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ಪಜ ಮಾೌರರ ಅಧ ೆಯ ಎಲ ಾಾ ಮುಖಸರ ೊೆ ನೆದ ಸ ೆ:
ದ!ಣ ವಲಯದ ಾ$%& ಬಳ)ೆ *+ೇಧ, ಕಸ .ಂಗಡ2ೆ, 3ಓ3 ಗ2ೇಶ ಮೂ67 ಬದಲು ಮ89ನ ಗ2ೇಶ
ಮೂ67ಗಳನು: ಉಪ<ೕ=ಸುವಂೆ ಾಗೂ *ೕರನು: >ೕಲು ?ಾಡದಂೆ ಪ@ಸರ ಸಂರ 2ೆ ?ಾಡುವ ಕು@ತು
ಪಜ ಮಾೌರರ ಅಧ ೆಯ ಎಲ ಾಾ ಮುಖಸರ ೊೆ ಸ ೆ ನೆCತು.
ಪಜ ಮಾೌರರ ಅಧ ೆಯ ಜಯನಗರದ ಕಮು*E )ಾೇಜು ಆGHೋ@ಯಂನ ದ!ಣ
ವಲಯ ಎಲ ಾಾ ಮಕIಳ ಸಹ<ೕಗKೊಂLMೆ ಾಗೃ6 ಾOಾ ಆ<Pಸುವ ಕು@ತು ಏಪ7G$ದR ಸ ೆಯ
ದ!ಣ ವಲಯದ ಜಂE ಆಯುಕSರು, ದ!ಣ ವಲಯದ ಮುಖ ಇಂP*ಯU, ಕಮು*E )ಾೇPನ ಅಧ ರು, ಎಲ
ಾಾ ಮುಖಸರುಗಳV, ಾ)ೆ ಅW)ಾ@ಗಳV ಾಗೂ ಇತರ ಗಣರುಗಳV ಇದRರು.
ದ!ಣ ವಲಯದ ಾ$%& ಬಳ)ೆ *+ೇಧ, ಕಸ .ಂಗಡ2ೆ, 3ಓ3 ಗ2ೇಶ ಮೂ67 ಬದಲು ಮ89ನ ಗ2ೇಶ
ಮೂ67ಗಳನು: ಉಪ<ೕ=ಸುವಂೆ ಾಗೂ *ೕರನು: >ೕಲು ?ಾಡದಂೆ ಪ@ಸರ ಸಂರ 2ೆ ?ಾಡುವ ಕು@ತು
ಾಗೃ6 ಮೂGಸಲು ಎಲ ಾೆಗಳ ಸಹ)ಾರ ಬಹುಮುಖXಾ=ದುR, ಎಲ ಮಕIಳನು: ಾಗೃ6 ಾOಾದ
ಕYೆತರುವಂೆ ಾಾ ಮುಖಸ@Mೆ ಮಾೌರರು ಸೂZ$ದರು.
ಸ ೆಯನು: ಉKೆRೕ[$ ?ಾತ\ಾGದ ಮಾೌರರು, ]]ಎಂ3 ವ6Cಂದ ಎಲ ವಲಯಗಳಲೂ ಾಗೃ6
ಾOಾ

)ಾಯ7ಕ^ಮ

ಆ<ೕPಸಾಗು6SKೆ.

ಅದರಂೆ

_ದMೆ

ದ!ಣ

ವಲಯದ

ಾOಾ

ಹ`a)ೊಳbಾಗು6SದುR, ಾ)ೆಯ 20 ಾಗೂ cಾಸ=ಯ 120 ಾೆಗಳ ಎಲ ಮಕIಳನೂ: ಾOಾದ
ಾೊdಳVbವಂೆ ?ಾಡeೇಕು ಎಂದು 6f$ದರು.
ನಗರದ ಪ^6*ತ 5,700 ಟh ಾಜ ಉತi6S ಆಗು6SKೆ. ಆದYೆ, jಾವ7ಜ*ಕರ *ಲ7 kLಂದ
ಸಮಪ7ಕXಾ= ಕಸ .ಂಗಡ2ೆlಾಗದ ಪ@2ಾಮ ನಗರದ ಕಸದ ಸಮjೆ ]ಗಾC$Kೆ. ಆದR@ಂದ ಕಸ
.ೇXಾ@Mೆ ೊಸ HೆಂಡU ಕYೆಯಾಗು6SದುR, jೆೆ%ಂಬU 1 @ಂದ ಾ@lಾಗKೆ. ಆ ಬfಕ ಹ$ ಕಸ ಮತುS
ಒಣ ಕಸವನು: ಪ^ೇಕXಾ= .ಂಗಡ2ೆ ?ಾG)ೊಡeೇಕು. ಇಲXಾದYೆ 6ೕವ^ತರXಾದ ದಂಡ .WಸಾಗುತSKೆ.
ಅದ)ಾI= 233 ?ಾಷ7o ಗಳನು: \ೇ`ಸಾಗು6SದುR, ದಂಡದ _ತSವನು: ಒಂದ@ಂದ ಐದು ಪಟು%
ೆZqಸಾಗು6SKೆ ಎಂದು 6f$ದರು.

..2

ಇನು: YಾಜKೆೆೆ ಾ$%& ಬಳ)ೆ *+ೇWಸಾ=Kೆ. ಆದರೂ ನಗರದ ಸಮಪ7ಕXಾ= ಾ$%&
*+ೇಧXಾ=ಲ. ಈ ೈt ಾ)ೆ ವ6Cಂದ ಾ$%& ಬಳ)ೆ *+ೇಧ)ೆI ಕಟು%*E%ನ ಕ^ಮ )ೈMೊಳbಾಗು6SದುR,
ಈMಾಗೇ ಅಂಗG, ೋHೆo ?ಾಲdಳ ?ಾೕಕ@Mೆ, Xಾಾರಸ@Mೆ, Mಾ^ಹಕ@Mೆ ಾಗೃ6 ಮೂGಸಾಗು6SKೆ.
ಜೆMೆ ಪ6^)ೆ, YೇG<ೕಗಳ ಾuೕYಾತು *ೕಡಾಗು6SKೆ. ಇKೇ ಜುೈ 15 @ಂದ ಎಲ ವಲಯಗ ಏಕ)ಾಲ)ೆI
Kಾf ನೆ$ ಾ$%& ವಸುSಗಳನು: ಜ3S ?ಾG ದುಪiಟು% ದಂಡ .WಸಾಗುತSKೆ. ಅಲKೆ ಾ$%& )ೈ Zೕಲ ಬಳ)ೆ
?ಾಡುವ Mಾ^ಹಕ@ಗೂ ದಂಡ .Wಸಾಗುವvದು ಎಂದರು.
ಾಸ%U ಆw ಾ@x (3ಓ3) ಗ2ೇಶ ಮೂ67ಗಳ ಬದಲು ಮ89ನ ಮೂ67ಗಳನು: ಬಳ)ೆ
?ಾಡುವvದ@ಂದ ಪ@ಸರ ಸಂರ 2ೆ ?ಾಡಬಹುದು. ಾ)ೆ Xಾ3Sಯ 156 )ೆYೆಗfದುR, )ೆYೆಗfMೆ 3ಓ3
ಗ2ೇಶ .ಸಜ7\ೆ ?ಾGದYೆ *ೕರು ಮೕನXಾಗುತSKೆ. ಆದR@ಂದ ಎಲರೂ ಮ89ನ ಮೂ67 ಗ2ೇಶಗyೇ
ಬಳಸeೇಕು. ಇ6SೕZನ Lನಗಳ *ೕ@ನ ಅ ಾವ ೆzಾqಗು6SKೆ. ಆದR@ಂದ ಎಲ \ಾಗ@ಕರ *ೕ@ನ `ತಬಳ)ೆ
?ಾಡಲು ಾಗೃ6 ಮೂGಸುವ ಜೆMೆ ಎಲರೂ ಮyೆ *ೕರು )ೋಯು ಅಳವGಸ)ೊಳbಲು ಮುಂKಾಗeೇಕು ಎಂದು
ೇfದರು.
ಈ {ೕನ ಎಲ ಅಂಶಗಳ ಬMೆd \ಾಗ@ಕರ ಾಗೃ6 ಮೂGಸeೇtದುR, ಅದ)ೆI ಎಲ ಾಾ ಮಕIಳ
ಸಹ)ಾರ eೇtKೆ. _ದಲು ಮಕIಳ ಅ@ವv ಮೂG$Kಾಗ ಮಕIಳV >ೕಷಕ@Mೆ ಮನವ@)ೆ ?ಾಡುಾSYೆ.
ಜೆMೆ ಅದನು: ಾಲ\ೆ ಕೂಾ ?ಾಡುಾSYೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದ!ಣ ವಲಯದ ಮುಂLನ Xಾರ ಎಲ ಾೆಗಳ
ಮಕIಳ ಸಹ)ಾರದ ಾಗೃ6 ಾOಾ )ಾಯ7ಕ^ಮ ಹ`a)ೊಳbಾಗು6SKೆ. ಾOಾದ ಎಲರೂ ಾೊdಳbeೇಕು
ಎಂದು ಮಾೌರರು 6f$ದರು.
ಾOಾ ನೆಸುವ ಬMೆd ವಲಯ ಜಂE ಆಯುಕSರ ಜೆ ಚZ7$ lಾವ ರjೆS ?ಾಗ7ದ jಾಗeೇಕು ಎಂಬ
Yೋ} ?ಾ~ ಅನು: $ದಪGಸಲು ಸೂZಸಾ=Kೆ. ಜೆMೆ ಾ)ೆCಂದೇ ಾಗೃ6 ಮೂGಸುವ
\ಾಮಫಲಕಗಳನು: $ದಪG$ ಮಕIfMೆ .ತ@ಸಾಗುವvದು ಎಂದರು.
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