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ಹುಳಿಯಾರು: ಸಮೀಪದ ಕೀಡಿ
ಪಾಳ್ಯದ ಮಾತಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಹಾಗೂ ತಂಜಾವೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೀಂದ್ರದ ವತಿಯಂದ
ಇದೀ 17ರಿಂದ 19ರ ವರೆಗೆ ಈಶಾನ್ಯ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಾನಪದ ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವ
ನಡೆಯಲಿದ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಾನಪದ
ಉತ್ಸವದಲಿಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ
ಮಜೀರಾಂ, ಮಣಿಪುರ,
ನಾಗಾಲ್ಯಂಡ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೀಶ,

ತಿ್ರಪುರ, ಸಿಕ್ಂ, ಮೀಘಾಲಯ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಾನಪದ ಕಲವಿದರು
ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಲಿಲಿಯ ದೀಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ
ವಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೀಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯ
ತೊಟಟ್ವಾಡಿ ನಂಜಂಡಸವಾಮ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

17ರಂದು ಸಂಜೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ ಅರಸಿೀಕರೆ-
ಮಾಡಾಳು ನಿರಂಜನ ಪೀಠದ
ರುದ್ರಮುನಿ ಸವಾಮೀಜಿ ಸನಿನಿಧ್ಯ

ವಹಿಸ್ವರು. ಪತ್ರಕತ್ತರಾದ
ಮಂಜನಾಥ ಅದದಾ, ಬಿ.ಎನ್.ರಮೀಶ್
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 19ರಂದು
ಸಮಾರೀಪ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ
ಕುಪ್ಪೂರು ಗದಿದಾಗೆ ಮಠದ ಯತಿೀಶವಾರ
ಶಿವಾಚಾಯ್ತ ಸವಾಮೀಜಿ ಸನಿನಿಧ್ಯ
ವಹಿಸ್ವರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕ.ಎಸ್.
ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪತ್ರಕತ್ತ ಶಿವಾಜಿ
ಗಣೀಶನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸಥಾಪಕ ಗಂಗಾಧರ್
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನಂದ ಜಾನಪದಮಾಗಿಉತ್ಸ್ಸ
ಪತಕ
ವ

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊೊದ ಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ರ್ಲ್

ತುಮಕೂರು: ನಗರದಲಿಲಿ ಸಮಾರ್್ತ
ಸಿಟಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸ್ಮಾರು ₹
60 ಕೀಟಿ ವೆಚ್ಚದಲಿಲಿ ವಿವಿಧೀದದಾೀಶ
(ಮಲಿಟ್– ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾಲ್)
ನಿಮಾ್ತಣ ಮಾಡಲು ಉದದಾೀಶಿಸಲಗಿದ
ಎಂದು ಸಮಾರ್್ತ ಸಿಟಿ ಯೀಜನೆಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನಿೀಶ್
ಹೀಳಿದರು.

ಜಿಲಲಿಧಿಕಾರಿ ಕಚೀರಿ ಸಭಾಂಗ
ಣದಲಿಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮಂಡಳಿ
ಸಭೆಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೆೀತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಪಡಿಸ್ವ ನಿಟಿಟ್ನಲಿಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ
ಮಾಲ್ ನಿಮಾ್ತಣಕ್ ಕ್ರಮ
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಗಿದ. ಸಮಾರ್್ತ ಸಿಟಿ
ಲಿಮಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾ ವತಿಯಂದ
ಅತಾ್ಯಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜಾಞಾನವನ್ನಿ ಬಳಸಿ
ಕಂಡು ನಗರವನ್ನಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಪಡಿಸಲಗುವುದು ಎಂದು ಹೀಳಿದರು.

ಸ್ಮಾರು 19,592 ಚ.ಮೀ
ಅಳತೆಯಲಿಲಿ ಮೂರು ಅಂತಸಿತುನ ಮಾಲ್
ನಿಮಾ್ತಣ ಮಾಡಲಗುವುದು. ಕಾಯಂ
ಹಲಿಪಾ್ಯಡ್ ಸ್ೀರಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮಗಳು
ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಸಭಾಂಗಣ, ಹೊಟೆೀಲ್,

ರೆಸಟ್ೀರೆಂರ್, ಎಟಿಎಂಗಳು,
ಸೂಪರ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಸ್ೀರಿದಂತೆ ಹತ್ತು
ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನಿ ಈ ಮಾಲ್
ಒಳಗೊಂಡಿರುತತುದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಾರ್್ತ ಸಿಟಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಆಸಪೂತೆ್ರ್ರಪೂ ಗಳ ಆಧುನಿೀಕರಣ
ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳನ್ನಿ
ಮೀಲದಾಜೆ್ತಗೆೀರಿಸ್ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ

ಆದ್ಯತೆ ನಿೀಡಲಗುವುದು ಎಂದರು.
ಸಭೆಯಲಿಲಿ ರಸ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಿ,

ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಟ್್ರಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ,
ಸಕಾ್ತರಿ ಪದವಿಪ್ವ್ತ ಕಾಲೀಜಿನ
ಪುನರುಜಿ್ೀವನ ಕಾಯ್ತ,
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿಮಾ್ತಣ,
ಉದ್್ಯನವನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಸಮಾರ್್ತ
ಲಂಜ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಸಮಾರ್್ತ ಲೈರ್,
ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ೀರಿದಂತೆ ಹಲವು
ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೀಯರ್ ಲಲಿತಾ ರವಿೀಶ್,
ಉಪಮೀಯರ್ ಬಿ.ಎಸ್. ರೂಪಶಿ್ರೀ,

ಕನಾ್ತಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕಯ್ತ
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸ್ ನಿಗಮದ
ವ್ಯವಸಥಾಪಕ ನಿದೀ್ತಶಕ ಎ.ಬಿ.ಇಬ್್ರಹಿಂ,
ಜಿಲಲಿಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕ.ರಾಕೀಶ್ಕುಮಾರ್,
ಪಾಲಿಕ ಆಯುಕತು ಟಿ.ಭೂಬ್ಲನ್,
ತ್ಮಕೂರು ಸಮಾರ್್ತ ಸಿಟಿ ಲಿಮಟೆಡ್
ಸಂಸ್ಥಾ ವ್ಯವಸಥಾಪಕ ನಿದೀ್ತಶಕ ಮತ್ತು
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ತನಿವ್ತಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ಬಿ.ಟಿ.ರಂಗಸವಾಮ, ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸಥಾಪಕ
ನಿದೀ್ತಶಕ ಅಜೆೀಯ್ ವಿಠ್ಠಲ್, ಜಿಲಲಿ
ಪೊಲಿೀಸ್ ವರಿಷ್್ಠಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕ.
ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ಇದದಾರು.

ವಿವಿಧ��ಧ ೋದ್ೋಶ ಸಂಕೋರ್ಣಕ್ಕೆ ₹60 ಕ್��ಕ್ ೋಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನಿೀಶ್ ರ್ತನಾಡಿದರು.ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
ಟಿ.ಭೂಬಾಲನ್ ಇದ್ದರು

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು?
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ತರದ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ವಿವಿಧ ಸ್ೀವೆಗಳನ್ನಿ ಯಾರ
ನೆರವೂ ಇಲಲಿದೀ ಸವಾತಃ ತಾವೆೀ ಪಡೆದುಕಳ್ಳಲು ಅನ್ಕೂಲವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜಾಞಾನವುಳ್ಳ ಸಮಾರ್್ತ ಲಂಜ್ ನಿಮ್ತಸಲಗುವುದು
ಎಂದು ಶಾಲಿನಿ ರಜನಿೀಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

’ಲಂಜ್ನಲಿಲಿ ಕಯೀಸ್್, ಸಕಾಲ ಮೂಲಕ ಆಸಿತು ತೆರಿಗೆ, ವಿದು್ಯತ್, ನಿೀರಿನ
ಶುಲ್, ಒಳಚರಂಡಿ ತೆರಿಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಜತೆಗೆ ಎಲ್ಐಸಿ ವಿಮ ಮೊತತು ಪಾವತಿ, ಆಯದಾ ಶಾಲ ಕಾಲೀಜಗಳ ಶುಲ್
ಪಾವತಿ, ಜನನ–ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ರೆೈಲವಾ ಟಿಕರ್
ಬುಕ್ಂಗ್, ವಿವಾಹ ನೀಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತಿತುತರ ಸೌಕಯ್ತಗಳನ್ನಿ
ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತತುದ’ ಎಂದರು.

ಲಲ್ಬಾಗ್ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವನ
ಬಂಗಳೂರಿನ ಲಲ್ ಬ್ಗ್ ಮಾದರಿಯಲಿಲಿ ವಿಶವಾವನ ಸಮಾರ್್ತ ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥಾ
ನಿಮ್ತಸಲಿದ. ವಿವಿಧ ವಣ್ತಗಳ ಫಲಪುಷಪೂ ಸಸಿಗಳನ್ನಿ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಸಿದಧಿ
ಸಸ್ಯೀದ್್ಯನವನ್ನಿ ಈ ವನದಲಿಲಿ ಕಾಣಬಹುದ್ಗಿದ. ಶಿಲಿಪೂಗಳ ವನ, ಥೀಮ್
ಪಾಕ್್ತ, ಜಿಮ್ ಪಾಕ್್ತ, ಗಿ್ರೀನ್ ಪಾಕ್್ತ, ಮನಿ ಸೀಲರ್ ಟೆ್ರೀನ್ ಪಾಕ್್ತ
ಸ್ೀರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನಿ ಇಲಿಲಿ ನಿಮ್ತಸಲಗುವುದು ಎಂದು ಡಾ.
ಶಾಲಿನಿ ರಜನಿೀಶ್ ಹೀಳಿದರು ಹೀಳಿದರು.

ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿ ಅಭಿಪಾ್ರಯ

ತುಮಕೂರು: ಮಕ್ಳಲಿಲಿ ಸೃಜನಾತಮಾಕ
ಕೌಶಲದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು
ಸಧ್ಯ ಎಂದು ಡಯರ್ ಪಾ್ರಚಾಯ್ತ
ರಾದ ನಾಗಮಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ರವಿೀಂದ್ರ
ಕಲನಿಕೀತನದಲಿಲಿ ತ್ಮಕೂರು–
ಮಧುಗಿರಿ ಚಿತ್ರಕಲ ಶಿಕ್ಷಕರ
ಸಂಘದಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಆಯೀಜಿಸಿದದಾ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶಿೀಲನಾ ಸಭೆ

ಮತ್ತು 10 ನೆೀ ವಷ್ತದ ರಾಜ್ಯ ಮಟಟ್ದ
ಚಿತ್ರಕಲ ಸಪೂರ್್ತಯನ್ನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಸ್್ಸಸ್್ಸಲಿ್ಸ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಚ್್ಚ
ಒತ್ತು ನಿೀಡಿ ಉತತುಮ ಫಲಿತಾಂಶ
ನಿೀಡುವತಾತು ಗಮನಹರಿಸಬೀಕಾಗಿದ.
ಇದಕ್ ಎಲಲಿರ ಸಹಕಾರ, ಸಹಭಾಗಿತವಾ
ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೀಳಿದರು.

ನಿವೃತತು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವಿಶವಾನಾಥ್
ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನಿ
ಗೌರವಿಸಲಯತ್.

ಇಲಖೆಯಂದ ಆಗಮಸಿದದಾ ಕಂಠಿ
ಅವರು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಿ, ಚಿತ್ರಕಲ
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತತುಮ ಮಾಗ್ತದಶ್ತನ
ನಿೀಡಿದರು.

ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂತಯ್ಯ,
ಕಾಯ್ತದಶಿ್ತ ರಂಗಸವಾಮಯ್ಯ,
ಖಜಾಂಚಿ ಜಗದಿೀಶ್, ಹನ್ಮಾನ್
ಮೂತಿ್ತ, ಟಿ.ಎಚ್.ರವಿ, ರವಿೀಶ್,
ಲಕ್ಷಿಷ್ೀಕಾಂತ್, ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್,
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಬೂರಾವ್ ಹಾಗೂ
ಕಂದಗೂಳ್ ಇದ್ದಾರೆ.

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ ಅವಶ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ತುಮಕೂರು– ಮಧುಗಿರಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಶಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನಾಮಾನಿಸಲಾಯಿತು

ತುಮಕೂರು: ಜಿಲಲಿ ಭ್ರಷಟ್ಚಾರ
ನಿಗ್ರಹ ದಳದಿಂದ ಡಿವೆೈಎಸ್ಪ
ವಿ.ರಘುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫೆ.18 ರಿಂದ
ಜಿಲಲಿ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲಿಕುಗಳಲಿಲಿ ಸಭೆ
ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸವಜ್ತನಿಕರು ತಮಮಾ ಸಮಸ್್ಯಗಳ
ಬಗೆಗೆ ಆಯಾಯ ತಾಲ್ಲಿಕು ಪಂಚಾಯತಿ
ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ
ಮತ್ತು ಸಮಯದಲಿಲಿ ದೂರು
ನಿೀಡಬಹುದು.

ಫೆ.18ರಂದು ತಿಪಟೂರಿನಲಿಲಿ
ಬಳಿಗೆಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್್ಯಹನಿ 1ರವರೆಗೆ.
ಚಿಕ್ನಾಯಕನಹಳಿ್ಳಯಲಿಲಿ ಮಧ್್ಯಹನಿ
3 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ವರೆಗೆ. 19 ರಂದು
ತ್ರುವೆೀಕರೆಯಲಿಲಿ ಬಳಿಗೆಗೆ 11 ರಿಂದ
1. ಕುಣಿಗಲ್ನಲಿಲಿ ಮಧ್್ಯಹನಿ 3 ರಿಂದ 5
ರವರೆಗೆ. 20 ರಂದು ಗುಬಿಬಿಯಲಿಲಿ ಬಳಿಗೆಗೆ
11 ರಿಂದ 1. ಶಿರಾದಲಿಲಿ ಮಧ್್ಯಹನಿ 3
ರಿಂದ 5.

27 ರಂದು ಕರಟಗೆರೆಯಲಿಲಿ
ಬಳಿಗೆಗೆ 11 ರಿಂದ 1. ತ್ಮಕೂರಿನಲಿಲಿ
ಮಧ್್ಯಹನಿ 3 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ. 28
ರಂದು ಪಾವಗಡದಲಿಲಿ ಬಳಿಗೆಗೆ 11
ರಿಂದ 1. ಮಧುಗಿರಿಯಲಿಲಿ ಮಧ್್ಯಹನಿ
3 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ದೂರು
ನಿೀಡಬಹುದು.

ನಾಳೆವಿವಿಧ
ತಾಲ್ಲಿಕುಗಳಲ್ಲಿ
ಎಸಿಬಿ ಸಭೆ

ತುಮಕೂರು: ಕೈಮಗಗೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ
ಇಲಖೆಯು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಲಿಲಿ
ಘಟಕಗಳನ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಲಿಚಿಛಿಸ್ವ
ತ್ಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುಗ್ತ, ದ್ವಣಗೆರೆ,
ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗಗೆ, ಚಿಕ್ಮಗಳೂರು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಿಡ, ಉಡುಪ ಜಿಲಲಿಗಳ
ನಿರುದ್ಯೀಗಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ
ಫೆಬು್ರವರಿ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲಿಲಿ 2 ದಿನಗಳ
ಉದ್ಯಮಶಿೀಲತಾ ತರಬೀತಿ ನಿೀಡಲು
ಅಹ್ತರಿಂದ ಅಜಿ್ತ ಆಹಾವಾನಿಸಿದ.

ಜವಳಿ ಆಧ್ರಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ

ಘಟಕಗಳಲಿಲಿ ಕಾಟನ್, ಜಿನಿನಿಂಗ್,
ಪ್್ರಸಿ್ಸಂಗ್, ಗಾಮ್ತಂರ್್ಸ, ಟೆಕನಿಕಲ್,
ಟೆಕ್್ಸಟೆೈಲ್್ಸ ಹಾಗೂ ಜವಳಿ ಸಂಸ್ರಣಾ
ಘಟಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಿಚಿಛಿಸ್ವ
ಸದುಪಯೀ ಪಡಿಸಿಕಳ್ಳಬಹುದು.

ಆಸಕತುರು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಜಂಟಿ
ನಿದೀ್ತಶಕ ಕಚೀರಿ, ಕೈಮಗಗೆ ಮತ್ತು
ಜವಳಿ ಇಲಖೆ, ಪ್ವ್ತ ವಲಯ,
ಅಶೀಕ ನಗರ, 9ನೆೀ ಮುಖ್ಯರಸ್ತು,
ತ್ಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಫೆ. 25
ರಳಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್ತಸಬಹುದು.

ಉದ್ಯಮಶೇಲತಾ ತರಬೇತಿ

ತುಮಕೂರು: ಮನ್ಷ್ಯ್ಯಷನ ಪ್ಣ್ತ
ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಕತುತವಾ ಬಳೆಯುವುದು
ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೀ. ವಿದ್್ಯವಂತ,
ಬುದಿಧಿವಂತ ಹಾಗೂ ಗುಣವಂತನಾದ್ಗ
ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದದಾೀಶ
ಪ್ಣ್ತಗೊಳು್ಳತತುದ ಎಂದು ಸಕಾ್ತರಿ
ಪ್ರಥಮ ದಜೆ್ತ ಕಾಲೀಜ ಪಾ್ರಚಾಯ್ತ
ಪೊ್ರ.ಜಗದಿೀಶ್ ಹೀಳಿದರು.

ಗುಬಿಬಿ ಪಟಟ್ಣದ ಸ್ಟ್ಲಲಿ ಮರಿಸ್
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲದಲಿಲಿ ನಡೆದ
ವಾರ್್ತಕೀತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೌಶಲತೆ, ಪರಿವತ್ತನೆ,
ತೆೀಜಸ್್ಸ, ಉತತುಮ ವ್ಯಕತುತವಾ ಬಳೆಯುತತುದ
ಎಂದರು.

ಮನ್ಷ್ಯ್ಯಷ ಪರಿಸರದ ಕೂಸ್.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಿಸರದಲಿಲಿ ಸವಾತವಾ
ಮತ್ತು ತತವಾ ಇರಬೀಕು. ಆಗಲೀ ವ್ಯಕತುತವಾದ

ಜತೆಗೆ ಉತತುಮ ಸಮಾಜ ನಿಮಾ್ತಣ
ಆಗಲು ಸಧ್ಯ ಎಂದು ಹೀಳಿದರು.

ಗುಬಿಬಿ ತಾಲ್ಲಿಕನ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
ವೆಂಕಟೆೀಶಪಪೂ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಳ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲಿಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ
ಎಷ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವೊ ಅಷಟ್ೀ ಮುಖ್ಯ
ಪೊೀಷಕರದುದಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ
ಸವಾ್ತಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಪೊೀಷಕರು

ಶ್ರಮಸಬೀಕು ಎಂದು ಹೀಳಿದರು.
ಗುಬಿಬಿ ಪಟಟ್ಣ ಪಂಚಾಯತಿ

ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಮೊೀಹನ್, ಕೃಷ್ಣಮೂತಿ್ತ,
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೌಕತ್ ಇದದಾರು. ಶಿಕ್ಷಕ
ಶವಾೀತಾ ಸವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಮರ್ ಸಿಂರ್
ಶಾಲ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಆನಂದ್
ವಂದಿಸಿದರು. ಜಿ.ಟಿ.ಪವಿತಾ್ರ ಮತ್ತು
ಪ್ರಯಾಂಕಾ ನಿರೂಪಸಿದರು.

ವ್ಯಕ್ತಿತಿ್ಯ ತ್ವ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್್ಟಲ್ಲಾ ಮೆರಿಸ್ ಆಂಗ್ಲಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಮಾಕೆೊೊಕೆ ೀತ್ಸವ
ಸರ್ರಂಭವನ್ನು ಸರ್ಮಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಮಾ ರ್ಲೆೀಜು ಪಾ್ರಚಾಯಮಾ
ಪ್್ರ.ಜಗದಿೀಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿವಾತಿೀಯ ಪ.ಯು.
ವಾರ್್ತಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಹಸರು
ನೀಂದ್ಯಸಿಕಂಡಿರುವ ಲಕ್ಂತರ
ವಿದ್್ಯಥ್ತಗಳ ಪ್ರವೆೀಶ ಪತ್ರಗಳು ಪಯು
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಖೆಯ ಜಾಲ ತಾಣದಿಂದ
ಡೌನ್ಲೀಡ್ ಆಗುತಿತುಲಲಿ. ಇದರಿಂದ
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ವಿದ್್ಯಥ್ತ
ಸಮೂಹ ಆತಂಕಕ್ ಒಳಗಾಗಿದ.

‘ಪ್ರವೆೀಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನಿ ಜಾಲತಾಣ
ದಲಿಲಿ ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಗಿದ.
ಅವುಗಳನ್ನಿ ಡೌನ್ಲೀಡ್
ಮಾಡಿಕಂಡು ವಿದ್್ಯಥ್ತಗಳಿಗೆ
ವಿತರಿಸಿ’ ಎಂದು ಇಲಖೆ ಆಯುಕತುರು
ಫೆ.14ರಂದು ತಿಳಿಸಿದದಾರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರ್ರ್ರ ಯೆ
ಆರಂಭವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳು
ಕಳೆದರೂ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರು ತಮಮಾ
ಐಡಿಯಂದ ಜಾಲತಾಣಕ್ ಲಗಿನ್ ಆಗಿ
ಪ್ರವೆೀಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನಿ ಪಡೆಯಲಗುತಿತುಲಲಿ.
‘ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟೆೈಮ್ ಔರ್’ ಎಂದು
ಸೂಚನಾ ಸಂದೀಶ ಬಿತತುರಗೊಳು್ಳತಿತುದ.

‘ಈ ಕುರಿತ್ ಪರಿೀಕ್ ವಿಭಾಗದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಿ ಕೀಳಿದರೆ, ಪ್ರವೆೀಶ
ಪತ್ರಗಳನ್ನಿ ಪಡೆಯಲು ಸವಿರಾರು
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರು ಏಕಕಾಲಕ್ ಲಗಿನ್
ಆಗುವುದರಿಂದ ಹಿೀಗೆ ಆಗುತತುದ.
ಒಂದರಡು ದಿನಗಳಲಿಲಿ ತಾಂತಿ್ರಕ ದೀಷ
ಸರಿಯಾಗುತತುದ.

ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ
ಸಿಗುತಿತಿಲಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷಾ
ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ


