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ಪ್ರಜಾಪ್ಲಸ್ ಓದಿರಿ

ಜೆಎನ್ಯು ಕನ್ನಡ ಪೀಠ
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ
ಬೆಂಗಳೂರು: ನವದಹಲ್ಯ ಜವಾಹರ್
ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಶ್ವವದಾ್ಯಲಯದ
ಕನನುಡ ಪ್ೇಠವನ್ನು ಮಿಂದುವರಿಸಬೇಕು
ಎಿಂದು ಒತ್್ತಯಸಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ ಬಳಗ್ರ್
ಅವರು ಮಖ್ಯಮಿಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕನನುಡ
ಮತ್್ತ ಸಿಂಸಕೆಕೃತ್ ಸಚಿವ ಸಿ.ಟಿ.ರವ
ಅವರಿಗೆ ಪತರಿ ಬರದಿದಾ್ರ.
‘ಕನನುಡ
ಪ್ೇಠದ
ಮಖ್ಯಸಥೆ
ಪುರುಷೇತ್ತಮ ಬಿಳಮಲ್ ಆಗಸ್್ಟ
20ರಿಂದು ನವೃತ್ತರಾಗುತ್್ತದಾ್ರ. ಪ್ೇಠ

ದಲ್ಲೆ ಇರುವುದು ಈ ಒಿಂದು ಹುದ್
ಮಾತರಿ. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಭರದ ಜತೆಗೆ ಮಾಡಿ
ಕೊಿಂಡ ಒಪ್ಿಂದದ ಅನ್ಸಾರ ಈ ಪ್ೇಠ
ಕಾಯ್ಭನವ್ಭಹಿಸುತ್್ತದ.
ವಶ್ವವದಾ್ಯ
ಲಯದಲ್ಲೆ 8 ಸಾವರಕೂಕೆ ಅಧಿಕವದಾ್ಯರ್್ಭ
ಗಳ್ ವಾ್ಯಸಿಂಗ ಮಾಡುತ್್ತದಾ್ರ’ ಎಿಂದು
ಅವರು ಪತರಿದಲ್ಲೆ ಹೇಳದಾ್ರ.
ಕನನುಡ ವಭಾಗ ಮಿಂದುವರಿಸಲು
ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಕ್ೇಿಂದರಿ ಮಾನವ ಸಿಂಪ
ನೂಮೆಲ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತರಿ ಬರಯ
ಬೇಕು ಎಿಂದು ಅವರು ಕೊೇರಿದಾ್ರ.

‘ಟೊಟೊ ಪುರಸ್ಕಾರ’ಕ್ಕಾ ಕೃತಿ ಆಹ್ವಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೃಜನಶಿೇಲ ಯುವ
ಬರಹಗ್ರರಿಗೆ ಉತೆ್ತೇಜನ ನೇಡುವ
ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ಸಾಥೆಪ್ಸಿರುವ ‘ಟೊಟೊ
ಪುರಸಾಕೆರ’ಕ್ಕೆ ಕನನುಡದ ಸೃಜನಶಿೇಲ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದ.
ಟಿ.ಎಫ್.ಎ. (Toto Funds the
Arts) ಸಿಂಸೆಥೆಯು ಆಿಂಗಿರಸ ‘ಟೊಟೊ’
ವೆಲಾಲೆನಯ ಸಮೆರಣಾರ್ಭ 2004 ರಲ್ಲೆ ಈ
ಪುರಸಾಕೆರವನ್ನು ಆರಿಂಭಿಸಿತ್. ಕನನುಡದ
ಸೃಜನಶಿೇಲ ಯುವ ಬರಹಗ್ರರಿಗೆ
ರ್ೇಸಲಾದ
2021ನೆೇ
ಸಾಲ್ನ
ಟೊಟೊ ಪುರಸಾಕೆರಕಾಕೆಗಿ ಪರಿವೆೇಶಗಳನ್ನು
ಆಹಾ್ವನಸಿದ. ಈ ಪುರಸಾಕೆರವು ₹50
ಸಾವರ ನಗದು ಒಳಗಿಂಡಿದ.
ಭಾರತ್ೇಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತರಿ
ಅವಕಾಶ.18ರಿಿಂದ 29 ವಷ್ಭ ವಯಸಿ್ಸನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಿಂದರ, 1991ರ

ಜನವರಿ 1ರ ನಿಂತರ ಹುಟಿ್ಟದವರಾಗಿದ್ಲ್ಲೆ ಮಾತರಿ ಪರಿವೆೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಸಲು
ಅಹ್ಭರು. ಕಥ, ಕವತೆ ಮತ್್ತ ನಾಟಕ ಈ
ಮೂರರಲ್ಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಕಾರದಲ್ಲೆ
ಯಾದರೂ ಪರಿವೆೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಸ
ಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಪರಿಕಾರಗಳಿಂದ
ಒಬ್ರನ್ನು ಪುರಸಾಕೆರಕಾಕೆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ
ಲಾಗುತ್ತದ ಎಿಂದು ಪರಿಕಟಣೆ ತ್ಳಸಿದ.
ಪರಿವೆೇಶಗಳನ್ನು ಕಳ್ಹಿಸಲು ಆಗಸ್್ಟ
31 ಕೊನೆ ದಿನ. ವವರಗಳಗೆ http://
totofundsthearts.blogspot.in/
ನೇಡಬಹುದು. ಪರಿವೆೇಶಗಳನ್ನು ಇ
ಮ್ೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತರಿ ಕಳಸಬಹುದು.
ನ್ಡಿ, ಬರಹ ಅರವಾ ಯೂನಕೊೇಡ್
ಫ್ಿಂಟ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಎಿಂ.ಎಸ್.
ವಡ್್ಭನಲ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಳಾಸಕ್ಕೆ
ಕಳಸಿ: totokannada@gmail.com

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ
ತರಕಾರಿ ವಿತರಣೆ
ಮಾಡಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಷ್ಣ ಆಸರೆ

ಬಿಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ಸೇಿಂಕು ನಯಿಂತ್ರಿಸಲು
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೇಷಣೆಯಾಗುತ್್ತದ್ಿಂತೆ ಕೂಲ್ಕಾರ್್ಭಕರು,
ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್್ಭಕರು, ಬಡವರು ಸಿಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ದ
ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ ಆಸರಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ಕನಕಪುರ ರಸೆ್ತಯ
ತ್ತಗುಣಿ ಗ್ರಿಮದ ಸಮಾಜಸೆೇವಕ ಎ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು.
ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲೆ ನೂರಾರು
ಸಿಂಖ್್ಯಯಲ್ಲೆ ಕೂಲ್ಕಾರ್್ಭಕರು, ಕಟ್ಟಡಕಾರ್್ಭಕರು, ಬಡ
ವರು ಎರಡು ಹೊತ್್ತ ಊಟ ಸಿಗದ ನರಳ್ತ್್ತದ್ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ
ಆಶಾಕ್ರಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಿಂಡವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು.
ಕೊವೇಡ್ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ ಕಗ್ಗಲ್ೇಪುರ ಠಾಣಾ
ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೆ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಸಿಬ್ಿಂದಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ
ವತರಿಸುವ ಕಾಯ್ಭಕ್ಕೆ ಮಿಂದಾಗಿದ್ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ
ಅವರೊಿಂದಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೂ ಕ್ೈಜೇಡಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ 40 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಎರಡು
ಹೊತ್್ತ ಊಟ ನೇಡುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿವನ್ನು ನೇಗಿಸುವ
ಕ್ಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾ್ರ.
ರೈತರ ತರಕಾರಿಗಳಗೆ ಬಲ್ ಸಿಗದ ಕಿಂಗ್ಲಾಗಿ ಕುಳತ್ದ್
ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ ಪಿಂಡವಪುರ ತ್ಲ್ಲೆಕ್ನ ಹಳಳಿಗಳಗೆ ತೆರಳ
ರೈತರಿಿಂದ ನೆೇರವಾಗಿ ವವಧ ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು
ಖರಿೇದಿಸಿ ತ್ತಗುಣಿ ಮತ್್ತ ಸುತ್ತಮತ್ತಲ್ನ ಬಡಾವಣೆಯ
2 ಸಾವರ ಕುಟಿಂಬಗಳಗೆ ತಲಾ 10 ಕ್.ಜಿಯಿಂತೆ
ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವತರಿಸಿದರು.
ಮತ್ತತ್್ತ ಕಾಡಿಗೆ ನತ್ಯ ನೂರಾರು ಪರಿವಾಸಿಗರು
ತೆರಳ್ತ್್ತರ. ಈ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಕೊೇತ್ಗಳಗೆ ಯಥೇಚ್ಛ
ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಪರಿವಾಸಿಗರು ಕಾಡಿಗೆ
ತೆರಳ್ವುದು ನಿಂತ್ತ್. ಈ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಆಹಾರವಲಲೆದ
ಮೂಕ ಪರಿಣಿಗಳ್ ನರಳಬಾರದು ಎಿಂಬ ಯೇಚನೆಯಿಂದ
ಸೆನುೇಹಿತರೊಿಂದಿಗೆ ತೆರಳ ಊಟ ಹಾಕ್ ಬಿಂದಿದಾ್ರ.
ಎ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿ, ಉದ್ಯರ್ಯಾಗಿ,
ಸಮಾಜ ಸೆೇವಕರಾಗಿ ಗುರುತ್ಸಿಕೊಿಂಡಿದಾ್ರ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಗಿಸಿದ ಕೂಡಲ್ೇ 2006ರಲ್ಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಅವರು ಸಮಾಜಸೆೇವೆಯಲ್ಲೆ ತೊಡಗಿದರು. ತ್ತಗುಣಿಯ
ಮಾರುತ್ ಪ್ರಿಢಶಾಲ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಶಾಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಬಿಂಚು, ಕುಚಿ್ಭ, ಫ್್ಯನ್ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಬಳಕ ಹಲವು
ಸಕಾ್ಭರಿ ಶಾಲ್ಗಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸವಲತ್್ತ ದೊರಕ್ಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಶಾಲಾ ವಾಷಿ್ಭಕೊೇತ್ಸವ, ಕ್ರಿೇಡಾ ಚಟವಟಿಕ್ಗಳಗೆ ಪೊರಿೇತ್್ಸಹ, ಊಟದ ವ್ಯವಸೆಥೆ, ಯುವಜನಾಿಂಗ
ಕ್ರಿೇಡಾ ಚಟವಟಿಕ್ಗಳತ್ತ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳಿಲು ಬಿ ಡಿವಜನ್
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ
ವಾಲ್ಬಾಲ್
ಪಿಂದಾ್ಯವಳ,
ವವಧ
ದೇವಸಾಥೆನಗಳ ನಮಾ್ಭಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ವತರಣೆ,
ಕಡುಬಡವರ ವವಾಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚುವ ಮೂಲಕ

ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೊ
ಸೊೋಮಶೋಖರ್ ಅವರನ್ನು ಸನಾಮಾನಸಿದ ಸಂದರ್ಭ. ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ
ಕುಮಾರ ಚಂದ್ರಶೋಖರನಾಥ ಸ್್ವಮಿಜಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ಸ�ೋಮಶೋಖರ್ ಕಾರ್ಯ ಸ�ಫೂರ್್ಯ

‘ಎಸ್.ಟಿ.ಸೇಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ನಿಂತರ 26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಪರಿವಾಸ ಮಾಡಿ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ಗಳ
ಪರಿಶಿೇಲನೆ ಮಾಡಿದಾ್ರ. ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲವತರಣೆ ಮಾಡಿದಾ್ರ. ಸಾಲ ಮರುಪವತ್ ಬಗೆ್ಗ ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾ್ರ.
ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಸಿಂಘಗಳ ವತ್ಯಿಂದ 46 ಸಾವರ ಆಶಾ ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರಿಗೆ ತಲಾ ₹3000
ಗೌರವಧನ ದೊರಕ್ಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ರ. ಅವರ ಕಾಯ್ಭ ನಮಗೆ ಸೂಫೂತ್್ಭ ಕೊಡುತ್ತದ‘ ಎಿಂದು ಅವರು ಹೇಳದರು.
‘ಕೊವೇಡ್ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ ಮ್ೈಸೂರು ಮೃಗ್ಲಯದ ಪರಿಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಗೆ ಆಹಾರದ ಸಮಸೆ್ಯ ಎದುರಾಗುವುದನ್ನು
ಮನಗಿಂಡು ದಾನಗಳ್ ಮತ್್ತ ಸೆನುೇಹಿತರಿಿಂದ ₹2.57 ಕೊೇಟಿ ಹಣ ಸಿಂಗರಿಹಿಸಿ ಮೃಗ್ಲಯ ಇಲಾಖ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ಲಲೆದ
ಒಿಂದು ವಷ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್್ಟ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ರ. ಮ್ೈಸೂರು ಚಾಮಿಂಡಿ ಬಟ್ಟದಲ್ಲೆ
ಈಗ್ಗಲ್ೇ ಇರುವ ನೇಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗಳಸಿ ಅದರ ಬದಲ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೇಜನೆ
ರೂಪ್ಸಿಕೊಿಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ್ಯಿಂದಲ್ ಅನ್ಮತ್ ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿದಾ್ರ‘ ಎಿಂದರು.
‘ಉತ್ತರ ಕನಾ್ಭಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲೆ ರೈತರ ಜರ್ೇನ್ಗಳಗೆ ಖುದು್ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದ ಸಚಿವರು, ರೈತರೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂವಾದ
ನಡೆಸಿ ಯಾವ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲೆ ಬಳೆ ಬಳೆಯುತ್್ತರ, ಬಳೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್್ತರ, ಯಾವ
ರಿೇತ್ಯಲ್ಲೆ ಬಳೆಯನ್ನು ಬಳೆಯಬೇಕ ಇನೂನು ಮಿಂತ್ದ ಹತ್್ತ ಹಲವಾರು ವಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಚಿ್ಭಸಿದಾ್ರ‘ ಎಿಂದರು.
ಸಮಾಜಸೆೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಬರುತ್್ತದಾ್ರ.
ನರೇಿಂದರಿ ಮೇದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮ್ಚಿಚಿ ಬಿಜೆಪ್ಗೆ
ಸೆೇಪ್ಭಡೆಯಾಗಿ ತತ್ವಸಿದಾ್ಿಂತಗಳನ್ನು ಮ್ೈಗೂಡಿಸಿಕೊಿಂಡು
ಪಕ್ಷ ಸಿಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್್ತದಾ್ರ. 2015ರಲ್ಲೆ ಪತ್ನು

ಅನ್ಸೂಯ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಅವರಿಗೆ
ತ್ಲ್ಲೆಕು
ಪಿಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬಿಜೆಪ್ಯಿಂದ ಟಿಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಮತದಿಿಂದ
ಪರಾರವಗಿಂಡರು. ಸೇತರೂ ಸಮಾಜಸೆೇವೆಯನ್ನು
ಬಿಡಲ್ಲಲೆ. ಅಗರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೆೇವಾ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಿಂಕ್

ಪ್ರಸ್ತುತಿ:
ಪಿ.ವಿ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್

ತಾತಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಕೊ
ೊಳವೆಬಾವಿ ತತೊ
ೊೋಡಿಸಿ ನೋರು ಸರಬರಾಜು.

ನದೇ್ಭಶಕರಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆ
ಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ
ಸೆೇವೆಯಲ್ಲೆಯೂ
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿದಾ್ರ.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಅವರು
ಯಶವಿಂತಪುರ ಗ್ರಿರ್ೇಣ ಬಿಜೆಪ್
ಮಿಂಡಲದ ಉಪಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಜೆಪ್ಯ ಬಲವಧ್ಭನೆಗೆ
ಶರಿರ್ಸುತ್್ತದಾ್ರ. ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೇಮಶೇಖರ್
ಮಾಗ್ಭದಶ್ಭನ, ಮಿಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಿಂ.ರಿಂಗರಾಜು
ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಪಕ್ಷ ಸಿಂಘಟನೆಯಲ್ಲೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿದಾ್ರ. ನೇರಿನ ಸಮಸೆ್ಯ ತಲ್ದೊೇರಿದಾ್ಗ ಸ್ವಿಂತ ಹಣದಿಿಂದ
ಕೊಳವೆಬಾವ ತೊೇಡಿಸಿ ಉಚಿತ ನೇರು ಸರಬರಾಜು
್ ರಿಗಳಗೂ
ಮಾಡುತ್್ತದಾ್ರ. ಬಡವರ ಮಕಕೆಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಸ್ತೆರಿ
ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಬರುತ್್ತದಾ್ರ. ಕ್ೇತರಿದ ಬಿಜೆಪ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಿಂ.ರಿಂಗರಾಜು, ಜಿಲಾಲೆ ಪಿಂಚಾಯತ್ ಸದಸೆ್ಯ ರಶಿಮೆಹನ್ಮಿಂತೆೇಗೌಡ, ತ್ಲ್ಲೆಕು ಪಿಂಚಾಯತ್ ಸದಸೆ್ಯ ಉಮಾದೇವನಾಗರಾಜು ಸಹಕಾರದೊಿಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಿಂಘಟನೆ,
ಸಮಾಜಸೆೇವೆಯಲ್ಲೆ ತೊಡಗಿದಾ್ರ.
‘ಹಸಿವು ನೇಗಿಸುವುದು ಮಾನವಧಮ್ಭ. ಬೇರ ರಾಜ್ಯ

ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಿಂದಿರುವ
ಬಡವರ
ಸಿಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ
ಸ್ಿಂದಿಸಲು
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೆರುವುದೇ ಪುಣ್ಯದ
ಕ್ಲಸ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆ ನೇರಿನ
ಸಮಸೆ್ಯಯ
ನಡುವೆಯೂ
ರೈತರು
ಉತ್ತಮ
ಬಳೆ
ಬಳೆದಾಗ
ಕ್ಲವೊಮ್ಮೆ
ಉತ್ತಮ
ಬಲ್
ಸಿಗು
ವುದಿಲಲೆ.
ಅಿಂತಹ
ಸ ಿಂ ದ ರ ್ಭ ದ ಲ್ಲೆ
ಹಳಳಿಗಳಗೆ ತೆರಳ
ಅ ವ ರಿ ಿಂ ದ
ತ ರ ಕಾ ರಿ
ಕೊ ಳ್ಳಿ ವ
ಮೂ ಲ ಕ
ರೈತರಿಗೆ ಕ್ರು
ಸ ಹಾ ಯ
ಮಾ ಡಿ ದ್ ೇ ನೆ ‘
ಎನ್ನುತ್್ತರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ.

