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* ಪೌರತ್ವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮತ ಹಕ್ಕಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (ಎನ್ಆರ್ಸಿ) ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದವರನ್ನು
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ
ಒ.ಪಿ.ರಾವತ್. ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ
ಅಥವಾ ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತದೆಯೇ ಹೊರತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಅಲ್ಲ. 1950ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ
ಸೇರ್ಪಡೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು
ಎಂಬುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಒಪಿ. ರಾವತ್ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ
ಗೊಂದಲಮಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಪಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದು
ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 40 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಎನ್ಆರ್ಸಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ
ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದವರು ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಹವಾಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಕರಡು ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಆ ರಾಜ್ಯದ
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾವತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

* ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕರ್ನಾಟಕ : ಟೆಕ್ ಮೇಳ

ನವೋದ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ ನಗರದ
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಡಿ.1ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

* ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಅರಿಯಲು ಸರ್ವೆ ಕುಡಿವ ನೀರು, ಮನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ‘ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್’ ಯೋಜನೆಯ ನೈಜತೆ ತಿಳಿಯಲು 76ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜು.1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ,
ಮನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ : ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಎನ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆಯಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಕುರಿತು
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಣತಿದಾರರು ಆಯಾ ದಿನವೇ
ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ, ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಸ್ತೂರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

* ನಾಗರೀಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆ2017 ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ
ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ.
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ. ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳು
ಶೇಖರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವು ಸುರಕ್ಷಾ
ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದಂಡ : ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ
ಬಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ 5 ಸಾವಿರ ದಂಡ. 2ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ 10 ಸಾವಿರ
ದಂಡ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ
ಮುಚ್ಚಿಸುವುದು.

* ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ: ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 32

ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್
1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 30 ರಿಂದ 32ಕ್ಕೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ 35, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 37 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

* ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಉಜ್ವಲ ಗುರಿಸಾಧನೆ

* ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ
ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. * ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ 5 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ
ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ.

* ಬಡವರ ವೈದ್ಯರೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕತ ಡಾ.ರಂಗರಾವ್
ರಾಮರಾವ್ ಪದಕಿ (93) ನಿಧನರಾದರು.
* ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಐಕಾನ್

ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಐಕಾನ್ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ
ವೇಳೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹಾಗೂ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು
ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ. ಚೆಟ್ರಿ ಅವರು 101 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 64 ಗೋಲುಗಳನ್ನು
ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ
ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

