All India Radio : Bangalore
National Bulletin In Kannada
22.06.2017/ 13.10hrs
ಾೕಯ ಾೆ ಗಳ
ಆಾಶಾ  ೆಂಗಳರು
22.06.2017/ 13.10hrs
ಮುಾಂಶಗಳ
1. ಎಎ ಾಷಪ

ಅಭ#

ಾಮ$ಾ% ೋ'ಂ( ಅವ*+ೆ ಎಐಎಎಂೆಯ

ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ೆಂಬಲ.
2. ಪ23ಮ ಬಂ+ಾಳ ಾಜ5ಾಲ ೇಶ*$ಾ%

65ಾ7 89ಾರದ ಾಯ ;ವ ಹ=ಾ

ಾಜ5ಾಲಾ> ಪ6?ಾಣವಚನ BCೕಾರ.
3. ಸಾ ರ ಮೂರು ಖFಾ$ೆಗGಂದ ಅಕ6ಮ ಹಣ ವ+ಾ ವ=ೆ ಸಂಬಂಧ ಾಂJಯKL
B8ಐ $ಾMಾಲಯದ ಎದುರು 9ಾಜಾದ ಆNFೆ ಮುಖಸO Pಾಲು ಪ6Qಾ(
MಾದR.
4. ಮಧಪ6Sೇಶದ ಮಂಡೂTN UPೆLಯKL ೈತರ ಪ6 ಭಟ$ೆ ಸಂದಭ ದKL ಪ*BO
;ಯಂ 6ಸಲು 'ಫಲಾದ ಮೂವರು ಅZಾ*ಗಳ ಅ?ಾನತು.
5. ಆQೇKMಾ ಓಪ Bೕ*\ ಾ]ಂಟ ಟೂ; ; ^ಡಂ8 26ೕಾಂ_ ಮತು` 8.
Qಾa ಪ6ೕ_ ಾCಟ N bೈನc ಪ6ೇಶ. Qೈ$ಾ $ೆ9ಾCc ಮತು` d.'. Bಂಧು
ಅಂ ಮ ಎಂಟರ ಘಟfೆg ಇಂದು Qೆಣಸು.
************
ಎಎ ಸೂJBರುವ ಾಷಪ

QಾOನದ ಅಭ#

ಾಮ$ಾ% ೋ'ಂ( ಅವ*+ೆ

ತiಳ $ಾಡು ಮುಖಮಂ 6 ಪಳ;QಾCi ಬಳಗ 9ಾಗೂ ಎಐಎಎಂೆ - ಅಮ] ಬಳಗ
ೆಂಬಲ ವಕ`kಪBSೆ.

ಪ6lಾನಮಂ 6 ನೇಂದ6 mೕnಯವರು ಪಳ; QಾCiಯವರ

Fೊೆ ದೂರಾ ಮೂಲಕ ಸ?ಾPೋJB ಎಎ ಸೂJBರುವ ಾಷಪ

QಾOನದ

ಅಭ# +ೆ ೆಂಬಲ ;ೕಡುವಂೆ ೋ*ದo p$ೆqPೆಯKL ಈ ;lಾ ರ ೈ+ೊಳsPಾ>Sೆ. 8Fೆd
ಾtಾಧu ಅi_ tಾ ೋ*ೆಯ p$ೆqPೆಯKL ಾಷಪ

ಅಭ# +ೆ ೆಂಬಲ ;ೕಡಲು

;ಧ *BSಾo> ಮುಖಮಂ 6 ಒ. ಪ;qೕರQೆಲCಂ ಇಂದು wೆ$ೈನKL ಸುno+ಾರ*+ೆ

GBದರು.

ಪ6ಸು`ತ ಹತು` Pೋಕಸxಾ ಸದಸರು, ಇಬyರು ಾಜಸxಾ ಸದಸರು 9ಾಗೂ ೧೧ {ಾಸಕರು
ಪ;qೕNQೆಲCಂ ಬಳಗದKLSಾoೆ.
************
ಾಷಪ

ಚು$ಾವ=ೆ+ೆ ತಮ] ಅಭ# ಆ|g ಸಂಬಂಧ ಪ6 ಪuಗಳ SೆಹKಯKLಂದು ಸxೆ

ನ}ೆಸKೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಾಂ+ೆ6\ ಅಧ~ೆ Qೋ;Mಾ+ಾಂZ ಸxೆಯ $ೇತೃತC
ವpಸKSಾoೆ. 8Fೆd ಾಮ$ಾ% ೋ'ಂ( ಅವರನುq ಎಎ ವ aಂದ ಾಷಪ
QಾOನದ ಅಭ# ಯ$ಾq> ಏಕಪೕಯಾ> ಆ|g ?ಾSೆ ಎಂದು ಾಂ+ೆ6\ ೕ^BSೆ.
ಪuದ p*ಯ $ಾಯಕ ಗುPಾಂ ನ8 ಆFಾ( ೋ'ಂ( ಅವರ ಆ|g ಬ+ೆ ಾಂ+ೆ6\ ಪuದ
Fೊೆ ಸ?ಾPೋಚ$ೆ ನ}ೆBಲL ಎಂದು 9ೇGSಾoೆ. ?ಾಧಮಗಳ ವರn ಪ6ಾರ,
Pೋಕಸxೆಯ ?ಾU BೕಕN 9ಾಗೂ ಾಂ+ೆ6\ $ಾಯ^ iೕಾಕು?ಾN ಅವರನುq
ಾಷಪ

QಾOನದ ಅಭ# ಯ$ಾq> ಆ|g ?ಾಡುವ QಾಧೆಗGೆ. iೕಾಕು?ಾN

ನವSೆಹKಯKL ;$ೆq ಾಂ+ೆ6\ ಅಧ~ೆಯನುq xೇ ?ಾದoರು. ಆದೆ ಇಂದು ಸಂFೆ
ನ}ೆಯKರುವ ಸxೆಯKL ಅಂ ಮ ;lಾ ರ ೈ+ೊಂಡು ಆನಂತರ ?ಾಧಮಗG+ೆ
Qಾಧೆ ಇSೆ.

Gಸುವ

ಈ ಮlೆ, Fೆಯು ವಾ`ರಾದ ೆ.B. ಾ>, ತಮ] ಪu ಈ+ಾಗPೇ

ಎಎ ಸೂJBರುವ ಅಭ# ಯನುq ೆಂಬKಸಲು ;ಧ *Bರುವ ದ*ಂದ ಾಂ+ೆ6\
ಕೆnರುವ ಸxೆ+ೆ 9ಾಜಾಗುವ nಲL ಎಂದು 9ೇGSಾoೆ. ಆದೆ ಆNFೆ ಅಧu Pಾಲೂ
ಪ6Qಾ( MಾದR, ಪ6 ಪuಗಳ ಸೂJಸುವ ಅಭ# ಯನುq ತಮ] ಪu ೆಂಬKಸKSೆ
ಎಂದು 9ೇGSಾoೆ.
************
ಪ23ಮ ಬಂ+ಾಳ ಾಜ5ಾಲ ೇಶ*$ಾ%

65ಾ7ೕ 89ಾರ ಾಜ5ಾಲಾ> ಇಂದು

ಪ6?ಾಣ ವಚನ BCೕಕ*Bದರು. 5ಾಾqದ ಾಜಭವನದKL ನ}ೆದ ಸರಳ ಸ?ಾರಂಭದKL
5ಾಾq '{ೇಷ $ಾMಾಲಯದ ಮುಖ $ಾಯಮೂ
ೋZBದರು. ಎಎ ಾಷಪ

ಾFೇಂದ6 ನ ಪ6 ಾ'Z

ಅಭ# Mಾ> ಾ$ಾ% ೋ'ಂ( ಆ|gMಾದ

p$ೆqPೆಯKL ಆ QಾOನ ೆರಾ>ತು`. ಮುಖಮಂ 6 ; ೕ ಕು?ಾN, ಉಪಮುಖಮಂ 6
ೇಜBC

ಪ6Qಾ( MಾದR

ಸ?ಾರಂಭದKL ಉಪBOತ*ದoರು.

9ಾಗೂ

'ೋಧ ಪu $ಾಯಕ 5ೆ6ೕ ಕು?ಾN

************
}ೊೊಂ}ಾ, ಡು?ಾg ಮತು` nೕಘN ಸಾ * ಖFಾ$ೆಗGಂದ ಅಕ6ಮಾ> ಹಣ ವ+ಾ ವ=ೆ
?ಾದ ಪ6ಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆNFೆ ಮುಖಸO Pಾಲೂ ಪ6Qಾ( MಾದR ಇಂದು ಾಂJಯ
'{ೇಷ $ಾMಾಲಯದ ಎದುರು 9ಾಜಾದರು. ೩೬ ಪ6 ಾn Qಾಗಳ ಪfಯನುq
$ಾMಾಲಯೆg ಸKLಸPಾ>Sೆ ಎಂದು 'wಾರ=ೆ ನಂತರ Pಾಲೂ ಪ6Qಾ( ಅವರ ವ^ೕಲರು
ಸುno+ಾರ*+ೆ

GBದರು. $ಾMಾZೕಶ 2R 5ಾc Bಂ ಇದನುq BCೕಕ*B ಈ

ಂಗಳ

೨೯ *ಂದ 'wಾರ=ೆ ನ}ೆಸಲು ಆSೇ2Bದರು. 89ಾರದ ?ಾU ಮುಖಮಂ 6 ಜಗ$ಾqಥ
i{ಾ6 ಸಹ ಈ ೕವ ಹಗರಣ ಪ6ಕರಣ ಸಂಬಂಧ $ಾMಾಲಯದ ಎದುರು 9ಾಜಾ>ದoರು.
ದು?ಾg ಖFಾ$ೆaಂದ ಮೂರು ೋ ೧೩ ಲu ರೂ5ಾaಗಳ ಅಕ6ಮ ಹಣ ವ+ಾ ವ=ೆ
ಪ6ಕರಣದKL Pಾಲೂ ಪ6Qಾ( ಮತು` ಇತರ ೪೩ ಆೋdಗಳ 5ೈ^ ಜಗ$ಾq% i{ಾ6 ಕೂಡ
Qೇ*Sಾoೆ. nೕಘN ಖFಾ$ೆಯ ಸು?ಾರು ೯೦ ಲu ರೂ5ಾa ಅಕ6ಮ ಸಂಬಂಧದ
ಮೊ`ಂದು ಪ6ಕರಣದKL Pಾಲೂ ಪ6Qಾ( MಾದR, ಜಗ$ಾq% i{ಾ6 ಮತು` ಇತರ ೨೮
ಜನ ಆೋdಗಳ . ಮೂರ$ೇ ಪ6ಕರಣ ಾಂJಯ Sೊಾಂ}ಾ ಖFಾ$ೆaಂದ ಅಕ6ಮ ಹಣ
pಂೆ+ೆಯು'ೆ+ೆ ಸಂಬಂZBSೆ.
************
ಅQಾTಂನ ಗುಾಹ ಯKL ಎ}ೆ8ಡSೆ ಸು*ಯು `ರುವ ;ರಂತರ ಮೆaಂದ ನಗರ
ಜನUೕವನವನುq ತುಂಾ ದುBO +ೆ ತGsSೆ. ನಗರದ ಅ$ೇಕ ಕ}ೆಗಳKL ಪ6ಾಹದಂತಹ
ಾಾವರಣ
ೆರಳ

ಉಂಾ>Sೆ.

`ರುವವರು

ಮತು`

ಾಹನಗಳ
'Sಾ# ಗG+ೆ

ಓ}ಾಟೆg
ತುಂಾ

ಮೃ+ಾಲಯದ ರQೆ`ಯKLರುವ ವಲಯದKL 'ದು_ ತಂ
ಾFಾಡGತವ ತುತು

ೊಂದೆMಾಗು `ದುo,

ಕwೇ*+ೆ

ೊಂದೆMಾಗು `Sೆ.

ನಗರದ

ತಗುK ವ^`ಬy ಮೃತdfSಾo$ೆ.

Qೇೆಯನುq ಆರಂBSೆ. ಕೆದ ೧೦ nನಗಳ ಒಳ+ೆ ಗುಾಹ

ನಗರದKL ಈ *ೕ ಯ ಪ6ಾಹದಂತಹ ಪ*BO

ತPೆSೋ*ರುವ ದು ಇದು ಎರಡ$ೆಯ

ಸಲಾ>Sೆ.
************
ಎ.ೆ. B$ಾ ಾಾ

ಮತು` ಪ6Qಾರ ಇPಾೆಯ ನೂತನ ಾಯ ದ2 MಾಗKSಾoೆ.

ಅಜ iತ`c ಅವರ QಾOನವನq B$ಾ ಅಲಂಕ*ಸುವರು. ಅಜ iತ`c Bಬyಂn ಮತು`

ತರೇ

ಇPಾೆಯ 9ೊಸ ಾMಾ ದ2 Mಾ> ಅZಾರ ವpBೊಳsKSಾoೆ. QೆಪfಂಬN

೧ *ಂದ Fಾ*+ೆ ಬರುವಂೆ ಾUೕR +ೌಬ ಅವರನುq ಗೃಹ ಾಯ ದ2 ಯ$ಾq>
$ೇiಸPಾ>Sೆ.

ಆಗ\f ೩೦ೆg 9ಾK ಾಯ ದ2

ಾUೕR ಹ

ಅವರ ಅZಾರ

ಅವZ ಮುಾ`ಯ+ೊಳsKರುವ p$ೆqಯKL +ೌಬ ಅವರನುq 9ೊಸ ಗೃಹ ಾಯ ದ2 ಯ$ಾq>
$ೇಮಕ ?ಾಡPಾ>Sೆ. ಸುxಾ B ಗ

ಅವರನq ಆ# ಕ ವವ9ಾರಗಳ ಇPಾೆ

ಾಯ ದ2 ಯ$ಾq> $ೇiಸPಾ>Sೆ.
************
ಜಮು] ಮತು` ಾ2ರದ ಪ PಾCಮ UPೆLಯKL ಕೆದ ಾ 6 Qೇ$ಾ ಪ}ೆಗಳ 9ಾಗೂ ಉಗ6ರ
ನಡುೆ ನ}ೆದ ಗುಂನ ಾಳಗದKL ಲಷgN ಎ ೋMಾy ಸಂಘಟ$ೆ+ೆ Qೇ*ದ ಮೂವರು
ಸOGೕಯರನುq ಹೆ +ೈಯPಾ>Sೆ. ಗುಪ`ಚರ ?ಾp

ಆlಾ*B ಾಾರ ಪ6SೇಶದKL

ಉಗ6ರು ಅಡ> ಕುG ದo ಮ$ೆಯನುq ಸುತು`ವ*ದು ಾMಾ ರ=ೆ ನ}ೆಸPಾaತು ಎಂದು
Kೕಸರು

GBSಾoೆ.

ಉತ`ರ ಾ2ರದ ಬಾಮುಲL UPೆLಯKL ಮಂಗಳಾರ ನ}ೆದ

ಎೌಂಟNನKL ಇಬyರು ಉಗ6ರನುq ಹೆ+ೈಯPಾ>ತು`.
************
ಭದ6ಾ ಾರಣಗGಂSಾ> ಾ2ರ ಕೆ ?ಾಗ ದ ಎಲL ೈಲುಗಳ ಸಂwಾರವನುq
ರದುoಪಸPಾ>Sೆ. ಪ PಾC?ಾ UPೆLಯKL ಾ 6 ಇೕ ಭದ6ಾ ಪ}ೆಗಳ ಾMಾ ಚರ=ೆ
ನ}ೆBದ ನಂತರ ಲಷgN ಇ ೈಾದ ಮೂರು ಉಗ6ರ Qಾ'ನ ನಂತರ ಪ6 ಭಟ$ೆ
ೕವ6ಾ>Sೆ. ೇಂದ6 ಾ2ರದ 26ೕನಗರ - ಬSಾ ?ಾಗ nಂದ ಉತ`ರ ಾಾಮುಲL
?ಾಗ ದ ೈಲುಗಳ ಸಂwಾರ ರದುoಪಸPಾ>Sೆ. ಅSೇ *ೕ , ದಣ ಾ2ರnಂದ
ಬ;9ಾc+ೆ ಬSಾ - 26ೕನಗರ - ಪ PಾC?ಾ - ಅನಂ_$ಾ - ಾCUೕಗ ?ಾಗ ದ
ೈಲುಗಳ ಸಂwಾರವನೂq ರದುoಪಸPಾ>Sೆ.
************
ಮಧಪ6Sೇಶದ ಮಂಡೂTN UPೆLಯKL ಈ
;ಯಂ 6ಸುವKL

'ಫಲಾದ

ಂಗಳ ೬ ರಂದು ನ}ೆದ ೈತರ ಪ6 ಭಟ$ೆಯನುq

ಮೂವರು

ಅZಾ*ಗಳನುq

ಾಜ

ಸಾ ರ

ಅ?ಾನತು+ೊGBSೆ. ಘಟ$ೆ ಸಂದಭ ದKL ಕPೆಕfN ಆ>ದo ಸCತಂತ6ಕು?ಾN Bಂ, UPಾL

Kೕ\ ವ*tಾZಾ* ಒ.d.

65ಾ7 ಮತು` ನಗರ ಎ\.d. ಕೃಷ Qಾa ೋೆ ಅವರನುq

ಅ?ಾನತು+ೊGB ಆSೇ2ಸPಾ>Sೆ.
ವ+ಾ ವ=ೆ ?ಾತು`.

ಇದಕೂg ಈ ಅZಾ*ಗಳನುq ಾಜ ಸಾ ರ

ೕPೊqೕಟೆg ಈ ಅZಾ*ಗಳ

ಕತ ವPೋಪ ಎಸ>ರುವ ದು

ಕಂಡುಬಂnರುವ p$ೆqPೆಯKL ಈ ಕ6ಮ ಜರು>ಸPಾ>Sೆ ಎಂದು ಅZಕೃತ ಪ6ಕಟ=ೆ

GBSೆ.

pಂQಾwಾರ ಘಟ$ೆ ಬ+ೆ $ಾMಾಂಗ ತ;ೆ+ೆ ಆSೇ2ಸPಾ>Sೆ.
************
xಾರತದ ಾೊ fೕQಾ¡- ೨ ಸರಯ ಉಪಗ6ಹ ಮತು` ಇತರ ೩೦ ಸಹ ಪ6Mಾಕ
ಉಪಗ6ಹಗಳನುq 9ೊತ` dಎ\ಎc' - ೫ ಪಯ ಉ}ಾವ=ೆ+ೆ ೨೮ ಗಂೆಗಳ ಇGೆ
ಎೆ ಇಂದು ೆಳ+ೆ ೫ ಗಂೆ ೨೯ ;iಷೆg ಆರಂಭಾ>Sೆ. ೪೦$ೇ ಉ}ಾವ=ಾ ಾಹಕ
dಎ\ಎc' 9ೊೊ`aoರುವ ಉಪಗ6ಹಗಳ 26ೕಹ*ೋಾnಂದ ಉ}ಾವ=ೆMಾದ ೨೯
ಗಂೆಗಳ ಬGಕ $ಾೆ ೫೦೫ ^KೕiೕಟN ಸೂಯ ಕ~ೆ+ೆ QೇರKೆ. ೩೦ ಸಹಪ6Mಾಕ
$ಾ$ೋ ಉಪಗ6ಹಗಳ 5ೈ^ ೨೯ ಉಪಗ6ಹಗಳ ೧೪ 'SೇಶಗSಾo>ೆ. ಏೈಕ Sೇ2ೕ
ಉಪಗ6ಹ ಕ$ಾಕು?ಾ* UPೆLಯ 'SಾಸಂQೆOಂದರSಾo>Sೆ. ಾೋQಾ¡ ೨ ಸರ
ಉಪ6ಗಹವ ಐದು ವಷ
?ಾp

ಅವZಯ ದೂರಸಂೇn ಉಪಗ6ಹಾ>Sೆ. ಇದು ಕಳ pಸುವ

+ಾ6iೕಣ ಮತು` ನಗರ ೕಜ$ೆಗG+ೆ $ೆರಾಗುವ ನ~ೆ ತMಾ*ಸಲು, ರQೆ` Fಾಲ

;ವ ಹ=ೆ mದPಾಧ xೌ+ೋGಕ ಸಂಬಂZತ ೕಜ$ೆಗG+ೆ $ೆರಾಗKSೆ.
************
'ಾನ ಮತು` ತಂತ6ಾನ ವಲಯದKL ಸಹಾರ ಬಲವಧ $ೆ+ೆ xಾರತ ಮತು` ರtಾ
ಮಹತCದ ~ೇತ6ಗಳನುq ಗುರು BSೆ. ಅದು ಾ9ಾಾಶ ಮತು` $ೌಾ ತಂತ6ಾನ ಮತು` ಆಳ
ಸಮುದ6 ಅಧಯನ ~ೇತ6ಗಳನುq ಒಳ+ೊಂSೆ. ರtಾದ $ೋ£B8ರT¤ನ Qೈ8ೕ*ಯ
ನಗರದKL ;$ೆq ನ}ೆದ 'ಾನ ಮತು` ತಂತ6ಾನ ಸಹಾರ ಕು*ಾದ mದಲ ಜಂ ಸi
ಸxೆಯKL

ಈ ;lಾ ರ ೈ+ೊಳsPಾaತು. ರu=ಾ ಸJವ ಅರು¥ FೇL ಮತು` ರtಾದ

ಉಪಪ6lಾ; i6 ೊ+ೋU ಸxೆಯ ಅಧuೆ ವpBದoರು.
************

BqಯKL ನ}ೆಯು `ರುವ ಆQೇKಯ ಓಪ ಾ]ಂಟ ಪಂSಾವGಯKL xಾರತದ
^ಡಂ8 26ೕಾಂ_ ಮತು` 8. Qಾa ಪ6ೕ_ ಾCಟ Nbೈನc ತಲುdSಾoೆ. ಇಂದು ನ}ೆದ
ಪ ರುಷರ Bಂಗc\ನKL 'ಶCದ ಅಗ6 {ೆ6ೕMಾಂ^ತ ೊ*Mಾದ ಸ ಾ 9ೋ ಅವರನುq
೧೫-೨೧, ೨೧-೧೩, ೨೧-೧೩ ಅಂತರದKL QೋKB, 26ೕಾಂ_ ಅಂ ಮ ಎಂಟರ ಘಟf
ತಲುdSಾoೆ. Jೕ$ಾದ ಹೂMಾಂ ಯು^TMಾಂ ಅವರನುq ೨೧-೧೫, ೧೮-೨೧, ೨೧೧೩ ಅಂತರದKL ಪಾಭವ+ೊGB, Qಾa ಪ6ೕ_ ಾCಟ N bೈನc ತಲುdSಾoೆ.
ಮpೆಯರ ಡಬcT ಪಂದದKL xಾರತದ Fೋ ಅ2C; ನqಪ ಮತು` ಎ. B^g ೆ¦
ಜ5ಾ;ನ ತ$ಾಕ ಮತು` ೕ$ೆmೊ 'ರುದ§

೨೧-೧೮, ೧೮-೨೧, ೧೩-೨೧

ಅಂತರದKL ಪಾಭವ+ೊಂಡರು.ಪ ರುಷರ ಡಬcT 'xಾಗದKL Qಾ C¤ Qಾaಾ¨ 9ಾಗೂ
Jಾ {ೆf

ಇಂದು ತಮ] d6 - ಾCಟ N bೈನc ಪಂದಗಳನುq ಆಡKSಾoೆ. d.'.

Bಂಧು ಮತು` Qೈ$ಾ $ೆ9ಾCc ಕೂಡ ಮpೆಯರ BಂಗcT 'xಾಗದKL ಇಂದು ಾCಟ N
bೈನc ಪಂದಗಳನುq ಆಡKSಾoೆ.
********END*********

