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ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ನಿಧಿ

ಸೂಚನೆ: ದೇಣಿಗೆ ನೇಡುವವರು ಲಕೇಟೆ ಮೇಲೆ ‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವಿಗೆ
ಕಡುಗೆ’ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲು ಮನವಿ.

ವಿಳಾಸ: ಮ್ಯಾನೆೇಜರ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪರಿಹಾರ
ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಂ. 75, ಮಹಾತ್ಮಗಂಧಿ ರಸ್ತೆ, ಬಂಗಳೂರು –
560001

ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ– ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮ್ತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿ  ಪ್ರಂಟಸ್ಸ್ (ಮೈಸೂರು)
ಪ್ರರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಥೆಪಸಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲಿಲಿ
ಉತತೆೇರಸ್ರಾದ ಅರಸ್ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಂದಿನ ಶಿಕ್ಷರಕ್್ಕಗಿ ಧನ
ಸಹಾಯ ಮ್ಡುತತೆ ಬಂದಿದ. ಸ್ವಸ್ಜನಕರು ಮತ್ತೆ ದ್ನಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಈ ಉದ್ೇಶಕ್್ಕ ನೆರವಾಗಬೇಕ್ಂದು ಕೇರುತತೆೇವೆ. ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ.
ರೂಪದಲಿಲಿ ರರವನ್ನು ‘Deccan Herald-Prajavani Relief Trust' ಹೆಸರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲಿಲಿ www.prajavani.net/edurelief/index.html
ಮೂಲಕವೂ ರರ ವಗಸ್ಯಿಸುವ ಸೌಲಭಯಾ ಇದ. ಒಂದು ಸ್ವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ನೆರವು ನೇಡುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತೆ
ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ನಲಿಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯ ತರಿಗೆ
ಸ್ಕ್ಷನ್ 80 ಜಿ ಅನ್ವಯ ಶೇ 50 ರಷ್ಟ್ ಆದ್ಯ ತರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತ ಇದ.

2019ರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲಿಲಿ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಮ್ಜಿಕ
ಮತ್ತೆ ಆರ್ಸ್ಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಸ್–ವಿದ್ಯಾರ್ಸ್ನಯರು ಮ್ತ್ರ
ಈ ನೆರವು ಕೇರಿ ಅಜಿಸ್ ಸಲಿಲಿಸಬಹುದು. ಅಜಿಸ್ಯಲಿಲಿ ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್
ಸಂಖ್ಯಾ ಮತತೆತರ ವಿವರಗಳಿರಬೇಕು. ಲಕೇಟೆ ಮೇಲೆ ‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವಿಗೆ
ಅಜಿಸ್’ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು. ಅಜಿಸ್ಯ ಜೊತ ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಾ, ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ
ನಂಬರ್ ಉಳ್ಳ ಬಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದ ಪ್ರತಯನ್ನು ಸಲಿಲಿಸಬೇಕು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ
ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲು ಬಳಕೆ
ಓದುವ ಆಸ್ ಇದ್ರೂ, ರರದ ಕರತ ಇತ್ತೆ. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’
ನನನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಾನಕ್್ಕ ನೆರವಾಯಿತ್. ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಡಿದ
ರರವನ್ನು ಕ್ಲೆೇಜಿನ ಶುಲ್ಕ ತ್ಂಬಲು ಬಳಸಿಕಂಡಿದ್ೇನೆ.
ಸದಯಾ ಧಾರವಾಡದ ಬಸ್ಲ್ ಮಿಶನ್ ಕ್ಲೆೇಜಿನಲಿಲಿ ಕಲಾ
ವಿಷಯ ಅಧಯಾಯನ ಮ್ಡುತತೆದ್ೇನೆ.

ದೀಪಾ ಲೀಖಿ, ಗಳಗಿಹುಲಕೊಪ್ಪ ಕಲಘಟಗಿ

ಕಂಪ್ಯಾಟರ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ
‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲಿಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ಎಂಬ
ಜಾಹಿೇರಾತ್ ನನನು ಕಲಿಕ್ಯ ಹಾದಿಗೆ ದ್ರಿದಿೇಪದಂತ
ಕಂಡಿತ್. ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಡಿದ ನೆರವಿನಂದ ಕಂಪ್ಯಾಟರ್ ಶಿಕ್ಷರ
ಪಡೆಯಲು ಸರಕ್ರಿಯಾಯಿತ್. ಧಾರವಾಡದ ಬಸ್ಲ್

ಮಿಶನ್ ಕ್ಲೆೇಜಿನಲಿಲಿ ವಾಣಿಜಯಾ ವಿಷಯ ವಾಯಾಸಂಗ ಮ್ಡುತತೆದ್ೇನೆ.
ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ ಲೀಖಿ, ಗಳಗಿಹುಲಕೊಪ್ಪ ಕಲಘಟಗಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೊಲಿೇಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲಿಲಿ
ಇರುವ ಕ್ಲ ಸಿಬ್ಂದಿಗೆ ಸ್ೈಬರ್
ಅಪರಾಧದ ತನಖ್ ನಡೆಸಲು ಸರಕ್ರಿ
ಆಗುವಂತ ತರಬೇತ ನೇಡಲು ಉದ್ೇಶಿ-
ಸಲಾಗಿದ ಎಂದು ಗೃರ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.
ಪಾಟಿೇಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೆೇಳಿದರು.

ಇತತೆೇಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಸ್ೈಬರ್
ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತತೆದು್, ಸಿಬ್ಂದಿಗೆ
ತರಬೇತ ಇದ್ರೆ ತನಖ್ಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದ.
ಹೊರ ರಾಜಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆಡೆಯ ತನಖಾ
ವಿಧಾನಗಳು, ತಂತ್ರಜಾಞಾನದ ಮ್ಹಿತ
ಆಧರಿಸಿ ತರಬೇತ ನೇಡಲಾಗುತತೆದ.
ಅಗತಯಾ ಸಿಬ್ಂದಿಯನ್ನು ನೆೇಮಕ
ಮ್ಡಿಕಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ಅವರು ಸುದಿ್ಗರರಿಗೆ ತಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರತ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸಬ್ಇ-
ನ್ಸ್ಪಕಟ್ರ್ ಇರುವಂತ ನೇಡಿಕ-
ಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಒಬ್ರು ಕ್ನ್ನ್
ಸುವಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆಬ್ರು
ಅಪರಾಧಗಳ ತನಖ್ ನಡೆಸಲಿದ್್ರೆ.
ಕ್ಲವು ಠಾಣೆಗಳಲಿಲಿ ಇಬ್ರು ಎಸ್.
ಐಗಳು ಕ್ಯಸ್ನವಸ್ಹಿಸುತತೆದು್,
ಉಳಿದ ಠಾಣೆಗಳಿಗೂ ನಯೇಜಿಸಲಾ-
ಗುವುದು. ಖಾಲಿ ಸ್ಥೆನಗಳಿಗೆ ನೆೇಮಕ್ತ
ಮ್ಡಿಕಳ್ಳಲಾಗುತತೆದ ಎಂದು
ವಿವರಿಸಿದರು.

‘ನಭಸ್ಯ ಯೇಜನೆ’ಯಲಿಲಿ
ಪೊಲಿೇಸ್ ವಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ,
ಆಧುನಕ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಸೌಕಯಸ್-
ಗಳನ್ನು ಕಲಿಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಿ.ಸಿ
ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಕ್, ಆ ದೃಶಯಾಗಳ
ವಿಶಲಿೇಷಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವದ ಇತರೆ

ಭಾಗಗಳಲಿಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಖ್ಗೆ
ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡಿರುವ ತಂತ್ರಜಾಞಾನದ
ಅಧಯಾಯನ, ನಮಗೆ ಹೊಂದುವಂತ
ಅದರ ಅಳವಡಿಕ್ ಬಗೆಗೆ ಕ್ರಮ
ಕ್ೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ. ಜಾಗತಕ ಮಟಟ್ದ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜತಗೂ ಚಚಿಸ್ಸಲಾಗಿದು್,
ಅಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜತಗೂ ಒಪಪಿಂದ
ಮ್ಡಿಕಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.
ಔರಾದಕರ ವರದಿ: ಪೊಲಿೇಸ್ ಸಿಬ್ಂದಿ
ವೆೇತನ ತಾರತಮಯಾ ನವಾರಣೆ ಸ್ೇರಿದಂತ
ಇಲಾಖ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ರಾಘವೆೇಂದ್ರ ಔರಾದಕರ ನೇಡಿರುವ
ವರದಿ ಜಾರಿ ಮ್ಡಲಾಗುವುದು.
ಮಖಯಾಮಂತ್ರ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮ್ರಸ್್ವಮಿ
ಜತ ಮಂದಿನ ವಾರ ಈ ಬಗೆಗೆ ಚಚಿಸ್ಸಿದ
ನಂತರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

‘ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಯಾ ಪೊಲಿೇಸ್
ವಸತ ನಗಮದ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾಗಿ ಕತಸ್ವಯಾ
ನವಸ್ಹಿಸುತತೆದ್ ಡಿಜಿಪ ಎಚ್.ಸಿ.
ಕಿಶೇರ್ ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ನವೃತತೆ-
ರಾಗಿದು್, ಅವರ ಸ್ಥೆನಕ್್ಕ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ
ಔರಾದಕರ ಅವರನ್ನು ನೆೇಮಕ
ಮ್ಡಲಾಗಿದ.

ಪೊಲಿೇಸ್ ನೆೇಮಕ್ತ ಹಾಗೂ
ತರಬೇತ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪ ಆಗಿದ್
ಔರಾದಕರ ಅವರಿಗೆ ಬಡಿತೆ ನೇಡಿ
ರಾಜಯಾ ಸಕ್ಸ್ರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೆೇ ಜಾರಿಗೆ
ಬರುವಂತ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯಾ ಪೊಲಿೇಸ್
ವಸತ ನಗಮದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಹುದ್
ನೇಡಲಾಗಿದ.

ಔರಾದಕರ ಅವರು 2020ರ
ಜನವರಿಯಲಿಲಿ ನವೃತತೆರಾಗಲಿದ್್ರೆ.

ಕಿಶೋರ್ ಚಂದ್ರ ನಿವೃತ್ತಿತಿತಿೃ ;
ಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ಔರಾದಕರ

ಕಿಶ���ಶ ೋರ್ ಚಂದ್ರ ಔರಾದಕರ

‘ಕೃಷ್ಣಾಣಾಣಾಷ್ನುಗ್ರಹ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್್ೋಕರಿಸ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅಭಿಮತ

ಮೈಸೂರು: ‘ಎಡಪಂರ್ೇಯ ಹಾಗೂ
ಮ್ಕ್ಸ್ಸ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೇಯರು
ಈಗ ತರಸ್ಕರಿಸಿದ್್ರೆ. ಏಕ್ಂದರೆ
ಭಾರತೇಯತ ಇಲಲಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು
ಅವರು ಒಪಪಿಕಳು್ಳವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದು
ಸ್ಹಿತ ಪೊ್ರ. ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪಪಿ
ವಿಶಲಿೇಷಿಸಿದರು.

ಕೃಷ್ಣಧಾಮ ರಜತ ಮಹೊೇತಸ್ವ
ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲಿಲಿ
ಆಯೇಜಿಸಿದ್ ಕ್ಯಸ್ಕ್ರಮದಲಿಲಿ,
‘ಕೃಷ್್ಣನ್ಗ್ರರ’ ಪ್ರಶಸಿತೆ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿ ಅವರು
ಮ್ತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನವಯಾದ
ಸ್ಹಿತಗಳು, ಎಡಪಂರ್ೇಯರು
ಹಾಗೂ ಮ್ಕ್ಸ್ಸ್ವಾದಿಗಳಿಂದ್ಗಿ
ಭಾರತೇಯತಯ ಬಗೆಗೆ ಸಮ್ಜದಲಿಲಿ
ತರಸ್್ಕರ ಭಾವ ಬಳೆಯಿತ್’ ಎಂದು
ಆರೇಪಸಿದರು.

‘ನವೇದಯದ ಸ್ಹಿತಗಳು
ಪಾಶಿಚುಮ್ತಯಾ ಸ್ಹಿತಯಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು
ಮ್ತ್ರ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿ, ಭಾರತೇಯ ತತ್ವ-
ಶಾಸತ್ರದ ಹೂರರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ
ಚಿತ್ರಸಿದರು. ಆದರೆ, ದೇಶಕ್್ಕ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ

ಸಿಕ್ಕ ಹೊಸತರಲಿಲಿ ಜವಾರರಲಾಲ್
ನೆರರೂ ಮ್ಕ್ಸ್ಸ್ವಾದ ಬಿತತೆದರು.
ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ನವಯಾರ ಮೇಲೆ
ಹೆಚಾಚುಯಿತ್. ಅವರು ಪಾಶಿಚುಮ್ತಯಾ
ಸ್ಹಿತಯಾ ಸ್ವರೂಪದ ಜತಗೆ ಅಲಿಲಿನ ತತ್ವ-
ಶಾಸತ್ರವನ್ನು ಹೂರರವಾಗಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಎಡಪಂರ್ೇಯರು ತಮ್ಮ
ವಾದವನ್ನು ಎಲೆಲಿಡೆ ಬಿತತೆದರು. ವಿಶ್ವವಿ-
ದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕಂಡರು.
ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಭಾರತೇಯತಯ
ಬಗೆಗೆ ಸಮ್ಜದಲಿಲಿ ತರಸ್್ಕರ
ಭಾವ ಮೂಡಿತ್’ ಎಂದು ಬೇಸರ
ವಯಾಕತೆಪಡಿಸಿದರು.

‘ನಾನ್ ಇದೇ ಕ್ಲಮ್ನದಲಿಲಿ
ಕ್ದಂಬರಿ ರಚಿಸುತತೆದ್. ಆಗ, ಭೈರಪಪಿ
ಕ್ದಂಬರಿಕ್ರನೆೇ ಅಲಲಿ. ಆತ ಕ್ೇವಲ

ಚಚಾಸ್ಪಟು, ಗೊಡುಡ್ ಭಾರತೇಯ
ಎಂದಲಾಲಿ ನವಯಾರು ಹಿೇಯಾಳಿಸಿದರು.
ಅಲಲಿದೇ, ಪತ್ರಕ್ಗಳೂ ನನನುನ್ನು
ಬಂಬಲಿಸಲಿಲಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಮಶಸ್
ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲಲಿ. ಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ
ಒಂದು ವಾಕಯಾ ಬರೆಯಲಿಲಲಿ.
ಆದರೂ, ನಾನ್ ನವಯಾ ಸ್ಹಿತಗಳನ್ನು
ಹಿಂದಿಕಿ್ಕ ದೇಶದ ಅತ್ಯಾತತೆಮ
ಕ್ದಂಬರಿಕ್ರನಾಗಿ ಬಳೆದ.
ಓದುಗರು ನನನುನ್ನು ಬಳೆಸಿದರು. ದೇಶದ
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನನನು ಕೃತಗಳು
ಭಾಷ್ಂತರಗೊಂಡವು’ ಎಂದು
ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

‘ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಂತನೆ ತಿರಸ್ಕೃತ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷಣಾಧಾಮದ ರಜತ ಮಹ���ಹ ೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಪ್್ರ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪಿರ
ಪೋಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ೋಶತಿೋರ್ಯ ಸಾ್ಮೋಜಿ ‘ಕೃಷ್ಣಾಣಾಣಾಷ್ನುಗ್ರಹ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.ಮಂತ್್ರಲರದ ಸುಬುಧೋಂದ್ರ
ತಿೋರ್ಯ ಸಾ್ಮೋಜಿ, ಶ್ರೀಕೃಷಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿ.ಜರರಾಮ ಭಟಟ್, ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ ಎಚ್.ವಿ.ರಾಘವೋಂದ್ರ ಭಟ್, ಶ್ರೀಕೃಷಣಾ
ಮತ್ರಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಾಸ್್ರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್, ಗ.ನಾ.ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ

l ಪತ್್ರಕೆಗಳೂ ನನ್ನನ್್ನ
ಬಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ್ಲ್ಲ

l ಭಾರತ್ೋಯತೆ –
ತ್ರಸ್್ಕರ ಭಾವ ಬಿತ್ತಿದ
ಎಡಪಂರ್ೋಯರು

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು


