಕಹರಿಣಿಖಳು ಇ ಕೆಟಟ ಄ಬಹೃಷನುೆ ದುಯುಯೀಖಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಷಹಔಶುಟ
ಶ್ೄೀಭಂತಯಹಗಿದಾಯು.
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ಔನೆಡಕೆು ವಹಸಿರೀಮ ಬಹಶೆಮ ಷಹಥನಭಹನ ನಿೀಡು ಷಂಫಂಧ ೄಮತೆಖಳು

ವಹಸಿರೀಮ ಔನೆಡ ಬಹಶೆ ಯಕ್ಷ್ಣೆಗೆ ೄಮತೆಖಳು
ಔನಹಾಟಔದ ಷಭೃದಧ ಷಹಹಿತ್ತೃಔ ಯಂಯೆಮನುೆ ಕಹಹಡಿಕೆೊಳಳಲು, ಷೆಂಟರ್ ಅಫ್
ಎಕೆಿಲೆನ್ಿ ಪಹರ್ ಷಟಡಿೀಸ್ ಆನ್ ಕಹಿಸಿಔಲ್ ಔನೆಡ (ಸಿಆಎಸ್ ಸಿಕೆ) ಕೆೀಂದೄನುೆ
ಮೈಷೊಯುನಿಂದ ಫೆಂಖಳೄರಿಗೆ ಷಥಳಹಂತರಿಷಫೆೀಕೆಂಫ ಔನಹಾಟಔದ ೄಷಹಿನೆಮ
ಮೀಲೆ ತ್ತೀೄಹಗಿ ನಿಗಹ ಹಿಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ಬೆಂಗಳೄಯು ವಿವಾವಿದ್ಹಯಲಮದ ಕ್ಹಯಂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಹಷಟಕ ಷಯಕ್ಹಯ ಇಗಹಗಲ್ೆೇ
3.00

ಎಕರೆ ಬೂಮಮನುೀ ಗುಯುತಿಸಿದ್ೆ

ಭತುು

ಬೂಮಮನುೀ

ಈಚಿತವಹಗಿ

ದ್ೊರೆಮುಂತೆ ಮಹಡಲು ಸಿದಿವಹಗಿದ್ೆ ಎಂದು ಷಚಿಯು ಬಯಸೆ ನಿೇಡಿದಯು.
ಕರ್ಹಷಟಕದ
ಷಸಭಹಗಿತಾದಲ್ಲಿ

ಫುಡಕಟುಿ

ಷಂಶೆೃೇಧರ್ಹ

ನಡೆಷಲ್ಹದ

(ಕ್ೆಎಸಿಿಅಐಷ)

ಷಂಸೆೆ

ಷಂಶೆೃೇಧರ್ೆಮಲ್ಲಿ

ಕರ್ಹಷಟಕದ

ಮೈಷೂಯು

ಅಯು

ಮಹತೃ

ಭಹಷೆಗಳು - ಄ಸಹಿಯು, ಸಿದಿಾ, ಆಯುಳಿಗ, ಭಲ್ೆಕುಡಿಯಹ, ಭರಹಟ್ಹಿ ಭತುು ಟ್ೊೇಕ್ರಿ ಄ಸಹನದತು ಸಹಗುತಿುವೆ ಎಂಫುದನುೀ ಶೆೃೇಧಿಷಲ್ಹಗಿತುು. ಇ ಹಿರ್ೆೀಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಅ
ಭಹಷೆಗಳ ಷಂಶೆೃೇಧರ್ೆ ಭತುು ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಮಹಡುುದ್ಹಗಿ ಷಕ್ಹಷಯ ಬಯಸೆ ನಿೇಡಿತು.

ಫೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿನ ವಹಲೆಖಳು ಷಹಿತಂತೄಯ ದಿನಹಚಯಣೆ ಭತುಿ ಖಣಯಹಜೃದ
ದಿನನುೆ ಅಚರಿಷುತಿೆ ಅದಯೆ ಯಜೆಮನುೆ ಘೀೊೀಷಿಷುುದಿಲಿ ಎಂಫುದನುೆ
ಖ್ಹತರಿ ಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲಹಯತು
ಫೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿನ ವಹಲೆಖಳು ಷಹಿತಂತೄಯ ದಿನಹಚಯಣೆ ಭತುಿ ಖಣಯಹಜೃದ ದಿನನುೆ
ಅಚರಿಷುತಿೆ

ಅದಯೆ

ಯಜೆಮನುೆ

ಘೀೊೀಷಿಷುುದಿಲಿ

ಎಂಫುದನುೆ

ಖ್ಹತರಿ

ಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲಹಯತು.
ಏಪಿೄಲ್ 2010 ಯಲ್ಲಿ ಷಹಿತಂತೄಯ ದಿನಹಚಯಣೆ ಭತುಿ ಖಣಯಹಜೃ ದಿನದ ಅಚಯಣೆಮನುೆ
ನಿಲಾಕ್ಷಿಸಿದಾ ಕೆಲು ಖ್ಹಷಗಿ ವಹಲೆಖಳ ಧೆೊೀಯಣೆಮನುೆ ಔಂಡು ಅಘಾತಗೆೊಂಡಿದಾ
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಎಲಿ ಖ್ಹಷಗಿ ವಹಲೆಖಳನುೆ ಷಮಿೀಕ್ಷೆ ನಡೆಷಲು ಅಗಿನ
ಭುಕೃಭಂತ್ತೄ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಡಿಮೊಯಿ ಭತುಿ ಯಹಜೃ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಭಂತ್ತೄ ವಿವೆಿೀವಿಯ
ಔಗೆರಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದಯು. ಯಹಷಿರೀಮ ಸಫಬಖಳ ಅಚಯಣೆಮನುೆ ನಿಲಾಕ್ಷಿಷು ಆಂತಸ
ಧೆೊೀಯಣೆ ಸೆೊಂದಿಯು ವಹಲೆಖಳ ವಿಯುದಧ ಕಹನೊನು ಔೄಭ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲು ಄ಯು
ಷರ್ಚಹಲಮನುೆ ತಹಿಯಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:

ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ತಿಕ್ೆೆ ಿತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕರ್ಹಷಟಕ ಷಕ್ಹಷಯ, ಸಹಾತಂತಿಯ ದಿನ ಭತುು
ಗಣರಹಜ್ಯ ದಿನದಂತಸ ಿಭುಖ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಈತಿಗಳನುೀ ಗುಯುತಿಷಲು ಎಲಿ
ಶಹಲ್ೆಗಳಿಗೆ ನಿದ್ೆೇಷವನ ನಿೇಡಿತು.

ನಖಯದ ಸೃದಮ ಬಹಖದಲ್ಲಿಯು ಮೀಸಿರ ಹಳೃ ಕೆಯೆಮ ತುಿರಿದಹಯಯ
ವಿಯುದಧ ಸೆೊೀಯಹಡುತ್ತಿದಾ ಫೆಂಖಳೄರಿನ ನಹಖರಿಔಯನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಿದಯು.
ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಄ದೆಶೆೊಟೀ ಕೆಯೆಖಳು ಕಹನೊನುಫಹಹಿಯಹಗಿ ತುಿರಿ ಅಗಿೆಮಹದಯೊ
ಮಸಿರಹಳೃ ಕೆಯೆಮ ಔತೆಯೆೀ ಫೆೀಯೆ. ಄ಔೄಭ ತುಿರಿಖಳಿಂದ ಄ಷಹನದ
಄ಂರ್ಚನಲ್ಲಿದಾ ಕೆಯೆಮನುೆ ುನಯುಜಜೀನಗೆೊಳಿಷು ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ಷಕೄಮ ಹತೄಕೆು
ಧನೃಹದಖಳು. ಕೆಯೆ ಈಳಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಕಹನೊನು ಸೆೊೀಯಹಡುತ್ತಿದಾ ಸೆೊೀಯಹಟಗಹಯಯು
ತಭೂ ಯಹಗಿ ಹದಿಷು ಷಲುಹಗಿ ಹಿರಿಮ ಲ್ಲೀಖಲ್ ಕ ನೆಿಲ್ ೄತ್ತನಿಧಿಖಳನುೆ
ಷಂಕಾಷಲು ಯಹಜೀವ್ ಷಸಹಮ ಭಹಡಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ಇ ಕ್ಹಳಜಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಄ಧಿಕ್ಹಯಶಹಹಿ ಆತು ಕಣೆುರೆದು ರ್ೊೇಡಲು ಸಹಧಯವಹಯಿತು ಭತುು ರ್ಹಗರಿಕಯು ವಿವಿಧ
ಸಹಷಜ್ನಿಕ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಗಳ ಿತಿನಿಧಿಗಳನುೀ ಷಂಕ್ರಷಷಲು ಷಸ ಸಹಧಯವಹಯಿತು. ಄ಂತಿಭವಹಗಿ ರ್ಹಗರಿಕಯು ತಭಾ ಹೊೇರಹಟದಲ್ಲಿ ಗೆದಾಯು.
ಭತುು ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ಬೆಂಫಲದ್ೊಂದಿಗೆ ಷರೊೇಯನುೀ ಈಳಿಷಲ್ಹಯಿತು ಭತುು ಄ಕಿಭ ತುುರಿಗಳನುೀ ತೆಯುಗೊಳಿಷಲ್ಹಯಿತು.

ಎಚ್ಎಲ್ ೄತ್ತಷಿಠತ ಬಿಲಡಯುಖಳಿಗೆ ಄ಔೄಭಹಗಿ ಭತುಿ ಕಹಮಾವಿಧಹನನುೆ
ಈಲಿಂಘಿಸಿ ನಿೀಡಿದಾ ಎನ್ಸಿ ಯದುಾ ಡಿಷಫೆೀಕೆಂದು ಕೆಲು ನಹಖರಿಔಯು
ಅಖೄಹಿಸಿದಹಖ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಿದಯು. ಇ ಫಗೆೆ ಄ಂದಿನ ಯಕ್ಷ್ಣಹ
ಷರ್ಚ ಎ.ಕೆ.ಅಂಟನಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದು ಄ಯ ಖಭನನುೆ ಆತಿ ಷೆಳೆದಯು.
ಎಚ್ಎಎಲ್

ವಿಭಹನನಿಲಹಾಣದ

ಷುತಿಭುತಿಲ್ಲನ

ೄದೆೀವದ

ನಿಹಸಿಖಳ

ಷುಯಕ್ಷ್ತೆಗೆ ಸಹನಿಮಹಖಫಸುದು ತತಿರಿಣಹಭಹಗಿ ಸಲು ದುಯಂತದಖಳಿಗೆ
ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು ಎಂದು ತೄದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿದಾಯು. ಅಖ ಭಂತ್ತೄ ಟೆಕ್ಸ ಝೀನ್,
(ಖ್ಹಷಗಿ ಬಿಲಡರ್) ಭತುಿ ರ್ಹಲೆಟ್ (ಬಿಲಡರ್) ಯೀಜನೆಮು ಄ಖಯ-ಫೆಳಳಂದೊಯು
ಕೆಯೆ ೄದೆೀವದಲ್ಲಿತುಿ, ಆದು ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಭಹನ ನಿಲಹಾಣದ 20 ಕಲೆೊೀ ಮಿೀಟರ್
ಹೃಪಿಿಯಳಗೆ ಫಯುತ್ತಿತುಿ.
ರಿಣಹಭ:
ಖಹಷಗಿ ಬಿಲಿರ್ ತಪಹುಗಿ ಷಲ್ಲಿಸಿದಾ ಎಬೊೇವ್ ಮೇನ್ ಸಿೇ ಲ್ೆವೆಲ್ (ಎಎಮ್ಎಸ್ಎಲ್)
಄ಂಕ್ರ ಄ಂವಗಳನುೀ ತಪಹುಗಿ ಉಹಿಸಿ ಎರ್ಚಎಎಲ್ ಪಹಿಯಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಗೆಷ ಎನ್ಸಿ
ಮನುೀ

ತಪಹುಗಿ

ನಿೇಡಿತುು.

಄ದೃಶಿಶಹತ್,

ಎರ್ಚಎಎಲ್

ನಂತಯ

ಎನ್ಸಿ

ಹಿಂತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡಿತು.

ನಹಖರಿಔ ರಿಷಯಕೆು ಸಹನಿಕಹಯಔಹಗಿದಾ ಷಜಹಾುಯ ಄ಂಡರ್ ಹಸ್
ನಿಭಹಾಣದ ವಿಯುದಧ ಸೆೊೀಯಹಡಿದಯು
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ನಹಖರಿಔಯ ಔಯೆಗೆ ಒಗೆೊಟುಟ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಷಜಹಾುಯ ಯಷೆಿಮಲ್ಲಿನ
಄ೆೈಜ್ಞಹನಿಔ ಄ಂಡಹಾಸ್ ನಿಭಹಾಣದ ವಿಯುದಧ ಕೆೊೀಯಭಂಖಲ ಅರ್ ಡಫೊಿಯ ಎ
ಸೆೊೀಯಹಟನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಿದಯು, ಆದು ಕೆಲು ಟಟಬದೄ ಹಿತಹಷಕಿಖಳಿಗೆ
ೄಯೀಜನಹಖಲು ಮಹುದೆೀ ನಹಖರಿಔ ಷಭಹಲೆೊೀಚನೆಖಳನುೆ ನಡೆಷದೆ
ನಿಮಿಾಷಲಹಖುತ್ತಿದಾ ಄ಂಡರ್ ಹಸ್ ಅಗಿತುಿ. ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಭುಕೃಭಂತ್ತೄಗೆ ತೄ
ಫಯೆದಯು. ನಂತಯ ಄ಯು ಔನಹಾಟಔ ಈಚಿ ನಹೃಮಹಲಮಕೆು ನಿಹಸಿಖಳಿಂದ
ಷಲ್ಲಿಕೆಮಹಗಿದಾ ಪಿಎಲ್ಐಗೆ ಫೆಂಫಲ ನಿೀಡಿದಯು. ನಹೃಮಹಲಮು ನಿಭಹಾಣನುೆ
ಭುಂದುರಿಷದಂತೆ ತಡೆಮಹಜ್ಞೆ ನಿೀಡಿತು ಭತುಿ ತಜ್ಞಯ ಷಮಿತ್ತಮನುೆ ನೆೀಮಿಷಲು
ಷಯಕಹಯಕೆು ಅದೆೀವ ನಿೀಡಿತು.
ರಿಣಹಭ:
ಯೇಜ್ರ್ೆಮ ವಿಯುದಿ ಕ್ೌನಿಿಕ್ ಭುಖಜಷ ಷಮತಿ ಯದಿ ಶಿಫಹಯಷು ಮಹಡಿತು,
ತತುರಿಣಹಭವಹಗಿ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಷೆಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಯಸೆುಮನುೀ ುನಃಸಹೆಪ್ರಷಲ್ಹಯಿತು.
ಆದು ಂದು ಷೆಳನುೀ ಄ದಯ ಭೂಲ ಸಿೆತಿಗೆ ುನಃಸಹೆಪ್ರಷಲ್ಹದ ಬೆಂಗಳೄರಿನ
ಮದಲ ಄ಂತಸ ಯೇಜ್ರ್ೆಯಹಗಿದ್ೆ.

ಹಯಂರಿಔ ವಿವೆಿೀವಿಯಮೃ ಐಯನ್ ಭತುಿ ಸಿಟೀಲ್ ಔಂೆನಿ (ವಿಸ್ಎಲ್)
ಭತುಿ ಄ದಯ ಈದೆೊೃೀಗಿಖಳಿಗೆ ಭಯುಜೀ ನಿೀಡಿಕೆ:
ಭಧೃಷಥಗಹಯಯ ಹಿತಹಷಕಿಖಳನುೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಮು ಈದೆಾೀವದಿಂದ, ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು
ಭಧೃೄೆೀಶ್ಷಲು ಭತುಿ ಪಿಎಷುೃಖಳನುೆ ನಿಾಹಿಷು ಷಯಕಹಯದ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ
ಖಭನಸರಿಷಫೆೀಕೆಂದು ೄಧಹನಿಗೆ ತೄವಂದನುೆ ಫಯೆದಯು. ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ
ಭಧೃಸಿಥಕೆಯಂದಹಗಿ

ಈಕುನ

ಭಂತ್ತೄಮ

ೄತ್ತಕೄಯಷಲು

ಷಹಧೃಹಯತು.

ವಿವೆಿೀವಿಯಮೃ ಐಯನ್ ಭತುಿ ಸಿಟೀಲ್ ಔಂೆನಿ (ವಿಸ್ಎಲ್) ಄ನುೆ ಖ್ಹಷಗಿೀಔಯಣ
ಭಹಡು ಮಹುದೆೀ ನಿಧಹಾಯನುೆ ಘೀೊೀಷಿಷು ಮೊದಲು ಕೆೀಂದಿೄೀಮ ಷಕಹಾಯು
ಜಹಖಯೊಔತೆ ಹಿಷುತಿದೆ ಭತುಿ ಫಂಡಹಳ ಸೊಡಿಕೆ ಭೊಲಔ ವಿಸ್ಿ ಄ನುೆ
ುನವೆಿೀತನಗೆೊಳಿಷುತಿದೆ ಭತುಿ ಆದು ಎಸ್ಎಐಎಲ್ ನ ಅಧುನಿೀಔಯಣ ಯೀಜನೆಖಳ
ಂದು ಬಹಖಹಗಿದೆ ಎಂದು ಭಂತ್ತೄಖ ಮೀಲೂನೆಮಲ್ಲಿ ಬಯಷೆ ನಿೀಡಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ನಂತಯ, VISL ಗಹಗಿ 243 ಎಕರೆ ಗಣಿಗಹರಿಕ್ೆ ಜಹಗನುೀ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಮಹಡಬೆೇಕ್ೆಂಫ ಕರ್ಹಷಟಕ ಷಕ್ಹಷಯದ ಿಸಹುರ್ೆಮನುೀ ಕ್ೆೇಂದಿ
ಷಯಕ್ಹಯು ತೆಯುಗೊಳಿಸಿತು. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಷಕ್ಹಷಯದ ಄ಧಿಮಲೂಿ ಷಸ ವಿ.ಎಸ್.ಎಲ್ ಄ನುೀ ಈಳಿಸಿಕ್ೊಳುುಲ್ಲಿ ರಹಜೇವ್ ತಭಾ
ಿಮತೀಗಳನುೀ ಭುಂದುರೆಸಿದಯು ಭತುು ಇಗ ವಿಐಪ್ರಪ್ರಮ ಗಣಿಗಹರಿಕ್ೆ ಬೂಮಮನುೀ ಶಿೇಘಿದಲ್ೆಿೇ ಄ನುಮೇದಿಷುುದ್ಹಗಿ ರಹಜೇವ್
಄ರಿಗೆ ಷಕ್ಹಷಯ ಬಯಸೆ ನಿೇಡಿದ್ೆ.

ಎತಿಯದ ಔಟಟಡಖಳಲ್ಲಿ ಄ಗಿೆವಹಭಔ ಷುಯಕ್ಷ್ತೆ ಭಹಖಾಷೊರ್ಚಖಳು:
ಆಂತಸುದೆೊಂದು ಪಿಐಎಲ್ ಄ನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಿದಯು. ಆದರಿಂದಹಗಿ ಈನೆತ
ಭಟಟದ ಔಟಟಡಖಳಿಗೆ ಷಕಹಾರಿ ಭಹಖಾದಶ್ಾ ಷೊತೄಖಳನುೆ ಯರ್ಚಷಲು
ಷಹಧೃಹಗಿದೆ.

ಸಲಹಯು ಜೀಖಳನುೆ ಫಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡ ಎತಿಯದ ಔಟಟಡ (ಕಹಲಟಾನ್ ಟಸ್ಾ)
ವಂದಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಄ಗಿೆ ದುಯಂತಕೆು ೄತ್ತಕೄಯಸಿದ ಯಹಜೀವ್ 25 ಪೆಫುೄರಿ 2010
ಯಂದು ಄ಗಿೆವಹಭಔ ಭತುಿ ತುತುಾ ಷೆೀೆಖಳಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪೆನ್ಿ ಷನೆದಧತೆ ಭತುಿ
ಷಲಔಯಣೆಖಳ ತುತುಾ ಄ಲೆೊೀಔನನುೆ ಶ್ಪಹಯಷುಿ ಭಹಡಿದಯು. ಄ಂತಸ
ಗಟನೆಖಳನುೆ ತಪಿಿಷಲು ಎತಿಯದ ಔಟಟಡಖಳಲ್ಲಿ ಄ಗಿೆ ಄ನಹಸುತ ಷುಯಕ್ಷ್ತೆ ಅಡಿಟ್
ಭಹಖಾದವಾನಖಳಿಗಹಗಿ ಅಖೄಹಿಸಿದಯು. ಄ಶಟಕೆುೀ ಷುಭೂನಹಖದೆ ಄ಯು ಇ ವಿಶಮದ
ಫಗೆೆ ಪಿಐಎಲ್ ಷಲ್ಲಿಸಿ ಄ದಕೆೊುಂದು ತಹಕಾಔ ಄ಂತೃ ನಿೀಡಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ಷುಯಕ್ಷ್ತಹ ಭಹಖಾಷೊರ್ಚಖಳ ಔಯಡು ಸಿದಧಡಿಷಲು ಔಯಗಿಷಲು ಔನಹಾಟಔ ಈಚಿ
ನಹೃಮಹಲಮ

ಷಕಹಾಯಕೆು

ಅದೆೀವ

ನಿೀಡಿತು.

ನಹೃಮಹಲಮದ

ಇ

ಷೊಚನೆಯಂದಹಗಿ ಫೆಂಖಳೄರಿಖಯು ನೆಭೂದಿಮ ನಿಟುಟಸಿಯು ಬಿಡುಂತಹಯತು.

ಕಹರ್ಾಯೆೀಟ್ ಅಷಿತೆೄಖಳಲ್ಲಿನ ೆೈದೃಕೀಮ ನಿಲಾಕ್ಷ್ಯದ ವಿಯುದಧದ
ನಹಖರಿಔಯ ಸೆೊೀಯಹಟಕೆು ಫೆಂಫಲ:
ಕಹರ್ಾಯೆೀಟ್ ಅಷಿತೆೄ ನಿಲಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದಹಗಿ ಫಬ ಯೆೊೀಗಿ ಭಯಣ ಸೆೊಂದಿದಹಖ ಅ
ಯೆೊೀಗಿಮನುೆ ಅವೄಯಸಿದಾ ಔುಟುಂಫದಯು ರಿಸಹಯಕಹುಗಿ ಕೆೊೀರಿ ತೄ ಫಯೆದಿದಾಯು.
ಅ ಔುಟುಂಫದಯ ನೆಯವಿಗಹಗಿ ಯಹಜೀವ್ ಔನಹಾಟಔ ಭತುಿ ಕೆೀಂದೄ ಅಯೆೊೀಖೃ ಷರ್ಚ
ಖುಲಹಮ್ ನಬಿ ಅಜಹದ್ ಄ರಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದು ೄಔಯಣದ ವಿರ್ಹಯಣೆ ನಡೆಸಿ ಷೊಔಿ
ಔೄಭನುೆ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲು ಅಖೄಹಿಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ತಹುಮದ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ಪಹಿಯಂಭಿಸಿದ ಕರ್ಹಷಟಕ ಷಕ್ಹಷಯ
ಷಭಸೆಯಮ ಕುರಿತಹದ ಲ್ೊೇಕ ಄ಮಯಕು ಯದಿಗಳ ಄ನುಸಹಯ ನಡೆದುಕ್ೊಂಡು
ಅಷುತೆಿಮ ಯವಹನಗಿಮನುೀ ಄ಮಹನತುಗೊಳಿಸಿ

ತಪ್ರುತಷೆ ವೆೈದಯಯ ವಿಯುದಿ

ಕ್ರಿಮನಲ್ ವಿಚಹಯಣೆಗಳನುೀ ಅಯಂಭಿಸಿತು.

ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಆ ಡಿ ನಿಧಿಯಂದಿಗೆ ಭೊಲಷ ಔಮಾನುೆ ನಿಮಿಾಷುುದು:
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ಯಹಜೀವ್MPLAD಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಡೆದ ಸಣನುೆ, ಷಭುದಹಮ ಔಲಹೃಣ ಯೀಜನೆಖಳನುೆ
ನಿಮಿಾಷಲು, ಷಕಹಾಯ ವಹಲೆಖಳಿಗೆ ಸೆೊಷ ಫಹಿಕ್ಸ ಖಳನುೆ ಭತುಿ ನಿಧಿಷಂಷೆಥಖಳ 95%
ಕುಂತಲೊ ಸೆಚುಿ ಫಳಸಿಕೆೊಂಡು ಆತಯ ಷಹಾಜನಿಔ ಯೀಜನೆಖಳಿಗೆ ರ್ಹಲನೆ
ನಿೀಡಿದಯು.

ಈಳಿದ

ನಹಮಔಯು

ಆಂತಸ

ಸಣನುೆ

ಫಳಸಿದ

ನಿದವಾನ

ಔಂಡುಫಯುುದಿಲಿ.
ರಹಜೇವ್ ಚಂದಿಶೆೇಖರ್ ಄ಯ MPLAD ನಿಧಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಷಷಲ್ಹದ ಹೊಷ
ಬಹಿಕ್ ಕಟಿಡನುೀ ಈದ್ಹಾಟಿಸಿ ಬೆಂಗಳೄರಿನ ಶಿವಹಜನಗಯ ಷಕ್ಹಷರಿ ಪೌಿಢಶಹಲ್ೆಮ
ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಗಳೆೄ ಂದಿಗೆ ಕ್ಹಣಿಸಿಕ್ೊಂಡಯು. 3 ರ್ೆೇ ನವೆಂಫರ್ 2009.
ರಹಜೇವ್ ಚಂದಿಶೆೇಖರ್ ಄ಯ ಎಂಪ್ರಎಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಷಷಲ್ಹದ ಹೊಷ
ಬಹಿಕ್

ಕಟಿಡನುೀ

ಈದ್ಹಾಟಿಸಿ

ಬೆಂಗಳೄರಿನ

ಈತುರಹಸಳಿುಮ

ಷಕ್ಹಷರಿ

ಪೌಿಢಶಹಲ್ೆಮ ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಗಳೆೄ ಂದಿಗೆ ಕ್ಹಣಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಹಾರೆ. 25 ರ್ೆೇ ಜ್ೂನ್, 2011.

಄ಔೄಭ ಔಟಟಡಖಳನುೆ ನಿಮಿಾಷು ಬಿಲಡಖಾಳ ವೆೃೀಶಣೆಮ ವಿಯುದಧ
ನಹಖರಿೀಔಯ ಸಔುುಖಳಿಗಹಗಿ ಸೆೊೀಯಹಟ ನಡೆಷುುದು
ಭಹಚ್ಾ

2016

ಯಲ್ಲಿ

಄ಂಗಿೀಕಹಯಗೆೊಂಡ

ಮೊದಲು

ರಿಮಲ್

ಎಷೆಟೀಟ್

(ಡೆಲೊಂಟ್ ಄ಂಡ್ ಯೆಖುೃಲೆೀವನ್) ಭಷೊದೆಮ ಔಯಡು ಯರ್ಚಸಿದ ಯಹಜೀವ್
ಷಂಷತ್ತಿನ ಅಯೆು ಷಮಿತ್ತಮ ಄ಂಖಹಗಿದಾಯು. ಗಹೄಸಔಯು ಭತುಿ ರಿಮಲ್ ಎಷೆಟೀಟ್
ಲಮದಲ್ಲಿ ಷಹಥಪಿತಹದ ಬಿಲಡರ್ ಔಯಹಯುಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಸಔುುಖಳನುೆ
ಡೆಮಲು ಄ಯು ವೄಮಿಸಿದಯು. ಖೃಸ ಷರ್ಚ ಶ್ೄೀ ೆಂಔಮೃ ನಹಮುಡ ಭತುಿ
ಯೀಜನೆ ಷರ್ಚ ಶ್ೄೀ ಯಹವ್ ಆಂದಜಾತ್ ಸಿಂಗ್ ಄ಯನುೆ ಯಹಜೃಖಳು ಭತುಿ
ಕೆೀಂದಹೄಡಳಿತ ೄದೆೀವಖಳಿಗೆ ದೃಢಹದ ಅಳಿಿಕೆ ನಡೆಷಫೆೀಕೆಂಫ ಫೆೀಡಿಕೆ ಸೆೊಂದಿದಾ
ನಹಖರಿಔ ಕಹಮಾಔತಾಯು ಷರ್ಚಯುಖಳನುೆ ಬೆೀಟಿ ಭಹಡಲು ೃಷೆಥ ಭಹಡಿದಯು.

ಕ್ೆರೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಹಮಕಲು
ಯಹಜೀವ್ ಚಂದೄವೆೀಕರ್ ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಕೆಯೆಖಳು ಭತುಿ ಜಲಹವಮಖಳನುೆ ಯಕ್ಷಿಷು
ಭತುಿ ುನಯುಜಜೀವಿಷು ಕಹನೊನು ಸೆೊೀಯಹಟದಲ್ಲಿ ಭುಂಚೊಣಿಮಲ್ಲಿದಾಯು. ಄ಖಯ
ಕೆಯೆಮ ಭತುಿ ಄ದಯ ಫದಿಮಲ್ಲಿನ ಕೆಯೆ ನಿೀಯು ಸರಿವಿನ ಜಹಖದ ಄ತ್ತಔೄಭಣದ ವಿಯುದಧ
ಷಥಳಿೀಮ ನಹಖರಿಔ ಷಂಗಟನೆಖಳು ಷಲ್ಲಿಸಿದ PIL ಗೆ ಄ಯು ಫೆಂಫಲ ನಿೀಡಿದಯು.
ತಯುಹಮ, ರ್ೆನೆೆೈನಲ್ಲಿಯು ಎನ್ ಜ ಟಿಮನುೆ ಷಂಕಾಷಲಹಯತು ಭತುಿ ಇ
ವಿಶಮನುೆ ನಂತಯ ಎನ್ ಜ ಟಿ ೄಧಹನ ಫೆಂಚ್ ಗೆ ಔಳುಹಿಸಿ ಕೆೊಡಲಹಯತು.
ರಿಣಹಭ:
ಎನ್ ಜಟಿ ತನೆ ಐತ್ತಸಹಸಿಔ ತ್ತೀಪಿಾನಲ್ಲಿ, ಎಲಹಿ ನಿೀರಿನ ಭತುಿ ಫರಿದಹದ ಸೆೊಷ
ಫಪರ್ ಲಮಖಳಿಗೆ ಸೆೊಷ ಹೃಖ್ಹೃನ ನಿೀಡಿತು. ಫೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಷುತಿಲ್ಲನ
ಜ ಖು ೄದೆೀವಖಳನುೆ ತ್ತಳಿಷಲು ಷೊರ್ಚಸಿತು ಭತುಿ ಫೆಳಳಂದೊಯು ಕೆಯೆಮ ಷುತಿಲೊ
ಆಯು ಎಲಹಿ ಕಹನೊನುಫಹಹಿಯ ಔಟಟಡಖಳನುೆ ಕೆಡಲು ನಿದೆೀಾವನ ಭಹಡಲು ಯಹಜೃ
ಷಯಕಹಯಕೆು ನಿದೆೀಾವನ ನಿೀಡಿತು. ಆಫಬಯು ತಪಿಿತಷಥಯ ಮೀಲೆ 129 ಕೆೊೀಟಿ ಮೊತಿದ
ದಂಡವುಲು ವಿಧಿಷಲಹಯತು.

ಔನಹಾಟಔ ಷಕಹಾಯದ ದಿಿಭುಕ ನಿೀತ್ತಮನುೆ ಫಮಲು ಭಹಡಿದಯು

ಔನಹಾಟಔ ಷಕಹಾಯು ಭುಕೃಹಗಿ ಫಡ ಭತುಿ ಭಧೃಭ ಖಾದ ಔುಟುಂಫಖಳ
ಭನೆಖಳನುೆ ಕೆಡಲು ಹೄಯಂಭಿಸಿದ ನಂತಯ ಷಹಾಜನಿಔ ೄತ್ತಬಟನೆಮ ಫಗೆೆ
ೄತ್ತಕೄಯಸಿದ ಄ಯು 2016 ಯ ಅಖಸ್ಟ 23 ಯಂದು ಭುಕೃಭಂತ್ತೄ ಸಿದಾಯಹಭಮೃ
಄ರಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದು ೄಬಹವಿಖಳ ಄ಔೄಭ ಔಟಟಡಖಳನುೆ ನಿಲಾಕ್ಷಿಷು ಷಕಹಾಯದ
ದಿಿಭುಕ ನಿೀತ್ತಮನುೆ ಕೆೊನೆಗೆೊಳಿಷಲು ತಹಿಯಸಿದಯು. ಭುಖಧ ಫಡರಿಗೆ
ಫೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ

಄ಔೄಭ

ನಿಭಹಾಣಕೆು

಄ನುು

ಭಹಡಿಕೆೊಡು

ತಪಿಿತಷಥ

಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ವಿಯುದಧ ಕಹನೊನು ಔೄಭ ಕೆೈಗೆೊಳುಳಂತೆ ಅಖೄಹಿಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ಭುಖಯಭಂತಿಿಯಿಂದ ಯಹುದ್ೆೇ ಿತುಯತುಯ ಬಹಯದಿದ್ಹಾಗ, ರಹಜೇವ್ ಬೆಂಗಳೄರಿನ
ರ್ಹಗರಿಕಯನುೀ ಹೊೇರಹಟಕ್ೆೆ ಷಜ್ುಜಗೊಳಿಸಿ ರ್ಹಯಮನುೀ ಕ್ೊೇರಿದಯು. ಄ಯು ಈಚಚ
ರ್ಹಯಯಹಲಮದಲ್ಲಿ ಄ಜಷ ಷಲ್ಲಿಸಿದಯು. 2016 ಯ ಸೆಪೆಿಂಫನಷಲ್ಲಿ ಈಚಚ ರ್ಹಯಯಹಲಮ
ಕ್ಹನೂನು ಬಹಹಿಯವಹಗಿ ಕಟಿಡ ನಿಮಹಷಣಕ್ೆೆ ಄ನುಭತಿ ನಿೇಡಿದ ತಪ್ರುತಷೆ
಄ಧಿಕ್ಹರಿಗಳ ವಿಯುದಿ ಕ್ಹನೂನು ಕಿಭ ಕ್ೆೈಗೊಳುುಂತೆ ಷಕ್ಹಷಯಕ್ೆೆ ಅದ್ೆೇಶಿಸಿತು.
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# ಈಕ್ರೆನ ಸೆೇತುವೆ ನಿಮಹಷಣದ ವಿಯುದಧ ನಹಖರಿಔಯ ಚಳುಳಿಮಲ್ಲಿ
ಷೆೀರಿಕೆೊಂಡಯು

ರಹಜೇವ್

ಅಡಳಿತ

ಭತುು

಄ಭಿೃದಿಿಮ

ಯೇಜ್ರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ

ರ್ಹಗರಿಕಯ

ಪಹಲ್ೊೆಳುುವಿಕ್ೆಮನುೀ ಹೆಚಿಚಷಲು ಷದ್ಹ ಪೆಿೇರೆೇಪ್ರಷುತು ಫಂದಯು. ಷಕ್ಹಷಯ
ಈಕ್ರೆನ ಸೆೇತುವೆ ನಿಮಹಷಣ ಯೇಜ್ರ್ಹ ಯದಿಮನುೀ ಷಾಮಂಪೆಿೇರಿತವಹಗಿ
ಫಹಿಯಂಗಡಿಷದಿಯುುದನುೀ ಗಭನಿಸಿದ ಄ಯು ಈಚಚ ರ್ಹಯಯಹಲಮಕ್ೆೆ ಄ಜಷ
ಷಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮಹಷಣನುೀ ವಿರೊೇಧಿಷುತಿುದಾ ರ್ಹಗರಿಕಯನುೀ ಬೆಂಫಲ್ಲಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ರಹಜೇವ್ ಄ಜಷಗೆ ಿತಿಕ್ರಿಯ್ಕಯಹಗಿ ಈಚಚ ರ್ಹಯಯಹಲಮ ಈಕ್ರೆನ ಸೆೇತುವೆ
ನಿಮಹಷಣ ಮಹಡುತಿುದಾ ಬಿಡಿಎಗೆ, ನಿಮಹಷಣ ಕ್ಹಮಷ ಭುಂದುರಿಷಬಹಯದು
ಎಂದು ಅದ್ೆೇವ ನಿೇಡಿತು.
ಸಿಿೇಲ್

ಫೆಿೈಒರ್

ರಹಜೇವ್ ಭನವಿಗೆ ಿತಿಕ್ರಿಯ್ಕಯಹಗಿ NGT ಮು

ಕ್ಹನೂನುಬಹಹಿಯವಹಗಿದ್ೆ

ಕ್ಹನೂನುಫದಾ

ರಿಷಯ

಄ನುಭತಿಗಳನುೀ ಹೊಂದಿಲಿ ಎಂದು ಅಕ್ೆೇಪ್ರಸಿತು.
ಇ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ರ್ೆೇಯ ಹೊೇರಹಟದ ಕ್ಹಯಣದಿಂದ್ಹಗಿ ಕರ್ಹಷಟಕ
ಷಕ್ಹಷಯ ಇ ಯೇಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಮಹರ್ಚಷ 02,2017 ಯಂದು ಯದುಾ ಮಹಡಿತು.

ಭಸಹನಖಯ ಯೀಜನಹ ಅಯೀಖದ ಷಹಂವಿಧಹನಿಔತೆಮನುೆ
ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಯು.
ಅಂತಮಾದಲ್ಲಿ ಷಂವಿಧಹನನುೆ ಷದಹ ಗ ಯವಿಷು ಯಹಜೀವ್ ಬಹಯತ್ತೀಮ
ಷಂವಿಧಹನದ 74 ನೆಮ ತ್ತದುಾಡಿ ೄಕಹಯ ಯೀಜನಹ ಅಯೀಖ ಕಹಮಾ
ನಿಾಹಿಷಫೆೀಔು ಎಂದು ಫಮಸಿದಾಯು. ಷಂವಿಧಹನದ ಇ ತ್ತದುಾಡಿ ನಹಖರಿಔಯು
ಸೆರ್ಹಿಗಿ ಹಲೆೊೆಳುಳ ಭೊಲಔ ನಖಯ ಷಥಳಿೀಮ ಷಂಷೆಥಖಳಿಗೆ
ಷಹಿಮತಿತೆಮನುೆ ಖ್ಹತರಿಡಿಷುತಿದೆ. ಅದಹಖೊೃ, ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಎಂಪಿಸಿ
ಭತುಿ ಅಡಳಿತನುೆ ೄಜಹೄಬುತಿದ ನೆಲೆಮಲ್ಲಿ ಕಹಮಾಖತಗೆೊಳಿಷುುದಕೆು
ಭುಕೃಭಂತ್ತೄಖಳಿಗೆ ದೆೀ ದೆೀ ತೄಖಳನುೆ ಫಯೆದಯಹದಯೊ ಭುಕೃಭಂತ್ತೄ
ಆಯ ಕೆೊೀರಿಕೆಮನುೆ ನಿಲಾಕ್ಷಿಸಿದಯು. ರಿಶೃತ ಭಹಷಟರ್ ಹಿನ್ -2031
಄ನುೆ ವಿನಹೃಷಗೆೊಳಿಷಲು ಫೆಂಖಳೄಯು ಄ಭಿೃದಿಧ ಹೄಧಿಕಹಯಕೆು (ಬಿಡಿಎ)
ಷಂವಿಧಹನ ಫಹಹಿಯಹಗಿ ಅದೆೀವ ನಿೀಡಿದಯು. ಆದಯ ರಿಣಹಭಹಗಿ ಄ಯು
2013 ಯ ಫೆಂಖಳೄಯು ಮಟೆೊೄೀಹಲ್ಲಟನ್ ಹಿನಿಂಗ್ ಔಮಿಟಿ (ಎಂಪಿಸಿ)
ನಿಮಭಖಳ ೄಕಹಯ ಔನಹಾಟಔ ಷಕಹಾಯು ಷಂವಿಧಹನಹತೂಔ ಭ ಲೃಖಳು
ಭತುಿ ವಿರ್ಹಯಖಳನುೆ ರಿಖಣಿಸಿಲಿ ಎಂದು ನಭೂ ಫೆಂಖಳೄಯು ಪ ಂಡೆೀವನ್
ಈಚಿ ನಹೃಮಹಲಮದಲ್ಲಿ ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಷಹಾಜನಿಔ ಹಿತಹಷಕಿ ಄ಜಾಗೆ ಫೆಂಫಲ
ನಿೀಡಿದಯು.
ರಿಣಹಭ
ಭಧೃಂತಯ ಅದೆೀವದಲ್ಲಿ ಔನಹಾಟಔದ ಈಚಿ ನಹೃಮಹಲಮ ಯಹಜೃ ಷಕಹಾಯ
ತನೆ

಄ನುಭತ್ತಯಲಿದೆ

ರಿಶೃತ

ಭಹಷಟರ್

ಹಿನ್

2031

಄ನುೆ

಄ನುಮೊೀದಿಷದಿಯಲು ನಿದೆೀಾಶ್ಸಿತು.

ಫೆಂಖಳೄಯನುೆ ುನಯುಜಜೀವಿಷಲು ಸಹಖೊ ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ಮುನೆೈಟೆಡ್
ಫೆಂಖಳೄಯು-ನಹಖರಿಔಯ ಚಳಳಿಮನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಿದಯು.

ಷಿತಃ

ಫಬ

ಚಳಳಿಗಹಯಯಹದ,

ಯಹಜೀವ್

ಮಹಹಖಲೊ

ನಹಖರಿಔ

ಚಳಳಿಖಳನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಷುತಿಲೆೀ ಫಂದಿದಹಾಯೆ, ಄ದಯಲೊಿ ನಿದಿಾಶಟಹಗಿ ಄ದು
ಫೆಂಖಳೄರಿನ ುನಯುಜಜೀನ ಸಹಖೊ ಷಂಯಕ್ಷ್ಣೆಮ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ಄ಯು
಄ಹಯಹದ

ಕಹಳಜ

ಸೆೊಂದಿದಹಾಯೆ.

ಮುನೆೈಟೆಡ್

ಫೆಂಖಳೄರಿಗೆ

ಭಹಖಾದಶ್ಾಮಹಗಿ, ಯಹಜೀವ್ ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಸಲಹಯು ಕೆಯೆಖಳ ರಿಶ್ೀಲನಹ
಄ಭಿಮಹನದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞಯು ಭತುಿ ಕಹಮಾಔತಾಯನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಿದಹಾಯೆ.
29 ಷಯೆೊೀಯಖಳನುೆ ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿದ ಇ ಈಔೄಭು ಷಥಳಿೀಮ ಭತುಿ
ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ತಹೃಜೃಖಳನುೆ ಕೆಯೆ ಸಹಖೊ ಜ ಖು ೄದೆೀವಖಳಲ್ಲಿ ಎಷೆಮುುದಕೆು
಄ಧಿಕಹರಿಖಳು ಭತುಿ ಚುನಹಯತ ೄತ್ತನಿಧಿಖಳು ನಿೀಡಿಯು ಄ನುಭತ್ತಯೆೀ
ಕಹಯಣೆಂದು ಄ಭಿಹೄಮ ಟುಟ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಸಹಖೊ ಚುನಹಯತ ೄತ್ತನಿಧಿಖಳ
ಫೆೀಜಹಫಹಾರಿತನನುೆ ಅಕ್ಷೆೀಪಿಸಿತು.
ರಿಣಹಭ:
ಕೆಯೆ ರಿಶ್ೀಲನಹ ಄ಭಿಮಹನದಿಂದ ಸೆೊಯಫಂದ ಷತಹೃಂವಖಳ ಅಧಹಯದ
ಮೀಲೆ, ಯಹಜೀವ್ ಮುನೆೈಟೆಡೆಬಂಖಳೄಯು

ಕಹಮಾಔತಾಯು ಗ ಯಹನಿಿತ

ಲೆೊೀಕಹಮುಔಿಕೆು ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಄ಜಾಮನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಿದಯು. ಆದಿೀಖ ನಹಖರಿಔ
ಏಜೆನಿಿಖಳು ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಫೆಂಖಳೄರಿ ಷಂಷೆಥಯಂದಿಗೆ ಎಲಹಿ ಕೆಯೆಖಳನುೆ
ರಿಶ್ೀಲ್ಲಷಲು ಹೄಯಂಭಿಸಿದೆ.

಄ಔೄಭ ಷಔೄಭ ಯೀಜನೆಮ ವಿಯುದಧ ಸೆೊೀಯಹಟ
ಔನಹಾಟಔದ ಄ಔೄಭ ಷಔೄಭ ಯೀಜನೆಮು ನಖಯದ ಫಡರಿಗೆ ಷಸಹಮ
ಭಹಡು ಈದೆಾೀವದಿಂದ ಯೊಪಿಷಲಹಗಿದೆ ಎಂದು ಷಕಹಾಯ ಹದಿಸಿತುಿ. ಅದಯೆ
ಹಷಿದಲ್ಲಿ ಄ಔೄಭ ಷಔೄಭ ಯೀಜನೆ ಯಹಜಕಹಯಣಿಖಳು ಭತುಿ ಷಕಹಾರಿ
ಏಜೆಂಟಯೆೊಂದಿಗೆ

ಷಂಔಾ

ಸೆೊಂದಿದ

ಬಿಲಡಖಾಳ

಄ಔೄಭಖಳನುೆ

ಔೄಭಫದಧಗೆೊಳಿಷು ಈದೆಾೀವದಿಂದ ಯೊಪಿಷಲಹದ ಂದು ಯೀಜನೆಮಹಗಿತುಿ.
ಫಡರಿಗೆ ಲಹಬದಹಮಔಹದ ುನಾಷತ್ತ ೄಷಹಿನುೆ ರಿಖಣಿಷು ಫದಲು,
಄ಔೄಭ ನಿಭಹಾಣಖಳು ಸೆರ್ಹಿಗಿ ಫಡಯ ಹಷಷಹಥನೆಂದು ಷಕಹಾಯು
ಬಿಂಬಿಷಲು ೄಮತ್ತೆಸಿತು.
ರಿಣಹಭ:
ರಹಜೇವ್ ಷರ್ೇಷಚಚ ರ್ಹಯಯಹಲಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಶ ಲ್ಲೇವ್ ಪ್ರಟಿಶನ್ ಷಲ್ಲಿಸಿದಯು,
ಆದನುೀ ನಂತಯ ಸಿವಿಲ್ ಄ಪ್ರೇಲ್ ಅಗಿ ರಿತಿಷಷಲ್ಹಯಿತು. ಇ ಯೇಜ್ರ್ೆಮ
ಭುಖಯ ಅವಮಗಳನುೀ ಅಲ್ಲಸಿದ ರ್ಹಯ಄ಯಹಲಮ ಫಡಯನುೀ ಯಕ್ಷಿಷು ರ್ೆದಲ್ಲಿ
ದ್ೊಡಿ ದ್ೊಡಿ ಬಿಲಿರ್ ಗಳನುೀ ಬೆಂಫಲ್ಲಷುತುದ್ೆ, ಬಿಷಹಿಚಹಯದ ಷಂಷೃತಿಮನುೀ
ಬೆಳೆಷುತುದ್ೆ, ಎಂದು ಄ಭಿಪಹಿಮ ಟಿ ಷರ್ೇಷಚಚ ರ್ಹಯಯಹಲಮ ಇ
ಯೇಜ್ರ್ೆಮ ಕ್ಹಯಹಷಚಯಣೆಗೆ ತಡೆಯಹಜೆೀ ನಿೇಡಿತು. ಷಕ್ಹಷಯು ಿಷುುತ
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ಷರ್ೇಷಚಚ ರ್ಹಯಯಹಲಮದಲ್ಲಿ ಹೊೇರಹಟ ಭುಂದುರಿಸಿದ್ೆ.

ಷಿಚಿ ಫೆಂಖಳೄಯು ಄ಭಿಮಹನ
# ಗಹಂಧಿ ಜಮಂತ್ತ ಄ಂಖಹಗಿ ಯಹಜೀವ್ ಷಿಚಿತೆಮ ಄ಭಿಮಹನಕೆು
ದೆೊಡಡಭಟಟದಲ್ಲಿ ರ್ಹಲನೆ ನಿೀಡಿದಯು. ಇ ಄ಭಿಮಹನದಲ್ಲಿ ನಖಯದ ವಿವಿಧ
ಬಹಖಖಳ ಷುಭಹಯು 15,000 ಕುಂತಲೊ ಸೆಚುಿ ನಹಖರಿಔಯು ಬಹಖಹಿಸಿದಾಯು.
ಯಹಜೀವ್ ನಹಖರಿಔಯು ಭತುಿ ನಹಖರಿಔ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳೆೄ ಂದಿಗೆ ಫೆಯೆತು ನಖಯದ
ಔವೂಲಮುಔಿ ೄದೆೀವಖಳ ಷಿಚಛತೆ ಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಕೆಯೆಖಳನುೆ
ಷಿಚಛಗೆೊಳಿಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ತಹೃಜೃನುೆ ೄತೆೃೀಕಷುುದಯ ಫಗೆೆ ಜಹಖೃತ್ತ ಭೊಡಿಸಿ 15,000 ಔೊು ಸೆಚುಿ
ಂದೆಡೆ ಷೆೀರಿಸಿ ಜಹಖೃತ್ತ ಭೊಡಿಷಲು ಷಹಧೃಹಯತು.

ಈಡುಪಿಮ ಶ್ೄೀಔೃಶಣ ಫಹಲ ನಿಕೆೀತನದಲ್ಲಿ ಕ ವಲೃ ಄ಭಿೃದಿಧ ವಹಖ್ೆಮ
ನಿಭಹಾಣ
ಈಡುಪಿ ಶ್ೄೀ ಶ್ೄೀಔೃಶಣ ಫಹಲನಿಕೆೀತನದಲ್ಲಿ ಕ ವಲೃ ಄ಭಿೃದಿಧ ವಹಖ್ೆಮ ಇಷಟನ್ಾ
ಫಹಿಕ್ಸ ಄ನುೆ ನಿಮಿಾಷಲು ಎಂಪಿಎಲ್ಲಡಎಸ್ ನಿಧಿಮನುೆ ಯಹಜೀವ್ ಫಳಸಿಕೆೊಂಡಯು.
09.01.2010 ಯಂದು ನಡೆದ ಈದಹಾಟನಹ ಷಭಹಯಂಬದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮ ೆೀಜಹಯ
ಭಠದ ವಿವೆಿೀವ ತ್ತೀಥಾ ಷಹಿಮಿ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯನುೆ ಄ಯ ಕೆಲಷಕಹುಗಿ
ೄವಂಸಿಸಿದಯು

ಭತುಿ

"ಫಡರಿಗೆ

ಷಸಹಮ

ಅಯಹಧಿಷುುದಕೆು ಷಭಹನಹಗಿದೆ" ಎಂದು ಸೆೀಳಿದಯು.

ಭಹಡುುದು

ದೆೀಯನುೆ

ಜನಯನುೆ

ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಯೀಧರಿಗೆ, ವಿೀಯನಹರಿಮರಿಗೆ ಸಹಖೊ ಄ಯ ಔುಟುಂಫಖಳಿಗೆ
ಂದು ಮಹಾಂಕ್ಸಂದು ಪಿಂಚಣಿಗಹಗಿ (OROP) ಸೆೊೀಯಹಟ
ಯಹಜೀವ್ ಷಂಷತ್ತಿನ ಳಖೊ, ಸೆೊಯಖೊ ಷತತ 9 ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಂದು ಮಹಾಂಕ್ಸ
ಂದು ಪಿಂಚಣಿಗಹಗಿ ನಡೆದ ಸೆೊೀಯಹಟನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಿದ ಏಕೆೈಔ ಷಂಷತ್
ಷದಷೃಯಹಗಿದಹಾಯೆ.

ಷಕಹಾಯದ

ಖಭನನುೆ

ಷೆಳೆಮಲು

ಯೀಧಯು

ತಭೂ

ದಔಖಳನುೆ ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲುತೆೊಡಗಿದ ನಂತಯ 2006 ರಿಂದ ಯಹಜೀವ್ OROP ನ
ವಿಹದನುೆ ಎತ್ತಿದಯು. ಷಹಾಜನಿಔ ಷಬೆಖಳು ಭತುಿ ಭುಔಿ

ಚರ್ೆಾಖಳನುೆ

ನಡೆಸಿದಯು. ಆಂತಸ ಷಬೆಖಳಲ್ಲಿ ಯೀಧಯು ಭತುಿ ನಹಖರಿಔಯು ಇ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ
ಚರ್ಚಾಷಲು ಄ನುು ಭಹಡಿಕೆೊಟಟಯು. ಭಹತೄಲಿ ಇ ಷಭಷೆೃಮನುೆ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು
ಷಹಾಜನಿಔ ಲಮದಲೊಿ ಹೃಔಹಗಿ ೄಷಹಿಪಿಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
2014 ಯ ಫೆಫಿರಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದಿ ಕೂೆಟದ ಫಜೆಟ್ ಭಹಶಣದಲ್ಲಿ ಸಣಕ್ಹಷು ಷಚಿಯು OROP ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ್ಹಗ ರಹಜೇವ್ ಄ಯ
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ದಿೇರ್ಘಷಧಿಮ ಿಮತೀು ವಿಜ್ಮನುೀ ಕಂಡಿತು. ಷಂಷತಿುನ ಷದಷಯರಹಗಿಯು ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ಷತತ ಿಮತೀಗಳು, OROP
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗೆ ಂಫತುು ಶಷದ ಹೊೇರಹಟಗಳು 5 ಸೆಪೆಿಂಫರ್ 2015 ಯಂದು ಪಲಿದವಹದುದು ಯಕ್ಷಣಹ ಷಚಿ ಭರ್ೊೇಸರ್ ರಿಕರ್
಄ಯು ಄ಧಿಕೃತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಂದು ಶೆಿೇಣಿಮ ಂದು ಪ್ರಂಚಣಿ ಯೇಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಿಕಟಿಸಿದ್ಹಗ. 2015 ಯ ಜ್ುಲ್ೆೈ 1 ರಿಂದ ಜಹರಿಗೆ
ತಯಲು ನ್ ರೆೇಂಕ್ ನ್ ಪ್ರಂಚಣಿ ಄ನುಷಹಾನದ ಅದ್ೆೇವಗಳನುೀ ಷಕ್ಹಷಯ ನವೆಂಫರ್ 15 ಯಂದು ಹೊಯಡಿಸಿತು. ರಹಜೇವ್ ಄ಯು
ಬಹಕ್ರ ಆಯು ಷಭಸೆಯಗಳು ಭತುು ವೆೈರಿೇತಯಗಳನುೀ ಂದು ಯಹಷಂಕ್ ನ್ ಪೆನಷನೀಲ್ಲಿ ಆತಯಥಷಗೊಳಿಷಲು ಯೇಧಯು ಭತುು
ಷಕ್ಹಷಯದ್ೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಹಾರೆ.

಄ಭರ್ ಜಹನ್ ಜೆೊೃೀತ್ತಮ ಧವಂಷ. ೨೦೧೨ಯಲ್ಲಿ ಭುಂಫಯಮಲ್ಲಿ ನಡೆದ
಄ಭರ್ ಜಹನ್ ಜೆೊೃೀತ್ತಮ ಧವಂಷದ ೄಔಯಣದ ತನಿಖ್ೆ ಷಿಶಟ ಯೊ
ಡೆದುಕೆೊಂಡಿತು.
ಭುಂಫೆೈನಲ್ಲಿಯು ಄ಭರ್ ಜಹನ್ ಷಹೂಯಔ ಧವಂಷಹದಹಖ, ಯಹಜೀವ್ ಇ ವಿಧವಂಷಔ
ಔೃತೃದ ಭಹಹಿತ್ತ ನಿೀಡಿದರಿಗೆ ಯೊ. 5 ಲಕ್ಷ್ಖಳ ಫಸುಭಹನ ಘೀೊೀಷಿಸಿದಯು. ಬಿೄಟಿಷ್
ಅಳಿಿಕೆಮ ವಿಯುದಧ 1857 ಯ ದಂಗೆಮ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಸುತಹತೂಯಹದ ಸಿಹಯ್ ಷಯೀದ್
ಸುಷೆೀನ್ ಭತುಿ ಸಿಹಯ ಭಂಖಲ್ ಖಡಿಮಹ ಎಂಫರಿಗೆ ಗ ಯಹಥಾಹಗಿ ಇ
ಷಹೂಯಔನುೆ ಷಹಥಪಿಷಲಹಗಿತುಿ. ಷಹೂಯಔ ಧವಂಷ ಭಹಡಿದ ಜನಯು ಮಹುದೆೀ ಧಭಾ
಄ಥಹ ಧಭಾಕೆು ಷೆೀರಿದಲಿ ಎಂದು ಘೀೊೀಷಿಸಿದ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯಹಧಿಖಳ ಫಂಧನಕೆು
ಅಖೄಹಿಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
12 ಷೆಟಂಫರ್ 2012 ಯಂದು ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಭುಂಫೆೈ ರ್ೀಲ್ಲಸ್ ಔಮಿಶನರ್ ಡಹ. ಷತೃಹಲ್ ಸಿಂಗೆೆ ರ್ೆಕ್ಸ ಄ನುೆ ಸಷಹಿಂತರಿಸಿದಯು ಭತುಿ
ಆದಯ ತನಿಖ್ೆಗೆ ಭತುಿ ಄ಯಹಧಿಖಳ ಫಂಧನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮವಸಿಿಮಹಗಿದಾ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ತಂಡಕೆು ಸಣನುೆ ಫಸುಭಹನ ನಿೀಡುಂತೆ
ಕೆೊೀರಿಕೆೊಂಡಯು.

ಷವಷರ ಡೆಮ ಸಿಫಬಂದಿಮ ಭತದಹನದ ಸಕುಗಹಗಿ ಸೆೊೀಯಹಟ
ಷವಷರ

ಡೆಖಳ

ಭತದಹನದ

಄ಧಿಕಹಯಕಹುಗಿ

ಷವೀಾಚಿ

ನಹೃಮಹಲಮದಲ್ಲಿ

ಷಹಾಜನಿಔ ಹಿತಹಷಕಿ ಄ಜಾಯಂದಿಗೆ ಭತದಹನ ಸಔುುಖಳನುೆ ಖ್ಹತರಿಡಿಸಿದಯು.
ಯಹಜೀವ್ ನಿಯಂತಯಹಗಿ ದೆೀವದ 14 ಲಕ್ಷ್ ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಸಿಫಬಂದಿ ಭತುಿ 9 ಲಕ್ಷ್
಄ಯೆಷೆೀನಹ ಡೆಖಳ ಸಿಫಬಂದಿಗೆ ಭತದಹನ ಸಔುುಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ಷಂಷತ್ತಿನ ಳಖೊ
ಸೆೊಯಖೊ ೄರ್ಹಯ ಭಹಡಿದಯು. ಄ಯು ಷವಷರ ಡೆಖಳಿಗೆ ಭತದಹನ ಷ ಲಬೃಖಳನುೆ
ದಗಿಲು ಔೄಭ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫೆೀಕೆಂದು ಭುಕೃ ಚುನಹಣಹ ಅಮುಔಿಯು, ಚುನಹಣಹ
ಅಮುಔಿ, ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚ ಭತುಿ ಆತಯ ಹಿರಿಮ ಯಹಜಕೀಮ ಭುಕಂಡರಿಗೆ ತೄ
ಫಯೆದಿದಹಾಯೆ. ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಯೀಧಯು ಸಹಖೊ ಭಹಜ ಷೆೈನಿಔಯನುೆ ಳಗೆೊಂಡಿದಾ
ಪಹಿಗ್ಿ ಅಫ್ ಅನರ್ ಪ ಂಡೆೀಶನ್ ಭೊಲಔ ಹೃಔಹದ ಷಭಹಲೆೊೀಚನೆಖಳು ಭತುಿ
ಭುಔಿಷಂಹದ ನಡೆಸಿದಹಾಯೆ ಭತುಿ ಫದಲಹಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ
ಷಹಾಜನಿಔ ಭನವಿ ಭಹಡಲು ಷಹಾಜನಿಔ ಭನವಿ ಭಹಡಲು ರ್ೆೀಂಜ್ ಅಗ್ಾ ಎಂಫ
ೆಬ್ ಷೆೈಟ್ ನ ಭೊಲಔ ಅನೆಿೈನ್ ಄ಭಿಮಹನ ಹೄಯಂಭಿಸಿದಯು. ಷವೀಾಚಿ
ನಹೃಮಹಲಮದಲ್ಲಿ ವಿವೆೀಶ ನಹೃಮಹಲಮದ ಄ಜಾಮನುೆ ಷಲ್ಲಿಸಿದಯು.

ಯೀಧಯು

ತಭೂ ಔುಟುಂಫದೆೊಂದಿಗೆ ನೆೀಭಕಹತ್ತಮಹದ ೄದೆೀವದಲ್ಲಿ ಔನಿಶಟ ೩ ಶಾಖಳ ಕಹಲ
ಹಸಿಸಿಯಫೆೀಔು ಎಂಫ ನಿಮಭವಿತುಿ. ಚುನಹಣಹ ಅಯೀಖದ ತಹಯತಭೃ ನಿೀತ್ತಗೆ ತಡೆ
ನಿೀಡಫೆೀಕೆಂದು ನಹೃಮಹಲಮದಲ್ಲಿ ಹದಿಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:

ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ಈಔೄಭು ದೆೀವದಹದೃಂತ ನಹಖರಿಔರಿಂದ ಹೃಔಹದ ಫೆಂಫಲನುೆ ಡೆದುಕೆೊಂಡಿತು ಭತುಿ ಸಲಹಯು ಯಹಜಕೀಮ
ನಹಮಔಯನೊೆ ಷಸ ಡೆದುಕೆೊಂಡಯು. ಄ಯ ಅನೆಿೈನ್ ಄ಜಾಮನುೆ ೄಭುಕ ರಿಣತಯು ಭತುಿ ೄಸಿದಧಯು ಄ನುಮೊೀದಿಸಿದಯು. ಚುನಹಣಹ
ಅಯೀಖದ ತಹಯತಭೃದ ನಿೀತ್ತಗೆ ತಡೆಮಹಜೆೆ ನಿೀಡಲು ಷಲ್ಲಿಷಲಹಗಿದಾ ಄ಯ ಭನವಿಗೆ ಷಿಂದಿಸಿದ ಷವೀಾಚಿ ನಹೃಮಹಲಮ, ಭಹಚ್ಾ 24,
2014 ಯಂದು ಭಧೃಂತಯ ಅದೆೀವದ ಭೊಲಔ ಆಸಿ ತನೆ ನಿಮಭನುೆ ಫದಿಗಿರಿಸಿ ವಹಂತ್ತಮುತ ೄದೆೀವಖಳಲ್ಲಿ ರ್ೀಸ್ಟ ಭಹಡಲಹದ ಷವಷರ
ಡೆಖಳ ಸಿಫಬಂದಿಖಳನುೆ ಭತುಿ ಄ಯ ಔುಟುಂಫದಯನುೆ 01 ಜನರಿ, 2014ಯಂದು ಆದಾಂತೆ ಷಹಭಹನೃ ಭತದಹಯಯಂತೆ ನೆೊೀಂದಣಿ
ಭಹಡಿಕೆೊಳಳಲು ಆಸಿಗೆ ನಿದೆೀಾವನ ನಿೀಡಿತು.
ವಹಂತ್ತಮುತ ೄದೆೀವಖಳಲ್ಲಿನ ಷವಷರ ಡೆಖಳು ಸಿಫಬಂದಿ ಭತುಿ ಄ಯ ಔುಟುಂಫಖಳನುೆ ಜನರಿ 1 201೪ ರಿಂದ ಷಹಾತ್ತೄಔ
ಭತದಹಯಯೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಗಿದುಾ, ಄ಯ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಭತದಹನ ಭಹಡಲು ಄ಕಹವ ನಿೀಡಲಹಖುತ್ತಿದೆ..

ನದೆಸಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಹಷಿರೀಮ ಮುದಧ ಷಹೂಯಔ ಷಹಥನೆಗೆ ಄ವಿವಹೄಂತ
ೄಮತೆ
ಔನಹಾಟಔದ ಫೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ ಷಿತಂತೄ ಬಹಯತದ ಮೊದಲ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಷಹೂಯಔನುೆ
ಷಹಥಪಿಸಿದ ನಂತಯ; ನ ದೆಸಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ಂದನುೆ ಷಹಥಪಿಷಫೆೀಔು ಎಂಫ ಅಖೄಸ
ಕೆೀಳಿಫಂದಿತು. OROP ನಂತೆ, ಇ ವಿಶಮದಲೊಿ ಯಹಜೀವ್ ಷತತಹಗಿ ವೄಮಿಸಿದಯು.
ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚಯು ಭತುಿ ೄಧಹನಭಂತ್ತೄ ನಯೆೀಂದೄ ಮೊೀದಿಮಯೆೊಂದಿಗೆ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಸಲಹಯು ತೄಖಳು ಭತುಿ ೄವೆೆಖಳು ಭೊಲಔ ಸತುಿ ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಯಹಷಿರೀಮ ಮುದಧ
ಷಹೂಯಔಕಹುಗಿ ತಭೂ ಭುಂದುರಿಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ಯಹಜೀವ್ ೄಮತೆಖಳು ಭತುಿ ನದೆಸಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಹಷಿರೀಮ ಮುದಧ ಷಹೂಯಔದ ಫೆೀಡಿಕೆಮು ಪಲೄದಹಯತು. ೄಧಹನ ಭಂತ್ತೄ ನಯೆೀಂದೄ
ಮೊೀದಿಮಯ ಄ಧೃಕ್ಷ್ತೆಮಲ್ಲಿ 7 ಄ಕೆೊಟೀಫರ್ 2015 ಯಂದು ನಡೆದ ಕೆೀಂದೄ ಕಹೃಬಿನೆಟ್ ಷಬೆಮಲ್ಲಿ ಯಹಷಿರೀಮ ಮುದಧ ಷಹೂಯಔ ಭತುಿ ನಹೃಶನಲ್
ಹರ್ ಭೊೃಸಿಮಂಖಳನುೆ ನದೆಸಲ್ಲಮ ಆಂಡಿಮಹ ಗೆೀಟ್ ಫಳಿ ಪಿೄನೆಿಸ್ ಹಔೆಾಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಷಲು ನಿಭಹಾಣಕೆು ಄ನುಮೊೀದಿಷಲಹಯತು.

ಸಿಎಪಿಎಫ್ ಸಹಖೊ ಹಲ್ಲಾಮಂಟರಿ ಡೆಖಳಿಗೆ ಯೀಧಯನುೆ
ಷೆೀರಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಸೆೊೀಯಹಟ
ಷೆೆಟಂಫರ್ 2015 ಯಲ್ಲಿ, ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ನುರಿತ ಫದಧಯಹದ ೃತ್ತಿಯ ಭಹಿಳಹ ಸಹಖೊ
ುಯುಶ ಯೀಧಯ ನಿೃತ್ತಿಮ ನಂತಯದ ನೆೀಭಕಹತ್ತಖಳನುೆ ಷಕಹಾರಿ ಷಂಷೆಥಖಳಿಗೆ
ಭಹಡಿಕೆೊಳಳಲು ಭತುಿ ಅ ಭೊಲಔ ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಲ್ ಭತುಿ ೆಚಿನುೆ ತಗಿೆಸಿಕೆೊಳಳಲು
ಷಕಹಾಯಕೆು ಷಲಸೆ ನಿೀಡಿದಯು. ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಸಿಫಬಂದಿಖಳಿಗೆ ಭಯುಕ ವಲೃ ತಯಫೆೀತ್ತ
ನಿೀಡಿ ಯಹಜೃದ ಄ಥಹ ಕೆೀಂದೄ ಅಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನಗೆೊಳಿಸಿಕೆೊಳುಳಂತೆ ಶಾಖಳ
ಕಹಲ ಯಹಜೀವ್ ಷಲಸೆ ನಿೀಡಿದಯು. ಆದು ನಭೂ ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಸಿಫಬಂದಿಖಳ ಅಯಂಭಿಔ
ನಿೃತ್ತಿಮರಿಗೆ ಈತಿಭ ಮಹಾಮಹಗಿದೆ ಎಂದು ಄ಯು ಷಭರ್ಥಾಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ನಿೃತು ಅಮಷ ಯೇಧಯನುೀ ರಹಶರದ ಄ರೆಸೆೈನಿಕ ಭತುು ಕ್ೆೇಂದಿಿೇಮ ಷವಷರ ರ್ೇಲ್ಲಸ್
ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಿಕ್ೊಳುು ಫಗೆೆ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷುುದ್ಹಗಿ ಿಧಹನ ಭಂತಿಿ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದಯು.
ಯೇಧಯು ಮಹನವಿೇಮ ಫಂಡವಹಳವಹಗಿದುಾ ಄ಯು ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಸೆೇವೆಮ ಮೌಲಯನುೀ
ಿತಿನಿಧಿಷುರಹಗಿದ್ಹಾರೆ. ಆಂತಸಯ ಸೆೇವೆಮನುೀ ಷಕ್ಹಷಯ ಫಳಸಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕು
ಎಂದು ರಹಜೇವ್ ಄ಭಿಪಹಿಮಟಿಿದ್ಹಾರೆ. ಯೇಧಯನುೀ ಯಹವಹಗಲೂ ಯೇಗಯವಹದ
ಗೌಯ ಭತುು ಘನತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕು ಎಂಫುದು ಄ಯ ಷುಶಿ ನಿಲುವಹಗಿದ್ೆ.
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ಯೀಧರಿಗೆ ಄ಂಖೆೈಔಲೃಕಹುಗಿ ನಿೀಡಲಹಖು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಷಕಹಾಯದಿಂದ
ತೆೊಂದಯೆಮಹಖದಂತೆ ಕಹಳಜ ಹಿಸಿದಯು.
ಭಹಜ

ಷೆೈನಿಔಯ

ಔಲಹೃಣ
ಆಲಹಖ್ೆಮ ಯಕ್ಷ್ಣಹ
ಷರ್ಚಹಲಮು
2014 ಯ ಜನರಿಮಲ್ಲಿ, ಭಹಜ ಷೆೈನಿಔಯ ಄ಂಖೆೈಔಲೃ ಭತುಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸಔುುಖಳನುೆ
ಳಗೆೊಂಡ ೄಔಯಣಖಳನುೆ ಷುಪಿೄೀಂ ಕೆೊೀಟೆೆಾ ಸೆೊೀಯಹಡಫೆೀಔು ಎಂದು ಅದೆೀಶ್ಸಿದಹಖ,
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚರಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದಯು. ಭಹಜ ಷೆೈನಿಔಯ ಮೀಲೆ ಫೃಸತ್
ಸಣಕಹಸಿನ ಸೆೊಯೆಖಳನುೆ ವಿಧಿಷು ಇ ಔೄಭನುೆ ಯದುಾಡಿಷಲು ಕೆೊೀರಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ತೄಕೆು ೄತ್ತಕೄಯಷುತಹಿ, ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಆಲಹಖ್ೆಮು ವಿಳಂಫನುೆ ತಪಿಿಷು
ಭೊಲಔ ಕೆಲು ಖುಯುತ್ತಷಲಿಟಟ ವಿಬಹಖಖಳ ಜೆೊತೆ ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳ
ೄಕೄಯೆಮನುೆ ಷಯಳಗೆೊಳಿಷುುದು ಆಲಹಖ್ೆಮ ಈದೆಾೀವಹಗಿತುಿ ಎಂದು ಷಿಷಿಟೀಔಯಣ
ನಿೀಡಿದಯು. ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ಕಹಳಜಖಳನುೆ ರಿಖಣಿಸಿದ ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚಹಲಮ
ಅದೆೀವನುೆ ಯದುಾಗೆೊಳಿಸಿತು ಭತುಿ ಇ ವಿಶಮನುೆ ಮಥಹಸಿಥತ್ತಗೆ ತಯಲಹಯತು.

ಭಹಜ ಯಹಶರತ್ತ ಡಹ. ಎಪಿಜೆ ಄ಫುಾಲ್ ಔಲಹಂ ಄ರಿಗಹಗಿ ಷಹೂಯಔ
ಭಹಜ ಯಹಶರತ್ತ ಡಹ. ಎಪಿಜೆ ಄ಫುಾಲ್ ಔಲಹಮ್ ತ್ತೀರಿಕೆೊಂಡ ಮೀಲೆ ಯಹಜೀವ್
ೄಧಹನಿ ನಯೆೀಂದೄ ಮೊೀದಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದಯು. ಡಹ. ಔಲಹಮ್ ನೆನಪಿಗಹಗಿ ಄ಯ ಜೀನ
ದವಾನಖಳನುೆ ಬಿಂಬಿಷಫಲಿ ಂದು ಷಹೂಯಔನುೆ ತಮಿಳುನಹಡಿನಲ್ಲಿ ಯಹಮೀವಿಯಂನಲ್ಲಿ
ನಿಮಿಾಷಫೆೀಕೆಂದು ಯಹಜೀವ್ ಕೆೊೀರಿಕೆೊಂಡಯು.
ರಿಣಹಭ:

಄ಕ್ೊಿೇಫರ್ 2015 ಯಲ್ಲಿ ಿಧಹನಿ ನರೆೇಂದಿ ಮೇದಿ ಄ಧಯಕ್ಷ ಎ.ಪ್ರ.ಜೆ. ಄ಫುಾಲ್
ಕಲ್ಹಮ್ ಄ಯ ರ್ೆನಪ್ರನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನುೀ ತಮಳುರ್ಹಡಿನ ರಹಮೇವಾಯಂನಲ್ಲಿ

ನಿಮಷಷಲ್ಹಗುುದು ಎಂದು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದಯು. ಇ ಸಹಾಯಕನುೀ 2017 ಯ ಜ್ುಲ್ೆೈ 27
ಯಂದು,

಄ಧಯಕ್ಷ

ಕಲ್ಹಂ

಄ಯ

ಎಯಡರ್ೆೇ

ುಣಯತಿರ್ಥಮಂದು,

ಿಧಹನಿ

ಈದ್ಹಾಟಿಸಿದಯು.

ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಬ ಖ್ಹಷಗಿೀ ಷಂಷದಯ ಭಷೊದೆಮಹಗಿ “ಬಯೀತಹಿದಔಯ
ಹೄಯೀಜಔಯಹದ ದೆೀವಖಳ ಘೀೊೀಶಣೆ೨೦೧೬” ಎಂಫ ಸೆಷರಿನ ಭಷೊದೆ

2016 ಯ ನೆಂಫರ್ 18 ಯಂದು ಮುರಿ ಬಯೀತಹಿದನಹ ದಹಳಿಮ ನಂತಯ, ಯಹಜೀವ್
ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಹಷಗಿ ಷದಷೃಯ ಭಷೊದೆಮನುೆ ಄ಂದಯೆ “2016 ಯ ಬಯೀತಹಿದನಹ
ಭಷೊದೆಮನುೆ ಹೄಯೀಜಔ ದೆೀವಖಳು” ಎಂಫ ಭಷೊದೆಮನುೆ ಘೀೊೀಷಿಸಿದಯು.
ಬಹಯತದ ವಿಯುದಧ ಬಯೀತಹಿದನೆಮನುೆ ಹೄಯೀಜಷು ಹಕಷಹಿನದಂತಸ
ಯಹಶರಖಳ ವಿಯುದಧ ಅರ್ಥಾಔ, ಯಹಜತಹಂತ್ತೄಔ ಭತುಿ ೄಮಹಣದ ನಿಫಾಂಧಖಳನುೆ ಬಿಲ್
ಭಂಡಿಸಿತುಿ.
ಇ

ಭಷೊದೆಮನುೆ

ಹೃಔಹಗಿ

ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ದಿಿಕ್ಷಿೀಮಹಗಿ

ಹೃಔಹಗಿ

ಭಹತುಔತೆ

ಚರ್ಚಾಷಲಹಯತು,

ನಡೆಷಲಹಯತು.

ಭತುಿ

ಭಹಧೃಭದಲ್ಲಿ

ಹೃಔಹಗಿ ಚರ್ೆಾ ಅಯತು ಭತುಿ ದೆೀವದಹದೃಂತ ನಹಖರಿಔ ಷಭಹಜದ ಫಗೆೆ
ಚರ್ಚಾಷಲಹಯತು. ಇ ರಿೀತ್ತ ಬಹಯತ ಷಕಹಾಯದ ಖಭನ ಷೆಳೆದ ನಂತಯ

ನಭೂ

ಯಹಶರದ ವಿಯುದಧ ಬಯೀತಹಿದನೆಗೆ ಹೄಯೀಜಷು ಯಹಶರಖಳ ವಿಯುದಧ ನಹನ್
ಲೆಜಷೆಿೀಟಿೀವ್ ಅಯೆುಖಳನುೆ ಄ನೆಿೀಷಿಷಲು ಪಿಿಕೆೊಂಡ ಮೀಲೆ ಯಹಜೀವ್ ಬಿಲ್
ರಿಣಹಭ:
ಭಷೊದೆ

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳತ್ತಿದಾಂತೆಯೆೀ,

ಭಷೊದೆಮಲ್ಲಿ

ೄಷಹಿಪಿತಹದ

ವಿಶಮದಔುರಿತು ಭತುಿ ಹಕಷಹಿನದ ಬಯೀತಹಿದನೆಮ ಔುರಿತು ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಷುದಿೀಗಾ

ಚರ್ೆಾಖಳು

ನಡೆದು.

ಹಕಷಹಿನ

ಹೄಯೀಜಔತಿದ

ಬಯೀತಹಿದನೆಮನುೆ ಮಹ ಕಹಯಣಔೊು ಷಹಿಷಫಯದು ಎಂಫ ಄ರಿು ನಹಖರಿಔಯಲ್ಲಿ
ಹೃಔಹಗಿ ಭೊಡಿತು.

ವಿೀಯನಹರಿಮಯು/ವಿೀಯಯೀಧಯ ವಿಧೆಮಯು ಪಿಂಚಣಿ ವಿಳಂಫದಿಂದ ತೆೊಂದಯೆ
಄ನುಬವಿಷಫಹಯದೆಂದು ಕಹಳಜಹಿಸಿದಯು.
ವಿೀಯನಹರಿಮಯ / ಷವಷರ ಡೆಖಳ ವಿೀಯಯೀಧಯ ವಿಧೆಮಯ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಳಂಫನುೆ
ಖಭನಿಸಿದಹಖ ಯಹಜೀವ್ ಭಹಚ್ಾ 2016 ಯಲ್ಲಿ ಅಗಿನ ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚ ಭನೆೊೀಸರ್
ರಿಔಗೆಾ ತೄ ಫಯೆದು, ವಿೀಯಯೀಧಯು ಕೆೊನೆಮ ಷಲ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳತ್ತಿದಾ ೆೀತನದಲ್ಲಿ
ಔನಿಶಠ 50% ನಶುಟ ವಿಧೆ ವಿಧೆಮರಿಗೆ ಹತ್ತಷಫೆೀಔು ಭತುಿ ಇ ಈಔೄಭದಿಂದ
ಪಿಂಚಣಿ ಕಹಖದದ ಕೆಲಷ ೂಣಾಗೆೊಳುಳ ತನಔ ಔುಟುಂಫ ಭತುಿ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಧೆಮಯು
ಭತುಿ ಔುಟುಂಫಖಳು ಮಹತನೆಖಳನುೆ ಄ನುಬವಿಷುುದಿಲಿ ಎಂದು ಷಲಸೆ ನಿೀಡಿದಾಯು.
ರಿಣಹಭ:
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ತೄಕೆು ೄತ್ತಕೄಯಸಿ, ಅಗಿನ ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚಯು ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ
ಷಲಸೆಖಳನುೆ ಪಿಿಕೆೊಂಡಯು. ವಿೀಯಯೀಧಯ ವಿಧೆಮಯು ಭತುಿ ಔುಟುಂಫಖಳಿಗೆ
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ರಿಸಹಯನುೆ ದಗಿಷುಲ್ಲಿ ಆದು ೄಭುಕ ಷಹಧನೆಮಹಗಿದೆ.

ೄತ್ತ ಶಾೂ ಜುಲೆೈ 26 ಯಂದು ಔಗಿಾಲ್ ವಿಜಮ ದಿನಹಚಯಣೆ ಅಚರಿಷಲು
ಷಕಹಾಯನುೆ ಅಖೄಹಿಸಿದಯು.
2009 ಯಲ್ಲಿ ಕಹಗಿಾಲ್ ಷಂಗಶಾದ 10 ನೆೀ ಹಷಿಾಕೆೊೀತಿದ ಷಿಲಿ ಭುಂರ್ಚತಹಗಿ,
ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವೆೀಶ ೄಷಹಿದ ಭೊಲಔ ಯಹಜೀವ್, ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಭತುಿ ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚಹಲಮಕೆು
26 ಜುಲೆೈ ಷೂಯಣಹಥಾಹಗಿ ಕಹಗಿಾಲ್ ದಿಸ್ ಎಂದು ೄತ್ತಶಾ ಅಚರಿಷಫೆೀಔು ಎಂಫ
ಫೆೀಡಿಕೆ ಭುಂದಿಟಟಯು
ನಭೂ ಷವಷರ ಡೆಖಳ ುಯುಶಯು ಭತುಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ಸೆೊೀಯಹಟಖಳು ಭತುಿ ೄತ್ತ ಆತಯ
ಮುದಧಖಳಿಗೆ ನಭೂ ವೄದಹಧಂಜಲ್ಲ, ಗ ಯನುೆ ಷಭಪಿಾಷಫೆೀಕೆಂಫ ಫೆೀಡಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಄ಯು
ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭನವಿ ಭಹಡಿದಯು. ಕಹಂಗೆೄಸ್ ನೆೀತೃತಿದ ಮುಪಿಎ ಷಯಕಹಯದಿಂದ, 2004
ರಿಂದ 2009 ಯಯೆಗೆ ಕಹಗಿಾಲ್ ಮುದಧದ ವಿಜಮನುೆ ಅಚರಿಷಲಹಖಲ್ಲಲಿ.
ರಿಣಹಭ:
2009 ಯ ಅಖಷಟನಲ್ಲಿ ಅಗಿನ ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚ ಎ.ಕೆ. ಅಂಟನಿ ಄ಯು ೄಧಹನ ಭಂತ್ತೄ ಷವಷರ ಡೆಖಳಿಂದ ಅಯೀಜಷಲಿಟಟ ಅಚಯಣೆಮಲ್ಲಿ
ಹಲೆೊೆಂಡಿದಾಯು ಭತುಿ ಕಹಗಿಾಲ್ ಮುದಧದ 10 ನೆೀ ಹಷಿಾಕೆೊೀತಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಆಂಡಿಮಹ ಗೆೀಟೆಲ್ಲಿ ಸಹಯನುೆ ಸಹಕದಯು ಭತುಿ
ನಂತಯ ೄತ್ತ ಶಾೂ ಅಚರಿಷಲು 2010 ಯಲ್ಲಿ ಷಭೂತ್ತಸಿದಾಯು ಎಂದು ೄತ್ತಕೄಯಸಿದಯು.

#ನಭಾ ದ್ೆೇವದ ಸೆೇವೆ ಮಹಡುತು
ನಭಾ ಆತಯ ಈಕಿಭಗಳು

ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಷಹಭಥೃಾ ಸೆರ್ಚಿಷಲು ಖಡಿಯೆೀಖ್ೆಮ ಯಷೆಿ ನಿಭಹಾಣ

ಬಹಯತ್ತೀಮ ಷೆೀನೆಮ ಮುದಧ ಸಿದಧತೆ ಆಲಿದಿಯುವಿಕೆ ಭತುಿ ಬಹಯತದ ಔಳೆ ಖಡಿ ಯಷೆಿ
ಷಂಔಾದ ಫಗೆೆ ಭಹಧೃಭ ಯದಿಖಳತಿ ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಭಂತ್ತೄಖಳ ಖಭನ ಷೆಳೆದು ಯಹಜೀವ್
ಫಯೆದಿದಾಯು. ಄ದಯಲೊಿ ವಿವೆೀಶಹಗಿ ರ್ಚೀನಹದ ದೃಷಿಟಯಂದ ಖಡಿೄದೆೀವದಲ್ಲಿ

ಷಂಔಾನುೆ ಸೆರ್ಚಿಷುತ್ತಿಯು ಭತುಿ ಷಹಭಥೃಾಖಳನುೆ ಫಲಡಿಷುತ್ತಿಯು ಔುರಿತು
಄ಯು ಅತಂಔ ೃಔಿಡಿಸಿದಾಯು. ಇ ಔುರಿತು ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವೆೀಶ ೄಷಹಿನೆ
ಭಂಡಿಸಿ ಇ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷ್ಣ ಔೄಭ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲು ಷಕಹಾಯನುೆ ತಹಿಯದಯು.
ಯಹಜೀವ್ ಷಂಷದಿೀಮ ೄವೆೆಗೆ ೄತ್ತಕೄಯೆಮಹಗಿ, ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚಯು ಕಹಮಾತಂತೄದ
ಯಷೆಿಖಳ ನಿಭಹಾಣದ ವಿಳಂಫನುೆ ಪಿಿಕೆೊಂಡಯು ಭತುಿ ಎಲಹಿ ಕಹಮಾತಂತೄದ ಖಡಿ
ಯಷೆಿಖಳು 2016 ಯ ಸೆೊತ್ತಿಗೆ ೂಣಾಗೆೊಳಳಲ್ಲೆ ಎಂದು ಷದನಕೆು ಬಯಷೆ ನಿೀಡಿದಯು.

ಯೀಧಯ ಷಮಿತ್ತ ಷಹಥನೆ
ಬಹಯತದ ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಯೀಧಯ ದಿೀಘಾಾಧಿಮ ಷಭಷೆೃ ಭತುಿ ಫೆೀಡಿಕೆಖಳನುೆ
ಫಗೆಸರಿಷಲು ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಯೀಧಯ ಅಯೀಖದ ಄ಖತೃತೆಮ ಫಗೆೆ ಯಕ್ಷ್ಣಹ
ಷರ್ಚರಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದು ವಿರಿಸಿದಯು. ಆದಕೆು ೄತುೃತಿಯಹಗಿ, ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚಯು
ಯೀಧಯ ಅಯೀಖ ಯಚನೆಮ ಬಯಷೆ ನಿೀಡಿದಯು.

ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಫ್ೀಷಾಸ್ ಭಷೊದೆ ರಿಚಯಸಿದಯು.
2012 ಯ ಅಖಸ್ಟ 09 ಯಂದು ಮುನೆೈಟೆಡ್ ಷೆಟೀಟ್ಿ ಕಹಂಗೆೄಷೆ ಷಮೇಳನದಲ್ಲಿ
ಯಹಜೀವ್ ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಕೆೊೀೆಂಟೊಂಟ್ ಭಷೊದೆ, 2012 ಯ ಖ್ಹಷಗಿ ಷದಷೃಯ
ಭಷೊದೆಮನುೆ ರಿಚಯಸಿದಯು. ಆದು ಷೆೀನಹ ರಿಣತಯನುೆ ನೆೀಮಿಷು
ಔಂೆನಿಖಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಹಯತ್ತ ನಿೀಡು ಭಷೊದೆಮನುೆ ಄ನುಮೊೀದಿಸಿತು. ಷೊಔಿ
ತ್ತದುಾಡಿಖಳೆೄ ಂದಿಗೆ

಄ದನುೆ

ತಹಿಯಸಿದಯು.

ಷೆೀನಹಡೆಖಳ

಄ಕಹವಖಳನುೆ

ಸೆರ್ಚಿಷುಂತೆ

ಫೆಂಫಲ್ಲಷಲು
ಯೀಧರಿಗೆ
ಷಕಹಾಯು

ಯಹಜೀವ್

ಷಕಹಾಯನುೆ

ಲಬೃವಿಯು
಄ಂತಸ

ಸಿೀಮಿತ
ವಹಷನನುೆ

ಸಹದುಸೆೊೀಖುುದನುೆ ಖಂಭಿೀಯಹಗಿ ರಿಖಣಿಷಫೆೀಔು ಎಂದು ಸೆೀಳಿದ ನಂತಯ
ಮುನಿಮನ್ ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚ ಎ. ಕೆ ಅಂಥೆೊೀನಿಗೆ ಄ಯು ತೄ ಫಯೆದಯು. ಄ಯು
ಡೆಖಳಿಂದ ಬಿಡುಖಡೆಮಹದ ನಂತಯ ಈದೆೊೃೀಖನುೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫೆೀಕಹಗಿದೆ.
"ಗನತೆ ಭತುಿ ೃತಹೃಷದೆೊಂದಿಗೆ ದೆೀವದ ಷೆೀೆ ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಇ ಸೆಮೂ ುಯುಶಯು ಭತುಿ ಄ಯ ಔುಟುಂಫಖಳಿಗೆ ಫೆಂಫಲ ನಿೀಡುುದು ನಭೂ
ಔತಾೃ. ಄ಂತಸ ಂದು ವಹಷನು ಯಹಶರಖಳು ತಭೂ ತಹೃಖ ಭತುಿ ಷೆೀೆಖಳನುೆ ನಿಜಹಗಿ ಭ ಲ್ಲೃೀಔರಿಷುತಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಹತರಿಡಿಷುಲ್ಲಿ
಄ಯು ಫಸಳ ದೊಯ ಸೆೊೀಖುತಹಿಯೆ, ಭತುಿ ಄ಯು ನಿೃತ್ತಿ ಹಿಂದಿಯುಗಿದಹಖ ಄ಯು ಈದೆೊೃೀಖ ಄ಕಹವಖಳಿಗಹಗಿ ಸೆೊೀಯಹಡಫೆೀಕಹಗಿಲಿ
"ಎಂದು

಄ಯು

ಫಯೆದಿದಹಾಯೆ.
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ಐಎ ಎಫ್ ನ ಆತ್ತಸಹಷ ಭತುಿ ಯಂಯೆಮ ಷಂಯಕ್ಷ್ಣೆ. ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು
ಬಹಯತ್ತೀಮ ಹಮುಡೆಗೆ ಡಕೆೊೀಟಹ ಡಿಸಿ ೩ ವಿಂಟೆೀಜ್ ವಿಭಹನಖಳನುೆ
ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೀಡಿದಯು.
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ತಂದೆ ಏರ್ ಔಮೊಡೆೊೀರ್ ಎಂ. ಕೆ. ಚಂದೄವೆೀಕರ್, ವಿ.ಎಂ., ವಿ.ಎಸ್.
(ನಿೃತಿ) ಯಹಗಿ ಬಹಯತ್ತೀಮ ಹಮುಡೆಗೆ ಡಕೆೊೀಟ ಡಿಸಿ 3 ವಿಭಹನನುೆ

ಈಡುಗೆೊಯೆಮಹಗಿ ನಿೀಡಿದಯು. ಸೆೊಷದಿಲ್ಲಿಮಲ್ಲಿ ಪೆಫೄರಿ 13, 2018 ಯಂದು ಏರ್
ರ್ಚೀಫ್ ಭಹಶಾಲ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಧನೆೊಹ, ಪಿವಿಎಸ್ಎಮ್, ಎವಿಎಸ್ಎಮ್, ೆೈಎಸ್ಎಂ,
ವಿಎಂ, ಎಡಿಸಿ ಆಯೆೊಂದಿಗೆ ಈಡುಗೆೊಯೆ ತೄದ ಷಹಿ ಭಹಡಿದಯು. ಯಹಜೀವ್
ಡಕೆೊೀಟಹನುೆ ಕರಿೀದಿಸಿ ಅಯು ಶಾಖಳ ಄ಧಿಮಲ್ಲಿ ಄ದನುೆ ಷಂೂಣಾಹಗಿ

ಸಹಯಹಟದ ಸಿಥತ್ತಗೆ ತಂದು ಷಜುಜಗೆೊಳಿಸಿದಯು. 1947 ಯ ಜಭುೂ ಭತುಿ ಕಹಶ್ೇಯ
ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಖಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಖ್ ಯೆಜಮಂಟ್ ಷೆೈನೃದೆೊಂದಿಗೆ ಶ್ೄೀನಖಯಕೆು ಫಂದಿಳಿದ

ಮೊದಲ ಡಕೆೊೀಟ ವಿಭಹನನುೆ ಆದು ನೆನಪಿಷುತಿದೆ. ಡಕೆೊೀಟಹ ಟೆೈಲ್ ನಂ. ವಿ.ಪಿ
905 ಄ನುೆ ಸೆೊಂದಿದೆ. ಬಹಯತ್ತೀಮ ುಯಹಣದಲ್ಲಿ ಷಂತನೊ ಯೀಧನೊ ಅಗಿದಾ
ಯವುಯಹಭನ ಸೆಷಯನೆೆೀ ಆದಕೆು ಆಡಲಹಗಿದೆ. ಆದು ಬಹಯತ್ತೀಮ ಹಮುಡೆಮ
ವಿಂಟೆೀಜ್ ವಿಭಹನಖಳಿಗೆ ಸೆೊಷ ಷೆೀಾಡೆಮಹಗಿದೆ.
ಡಿಸಿ -3 40 ಯ ದವಔದ ಭಧೃದಿಂದ 80 ಯ ಭಧೃದಯೆಗೆ ಬಹಯತ್ತೀಮ
ಹಮುಡೆಮಲ್ಲಿ ಭತುಿ ದೆೀವದಹದೃಂತ ನಹಖರಿಔ ಲಮದಲ್ಲಿ ಸೆಷಯಹಗಿತುಿ, ಆದು
1947 ರಿಂದ 1971 ಯಯೆಗಿನ ಕಹಮಹಾಚಯಣೆಮ ಭುಂಚೊಣಿಮಲ್ಲಿತುಿ ಭತುಿ ನಭೂ
ಹಮುಡೆಮಲ್ಲಿ ಄ದಯ ಸಹಯು ಶಾಖಳಲ್ಲಿ ಭಸತಿದ ಹತೄನುೆ ಹಿಸಿತು.

಄ಯೊದ ಗ ಯ: ಬಹಯತ್ತೀಮ ಹಮು ಡೆಗೆ ಸಹಖೊ ಷೆೈನಿಔರಿಗೆ
ಯಹಜೀವ್ ಚಂದೄವೆೀಕರ್ ನಿೀಡಿದ ಫೆಂಫಲನುೆ ಖುಯುತ್ತಸಿ ಹಮುಡೆ
಄ಗೆ ಗ ಯಖಳನುೆ ಷಲ್ಲಿಸಿತು.
಄ಯೊದ ಗ ಯಹಾಣೆ, ಪೆಫೄರಿ 2016 ಯಂದು, ಶ್ಿಭ ಔಭಹೃಂಡ್ GOC- ಆನ್ಸಿ, ಲೆಫಿಟನೆಂಟ್ ಜನಯಲ್ ಕೆ.ಜೆ. ಸಿಂಗ್, ಪಿವಿಎಸ್ಎಮ್, ಎವಿಎಸ್ಎಮ್ (ಫಹರ್)
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯನುೆ ಷವಷರ ಡೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೀಧರಿಗಹಗಿ ಄ಯು
ಭಹಡಿಯು ಕೆಲಷಕಹುಗಿ ಮಚುಿಗೆಮನುೆ ೃಔಿಡಿಸಿ ಷನಹೂನಿಸಿದಯು. ಯಹಜೀವ್
ಮಹಹಖಲೊ ಷವಷರ ಡೆಖಳು ಭತುಿ ಯೀಧಯ ೄಫಲ ಫೆಂಫಲ್ಲಖಯಹಗಿದಹಾಯೆ.
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಯೀಧರಿಗೆ, ಡೆಖಳಿಗೆ ಭತುಿ ಄ಯ ಔುಟುಂಫಖಳಿಗೆ ತಹು
ಭಹಡುತ್ತಿಯು ಗ ಯೆೀ ತಭೂ ಹಲ್ಲನ ನಿಜಹದ ಗ ಯ ಭತುಿ ಷನಹೂನ ಎಂದು
ಬಹವಿಷುತಹಿಯೆ ಭತುಿ ಆದು ಯಹಶರದ ಷೆೀೆ ಷಲ್ಲಿಷುರಿಗೆ ಷೆೀೆ ಷಲ್ಲಿಷು ಄ಯ
ಭಹಖಾಹಗಿದೆ.

ಕಹೃಟನ್ ಷ ಯಭ್ ಕಹಲ್ಲಮಹ ಄ರಿಗೆ ನಹೃಮ ದಗಿಸಿಕೆೊಡು ೄಮತೆ:
ಕಹಗಿಾಲ್ ಸುತಹತೂ ಕಹೃಟನ್ ಷ ಯಭ್ ಕಹಲ್ಲಮಹ ಄ರಿಗೆ ನಹೃಮ
ದಗಿಸಿಕೆೊಡಲು ವಿವಿಷಂಷೆಥಮ ಭಹನ ಸಔುು ರಿಶತ್ತಿನಲ್ಲಿ (ಮು ಎನ್
೧೯೯೯ಯ ಕಹಗಿಾಲೃ ಮುದಧದಲ್ಲಿ ಕಹೃಟನ್ ಷ ಯಬ್ ಕಹಲ್ಲಮಹ ಭತುಿ ಆತಯ ಐದು
ಷೆೈನಿಔಯು ಔೊೄಯಹದ ರ್ಚತೄಹಿಂಷೆಗೆ ಳಗಹಗಿ ಫಫಾಯಹದ ಷಹವಿಗಿೀಡಹಗಿದಾಯು.
ಯಹಜೀವ್ ಇ ವಿಶಮನುೆ ಅಖಸ್ಟ ೨೦೧೨ಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಾಮಂಟಿನಲ್ಲಿ ೄಷಹಿಪಿಸಿದಯು.
ಫಳಿಔ ಇ ಗಟನೆಮನುೆ ಮುದಧದ ಄ಯಹಧೆಂದು ಘೀೊೀಷಿಸಿ ಇ ಫಗೆೆ ವಿವಿಷಂಷೆಥಮ
ಭಹನ ಸಔುು ಭಂಡಲ್ಲ ಸಹಖೊ ಄ಂತಹಯಹಷಿರೀಮ ನಹೃಮಹಲಮ (ಐಸಿಜೆ) ಖಭನ
ಷೆಳೆಮಫೆೀಔು ಎಂದು ಅಖೄಹಿಸಿ ವಿದೆೀವಹಂಖ ೃಸಹಯಖಳ ಷರ್ಚಯು ಸಹಖೊ ಯಕ್ಷ್ಣಹ
ಷರ್ಚಯುಖಳಿಗ್ ತೄ ಫಯೆದಯು. ಯಹಜೀವ್ ಪಹಿಗ್ಿ ಅಫ್ ಅನರ್ ಪ ಂಡೆೀವನ್ ಭತುಿ
ಕಹೃಪಿಟಮ ತಂದೆ ಡಹ.ಎನ್.ಕೆ.ಕಹಲ್ಲಮಹ ಄ಯೆೊಂದಿಗೆ ಷೆೀರ್ ಡಿಷೆಂಫರ್ 07, 2012
ಯಂದು ವಿವಿಷಂಷೆಥಮ ಭಹನ ಸಔುುಖಳ ಭಂಡಳಿಮಲ್ಲಿ (ಮುಎನೆೆಚ್ಅಸಿಾ) ಇ ಮುದಧ
಄ಯಹಧಖಳ ಷಂಫಂಧ ದೊಯು ನಿೀಡಿದಯು. ಮುದಧದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಹಕಷಹಿನದ
ಡೆಖಳು ಕಹೃಟನ್ ಷ ಯಭ್ ಕಹಲ್ಲಮಹ ಭತುಿ ಆತಯ ಐಯು ಯೀಧರಿಗೆ ರ್ಚತೄಹಿಂಷೆ
ನಿೀಡಿ ಕೆೊಂದಿದಾು. ಄ಜಾಮನುೆ 7 ಡಿಷೆಂಫರ್ 2012 ಯಂದು ಷಲ್ಲಿಷಲಹಯತು,
ಮುಎನೆೆಚ್ಅಸಿಾ

಄ಜಾಮನುೆ

ಖಂಬಿೀಯಹಗಿ

ರಿಖಣಿಸಿತು.

ಇ

ಮೊಔದಾಮ

ದೆೀವಹದೃಂತ ನಹಖರಿಔರಿಂದ ಹೃಔಹದ ಫೆಂಫಲನುೆ ಡೆಯತು.

ನಿೃತು/ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಯೇಧರಿಗೆ ಈದ್ೊಯೇಗ ನಿೇಡು ಷಂಷೆಥಖಳಿಗೆ
ತೆರಿಗೆ ವಿರ್ಹಯಿತಿ ದಗಿಷಲು ಷಕಹಾಯದ ಭನರ್ಲ್ಲಷಲು ಿಮತಿೀಸಿದಯು.
ತಭೂ ಔತಾೃಖಳನುೆ ನಿಷಹಿಥಾಹಗಿ ನಿಾಹಿಸಿದ ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಸಿಫಬಂದಿಖಳಲ್ಲಿ

ರ್ೄೀತಹಿಸನುೆ ಸುಟುಟಸಹಔಲು, ಯಹಜೀವ್ ಮು.ಎಸ್. ಷಯಕಹಯದ "ರಿಟನ್ಡಾ ಹಿೀಯೆೊೀಸ್
ಟಹೃಕ್ಸಿ ಕೆೄಡಿಟ್" ಭಷೊದೆಗೆ ಄ನುಖುಣಹಗಿ ವಷರಷಜಜತ ಡೆಖಳನುೆ ನೆೀಮಿಷು
ಔಂನಿಖಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರ್ೄೀತಹಿಸನುೆ ರಿಚಯಷಲು ಷಕಹಾಯನುೆ ತಹಿಯಷುತ್ತಿದಹಾಯೆ.
ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇ ವಿಶಮನುೆ ದೆೀ ದೆೀ ಚರ್ಚಾಷು ಭೊಲಔ ಭತುಿ ಸಣಕಹಷು ಷರ್ಚರಿಗೆ
ತೄ ಫಯೆಮು ಭೊಲಔ ಄ಯು ಔಂನಿಖಳು ನಿೃತಿ/ಬಿಡುಖಡೆ ಸೆೊಂದಿದ ಯೀಧರಿಗೆ
಄ಕಹವ ಔಲ್ಲಿಷುಂತೆ ಭತುಿ ಷೊಔಿ ತೆರಿಗೆ ರ್ೄೀತಹಿಸದ ನೆಯವಿನಿಂದ ಄ಯು ಷಭಹಜದಲ್ಲಿ
ಗನತೆ ಗ ಯದಿಂದ ಫಹಳಲು ಄ನುಔೊಲಹಖುಂತೆ ಭಹಡಲು ಄ಯು ಷಕಹಾಯನುೆ
ಕೆೊೀಯುತಿಲೆೀ ಫಂದಿದಹಾಯೆ. ಄ಯ ಇ ಕೆೊೀರಿಕೆಮನುೆ ರಿಖಣಿಷುುದಹಗಿ ಷಕಹಾಯ ಅವಹಿಷನೆ
ನಿೀಡಿದೆ.

ಷವಷರ ಡೆಮ ಯೀಧಯನುೆ ಯಹಜೃಷಬೆಗೆ ನಹಭ ನಿದೆೀಾವನ
ಭಹಡುುದು”
ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಯೀಧರಿಗೆ ಷಿತಂತೄಹದ ಯಹಜಕೀಮಲಿದ ಧವನಿ ನಿೀಡಫೆೀಕೆಂದು
ಷಕಹಾಯಕೆು ತಹಿಯಸಿ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ೄಧಹನಿ, ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚಯು ಸಹಖೊ ಆತಯ
ಹಿರಿಮ ಯಹಜಕೀಮ ನಹಮಔರಿಗೆ ತೄಖಳನುೆ ಫಯೆದಿದಹಾಯೆ ಭತುಿ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇ
ಷಂಫಂಧ

ಭಹತನಹಡಿದಹಾಯೆ.

ಯೀಸೄನುೆ

ಲೆೊೀಔಷಬೆ

ಸಹಖೊ

ಯಹಜೃಷಬೆಗೆ

ಔಡಹಡಮಹಗಿ ನಹಭ ನಿದೆೀಾವನ ಭಹಡಲು ಬಹಯತದ ಷಂವಿಧಹನಕೆು ಄ಖತೃವಿಯು
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ಷೊಔಿ ತ್ತದುಾಡಿ ಭಹಡಫೆೀಔು ಅ ಭೊಲಔ ಄ಯು ೨೬ ಲಕ್ಷ್ ಭಹಜ ಷೆೈನಿಔಯು ಸಹಖೊ
಄ಯ ಔುಟುಂಫಖಳನುೆ ೄತ್ತನಿಧಿಷಫಲಿ ಧವನಿಮಹಖಫೆೀಔು ಎಂದು ಄ಯು ಅಖೄಹಿಸಿದಹಾಯೆ.
ಆದಕೆು ಮಹಾಮಹಗಿ ಷವಷರ ಡೆಖಳ ಯೀಧಯ ಹೄತ್ತನಿಧೃಕಹುಗಿ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿಮಹದಯೊ ಔನಿಶಠ ಕ್ಷ್ ಂದು ಷಂಷದಿೀಮ ಷಹಥನನುೆ ಮಿೀಷಲ್ಲರಿಷುಂತೆ
ಷೊರ್ಚಸಿದಹಾಯೆ.

ಯೀಧರಿಂದ ಷನಹೂನ ಬಹಯತ್ತೀಮ ಭಹಜ ಷೆೈನಿಔಯ ಲ್ಲೀಗ್ ನಿಂದ
ಷನಹೂನಿಷಲಹಯತು
ಬಹಯತ್ತೀಮ ಭಹಜ ಷೆೈನಿಔಯ ಲ್ಲೀಗ್ 12ನೆೀ ಏಪಿೄಲ್ 2016ಯಲ್ಲಿ ದೆಸಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಹಜೀವ್
ಚಂದೄವೆೀಕರ್ ಄ರಿಗೆ ಄ಯು ಷೆೈನಿಔಯು ಸಹಖೊ ಄ಯ ಔುಟುಂಫ ಖಾದರಿಗೆ
ದಿೀಗಾಕಹಲದಿಂದ ಷಲ್ಲಿಷುತಿ ಫಂದಿಯು ಷೆೀೆಖಳಿಗೆ ಸಹಖೊ ನಿೀಡುತಿ ಫಂದಿಯು
ಫೆಂಫಲಕೆು ಔೃತಜೆತಹೂಾಔಹಗಿ ಷನಹೂನ ಭಹಡಿತು. ಇ ಷಭಹಯಂಬಕೆು ಲ್ಲೀಗ್ ನ
ಷದಷೃಯು ದೆೀವದ ಎಲಿ ಭೊಲೆಖಳಿಂದಲೊ ಅಖಮಿಸಿದಾಯು ಭತುಿ ಷಂಷತ್ತಿನ ಳಖೊ
ಸೆೊಯಖೊ ತಭೂ ಷಭಷೆೃಖಳನುೆ ೄತ್ತನಿಧಿಸಿದಾ ಯಹಜೀವ್ ಄ರಿಗೆ ಧನೃಹದಖಳನುೆ
಄ಪಿಾಸಿದಯು.

ಫೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ ಷಿತಂತೄ ಬಹಯತದ ಮೊತಿ ಮೊದಲ ಯಹಷಿರೀಮ ಷಹೂಯಔ
ಷಹಥಪಿಸಿದಯು.
ಯಹಜೀವ್ 2008 ಯಲ್ಲಿ ಄ಂದಿನ ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷರ್ಚ ಎ. ಕೆ. ಅಂಥೆೊೀನಿ, ಔನಹಾಟಔ ಭುಕೃಭಂತ್ತೄ
ಬಿ.ಎಸ್. ಮಡಿಮೊಯಿ ಭತುಿ ಅಗಿನ ಭುಕೃಭಂತ್ತೄ ವಿ. ಎಸ್.಄ಚುೃತಹನಂದನ್ ಄ರಿಗೆ

ತೄ ಫಯೆದು ಯಹಷಿರೀಮ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಷಹೂಯಔನುೆ ನಿಮಿಾಷು ೄಷಹಿ ಭಹಡಿದಯು.
ಪೆಫೄರಿ 10 ಯಂದು, 2009 ಯಲ್ಲಿ, ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಯಹಷಿರೀಮ ಷೆೀನಹ ಷಹೂಯಔಕೆು ಶ್ಲಹನಹೃಷ

ಭಹಡಲಹಯತು. ತಭೂ ಫೆಳಗಿನ ಹಮುವಿಸಹಯಕೆು ಄ಡಿಡಡಿಷುತ್ತಿದಹಾಯೆಂದು ಬಹವಿಸಿ
ಕೆಲಯು ವಂಔುಷಹಥನೆಮ ನಂತಯ ಷಹೂಯಔ ನಿಭಹಾಣದ ವಿಯುದಧ ಮೊಔದಾಮ ಸೊಡಿದಯು,
ೄತ್ತಬಟಿಸಿದಯು. ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ, ಗ ಯಹನಿಿತ ಸೆೈಕೆೊೀಟ್ಾ ಭತುಿ ಗ ಯಹನಿಿತ
ಷವೀಾಚಿ ನಹೃಮಹಲಮ ಷಹೂಯಔ ನಿಭಹಾಣಕೆು ಸಹದಿಮನುೆ ಷುಖಭಗೆೊಳಿಸಿತು.

ಬೆಂಗಳೄರಿಗೆ ನಿಜ್ಕೂೆ ಂದು ಹೆಮಾಮ ವಿಶಮ: ಷಿತಂತೄ ಬಹಯತದ ಮೊದಲ ಯಹಷಿರೀಮ ಷಹೂಯಔ ನಿಭಹಾಣ
ಭಹಡಿದ ಮೊತಿ ಮೊದಲ ನಖಯ ಎಂಫ ಖ್ಹೃತ್ತಗೆ ಹತೄಹಯತು.

ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಸೆೈನಿಕ ಸಹಾಯಕದಲ್ಲಿ ಄ತಿದ್ೊಡಿ ಬಹುಟನುೀ ಹಹರಿಸಿದ
ಬೆಂಗಳೄಯು ಹೆಮಾಗೆ ಪಹತಿವಹಯಿತು
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ಜನರಿ 23, 2014 ಯಂದು ಫೆಂಖಳೄಯು ಄ತ್ತದೆೊಡಡ ತ್ತೄಣಾ ಧವಜನುೆ ಸಹರಿಸಿದ
ಬಹಯತದ

ಮೊತಿ

ಮೊದಲ

ನಖಯೆಂಫ

ಸೆಖೆಳಿಕೆಗೆ

ಹತೄಹಯತು.

ಎಯಡು

ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಜನರಿ 23 ವಿವೆೀಶ ದಿನಹಗಿದೆ, ಂದು ಄ದು ನೆೀತಹಜ ಷುಬಹಷ್
ಚಂದೄ ಫೆೊೀಸ್ ಄ಯ 117 ನೆೀ ಜನೂ ಹಷಿಾಕೆೊೀತಿಹಗಿದೆ, ಭತೆೊಿಂದು 23 ಜನರಿ
2005 ಯಂದು ಷುಪಿೄೀಂಕೆೊೀಟ್ಾ ಷಹಾಜನಿಔ ಷಥಳಖಳಲ್ಲಿ ಯಹಶರಧವಜ ಸಹರಿಷುುದಕೆು
಄ನುಭತ್ತ ನಿೀಡಿತುಿ.
ಸಹರಿಷಲಿಟಟ ಧವಜ್ಷೆಂಬ 210 ಄ಡಿ ಈದಾವಿದುಾ ಆದು ದೆೀವದಲೆಿೀ ಄ತ್ತ ಎತಿಯಹದ ಸಹರಿಷಲಿಟಟ ಧವಜಷಥಂಬ 210 ಄ಡಿ ಈದಾವಿದುಾ ಆದು ದೆೀವದಲೆಿೀ
಄ತ್ತ ಎತಿಯಹದ ಷಥಂಬಹಗಿದೆ! ಄ದಯ ಮೀಲೆ ಸಹಯುತ್ತಿಯು ಄ದುುತಹದ ತ್ತೄಣಾು ಧವಜು 48 ಄ಡಿ ಄ಖಲ ಭತುಿ 72 ಄ಡಿ ಈದಾ, 31 ಕೆಜ
ತೊಖುತಿದೆ! ಆದು ಸಖಲ್ಲಯುಳೄ ಸಹಯು ಷಹೂಯಔ ಧವಜಹಗಿದೆ. ಷೊಮಹಾಷಿದ ನಂತಯ ಄ದನುೆ ಕೆಳಗಿಳಿಷುುದಿಲಿ ಯಹತ್ತೄಮ ೆೀಳೆಮಲ್ಲಿಮೊ
಄ದು ಸೆಮೂಯಂದ ಸಹಯುತಿದೆ.

OTECTOURCHILDREN
ಭಔುಳಿಗೆ ನಿೀಡಲಹಖುತ್ತಿದಾ ಲೆೈಂಗಿಔ ಕಯುಔುಳದ ಷಭಷೆೃ ಫಗೆಸರಿಷಲು
ಭಹಖಾಷೊತೄ ಯೊಪಿಷಲೆಂದು ಷಕಹಾಯಕೆು ಄ಸಹಲು ಷಲ್ಲಿಸಿದಯು. ಆದಕೆು ೨
ಲಕ್ಷ್ ನಹಖರಿಔಯು, ಸೆೊೀಯಹಟಗಹಯಯು ಸಹಖೊ ತಜೆ ರಿಣತಯು ಫೆಂಫಲ
ನಿೀಡಿದಯು.
201೫ಯ ಷೆೆಟಂಫರಿನಲ್ಲಿ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಕೆೀಂದೄ ಭಹಿಳಹ ಭತುಿ ಭಔುಳ ಄ಭಿೃದಿಧ
ಷರ್ಚಯಹದ ಮೀನಕಹ ಗಹಂಧಿಮರಿಗೆ ರ್ೆೀಂಜ್. ಅಗ್ಾ ಄ಸಹಲನುೆ ಷಲ್ಲಿಸಿದಯು.
1.82 ಲಕ್ಷ್ ಷಹಿ ಸೆೊಂದಿದಾ ಇ ಄ಸಹಲು ಭಔುಳಿಗೆ ನಿೀಡಲಹಖುತ್ತಿದಾ ಲೆೈಂಗಿಔ
ಕಯುಔುಳದ ಷಭಷೆೃ ಫಗೆಸರಿಷಲು ಭಹಖಾಷೊತೄ ಯೊಪಿಷಫೆೀಕೆಂದು ಅಖೄಹಿಸಿತುಿ.
ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಷುಭಹಯು ೪00 ದವಲಕ್ಷ್ ಭಔುಳು ಇ ದ ಜಾನೃಕೆು ಫಲ್ಲಮಹಖುತ್ತಿದಹಾಯೆ.
ಯಹಜೀವ್ ತಮೊೂಂದಿಗೆ ಂದು ನಿಯೀಖನೊೆ ೄಧಹನಿಖಳ ಫಳಿಗೆ ಔಯೆದುಕೆೊಂಡು
ಸೆೊೀದಯು. ನಿಯೀಖದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎ ಔೊೃ ಷೆಂಟರ್ ಪರ್ ರ್ೆೈಲ್ಾ ಯೆೈಟ್ಿ ನ ೄತ್ತನಿಧಿಖಳು
ರ್ೆೀಂಜ್. ಅಗ್ಾ ನ ೄತ್ತನಿಧಿಖಳು, ಯಹಹಿ ಪ ಂಡೆೀಶನ್ ೄತ್ತನಿಧಿಖಳೄ ಸಹಖೊ
ದ ಜಾನೃಕೆು ಳಗಹದ ಭಔುಳ ಔುಟುಂಫದಯೊ ಆದಾಯು.
ರಿಣಹಭ:
಄ಸವಹಲ್ಲನ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಶಿಿೇಭತಿ ಮೇನಕ್ಹ ಗಹಂಧಿ ಎನ್ ಸಿ ಪ್ರ ಒ ಸಿ (ರಹಜೇವ್ ಄ರಿಂದ ಯೂುತಳೆದ ಭಕೆಳ ಸಕುೆಗಳಿಗಹಗಿ
ಹೊೇರಹಡುಯನೂೀ ಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಲು ಭಧಯಷೆಗಹಯಯನುೀ ಳಗೊಂಡ ಂದು ಷಂಸೆೆ) ಯಂದಿಗೆ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡುುದ್ಹಗಿ ಬಯಸೆ
ನಿೇಡಿದಯು. ಭಕೆಳ ಮೇಲ್ಲನ ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ದ್ೌಜ್ಷನಯ ತಡೆಮಲು ಷಕ್ಹಷಯ ಷಷ ಿಮತೀ ಮಹಡುತುದ್ೆ ಎಂದು ಷಸ ಅಶಹಾಷರ್ೆ ನಿೇಡಿದಯು.

ಫಜೆಟ್ 2016 ಯಲ್ಲಿ ಭಔುಳ ಯಕ್ಷ್ಣೆಗಹಗಿ ಫಜೆಟ್ ನಿಖದಿಮನುೆ ಸೆರ್ಚಿಷಫೆೀಔು
ಎಂಫ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ಫೆೀಡಿಕೆಗೆ ಷಕಹಾಯ ಷಿಂದಿಸಿತು:
ಪೆಫೄರಿ 2016 ಯಲ್ಲಿ, ಯಹಜೀವ್ ನಭೂ ಭಔುಳನುೆ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಯಹಷಿರೀಮ ಔೊುಟದ
ಷದಷೃಯ ಜೆೊತೆ ಷೆೀರಿಕೆೊಂಡು ಫಜೆಟ್ ಄ಂತ್ತಭಗೆೊಳಿಷು ಭುನೆ ಸಣಕಹಷು
ಭಂತ್ತೄಗೆ ತೄವಂದನುೆ ಫಯೆದಯು. ತೄದಲ್ಲಿ ಭಔುಳ ಷುಯಕ್ಷ್ತೆಗಹಗಿ ಭಔುಳನುೆ,

ರಿಣಹಭ
ಿಧಹನಿ ನರೆೇಂದಿ ಮೇದಿಮಯ ಷಕ್ಹಷಯ ಇ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗೆ ಷುಂದಿಸಿತು. 2016ಯ
ಫಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇ ಈದ್ೆಾೇವಕ್ಹೆಗಿ ಯೂ. 1೭೩00.00 ಕ್ೊೇಟಿ ನಿಗದಿ ಮಹಡಿತು. 201೫16 ಸಣಕ್ಹಷು ಶಷಕ್ೆೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಭಕೆಳ ಷಂಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ಆದು ಯೂ.
10286.೭೩ಯಶುಿ ಹೆಚಿಚನ ಮತುವಹಗಿದ್ೆ. ಭಕೆಳ ಯಕ್ಷಣೆ, ಭಕೆಳ ಅರೊೇಗಯ, ಭಕೆಳ
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಹಗೂ ಭಕೆಳ ಄ಭಿೃದಿಿಗಹಗಿ ಮೇಷಲ್ಹದ ಮತುದಲೂಿ ಹೆಚಚಳವಹಗಿದ್ೆ.
ಭಕೆಳ ಅರೊೇಗಯಕ್ಹೆಗಿ ಮೇಷಲ್ಹದ ಸಣದ ಮತು ಯೂ. 22೭೭.೯೪ ಕ್ೊೇಟಿಯಿಂದ
ಯೂ. 2೩೫೯.8೯ ಕ್ೊೇಟಿಗೆ ಹೆಚಚಳವಹಗಿದ್ೆ. ಭಕೆಳ ಄ಭಿೃದಿಿಗಹಗಿ ಮೇಷಲ್ಹಗಿದಾ
ಸಣದ ಮತು ಕಳೆದ ಶಷದ ಯೂ. ೯11೩.86 ಕ್ೊೇಟಿಗೆ ಹೊೇಳಿಸಿದರೆ ಇ ಶಷ ಯೂ.
1೫2೭೪.೫೩ ಕ್ೊೇಟಿಗೆ ಹೆಚಚಳ ಕಂಡಿದ್ೆ. ಭಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಮೇಷಲ್ಹಗಿದಾ ಸಣದ
ಮತುೂ ಷಸ ಏರಿಕ್ೆಯಹಗಿದ್ೆ. ಕಳೆದ ಶಷ ೪೫.೭2೫ ಕ್ೊೇಟಿ ಆದಾ ಮತು ಇ
ಶಷ ೪೭೪೩8ಕ್ೊೇಟಿಗೆ ಏರಿಕ್ೆಯಹಗಿದ್ೆ.

ಔಡಿಮ ಯೀಭಹನದಯ ಔುಡಿತದ ಷಭಷೆೃಮನುೆ ರಿಸರಿಷುುದು ಭತುಿ
ಭಔುಳಿಗೆ ಭದೃ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುುದು ಕೄಮಿನಲ್ ಶ್ಕ್ಷಹಸಾ
಄ಯಹಧಹಗಿದೆ ಎಂದು ಷಕಹಾಯ ಘೀೊೀಷಿಸಿ ಔೄಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಫೆೀಔು ಎಂದು
ಅಖೄಹಿಸಿದಯು. ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ಇ ಅಖೄಸಕೆು ಷಿಂದಿಸಿದ ಭುಕೃಭಂತ್ತೄಖಳು
ಔಡಿಮ ಯೀಭಹನದರಿಗೆ ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಬ್ ಖಳಲ್ಲಿ ಭದೃ ಭಹಯಹಟ

ಫೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲು ಈನೆತ ಭಟಟದ ಸೆೊೀಟೆೀಲುಖಳು, ವಿವಹೄಂತ್ತ ಕೆೊಠಡಿಖಳು ಭತುಿ ಫಹರ್ ಖಳಲ್ಲಿ ಔಡಿಮ ಯೀಭಹನದರಿಗೆ ಭದೃ
ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತಿಯು ವಿಶಮಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷಂಫಂಧಟಟ ರ್ೀಶಔಯ ಭನವಿಖಳಿಗೆ ಷಿಂದಿಸಿದ ಯಹಜೀವ್ ಜೊನ್ 2015 ಯಲ್ಲಿ
ಭುಕೃಭಂತ್ತೄ ಸಿದಾಯಹಭಮೃ ಄ರಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದು ತೄದಲ್ಲಿ ಇ ಄ನಿಶಠ ದಧತ್ತಯಂದ ಅಖುತ್ತಿಯು ಸಹನಿಮನುೆ, ಕಹನೊನು ಈಲಿಂಗನೆಮನುೆ
ವಿರಿಸಿದಯು. ಭಔುಳಿಗೆ ಭದೆೃ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುುದು ಕಹನೊನು ಈಲಿಂಗನೆ ಭಹತೄಲಿ ಄ದು ಭಔುಳ ವಿಯುದಧದ ಄ಯಹಧ ಎಂದು ಷಸ
ವಿರಿಸಿದಯಲಿದೆ ಄ಫಕಹರಿ ಅಮುಔಿಯರಿಗೆ ಷಸ ತೄ ಫಯೆದು ಇ ಷಭಷೆೃಮನುೆ ವಿರಿಸಿದಯು ಭತುಿ ಔಟುಟನಿಟಹಟದ ಔೄಭ ಜಹರಿಗೆೊಳಿಷುಂತೆ
ತಹಿಯಸಿದಯು.

ರಿಣಹಭ:
ಆದಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿ ಄ಫಕ್ಹರಿ ಅಮುಕುಯು ತಭಾ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿಗೆ ಅಗಹಗ ಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ
ರಿಶಿೇಲರ್ೆ ನಡೆಷಬೆೇಕು ಭತುು ಅಗಹಗ ಇ ಷಂಫಂಧ ಜಹಗೃತಿ ಄ಭಿಯಹನ ನಡೆಷಬೆೇಕು
ಎಂದು ನಿದ್ೆೇಷವನ ನಿೇಡಿದಯು.

ಔಡಿಮ ಯೀಭಹನದಯ ಔುಡಿತದ ಷಭಷೆೃಮನುೆ ರಿಸರಿಷುುದು ಭತುಿ
ಭಔುಳಿಗೆ ಭದೃ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುುದು ಕೄಮಿನಲ್ ಶ್ಕ್ಷಹಸಾ ಄ಯಹಧಹಗಿದೆ
ಎಂದು ಷಕಹಾಯ ಘೀೊೀಷಿಸಿ ಔೄಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಫೆೀಔು ಎಂದು ಅಖೄಹಿಸಿದಯು.
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ಇ ಅಖೄಸಕೆು ಷಿಂದಿಸಿದ ಭುಕೃಭಂತ್ತೄಖಳು ಔಡಿಮ
ಯೀಭಹನದರಿಗೆ ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಬ್ ಖಳಲ್ಲಿ ಭದೃ ಭಹಯಹಟ
ಭಹಡುಯ ವಿಯುದಧ ಔೄಭ ಕೆೈಗೆೊಳುಳುದಹಗಿ ಬಯಷೆ ನಿೀಡಿದಯು.
ಫೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ ವಹಲಹ ಹೃನ್ ಡೆೈನಿಾಂದ ಎಯಡುಯೆ ಶಾ ಮಸಿಿನ ಭಖುವಿನ
ಮೀಲೆ ಲೆೈಂಗಿಔ ಕಯುಔುಳ ನಡೆಸಿ ಫಳಿಔ ಭಖುನುೆ ಸತೆೃ ಭಹಡಿದಾ. ಇ ಷಂಫಂಧ
ನಹೃಮಮುತ ವಿರ್ಹಯಣೆ ನಡೆಷಲು ನಹೃಮ ದಗಿಷಲು ಷಹಔಶುಟ ವಿಳಂಫಹಗಿ ಄ದು
ನಹಖರಿಔಯ ಕೆೊೀನುೆ ಸೆರ್ಚಿಸಿತುಿ. ಅಖ ಯಹಜೀವ್ ಯಹಜೃ ಖೃಸ ಷರ್ಚರಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದು
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ಶ್ೀಗೄ ನಹೃಮನುೆ ನಿೀಡುುದನುೆ ಖ್ಹತರಿಡಿಸಿದಯು. ವಹಲಹ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ವಿಯುದಧ
ಕೄಮಿನಲ್ ಔೄಭನುೆ ಅಯಂಭಿಷಲು ಭತುಿ ಲೆೈಂಗಿಔ ಄ಯಹಧಖಳಿಂದ ಭಔುಳ
ತಡೆಖಟುಟವಿಕೆ

(ರ್ೀಷೆೊು)

ಕಹಯದೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ಅದೆೀವಖಳನುೆ

ತಿರಿತಹಗಿ

ಜಹರಿಗೆೊಳಿಷುಂತೆ ವಿವೆೀಶ ನಹೃಮಹಲಮವಂದನುೆ ಷಹಥಪಿಷಲು ಄ಯು ಖೃಸ
ಷರ್ಚಯನುೆ ತಹಿಯಸಿದಯು. ಬವಿಶೃದಲ್ಲಿ ಄ಂತಸ ಗಟನೆಖಳನುೆ ತಡೆಖಟಟಲು
ರ್ಹಲಔಯು, ದಹಿಯಹಲಔಯು ಭತುಿ ಆತಯ ಫೆಂಫಲ್ಲಖ ಸಿಫಬಂದಿಖಳನುೆ ನೆೀಭಔ
ಭಹಡುಹಖ ವಹಲೆಖಳು ಔಠಿಣ ರಿಶ್ೀಲನೆ ೄಕೄಯೆಮನುೆ ಄ನುಷರಿಷುುದನುೆ
ಕರ್ಚತಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಷಕಹಾಯು ಂದು ನಿೀತ್ತಮನುೆ ಄ಳಡಿಷಫೆೀಕೆಂದು ಄ಯು
ಷೊರ್ಚಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ
ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ಿಮತೀದಿಂದ್ಹಗಿ ರ್ಲ್ಲೇಷಯ ಮೇಲ್ೆ ತುಡ ಹೆಚಹಚಯಿತು, ತತುರಿಣಹಭವಹಗಿ ಶಹಲ್ೆಮ ಪಹಿಂವುಪಹಲಯನುೀ ಭತುು ಇ
಄ರಹಧನುೀ ಎಷಗಿದಾ ಶಹಲ್ಹ ಸಿಫೃಂದಿಮನುೀ ಫಂಧಿಷಲು ಸಹಧಯವಹಯಿತು.

ನಹ ಮಕ್ಕಳ ಲ ೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಮಹತಹಡಬೇಕ್ು ಎೈಂಬ
ಕ್ುರಿತು ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚಜ
ಕಹನ್ಸಿಟಟೊೃಶನ್ ಔಿಬ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಮಹದಲ್ಲಿ ನಹು ಭಔುಳ ಲೆೈಂಗಿಔ ದ ಜಾನೃದ
ಫಗೆೆ ಏಕೆ ಭಹತಹಡಫೆೀಔು ಸಹಖೊ ಭಔುಳನುೆ ಯಕ್ಷಿಷಫೆೀಔು ಎಂಫ ಔುರಿತು ಭುಔಿ
ಚರ್ೆಾಮನುೆ 2015ಯ ನೆಂಫರಿನಲ್ಲಿ ಯಹಜೀವ್ ಷಂಗಟಿಸಿದಯು. ಭಔುಳಿಗೆ ಲೆೈಂಗಿಔ
ಕಯುಔುಳ ನಿೀಡು ವಿಯುದಧ ಭಔುಳ ಯಕ್ಷ್ಣೆಗಹಗಿ ಯಹಷಿರೀಮ ಔೊುಟ ಯಚನೆ ಔುರಿತು
ಚರ್ೆಾ
ಯಹಜೀವ್ ಡಿಷೆಂಫರ್ 2015ಯಲ್ಲಿ ಭಔುಳ ಮೀಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಔ ಕಯುಔುಳದ ಷಭಷೆೃಮನುೆ
ರಿಸರಿಷುುದಕಹುಗಿ ಂದು ಕೄಮಹತೂಔ, ಏಕೀಔೃತ ರಿಸಹಯೆೊೀಹಮಖಳನುೆ
ಯೊಪಿಷಲು ನಹಖರಿಔ ಷಭಹಜದ ಫಸು-ಹಲುದಹಯಯ ಷಂಷೆಥಮಹದ ನಭೂ ಭಔುಳ
ಯಕ್ಷ್ಣೆಗಹಗಿ ಯಹಷಿರೀಮ ಔೊುಟನುೆ (ನಹೃಶನಲ್ ಕೆೊ಄ಲ್ಲಶನ್ ಟು ರ್ೄಟೆಕ್ಸಟ ಄ರ್
ರ್ಚಲಡರನ್) ಯರ್ಚಸಿದಯು. ಆದಯ ಬಹಗಹಳುಖಳಲ್ಲಿ ಮೊನಿಷೆಫ್ ಬಹಯತ, ಎಚ್ ಎ ಔುೃ:
ಭಔುಳ ಸಔುುಖಳ ಕೆೀಂದೄ, ಯಹಿ ಪ ಂಡೆೀವನ್, ಕ ನೆಿಲ್ ಟು ಷೆಔೊೃರ್ ಜಸಿಟೀಸ್ ಭತುಿ
ರ್ೄೀತಹಿಸನ್ ಭತುಿ ಆತಯ ತಜ್ಞಯ ಷಲಸೆಗಹಯಯು ಷೆೀರಿದಹಾಯೆ. ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಅರ್
ಭುಕೃಷಥಯು, ಭಔುಳ ಸಔುುಖಳ ೄಭುಕ ಕಹಮಾಔತಾಯು, ಷಂಫಂಧಟಟ ಸೆತಿಯು,
ದೆಸಲ್ಲ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಷದಷೃಯು, ಕಹನೊನು ೃತ್ತಿಯಯು, ವೆೃೀಶಣೆಗೆ ತುತಹಿದಯು ಭತುಿ
಄ಯ ಔುಟುಂಫದ ಷದಷೃಯು ಷಸ ಬಹಗಹಳುಖಳೆೀ.
ರಿಣಹಭ:
ಭುಕು ಷಭೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ರ್ಹಗರಿಕ ಷಮಹಜ್ದ ಫಸು ಄ಂಗಗಳಹದ ಷಕ್ಹಷರೆೇತಯ
ಷಂಸೆೆಗಳು, ಭಕೆಳ ಸಕುೆಗಳ ಕ್ಹಮಷಕತಷಯು, ಶೆೃೇಶಣೆಗೆ ತುತಹುದಯು ಭತುು
ಷಂಷತಿುನ ಷದಷಯಯನುೀ ಳಗೊಂಡಿಯು ಭಕೆಳ ಸಕುೆಗಳ ಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ
ಭಕೆಳ ಕೂೆಟ (ಎನಿಿಪ್ರಸಿ) ಯಚರ್ೆಮನುೀ ರಹಜೇವ್ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದಯು.

ಮಕ್ಕಳ ಷುರಕ್ಷತೆಗ್ಗ ಕ್ನಹಜಟಕ್ದ ಹ ಕೆ ೇರ್ಟಜ ಹಲಯ ಆಡಳಿತನುು
ರ್ಳಹಬ್ಹಾರನಹುಗಿ ಮಹಡುತತದೆ:
ವಹಲಹ ಅಡಳಿತಖಳು ನಭೂ ಭಔುಳ ಷುಯಕ್ಷ್ತೆಗೆ ಜಹಫಹಾಯಹಗಿದುಾ ಷಕಹಾದ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ
ಆಲಹಖ್ೆಮು ಷುಯಕ್ಷ್ತೆ ಷೆೀರಿದಂತೆ ಎಲಿ ವಿಶಮಖಳ ಮೀಲೆ ವಹಲೆಖಳನುೆ ನಿಮಂತ್ತೄಷು

ರಿಣಹಮ:
ರಹಜೇವ್ ಅಯಂಬದಿಂದಲೂ ಹೆೇಳುತು ಫಂದಿಯು ಮಹತನುೀ ಕರ್ಹಷಟಕ ಹೆೈಕ್ೊೇಟ್ಷ
ದೃಢೇಕರಿಸಿದ್ೆ ಷಕ್ಹಷಯ ಭತುು ಶಹಲ್ಹ ಅಡಳಿತದ ಎಯಡೂ ಜ್ವಹಬಹಾಯವಹಗಿದುಾ ಄ಂತಸ ಂದು ಄ರಹಧ ಷಂಬವಿಸಿದ್ಹಗ ಿತಿ ಬಹರಿಮೂ ಇ ಎಯಡು ಄ಂಗಗಳ
.ವಿಚಹಯಣೆ ನಡೆಷಬೆೇಕ್ಹಗುತುದ್ೆ

ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ಫೆೀಡಿಕೆಗೆ ಪಿಿ ಷಕಹಾಯು ಯಲ್ಲಿ ಭಔುಳ ಮೀಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಔ 2015
ದ ಜಾನೃನುೆ ಟಿಟಭಹಡಲು ಯಹಷಿರೀಮ ಭಔುಳ ಲೆೈಂಗಿಔ ದ ಜಾನೃ
ಅರಹಧಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಹಾಪಿಸ್ಟ್ರತು:

ರಹಜಿೇವ್ ಈ ವಿಳಹದನುು ಕೆ ಗ್ಗತ್ತತಕೆ ೈಂಡು ಯುಕೆ ಮತುತ ಯುಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿ
ಅಸ್ಟ್ರತತವದಲ್ಲಿರುೈಂತೆ ಕೆೇೈಂದ್ರೇಕ್ೃತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನುು ರಚಿಷಲು ಒತಹತಯಿಸ್ಟ್ರದರುಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ .
ದೆೇವದಹದಯೈಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಥಳಹ ಯಷಕರ ವಿರುದಧ ಲ ೈಂಗಿಕ್ ಅರಹಧಕ್ಹಕಗಿ
ಶಿಕ್ಷೆಗ್ಗ ಳಗಹದ, ಎಚಚರಿಷಱಹದ ಅಥಳಹ ಜ ಲ್ಲನೈಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡಿದರ ವಿರಗಳನುು
ಹ ೈಂದ್ರಬೇಕ್ು ಎೈಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಿಣಹಭ :
ಏಪ್ರಿಲ್ ಯಲ್ಲಿ 2015, ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ನಿಯಂತಯ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಮನುೀ ಗಭನಿಸಿದ ಷಕ್ಹಷಯ,
ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಄ರಹಧಿಗಳ ರಿಜಸಿರಮನುೀ ಸಹೆಪ್ರಸಿದ್ೆನಭಾ ಭಕೆಳನುೀ ಲ್ೆೈಂಗಿಕ !
ದ್ೌಜ್ಷನಯದ ಬಮದಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಸಹಂಸಿೆಕ ಚೌಕಟಿನುೀ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷುಲ್ಲಿ ಆದು ಿಭುಖ
.ಮದಲ ಹೆಜೆಜಯಹಗಿದುಾ ಎಲಿಯೂ ಆದನುೀ ಸಹಾಗತಿಸಿದ್ಹಾರೆ

38

ಲೆೈಂಗಿಔ ಕಯುಔುಳ ವಿಯುದಧ ಭಔುಳ ಯಕ್ಷ್ಣೆಗಹಗಿ ಯಹಷಿರೀಮ ಔೊುಟ ಯಚನೆ

ಯಹಜೀವ್ ಡಿಷೆಂಫರ್ ಯಲ್ಲಿ ಭಔುಳ ಮೀಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಔ ಕಯುಔುಳದ ಷಭಷೆೃಮನುೆ 2015
ರಿಸರಿಷುುದಕಹುಗಿ ಂದು ಕೄಮಹತೂಔ, ಏಕೀಔೃತ ರಿಸಹಯೆೊೀಹಮಖಳನುೆ ಯೊಪಿಷಲು
ನಹಖರಿಔ ಷಭಹಜದ ಫಸುಹಲುದಹಯಯ ಷಂಷೆಥಮಹದ ನಭೂ ಭಔುಳ ಯಕ್ಷ್ಣೆಗಹಗಿ -

)ನಹೃಶನಲ್ ಕೆೊ಄ಲ್ಲಶನ್ ಟು ರ್ೄಟೆಕ್ಸಟ ಄ರ್ ರ್ಚಲಡರನ್( ಯಹಷಿರೀಮ ಔೊುಟನುೆ
ಆದಯ ಬಹಗಹಳುಖಳಲ್ಲಿ ಮೊನಿಷೆಫ್ ಬಹಯತ .ಯರ್ಚಸಿದಯು, ಎಚ್ ಎ ಔುೃಭಔುಳ ಸಔುುಖಳ :
ಕೆೀಂದೄ, ಯಹಿ ಪ ಂಡೆೀವನ್, ಕ ನೆಿಲ್ ಟು ಷೆಔೊೃರ್ ಜಸಿಟೀಸ್ ಭತುಿ ರ್ೄೀತಹಿಸನ್ ಭತುಿ
ಆತಯ ತಜ್ಞಯ ಷಲಸೆಗಹಯಯು ಷೆೀರಿದಹಾಯೆ.

ಯಹಜೀವ್ ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಮು ಷಸಯೀಖದೆೊಂದಿಗೆ ಯಹಶರ
ಭಟಟದ ಷಭಹಲೆೊೀಚನೆ ನಡೆಸಿದಯು
ಯಹಜೀವ್ ಭನೆಯಳಗೆ ಭತುಿ ಸೆೊಯಗೆ, ಕೆಲಷದಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಄ಶ್ಿೀಲ ಈದೃಭದಿಂದ ಄ನೆೀಔ

ಫೆದರಿಕೆಖಳಿಂದ ದುಫಾಲ ಭಔುಳನುೆ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಕೀಲಯು, ವಹಷಔಯು, ಕಹಮಾಔತಾಯು,
ನಹೃಮಹಧಿೀವಯ ಜೆೊತೆ ಯಹಷಿರೀಮ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಷಭಹಲೆೊೀಚನೆ ನಡೆಸಿದಯು .
ರಿಣಹಭ:
ಭಕೆಳ ದ್ೌಜ್ಷನಯಕ್ೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿ ರ್ಸೊೆ ಕ್ಹಯಿದ್ೆಮಲ್ಲಿನ ತಿದುಾಡಿಗಳ ಭೂಲಕ ಭತುು

ಆದು ಹೆಚುಚ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಲು ಇ ಕ್ಹಯಿದ್ೆಗಳನುೀ ಜಹರಿಗೊಳಿಷು ಷಂಸೆೆಗಳ ಕ್ೆೈ
ಫಲಗೊಳಿಷು

ಭೂಲಕ

ಫದಲ್ಹಣೆ

ತಯು

ಫಗೆೆ

ಿಭುಖ

ಕ್ಹಮಷಕತಷಯು, ಶಹಷಕಯು ಭತುು ಷಕ್ಹಷರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಗಳು ಚಚಿಷಸಿದಯು.

ರ್ಹಯಮವಹದಿಗಳು,

ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಲಹ ಮತುತ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿೃದ್ಧ ಷಚಿಳಹಲಯಕೆಕ ಬಜರ್ಟ ಸೈಂಚಿಕೆ 2016
ಹಚಿಚಷಲು ಸಣಕ್ಹಷು ಷಚಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿಯನುು ರಹಜಿೇವ್ ಒತಹತಯಿಸ್ಟ್ರದಹಾರೆ
ಭಹಿಳಹ ಭತುಿ ಭಔುಳ ಄ಭಿೃದಿಧ ಷರ್ಚಹಲಮಕೆು ಫಜೆಟ್ ಸಂರ್ಚಕೆ2017 - 18ಯ ಫಜೆಟಿಟನಲ್ಲಿ
29%ನಶುಟ ಔಡಿಮಮಹಗಿದೆ .ಸಿ.ಎಸ್.ಎ ಷನಿೆೆೀವಖಳಿಗೆ ೃಸಿಥತಹದ, ತಿರಿತ ಭತುಿ

ರಿಣಹಭಕಹರಿ ೄತ್ತಕೄಯೆಮನುೆ ಕರ್ಚತಡಿಸಿಕೆೊಳುಳ ದೃಷಿಟಯಂದ ಯಹಜೀವ್ ಸಣಕಹಷು
ಷರ್ಚಯನುೆ ಭಹಿಳಹ ಭತುಿ ಭಔುಳ ಄ಭಿೃದಿಧ ಷರ್ಚಹಲಮಕೆು ಫಜೆಟ್ ಸಂರ್ಚಕೆ ಸೆರ್ಚಿಸಿ
ಭಔುಳ ಷುಯಕ್ಷ್ತೆಗೆ ಷಸಹಮ ಭಹಡಲು ಕೆೊೀರಿದಹಾಯೆ.
ರಿಣಹಭ:
ಭಹಿಳಹ ಭತುು ಭಕೆಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಷಚಿವಹಲಮಕ್ೆೆ ಫಜೆಟ್ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಹೆಚಹಚಗಿದ್ೆ .2016-17
ಯ ಶಷಕ್ೆೆ ಭಹಿಳಹ ಭತುು ಭಕೆಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಷಚಿವಹಲಮಕ್ೆೆ ಫಜೆಟ್ ಸಂಚಿಕ್ೆ27 %
ಹೆಚಚಳವಹಗಿ 22095 ಕ್ೊೇಟಿ ಯೂಪಹಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದ್ೆ .

ಯಲ್ಲಿ ಭಔುಳ ಲೆೈಂಗಿಔ ಕಯುಔುಳ ಎದುರಿಷಲು ಶ್ಪಹಯಷುಖಳು 2017
ಎಂಫ ಯದಿಮನುೆ ಯಹಜೀವ್ ಹೄಯಂಭಿಸಿದಹಾಯೆ
ಲೆೈಂಗಿಔ ಄ಯಹಧಖಳಿಂದ ಸಹಖೊ ಯ ಭಔುಳ ವಿಯುದಧ ಲೆೈಂಗಿಔ ಔೃತೃಖಳ ಕಹಯದೆಮ 2012

಄ನುಶಹಠನ ವಿಧಹನಖಳಿಂದ ಭಔುಳನುೆ ಯಕ್ಷಿಷುುದಕಹುಗಿ ಯಹಜೀವ್ ಕಹಯದೆಗೆ ಸಲು

ತ್ತದುಾಡಿಖಳನುೆ ಷಲಸೆ ಭಹಡಿದಹಾಯೆ ಫೆಂಖಳೄರಿನ .NLSIU ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಹಶರಭಟಟದ
ಷಭಹಲೆೊೀಚನೆಯಂದ ಸಲು ಶ್ಪಹಯಷುಖಳು ಫಂದಿೆ .
ರಿಣಹಭ :
ಭಹಿಳಹ ಭತುು ಭಕೆಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಷಚಿವಹಲಮದ ಷಚಿರಹದ ಶಿಿೇಭತಿ ಭರ್ೆೇಕ್ಹ ಗಹಂಧಿ

಄ರಿಗೆ ಯದಿ ನಿೇಡಲ್ಹಗಿದ್ೆಹೆಚುಚತಿುಯು ಄ರಹಧಗಳ ಫಗೆೆ ರಹಜೇವ್ ಕಳಳನುೀ .

ಶಿಫಹಯಷುಗಳನುೀ ಕ್ಹಮಷಗತಗೊಳಿಷಲು ಷಚಿವಹಲಮಕ್ೆೆ

ಯಕುಡಿಸಿದಯಲಿದ್ೆೇ ತಭಾ

.ಷಚಿಯು ತಭಾ ಶಿಫಹಯಷುಗಳನುೀ ಷಭರ್ಥಷಸಿಕ್ೊಂಡಯು .ಷೂಚಿಸಿದಯು

ಟಿಐಎಸ್ಎಸ್ ಜೆೊತೆ ಯಹಜೀವ್ ಯಹಶರಭಟಟದ ಕೄಮಹಯೀಜನೆಮನುೆ
ಹೄಯಂಭಿಸಿದಯು ಭಔುಳ ಹಣಿಜೃೀಔೃತ ಲೆೈಂಗಿಔ ಕಯುಔುಳನುೆ ತಡೆಖಟಟಲು
ಯೀಜನೆ
ಹಣಿಜೃ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭಔುಳ ಲೆೈಂಗಿಔ ದ ಜಾನೃನುೆ ತಡೆಖಟಟಲು ಯಹಜೀವ್ ಯಹಷಿರೀಮ

ಭಟಟದ ಕಹಮಾ ಯೀಜನೆಮನುೆ ಹೄಯಂಭಿಸಿದಯು ಭಔುಳ ಲೆೈಂಗಿಔ .ಕಯುಔುಳ ಭತುಿ
ಹಣಿಜೃ

ಲೆೈಂಗಿಔ

ವೆೃೀಶಣೆಖಳು

ಕೆೀಲ

ರಿಸರಿಷಫಲಿು ಎಂದು ಯಹಜೀವ್ ನಂಬಿದಹಾಯೆ

ಷಹಂಸಿಥಔ

ಷಿಬಹದಿಂದ

ಭಹತೄೆೀ

ಭಔುಳ ಮೀಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಔ ಕಯುಔುಳದ ವಿಯುದಧ ಔಠಿಣ ಔೄಭಕೆು ಕೆೊೀರಿ
ಯಹಷಿರೀಮ ಔೊುಟನುೆ ಯಹಜೀವ್ ಹೄಯಂಭಿಸಿದಹಾಯೆ.
ಡಿಷೆಂಫರ್ ಯಲ್ಲಿ 2015, ಯಹಜೀವ್, ಭಔುಳ ಮೀಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಔ ಕಯುಔುಳ ಄ಯಹಧಿಖಳ

ವಿಯುದಧ ಔಠಿಣ ಔೄಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲು ತಹಿಯಸಿ Change.org ನಲ್ಲಿ ೄಧಹನಿ ನಯೆೀಂದೄ ಮೊೀದಿ,
ಖೃಸ ಷರ್ಚ ಯಹಜನಹಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹಖೊ ಭಹಿಳಹ ಭಔುಳ ಄ಭಿೃದಿಧ ಷರ್ಚೆ ಭನೆೀಕಹ

ಗಹಂಧಿ ಄ರಿಗೆ ಭನವಿ ಭಹಡಿ ಷಹಿ ಄ಭಿಮಹನ ಹೄಯಂಭಿಸಿದಯು2 ಇ ಭನವಿ ತೄಕೆು .. 1
ಲಕ್ಷ್ ಜನ ಷಹಿಭಹಡಿದಾಯು .

ರಿಣಹಭ :
಄ಜಷಮ ರಿಣಹಭವಹಗಿ, ಜ್ನಯು ದ್ೆೇವದಲ್ಲಿ ಭಕೆಳು ಎದುರಿಷುತಿುಯು ಷಭಸೆಯಗಳ ಫಗೆೆ
ತಿಳಿದಿದ್ಹಾರೆ .
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ತೆರಿಗೆದಹಯನ ಷಹಿಭೃದ ಷಹಾಜನಿಔ ಲಮದ ಫಹೃಂಔುಖಳ ಯಕ್ಷ್ಣೆ ಭತುಿ
಄ನುತಹಿದಔ ಷಹಲದ ವಿಯುದಧ ಮುದಧ ಷಹಯುುದು:
ಷಹಾಜನಿಔ ಲಮದ ಫಹೃಂಔುಖಳು ದೆೀವದ ತೆರಿಗೆದಹಯರಿಗೆ ಭತುಿ ನಹಖರಿಔರಿಗೆ

ಷೆೀರಿಯುತಿೆಸಲು ಶಾಖಳಿಂದ ., ಯಹಜಕಹಯಣಿಖಳಿಗೆ ನಿಔಟ ಷಂಫಂಧ ಸೆೊಂದಿಯು
ಕೆಲು ಮೊೀಷದ ಈದೃಮಿಖಳಿಗಹಗಿ ಪಿಗಿೆ ಫಹೃಂಔುಖಳಂತೆ ದುಫಾಳಕೆ ಭಹಡಲಹಖುತ್ತಿದೆ .

ಷಹಾಜನಿಔ ಲಮ ಫಹೃಂಔುಖಳ ನಿಾಸಣೆ, ನಡೆಷುವಿಕೆ ಭತುಿ ಄ುಖಳನುೆ ಸೆಚುಿ

ಈತಿಯದಹಯಮಹಗಿ ಭಹಡು ಔುರಿತು ಫದಲಹಣೆಖಳಿಗೆ ಯಹಜೀವ್ ತಹಿಯಸಿದಯು .

ರಿಂದಲೊ ೄಷಹಿಪಿಷುತ್ತಿದುಾ 2010 ಖಳ ವಿರ್ಹಯನುೆಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಄ನುತಹಿದಔ ಷಹಲ,
ಷಹಲಖಳನುೆ

ಹತ್ತಷು

ತಭೂ

ಔಟುಟಹಡುಖಳಿಂದ

ಫಂಡಹಳವಹಹಿಖಳು

ತಪಿಿಸಿಕೆೊಳುಳತ್ತಿಯುುದರಿಂದ ಷಕಹಾರಿ ಯಂಖದ ಫಹೃಂಔುಖಳ ಸಿಥತ್ತ ಸದಗೆಡುತ್ತಿಯು ಫಗೆೆ

ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಭೂ ಬಹಶಣಖಳು ಭತುಿ ಷಂಷದಿೀಮ ೄವೆೆಖಳ ಸಹಖೊ ತೄಖಳು ಭತುಿ

ಲೆೀಕನಖಳ ಭೊಲಔ ತ್ತಳಿಷುತ್ತಿದಹಾಯೆ಄ಹಮದ ಕೆೀಂದಿೄೀಔಯಣನುೆ ಔಡಿಮ ಭಹಡಲು .,
ಫಹೃಂಔುಖಳ ಸಣಕಹಷು ಕಹಮಾಕ್ಷ್ಭತೆ ಔುಸಿತನುೆ ತಡೆಖಟಟಲು ಭತುಿ ೆೈಪಲೃು

'ಫಹೃಂಔುಖಳ ಫಹಗಿಲು ಸಹಔುಶುಟ ದೆೊಡಡದಹಖು ಭುನೆ ಔೄಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲು' ದಿಹಳಿ
ಘೀೊೀಶಣೆ ಭಹಡು ೄತಾಔಯ ವಿಯುದಧ ಔಠಿಣ ಭತುಿ ಶ್ೀಗೄ ರಿಸಹಯ ಔೄಭಖಳನುೆ

ಕೆೈಗೆೊಳುಳಂತೆ ಸಣಕಹಷು ಭಂತ್ತೄಖಳಿಗೆ ಄ಯು ತಹಿಯಷುತಿಲೆೀ ಫಂದಿದಹಾಯೆಷಕಹಾರಿ .

ಯಚನೆ -ಯಂಖದ ಫಹೃಂಔುಖಳ ಭಯು ಫಂಡಹಳಿೀಔಯಣದ ಜೆೊತೆ ಇ ಫಹೃಂಔುಖಳ ಭಯು
ಭತುಿ ಭಯುಷಂಗಟನೆ ಭತುಿ ಄ುು ಸೆೀಗೆ ನಿಾಹಿಷಲಿಡಫೆೀಔು ಎಂಫ ಫಗೆೆಮೊ
ತುಿನಿೀಡಲು ಄ಯು ದೆೀದೆೀ ಷಕಹಾಯಕೆು ತಹಿಯಸಿದಹಾಯೆ.

ರಿಣಹಭ:
ತಭಾ ಫಜೆಟ್ ಭಹಶಣದಲ್ಲಿ ಸಣಕ್ಹಷು ಷಚಿಯು ಯ2012, ದಿೇಘಷಕ್ಹಲದಿಂದ ರಹಜೇವ್
ಷೂಚಿಷುತಿುದಾ ಬಹಯಂಕುಗಳ ಭಂಡಳಿಮ ಫೂಯರೊೇ ಯಚರ್ೆ; ಆಂದಿಧನುಷ್ ಯೇಜ್ರ್ೆಮ
಄ನುಷಹಾನನುೀ ವಿಷುರಿಷುುದು; ವಿದುಯತ್, ಕಲ್ಲಿದಾಲು, ಹೆದ್ಹಾರಿಗಳು, ಷಕೆರೆ ಭತುು
ಈಕುೆ ಭುಂತಹದ ತುಡಕ್ೊೆಳಗಹದ ಕ್ೆೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಚರ್ಹತಾಕ ಭತುು ನಿಮಂತಿಕ
ಷಭಸೆಯಗಳನುೀ ರಿಸರಿಷುುದು; SARFAESI ಯಲ್ಲಿ ತಿದುಾಡಿ ಹಹಗೂ ದಿವಹಳಿತನ
ಭಷೂದ್ೆಮಂತಸ ಯಚರ್ಹತಾಕ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನುೀ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದಯು.
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ಯಹಜೃ ಭತುಿ ಕೆೀಂದೄಕೆು ಏಔಕಹಲ್ಲೀನ ಚುನಹಣೆಖಳು:
ಜುಲೆೈ ಯಲ್ಲಿ 2014, ತಭೂ #TransformIndia ಡಹಔುೃಮಂಟ್ ಭೊಲಔ, ಭತುಿ ಚುನಹಯತ
ೄತ್ತನಿಧಿಖಳ ನಭೂ ಹಯದವಾಔತೆ ಭತುಿ ಸೆೊಣೆಗಹರಿಕೆಮನುೆ ಸೆರ್ಚಿಷಲು ಯಹಜೀವ್
ಬಹಯತದ ಚುನಹಣಹ ಭತುಿ ಯಹಜಕೀಮ ಷುಧಹಯಣೆಖಳ ಂದು ಬಹಖಹಗಿ ಏಔಕಹಲ್ಲೀನ
ಯಹಜೃ ಭತುಿ ಕೆೀಂದೄ ಚುನಹಣೆಖಳ ಔಲಿನೆಮನುೆ ೄಷಹಿಪಿಸಿದಯು.

ರಿಣಹಭ:
ಏಕಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ ರಹಜ್ಯ ಭತುು ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಚುರ್ಹಣೆಗಳನುೀ ನಡೆಷು ಇ ರಿಕಲುರ್ೆಮನುೀ
ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗ2012ಳಲ್ಲಿ ಿಧಹನಿ ಷಾತಃ ಿಸಹುಪ್ರಸಿದ ಫಳಿಕ ಆದು ಭಸತಾ ಡೆಯಿತ

ಭಹರತ್ತೇಯ ಉತತರಹಧಿಕ್ಹರ ಕ್ಹಯಿದೆ ತ್ತದುಾಡಿಯ ಮ ಲಕ್ ಕೆ ಡಗುಮ ಷ ರಿನ /
:ಹಣುುಮಕ್ಕಳಿಗ್ಗ ಆಗುತ್ತತದಾ ಅನಹಯಯದ ವಿರುದಧ ರ್ಯ ಕ್ರರಶಿಚಯನ್

ಕೆೊಡಖುಅಸಿಿಮಲ್ಲಿನ

ಮೈಷೊಯು ೄದೆೀವದ ಕೄಶ್ಿಮನ್ ಭಹಿಳೆಮರಿಗೆ ೂಾಜಯ/

.ಷಭಹನ ಸಔುುಖಳನುೆ ಄ನಹೃಮಹಗಿ ನಿಯಹಔರಿಷಲಹಖುತ್ತಿತುಿ
ರಿಣಹಭ:

ಕರ್ಹಷಟಕ ಷಯಕ್ಹಯು ಡಿಸೆಂಫರ್ 02, 2015 ಯಂದು ಭಹಯತಿೇಮ ಈತುರಹಧಿಕ್ಹಯ
ಕ್ಹಯಿದ್ೆ, 1925ಯ ದ್ೊೇಶೂರಿತ ಄ಧಿಷೂಚರ್ೆಮನುೀ ಯದುಾಗೊಳಿಸಿದ್ಹಗ, ಅ ಿದ್ೆೇವದ
ಕ್ರಿಶಿಚಮನ್

ಭಹಿಳೆಮರಿಗೆ

ಅನುಂಶಿಕವಹಗಿ

ಅಸಿುಮಲ್ಲಿ

ಪಹಲುನಿೇಡುುದನುೀ

ತಡೆಗಟುಿ ಷಂಿದ್ಹಮಕ್ೆೆ ತಡೆಬಿತುು. ಄ಷೆಿೇ ಄ಲಿ. ಇ ಕುರಿತು ರಹಜೇವ್ ಄ಯ
ದಿೇಘಷಕ್ಹಲದ ಹೊೇರಹಟು ಮವಷಿನುೀ ಕಂಡಿತು.

ಖ್ಹಷಗಿ ಔಂೆನಿಖಳ ಫೆಂಫಲಕೆು ರ್ೄೀತಹಿಸಔ ಹೃಕೆೀಜ್ ನಿೀಡಲು
ತೆರಿಗೆದಹಯಯ ಸಣ ನಿೀಡು ವಿಯುದಧ ಸೆೊೀಯಹಟ:

ಖ್ಹಷಗಿ

ಲಮದ

ಔಂನಿಖಳನುೆ

ಫೆಂಫಲ್ಲಷಲು

ಷಹಾಜನಿಔ

ಸಣನುೆ

ಫಳಸಿಕೆೊಳುಳುದನುೆ ಯಹಜೀವ್ ಷಕಹಲ್ಲಔಹಗಿ ತಡೆಖಟಿಟದಯುತೆೊಂದಯೆಖಳನುೆ

ಎದುರಿಷುಹಖ ಖ್ಹಷಗಿ ಲಮದ ಗಟಔಖಳಿಗೆ ಷಸಹಮ ಭಹಡಲು ಔೄಭಖಳನುೆ
ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳ

ತಹಿಯಸಿದಯು.

ೄಕೄಯೆಮನುೆರಿಶ್ೀಲ್ಲಷಲು

ೄಧಹನಿಮಯನುೆ

ಯಹಜೀವ್

ರಿಣಹಭ:
ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ವಹದು ವಹಯಕವಹದ ಬೆಂಫಲನುೀ ಡೆದುಕ್ೊಂಡಿತು ಭತುು
ತೆರಿಗೆದ್ಹಯಯ
ಬೆಂಫಲ್ಲಷು

ಸಣನುೀ

ಫಳಸಿಕ್ೊಂಡು
ಕಿಭನುೀ

ಖಹಷಗಿ

ಲಮದ

ಷಕ್ಹಷಯು

.

ಕಂಪೆನಿಗಳನುೀ
ಕ್ೆೈಬಿಟಿಿತು.

ಫಡತನದಂತಸ ಯಹಷಿರೀಮ ಹೄವಷಯದ ಷಭಷೆೃಖಳನುೆ ಚರ್ಚಾಷಲು ಭತುಿ
ರಿಸರಿಷಲು ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವೆೀಶ ಄ಧಿೆೀವನದ ಄ಖತೃ:
2010ಯ ನೆಂಫರ್ ತ್ತಂಖಳಲ್ಲಿ ಭಹಜ ೄಧಹನಭಂತ್ತೄಮರಿಗೆ ಭತುಿ ಜೊನ್2014 ಯಲ್ಲಿ
ೄಧಹನಭಂತ್ತೄಮರಿಗೆ ಭತುಿ ಷಂಷತ್ತಿನ ಆತಯ ೄಭುಕ ನಹಮಔರಿಗೆ ತೄಖಳ

ಭೊಲಔ, ಯಹಜೀವ್ ಫಡತನದಂತಸ ಯಹಷಿರೀಮ ಅದೃತೆಮ ಷಭಷೆೃಖಳನುೆ ಚರ್ಚಾಷಲು
ಭತುಿ ರಿಸರಿಷಲು ನಿಶಿಕ್ಷ್ಹಗಿ ಷಂಷತ್ತಿನ ವಿವೆೀಶ ಄ಧಿೆೀವನಖಳಿಗೆ ಷಲಸೆ
ನಿೀಡಿದಯು.

ರಿಣಹಭ:
ರಹಜೇವ್ ಇ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಿ ದ್ೆೇವದ್ಹದಯಂತ ರ್ಹಗರಿಕರಿಂದ ಭತುು ಸಲು ಷಂಷದಯರಿಂದ
಄ಗಹಧ ಬೆಂಫಲನುೀ ಡೆದಯು.

ಚುನಹಣಹ ಷುಧಹಯಣೆಖಳು ಎಲಹಿ ಄ಸಾ ನಹಖರಿೀಔಯ -ೄಜಹಷತಹಿತೂಔ
ಹಲೆೊೆಳುಳವಿಕೆ ವಿಷಿಯಣೆ:
ೄಜಹೄಬುತಿದಲ್ಲಿನ ಹಲೆೊೆಳುಳವಿಕೆಮನುೆ ಎಲಹಿ ಄ಸಾ ನಹಖರಿಔರಿಖೊ ವಿಷಿರಿಷು
ಷಲುಹಗಿ, ಚುನಹಣಹ ಷುಧಹಯಣೆಖಳ ಔುರಿತಹದ ಕಹನೊನು ಅಯೀಖದ ಷಲಸಹ

ದಹಕಲೆಗೆ ಯಹಜೀವ್ ಸಲಹಯು ಔೄಭಖಳನುೆ ಶ್ಪಹಯಷು ಭಹಡಿದಯು಄ಯಹಧಿ ಎಂದು .
ನಹೃಮಹಲಮದಿಂದಷಹಬಿೀತಹದ

ವಿಧಹನಷಬಹ.ಷಂಷತಿದಷೃಯಹಖುಂತ್ತಲಿ ಎಂಫುದು ಄ುಖಳಲೆೊಿಂದು/
ರಿಣಹಭ:
ಜ್ುಲ್ೆೈ ಯ
ಈನೀತ

ಷುಪ್ರಿೇಂ

ಕ್ೊೇಟ್ಷ

.ನಿಫಂಧರ್ೆಯಹಗಿ

ಅದ್ೆೇವು

ರಹಜೇವ್

ಿಜಹಪಹಿತಿನಿಧಯದ

಄ಯ

ಷಲಹೆಗಳನುೀ

ಅಯೆೊೀಪಿಖಳು

ಂದು

2013

ಜಹರಿಗೊಳಿಸಿತು

ರ್ಹಯಯಹಲಮದಲ್ಲಿ ಄ಯ ಄ರಹಧ ಊಜ್ುವಹತುವಿಯುದಿ ಭನವಿ ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಹಯಣಕ್ಹೆಗಿ
಄ರ್ಹಯಮದ ವಿಯುದಿ ಄ರಹಧಿಗಳ ಶಹಷಕಯನುೀ ಯಕ್ಷಿಷು ವಿಶಮ ಇಗಿಲಿಯಹುದ್ೆೇ .
಄ರಹಧ

ಸಹಬಿೇತಹದಯೂ

಄ಯನುೀ

ತಕ್ಷಣ

ರ್ಹಯಯಹಲಮದಲ್ಲಿ

.಄ನಸಷಗೊಳಿಷಲ್ಹಗುತುದ್ೆ

಄ೂಣಾ ಯೀಜನೆಖಳ ುನಹಯಂಬ:

ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಭೂ ಬಹಶಣಖಳ ಭೊಲಔ ನಿಯಂತಯಹಗಿ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು 7,95,000
ಕೆೊೀಟಿ ಯೊ. ಭ ಲೃದ ಯೀಜನೆಖಳ ವಿಶಮನುೆ ಎತ್ತಿದಯು. ಆದರಿಂದಹಗಿ ಫಂಡಹಳದ
಄ನುತಹಿದಔ

ೆಚಿ

ಷೃಷಿಟಮಹಖುತ್ತಿದುಾ,

಄ುಖಳನುೆ

ಅರ್ಥಾಔ

ಚಟುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ

ಫದಲ್ಲಷುಂತೆ ಷಯಕಹಯನುೆ ತಹಿಯಸಿದಯು. 2013-14ನೆೀ ಷಹಲ್ಲನ ಫಜೆಟಿಟನ
ಷಂಷದಿೀಮ

ಚರ್ೆಾಮ

ಬಹಶಣದಲ್ಲಿ

ಯಹಜೀವ್

಄ಯು

ಇ

ಯೀಜನೆಖಳನುೆ

ಕಹಮಾಖತಗೆೊಳಿಷುುದಯ ಮೀಲೆ ಕೆೀಂದಿೄೀಔರಿಸಿದ ಷರ್ಚಭಟಟದ ಖುಂನುೆ ಯೊಪಿಷಲು
ಷಕಹಾಯನುೆ

ತಹಿಯಸಿದಯು.

ಆುಖಳಲ್ಲಿನ

ಸೊಡಿಕೆಮ

ಫೃಸತ್

ಸಣನುೆ

ಸೆೊಯತಯಲು ಭತುಿ ಈತಹಿದಔ ಚಟುಟಿಕೆಗೆ ಫಳಷಲು ಕೆೀಳಿಕೆೊಂಡಯು.
ರಿಣಹಭ:
18

ಅಗಿನ ಸಣಕ್ಹಷು ಷಚಿ ಪ್ರ .ಚಿದಂಫಯಂ ಄ಯು ಯೂ .1.83 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿಗಳಶುಿ ಯೇಜ್ರ್ೆಗಳನುೀ ತೆಯುಗೊಳಿಷುುದ್ಹಗಿ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿ

ಸೂಡಿಕ್ೆದ್ಹಯಯ ವಿಶಹಾಷನುೀ ಹೆಚಿಚಷಲು ರ್ೊೇಡುುದ್ಹಗಿ 2013 ಯ ಅಗಸ್ಿ 27 ಯಂದು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ್ಹಗ ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ನಿಯಂತಯ ಿಮತೀಗಳಿಗೆ
ಪಲ ಸಿಕ್ರೆತು.

ಷೆೊಭಹಲ್ಲ ಔಡಲೆಳಳಯ ಔಪಿಭುಷಿಠಯಂದ ಬಹಯತ್ತೀಮಯ ಯಕ್ಷ್ಣೆ:
ಬಹಯತ್ತೀಮ ಸಿಫಬಂದಿ ನೆೈಜೀರಿಮದ 17 ಯಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಯಹಮಲ್ ಗೆೄೀಸ್ ಸಡಗಿನ2012
ಷಭುದೄದಲ್ಲಿ ಷೆೊಭಹಲ್ಲಮದ ಔಡಲೆಳಳರಿಂದ ಄ಸಯಣಕೆೊುಳಗಹದಯು ಄ಸೃತಯ
ಯಹಜೀವ್ ಷಕಹಾಯಕೆು

.

.ಔುಟುಂಫಷಥಯು ಯಹಜೀವ್ ಄ರಿಗೆ ಭನವಿ ಭಹಡಿದಯು

.ಭಧೃೄೆೀಶ್ಷಲು ತಕ್ಷ್ಣೆೀ ಔೄಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲು ತಹಿಯಸಿದಯು

ರಿಣಹಭ:
಄ರ್ೆೇಕ ಹಿರಿಮ ಷಕ್ಹಷರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಗಳನುೀ ಭೆೇಟಿ ಮಹಡಿ ರಹಜೇವ್ ಚಚಿಷಸಿದಾರಿಂದ್ಹಗಿ,
ವಿಶೆೇಶವಹಗಿ ಷಂಷತಿುನಲ್ಲಿ ಄ದನುೀ ಿಸಹುಪ್ರಸಿದಾರಿಂದ್ಹಗಿ ಿಧಹನಿ, ಎನ್ಎಸ್ಎ,
ಕ್ಹಯಬಿರ್ೆಟ್ ಕ್ಹಮಷದಶಿಷ, ಯಕ್ಷಣಹ ಷಚಿ ಭತುು ಸಡಗುಗಹರಿಕ್ೆ ಷಚಿಯು ಸೆೇರಿದಂತೆ
ಎಲಿಯೂ ಿಕ್ರಿಯ್ಕಗೆ ತಾರಿತವಹಗಿ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದಯು ಭತುು ಄ಂತಿಭವಹಗಿ ರಹಜೇವ್
ಿಮತೀ ತೆುಯಹಳುಗಳ ಷುಯಕ್ಷಿತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಹಯಣವಹಯಿತು.

ಸ್ಹಾರ್ಟಜ ನಗರಗಳು ಮತುತ ಅಮೃತ್ ಕ್ಹಯಜಕ್ರಮದ ರಕ್ಟಣೆ:
ಸಲವಹಯು ಶಷಗಳಿಂದ, ರಹಜೇವ್ ನಭಾ ನಗಯಗಳ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಯೂಪ್ರಷುವಿಕ್ೆ, ರ್ಹಗರಿಕ
ಭತುು

ರ್ೆರೆಹೊರೆ

ಹಿತದ

ಅಧಹರಿತ

ಅಡಳಿತವಹಗಫಸುದ್ೆಂಫ

ಅಶಹವಹದನುೀ

ನುಚುಚನೂಯು ಮಹಡು ಗುತಿುಗೆದ್ಹಯಯು ಹಹಗೂ ಸಹೆಪ್ರತ ಹಿತಹಷಕ್ರುಗಳು ರಹಜ್ಕ್ಹಯಣಿಗಳು
ಭತುು

಄ಧಿಕ್ಹರಿಗಳ

ಬೆಂಫಲ

ಡೆದು

ನಗಯಗಳನುೀ

ಷಂೂಣಷ

ಸಹಾಧಿೇನಕ್ೆೆ

ತೆಗೆದುಕ್ೊಳುು ಿಕ್ರಿಯ್ಕ ವಿಯುದಿ ಹೊೇರಹಡುತಿುದ್ಹಾರೆ. ಷಕ್ಹಷಯು ಜ್ನಯ ಧವನಿಮನುೀ
಄ಂತಿಭವಹಗಿ

ಅಲ್ಲಷು

ಸಂತಕ್ೆೆ

ಫಂದಿದುಾ,

ನಗಯದಲ್ಲಿನ

ಯೂಪಹಂತಯಕ್ೆೆ

ಕ್ಹಯಣವಹಗಫಲಿ ರ್ಹಗರಿಕ ಕ್ೆೇಂದಿಿತ ಅಡಳಿತ ಷುಧಹಯಣಹ ವಿಧಹನನುೀ ಕ್ೆೈಗೊಳುಲು ಇ
಄ಕ್ಹವನುೀ ಫಳಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ೆ.
ರಿಣಹಭ:
ರಿಣಹಭಹೊಷ ನಗಯಗಳನುೀ ನಿಮಷಷು ಭತುು ಄ಸಿುತಾದಲ್ಲಿಯು ನಗಯಗಳನುೀ

:

಄ಟಲ್ ( ುನಶೆಚೇತನಗೊಳಿಷು ಷಲುವಹಗಿ ಄ದಯ ಸಹಾಟ್ಷ ನಗಯಗಳು ಭತುು ಄ಭೃತ್
ಮಶನ್ ಫಹರ್ ರಿಜ್ುವೆೇಶನ್& ಄ಫಷನ್ ಟ್ಹಿನಿಫಮೇಷಶನ್ಕ್ಹಮಷಕಿಭಗಳನುೀ

)

ಆದು ನಗಯದ ನಿವಹಸಿಗಳಿಗೆ ಂದು ದ್ೊಡಿ ಹೆಜೆಜಯಹಗಿದ್ೆ ಭತುು .ಷಕ್ಹಷಯ ಿಕಟಿಸಿದ್ೆ
ತಿಭವಹಗಿ ನಭಾ ನಗಯಗಳನುೀ ಄ಯ ಿಷುುತ ಬಿಶಿ ಅಡಳಿತದ ನಗಯ ಄ಂ
಄ಷುಯಷುತೆಯಿಂದ

ಅಧುನಿಕ

ಸೆೇವೆಗಳನುೀಳು

ಯೇಜತ,

ಈತುಭ

ಅಡಳಿತದ

ನಗಯಗಳಹಗಿ ರಿತಿಷಷು ಿಕ್ರಿಯ್ಕಮನುೀ ಪಹಿಯಂಭಿಷುತುದ್ೆ.
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ಪಿಜ ೆೈದೃಕೀಮ ಷಹಥನಖಳಲ್ಲಿ ಸೆಚಿಳ:
ಭತುಿ ರ್ೀಸ್ಟ ಗಹೄಜುಯೆೀಟ್ )ಮುಜ( ಯ ಷೆೆಟಂಫರಿನಲ್ಲಿ ಄ಂಡರ್ ಗಹೄಜುಯೆೀಟ್ 2013
ೆೈದೃಕೀಮ ಶ್ಕ್ಷ್ಣಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿ ಪಿಜ ೆೈದೃಕೀಮ ಷಹಥನಖಳ ಕೆೊಯತೆಯಯು )ಪಿಜ(
ಫಗೆೆ ೆೈದೃಕೀಮ ವಿದಹೃರ್ಥಾಖಳುಭತುಿ ೆೈದೃಯು ಯಹಜೀವ್ ಄ಯನುೆ ಷಂಕಾದಹಖ,

ಯಹಜೀವ್ ಕೆೀಂದೄ ಅಯೆೊೀಖೃ ಷರ್ಚಯ ಭುಂದೆ ನಭೂ ಅಯೆೊೀಖೃ ೃಷೆಥ ಮಲ್ಲಿ
ಔುಂದುಕೆೊಯತೆ ಭತುಿ ಄ದರಿಂದಹಗಿ ೆೈದೃಕೀಮ ವಿದಹೃರ್ಥಾಖಳು ಎದುರಿಷುತ್ತಿಯು
ಷಭಷೆೃಖಳನುೆ

ೄಷಹಿಪಿಸಿದಯುಇ

ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ

ಎಂಸಿಐ

ಶ್ಪಹಯಷುಖಳನುೆ

.

಄ನುಶಹಠನಗೆೊಳಿಷು ಭೊಲಔ ದೆೀವದಲಿು ಅಯೆೊೀಖೃಷೆೀೆಮನುೆ ಷುಧಹರಿಷಲು
ಅಯೆೊೀಖೃ ಷರ್ಚರಿಗೆ ಄ಯು ಭನವಿ ಭಹಡಿದಯು.

ರಿಣಹಭ:
ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ತಿನುೀ ಗಭನಿಸಿ ಷಕ್ಹಷಯು ಕಿಭ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿತು ಭತುು ಡಿಸೆಂಫರ್
ಯಲ್ಲಿ

ಕ್ಹಯಬಿರ್ೆಟ್

ಸಹೀತಕ್ೊೇತುಯ

ವೆೈದಯಕ್ರೇಮ

ಸಹೆನಗಳಲ್ಲಿ

ಹೆಚಚಳಕ್ೆೆ 2013

.಄ನುಮೇದಿಸಿತು

ನಖಯಹಭಿೃದಿಧ ನಖಯಖಳಿಗೆ -ಹಷಿಾಔ ವೆೄೀಮಹಂಔ:
ಡಿಷೆಂಫರ್

ಯಲ್ಲಿ

2011,

ಜೆನಮ್ಾ

಄ಡಿಮಲ್ಲಿನ

)ಎಂಮುಅರ್ಜೆಎನ್ಎನ್(

ಯೀಜನೆಖಳಿಂದ ಷಹಧಿಷಲಹಗಿಯು ೄಖತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಷಿಶಟತೆ ಆಲಿದಿಯು ಫಗೆೆ ಖಭನ

ಷೆಳೆಮು ಕೆೀಂದೄ ನಖಯಹಭಿೃದಿಧ ಷರ್ಚ ಔಭಲ್ ನಹಥ್ ಄ರಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದು,
ಕಹಮಾಔೄಭು

ಈದೆಾೀವಖಳ

ಷಹಧನೆಗೆ

ಖಭನ

ನಿೀಡದೆೀ

ತೆರಿಗೆ

ಸಣನುೆ

ರ್ೀಲುಭಹಡು ಆನೆೊೆಂದು ವಿಧಹನಹಖುುದನುೆ ತಡೆಮುಂತೆ ಕೆೊೀರಿದಯು .

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸೆೀಳಲಹದ ವೆೄೀಢಖಳಿಗೆ ಎದುಯಹಗಿ ನಖಯ ಭೊಲಬೊತ ಷ ಔಮಾ ಜೆನಮ್ಾ

ಗಟಔದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಯು ನಖಯಖಳ ಹಷಿಾಔ

)ಮುಐಜ( ಭತುಿ ಅಡಳಿತ

ಮುಎಂ ವೆೄೀಮಹಂಔ ನಿೀಡಿಕೆ ವಿಧಹನನುೆ ಜಹರಿಗೆ ತಯಫೆೀಕೆಂದು ಜೆಎನ್ಎನ್ಅರ್
ಯಹಜೀವ್ ಷಲಸೆ ಭಹಡಿದಯು.

ರಿಣಹಭ:
ರಿಣಹಭ ಎಂ ನಿಧಿಗಳ ಸಂಚಿಕ್ೆಗೆ ಪಹಯದವಷಕತೆ ಭತುುಮುಅರ್ಜೆಎನ್ಎನ್ :
ಹೊಣೆಗಹರಿಕ್ೆಮನುೀ ಖಚಿತಡಿಷು ದೃಷ್ಟ್ಿಯಿಂದ, ನಗರಹಭಿೃದಿಿ ಷಚಿಯು ರಹಜೇವ್
಄ಯ

ವಹಷ್ಟ್ಷಕ

ಜೆಎನ್ಎನ್ಮುಅರ್ಎಂ

ನಗಯಗಳ

ಶೆಿೇಯಹಂಕ

ಸಹೆರ್ೆಮ

ಷಲಹೆಮನುೀ ಪ್ರುದಯು಄ದನುೀ ಕ್ಹಮಷಗತಗೊಳಿಷು ಕ್ಹಮಷವಿಧಹನನುೀ

.

ಹೊಯತಯುಂಂತೆ ಆಲ್ಹಖೆಗೆ ಷೂಚರ್ೆ ನಿೇಡಿದಯು.

ಎಎಸ್ಕೆ ಆೈಂದೆ ೇಲನದ ಮ ಲಕ್ ಷೈಂಷತ್ತತನಲ್ಲಿ ನಹಗರಿಕ್ರಿಗ್ಗ ಧವನಯಹದುದು:

ಜುಲೆೈ

2013ಯಲ್ಲಿ

ನಹಖರಿಔಯ

ಔಳಳಖಳು

ಷಕಹಾಯನುೆ

ತಲುುಂತೆ

ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳಳಲು ಭತುಿ ಄ಯ ಧವನಿಗೆ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧವನಿ ಷೆೀರಿಷಲು ನಹಖರಿಔಯ
ಷಂಷದಯಹಗಿ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಹಜೀವ್ ಄ರಿಂದ ಎ.ಎಸ್.ಕೆ (ಅಸ್ು, ಸಿೀಕ್ಸ, ನೆೊ - ಕೆೀಳು,
ಸುಡುಔು, ತ್ತಳಿ ) ಅಂದೆೊೀಲನ ಅಯಂಬ ಹೄಯಂಬಹಯತು ಭತುಿ ಄ದನುೆ ಮವಸಿಿ
಄ಭಿಮಹನಹಗಿ

ಭಹಾಡಿಷಲಹಯತು.

ರಿಣಹಭ:
಄ಲ್ಹುಧಿಮಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಇ ಕ್ಹಯಹಷಚಯಣೆಮು ಄ಗಹಧ ಿತಿಕ್ರಿಯ್ಕಮನುೀ ಡೆಯಿತು ಭತುು ರಹಜೇವ್ ದ್ೆೇವದಲ್ಲಿ ಇ ರ್ಹಗರಿಕ ಸೆೀೇಹಿ
ಈಕಿಭದ ಿತಷಕರೆಂದು ಹೆಷರಹದಯು.

ಖ್ಹಷಗಿ ಔಂೆನಿಖಳ ಫೆಂಫಲಕೆು ರ್ೄೀತಹಿಸಔ ಹೃಕೆೀಜ್ ನಿೀಡಲು
ತೆರಿಗೆದಹಯಯ ಸಣ ಫಳಕೆ ವಿಯುದಧ ಸೆೊೀಯಹಟ:
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯ ಷಕಹಲ್ಲಔ ಭಧೃೄೆೀವದಿಂದಹಗಿ ಕೆೊೀಟೃಂತಯ ಯೊಹಯಖಳ
ಷಹಾಜನಿಔ ಸಣನುೆ ಖ್ಹಷಗಿ ಲಮದ ಔಂೆನಿಖಳ ಫೆಂಫಲಕೆು ಫಳಷುುದನುೆ

ತಡೆಖಟುಟುದು ಷಹಧೃಹಯತು .ತೆೊಂದಯೆಖಳನುೆ ಎದುರಿಷುಹಖ ಖ್ಹಷಗಿ ಲಮದ

ಗಟಔಖಳಿಗೆ ಷಸಹಮ ಭಹಡಲು ಔೄಭ ಕೆೈಗೆೊಳುಳ ೄಕೄಯೆಮನುೆ ರಿಶ್ೀಲ್ಲಷಲು
ೄಧಹನಿಮಯನುೆ ಯಹಜೀವ್ ತಹಿಯಸಿದಯು.

ರಿಣಹಭ:
ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ವಹದು ವಹಯಕವಹದ ಬೆಂಫಲನುೀ ಡೆದುಕ್ೊಂಡಿತು ಭತುು
ತೆರಿಗೆದ್ಹಯಯ

ಸಣನುೀ

ಫಳಸಿಕ್ೊಂಡು

ಖಹಷಗಿ

ಲಮದ

ಕಂಪೆನಿಗಳನುೀ

ಬೆಂಫಲ್ಲಷು ಕಿಭನುೀ ಮುಪ್ರಎ ಷಕ್ಹಷಯು ಕ್ೆೈಬಿಟಿಿತು.

ಫಯೀಮಟಿೄಕ್ಸ ಫಳಸಿ ಅಧಹರ್ ೄಭಹಣಿೀಔಯಣನುೆ ದಗಿಷಲು
ಫಯೀಮಟಿೄಕ್ಸ ಎಟಿಎಂಖಳನುೆ ರಿಚಯಷು ಷಕಹಾಯದ ೄಷಹಿನುೆ
ರಿಚಯಷು ಄ಖತೃವಿದೆಆದು ಫಹೃಂಔುಖಳಿಗೆ ಸೆಚುಿರಿ ೆಚಿಕೆು .
ಕಹಯಣಹಖು ಜೆೊತೆಗೆ ಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಫಹೃಂಕಂಗ್ ಗಹೄಸಔಯುಗೆ
ಯಹನೆಮಹಖುತಿದೆ:

ಷೆೆಟಂಫರ್ ಯಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ ಕೆೄಡಿಟ್ ಕಹಡ್ಾ ಷೆಿೈಪ್ ಮಂತೄಖಳು ಭತುಿ ಎಟಿಎಂಖಳಲ್ಲಿ 2013
ಫಯೀಮಟಿೄಕ್ಸಿ ಫಳಸಿ ಅಧಹರ್ ೄಭಹಣಿೀಔಯಣಕೆು ಮಹಂತ್ತೄಔ ೃಷೆಥಮನುೆ
ದಗಿಷಲು ಸೆಚುಿರಿ ಷ ಲಬೃಖಳನುೆ ರಿಚಯಷುಂತೆ ಫಹೃಂಔುಖಳನುೆ ಕೆೀಳಲು ಅರ್

ಬಿ ಐನಿಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂಫ ಭಹಧೃಭ ಯದಿಖಳಿಗೆ ೄತ್ತಕೄಯಸಿದ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು

ೄಧಹನಿ ಸಹಖೊ ಅರ್ ಬಿ ಐ ಖನಾರ್ ಄ಯ ಖಭನನುೆ ಷೆಳೆಮಲು ತಿರಿತಹಗಿ

ಷೆಳೆಮಲು ಭತುಿ ಆದಯಲ್ಲಿನ ಫೃಸತ್ ಅರ್ಥಾಔ ರಿಣಹಭಖಳ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಷಲು
ೄಮತ್ತೆಸಿದಯುಫಹೃಂಔುಖಳು ಬರಿಷಫೆೀಕಹದ ಇ ಸೆಚುಿರಿ ೆಚಿನುೆ ಗಹೄಸಔಯು

.

಄ಂತ್ತಭಹಗಿ ಬರಿಷಫೆೀಕಹಖುತಿದೆ ಭತುಿ ಇ ವಿಶಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಹಂತಯ ಫಹೃಂಕಂಗ್

ಗಹೄಸಔಯ ಹಿತಹಷಕಿಖಳನುೆ ಕಹಹಡಲಹಗಿದೆಯೆೀ ಎಂದು ಕರ್ಚತಡಿಸಿಕೆೊಳುಳಂತೆ
ಯಹಜೀವ್ ಷಕಹಾಯನುೆ ತಹಿಯಸಿದಯು.
ರಿಣಹಭ:
ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ಸಷುಕ್ೆೇು ಮುರೊ ಪೆೇ ಮಹಷಿರ್ ಕ್ಹರ್ಡಷ ವಿೇಸಹ (ಆಎಂವಿ) ಚಿಪ್
಄ಥವಹ ಪ್ರನ್ ತಂತಿಜ್ಞಹನ ಄ಥವಹ ಅಧಹರ್ ಸಿಾೇಕ್ಹಯನುೀ ಿಮಹಣಿೇಕಯಣಕ್ೆೆ
ಹೆಚುಚರಿ ಄ಂವವಹಗಿ ಄ಳಡಿಸಿಕ್ೊಳುಲು ಬಹಯಂಕುಗಳು ಭುಕುವೆಂದು ಅರ್ ಬಿ ಐ
ಷುಶಿಡಿಷಲು ಕ್ಹಯಣವಹಯಿತು. ಆದು ಗಹಿಸಕರಿಗೆ ಹೆಚುಚರಿ ವೆಚಚದ ಹೊರೆಗಳನುೀ
ತಪ್ರುಸಿತು.
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ಗಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿರು ಭಹರತ್ತೇಯ ಕ್ಹರ್ಮಜಕ್ರ ಸ್ಟ್ರಾತ್ತಗತ್ತಗಳ ಕ್ುರಿತು ಷಕ್ಹಜರದ
ಮಧಯರೇವ:

ಯಹಜೀವ್ ಖಲ್್ ದೆೀವಖಳಲ್ಲಿನ ಬಹಯತ್ತೀಮಯ ಕೆಲಷ ಭತುಿ ಜೀನ ರಿಸಿಥತ್ತಖಳ ಷಭಷೆೃ
ಮನುೆ ಬಿಂಬಿಸಿದುಾ.
ರಿಣಹಭ:
ಭಹಯತಿೇಮ

ಸಹಗರೊೇತುಯ

ಯಹಹಯಗಳ

ಷಚಿವಹಲಮು

ಗಲ್ೂ

ಷಸಕ್ಹಯ

ಭಂಡಳಿಯಂದಿಗೆ ಭಹಯತಿೇಮ ಕ್ಹಮಷಕರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ವೆೇತನ ನಿೇಡುಂತೆ ಕ್ೊೇಯಲು
ನಿಧಷರಿಸಿದ್ೆಯ ಜ್ುಲ್ೆೈನಲ್ಲಿ ಷಂಷತಿುನ ಭುಂಗಹಯು 2012 ಇ ತಿೇಮಹಷನು .
ಭಹಯತಿೇಮ

ಕ್ೆಲಷಗಹಯಯು

ಭತುು "

಄ಧಿವೆೇವನದಲ್ಲಿ

ರಹಜೇವ್

ಿಸಹುಪ್ರಸಿದಾ

ಈದ್ೊಯೇಗಿಗಳಸಿೆತಿಗತಿಗಳ.ವಿಶಮದ ರ್ೆೇಯ ರಿಣಹಭವಹಗಿದ್ೆ "

ಎನ್ಎಸ್ಆಎಲ್ ಂಚನೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಿನ ಷಯಔು ವಿನಿಭಮಕೆು ಷಂಫಂಧಟುಟ ನಿಮಂತೄಔ ಭತುಿ ಮೀಲ್ಲಿರ್ಹಯಣಹ ೃಷೆಥಮನುೆ
ಫಲಗೆೊಳಿಷಲು ತಕ್ಷ್ಣದ ಔೄಭಖಳನುೆಕೆೈಗೆೊಳಳಫೆೀಔು:

ನಹೃಶನಲ್ ಷಹಿಟ್ ಎಕ್ಸಿರ್ೆೀಂಜ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಂಚನೆಮ

ದಿನದ

ವಿನಿಭಮ

ಮಿತ್ತಮನುೆ

ಮಿೀರಿ

11

)ಎನ್ಎಸ್ಆಎಲ್(
ಹಿನೆೆಲೆಮಲ್ಲಿ

ಹಿಹಟುಖಳನುೆ ಄ನುಭತ್ತಷಲಹಗಿದುಾ/ಿಂದಖಳು, ನೆೊೀಂದಹಯಷದ ೆೀರ್

ಸ ಷುಖಳ ಷಹಟಔುಖಳ ಮೀಲ್ಲನ ಯಶ್ೀದಿಖಳನುೆ ಄ಲಂಬಿಷಲಹಗಿತುಿಯಹಜೀ .ವ್
ಸಣಕಹಷು ಷರ್ಚರಿಗೆ ತೄ ಫಯೆದು ಔಳೆ ನಿಮಂತೄಣನುೆ ಎತ್ತಿ ತೆೊೀರಿಸಿದಯು .

ಔಭಹಡಿಟಿ ಕೃಚಸ್ಾ ಭಹಯುಔಟೆಟಮಲ್ಲಿನ ದೆೊೀಶೂರಿತ ನಿಾಸಣೆಮ ಔುರಿತಹಗಿ

ತಭೂ ತೄ ಸಹಖೊ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆೊತುಿಳಿ ಭಂಡನೆಮ ಭೊಲಔ .ಷೊರ್ಚಸಿದಯು

ಯಹಜೀವ್ ನಔಲ್ಲ ಯಸಿೀದಿಖಳನುೆ ವಿತರಿಷು ಷಂಫಂಧಟಟ ೆೀರ್ ಸ ಷುಖಳ ವಿಯುದಧ

ಔಠಿಣ ಔೄಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಫೆೀಕೆಂದು ಄ಯು ತಹಿಯಸಿದಯುವಿವೆೀಶಹಗಿ ಉಸಹರ್ೀಸ .

ಭತುಿ ಫೆಲೆ ಏಯುೆೀಯು ಅರ್ಥಾಔತೆಮ ಮೀಲೆ ನಕಹಯಹತೂಔ ೄಬಹ ಬಿೀಯುುದನುೆ
ಖಭನದಲ್ಲಿಟುಟಕೆೊಂಡು ಷಯಔು ಭಹಯುಔಟೆಟಖಳ ಷೊಔಿ ನಿಮಂತೄಣಕಹುಗಿ ಔೄಭಖಳನುೆ
.ಕೆೈಗೆೊಳುಳಂತೆ ಄ಯು ಷಕಹಾಯನುೆ ತಹಿಯಸಿದಯು

ನೆೀ ತ್ತದುಾಡಿ74ಕಹಯದೆಮ ವಿಶಮ ಸಹಖೊ ಷೊ್ತ್ತಾಗೆ
಄ನುಷಹಯಹಗಿಯು ಮಟೆೊೄೀಹಲ್ಲಟನ್ ಹಿನಿಂಗ್ ಔಮಿಟಿ )ಎಂಪಿಸಿ(
:ಕಹನೊನಿನ ಄ಖತೃತೆ
ಷೆೆಟಂಫರ್ ಯಲ್ಲಿ2013, ಮಟೆೊೄೀಹಲ್ಲಟನ್ ಹಿನಿಂಗ್ ಔಮಿಟಿಮ ನಿಮಭಖಳ ಔಯಡನುೆ
ಔನಹಾಟಔ ಷಕಹಾಯು ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡಿದಹಖ ಕೆೀಂದೄ ನಖಯಹಭಿೃದಿಧ ಷರ್ಚಯು ಭತುಿ

ಔನಹಾಟಔದ ಭುಕೃಭಂತ್ತೄಗೆ ತೄ ಫಯೆದು ಄ಸಿಿತಿದಲ್ಲಿಯು ಯೊದ ನಿಮಭಖಳು 74

ಏಕೆಂದಯೆ

಄ು

ನಹಖರಿಔ

.ನೆೀ

ತ್ತದುಾಡಿಮ

ಷೊ್ತ್ತಾಗೆ

ವಿಯುದಧಹಗಿೆ

ಫಂಧಿಸಿ ಫರಿೀ ಫಹಯಭಹತ್ತನ ಷೆೀೆಮನುೆ ದಗಿಸಿೆ ಎಂದು ಬಹಖಹಿಷುವಿಕೆಗೆ ಷಂ

ಔಯಡು ಭಷೊದೆಮಲ್ಲಿನ ಭೊಲಬೊತ ನೊೃನತೆಖಳನುೆ ಷರಿಡಿಷು .ತ್ತಳಿಸಿದಯು
ಭೊಲಔ ನಹಖರಿಔಯು ಭತ್ತು ನಿಹಸಿಖಳ ಕ್ಷೆೀಭಹಭಿೃದಿಧ ಷಂಷೆಥಖಳು ೃಔಿಡಿಸಿದ

ಕಹಳಜಮ ಫಗೆೆ ಖಭನ ಸರಿಷು ಭೊಲಔ ಈತಿಭ ಅಡಳಿತದ ಬಯಷೆಮನುೆ

ಭೊಡಿಷಲು ಄ಯು ಷಕಹಾಯನುೆ ತಹಿಯಸಿದಯು.
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ದೆೀವದಹದೃಂತ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಖಳ ೄಖತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಔುಂದುಕೆೊಯತೆಖಳು
ದೆೀವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಖಳ ಄ನುಶಹಠನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಫದಿಂದಹಗಿ ಂದು ಲಕ್ಷ್ ಕೆೊೀಟಿ
ಯೊ.ಮಶುಟ ೆಚಿ ಸೆಚಿಳಹಗಿಯು ಔುರಿತು ಖಂಭಿೀಯ ಔಳಳ ೃಔಿಡಿಸಿದಯು.
ವೃನೃೆೀಳೆಮಲ್ಲಿ ೄಷಹಿ42 ವಿಳಂಫಹಗಿಯು :%ಯಶುಟ ಯೀಜನೆಖಳು ನಭೂ
ಔೊುಟದ

ೃಷೆಥಮಲ್ಲಿ ಂದು

ರಿಣಹಭಕಹರಿ

ಷಹಂಸಿಥಔ

ಷಭಷೆೃಮನುೆ ಎತ್ತಿತೆೊೀರಿಷುತಿದೆಮಲಿೆೀ?

ೄಕೄಯೆಖಳನುೆ

ರಿಚಯಷುುದು,

ೃಷೆಥಮಲ್ಲಿನ

ಔುಂದುಕೆೊಯತೆಖಳನುೆ ನಿಹರಿಷುುದು ಭತುಿ ಈದೃಭಖಳ ಎಲೆಿಡೆ ಷಹಭಥೃಾನುೆ

ನಿಮಿಾಷು ಭೊಲಔ ಷಕಹಾಯು ತಕ್ಷ್ಣ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲು ದಿೀಘಾಾಧಿಯಂದ ಫಹಕ
ಆಯು ಯೀಜನೆಖಳ ತಿರಿತ ಄ನುಶಹಠನಕೆು ಔೄಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಫೆೀಔು ಎಂದು ಄ಯು
ತ್ತಿಸೆೀಳಿದಯುಆದನುೆ ಭಹಧೃಭಖಳಲ್ .ಲ್ಲ ಹೃಔಹಗಿ ೄವಂಸಿಷಲಹಯತು.

ವಿಭಹ ಭಷೊದೆಮ ಅಯೆು ಷಮಿತ್ತಮ ಷದಷೃಯಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಸಿದಯು:

ವಿಭಹ ಭಷೊದೆಮು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಷಯಕಹಯು ಕೆೊೀಟಿ ವಿಭಹಯಹಿತ

80

ಬಹಯತ್ತೀಮರಿಗೆ ಲಹಬದಹಮಔಹಖು ಭತುಿ ವಿಭಹ ಕ್ಷೆೀತೄನುೆ ಫೆಳೆಷು

ಧನಹತೂಔ ರಿಣಹಭನುೆ ಸೆೊಂದಿಯು ಖಭನಹಸಾ ಅರ್ಥಾಔವಹಷನಹಗಿದೆ .

ಭಷೊದೆಮು ಷಿಧೆಾಮನುೆ ಸೆರ್ಚಿಷುತಿದೆ ಭತುಿ ಆದು ಬಹಯತ್ತೀಮ ಗಹೄಸಔಯು ಳೆಳ
ವಿಮಮನುೆ ಷುಲಬಹಗಿ ಡೆಮಲು ಄ಕಹವವದಗಿಷುತಿದೆ

ಅಮಾ ಷಮಿತ್ತಮ ನಹಖರಿಔ ಷೆೆೀಹಿ ಫಜೆಟಿಟನ ಷದಷೃಯಹಗಿ ಷೆೀೆ ಷಲ್ಲಿಸಿದಹಾಯೆ :

ಭುಂಖಡತೄದ ೄಷಔಿ ಫೃಸತ್ ಯೊು ನಹಖರಿಔಯ ಷಕೄಮ ಳಗೆೊಳುಳವಿಕೆಗೆ

ನಿಯುತಹಿಸದಹಮಔಹಗಿದೆ ಎಂದು ಯಹಜೀವ್ ನಿಯಂತಯಹಗಿ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೆೀಳುತಿ

ಫಂದಿದುಾ ಷಕಹಾಯಕೆು ತೄಖಳ ಭೊಲಔ ಜನರಿಗೆ ಄ಥಾಹಖುಂಥ ಫಜೆಟ್ ಫಯೆಮಲು
ತಹಿಯಸಿದಹಾಯೆಫಜೆಟ್ ಸೆಚುಿ ಒದುಖ ಷೆೆೀಹಿಮಹಗಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲು ಫಹರಿ

.

ಷಹಾಜನಿಔ ಸಣದ ಟೄಸಿಟ ಎನಿಸಿಯು ಷಕಹಾಯ .ಸೆೀಳಿದಹಾಯೆು ಭಹಹಿತ್ತ ಭತುಿ
಄ಂಕ಄ಂವನುೆ ಷುಲಬಹಗಿ ಒದಲು ಭತುಿ ಷಹಭಹನೃ ನಹಖರಿಔರಿಗೆ ಖೄಹಿಷಲು
ಷಹಧೃಹಖುಂತೆ ಭಹಡಫೆೀಕೆಂದು ಄ಯು ಹದಿಸಿದಹಾಯೆ.

ಬಹಯತ್ತೀಮ ಫಹೃಂಕಂಗ್ ಸಣಕಹಷು ೃಷೆಥಮಲ್ಲಿ ಸಹಲಹ:
ಯಹಜೀವ್ ಮುಪಿಎ ಷಯಕಹಯದ ಮೀಲೆ ಬಹಯತ್ತೀಮ ಸಣಕಹಷು ೃಷೆಥಮಲ್ಲಿ ಸಹಲಹ
ಈಂಟುಭಹಡು ಄ಬದೄತೆಮ ಔುರಿತು ಷತತಹಗಿ ೄಸಹಯ ಭಹಡುತಿ ಫಂದಯು.
ವಿವೆೀಶಹಗಿ ಬಯೀತಹಿದನೆ ವಿಯುದಧ ಬಹಯತದ ಸೆೊೀಯಹಟದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಆದೆಶುಟ
಄ಹಮಕಹರಿ ಎಂಫುದನುೆ ಭನದಟುಟ ಭಹಡಲು ೄಮತ್ತೆಸಿದಯು. ಸಣಕಹಷು ಷರ್ಚ,
ಅರ್ ಬಿ ಐ ಖನಾರ್ ಭತುಿ ಷಹಥಯ ಷಮಿತ್ತಮ ಄ಧೃಕ್ಷ್ಯ ಮೀಲೆ ಸಣಕಹಷು ಭತುಿ
ಭಧೃಸಿಥಕೆಖಳ ಫಗೆೆ ಷಹಥಯ ಷಮಿತ್ತ ಄ಧೃಕ್ಷ್ರಿಗೆ ತೄಖಳ ಭೊಲಔ, ಫಹೃಂಔುಖಳ
ತನಿಖ್ೆಗಹಗಿ

ಸಣಕಹಷು

ತನಿಖ್ಹ

ಗಟಔನುೆ

ಷಹಥಪಿಷುಂತೆಮೊ

ಸಹಲಹ

ೄತ್ತಫಂಧಔ ಕಹಯೆಾಮಡಿ ಄ುಖಳನುೆ ಈತಿಯದಹಯಮಹಗಿ ಭಹಡುಂತೆಮೊ
ತಹಿಯಸಿದಹಾಯೆ.

)ನಿಮಂತೄಣ ಭತುಿ ಄ಭಿೃದಿಧ( ಯ ರಿಮಲ್ ಎಷೆಟೀಟ್ 2013ಭಷೊದೆಗಹಗಿ
ಅಮಾ ಷಮಿತ್ತಮ ಷದಷೃಯಹಗಿ ಷೆೀೆ ಷಲ್ಲಿಸಿದಹಾಯೆ:
ಯಹಜೀವ್, ಭನೆ ಕರಿೀದಿದಹಯಯನುೆ ಯಕ್ಷಿಷಲು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಷಕಹಾಯ ಜಹರಿಗೆೊಳಿಸಿದ
ಭಸತಿದ ವಹಷನ,

)ನಿಮಂತೄಣ ಸಹಖೊ ಄ಭಿೃದಿಧ( ಯ ರಿಮಲ್ ಎಷೆಟೀಟ್2013

ಇ ಕಹಯದೆಮು ಆದುಯೆಗೆ

.ಭಷೊದೆಮ ಅಮಾ ಷಮಿತ್ತಮ ಷದಷೃಯಹಗಿದಾಯು

಄ಷಭಾಔ ನಿಮಂತೄಣಕೆೊುಳಟು ಟಿಯು ರಿಮಲ್ ಎಷೆಟೀಟ್ ಲಮದಲ್ಲಿನ

ಭೊಲಬೊತ ಄ಂತಯನುೆ ಜೆೊೀಡಿಷಲು ೄಮತ್ತೆಷುತಿದೆಕಹಯದೆಮು ಮೊಟಟಮೊದಲ .

ಫಹರಿಗೆ ಇ ಕಹಯದೆಮು ಗಹೄಸಔಯನುೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಿನ ರಿಮಲ್ ಎಷೆಟೀಟ್ ಲಮದ

ಭುಕ ಲಕ್ಷ್ಣಖಳೆನಿಸಿಯು ವಿವಿಧ ಄ಹಯದವಾಔ ಔೄಭಖಳು ಭತುಿ ಮೊೀಷದ ೄ
.಄ಬಹೃಷಖಳಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷುತಿದೆ

ಯ ಷಯಔು2014ಭತುಿ ಷೆೀಹ ತೆರಿಗೆ ಭಷೊದೆಗೆ ಅಮಾ ಷಮಿತ್ತಮ ಷದಷೃಯಹಗಿ
ಷೆೀೆ:)ಜ ಎಸ್ ಟಿ ಭಷೊದೆ( .
ದೆೀವದ ಯೆೊೀಕ್ಷ್ ತೆರಿಗೆ ೃಷೆಥಮನುೆ ಭಹಾಡಿಸಿ ದೆೀವು ಸೆೊಷ ಮುಖಕೆು

ಕಹಲ್ಲಡಲು ಕಹಯಣಹದ ವಹಷನಹದ ಜ ಎಸ್ ಟಿ ಭಷೊದೆಮ ಅಮಾ ಷಮಿತ್ತಮ

ಷದಷೃಯಹಗಿ ಯಹಜೀವ್ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಸಿದಯುಜ ಎಸ್ ಟಿ ಄ನುಶಹಠನು ಖೄ .ುಹಸಔಯ
ಜೀನನುೆ ಭತುಿ ೃಸಹಯಖಳನುೆ ಷುಲಬಗೆೊಳಿಸಿತುಆದು ಯೆೊೀಕ್ಷ್ ತೆರಿಗೆ .

ಹತ್ತಷುಯ ಸೆಚಿಳಕೆು ಕಹಯಣಹಖು ಜೆೊತೆಗೆ ಄ಷಂಗಟಿತ ಕ್ಷೆೀತೄನುೆ
.ಷಂಗಟಿತ ಯೊಕೆು ತಂದಿತು

ಕೄರ್ಟಔೊೃಯೆನಿಿಖಳನುೆ ಎದುರಿಷಲು ನಿಮಂತೄಔ ಷಹಭಥೃಾಖಳನುೆ
ನಿಮಿಾಷುುದು.
ಡಿಷೆಂಫರ್ ಯಲ್ಲಿ2016, ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಅರ್ ಬಿ ಐಗೆ ತೄ ಫಯೆದು ಅಂತರಿಔ ಬಿಟ್
ಕಹಯನ್ ಹೃಹಯದ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಷುತಿ ಔುಿ ಸಣು ಔಖೆತಿಲ ಆಂಟರ್ ನೆಟ್ ಔಡೆ
ಷರಿಮುತ್ತಿಯುುದನುೆ ವಿರಿಸಿದಯು ಆದಯೆೊಂದಿಗೆ ೃಸರಿಷಲು .ಅರ್ ಬಿ ಐ ನಿಮಂತೄಔ
ಷಹಭಥೃಾನುೆ ಫೆಳೆಸಿಕೆೊಳಳಫೆೀಕೆಂದು ಄ಯು ಄ಭಿಹೄಮಟಟಯು .
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#DIGITALINDIA
ಹಿೈಂದೆ ಟೆಲ್ಲಕ್ಹೈಂ ಉದಯರ್ಮಯಹಗಿದಾ ರಹಜಿೇವ್ ಅರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತೈಂತರಜ್ಞಹನ ಷೈಂಯೇರ್ನೆ, ಜಹಗತ್ತಕ್
ದಜಜಯ ನಯೈಂತರಣ ನಯಮಗಳು ಮತುತ ಖಹಷಗಿತನ, ನೆರ್ಟ ನ ಯಟ್ಹರಲ್ಲಟ್ಲ, ಆನ್ ಲ ನ್ ಳಹಕ್ ಸ್ಹವತೈಂತರಯ
ಮುೈಂತಹದ ವಿಚಹರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಫ ಗಹರಸಕ್ರ ಸಕ್ುಕಗಳ ರಮಹಧಿಕ್ಹರದ ರ ಳಹದ ಮೈಂಡಿಷುರು.

ಷೆಿಔರಮ್ ಸಯಹಜು ಭತುಿ ೄಭುಕ ಜ ಸಖಯಣದ ಚರ್ೆಾ 2
ನೆಂಫರ್ ಜ ಷೆಿಔರಂ ಭಹಯಹಟಕೆು ಄ನುಭತ್ತಷು 2 ಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡಯು ಔಯೆಮದೆ 2007
ಷಂಷತಿದಷೃಯೆಂದಯೆ ಯಹಜೀವ್

ಷಯಕಹಯದ ನಿಧಹಾಯನುೆ ೄಶ್ೆಸಿದ ಮೊದಲ

3 ಟೆಲ್ಲಕಹಂ ಔಂನಿಖಳ ಬಹರಿೀ ಲಹಬಿಮ ಸೆೊಯತಹಗಿಮೊ ಄ಯು .ಚಂದೄವೆೀಕರ್G
ಸಯಹಜು ನಡೆಮುಂತೆ ನೆೊೀಡಿಕೆೊಳುಳುದಯಲ್ಲಿ ೄಭುಕ ಹತೄ ಹಿಸಿದಯು .2ಜ
ಸಖಯಣನುೆ ಫಹಿಯಂಖಗೆೊಳಿಸಿದುಾ .ಜ ಸಯಹಜಗೆ ದಹರಿಭಹಡಿಕೆೊಟಿಟತು3

ರಿಣಹಭ:
ಸೆುಕರಮ್ 122 ಯಲ್ಲಿ ಷುಪ್ರಿೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಷ ಟ್ೆಲ್ಲಕ್ಹಂ ಕಂನಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಿದ 2012
.ಯವಹನಗಿಗಳನುೀ ಯದುಾಡಿಸಿತು

ನೆಟ್ ನೊೃಟಹೄಲ್ಲಟಿ :ಆಂಟನೆಾಟ್ ಷಹಿಭೃಕೆೊುಳಡದೆೀ ತಟಷಥ, ಭುಔಿ
ಭತುಿ ಷಿತಂತೄಹಗಿ ಈಳಿಮಫೆೀಕೆಂದು ಕರ್ಚತಡಿಸಿಕೆೊಳುಳುದು:
ಟಹೄಯ್ ನೆಟ್ ನೊೃಟಹೄಲ್ಲಟಿ ಔುರಿತು ನಡೆಸಿದ ವಿಯಹದ ಷಭಹಲೆೊೀಚನೆಖಳಲ್ಲಿ
ತಭೂ

಄ಭಿಹೄಮಖಳನುೆ

ಷಂಷತಿದಷೃಯು ಯಹಜೀವ್.

ಸಹಖೊ

ೄತ್ತಕೄಯೆಖಳನುೆ

ಷಲ್ಲಿಸಿದ

ಏಕೆೈಔ

ರಿಣಹಭ:
ಇ ವಿಶಮದ ಕುರಿತಹದ ಄ಯ ನಿಯಂತಯ ಭತುು ಫಲವಹದ ಄ಭಿಯಹನ ಭತುು
ದೃಢನಿವಚಮದ ರಿಣಹಭವಹಗಿ, ಷಕ್ಹಷರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿಗೆ ಸಲು ಷುದಿೇಘಷ
ತಿಗಳನುೀ ಫರೆದಯಲಿದ್ೆೇ, ಭುಖಹಭುಖಿ ಷಭೆಗಳನುೀ ನಡೆಸಿದಯುಟ್ೆಲ್ಲಕ್ಹಂ

.

ಯಲ್ಲಿ ರ್ೆಟ್ ನೂಯಟ್ಹಿಲ್ಲಟಿಮ ಄ಳಡಿಕ್ೆಗೆ 2012 ನಿಮಂತಿಕ ಟ್ಹಿಟ್ ಡಿಸೆಂಫರ್
.ಶಿಫಹಯಷು ಮಹಡಿತು

ಅಧಹರ್ ಗೆ ವಹಷನಫದಧ ಄ನುಮೊೀದನೆ ಕರ್ಚತಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಭತುಿ
ನಹಖರಿಔಯ ಗ ೃತೆ ಔಳಳಖಳನುೆ ಬಿಂಬಿಷು ೄಮತೆಖಳು:
ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ಮುಪಿಎಮು ಷಂಷತ್ತಿನ ರಿಶ್ೀಲನೆ, ಚರ್ೆಾ ಄ಥಹ ವಹಷನಫದಧ

಄ನುಭತ್ತಯಲಿದೆ ಅಧಹರ್ ಄ನುೆ ತಳಳಲು ಭಹಡಿದ ೄಮತೆನುೆ ವಿಯೆೊೀಧಿಸಿದಯು .
2013ಯಲ್ಲಿ ಯಹಜೀವ್ ಄ಯು ನಹಖರಿಔಯ ಗ ೃತೆ ಸಔುುಖಳ ಈಲಿಂಗನೆಮ ಫಗೆೆ
ಔಳಳಖಳ

ತುತುಾ

ರಿಸಹಯಕಹುಗಿ

ಕೆೊೀಯುತಿ

ಮೊಔದಾಮಮನುೆ ಷುಪಿೄೀಂ ಕೆೊೀಟಿಾನಲ್ಲಿ ಸೊಡಿದಯು.

ಷಹಾಜನಿಔ

ಹಿತಹಷಕಿ

ರಿಣಹಭ:
ಅಗಸ್ಿ ಯಲ್ಲಿ ಷುಪ್ರಿೇಂ ಕ್ೊೇಟಿಷನ ಂಫತುು ರ್ಹಯಯಹಧಿೇವಯ ಪ್ರೇೀಂು ರಹಜೇವ್ 2012

ಹಹಗೂ ಆತಯಯ ಯವಹಗಿ ತಿೇುಷ ನಿೇಡಿತು ಭತುು ಗೌಯತೆ ಭೂಲಬೂತ ಸಕುೆ

ುಟಿಸಹಾಮ

.ಎಸ್.ಎಂದು ಮೈಲುಗಲ್ೆಿನಿಸಿದ ತಿೇಪ್ರಷನಲ್ಲಿ ರ್ಹಯಮಭೂತಿಷ ಕ್ೆ

.ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದಯು

಄ಧಿವೆೇವನದಲ್ಲಿ ಶಹಷ ಯ ಮಹರ್ಚಷ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಷಂಷತಿುನ ಫಜೆಟ್ 2012ನಫದಿ
಄ನುಭತಿಮನುೀ ಡೆದುಕ್ೊಂಡ ಅಧಹರ್ ಬಿಲ್ ಄ನುೀ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಷಕ್ಹಷಯ
ರಿಚಯಿಷಲು ರಹಜೇವ್ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದಯು .

ಆಂಟನೆಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಸ ಷಹಿತಂತೄಯಕೆು ಜಮ:

ಷಂವಿಧಹನದ ನೆೀ ವಿಧಿಮಡಿ ಬಯಷೆ ನಿೀಡಲಹಗಿಯು ನಹಖರಿಔಯ ಄ಭಿೃಕಿ
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ಎ66 ಷಹಿತಂತೄಯದ ಸಔುುಖಳನುೆ ಈಲಿಂಘಿಸಿದ ಐಟಿ ಕಹಯೆಾವಿಯುದಧ ವಿಯೆೊೀಧಿಸಿ

ಭಹತನಹಡಿದ ಷಂಷದಯಲ್ಲಿ ಯಹಜೀವ್ ಫಬಯು.
ರಿಣಹಭ:

ಇ ಕುರಿತು ಚಚಿಷಷಲು ಷಂಷತ್ ವಿಪಲವಹದ ನಂತಯೂ ರಹಜೇವ್, ಄ಭಿಯಕ್ರು
ಸಹಾತಂತಿಯದ ಕುರಿತು ಷುಪ್ರಿೇಂ ಕ್ೊೇಟಿಷನಲ್ಲಿ ಷಭಯ ಸಹರಿದಯು಄ದಯಲ್ಲಿ ಄ಯು .
.ಎಮನುೀ ವಿರೊೇಧಿಸಿದಯು22 ಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್2012 ಮಹರ್ಚಷ

ಔಯೆ ಔಡಿತಖಳ ಔಳೆ ಖುಣಭಟಟ:

ಟೆಲ್ಲಕಹಮ್ ನಿಮಂತೄಔ ಟಹೄಯ್, ಔಯೆ ಔಡಿತಖಳಿಗೆ ಟೆಲ್ಲಫ್ೀನ್ ಷೆೀಹ ಔಂನಿಖಳು
ಭತುಿ ಐ ಎಸ್ ಪಿ ಳನುೆ ಷೆೀಹ ಖುಣಭಟಟಕೆು ಸೆೊಣೆಗಹಯನಹಗಿ ಭಹಡಫೆೀಕೆಂದು
ಬಿಂಬಿಸಿದ ಯಹಜೀವ್ ಷೆೀಹ ಖುಣಭಟಟಕಹುಗಿ ಸೆೊೀಯಹಟ ನಡೆಸಿದಯು .
ರಿಣಹಭ:
ರಹಜೇವ್ ಄ಯ ಷತತ ಿಮತೀಗಳಿಗೆ ಭಣಿದ ಟ್ಹಿಟ್ ಕರೆ ಕಡಿತಗಳನುೀ
ತಪ್ರುಷುಂತೆ, ಄ದ್ಹಗದಿದಾಲ್ಲಿ ಫಳಕ್ೆದ್ಹಯರಿಗೆ ರಿಹಹಯ ದಗಿಷುಂತೆ ಕ್ೆೇಳಿತು.
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ಟೆಲ್ಲಕಹಂ ಲಮದಲ್ಲಿನ ೄಮತೆಖಳು ಐಸಿಟಿ ಫೆಳಣಿಗೆಮನುೆ :
ಷಕೄಮಗೆೊಳಿಸಿದುಾ, ಆಂಟನೆಾಟ್ ವಿಷಿಯಣೆ ಭತುಿ ಗಹೄಸಔ ಸಔುುಖಳ
ವಿಧಿವಿಧಹನಗಳನುು ನರ ಪಿಷುದು

ಸೆೊಷ ಔಲಿನಹಶ್ೀಲ, ೆೈವಿಧೃಭಮ ದೊಯಷಂಔಾ ನಿೀತ್ತ ಯೊಪಿಷಫೆೀಕಹದ

಄ವೃಔತೆಮ ಫಗೆೆ ಜುಲೆೈ ಯಲ್ಲಿ ೄಧಹನ ಭಂತ್ತೄಗೆ ಯಹಜೀವ್ ತೄವಂದನುೆ 2017

಄ಯು ಟಹೄಯ್ ನ ಸೆೊಷ ದೊಯಷಂಔಾ ನಿೀತ್ತಗೆ ಸುಟುಟನಿೀಡಲು .ಫಯೆದಯು
಄ದು ಸೆೊಷ .ಷಭಹಲೆೊೀಚನೆ ದಹಕಲೆಗೆ ತಭೂ ಄ಭಿಹೄಮಖಳನುೆ ಷಲ್ಲಿಸಿದಯು
ತಂತೄಜ್ಞಹನಖಳು, ನಹವಿೀನೃತೆ ಭತುಿ ಈದೃಭಶ್ೀಲತೆ ಫೆಳೆಷಲು ಭತುಿ ಄ುಖಳನುೆ
಄ಭಿೃದಿಧಗೆೊಳಿಷಲು
ನಿೀತ್ತಮಹಗಿತುಿ.

಄ಖತೃವಿಯು

ದೊಯಷಂಔಾ

ಸಹಖೊ

ತಂತೄಜ್ಞಹನ

ಷಕಹಾಯದ ಹಯದವಾಔ, ರಿಣಹಭಕಹರಿ, ಜಹಫಹಾರಿಮುತ
ಕಹಮಾನಿಾಸಣೆಗೆ ಎಂಫೆಡ್ ತಂತೄಜ್ಞಹನ.
ಬೄಶಹಟರ್ಹಯನುೆ ಔಡಿಮ ಭಹಡಲು, ಜಹಫಹಾರಿಈತಿಯದಹಯತಿ ಸೆರ್ಚಿಷಲು/ ಷಕಹಾಯ
ಭತುಿ ಅಡಳಿತನುೆ ಭಹಾಡಿಷು ತಂತೄಜ್ಞಹನನುೆ ಫಳಸಿಕೆೊಳುಳಂತೆ ಯಹಜೀವ್

ಔಯೆ ನಿೀಡಿದಹಾಯೆ ಎಲಹಿ ಷಕಹಾರಿ ಄ಂಖಖಳು ಭತುಿ ಆಲಹಖ್ೆಖಳಿಗೆ ೄಭಹಣಿೀಔರಿಸಿದ .

ತಹಂತ್ತೄಔ ಅಕಾಟೆಔಿರ್ ಄ನುೆ ಷೃಷಿಟಷು ದೃಷಿಟಯಂದ ಄ಯು ಬಹಯತದ ಷಕಹಾಯಕೆು
ಭುಕೃ ತಹಂತ್ತೄಔ ಄ಧಿಕಹರಿಮ ನೆೀಭಔ ಭಹಡುಂತೆ ಕೆೊೀಯುತು ತ್ತದಹಾಯೆ.

ಕೆೀಂದಿೄೀಮ ಄ಲೆೊೀಔನ ೃಷೆಥ :)ಸಿಎಂಎಸ್(
ಷಂಬಹೃ ಗ ೃತೆ ಈಲಿಂಗನೆ ಭತುಿ ಷಕಹಾಯದ ಕೆೀಂದಿೄೀಮ ಄ಲೆೊೀಔನ

ೃಷೆಥಮ ಔುರಿತು ಔಳಳಖಳನುೆ ೃಔಿಡಿಷು ಭಹಧೃಭ ಯದಿಖಳ ಹಿನೆೆಲೆಮಲ್ಲಿ

ಯಹಜೀವ್, ೄಧಹನಿಗೆ ಇ ಯೀಜನೆಮಲ್ಲಿನ ಄ನೆೀಔ ಲೆೊೀದೆೊೀಶಖಳತಿ ಖಭನ

ಸರಿಷುಂತೆ ತೄ ಫಯೆದಿದಹಾಯೆದೆೀವದಲ್ಲಿ ಄ನಿಮಂತ್ತೄತ ಸಿಎಂಎಸ್ ಮೀಲ್ಲಿರ್ಹಯಣೆ .

ಭತುಿ ಷಂಬಹೃ ದುಫಾಳಕೆಯಂದ ನಹಖರಿಔಯ ಯಕ್ಷ್ಣೆಮನುೆ ತಪಿಿಷು ಄ಧಿಔೃತ

ನುಖಳ ಕೆೊಯತೆಮನುೆ ಯಹಜೀವ್ ಗ ೃತೆ ಭತುಿ ದತಹಿಂವ ಧಹಯಣಹ ಕಹನೊ

಄ಯು ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಲಿರ್ಹಯಣೆಮ ಕೆೊಯತೆ ಭತುಿ ಫಸು .ಎತ್ತಿತೆೊೀರಿಸಿದಹಾಯೆ
ಹಲುದಹಯಯ ಚರ್ೆಾಮ ಄ಖತು ಮತೆಮ ಫಗೆೆ ಚರ್ಚಾಸಿದಯುಯಹಷಿರೀಮ ಬದೄತಹ .

ಈದೆಾೀವಖಳನುೆ ಷಭತೆೊೀಲನಗೆೊಳಿಷುಹಖ ನಹಖರಿಔ ಷಹಿತಂತೄಯದ ಯಕ್ಷ್ಣೆಮ

ಫಲಹದ ನಹೃಮಹಂಖ ಷಲುಹಗಿ ಸಿಎಂಎಸ್ ೄೆೀವ ಭತುಿ ಫಳಕೆ ನಿಮಂತ್ತೄಷಲು
.ೄಕೄಯೆಮನುೆ ಷಹಥಪಿಷಲು ಄ಯು ಷಕಹಾಯನುೆ ತಹಿಯಸಿದಯು

ಸ ಬರ್ದಹಳಿಗಳ ವಿರುದಧ ಭಹರತನ್-ನು ಷುರಕ್ಷಿತಗ್ಗ ಳಿಷಬೇಕ್ು

ಡಿಜಟಲ್ ಆಂಡಿಮಹು ಷಾಹೃಪಿ ೄೆೀವದ ದೃಷಿಟಕೆೊೀನಕೆು ತುಯುಷು ನಿೀಡುತಿದೆ

ಎಂದು ಯಹಜೀವ್ ತ್ತಿಸೆೀಳಿದಹಾಯೆ, ಷಕಹಾಯು ದೃಢಹದ ಆಂಟನೆಾಟ್ ಷುಯಕ್ಷ್ತಹ

ಅಕಾಟೆಔಿರ್ ಯರ್ಚಷು ಄ಖತೃವಿದೆಯೆಂಫುದು ಄ಯ ಄ಭಿಹೄಮಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಄ಯು .
ಇ ವಿಶಮನುೆ ೄಷಹಿಪಿಸಿದಯು ಭತುಿ ಷಹಭಥೃಾಖಳನುೆ ಄ಭಿೃದಿಧಡಿಷು ತುತುಾ

಄ಖತೃದ ಔುರಿತು ಷಕಹಾಯದ ಹಿರಿಮ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳಿಗೆ ತೄಖಳನುೆ ಫಯೆದಯು಄ಯು .

ಟು ಭಹಡು ಷೆೈಫರ್ ದಹಳಿ ಎದುರಿಷಲು ನಿೀತ್ತಯಹಷಿರೀಮ ಬದೄತೆಗೆ ಫೆದರಿಕೆಮನುೆಂ,
ತಂತೄ ಭತುಿ ಯಹಷಿರೀಮ ಷೆೈಫರ್ ಬದೄತಹ ಷಭನಿಮ ಕೆೀಂದೄದಂತಸ ಂದು
಄ಂಖನುೆ ಷಹಥಪಿಷುಂತೆ ಕೆೀಳಿದಯು
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ೄವಂಷೆಖಳು
I.WHATSAPP/SMS ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಾೇಕರಿಷಲ್ಹದ ಷಂದ್ೆೇವಗಳು

ಲರಹಜ್ ಕ್ದಹಯಣ್ )ನೃತತ( .ರ್ .

ಮಹಜಿ ಸೇನಹ ಸ್ಟ್ರಬಬೈಂದ್ ಮುಖ್ಯಷಾರು

ಷೆೀನಹನಿೃತಿಯ ಷಭಷೆೃಖಳು ಮಹಹಖಲೊ ನಿಭೂ ಸೃದಮಕೆು
ಸತ್ತಿಯದಲ್ಲಿೆ ಭತುಿ ನಿೀು ಈತಹಿಸದಿಂದ ಭತುಿ ಷೊ್ತ್ತಾಯಂದ

ಆದನುೆ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಿದಿಾೀರಿನಭಗೆ ಫೆೈಫಲ್ ಅಗಿ ಭಹಾಟಿಟಯು .

ನಹು ಮಹಹಖಲೊ .ಕೆೊವಹೃರಿ ಔಮಿಟಿ ಹಿಂದಿದುಾದು ನಿಭೂ ಄ಜಾ
.ವುಬಹವಮಖಳೆೄ ಂದಿಗೆ .ಔೃತಜ್ಞಯಹಗಿಯುತೆಿೀೆ

ಡಹ಄ನಿತಹ ಯೆಡಿಡ .
AVAS ನ ಷಂಷಹಥಔ ಟೄಸಿಟ

ಯಹಶರಕಹುಗಿ ನಿಭೂ ಸೆೊೀಯಹಟದ ಫಗೆೆ ಸೆಮೂಯೆನಿಷುತ್ತಿದೆ
ಅತ್ತೇಮ
ಯಹಜೀವ್,
ಯಹಶರ., ನಿಭಹಾಣದಲ್ಲಿ
ನಿಭೂ
ಶಾಖಳ 12
ಯಹಜೀವ್
ಆದು ನಿಭೂ
ಧೆೈಮಾ
ಅತೂಷಹಕ್ಷಿಮಂತೆ
ನಡೆಮು
ನಿಭೂ .ವೆೄೀಶಠ
ಕೆಚುಿ,ಷೆೈನಿಔಯಹದ
ಭತುಿ ಈತಿನಹು
ಭ ಬಹಯತಕಹುಗಿ
ನಿಭೂಷೆೀೆಗೆ
ಔನಸಿಗೆ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು
ಷಹಕ್ಷಿ,
Sನಿಯಂತಯ
ಸೃದಮೂಾಔ
ಫೆಂಫಲಕಹುಗಿ
ನಹು ನಹಮಔಯಹದ ನಿಭೂನುೆ ಄ಭಿನಂದಿಷುತ್ತಿದೆಾೀೆ .12 ಎದುಯು
ನೆೊೀಡುತೆಿ
ಶಾಖಳ
ನಿಭೂೀೆ.ನಿಷಹಿಥಾ ಷೆೀೆ ನಭಗೆಲಿರಿಖೊ ಷೊ್ತ್ತಾ .
ನಹನು ನಭೂಖಡಿನಹಡಿನಲ್ಲಿದುಾ ದೆೀವಕಹಮು ಷೆೈನಿಔಯನುೆ
಄ಭಿನಂದಿಷು ಷಂತೆೊೀಶನುೆ ನಿಮಿೂಂದ ಡೆದೆಯಹಜೀವ್ .,
ನಿಭಗೆ ಄ಭಿನಂದನೆ.ಭ ನ ಫೆಂಫಲಕಹುಗಿ ಧನೃಹದಖಳು .

ಎಷಲ್ಲೇಮ್ .

ಕೆೇರಳದ ಉದಯರ್ಮ

಄ಭಿನಂದನೆಖಳು, ನಿಶಱಯೀಜಔಯ ಭಧೆೃ ನಿೀವಫಬಯು ಂದು
ದೆೊಡಡ ಕೆಲಷ ಭಹಡುತ್ತಿಯುವಿರಿ.

ನಭಗೆ ನಿಭೂಂತಸ ಜನಯು ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೆೀಔು
ನಿತ್ತನ್ ಫಖಭಹನೆ

ರಭು ಚಹಳಹಿ
ಷೈಂಪಹದಕ್ರೇಯ ನದೆೇಜವಕ್,
ನ ಯ ಇೈಂಡಿಯನ್ ಎಕೆರೆಸ್ ಮತುತ ಷೈಂಡೆೇ ಸ್ಹ್ಯೈಂಡರ್ಡಜ

ಅಭಿನೈಂದನೆಗಳು !!
ನಮಗ್ಗ ಹಚುಚ ವಕ್ರತ ದೆ ರೆಯಲ್ಲ!ರಹಶಿದ ಸೇಯಲ್ಲಿ ...

ಯಹಜವೆೀಕರ್
ಈ ಷಂಹದಔ, ಡೆಔುನ್ ಸೆಯಹಲ್ಡ
ನಿತ್ತನ್ ಫಖಭಹನೆ

ಮೇನೈಂರ್ಪ .ಸ್ಟ್ರ.ಎೈಂ .ರ್ .

ಸೇನಹನೃತತ, ಬೈಂಗಳ ರು

ಯಹಶರು ನಿಭಗೆ ನಭಷುರಿಷುತಿದೆ.

ಭಸೆೊೀನ್ ಕಕೆೊೀನ್
ಎಂಎಲ್ಎ, ನಹಗಹಲಹೃಂಡ್

಄ಭಿನಂದನೆಖಳು ಭತುಿ ಭಹಡುತ್ತಿಯು ಳೆಳಮ
ಕೆಲಷನುೆ ಭುಂದುರಿಸಿನಹೆಲಿಯೊ ನಿಭೂ ಫಗೆೆ !
ಸೆಮೂಡುತೆಿೀೆ ಭತುಿ ಯಹಶರು ತಮಿೂಂದ ಷೊ್ತ್ತಾ
BK.N. ವಹಂತಔುಭಹರ್

ಷಂಹದಔ, ೄಜಹಹಣಿ ನಿೀತಹ ಲಹಹಿರಿ
ಫೆಂಖಳೄರಿನ ನಹಖರಿಔ
ಅತ್ತೇಮ ಯಹಜೀವ್, ಷಂಷತ್ ಷದಷೃಯಹಗಿ ಶಾಖಳು 12
ಸಲು ಶಾಖಳ .ೂಣಾಗೆೊಂಡ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು

ನಮಾ ಪಿರಯ ಷೈಂಷದ ರಹಜಿೇವ್ ಅರಿಗ್ಗ ನಮಾ
ಈ ಅಸ್ಹಧಹರಣ ರಯಹಣನುು ಷರ್ಮೇದ್ೈಂದ ಗಮನಷುತ್ತತರು
ವುಭಹವಯಗಳುನೇವಿಲಿದೆೇ ನಹ ಏನು ಮಹಡಬಲಿ .?
ತರಕ್ತಜನಹಗಿ ನೇ ಸ್ಹಜರ್ನಕ್ ಸೇಕ್ರಹಗಿ ಹ ೇರಹಡುದಕ್ಹಕಗಿ
ಯಹಳಹಗಲ ಒಳುಯದಹಗಲ್ಲ!
ಆಯ್ಕಕಮಹಡಿಕೆ ಳುು ರತ್ತಯೈಂದು ವಿಶಯಕ್ ಕ ನೇ ನಮಾದೆೇ
ಆದ ಛಹ ಮ ಡಿಷು ರಿೇತ್ತಗ್ಗ ಆವಚಯಜಚಕ್ರತನಹಗಿದೆಾೇನೆ .
ವುಭಹವಯಗಳ
ಡಹ ದೆೀವಿ ವೆಟಿಟೈಂದ್ಗ್ಗ,
಄ಧೃಕ್ಷ್ಯು ಭತುಿ ಷಹಥಔಯು .
ನಹಯಹಮಣ ಸೆಲ್ಿ
ಪಿೈಂಟೆ ಸ್, ರೆ ೇಸನ್ & ಅಲಕ್ಹ
ಬೈಂಗಳ ರಿನ ನಹಗರಿಕ್ರು
ಆತ್ತಾೇಯ ರಹಜಿೇವ್, ರಹರ್ಕ್ರೇಯದಲ್ಲಿ ಸತುತ ವಿರ್ಯಿೇ
ಶಜಗಳನುು ಣಜಗ್ಗ ಳಿಸ್ಟ್ರದಾಕ್ಹಕಗಿ ನಮಗ್ಗ ಅಭಿನೈಂದನೆಗಳು .
.ದೆೇರು ಒಳುಯದು ಮಹಡಲ್ಲ .ಒಳುಯದಹಗಲ್ಲ
ಅಭಿನೈಂದನೆಗಳು

ಹಿೀಗೆಯೆೀ ಳೆಳಮ .ಸಹಯೆೈಷುತೆಿೀೆ ಕಹಲ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು
ಕ್ರಿೇ ಬ್ಹಮಹಾಯ್

ರೆ ೇವಿೈಂಗ್ ಷೈಂಪಹದಕ್, ಇೈಂಡಿಯಹ ಟುಡೆೇ

಄ದೆಿೈತ ಔಲಹ

ಫಯಸಗಹಯ

ಷಂಷತ್ ಷದಷೃಯಹಗಿ ಸನೆೆಯಡು ಶಾಖಳ ಄ಧಿ

ೂತ್ತಾಗೆೊಳಿಸಿಯುುದಕೆು
ಫಯಲ್ಲಬೇಶರತ್
.
ಅಭಿನೈಂದನೆಗಳು
ಬೈಂಬಲಕ್ಹಕಗಿ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು
ಕ್ ಡಹ ಒರೆ ಪ್.ಆನೆಶುಟ
ಬಗ್ಗೆ ನಮಾ
!
ನಮಗ್ಗ ರವೈಂಸ ಷಲಿಬೇಕ್ು

ಭಹಳವಿಕಹ ಄ವಿನಹಶ್
ನಟಿ, ಕೀಲಯು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಹಿಯಯು
ಷೈಂಷತ್ ಷದಷಯರಹಗಿ ಶಜಗಳ ಅಧಿಯಲ್ಲಿ 12
ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ಕ್ಹಯಜನಜಹಿಸ್ಟ್ರದ ನಮಗ್ಗ
ಅಭಿನೈಂದನೆಗಳುರಹಶಿದ !ದೆೇರು ಒಳುಯದು ಮಹಡಲ್ಲ !
ಶಜಗಳ ಕ್ಹಲ ನೇ ಸೇಯಲ್ಲಿ ಸಲ
.ತಲ್ಲಿೇನರಹಗುೈಂತಹಗಲ್ಲ ಎೈಂಬ ಹಹರೆ ಕೆ ನಮಾದು
ವುಭಹವಯಗಳ ೈಂದ್ಗ್ಗ,

ಮೈಂರ್ು ಸ್ಹಯಿನಹಥ್

ಕೆಷುಯೆೀಶ್ .ಜ.

ವಿವೇಶ ರದ್ಗಹರ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹರಹಲ್ಫ್

ಡಿಜ, ಆಂಡಿಮನ್ ಆನಿಿಿಟೊೃಟ್ ಅಫ್ ಭಹಸ್ ಔಭುೃನಿಕೆೀಶನ್ಿ

ಷೈಂಷತ್ ಷದಷಯರಹಗಿ ಸನೆುರಡು ಶಜಗಳ ಸೇಯನುು
ಣಜಗ್ಗ ಳಿಸ್ಟ್ರದಾಕ್ಹಕಗಿ ನಮಗ್ಗ ನನು ಸಶಜದ ಅಭಿನೈಂದನೆಗಳು

ಯಹಜಕೀಮ ಭತುಿ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಖಳನುೆ 12
.ೂತ್ತಾಗೆೊಳಿಸಿದ ನಿಭಗೆ ಸೃತೊಿಾಔ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು
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ಮೀಜರ್ ಜನಯಲ್ ಷತ್ತಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಎಸ್ ಎಂ

ರ್ೆೀಭಾನ್, ಬಹಯತದ ನಿೃತಿ ಷೆೈನಿಔಯ ಅಂದೆೊೀಲನ

ಪಿೄೀತ್ತ ಸಭಾನ್

ಆಂಡಿಮಹ ಔಂಟಿೄ ಡೆೈಯೆಔಟರ್ ಸಹಖೊ change.org ನ

)ಐಆಎಸ್ಎಮ್(

ಕಹೃಂೆೀನ್ ಡೆೈಯೆಔಟರ್

ಸೃತೊಿಾಔ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು ಯಹಜೀಜನಭೂ ಭಸಹನ್ .

಄ಭಿನಂದನೆಖಳು ಯಹಜೀವ್ಸಲು ದವಔಖಳ ೄಫಲ ಭತುಿ .

ದೆೀವಕೆು ಆನೊೆ ಸತುಿ ಸಲು ಶಾ ಷೆೀೆ ಷಲ್ಲಿಷುುದಕಹುಗಿ

಄ದಿತ್ತ ಪಹಡಿೆಸ್

.ೄಬಹವಹಲ್ಲ ಷೆೀೆ ಷಲ್ಲಿಸಿದಿಾೀರಿ

ೃರ್ಥವ ಯೆಡಿಡ

ಯಹಜಕೀಮ ಷಂಹದಔ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಷಹಟಯಂಡಡ್ಾ

ಯಹಜೃ ಷಂರ್ಹಲಔ, ಎಎಪಿ ಔನಹಾಟಔ

ಎಯಡು ಄ಧಿಮ ಗನ ಕೆಲಷಕಹುಗಿ ನಿಭಗೆ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು .

ಷಕೄಮ ಯಹಜಕೀಮದಲ್ಲಿ ಶಾಖಳ ೂಣಾಗೆೊಳಿಸಿದಾಕಹುಗಿ 12

.ಆನೊೆ ಸೆಚುಿ ಕೆಲಷ ಭಹಡುವಿರಿ ಎಂದು ಅಶ್ಷುತೆಿೀೆ

.಄ಭಿನಂದನೆಖಳು

ಲೆಫಿಟನೆಂಟ್ ಜನಯಲ್ ಕೆಸಿಂಗ್ .ಜೆ.

ನಿತ್ತನ್ ೄಧಹನ್

ಗೆೊೀಕ್ಸ ಆನ್ ಸಿ, ೆಷಟನ್ಾ ಔಭಹೃಂಡ್

ಫೊೃಯೆೊೀದ ಷಸಹಮಔ ಭುಕೃಷಥ, ದೆೈನಿಕ್ಸ ಜಹಖಯಣ್

ಷರ್, ವಿಶ್ಶಟಹದ ಭತುಿ ಄ೆೀಕ್ಷ್ಣಿೀಮ ಷಂಷದಿೀಮ ಷೆೀೆಮ

ಷಹಾಜನಿಔ ಜೀನದಲ್ಲಿ ೄವಂಷಹಸಾ 12

ಂದು ದವಔ ೂಣಾಗೆೊಂಡ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಸೃತೊಿಾಔ

ಶಾಖಳನುೆ ೂಯೆೈಸಿದ ನಿಭಗೆ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳುಭುಂಫಯು .

಄ಭಿನಂದನೆಖಳು.

ಸೆರ್ಚಿನ ಷಹಧನೆಖಳನುೆ ಭಹಡಲ್ಲ ಎಂಫ ಶಾಖಳಲ್ಲಿ ನಿೀು

ಎಂಯಹಧಹಔೃಶಣನ್ .ಜ.

ಷಂಹದಔ, ಏಶಹೃನೆಟ್ ನೊೃಸ್

಄ವೆೃೀಕ್ಸ ಭಲ್ಲಕ್ಸ

಄ಂಔಣಕಹಯ ಭತುಿ ಹಿರಿಮ ಪೆಲೆೊೀ,  ಅರ್ ಎಫ್

ಮೈಲ್ಲಖಲ್ಲಿಗೆ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳುಶಾಖಳ ಕಹಲ 12 ಇ ದಿನಖಳಲ್ಲಿ .

಄ಭಿನಂದನೆಖಳು ಯಹಜೀವ್ಸಲು ದವಔಖಳ ೄಫಲ ಭತುಿ .

ಯಹಜಕೀಮದಲ್ಲಿ ವುದಧರ್ಹರಿತೄಯದೆೊಂದಿಗೆ ಷಕೄಮಹಗಿ

.ೄಬಹವಹಲ್ಲ ಷೆೀೆ ಷಲ್ಲಿಸಿದಿಾೀರಿ

.ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷುುದೆಂದಯೆ ಷುಲಬದ ಭಹತಂತೊ ಄ಲಿ

಄ರಿಂಧಮ್ ಭುಕಜಾ

ಹಿರಿಮ ಷಸಹಮಔ ಷಂಹದಔ, ಓಟುಿಕ್ಸ ಭಹೃಖಜೀನ್
ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆದು .ಶಾಖಳ ಕಹಮಾಕೆು ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು 12
.ಂದು ಭಸತಿಯ ಭತುಿ ಕೄಮಹಶ್ೀಲ ಷಂಯೀಜನೆಮಹಗಿದೆ

ಪಿಸಲಹುಟಿಟ .

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈದೃಮಿ

ಫಸಳ ಈತಿಭಹದ ಕಹಮಾನುೆ ಭುಂದುರಿಸಿಯುುದು
ಳೆಳಮ ಷಂಖತ್ತ!

ೄವಂಷೆಖಳು
II WhatsApp / SMS ನಲ್ಲಿ ಡೆದುಕ್ೊಳುಲ್ಹದ ಆತಯ ಷಂದ್ೆೇವಗಳು )ತಂಡ ಆಟಿಸಿಯಿಂದ(

ತಮಿಲ್ ಸುಷೆೀನ್

ಎಂಚಂದೄವೆೀಕರ್ .ಕೆ.

ಡಿಜಟಲ್ ಸೆಡ್, ಅಔಿಫಮ್ ಆಂಡಿಮಹ

ಏರ್ ಸಿಎಂಡಿಆ
ಷಕೄಮಅಂದೆೊೀಲನಗಹಯ ಷಂಷದಯಹಗಿ ಸೆರ್ಚಿನ ಷಹಧನೆಖಳನುೆ -

ಷರ್, ನಿಭೂ ಕೆಲಷು ದೆೀವದಲ್ಲಿ ಆನೊೆ ದೆೊಡಡ ಧನಹತೂಔ

.ಸೆೊಂದಿದಿಾೀರಿ

ರಿಣಹಭನುೆ ಈಂಟುಭಹಡುುದನುೆ ನೆೊೀಡುುದಕಹುಗಿ
ನಹನು ಕಹಮಲು ಷಹಧೃವಿಲಿನಹನು ನಿಮಿೂಂದ ತುಂಫಹ .

಄ಭೂ ಸಹಖೊ ನಹನು ನಿಭೂನುೆ ಄ಭಿನಂದಿಷುತೆಿೀೆ ಭತುಿ ಇ

ಔಲ್ಲತ್ತದೆಾೀನೆ ಭತುಿ ಆನೆಶುಟ ತ್ತಳಿದುಕೆೊಳಳಲು ಔುತೊಸಲದಿಂದ

ಐತ್ತಸಹಸಿಔ ಮೈಲುಖಲುಿ ದಹಟಿದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಿ ನಿಭಗೆ ವುಬ

ಧನೃಹದಖಳು ಭತುಿ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು .ಕಹಮುತ್ತಿದೆಾೀನೆ,

ೄವಂಷೆಖಳು
ಶಷಗಳ ಷಂಷದಿೇಮ ಸೆೇವೆಮನುೀ ೂತಿಷಗೊಳಿಸಿದ್ಹಗ ಸಿಾೇಕರಿಸಿಯು ಄ಭಿನಂದರ್ೆಗಳು ಭತುು 10
ಿವಂಸಹ ಷಂದ್ೆೇವಗಳು III.ಟಿಾಟಿರಿನಲ್ಲಿ ಡೆದಿಯು ಷಂದ್ೆೇವಗಳು

ಕಹಂಚನ್ ಖುಹಿ
ಫಯಸಗಹಯ ಭತುಿ ಯಹಜಕೀಮ ವಿವೆಿೀಶಔ
ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಭೂ ಎಯಡು ಄ಧಿಖಳಿಗಹಗಿ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು
@rajeev_mp. ೄತ್ತಬಹನಿಿತ, ಔಶಟಟುಟ ಕೆಲಷ ಭಹಡು
ಷಂಷದಯಹಗಿಯು ನಿಭೂಂಥಯು ಷಕಹಾಯದಲ್ಲಿ ಆಯಫೆೀಔು.
ಯಹಜ್ ಔುಭಹರ್

ಮಿೀತು ಜೆೈನ್
ಷಂಹದಔ ತನಿಖ್ೆಖಳ ವಿಬಹಖ -, ಓಟುಿಕ್ಸ
@rajeev_mp ವಹಕ್ಸಾ ಖಳಿಂದ ಅೃತಹಗಿಯು ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ 12
.ಶಾಖಳ ಕಹಲ ಜೀವಿಸಿದ ನಿಭಗೆ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು

ಷಂದಿೀಪ್ ಈನಿಥಹನ್

@Frenziraj ನಹಖರಿಔ

@SandeepUnnithan ಈ ಷಂಹದಔಯು, ಆಂಡಿಮಹ

@rajeev_mp ಄ಭಿನಂದನೆಖಳುನಿೀು ಎಲಿ ೄವಂಷೆಗೆ .

ಯಹಜಕಹಯಣ ಭತುಿ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಣಿರಿಮದ

ನಿೀು ಷೆೀನಹ ನಿೃತಿಯ ಸಹಖೊ ಷೆೀನಹಡೆಖಳ .಄ಸಾಯು

@rajeev_mp ದವಔ ಔಳೆದಯುನಭೂ ಟೆೊೀನಿ .

ಭಸಹನ್ ಷೆೆೀಹಿತಯೆನಿಸಿದಿಾೀರಿ

ಸ್ಟಹಕ್ಸಾಷೆೀನಹ ನಿೃತಿಯ ಈಕುನ ಭನುಶೃ ಆಯು/

ನಂದ ರ್ಚಟಿೆಸ್
@NanduChitnisಯ ಮುದಧದ ನಿೃತಿ ನ ಕಹ 1971
ಷಂಷತ್ ಷದಷೃಯಹಗಿ ಶಾಖಳನುೆ ೂತ್ತಾಗೆೊಳಿಸಿದ ಭತುಿ 12
ಷೆೀನೆಮ ಹಿತಕಹುಗಿ ಷೆೀೆ ಷಲ್ಲಿಷುತ್ತಿಯು@rajeev_mp ಗೆ
ಸೃತೊಿಾಔ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು

ನಂದ ರ್ಚಟಿೆಸ್
@NanduChitnis ಮುದಧದ ನಿೃತಿ ನ ಕಹ ಷೆೀನಹನಿ ಯ 1971
@rajeev_mp ನನೆ ಸೃತೊಿಾಔ ಄ಭಿನಂದನೆಬಹಯತ ಭಹತೆಮ !!!
ನಿಭಗೆ ಸೆಚುಿ ವಕಿ .ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಭೂಂಥ ಆನೆಶುಟ ಜನಯ ಄ಖತೃವಿದೆ
...ದೆೊಯೆಮಲ್ಲ
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ಮೀಜರ್ ನದಿೀಪ್ ಸಿಂಗ್
@SinghNavdeep ಷೆೀನಹ ನಿೃತಿ, ಕೀಲ ಭತುಿ ಲೆೀಕಔ
ಷಂಷತ್ ಷದಷೃಯಹಗಿ ಶಾಖಳನುೆ ೂತ್ತಾಗೆೊಳಿಸಿದ ಭತುಿ 12
ಷೆೀನೆಮ ಹಿತಕಹುಗಿ ಷೆೀೆ ಷಲ್ಲಿಷುತ್ತಿಯು@rajeev_mp ಗೆ
ಸೃತೊಿಾಔ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು
ಷುದಿೀಪ್ ಅದಿತೃ
@SudeepAditya ನಹಖರಿಔ
@rajeev_mp ಄ಭಿನಂದನೆಖಳುಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈದೃಮಿ ಏನು !
ಅದಯೆ .ಭಹಡಫಲಿಯು ಎಂಫ ಫಗೆೆ ನಹನು ಷಂವಯತನಹಗಿದೆಾ
.ನಿೀು ಕೆಲಷದಿಂದ ನಿಜಹಗಿಮೊ ೄಬಹವಿತಗೆೊಳಿಸಿದಿಾೀರಿ
BMW
@warle_balaji ನಹಖರಿಔ
@rajeev_mp ನಭಗೆ ನಿಭೂಂತಸ ಜನಯು ಫೆೀಔು, ನಹು
ನಿಭೂ ಫಗೆೆ ಸೆಮೂಡುತೆಿೀೆ .@rajeev_mp

ಈೆೀಂದೄ ಔುಭಹರ್ ಸಿಂಗ್
@upendraನಹಖರಿಔ 091085
@rajeev_mp ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು ಷರ್ನಭಗೆ ನಿಭೂಂತಸ ೃಕಿ ...
...ಫೆೀಔು
ಜೆೈ ಹಿಂದ್
಄ಯುಣ್ ಣಿಔರ್
@panix 68ನಹಖರಿಔ
ನಿಭಗೆ ಸೆಚುಿ ವಕಿ ದೆೊಯೆಮಲ್ಲ, @rajeev_mp. ನಿೀು ನಂಬಿಯು
ವಿಶಮಖಳಿಗಹಗಿ ನಿೀು ಸೆೊೀಯಹಡು ರಿೀತ್ತಮನುೆ ನಿಜಹಗಿಮೊ
ೄವಂಸಿಷುತೆಿೀೆನಭಗೆ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಭೂಂಥ ಸೆಚುಿ ಸೆಚುಿ ಜನ .
ಯೆಸಹೆ ಘೀೊೀಷ್
@rehnanath ನಹಖರಿಔ
@rajeev_mp ಷರ್, ನಿೀು ಆಲ್ಲಿಮಯೆಗೆ ವಿವೆೀಶಹಗಿ ಯಕ್ಷ್ಣಹ
ಡೆಖಳಿಗಹಗಿ ಄ದುುತ ಕೆಲಷ ಭಹಡಿದಿಾೀರಿ .಄ದನುೆ ಭುಂದುರಿಸಿ ....

಄ಭಿನಂದನೆಖಳು ಷರ್ಬಹಯತ್ತೀಮ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಭೂಂತಸ .
ನಿೀು ಜನಯ ಷಂಷದಯು .ೄಖತ್ತಯ ಜನರಿಯಫೆೀಔು
಄ಚುೃತ ವಭಹಾ
@Achyutha Sharma ನಹಖರಿಔ
@rajeev_mp ಄ಭಿನಂದನೆಖಳುಆನೊೆ ಳೆಳಮ ಕೆಲಷಖಳು !
ತಮಿೂಂದ ಫಯಲ್ಲ

ಯೆಸಹೆ ಘೀೊೀಷ್
@rehnanath ನಹಖರಿಔ

@rajeev_mp ಷರ್, ನಿೀು ಆಲ್ಲಿಮಯೆಗೆ ವಿವೆೀಶಹಗಿ
ಯಕ್ಷ್ಣಹ ಡೆಖಳಿಗಹಗಿ ಄ದುುತ ಕೆಲಷ ಭಹಡಿದಿಾೀರಿ ಄ದನುೆ ....
.ಭುಂದುರಿಸಿ

ಸರಿಔೃಶಣನ್

ಅಮಹ ಬಟಟರ್

@harikrishnanನಹಖರಿಔ 7

@JayaBhatter ನಹಖರಿಔ @

rajeev_mp ಄ಭಿನಂದನೆಖಳುನಿೀು ಷೆೀೆ ಭಹಡುುದನುೆ !
ಭುಂದುಯೆಷು ಭೊಲಔ ಈಳಿದರಿಗೆ
ಈದಹಸಯಣೆಮಹಗಿಯಫೆೀಔು ಎಂದು ಅಶ್ಷುತೆಿೀೆ

rajeev_mp ಷಹಾಜನಿಔ ಜೀನದಲ್ಲಿ ಶಾಖಳು ೂಣಾಗೆೊಂಡ 12
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಄ಭಿನಂದನೆಖಳು

ಫಹಲಔೃಶಣನ್ ಕೆ
@balakrishnanpnr ನಹಖರಿಔ
@ Rajeev_mp Rajeevji, ನಭಗೆ ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೃಷಿಟಕೆೊೀನ
ಭತುಿ ಧೆೃೀಮ ಸೆೊಂದಿಯು ನಿಭೂಂತಸ ಜನಯ ಄ಖತೃವಿದೆ.

ಷುಯೆೀಶ್ ಫಹಫು
@cdrsuresh ನಹಖರಿಔ

@rajeev_mp ನಿೀು ಷಂಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಚುಿ ಮವಸಿಿ ಄ಧಿಮನುೆ
ಸೆೊಂದಿಯೆಂದು ಫಮಷುತೆಿೀೆ.
ಕೆ ದೆ .ಅರ್ .
@krdave ನಹಖರಿಔ

@rajeev_mp ಸ ದು, ತುಂಫಹ ಳೆಳಮ ಕೆಲಷ, ಎಲಹಿ
ಷಂಷದಯು ನಿಭೂ ಷಭಾಣೆಮನುೆ ವಿವೆೀಶಹಗಿ
಄ನುಷರಿಷಫೆೀಔು,--- @office of RG
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ರಿರ್ೇಟ್ಷ ಕ್ಹಡಿಷನ ಿತಿಗಳಿಗಹಗಿ ದಮವಿಟುಿ ಷಂಕ್ರಷಸಿ:

ಯಹಜೀವ್ ಚಂದೄವೆೀಕರ್ ಄ಯ ಔರ್ೆೀರಿ,
ಷಂಷತಿದಷಯಯು
11ರ್ೆೇ ಭಸಡಿ, ವಿಶೆಾೇವಾಯಮಯ ಟಸ್ಷ( ಮೇಜ್ರ್ ಟಸ್ಷ), ಡಹ .಄ಂಬೆೇಡೆರ್ ಬಿೇದಿ, ಬೆಂಗಳೄಯು -560 001.

ಮಬೆೈಲ್ :9986377989| ಆಮೇಲ್ :priyadarshini.s@rajeev.in |
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