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ಆಟ ಅಂಕ
ಫುಟ್ಬಾಲ್
ಲೋಕದ
ಧ್ರುವತಾರೆಗಳು...

ನರೀಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಕರೀರ್ಟ್ ತೆರೆ
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ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಗರಿಗೆದರಿದ ಚಟುವಟಿಕ್ 4

ಕರ್
ರ್ನಾನಾಟ
ಟಕ

ನಿವೃತ್ತರೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಬಹುದು

7

ಮತ್ತುಂದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗ್ ಅಣಿಯಾಗುತ್್ತರುವ ಈ ಹೊತ್್ತನಲಿ್ಲ, ಶಾಸಕರನ್ನು ಅವರ ಮತದಾರರುಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಸುವ ಪರೆಯತನುವುಂದನ್ನು ‘ಪರೆಜಾವಾಣಿ’ ಮಾಡುತ್್ತದೆ. ಇದಕಕಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್್ಥಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು
ಉತ್ತಷೇಜಿಸುವುದಕಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್್ತರುವ ‘ದಕ್ಷ್’ ಜೊತ ಕೆೈ ಜೊಷೇಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪರೆಯತನುದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇುಂದ್ ಪರೆಕಟವಾಗುತ್್ತದೆ. ಎಲ್್ಲ 224 ಕ್ಷೇತರೆಗಳ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಈ ಸಮಷೇಕ್ಯಲಿ್ಲ 13 ಸ್ವಿರಕ್ಕಾ ಹೆಚುಚು ಮತದಾರರು ಪಾಲ್ಗುಂಡಿದ್ದರು.
ಕುಡಿಯುವ ನಷೇರು, ಶಾಲೆಗಳು, ವಿದ್್ಯತ್, ರಸ್್ತ ಮತ್್ತ ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರೆ ಎುಂಬ ಪರೆಮಖ ಮಾನದುಂಡಗಳೂ ಸ್ಷೇರದುಂತ ಮತದಾರರ ಮಷೇಲೆ ಪರಣಾಮ ಬಿಷೇರಬಹುದಾದ 25 ಅುಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಷೇಕ್ ಒಳಗುಂಡಿತ್್ತ.
ಮಖ್ಯಮುಂತ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೂ ಸ್ಷೇರದುಂತ ಆಡಳಿತ ಮತ್್ತ ವಿರಷೇಧ ಪಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಪರೆಮಖ ಸ್್ಥನಗಳನ್ನು ಹೊುಂದಿರುವ ಆರು ರಾಜಕರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್್ಯ್ಯತ್ತಮ ಸ್ಧನೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಐವರು ಮತ್್ತ ಅತ್ ಕಳಪೆ ಸ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ ಐವರು

ಜನತಂತ್ರದ ಹಬ್ಬ
ಬಿಜೆಪ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವೇನ್? ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಮುಖಂಡ ಕ್.ಸಿ.
ವೇಣುಗೇಪ್ಲ್
ಸಂದಶಟಿನ

ಶಾಸಕರ ಕುರತ ಮಾಹಿತ್ ಇುಂದಿನ ಆವೃತ್್ತಯಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಮುಂದ್ವರಯಲಿದ್್ದ, ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ನಡೆಸಿದ ಶಾಸಕರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ‘ಪರುಜಾವಾಣಿ’ಯ ಪುಟಗಳಲಿ್ಲ ಅನಾವರಣಗಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕುಂಗ್ರೆಸ್

ಸಿದ್ದರಾಮಯಯಾ
ಜಲ್್ಲ: ಮೈಸೂರು

ಯಾವುದರಲಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ೋತರು: ವರುಣಾ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ
ಕುಡಿಯುವ ನಷೇರು

7.07

l ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ವಾಪಸ್ಗೆ
l ‘ಅಧಿಕಾರಕಾಕಾಗಿ ಢೋಂಗಿ ಯಾತೆ್ರ’

10

ಜಲ್್ಲ: ಧಾರವಾಡ

ಯಾವುದರಲಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ೋತರು: ಹು–ಧಾ ಕೆಷೇುಂದರೆ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ
ಕುಡಿಯುವ ನಷೇರು

9

ವಿದ್್ಯತ್

7.9

ರಸ್್ತ

7.9

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.3
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ಸ್ದ್ಧ್ಧರಾಗಿ– ಹೆಗಡೆ

8.2

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಗದೋಶ ಶೆಟಟಿರ್

8.62
10

‘ಕೈ’ ಜಾರಿದ ಮೇಘಾಲಯ

ನವದೆಹಲಿ: ನಾ್ಯರನಲ್ ಪ್ೇಪಲ್್ಸ
ಪ್ರ್ಟಿಯ (ಎನ್ಪ್ಪ್) ಮುಖ್ಯಸಥೆ
ಕಾನಾ್ರರ್ ಸಂಗ್ಮೆ ಮೇಘಾಲಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ.
ತಮಗೆ 34 ಶಾಸಕರ ಬಂಬಲ ಇದ
ಎಂದು ಹೆೇಳಿಕಂಡಿರುವ ಕಾನಾ್ರರ್
ಅವರು ರಾಜ್ಯಪ್ಲರನ್್ ಭೆೇರ್ಯಾಗಿ
ಸಕಾಟಿರ ರಚನೆಗೆ ಹಕುಕೆ ಮಂಡಿಸಿದಾದಿರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ
ಸಿವಾೇಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತ ಇದ ಎಂದು
ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವ.
60 ಸದಸ್ಯರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 21
ಸಾಥೆನಗಳನ್್ ಗೆದದಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅತ್ಯಂತ
ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ. ಸಕಾಟಿರ ರಚನೆಗೆ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಹಕಕೆನೂ್
ಮಂಡಿಸಿದ.
ಆದರೆ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್್ಟ ಶಾಸ
ಕರ
ಬಂಬಲ
ಪಡೆಯಲು
ಆ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ.
ಹಾಗ್ಗಿ
ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಟಿರ ರಚಿಸುವ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಬಯಕ್ ಈಡೆೇರುವುದು ಕರ್ಟ.
ಎನ್ಪ್ಪ್ 19 ಸಾಥೆನಗಳನ್್ ಗೆದುದಿ
ಕಂಡಿದ. ಪ್್ರದೇಶಕ ಪಕ್ಷಗಳಾದ
ಯ್ನೆೈಟ್ರ್
ಡೆಮಾಕ್ರರ್ಕ್
ಪ್ರ್ಟಿ (ಯ್ಡಿಪ್), ಹಿಲ್ ಸ್್ಟೇಟ್
ಪ್ೇಪಲ್್ಸ
ಡೆಮಾಕ್ರರ್ಕ್
ಪ್ರ್ಟಿ
(ಎಚ್ಎಸ್ಪ್ಡಿಪ್) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರು
ಮತ್್ತ ಎರಡು ಸಾಥೆನಗಳನ್್ ಪಡೆದಿವ.
ಬಿಜೆಪ್ ಎರಡು ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದಿದಿದ.
ಈ ಎಲಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಜತಯಾಗಿ
ರಿೇಜನಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರರ್ಕ್ ಅಲಯನ್್ಸ
(ಆರ್ಡಿಎ) ಎಂಬ ಮೈತಿ್ರ
ೈ ್ರಕ್ಟವನ್್
ರಚಿಸಿಕಂಡು ಸಕಾಟಿರ ರಚನೆಯ
ಹಕುಕೆ ಮಂಡಿಸಿವ. ಈ ಮೈತಿ್ರ
ೈ ್ರಕ್ಟಕ್ಕೆ 29
ಶಾಸಕರ ಬಂಬಲ ಇದ.
ಮೈತಿ್ರ
ೈ ್ರಕ್ಟ ರಚನೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ

ಚಿನಕುರಳಿ
ಪರುಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

30

29
ಆರ್ಡಿಎ

ಸರಳ ಬಹುಮತ

19 ಎನ್ಪಿಪಿ

6 ಯುಡಿಪಿ
2 ಎಚ್ಎಸ್ಪಿಡಿಪಿ
2 ಬಿಜೆಪಿ

60

ಒಟ್ಟು ಸ್್ಥನಗಳು

3 ಪಕ್ಷೇತರರು
21 ಕುಂಗ್ರೆಸ್
4 ಪಿಡಿಎಫ್
1 ಎನ್ಸಿಪಿ

1 ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ 1 ಕೆಎಚ್ಎನ್ಎಎುಂ

ಮಾಣಿಕ್ ಸಕಾತಿರ್ ರಾಜೋನ್ಮೆ
ಅಗರ್ತಲಾ (ಪಿಟಿಐ): ನೂತನ ಸಕಾಟಿರ ರಚನೆಗೆ
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಿ್ರಪುರಾ
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಮಾಣಿಕ್ ಸಕಾಟಿರ್ ಅವರು ತಮಮೆ
ಸಾಥೆನಕ್ಕೆ ಭಾನ್ವಾರ ರಾಜಿೇನಾಮ ನಿೇಡಿದರು.
ಅವರು ತಮಮೆ ರಾಜಿೇನಾಮ ಪತ್ರವನ್್ ರಾಜ್ಯಪ್ಲ
ತಥಾಗತ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
‘ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಬಂಬಲವಿಲಲಿದ ಕಳೆದ 25
ವರಟಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಜನರ
ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ 60 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 59ಕ್ಕೆ ಚ್ನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್್ತ.
ೈ ್ರಕ್ಟವು 43 ಸಾಥೆನಗಳನ್್ ಗೆದಿದಿದ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪ್ ಮತ್್ತ ಐಪ್ಎಫ್ರ್ ಮೈತಿ್ರ
ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ತಮಮೆ ಶಾಸಕಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್್ ಆಯೆಕೆ
ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆ ಸ್ೇರಲ್ದಾದಿರೆ.
ಮೊದಲು ಬಂಬಲ ಕ್ರೇಡಿೇಕರಣಕಾಕೆಗಿ ಭಾರಿ ಚಟುವರ್ಕ್ ನಡೆಯತ್.
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ನ ಮುಕುಲ್ ಸಂಗ್ಮೆ ಅವರು
ಯ್ಡಿಪ್ ಮುಖ್ಯಸಥೆ ಡಂಕುಪ್ರ್
ರಾಯ್ ಅವರನ್್ ಭೆೇರ್ಯಾಗಿ ಬಂಬಲ
ಕೇರಿದರು. ಆದರೆ ‘ಈ ಪ್ರಸಾ್ತವವನ್್
ನಾವು ತಿರಸಕೆರಿಸಿದದಿೇವ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್್ಸೇತರ
ಸಕಾಟಿರಕ್ಕೆ ಬಂಬಲ ಕಡಲು ನಿಧಟಿರಿಸಿದದಿೇವ’ ಎಂದು ರಾಯ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.

ಎರಡನೆೋ ಬಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ: ಗೇವಾದಲ್ಲಿ
ಕಳೆದ ವರಟಿ ನಡೆದ ಚ್ನಾವಣೆ
ಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ
ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್್ತ. ಆದರೆ
ತವಾರಿತವಾಗಿ ಬಂಬಲ ಒಟ್್ಟಗಿಸಲು
ಪಕ್ಷ
ವಿಫಲವಾಗಿತ್್ತ.
ಬಿರುಸಿನ
ಕಾಯಾಟಿಚರಣೆ
ನಡೆಸಿದದಿ
ಬಿಜೆಪ್
ಗೇವಾದಲ್ಲಿ
ಸಕಾಟಿರ
ರಚಿಸಿತ್್ತ.
ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಪುನ-

ನ್ಗಾಲಯಾೊಂಡ್
ಮೆೈರ್ರು ಸಕಾತಿರ

ಕೋಹಿಮಾ (ಪಿಟಿಐ):
ನಾಗ್ಲ್ಯಂರ್ನಲ್ಲಿ ನಾ್ಯರನಲ್ಸ್್ಟ
ಡೆಮಾಕ್ರರ್ಕ್ ಪ್್ರಗೆ್ರಸಿ್ಸವ್
ಪ್ರ್ಟಿ (ಎನ್ಡಿಪ್ಪ್) ಮತ್್ತ
ಬಿಜೆಪ್ ಮೈತಿ್ರ
ೈ ್ರಕ್ಟವು ಸಕಾಟಿರ
ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತ ಹೆಚಾಚುಗಿದ.
ಎನ್ಡಿಪ್ಪ್ ಮುಖ್ಯಸಥೆ
ನಿೇಪ್ಯ ರಿಯ ಅವರು ತಮಮೆ
ಬಂಬಲ್ಗರಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪ್ಲರನ್್ ಭೆೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಕಾಟಿರ
ರಚನೆಯ ಹಕುಕೆ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಬಂಬಲ್ಗ ಶಾಸಕರ ಸಹಿ
ಮಾಡಿಸಿಕಂಡು ಸೇಮವಾರ
ಭೆೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ರಿಯ
ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪ್ಲರು
ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.
ತಮಗೆ 32 ಶಾಸಕರ
ಬಂಬಲವಿದ ಎಂದು ರಿಯ
ಹೆೇಳಿದದಿರು. 60 ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಎನ್ಡಿಪ್ಪ್ ಮತ್್ತ ಬಿಜೆಪ್
ಮೈತಿ್ರ
ೈ ್ರಕ್ಟವು 28 ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ. ಎರಡು
ಸಾಥೆನ ಗೆದಿದಿರುವ ಎನ್ಪ್ಪ್
ಮೈತಿ್ರ
ೈ ್ರಕ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂಬಲ ನಿೇಡಿದ.
ರಾವತಟಿನೆಯಾಗಿದ. ಸಕಾಟಿರ ರಚಿಸಲು
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ
ಮುಕುಲ್
ಸಂಗ್ಮೆ
ಹಕುಕೆ ಮಂಡಿಸಿದರಾದರೂ ಬಂಬಲ
ಒಟ್್ಟಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಬಿಜೆಪ್
ಬಂಬಲದ
ಪ್್ರದೇಶಕ
ಪಕ್ಷಗಳು
ಮೈತಿ್ರ
ೈ ್ರಕ್ಟ ರಚಿಸಿಕಂಡು ಸಕಾಟಿರ
ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವ.

ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ನೀರು ಹೆಂಚಿಕ ವಿವಾದ

ಗಗ�
�ೇವಾ ಬಿಜೆಪಿಗ ಶಾ ಮೇಲೆ ವಿಶಾವಾಸ

ಪಣಜಿ (ಪಿಟಿಐ): ಕನಾಟಿಟಕ ಮತ್್ತ
ಗೇವಾ ನಡುವಣ ಮಹದಾಯ ನದಿ
ನಿೇರು ಹಂಚಿಕ್ ವಿವಾದವನ್್ ಬಿಜೆಪ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮತ್ ಶಾ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು
ಎಂಬ ವಿಶಾವಾಸವನ್್ ಗೇವಾ ಬಿಜೆಪ್
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ.
ವಿವಾದದ ಬಗೆಗೆ ಮಹದಾಯ ನಿೇರು
ಹಂಚಿಕ್ ವಿವಾದ ನಾ್ಯಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯ್ತಿ್ತದ.
ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಶೇಘ್ರವೇ ಪರಿಹಾರ
ದೊರೆಯಲ್ದ. ಶಾ ಅವರು ಸಮಸ್್ಯ
ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸಂಪೂಣಟಿ ವಿಶಾವಾಸ
ಇದ’ ಎಂದು ಗೇವಾ ಬಿಜೆಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವಿನಯ್ ತಂಡುಲಕೆರ್ ಹೆೇಳಿದಾದಿರೆ.
‘ನಮಗೆ
ನಾ್ಯಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ-

ಯೂ ವಿಶಾವಾಸವಿದ. ನಾ್ಯಯಮಂಡಳಿಯ
ಆದೇಶವನ್್ ಎದುರು ನೊೇಡುತಿ್ತದದಿೇವ’
ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಾದಿರೆ.
ಸೌಹಾದಟಿಯ್ತ
ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ
ಗೇವಾ ಸಿದ್ಧವಿದ. ಆದರೆ, ಮಹ
ದಾಯ ನಿೇರನ್್ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹರಿಸುವು
ದಕ್ಕೆ ವಿರೇಧ ಇದ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದಾದಿರೆ.
ಬಿಜೆಪ್
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ಬಂದರೆ
ಮಹದಾಯ ನಿೇರು ಹಂಚಿಕ್ ವಿವಾದ
ವನ್್
ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಕನಾಟಿಟಕದಲ್ಲಿನ
ಚ್ನಾವಣಾ
ಪ್ರಚಾರ
ಸಭೆಯಂದರಲ್ಲಿ ಶಾ ಹೆೇಳಿದದಿರು.
ಕನಾಟಿಟಕಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯ್ವ ನಿೇರು
ನಿೇಡುವುದಕ್ಕೆ
ಅಭ್ಯಂತರ
ಇಲಲಿ
ಮತ್್ತ ಮಾತ್ಕತಗೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು

ಗೇವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಮನೊೇಹರ
ಪರಿ್ರೇಕರ್ ಹಿಂದೊಮಮೆ ಹೆೇಳಿದದಿರು.
ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿೇರು
ಹರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಡುವುದಿಲಲಿ
ಎಂದು ಬಿಜೆಪ್ಯ ಮತ್ರ ಪಕ್ಷ ಗೇವಾ
ಫ್ವಟಿರ್ಟಿ ಪ್ರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆ ನಿೇಡಿತ್್ತ.
ಮಹದಾಯಯ
ಉಪನದಿಯ
ನಿೇರನ್್
ಬೇರೆಡೆಗೆ
ಹರಿಸುವುದ
ಕಾಕೆಗಿ ಕನಾಟಿಟಕ ನಿಮಟಿಸುತಿ್ತದದಿ ಕಾಲುವ
ಕಾಮಗ್ರಿಗೆ ಸುಪ್್ರೇಂ ಕೇಟ್ಟಿ ಕಳೆದ
ವರಟಿ ತಡೆ ನಿೇಡಿತ್್ತ. ಆದರೆ, ಈ
ಕಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತ ಆರಂಭಗಂಡಿದ
ಎಂಬುದನ್್
ತೇರಿಸುವ
ಸಾಕ್ಷಯಾ
ತನ್ಲ್ಲಿದ ಎಂದು ಗೇವಾ ಇತಿ್ತೇಚೆಗೆ
ಹೆೇಳಿದ.

ದೇಶದ 7 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಉಳಿದ 4.40 ಲಕ್ಷ ಮನೆ!

ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರಿಲಲ್
ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ದೇಶದ ಏಳು
ಪ್ರಮುಖ
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
2017ರ
ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 4.40 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು
(ಫ್ಲಿಯಾಟ್) ಮಾರಾಟವಾಗದ ಉಳಿದಿವ.
ಬಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70
ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಖಾಲ್ ಬಿದಿದಿವ.
4.40 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ
34,700 ಮನೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ವಾಸಕ್ಕೆ
(ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್) ಸಜ್ಜಾಗಿವ
ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗಲಿೇಬಲ್ ಪ್್ರಪರ್ಟಿ
ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೇನ್್ಸ ಲಂಗ್
ಲಸಲಲಿ ಇಂಡಿಯಾ (ಜೆಎಲ್ಎಲ್)
ನಡೆಸಿದ
ಸಮೇಕ್ಷೆಯಂದ
ತಿಳಿದುಬಂದಿದ.
ದಹಲ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅತಿ
ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ, 1.50 ಲಕ್ಷ ಫ್ಲಿಯಾಟ್
ಖಾಲ್ ಉಳಿದಿವ. ಚೆನೆ್ನೈ, ಮುಂಬೈ,
ಬಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ, ಹೆೈದರಾಬಾದ್,
ಕೇಲಕೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳು
ಗ್್ರಹಕರಿಗ್ಗಿ ಕಾಯ್ದಿ ಕುಳಿತಿವ.
ಚೆನೆ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಶೇ
20ರಷ್್ಟ ಮತ್್ತ ನೊಯಡಾ ಹಾಗೂ

ಜೂನ್ ನಂತರ ರಿಯಲ್

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು

1.50

ಲಕ್ಷ

ದೆಹಲಿ

86,000

ಮುಂಬೈ

ಎಸಟುೋಟ್ ವಲಯ ಸ್ಥಿರತೆ
ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ವಸತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟು
ಚೋತರಿಸ್ಕೊಳು್ಳವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ರಮೋಶ್ ನಾಯರ್
ಜೆಎಲ್ಎಲ್ ಇುಂಡಿಯಾ ಮಖ್ಯಸ್ಥ

70,000
ಬುಂಗಳೂರು

ಗೆ್ರೇಟರ್ ನೊಯಡಾದಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್್ಟ
ನಿಮಾಟಿಣ
ಹಂತದ
ಫ್ಲಿಯಾಟ್ಗಳು
ಮಾರಾಟವಾಗದ ಉಳಿದಿವ.
ಹೊಸ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಗ್ರಹಣ:
ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟ ವೇಗ ಕುಸಿದ
ಕಾರಣ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿಮಾಟಿಣ,
ಯೇಜನೆಗಳಿಗೂ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದ.
ಮುಂದಿನ ಕ್ಲವು ತ್ರನೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ
ಇದೇ ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಮುಂದುವರಿಯ್ವ
ಸಾಧ್ಯತ ಇದ ಎಂದು ವರದಿ ಹೆೇಳಿದ.
ಆರ್ಟಿಕ ಹೊರೆಯಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕ-

36,000

ಪುಣೆ

ಳ್ಳಲು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು, ಖರಿೇದಿದಾರರಿಗೆ
ಆಕರಟಿಕ ಕಡುಗೆ ಘೇಷಿಸುತಿ್ತದಾದಿರೆ
ಮತ್್ತ ದರಗಳನ್್ ಕಡಿತಗಳಿಸುತಿ್ತದಾದಿರೆ. ಇಷ್್ಟದರೂ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ
ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲಲಿ.
ಗ್್ರಹಕರು ನಿಮಾಟಿಣ ಹಂತದ
ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ
ತಕ್ಷಣ
ವಾಸಕ್ಕೆ
ಯೇಗ್ಯವಾದ ಮನೆಗಳ ಖರಿೇದಿಗೆ
ಆದ್ಯತ ನಿೇಡುತಿ್ತದಾದಿರೆ ಎಂದು ವರದಿ
ಹೆೇಳಿದ.
ಹಲವು ಪೆಟ್ಟು: ಸರಕು ಮತ್್ತ ಸ್ೇವಾ

ರಸ್್ತ

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲ: ರೀಜನಲ್ ಡೆಮಾ
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಜ್ಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ವಿದ್್ಯತ್

ತರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ರ್) ಜ್ರಿ ಮತ್್ತ ನೊೇಟು
ರದದಿತಿಗಳು ರಿಯಲ್ ಎಸ್್ಟೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ
ಭಾರಿ ಪಟು್ಟ ನಿೇಡಿವ.
ಇದರಂದಿಗೆ
ರಿಯಲ್
ಎಸ್್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲಲಿದ ಕಾನೂನ್
ಬದಲವಣೆ, ಕಠಿಣ ನಿಯಮಾವಳಿ
ಇಂದಿನ
ಸಿಥೆತಿಗೆ
ಪ್ರಮುಖ
ಕಾರಣವಾಗಿದ.
ದೇಶದ ವಸತಿ ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಕಾಯ್ದಿ
ನೊೇಡುವ
ತಂತ್ರ
ಅನ್ಸರಿಸುತಿ್ತದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್್ಟೇಟ್
ವಲಯ ಪ್ರಗತಿ ಮಂದವಾಗಿದ ಎಂದು
ಜೆಎಲ್ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೇಶೇಯ
ಮುಖ್ಯಸಥೆ
ರಮೇಶ್
ನಾಯರ್
ಅಭಿಪ್್ರಯಪರ್್ಟದಾದಿರೆ.

10

ಜೆಡಿಎಸ್

ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಜಲ್್ಲ: ರಾಮನಗರ

ಯಾವುದರಲಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ೋತರು: ರಾಮನಗರ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ
ಕುಡಿಯುವ ನಷೇರು

9.9

7.22

10

10

7.4
10

‘ಜಾರ್ಗೊಂದು ಮಠಕಟ್ಟಿ
ಜಾರ್ೋಯತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ’
ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಸವಟಿ ಜನಾಂಗಗಳೂ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಉದದಿೇಶ
ದಿಂದ
ಜ್ತಿಗಬ್ಬ
ಸಮರಟಿ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನ್್ ಆರಿಸಿಕಂಡು ಸಮಾಜ
ಸ್ೇವಾ ದಿೇಕ್ಷೆ ನಿೇಡಲಗಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಜ್ತಿೇಯತ ಮಾಡುವ ಸಂಕುಚಿತ
ಮನಸಿಥೆತಿ ಅಡಗಿಲಲಿ’ ಎಂದು ಮುರುಘಾ
ಶರಣರು ಹೆೇಳಿದರು.
ಶನಿವಾರ ಜಯದೇವ ಶ್ರೇಗಳ
ಸಮೆರಣೇತ್ಸವ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
‘ಜ್ತಿಗಂದು ಮಠ ಮಾಡಬೇಡಿ’
ಎಂಬ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಟಿನ ಖಗೆಟಿ
ಅವರ ಹೆೇಳಿಕ್ಗೆ ಶರಣರು ಭಾನ್ವಾರ
ಸುದಿದಿಗೇಷಿಠಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆ
ನಿೇಡಿದರು.
ಶರಣರ ಮಾತನ್್ ಎಲಲಿ ಜನಾಂಗ
ದವರೂ ಪ್ಲ್ಸುತ್್ತರೆ ಎನ್ಲಗುವು
ದಿಲಲಿ. ಹಾಗ್ಗಿ, ಮಾದಿಗ, ಛಲವಾದಿ,
ಮಡಿವಾಳ, ಯಾದವ, ರೆಡಿ್ಡ, ಹಿೇಗೆ
ಅವರವರ
ಜ್ತಿಗಳಿಗೆ
ಸ್ೇರಿದ
ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಗೆ
ದಿೇಕ್ಷೆ
ನಿೇಡಲಗಿದ.
ಜ್ತಿಗಂದು ಮಠದ ಪರಿಕಲಪಿನೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾಳಜಿ ಇದಯೆೇ ಹೊರತ್ ಅನ್ಯ
ಉದದಿೇಶವಿಲಲಿ ಎಂದು ಸಪಿರ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
‘20 ವರಟಿಗಳ ಹಿಂದ ಹೆೇಳಿದದಿನ್್
ಖಗೆಟಿ ಪುನರುಚಚುರಿಸಿದಾದಿರೆ. ನಮಮೆ
ನಿಲುವು ಸಪಿರ್ಟವಾಗಿದ’ ಎಂದರು.

ವಿದ್್ಯತ್

ಪಕ್ಷವಾರು ಗಳಿಸ್ದ ಅಂಕ
7.05

7.20

6.99

ಕಾೊಂಗ್ರುಸ್

ಬಿಜೆಪಿ

ಜೆಡಿಎಸ್

7
7.1
7

ರಸ್್ತ

7.2

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.8

ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯ ಕಲಿಪಿಸುವುದ್, ಶಾಸಕರ
ಲಭ್ಯತ ಸ್ಷೇರ ಕ್ಷೇತರೆಗಳಲಿ್ಲ 10 ಅುಂಕಗಳಿಗ್
ಮೂರು ಪರೆಮಖ ರಾಜಕಷೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು
ಪಡೆದ ಅುಂಕ

ವಿಧಾನಸೌಧ ವಜ್ರ ಮಹ�
ಹ�ೀತಸ್ವ: ₹ 9.12 ಕಕ�
�ೀಟಿ ವೆಚ್ಚ

ವಿವಿಐಪಿ ಒಬ್ಬರ ಊಟಕ್ಕೆ
₹1,737 ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ!
l

ರಾಜೆೇಶ್ ರೆೈ ಚಟಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸೌಧದ ವಜ್ರ
ಮಹೊೇತ್ಸವದ ದಿನ ಗಣಾ್ಯತಿಗಣ್ಯರಬ್ಬರ (ವಿವಿಐಪ್) ಭೇಜನಕ್ಕೆ
₹1,737,
ಗಣ್ಯರಿಗೆ
(ವಿಐಪ್)
₹1,310, ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ
₹ 810 ಪ್ವತಿ ಮಾಡಲಗಿದ!
2017ರ ಅಕ್ಟೇಬರ್ 25ರಂದು
ನಡೆದ
ಮಹೊೇತ್ಸವದ
ಖಚ್ಟಿ
ವಚಚುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಟಿರದ ಬೊಕಕೆಸದಿಂದ
ಈಗ್ಗಲೇ ₹ 9,12 ಕೇರ್ ಪ್ವತಿಸ
ಲಗಿದ. ಇನೂ್ ಕ್ಲವು ಬಿಲ್ಗಳ
ಪ್ವತಿ ಬಾಕಿ ಇದ. ಈವರೆಗೆ ಪ್ವತಿ
ಸಿದ ಬಿಲ್ಗಳ ಪ್ರತಿ ‘ಪ್ರಜ್ವಾಣಿ’ಗೆ
ಲಭ್ಯವಾಗಿದ.
ವಜ್ರ ಮಹೊೇತ್ಸವವನ್್ ಎರಡು
ದಿನ ಆಯೇಜಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಚಿ
ವಾಲಯ
ನಿಧಟಿರಿಸಿ,
₹26.87
ಕೇರ್ ಅಂದಾರ್ ವಚಚುದ ಪ್ರಸಾ್ತವ

ವನ್್ ಆರ್ಟಿಕ ಇಲಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್್ತ.
ಆದರೆ, ದುಬಾರಿ ವಚಚುಕ್ಕೆ ತಿೇವ್ರ ಆಕ್ಷೆೇಪ
ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದದಿರಿಂದ
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ
ಸಿದದಿರಾಮಯ್ಯ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಯಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಿೇಮತಗಳಿಸಿ ವಚಚುವನ್್ ₹10
ಕೇರ್ಗೆ ಮತಿಗಳಿಸಿದದಿರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ
ಸೂಚನೆಯಂತ
₹10 ಕೇರ್ ವಚಚುದಲ್ಲಿ ಕಾಯಟಿಕ್ರಮ
ಆಯೇಜಿಸಲು ಆರ್ಟಿಕ ಇಲಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ನಿೇಡಿತ್್ತ. ವಿಧಾನಸೌಧದ
ಹೂವಿನ
ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ₹ 30 ಲಕ್ಷ, ಬಾ್ರಯಾಂಡಿಂಗ್,
ಪ್ರಚಾರ ಮತ್್ತ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ₹1
ಕೇರ್, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದಶಟಿನಕ್ಕೆ ₹2
ಕೇರ್, ಸವಾಚ್ಛತಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ, ವಿಡಿಯ
ಪ್ರಚಾರ ಮತ್್ತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದಶಟಿನಕ್ಕೆ ₹7.5 ಲಕ್ಷ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ
ಊಟೇಪಚಾರಕ್ಕೆ
₹50
ಲಕ್ಷ
ವಚಚುವಾಗಿದ.

4ನೆೋ

ಪುಟ ನೋಡಿ

‘ಪಾವರ್ಯಲ್್ಲ
ಸೊಂದೋಹ’

‘ವಜ್ರ ಮಹೊೇತ್ಸವದ ವಿವಿಧ
ಕಾಯಟಿಕ್ರಮಗಳನ್್ ವಹಿಸುವ
ಸಂದಭಟಿದಲ್ಲಿ ಕನಾಟಿಟಕ
ಸಾವಟಿಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರದಶಟಿಕತ ಕಾಯೆದಿಯಂದ
(ಕ್ರ್ರ್ಪ್) ವಿನಾಯತಿ
ನಿೇಡಲಗಿದ. ಹಿೇಗ್ಗಿ,
ಯಾವುದೇ ಟ್ಂಡರ್ ಕರೆಯದ
ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ
ಗುತಿ್ತಗೆ ನಿೇಡಲಗಿದ. ಅನೆೇಕರಿಗೆ
ಪ್ವತಿಸಿರುವ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವು
ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ’
ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಟಿಕತಟಿ
ಬಿ.ಎಸ್. ಗೌಡ ಆರೇಪ್ಸಿದರು.
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ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರ್
ಮಂದೆ, ಸಿ.ಎಂ ಹಂದೆ

ಮದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಗಳ್ಸಿದವರು
ಕುಂಗ್ರೆಸ್

ಪ್ರಮಷೇದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್
ಜಿಲ್ಲೆ: ಉಡುಪಿ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಉಡುಪಿ

9. 0 8

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

9

ಕಡಿಯುವ ನೋರು

9.06

10

ವಿದ್ಯುತ್

9.11

ರಸ್್ತ

9.2

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಬಂಗಳೂರು: ‘ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಳ
ಪೈಕಿ ಶದೇ 98ರಷ್್ಟ ಈಡೆದೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತ್
ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ
ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ,
ಶಾಸಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಕ್ದೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯ
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಮತದಾರರ ಅಪದೇಕ್–ನಿರಿದೇಕ್ಗಳನುನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷಗಳ
ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಹಂದ ಬಿದಿ್ದಾ್ರ.
ವಿರದೇಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಬಿಜೆಪಿಯ
ಜಗದಿದೇಶ ಶಟ್ಟರ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಮುನನುಡೆ
ಸಾಧಿಸಿದಾ್ರ. ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ಸತಿರ
ಕಾಯು್ಕೊಂಡಿದಾ್ರ.
ಶಾಸಕರಾಗಿ
ತಮ್ಮ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ದೇತ್ರ
ಗಳಲ್ಲಿ
‘ನಾಯಕರು’
ಏನು
ಮಾಡಿದಾ್ರ
ಎಂಬ
ಬಗ್ಗೆ
ಮತದಾರರನುನು
ವಿಚಾರಿ
ಸಿದಾಗ,
ಶಾಸಕರು
ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವು
ದಕಿ್ಕಂತ ಭಿನನುವಾದ ಅಭಿಮತ ವ್ಯಕತಿವಾಗಿದ.
ವರುಣಾ
ಕ್ದೇತ್ರ
ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ
ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಒಟ್್ಟರ 10 ಅಂಕಗಳಿಗ್ 7.07
ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ರ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಎಲಲಿ ಶಾಸಕರು
ಪಡೆದಿರುವ
ಅಂಕಗಳ
ಸರಾಸರಿ
ತೆಗ್ದಾಗ
ಕಾಂಗ್್ರಸ್ನ ಒಟ್್ಟರ ಗಳಿಕೆ 7.20ರಷ್್ಟದ. ಈ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕ
ಗಳಿಗಿಂತ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಹಂದ ಬಿದಿ್ದಾ್ರ.
ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಕೆದೇಂದ್ರ ಕ್ದೇತ್ರ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸುವ
ಶಟ್ಟರ್, ಒಟ್್ಟರ 8.62 ಅಂಕ ಪಡೆದು ನಾಯಕರ
ಪೈಕಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ರ, ರಾಮನಗರ ಕ್ದೇತ್ರದ ಶಾಸಕ
ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 7.22 ಅಂಕ

ಕುಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಉಡುಪಿ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೈುಂದೂರು

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

9.04

ಕಡಿಯುವ ನೋರು

9.04

ವಿದ್ಯುತ್

8.98

ರಸ್್ತ

8.98

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.98

9.01

10

ಕುಂಗ್ರೆಸ್

ಉಮಾಶಿ್ರಷೇ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ತೋರದಾಳ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.93

ಕಡಿಯುವ ನೋರು

7.93

ವಿದ್ಯುತ್

7.93

ರಸ್್ತ

7.93

8. 96

10

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8

ಜಿಲ್ಲೆ: ಧಾರವಾಡ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಧಾರವಾಡ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
ಕಡಿಯುವ ನೋರು

8.84

ವಿದ್ಯುತ್

10

ರಸ್್ತ

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

9.47
10
7.31
ಕುಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಧಾರವಾಡ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕುಂದಗೋಳ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
ಕಡಿಯುವ ನೋರು

8.84

ವಿದ್ಯುತ್

10

ರಸ್್ತ

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9
9.17
9
8.33
10

ತ್ದೇರಾ ಹಂದುಳಿದ ಕ್ದೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಾಗ್ದೇಪಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.
ಸುಬಾ್ಬರಡಿಡಿ, ತಮ್ಮ ವೆೈಯಕಿತಿಕ ಸಾಧನಯ ಅಂಕಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ತ್ದೇರಾ ಹಂದ
ಇದಾ್ರ. ಅವರು ಕೆದೇವಲ 3.94 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ರ. ಹಳಿಳಿಗಳ ರಸೆತಿಗ್ 3.94
ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಸುಬಾ್ಬ ರಡಿಡಿ, ನಗರ ಪ್ರದದೇಶದ ಜನರಿಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವ
ವಿಚಾರಕೆ್ಕ 3.45 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.
ಉಳಿದಂತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕರ ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಡಾ.
ಕೆ. ಸುಧಾಕರ (ಚ್ಕ್ಕಬಳಾಳಿಪುರ), ಎಚ್.ಪಿ. ರಾಜೆದೇಶ್ (ಜಗಳೂರು), ಎಂ.ಟ್.
ಕೃಷ್ಣಪಪಿ (ತುರುವೆದೇಕೆರ), ಸಿ.ಬಿ. ಸುರದೇಶಬಾಬು (ಚ್ಕ್ಕನಾಯಕಹಳಿಳಿ) ನಂತರದ
ಸಾಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ರ.
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 8.98 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.
ಅಲಲಿದ, ಗಾ್ರಮಿದೇಣ ಪ್ರದದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಉತತಿಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ ಅವರು ಅಷ್ಟದೇ
ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.
ತೆದೇರದಾಳ ಕ್ದೇತ್ರ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಳಾ ಮತುತಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಹಾಗೂ ಕನನುಡ ಮತುತಿ ಸಂಸ್ಕಕೃತ್ ಸಚ್ವೆ
ಉಮಾಶಿ್ರದೇ ಮೂರನದೇ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದಾ್ರ
(8.87). ಕ್ದೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದದೇಶದಲ್ಲಿ

ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರೈಕೆಗ್ ಉಮಾಶಿ್ರದೇ 9.67
ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.
ಧಾರವಾಡ ಶಾಸಕ, ಗಣಿ ಮತುತಿ
ಭೂ ವಿಜಾಞಾನ ಸಚ್ವ ವಿನಯ ಕುಲಕಣಿ್ಯ
ಮತುತಿ ಅವರದದೇ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕುಂದಗದೇಳ
ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್. ಶಿವಳಿಳಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ
ನಾಲ್್ಕ ಮತುತಿ ಐದನದೇ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದಾ್ರ.
ನಗರ ಪ್ರದದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆಗ್ ಕುಲಕಣಿ್ಯ
7.31 ಅಂಕ ಪಡೆದರ, ಶಿವಳಿಳಿ 9.81

ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು

224

ಕುಂಗ್ರೆಸ್

123

ಬಿಜೆಪಿ

43

ಜೆಡಿಎಸ್

37

ಬಿಆರ್ಸಿ

3

ಕಜೆಪಿ

2

ಕಎುಂಪಿ

1

ಪಕ್ೋತರರು

8

ಖಾಲ್

7

ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.
ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಪ್ರದದೇಶಕೆ್ಕ ವಿದ್ಯತ್
ಪೂರೈಕೆಗ್ ಒತುತಿ ನಿದೇಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ಕುಲಕಣಿ್ಯ, 9.50 ಅಂಕ ಪಡೆದರ,
ನಗರ ಪ್ರದದೇಶಕೆ್ಕ ವಿದು್ಯತ್ ಒದಗಿಸುವ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವಳಿಳಿ 9.52 ಅಂಕ
ಪಡೆದಿದಾ್ರ.

ಸದನದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಸ್ಧನೆ
ಜೆಡಿಎಸ್

ವೈಎಸ್.ವಿ. ದತ್ತ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.9

ಕಡಿಯುವ ನೋರು

8.3

ವಿದ್ಯುತ್

7.8

ರಸ್್ತ

8.9

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.4

7.43

10

ಕುಂಗ್ರೆಸ್

ಆರ್.ವಿ. ದಷೇಶಪಾಾಂಡೆ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಡೂರು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಳಿಯಾಳ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.6

ಕಡಿಯುವ ನೋರು

7.1

6.57

ವಿದ್ಯುತ್

6.4

ರಸ್್ತ

6.4

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.7

10

ಬಿಜೆಪಿ

ಆರ್. ಅಶಷೇಕ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಬುಂಗಳೂರು ನಗರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪದ್ಮನಾಭನಗರ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.4

ಕಡಿಯುವ ನೋರು

6.7

ವಿದ್ಯುತ್

6.4

ರಸ್್ತ

6.9

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.3

6.18

10

ಪಕ್ಷವಾರು ಸ್ಧನೆ
ಕಡಿಯುವ ನೋರು

ಶಾಲೆ

ವಿದ್ಯುತ್

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಒಳಚರುಂಡಿ ವಯುವಸ್ಥೆ

ಶಾಸಕರ ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಹತ

ನಗರ

ಗ್ರೆಮೋಣ

ನಗರ

ಗ್ರೆಮೋಣ

ನಗರ

ಗ್ರೆಮೋಣ

ನಗರ

ಗ್ರೆಮೋಣ

ನಗರ

ಗ್ರೆಮೋಣ

ನಗರ

ಗ್ರೆಮೋಣ

ಕುಂಗ್ರೆಸ್

7.48

7.47

7.97

7.65

7.88

7.63

7.05

7.19

6.96

6.87

7.30

7.11

ಬಿಜೆಪಿ

7.57

7.47

7.87

7.64

8

7.72

7.39

7.34

7.12

6.69

7.60

7.00

ಜೆಡಿಎಸ್

7.35

6.98

7.55

7.52

7.56

7.37

7.05

7.02

6.96

6.65

7.29

6.92

ಸಮಷೇಕ್ಯಲ್ಲೆ ಕೆಷೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್್ನಗಳು (ಗ್ರೆಮೋಣ ಮತು್ತ ನಗರ ಭಾಗ ಎರಡೂ ಸ್ೋರಿ)
1. ಕನೂನು ಮತು್ತ ಸುವಯುವಸ್ಥೆ
2. ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗ್ ವಯುವಸ್ಥೆ
3. ಉತ್ತಮ ರಸ್್ತ
4. ಶಾಸಕರ ಲಭಯುತ
5. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭಯು
6. ಉದಯುೋಗ್ವಕಶ
7. ಉದಯುೋಗ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣ
8. ಉದಯುೋಗ ತರಬೋತಿ
9. ಶಾಸಕರ ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಹತ
10. ಆಸ್ಪತರೆಗಳು ಮತು್ತ ಸಾವ್ಹಜನಕ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಆರೋಗಯು ಕೋುಂದರೆಗಳ ಸೌಲಭಯು
11. ಮಹಿಳ್ ಸುರಕ್ಷತ
12. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಲಭಯುತ
13. ಕೃಷಿಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಯುೋಗ ಪೂರೆೈಕ
14. ಆಹಾರ ಸಬಿಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ
15. ಒಳಚರುಂಡಿ ವಯುವಸ್ಥೆ
16. ಗುಣಮಟಟುದ ನೋರು ಪೂರೆೈಕ
17. ಭಯೋತ್್ಪದಕ ನಗರೆಹ
18. ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
19. ಪರಿಸರ ಸುಂರಕ್ಷಣೆ

20. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ತಮ ಬಲೆ
21. ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು
22. ಬಿತ್ತನೆ ಮತು್ತ ರಸಗಬ್ಬರ ಸಬಿಸಿಡಿ
ಸೌಲಭಯು
23. ಕಸ ವಿಲೆೋವಾರಿ
24. ಭರೆಷ್ಟುಚಾರ ನಗರೆಹ
25. ಕರೆ ಪುನರುಜ್ೋವನ
26. ಪಾರ್ಹುಂಗ್ ಸೌಲಭಯು
27. ಉದಾಯುನಗಳ ನವ್ಹಹಣೆ
28. ಸುಂಚಾರ ವಯುವಸ್ಥೆ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬಾಗ್ೋಪಲ್ಲಿ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

3.64

ಕಡಿಯುವ ನೋರು

4.85

ವಿದ್ಯುತ್

5.15

ರಸ್್ತ

3.94

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

4.24

3.94

10

ಕುಂಗ್ರೆಸ್

ಡಾ. ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್
ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.67

ಕಡಿಯುವ ನೋರು

4.44

ವಿದ್ಯುತ್

4.81

ರಸ್್ತ

4.07

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5.56

4.83

10

ಕುಂಗ್ರೆಸ್

ಎಚ್.ಪಿ. ರಾಜಷೇಶ್
ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗ್ರೆ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಜಗಳೂರು

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

4.40

ಕಡಿಯುವ ನೋರು

4.80

ವಿದ್ಯುತ್

4.87

ರಸ್್ತ

5.53

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.27

4.83

10

ಜೆಡಿಎಸ್

ಎಾಂ.ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಜಿಲ್ಲೆ: ತುಮಕೂರು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ...?

ಕ್ಷೇತ್ರ: ತುರುವೋಕರೆ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

5

ಕಡಿಯುವ ನೋರು

4.93

ವಿದ್ಯುತ್

4.87

ರಸ್್ತ

5.80

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್ ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5.87

ಕನಾಣಿಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲ

ಹಾಂದ ಬಿದ್ದವರು...

ಬಂಗಳೂರು:
ಅಂಕ
ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಐದು ಸಾಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈ
ಶಾಸಕರದೇ ಇದಾ್ರ. ಅತ್ದೇ ಹೆಚುಚಿ ಅಂಕ
(9.08) ಪಡೆದಿರುವ ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕ
ಪ್ರಮೊದೇದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಮೊದಲ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದಾ್ರ. ಗಾ್ರಮಿದೇಣ ಪ್ರದದೇಶಕೆ್ಕ
ರಸೆತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತುತಿ ವಿದು್ಯತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲಾ 9.17 ಅಂಕ
ಪಡೆದಿದಾ್ರ. ಉದ್ಯದೇಗ ಮತುತಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಪೂಣ್ಯ
ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಾ್ರ. ಲಭ್ಯತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ನಗರ ಪ್ರದದೇಶದಲ್ಲಿ 9.67 ಅಂಕ
ಪಡೆದರ, ಗಾ್ರಮಿದೇಣ ಪ್ರದದೇಶದಲ್ಲಿ
ಕೆದೇವಲ 8 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಾ್ರ.
ಅತು್ಯತತಿಮ ಸಾಧನ ತದೇರಿದವರಲ್ಲಿ
ಎರಡನದೇ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿ 9.01 ಅಂಕ
ಪಡೆದಿರುವ, ಬೈಂದೂರಿನ ಶಾಸಕ
ಕೆ. ಗದೇಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಇದಾ್ರ.
ಹಳಿಳಿ ಪ್ರದದೇಶಗಳಿಗ್ ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರೈಕೆ

8.43

ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಶಿವಳ್ಳಿ

ಕುಡಿಯುವ ನಿದೇರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಟ್ಟರ್ 9.9
ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ರ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 9 ಅಂಕ ಗಿಟ್್ಟಸಿದಾ್ರ.
ಈ ಕ್ದೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ 7.1 ಕೆ್ಕ ನಿಂತು
ಬಿಟ್್ಟದಾ್ರ.
ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತುತಿ
ವಿದು್ಯತ್
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಶಟ್ಟರ್ 10ಕೆ್ಕ 10 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಮುನನುಲೆ
ಯಲೆಲಿದೇ ಉಳಿದಿದಾ್ರ. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ದೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8.2, 7.9 ಹಾಗೂ
ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ 7.1 ಹಾಗೂ 7.1 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.
ಶಾಸಕರ ಕೆೈಗ್ ಸಿಗುವ ಎರಡನದೇ ಹಂತದ
ನಾಯಕರ ಪೈಕಿ ವೆೈ.ಎಸ್.ವಿ. ದತತಿ ಮೊದಲ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರ, ಆರ್. ಅಶದೇಕ್ ಮೂರನದೇ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದಾ್ರ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದತತಿ 7.4, ದದೇಶಪಾಂಡೆ
6.7
ಹಾಗೂ
ಅಶದೇಕ್
6.3
ಅಂಕ
ಗಿಟ್್ಟಸಿದಾ್ರ.
ಕುಡಿಯುವ ನಿದೇರಿನ ಪೂರೈಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದತತಿ
8.3, ದದೇಶಪಾಂಡೆ 7.1 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ರ, ಅಶದೇಕ್
6.7 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕೊನಯ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದಾ್ರ.
ರಸೆತಿ ಸಂಪಕ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರೈಕೆ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದತತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8.9 ಹಾಗೂ 7.8 ಅಂಕ
ಪಡೆದಿದಾ್ರ.
ಆದರ, ರಸೆತಿ ಮತುತಿ ವಿದು್ಯತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ದದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರನುನು ಅಶದೇಕ್ ಹಂದಿಕಿ್ಕದಾ್ರ.
ರಸೆತಿ, ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರೈಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದದೇಶಪಾಂಡೆ
ಕ್ರಮವಾಗಿ 6.4 ಹಾಗೂ 6.5 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ರ,
ಅಶದೇಕ್ 6.9 ಹಾಗೂ 6.7 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಾ್ರ.
ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದತತಿ 7.9 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ
ಮುನನುಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರ, ದದೇಶಪಾಂಡೆ 6.6 ಹಾಗೂ
ಅಶದೇಕ್ 6.4 ಅಂಕ ಗಿಟ್್ಟಸಿದಾ್ರ.

ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಶಾಸಕರು!

ಕುಂಗ್ರೆಸ್

ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಗಿಟ್್ಟಸಿದಾ್ರ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರ ಅಂಕ: ಎರಡನದೇ
ಹಂತd ನಾಯಕರ ಪೈಕಿ ಕಡೂರು ಕ್ದೇತ್ರದ ಶಾಸಕ
ವೆೈ.ಎಸ್.ವಿ. ದತತಿ ಸರಾಸರಿ 7.43 ಅಂಕ ಪಡೆದು
ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದಾ್ರ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯನವರನುನು ಬಿಟ್ಟರ
ಎರಡನದೇ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿರುವ (ಶಾಸಕತ್ವದ ಹರಿತನ)
ಬೃಹತ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಸಚ್ವ, ಹಳಿಯಾಳ ಕ್ದೇತ್ರದ ಶಾಸಕ
ಆರ್.ವಿ. ದದೇಶಪಾಂಡೆ, ತಮ್ಮ ನಾಯಕನಿಗಿಂತ ಹನನುಡೆ
ಅನುಭವಿಸಿದಾ್ರ. ಅವರು ಪಡೆದಿರುವ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕ
6.57.
ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮದೇಲೆ ಬಂಗಳೂರಿನ
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕುಸಿದು ಬಿದು್ ಹದೇಗಿದ ಎಂದು ಆರದೇಪಿಸಿ
‘ಬಂಗಳೂರು ರಕ್ಷಿಸಿ’ ಎಂಬ ಯಾತೆ್ರಯ ನದೇತೃತ್ವ
ವಹಸಿರುವ ವಿರದೇಧ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉಪನಾಯಕ
ಆರ್. ಅಶದೇಕ್ 6.18 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಾ್ರ.
ವಿವಿಧ
ಕ್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಪಡೆದ
ಅಂಕ:
ಶಾಸಕರು
ಮತದಾರರ
ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿ
ರಯದೇ, ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ
ಸಾಧನಯದೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಶಟ್ಟರ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದಾ್ರ.
ಶಾಸಕರು
ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಯದೇ
ಎಂಬ
ಪ್ರಶನುಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಟ್ಟರ್ 10, ಎಚ್.ಡಿ.
ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ 7.8 ಹಾಗೂ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 7.3
ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.
ಆದರ, ರಸೆತಿ ಉತತಿಮ ಸಿಥಾತ್ಯಲ್ಲಿದಯದೇ ಎಂಬ
ಪ್ರಶನುಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ 7.9 ಅಂಕ ಪಡೆದು
ಉಳಿದ ನಾಯಕರನುನು ಹಂದಿಕಿ್ಕದಾ್ರ. ಶಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ
ಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಇಬ್ಬರೂ 7.4 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.

ಪಕ್ೋತರ

ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

9.17

ಕೆ.ಗಷೇಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ

ಕೊನೆಯ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಗಳ್ಸಿದವರು

ಐದರಲ್ಲೆ ಬಿಜಪಿ ಮುಾಂದು

ಬಂಗಳೂರು: ಜನರಿಗ್ ನದೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಐದು
ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಕ್ದೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ
ಮೊದಲ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರ, ತಲಾ ಒಂದು ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್್ರಸ್
ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಇವೆ. ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್ ಸಿಗುತ್ತಿರಯದೇ ಎಂಬ
ಪ್ರಶನುಗ್ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸರಾಸರಿ 7.39 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ರ,
ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು 7.10 ಅಂಕ ಗಿಟ್್ಟಸಿದಾ್ರ. ಆಡಳಿತ್ರೂಢ
ಕಾಂಗ್್ರಸ್ನವರು 7.10 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಾ್ರ.
ಕುಡಿಯುವ ನಿದೇರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 7.57 ಅಂಕ ಬಿಜೆಪಿಗ್
ಬಂದಿದ್ರ, ಕಾಂಗ್್ರಸ್ಗ್ 7.48 ಅಂಕ, ಜೆಡಿಎಸ್ 7.35 ಅಂಕ
ಪಡೆದಿವೆ. ಸಮಪ್ಯಕ ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ

8.00 ಕಾಂಗ್್ರಸ್ 7.88 ಹಾಗೂ 7.56 ಅಂಕವನುನು ಗಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಕ್ದೇತ್ರದ 10 ಅಂಕಗಳ ಪೈಕಿ ಜೆಡಿಎಸ್ 7.14, ಬಿಜೆಪಿ
7.12 ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ 6.96 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿವೆ. ಉತತಿಮ ಶಾಲೆ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ, ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡನದೇ
ಸಾಥಾನಕೆ್ಕ ತಳಳಿಲಪಿಟ್್ಟದ. ಕಾಂಗ್್ರಸ್ 7.97, ಬಿಜೆಪಿ 7.87 ಹಾಗೂ
ಜೆಡಿಎಸ್ 7.55 ಅಂಕಗಳನುನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಕೆದೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರದೇಂದ್ರ ಮೊದೇದಿ ಅವರ ಸ್ವಚ್ಛ
ಭಾರತ್ ಯದೇಜನಯನುನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲೆದೇ ಬದೇಕು ಎಂದು
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸುತತಿಲೆದೇ ಇರುತ್ತಿರ. ಆದರ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತುತಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿವ್ಯಹಣೆಯ ಮದೇಲ್ಸುತಿವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲಲಿ ಶಾಸಕರು 2ನದೇ ಸಾಥಾನಕೆ್ಕ ಇಳಿದಿದಾ್ರ.
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ಸಮಷೇಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ
ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಾದಾ
ಯಿತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತತೇಜಿಸುವುದ
ಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶತೇಧನಾ
ಪ್ರ್ರಕ್್ರಯೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್್ತರುವ
‘ದಕ್ಷ್’ ಮತ್್ತ ಚುನಾವಣಾ
ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕ್ತೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಕ್ಯ್ಯ ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್್ತರುವ
‘ಅಸತೇಸಿಯೆತೇಷನ್ ಫಾರ್
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್್ಯ’ ಎಂ
ಂಬ
ಎರಡು ಸಕ್್ಯರತೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕನಾ್ಯಟಕ ಮತದಾರರ ಸಮತೇಕ್–
2017ನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಿ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ತೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಸಮತೇಕ್, ಶಾಸಕರ ಕ್ಯ್ಯನಿವ್ಯಹಣೆ ಕುರಿತಂತ ಜನರ
ಅಭಿಪ್್ರಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿತ್್ತ.
ಪ್ರಶಾನುವಳಿಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಮತೇಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಒದಗಿಸಲ್ಗಿತ್್ತ. ಸಮತೇಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವರ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಮತ್್ತ ಆರ್್ಯಕ ಹಿನ್ನುಲೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸಲ್ಗಿದೆ.
ಮತದಾರರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿರಬಹುದಾದ 25 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ಸಲ್ಗಿತ್್ತ. ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್್ರಮತೇಣ ಪ್ರದೆತೇಶದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವರ
ಹಿನ್ನುಲೆಗೆ ಅನ್ಗಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಭಿನನು ಪ್ರಶ್ನುಗಳನ್ನು ಕೆತೇಳಲ್ಗಿತ್್ತ.
ಸಂಖ್್ಯಶಾಸಿತ್ತೇಯವಾಗಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕಗೊಳಿಸಿದ (Randomized)
ಪ್ರದೆತೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೇಕ್ಷಕರು ಮತದಾರರನ್ನು ಭತೇಟಿಯಾದರು. ಸಮತೇಕ್
ನಡೆಸುವ ಪ್ರದೆತೇಶ ಪ್ರತ್ತೇ ಐದನ್ತೇ ಮನ್ಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳುಳುವ
ಸೂತ್ರದಂತ ಈ ಕ್ಯ್ಯ ನಡೆಯಿತ್. ಸಮತೇಕ್ಷಕರು ಮೊಬೈಲ್
ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್್ತದ್ದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶತೇಲ್ಸಲ್ಗುತ್್ತತ್್ತ.
ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳ ವಿಶಾ್ವಸಾಹ್ಯತಯನ್ನು ಖ್ತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮತೇಕ್ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನಿತೇಡಿದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್್ಯ
13,440. ಪ್ರತ್ತೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ತೇತ್ರದಂದ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಮತದಾರರ
ಅಭಿಪ್್ರಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಗಿದೆ.

‘ರಾಜಧಾನಿಯ 25 ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ಷೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ಷೇವೆ’
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ಬಂಗಳೂರು: ‘ನಗರದ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ದೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕ್ದೇತ್ರಗಳನುನು ಗ್ದ್ದೇ ಗ್ಲ್ಲಿತೆತಿದೇವೆ’
ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ವಿಶಾ್ವಸ
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪದೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ, ಬಳಿಕ
ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ದೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಸ್.
ಟ್.ಸದೇಮಶದೇಖರ್ ಮತುತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಕ್ದೇತ್ರದ
ಶಾಸಕ ಭೆೈರತ್ ಬಸವರಾಜು ಮತೆತಿ ಗ್ಲ್ಲಿವುದು
ಕೂಡ ಪೂವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಯ್ಯ ಉದಯಿಸುವಷ್ಟದೇ
ಸತ್ಯ’ ಎಂದರು.
‘ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ದೇತ್ರವನುನು ಹಂದ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸಿದ್ ಶದೇಭಾ ಕರಂದಾಲಿಜೆ, 5 ವಷ್ಯ ಸಚ್ವೆಯಾಗಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕ್ದೇತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲ್-

ಲಲಿ. ಸದೇಲ್ವ ಭಿದೇತ್ಯಿಂದ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆ
ವೆದೇಳೆ ಶದೇಭಾ ಪಲಾನಯನ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಸಂಸದಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಂತೆ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಳೆ. ಆಯಮ್ಮನಿಗ್ ನಾಲ್ಗ್ ಮದೇಲೆ
ಹಡಿತವಿಲಲಿ’ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ರು.
‘ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮದೇಲೆ ಈ ಕ್ದೇತ್ರದ
ಶಾಸಕರು ಕೆದೇಳಿದಷ್್ಟ ಅನುದಾನ ನಿದೇಡಿದ್ದೇನ.
ಅವರು ಸಾಕಷ್್ಟ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾ್ರ’
ಎಂದರು.
‘ಚುನಾವಣೆಗ್ ಮುನನು ನಿದೇಡಿದ್ 165 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ 158 ಈಡೆದೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಪನಗರ
ರೈಲ್ ಯದೇಜನಗ್ ಕೆದೇಂದ್ರ ₹17,000 ಕೊದೇಟ್
ಪ್ರಕಟ್ಸಿತು. ಆದರ, ₹1 ಕೊದೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಣ
ಠದೇವಣಿ ಇಟ್್ಟದ. ಆದರ, ನಾವು ₹300 ಕೊದೇಟ್
ಕಾಯಿ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಷ್ಟಂದು
ಡದೇಂಗಿಗಳೆನುನುವುದು ಇದರಲೆಲಿದೇ ಗತ್ತಿಗುತತಿದ.

ಆದರ, ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.
‘ನಮ್ಮ ಕೂಲ್ಗ್ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಫಲ ಕೆದೇಳಲ್ ಮದೇ
ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮುಂದ ಬರಲ್ದ್ದೇವೆ.
ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಪಕ್ಷವನುನು ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ತನಿನು’
ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
‘ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಪಾಪ,
ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಥಾನವನ್ನು
ಗ್ಲ್ಲಿವುದಿಲಲಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಪಿಪಿತಪಿಪಿ ಮೂರು
ಸಾಥಾನ ಗ್ದಿ್ದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್್ಟದಾ್ರ’
ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಮುಕಾ್ಕಲ್ ಗಂಟೆ ಭಾಷಣದುದ್ಕೂ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದಧಿ ತ್ದೇವ್ರ ವಾಗಾ್ಳಿ
ನಡೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಕಾ್ಯರದ ಸಾಧನಗಳು ಮತುತಿ
ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ ಹಲವು ಭಾಗ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ
ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೆಂಪದೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಗ್ ಭೂಮಿ ನಿದೇಡಿದ

ರೈತರಿಗ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2,000 ನಿವೆದೇಶನ
ಮತುತಿ ಅಜಿ್ಯದಾರರಿಗ್ 5,000 ನಿವೆದೇಶನಗಳ
ಹಕು್ಕಪತ್ರ ಕೊಟ್್ಟದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಸಂತ್ರಸತಿ ರೈತರಿಗ್ 2ನದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2,000 ನಿವೆದೇಶನ
ಮತುತಿ ಅಜಿ್ಯದಾರರಿಗ್ 5,000 ನಿವೆದೇಶನ ಹಂಚ್ಕೆ
ಮಾಡಲ್ದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ತ್ಳಿಸಿದರು.
₹806.88 ಕೊದೇಟ್ 1ನದೇ ಪಾ್ಯಕೆದೇಜ್ ಮತುತಿ
₹813.13 ಕೊದೇಟ್ 2ನದೇ ಪಾ್ಯಕೆದೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪದೇಗೌಡ
ಬಡಾವಣೆಗ್ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ. ₹465.80 ಕೊದೇಟ್ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಕ್ಯ ರಸೆತಿಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ.
ಬನಶಂಕರಿ 6ನದೇ ಹಂತ ಮತುತಿ ಹೆದೇರದೇಹಳಿಳಿ
ವಾರ್್ಯಗ್ ₹49 ಕೊದೇಟ್ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ಕಾವೆದೇರಿ
ನಿದೇರಿನ ಸಂಪಕ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯದೇಜನಗ್ ಚಾಲನ
ನಿದೇಡಲಾಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಗೊ
ೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನಸೊ
ಸೊತೇಮ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

l www.prajavani.net
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ಕರ್ನಾಟಕ ದರನಾನ
ಕಾಡಿನ ಜೀವಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಾಕು
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಅಜ್ಜ ಏಳು
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಸ್ವಂತ
ಕುರಿಗಳನನುೀ ಮಾರಿ!
‘ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸಕೆರ್ ಪ್ರರಸ್ತಿ

10

2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರರಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ 15

ಕರ್
ರ್ನಾನಾಟ
ಟಕ

ಸೆನಸೆಕ್ಸೆ

ನಿಫ್ಟಿ

33,746

10,369

ಚಿನ್ನ

(Std. 10g)

ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ

₹30,632
(ಬೆಂಗಳೂರು)

(kg)

₹38,700

₹/$
65.12

(ಬೆಂಗಳೂರು)

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವೇರುತ್ತಿದ್ದು ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’ ವಿಷಯ ರಾಜಕೇಯ ಅಂಗಳದ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಮುಕಾಕುಲ್ ವಷಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದುರೆ,
ಮತದ್ರರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಕುದ್ದುರೆಯೇ ಎಂಬಿತ್ಯಾದ್ ವಿಷಯಗಳನುನು ಮುಂದ್ಟ್ಟು ‘ದಕ್ಷ್’ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಸ್ೇರಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೇಕ್ಷೆಯ ಎರಡನೇ ಕಂತು ಇದ್. ಕನಾಚಿಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಳು
ಶಾಸಕಯರ ಸಾಧನಗೆ ಕನನುಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ಯತನು ಇಂದ್ನ ಸಂರ್ಕಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲಕುಕುಕೈದ್ ದಶಕಗಳಂದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕಂಡಿರುವ ಕುಟ್ಂಬಕಕು ಸ್ೇರಿದ ಜನಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು, ಹಾಲ್ ಸರ್ವರು, ಮಾಜಿ
ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರಗಳ ಮಕಕುಳು 14ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದೆದುೇನು? ಅವರ ನಡಾವಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಂಡ ಕರತೆಗಳೆೇನು ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಜನತಂತ್ರದ ಹಬ್ಬ
‘ದೊಡ್ಡ’ವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರೆೇ?: ಸಚಿವರಾದ
ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೇಲ, ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೇಲ,
ಶಾಸಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ,
ಎಚ್.ಡಿ.ರೆೇವಣ್ಣ ಸಾಧನಯ ಕುರಿತ
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ...

l 25 ಶಾಸಕರ ಅಂಕ ಪಟಟಿ

ನಾಯಕನಹಟಿ್ಟ: ಮರ್ಯ ಕನಾಕಾಟಕದ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ನಾಯಕನಹಟಿಟಾ
ಗುರು
ತ್ಪೆ್ೇರುದ್ರಸಾವೊಮಿ
ಜಾತೆ್ರಯಲ್ಲಿ
ಸೇಮವಾರ ದೊಡ್ಡ ರಥೇತ್ಸವವು
ಲಕ್ೆಂತರ
ಭಕತಿರ
ಸಮ್ಮಖದಲ್ಲಿ
ಸೆಂಭ್ರಮ
ಸಡಗರದಿೆಂದ
ನ್ರವೇರಿತು.
3C

ಕಾವೇರಿ: 9ರಂದು ಸಭೆ

ಚಿನಕುರಳಿ
ಪರಾಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಜಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಕ್ೀತರಾ: ಪುತ್ತಿರು

7

ಯಾವುದರಲ್್ಲ ಎಷ್ಟಿ ಅಂಕ ?
ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

8.06
10

11

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಜಾತ್ರಾ

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್

ಶಕುವಂತಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ
1

7.9
ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು 8.3
ವಿದ್ಯಾತ್

5

10

ಜಲ್ಲೆ: ಕೇಲಾರ
ಕ್ೀತರಾ: ಕಜಿಎಫ್

8.1

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

8.6

ಯಾವುದರಲ್್ಲ ಎಷ್ಟಿ ಅಂಕ ?
ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

8.13
10

7.9

ರಸ್ತಿ

ಬಿಜೆಪಿ

ವೈ. ರಾಮಕ್ಕ

1

8.1
ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು 8.3
ವಿದ್ಯಾತ್

5

10

7.9

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

8.1

2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 98 ಮಾರ್
ರ್ಕೊಪೊಲ್
ಲ್ೋ ಬಸ್ ಖರೋದಿ ಅವ್ಯವಹಾರ

ಸಿಐಡಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ತನಿಖೆ ಹೆ
ಹೆೊ
ೊಣೆ
ಕೆೀವಂದರಾ ಸೂಚನ ಮೀರೆಗೆ
ಖರಿೀದಿ: ಅಶೀಕ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಭಾರಿ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿ
ರುವಾಗಲೆೇ
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆದ 98 ಮಾರ್ಕಾಪೊಲೇ ಬಸ್ಗಳ ಖರಿೇದಿಗೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ನಿರಕಾರಿಸಿದೆ.
‘ಈ ಖರಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು,
ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸದ್ಯವೇ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನ್
ಹೊರಡಿಸಲ್ದೆ’ ಎೆಂದ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಎಚ್.
ಎೆಂ.ರೇವಣ್ಣ ಸೇಮವಾರ ಮಾರ್ಯಮ ಗೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗೆಗೆ ಸದನ ಸಮಿತ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತುತಿ.
ತೆಂತ್್ರಕವಾಗಿ ಸೂಕತಿವಲಲಿದ ಬಸ್ ಖರಿೇದಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎೆಂದ್ ಸಮಿತ್ ವರದಿ ನಿೇಡಿತುತಿ. ಇದನ್ನೆ ಆರರಿಸಿ
ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಎೆಂದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2008 ರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶೇಕ್
ರಾಜ್ಯೇತ್ಸವ ರ್ಡುಗೆ ಎೆಂದ್ ಮಾರ್ಕಾಪೊಲೇ
ಬಸ್ಗಳನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದದುರು. ‘ಹವಾ
ನಿಯೆಂತ್್ರತ ಟಾಟಾ ಮಾರ್ಕಾಪೊಲೇ ಬಸ್ಗಳನ್ನೆ
ವೊಲವೊ ಬಸ್ ದರದ ಮೂರನ್ೇ ಒೆಂದರಷ್ಟಾ ಅೆಂದರ
ಪ್ರತ್ ಬಸ್ಗೆ ₹ 30.49 ಲಕ್ಷ ರ್ಟ್ಟಾ ಖರಿೇದಿಸುತ್ತಿದೆದುೇವ’
ಎೆಂದ್ ಆ ಸೆಂದಭಕಾದಲ್ಲಿ ಅಶೇಕ್ ತ್ಳಿಸಿದದುರು.
ಜೆನರ್ಕಾ(ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನ್ಹರೂ ನಾ್ಯಷನಲ್

ಅಬಕಾನ್ ರಿನಿೇವಲ್ ಮಿಷನ್) ಯೇಜನ್ಯಡಿ
ಬಿಎೆಂಟಿಸಿಗೆ ಬಸು್ಸಗಳ ಖರಿೇದಿಗೆ ಕೇೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
₹ 16 ರ್ೇಟಿ ಅನ್ದಾನ ನಿೇಡಿತುತಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
₹ 14 ರ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿತುತಿ.
ಈ ಬಸು್ಸಗಳ ನಿವಕಾಹಣೆ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಮತುತಿ ಚಾಲಕರಿೆಂದ ಸಾಕಷ್ಟಾ ದೂರುಗಳು ಬೆಂದವು.
ಅವುಗಳೆಂದರ, ಕಕಕಾಶ ಸದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವೇಗ, ಕಳಪೆ
ಗುಣಮಟಟಾದ ಹವಾನಿಯೆಂತ್್ರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರತ್ ಕಿ.ಮಿೇಗೆ
1.4 ಲ್ೇಟರ್ ಇೆಂರನ ಬಳಕ ಮತುತಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ
ಮಾಲ್ನ್ಯ.
ವೇಗ ಹಚಿಚಿಸಲು ಬಸ್ಗಳಿೆಂದ ಹವಾನಿಯೆಂತ್ರಣ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೆ ತೆಗೆದ್ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

4ನೇ

ಪುಟ ನೇಡಿ

ಜಲ್ಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಕ್ೀತರಾ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್್ರಮಾಂತರ

‘2008 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಾಪೊಲೇ ಬಸು್ಸಗಳ
ಖರಿೇದಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನ್ ಮತುತಿ
ಟೆಂಡರ್ ಷರತ್ತಿನ ಅನವೊಯವೇ ಆಗಿತುತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇರಲ್ಲಲಿ’ ಎೆಂದ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ
ಆರ್.ಅಶೇಕ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಹೇಳಿದಾದುರ.
ಜೆನರ್ಕಾ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 22
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 2000 ಬಸು್ಸಗಳನ್ನೆ ಖರಿೇದಿ
ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ. ಇದರ್ಕಾಗಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ
ಇಲಾಖೆ ಜಾಗತ್ಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರದಿತುತಿ. ಯುಪಿಎ
ಸರ್ಕಾರವೇ ಟೆಂಡರ್ ಅೆಂತ್ಮಗಳಿಸಿ
ಟಾಟಾ ಮಾರ್ಕಾಪೊಲೇ ನಿೇಡಲು
ನಿರಕಾರಿಸಿತು. ಬಸು್ಸಗಳ ಖರಿೇದಿ ಪ್ರ್ರಕಿ್ರಯೆ ಕೇೆಂದ್ರ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿದೆೇಕಾಶನದೆಂತೆಯೆೇ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೇೆಂದ್ರ ಪಾಲುದಾರಿಕಯ ಈ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇತುತಿ ಎೆಂದರು.
ಕೇೆಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ರ್ಯಕಾದಶಿಕಾಯವರು
ಟಾಟಾ ಕೆಂಪೆನಿ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದದುರು.
ಎಲಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಮಾರ್ಕಾಪೊಲೇ
ಖರಿೇದಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 10 ವಷಕಾದ
ಹಿೆಂದಿನ ಖರಿೇದಿ ಪ್ರ್ರಕಿ್ರಯೆಯನ್ನೆ ಈಗ
ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸುವ ಹಿೆಂದೆ ರಾಜಕಿೇಯ ದ್ರುದೆದುೇಶ
ಅಡಗಿದೆ ಎೆಂದ್ ಅಶೇಕ್ ಹೇಳಿದರು.

ಯಾವುದರಲ್್ಲ ಎಷ್ಟಿ ಅಂಕ ?
ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

7.70
10

8.1

ರಸ್ತಿ

ಜೆಡಿಎಸ್

ಶಾರದ್ ಪೂರ್ಯಾನಾಯ್ಕ
1

8.3
ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು 7.9

5

10

ಕನಾಕಾಟಕ
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುಲಿವ
ಅದಮ್ಯ ವಿಶ್ವೊಸ
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿ
ದಾದುರ, ಬಿಜೆಪಿಯ
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಉಸುತಿವಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕೇೆಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರರ್ಶ್
ಜಾವಡೆೇಕರ್. ಅದಕಕಾ ಪೂರಕವಾಗಿ
ಪಕ್ಷ ಅನ್ಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡೆಯನ್ನೆ
‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ನಡೆಸಿದ ಸೆಂದಶಕಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆರದಿಟಿಟಾದಾದುರ.

ವಿದ್ಯಾತ್

8.0

ರಸ್ತಿ

6.9

l ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸುರಕ್ಷಾ

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

6.2

ಯಾತ್್ರಯ ಮಹಾಸಂಗಮ

l ‘ಕೆೈ’ ಹಿಡಿದ ನೈಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಖೇಣಿ

12

ಕೆಪಿಜೆಪಿಗೆ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಬೈ?
ಟಿರಟ್ ಹಂಚಿರ ವಿಚಾರ: ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನ ಜ
ಜ್
್ತೆ ಭಿನ್ನಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ
ಸಮಿೇಪಿಸುತ್ತಿದದುೆಂತೆ, ಟಿಕಟ್ ಹೆಂಚಿಕ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನಾಕಾಟಕ ಪ್ರಜಾಕಿೇಯ
ಜನತ ಪಕ್ಷದ (ಕಪಿಜೆಪಿ) ಸೆಂಸಾಥೆಪಕ
ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ ಮತುತಿ ಪಕ್ಷದ ನ್ೇತೃತವೊ
ವಹಿಸಿರುವ ನಟ ಉಪೆೇೆಂದ್ರ ಮಧ್್ಯ
ಭಿನನೆಮತ ಸ್ೇಟಗೆಂಡಿದೆ.
ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ
ಬೀಸತತಿರುವ ಉಪೀಂದರಾ, ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವ
ಬಗೆಗೆ ನೀರವಾಗಿ ಯಾವುದೆೀ ಹೀಳಿಕೆ

ನ ೀ ಡ ದಿ ದ್ದ ರೂ ,
‘ ಮ ಂ ಗ ಳ ವಾ ರ ದ
ವರೆಗೆ (ಮಾ. 6)
ಕ್ದು
ನೀಡಿ’
ಎಂದು
ಟಿ್ೀಟ್
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ಉಪೋಂದ್ರ
ಅಭಯೆರ್್ಬಗಳ ಆಯಕಾ
ಪರಾ ಕ್ರಾ ಯ ಯ ಲಿ್ಲ
ಸಹಿ ಮಾಡುವ (ಸೈನಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ)
ಅಧಿಕ್ರಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹೀಶ್
ಗೌಡ ಮತ್ತಿ ಉಪೀಂದರಾ ಮಧ್ಯೆ
ಭಿನ್ಮತ ಮೂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ

ಪಕ್ಷವೀ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಕೆಪಿಜೆಪಿಯ ಕೊೀರ್ ಸಮಿತಯ 13
ಸದಸಯೆರ ಪೈಕ್ ಕೆಲವರು ಉಪೀಂದರಾ
ವಿರುದ್ಧ ಅತೃಪಿತಿ ವಯೆಕತಿಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಉಪೀಂದರಾ ಯಾರನ್್ ವಿಶ್್ಸಕೆಕಾ
ತೆಗೆದುಕೊಳಳುದೆ,
ಏಕಪಕ್ೀಯ
ವಾಗಿ ನಧಾ್ಬರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತತಿದ್ದರು
ಎನ್ಲಾಗಿದು್ದ, ಇದು ಪದಾಧಿಕ್ರಿಗಳ
ಅಸಮಾಧಾನಕೆಕಾ ಕ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಗೊತ್ತಿಗಿದೆ.

1 2 ನೇ

ಪುಟ ನೇಡಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್್ಯ ಜ
ಜ್
್ೋಡಣೆ

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅವಕಾಶ
ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಮೊಬೈಲ್
ಗಾ್ರಹಕರು ಇನ್ನೆ ಮೆಂದೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್
ಸೆಂಖೆ್ಯಗೆ ಎಷ್ಟಾ ‘ಸಿರ್’ ಜೇಡಣೆ
ಯಾಗಿವ ಎೆಂದ್ ಒೆಂದ್ ಎಸ್ಎೆಂಎಸ್
ಮೂಲಕ ತ್ಳಿಯಬಹುದ್.
ಸಿಮ್
ಪಡೆಯುವಾಗ
ಗ್ರಾಹಕರು
ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ಆಧಾರ್
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ೀ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ
ಬಳಸುವುದನ್್ ತಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ

ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕ್ರ
(ಯುಐಡಿಎಐ) ಈ ಹೊಸ ಆಲೀಚನ
ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಯಂದಿಗೆ
ಮೊಬೈಲ್
‘ಸಿಮ್’
ಜೀಡಣೆಯಾಗಿದೆಯೀ
ಅಥವಾ
ಇಲ್ಲವೀ ಎನ್್ವುದನ್್ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಲು
ಇದೆೀ 15ರ ಒಳಗ್ಗಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್
ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಸೀವ ಒದಗಿಸುವಂತೆ

ಎಲ್ಲ
ಸೀವಾದಾತ
ಕಂಪನ
ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕ್ರ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಿಮ್ ವಿತರಣೆಯ ವೀಳೆ ಬೀರೆ
ಗ್ರಾಹಕರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್್
ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಬ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತತಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಗಳ
ಪರಾತನಧಿಗಳ್ ಮತ್ತಿ ಮಾರಾಟಗ್ರರ
ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೆೀಳಿ ಬಂದ ಕ್ರಣ
ಪ್ರಾಧಿಕ್ರ ಈ ನಧಾ್ಬರ ಮಾಡಿದೆ.
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ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಎಂ.ಸ. ಮೇಹನ ಕುಮ್ರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಗುಂಡ್ಲುಪಯೋಟೆ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

8.9
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 8.8

7.77

ವಿದ್್ಯತ್

10

5

10

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ನಪಾ್ಪಣಿ

7.8

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

8.0

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

8.9
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.0

7.6 3

8.8

ರಸ್ತು

ಬ್ಜೆಪಿ

ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ

ವಿದ್್ಯತ್

10

5

10

ಜಿಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಕುಮಟಾ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

9.1

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

9.2

1

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.4
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.4

6. 83

8.5

ರಸ್ತು

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಶಾರದಾ ಮೇಹನ ಶ್ಟಟಿ

ವಿದ್್ಯತ್

10

5

10

6.9

ರಸ್ತು

7.1

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.7

ಶಾಸಕಿಯರ ಪೈಕಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮುಂಚೂಣಿ
ಮುಖ್ಯಂಶಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ
ಎಲಲಿರೂ
ಪ್ರಥಮ
ದರ್ಜೆಯಲಲಿಲೇ
ಉತಿ್ಲೇರಜೆರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್್ ಮಕ್ಕಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ, ತಲೇರದ್ಳ ಕ್ಲೇತ್ರದ
ಶಾಸಕಿ ಉಮಾಶ್ರಲೇ ಅಗ್ರ ಶ್ರಲೇಯಾಂಕ
ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ. ಅಲಲಿದೆ, 224 ಶಾಸಕರ
ಪೈಕಿ ಮೂರನಲೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ
ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು
ಹಾಂದ್ದ್ದಾರೆ.
ಕುಮಟಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಶಾಸಕಿ
ಶಾರದ್ ಮಲೇಹನ ಶಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ
ಅಾಂಕ ಪಡೆದು, ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನಯ
ಸ್ಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಣ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಾಂ.ಸಿ.
ಮಲೇಹನಕುಮಾರಿ
7.77
ಅಾಂಕ
ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕನಲೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಾಂದು ವರಜೆದ ಹಿಾಂದಷಟಿಲೇ ಇವರು

l 224 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ
ಉಮ್ಶಿ್ರ್ರೇರ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾಥಾನ
l ಎಲಾಲೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ರಾಮಕ್
ಸ್ಧನ ಉತತಾಮ
l ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತ: ಜೊಲ್ಲೆರ್
ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ
ಶಾಸಕಿಯಗಿ
ಆಯ್್ಕಯಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಾಂದ್ನ ನಾಲ್್ಕ ವರಜೆ ಅವರ
ಪತಿ ದ್ವಾಂಗತ ಮಹದೆಲೇವ ಪ್ರಸ್ದ್ ಈ
ಕ್ಲೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತಿ್ದದಾರು.
‘ದಕ್ಷ್’ ನಡೆಸಿದ ಸಮಲೇಕ್ಯಲ್ಲಿ 28
ಪ್ರಶನುಗಳನ್ನು ಕೆಲೇಳಲಾಗಿತ್್. ಇದರಲ್ಲಿ
ಕನ್ನ್ ಮತ್್ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಉದ್ಯಲೇಗ
ಮತ್್ ತರಬಲೇತಿ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತ, ಆಸಪಿಪಿತ್ರ
ಸೌಕಯಜೆ, ಶಾಸಕರ ವಿಶಾವಾಸ್ಹಜೆತ,
ಲಭ್ಯತ ಮತಿ್ತರ ಸಾಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತ್

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೆಕಾರ್ಜುನ

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ದ್ವಣಗೆರ ಉತತುರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

6.8
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 9.8

6.46

ವಿದ್್ಯತ್

10

5

ರಸ್ತು

4.6

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.8

10

1

7.5
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.8

7.42

10

ವಿದ್್ಯತ್

7.5

ರಸ್ತು

8.0

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೈಸೂರು
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ನರಸಿಂರರಾಜ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

5

1

8.5
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 9.5
ವಿದ್್ಯತ್

10

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

7.09

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಶಾಸಕಿಯಗಿ
ಹಾಂದ್ರುವ
ಅನ್ಭವದಲ್ಲಿ
ಹಿರಿಲೇಕರಾಗಿರುವ ಶಕುಾಂತಳಾ ಶಟ್ಟಿ
ಮೂರನಲೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾ್ರಮಲೇರ
ಪ್ರದೆಲೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 7.9 ಅಾಂಕ
ಪಡೆದ್ದದಾರೂ ನಗರ ಪ್ರದೆಲೇಶದಲ್ಲಿ
ಇವರ ಅಾಂಕ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾರ 9
ದ್ಟ್ದೆ. ಆದರೆ, ಸರಾಸರಿ ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಕಡಿಮೆಯಗಿದೆ.
ನಿಪ್ಪಿಣಿ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಬಿರ್ಪಿ ಶಾಸಕಿ
ಶಶಕಲಾ
ಜೊಲಲಿ
7.63
ಅಾಂಕ
ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ. ಆದ್ಯತಾ ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಸರಾಸರಿ 8 ಅಾಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ,
ಕೆಲವು ವಿರಯಗಳಲ್ಲಿ 6ಕೆ್ಕ ಇಳಿದ್ದ್ದಾರೆ.
ಶವಮಗ್ಗ
ಗಾ್ರಮಾಾಂತರ
ಕ್ಲೇತ್ರದ ರ್ಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದ್
ಪೂಯಜೆನಾಯ್ಕ ಬಿರ್ಪಿಯ ಶಶಕಲಾ
ಅವರನ್ನು ಒಟಾಟಿರೆ
ಅಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ
ಹಿಾಂದ್ಕಿ್ಕದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 22 ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಅಾಂಕ 6.9ರಷ್ಟಿದೆ.

ತನ್ೇರ್ ಸೇಠ್

8.5

ಯು.ಟ. ಖಾದರ್
ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಮಂಗಳೂರು

ಪ್ರ ಸ್್ಪಿಸಲಾಗಿತ್್.
ಅ ವೆ ಲಲಿ ವು ಗಳ ನ್ನು
ಕೂಡಿಸಿ, ಸರಾಸರಿ
ಅ ಾಂ ಕ ಗ ಳ ನ್ನು
ನಿಲೇಡಲಾಗಿದೆ.
ಮ ದ ಲ
ಉಮಾಶ್ರೀ
ಶ್ರ ಲೇ ಣಿ ಯ ಲ್ಲಿ ರು ವ
ಉಮಾಶ್ರಲೇ ಈ ಎಲಲಿ ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಸರಾಸರಿ 7ರಿಾಂದ 9 ಅಾಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ.
ಸಮಲೇಕ್ಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಾಂಕ ಪಡೆದ್ರುವ
ಶಾರದ್ ಶಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
6.4ಕಿ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಾಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಉಳಿದ 23 ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3ರಿಾಂದ
4 ಅಾಂಕ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಲೇಗಾಗಿ ಅವರು
ಕೊನಯ ಸ್ಥಾನಕೆ್ಕ ಹಲೇಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮದಲ ಬಾರಿಗ್ ಶಾಸಕಿಯಗಿರುವ
ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಬಿರ್ಪಿಯ ವೆೈ.ರಾಮಕ್ಕ
ಎರಡನಲೇ
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲಲಿ
ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಧನ 8.3
ಅಾಂಕವನ್ನು ದ್ಟ್ರುವುದು ವಿಶಲೇರ.

ರಸ್ತು
ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

10

1

6.9

ರಸ್ತು

6.8

5

10

ಬೆಂಗಳೂರು:
ರಾಜಕರರವನನುಲೇ
ಉಟಟಿಾಂಡು ಬಳೆದ್ರುವ ಕುಟಾಂಬಕೆ್ಕ
ಸ್ಲೇರಿದ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಲೇತ್ರದ
ಮತದ್ರರ ಅಭಿಲಾಷ, ನಿರಿಲೇಕ್ಗ್
ತಕ್ಕಾಂತ
ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯ್ಲೇ,
ಮಾಡುತಿ್ದ್ದಾರೆಯ್ಲೇ?
ಸಮಲೇಕ್ಯಲ್ಲಿ
ಇಾಂತಹದಾಂದು
ಪ್ರಶನು ಇರಲ್ಲಲಿವಾದರೂ ದತಾ್ಾಂಶ
ಆಧರಿಸಿ ವಿಶಲಿಲೇರಣೆಗ್ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ್ಗ
‘ದಡ್ಡ’ವರ ಮಕ್ಕಳೆಲಲಿ ದಡ್ಡ ಮಟಟಿದ
ಸ್ಧನ
ಮಾಡದೆಲೇ
ಇರುವುದು
ಪತ್ಯಗಿದೆ.
ಎರಡು
ತಲಮಾರುಗಳಿಾಂದ

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ರಾಜಶ್ೇಖರ ಪಾಟೇಲ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೀದರ್
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಹುಮನಾಬಾದ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.26

10

1

6.9
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.2
ವಿದ್್ಯತ್

5

ರಸ್ತು

7.1

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

7.2

10

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

5.29

10

6
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 5.7
ವಿದ್್ಯತ್

6.1

ರಸ್ತು

6.3

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

5

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.59

10

1

6.7
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 6.3
ವಿದ್್ಯತ್

6.3

ರಸ್ತು

6.9

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.7

6.7
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.5
ವಿದ್್ಯತ್

10

ರಸ್ತು

6.7

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.2

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

8.3
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 8.3
ವಿದ್್ಯತ್
ರಸ್ತು
ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

10

ಜಿಲ್ಲೆ: ಕಲಬುಗಿಗಿ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಕಲಬುರ್್ಹ ದಕ್ಷಿಣ

10

10

ವಿದ್್ಯತ್

8.1

ರಸ್ತು

7.7
7

ಜಿಲ್ಲೆ: ವಿಜಯಪುರ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಬಬಲೆಯೋಶವಾರ

7.6
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.8
ವಿದ್್ಯತ್

6.16

10

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಗಾಂಧಿನಗರ

7.6

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

9.9

10

ಬ್ಜೆಪಿ

8.5
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 8.2
ವಿದ್್ಯತ್
ರಸ್ತು

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.96

10

6.9
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.2
ವಿದ್್ಯತ್
ರಸ್ತು
ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.3
7.1
7.8

ಕಾಂಗೆರೆಸ್
1

6.8
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 6.8
ವಿದ್್ಯತ್

10

10

6.9

ರಸ್ತು

6.7

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.8

1

5

5.4
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 6
ವಿದ್್ಯತ್

10

5.8

ರಸ್ತು

5.7

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

5.5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
1

4.9
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 4.7
ವಿದ್್ಯತ್

5.3

ರಸ್ತು

5.6

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.3

5

10

ಬ್ಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾವೀರಿ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಹಿಯೋರಯೋಕೆರೂರು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

7.1
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.5
ವಿದ್್ಯತ್

5

10

6.8

ರಸ್ತು

8

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

7

ಜೆಡಿಎಸ್

ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
10

5

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

10

5

6.4

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.5

1

3.7

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

10

ಮೆೈಸೂರಿನ ನರಸಿಾಂಹರಾಜ ಕ್ಲೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ
ಸ್ಲೇಠ್ 7.09 ಅಾಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಶ್ ಅವರ
ಪುತ್ರ, ಹರಪನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಶಾಸಕ
ಎಾಂ.ಪಿ.ರವಿಲೇಾಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಸರಿಲೇಕ ರಾಜಕರಣಿಗಳ
ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಾಂದರೆ 5.02 ಅಾಂಕ
ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಂತ ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಾಂಬ
ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹಾಂದ್, ಎರಡನಲೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ
ಆಯ್್ಕಯದವರು ಗಲೇವಿಾಂದರಾಜ ನಗರ ಕ್ಲೇತ್ರದ
ಪಿ್ರಯಕೃರ್ಣ. ಇವರ ತಾಂದೆ ಎಾಂ. ಕೃರ್ಣಪಪಿ ಸುದ್ಲೇಘಜೆ
ಅವಧಿಯಿಾಂದ ರಾಜಕರರದಲ್ಲಿದುದಾ, ಸದ್ಯ ವಸತಿ
ಸಚಿವ. ಕಿರಿತನಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತಾಸಾಹದ್ಾಂದ
ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿರಿಲೇಕ್ಯಿತ್್. ಆದರೆ,
ಮತದ್ರರು ಇವರಿಗ್ ನಿಲೇಡಿರುವ ಅಾಂಕ 5.29.
ಕಡಿಮೆ ಅಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದ್ರುವವರ ಪೈಕಿ
ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು.

7.26

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

ರಸ್ತು

ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ

ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾಸನ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಹೊಳೆ ನರಸಿಯೋಪುರ

ವಿದ್್ಯತ್

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ರರಪನರಳಿಳಿ

7.7

ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ

10
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 4.4

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.8

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

1

ಎಂ.ಪ್. ರವಿೇಂದ್ರ
10

10

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಕಲಬುಗಿಗಿ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಜೆಯೋವರ್್ಹ

10

5

7.3

ಅಜಯ್ ಸಂಗ್

5.02

1

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.5

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.8

ರಸ್ತು

7.9

ರಸ್ತು

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5.54

5

ವಿದ್್ಯತ್

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

ದಶಕಗಳಿಾಂದ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಅನ್ನು ಪರಲೇಕ್ಷವಾಗಿ
‘ಆಳಿದ’ ದ್ವರಗ್ರೆಯ ಶಾಮನ್ರು
ಶವಶಾಂಕರಪಪಿ ಪುತ್ರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜೆನ
ಈಗ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ. ಎರಡನಲೇ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೇತ್ರದ
ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಅವರದುದಾ ನಿರಾಸಕಿ್ ಎಾಂಬುದನ್ನು
ಮತದ್ರರು ತಲೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದಲ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ
ಉತಿ್ಲೇರಜೆರಾಗಿದ್ದಾರಾದರೂ ಪಡೆದ ಅಾಂಕ ಏಳನ್ನು
ತಲ್ಪಿಲಲಿ.
ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಹೆಸರಾಗಿದದಾ ದ್ವಾಂಗತ
ಬೈರೆಲೇಗೌಡರ ಪುತ್ರ ಕೃರ್ಣ ಬೈರೆಲೇಗೌಡ ಈಗ ಕೃಷ್
ಸಚಿವ. ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಬಾ್ಯಟರಾಯನಪುರ
ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಇವರು ಪಡೆದ್ರುವ ಅಾಂಕ
ಆರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಲಲಿ.
ಮುತಸಾದ್ದಾ ರಾಜಕರಣಿ ಎಾಂದೆಲೇ ಹೆಸರಾಗಿದದಾ
ಎಾಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಶ್ ಹಾಗೂ ಅಜಿಲೇಜ್ ಸ್ಲೇಠ್ ರಾಜ್ಯ
ರಾಜಕರರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು.
ಸ್ಲೇಠ್ ಪುತ್ರ ತನಿವಾಲೇರ್ ಸ್ಲೇಠ್ ಈಗ
ಪ್್ರಥಮಕ ಮತ್್ ಪ್್ರಢಶಕ್ಷರ
ಸಚಿವ.

1

8.00
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.4

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

10

5

1

ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೇಲ

9.2

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.8

7.9
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 8.2

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

ಜಿಲ್ಲೆ: ಧಾರವಾಡ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಪಶಿಚಿಮ

10

10

10

6.80

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.79

5

8.5

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

9.4

1

ರಸ್ತು

ಅರವಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಲಲೆದ

ಬ್ಜೆಪಿ

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.89

10

10

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

8.6

ಹುಲಕೊಲೇಟ್ ರಾಜಕರರ ಕುಟಾಂಬದ
ಕುಡಿಯಗಿರುವ, ಹಾಲ್ ಗಾ್ರಮಲೇಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ
ಎಚ್.ಕೆ. ಪ್ಟ್ಲೇಲ ಮಾತ್ರ ‘ದಡ್ಡ’ವರ ಮಕ್ಕಳ
ಸ್ಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಲೇಕರು. ಸಮಲೇಕ್ಯಲ್ಲಿ 10ಕೆ್ಕ
ಅವರು ಪಡೆದ್ರುವ ಅಾಂಕ ಕೂಡ 8.19.
ಸುದ್ಲೇಘಜೆ ಅವಧಿಯಿಾಂದ
ರಾಜಕರರದಲ್ಲಿರುವ, ಸದ್ಯ ಲಲೇಕಸಭೆಯ
ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಸಾಂಸದ್ಲೇಯ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜೆನ
ಖಗ್ಜೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪಿ್ರಯಾಂಕ್ ಖಗ್ಜೆ ಪ್ರಸು್ತ
ಪ್ರವಾಸೊಲೇದ್ಯಮ ಸಚಿವ. ಕ್ಲೇತ್ರದ ಮತದ್ರರು
ಇವರಿಗ್ 8.01 ಅಾಂಕ ನಿಲೇಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೆಲೇ ಮಾದರಿಯ ಮತ್ಾಂದು
ಕುಟಾಂಬವಾದ ಬಿ.ಎಾಂ. ಪ್ಟ್ಲೇಲ ಪರಾಂಪರೆಗ್
ಸ್ಲೇರಿರುವ, ಹಾಲ್ ಜಲಸಾಂಪನ್್ಮಲ ಸಚಿವ ಎಾಂ.ಬಿ.
ಪ್ಟ್ಲೇಲರು ನಿಲೇರಾವರಿ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತಾಸಾಧನ
ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೆಲೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸವಾಕ್ಲೇತ್ರ
ಬಬಲಲೇಶವಾರಕೆ್ಕ ಸ್ಕಷ್ಟಿ ಅನ್ದ್ನವನ್ನು
ನಿಲೇಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮತದ್ರರು ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗ್
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಾಂಕ 6.16.

8.9

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೇಲ ರೇವೂರ

1

ವಿದ್್ಯತ್
ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

7.46

5

6.8

9.6
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 8.9

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಚಿಕ್ಯೋಡಿ –ಸದಲಗಾ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

8.19

ಎಚ್.ಕ. ಪಾಟೇಲರೇ ಉತತಾಮ
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10

5

5

9.8

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ೇರಿ

ಬ್ಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾವೀರಿ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಶಿಗಾಗಾವಿ

7.67

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

1

ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಬ್ಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಶಿಕಾರಿಪುರ

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.1

ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

ಕಾಂಗೆರೆಸ್
1

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಯಾದಗಿರಿ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಸುರಪುರ

6.80

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಸಮಲೇಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಕಲ
ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಯಜೆ ನಿವಜೆಹಿಸಿದದಾ,
ಮಾಜಿ
ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿ್ರ
ದ್ವಾಂಗತ
ಧಮಜೆಸಿಾಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಜಯ್
ಸಿಾಂಗ್, ಈ ಯದ್ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಂತ
ಕಡಿಮೆ ಅಾಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ
ಪ್ರಧಾನಿ,
ಮಾಜಿ
ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿ್ರ ದೆಲೇವೆಲೇಗೌಡರ ಮಗ
ಎಚ್.ಡಿ. ರೆಲೇವರ್ಣ ತಮ್ಮ ಕ್ಲೇತ್ರದ್ಾಂದ
ಎಾಂದೂ ಆಚೆಗ್ ನಲೇಡದ, ಹಾಸನ
ಬಿಟಟಿ ಬಲೇರೆ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ತಲಯನನುಲೇ
ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರು. ಒಾಂದು ದಶಕಗಳ
ಕಲ
ಸಚಿವರೂ
ಆಗಿದದಾವರು.
ಹಾಗಿದದಾರೂ ಅವರು ಪಡೆದ ಅಾಂಕ 7ರ
ಗಡಿಯನ್ನು ತಲ್ಪಿಲಲಿ.

ಜಿಲ್ಲೆ: ಗದಗ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಗದಗ

7.2

ರಸ್ತು

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

5.3

ರಾಜ ವಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ

7.2

ಪ್್ರಯ ಕೃಷ್ಣ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಿ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಗೊಯೋವಿಂದರಾಜನಗರ

ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿ್ರಯಗಿದದಾವರು.
ಅವರ
ಪುತ್ರ ಬಿ.ವೆೈ. ರಾಘವೆಲೇಾಂದ್ರ 2014ರಿಾಂದ
ಶಕರಿಪುರ ಕ್ಲೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತಿ್ದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಪಡೆದ್ರುವ ಅಾಂಕ 7ನ್ನು
ದ್ಟ್ಲಲಿ. ಈ ಕ್ಲೇತ್ರಕೆ್ಕ ಅಾಂಟ್ಕೊಾಂಡಿರುವ
ಸೊರಬ ಕ್ಲೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ, ಮಾಜಿ
ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿ್ರ
ಎಸ್.
ಬಾಂಗಾರಪಪಿ
ಪುತ್ರರೂ ಆದ ಮಧು ಕೂಡ ಅದೆಲೇ
ಆಸುಪ್ಸಿನ ಸ್ಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ,
ರಾಘವೆಲೇಾಂದ್ರಗಿಾಂತ
ಮುಾಂದ್ದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿ್ರ ದ್ವಾಂಗತ
ಗುಾಂಡೂರಾವ್ ಪುತ್ರ, ಸದ್ಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿ
ಕಯಜೆಧ್ಯಕ್ಷರೂ
ಆಗಿರುವ
ದ್ನಲೇಶ್
ಗುಾಂಡೂರಾವ್
ಏಳರ

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಎಚ್.ಕ. ಪಾಟೇಲ

ದಿನೇಶ್ ಗಂಡೂರಾವ್

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೀಟೆ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಹುನಗುಂದ

7 .68

‘ದೊ
ದೊಡ್ಡ’ವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರೆೇ?
ರಾ ಜ ಕ ರ ರ ದ ಲ್ಲಿ ರು ವ
ಕುಟಾಂಬಕೆ್ಕ
ಸ್ಲೇರಿದವರು,
ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿ್ರಯಗಿದದಾವರ
ಮಕ್ಕಳು
ತಾವು
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ
ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ಸ್ಧನಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ
ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ ಎಾಂದು ಹುಡುಕಿದರೆ
ಅಚಚುರಿಯ ಫಲ್ತಾಾಂಶ ಕಣಿಸುತ್ದೆ.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿ್ರಗಳ ಪುತ್ರರ
ಪೈಕಿ ಶಗಾ್ಗವಿ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಬಿರ್ಪಿ ಶಾಸಕ
ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ ಮಾತ್ರ 10
ಅಾಂಕಗಳಿಗ್ 7.67 ಅಾಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ.
‘ನವ ಕನಾಜೆಟಕ ನಿಮಾಜೆರ’ದ
ಕನಸು
ಬಿತ್್ತಾ್
ಹಲೇಗುತಿ್ರುವ
ಬಿರ್ಪಿಯ ಮುಖ್ಯಮಾಂತಿ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಜೆ
ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪಪಿ

ವಿದ್್ಯತ್

ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ

ರಾಜಕೇಯ ಧುರೇಣರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

1

9.2
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 9.6

10

7.1

ವಿದ್್ಯತ್
ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

8

7.1
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 6.2

5.77

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

8.0 1

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.1

10

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಬಾ್ಯಟರಾಯನಪುರ

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಪ್್ರಯಾಂಕ್ ಎಂ ಖರ್ಜು
ಜಿಲ್ಲೆ: ಕಲಬುಗಿಗಿ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಚಿತ್ತುಪುರ

15. ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
16. ಗುಣಮಟಟುದ ನಯೋರು ಪೂರೈಕೆ
17. ಭಯಯೋತ್್ಪದಕ ನಗರೆರ
18. ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು
19. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
20. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತತುಮ ಬಲೆ
21. ನಯೋರಾವರಿ ಯಯೋಜನೆಗಳು
22. ಬ್ತತುನೆ ಬ್ಯೋಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ
23. ಕಸ ವಿಲೆಯೋವಾರಿ
24. ಭರೆಷ್ಟುಚಾರ ನಗರೆರ
25. ಕೆರ ಪುನರುಜ್ಯೋವನ
26. ಪಾರ್ಹಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ
27. ಉದ್್ಯನಗಳ ನವ್ಹರಣೆ
28. ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಗ್ ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟಿ
ಆದ್ಯತ ನಿಲೇಡಿದ್ದಾರೆ ಎಾಂಬ ಪ್ರಶನುಯನ್ನು
ಸಮಲೇಕ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲೇಳಲಾಗಿತ್್. ನಗರ
ಪ್ರದೆಲೇಶದ ಮತದ್ರರು ಉಮಾಶ್ರಲೇಗ್
10 ಅಾಂಕ ಕೊಟ್ಟಿದದಾರೆ, ಗಾ್ರಮಲೇರ
ಮತದ್ರರು 7.9 ಅಾಂಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೇಹನ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗ್ 9.6 ಅಾಂಕ
ಸಿಕಿ್ಕದೆ. ಬಹುತಲೇಕರು ಸರಾಸರಿ 7.8ರಿಾಂದ 8.3 ಅಾಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ,
ಶಶಕಲಾ ಜೊಲಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಾಂದರೆ 3.8 ಅಾಂಕ
ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಶೌಚಾಲಯದ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಭವಿಸುವಷ್ಟಿ
ಯತನಯನ್ನು ಬಲೇರೆ ಯರೂ ಅನ್ಭವಿಸಲಾರರು. ಈ ವಿರಯದಲ್ಲಿ
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆದ್ಯತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಾಂಬ ಪ್ರಶನುಗ್ ಉಮಾಶ್ರಲೇ ಹಾಗೂ
ಶಾರದ್ ಪೂಯಜೆನಾಯ್ಕ 10 ಅಾಂಕ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು 7.9
ಅಾಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ. ಆರಲೇಗ್ಯ ಸ್ಲೇವೆ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಶಾರದ್ ಶಟ್ಟಿ ಬಿಟಟಿರೆ
ಉಳಿದವರು ಸರಾಸರಿ 7.5 ಅಾಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

7.7

ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

10

5

ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷೆ

1. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ
2. ಉತತುಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
3. ಉತತುಮ ರಸ್ತು
4. ಶಾಸಕರ ಲಭ್ಯತೆ
5. ಉತತುಮ ವಿದ್್ಯತ್ ಸೌಲಭ್ಯ
6. ಉದ್ಯಯೋಗಾವಕಾಶ
7. ಉದ್ಯಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
8. ಉದ್ಯಯೋಗ ತರಬಯೋತಿ
9. ಶಾಸಕರ ವಿಶಾವಾಸಾರ್ಹತೆ
10. ಆಸ್ಪತೆರೆಗಳು
11. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ
12. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಲಭ್ಯತೆ
13. ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಯೋಗ ಪೂರೈಕೆ
14. ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಕ್ಷೆೇತ್ರ: ಸೊರಬ
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ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು
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10

1

6.1
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 6.2
ವಿದ್್ಯತ್

7.0

ರಸ್ತು

7.7

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.7

5

10
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ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ: ತುಮಕೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಿರಾ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

5

8.89
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.33

8.19

10

ವಿದ್ಯುತ್

7.78

ರಸ್್ತ

8.89

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

1

5

8.85
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.92
ವಿದ್ಯುತ್

10

ರಸ್್ತ

8.85

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9.06

10

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

8.06
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.06

7.9

ವಿದ್ಯುತ್

10

5

8.18

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.72

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿವಾಜಿನಗರ

1

6.89
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.61

6.70

ವಿದ್ಯುತ್

10

6.89

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.72

ಕೆಷೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಕನ್ನು ಮತ್್ತ ಸುವಯುವಸ್ಥೆ
2. ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗ್ ವಯುವಸ್ಥೆ
3. ಉತ್ತಮ ರಸ್್ತ
4. ಶಾಸಕರ ಲಭಯುತೆ
5. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭಯು
6. ಉದಯುೀರ್ವಕಶ
7. ಉದಯುೀಗ ಮತ್್ತ ಶಿಕ್ಷಣ
8. ಉದಯುೀಗ ತರಬೆೀತಿ
9. ಶಾಸಕರ ವಿಶಾವಾಸಾರ್ವತೆ
10. ಆಸ್ಪತೆರೆಗಳು

11. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ
12. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಲಭಯುತೆ
13. ಕೃಷಿಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಯುೀಗ
ಪೂರೆೈಕ
14. ಆಹಾರ ಸಬಿಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ
15. ಒಳಚರಾಂಡಿ ವಯುವಸ್ಥೆ
16. ಗುಣಮಟಟುದ ನೀರು ಪೂರೆೈಕ
17. ಭಯೀತ್್ಪದಕ ನಗರೆರ
18. ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
19. ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ

6.67

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

4.89

ರಾಜಧಾನಿಯವರ ಸಾಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ನೀತೃತವಾದ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕಾ್ಯರದಲ್ಲಿ ಸಚ್ವರಾಗಿ ಜನಪಿ್ರಯ,
ಜನಪರ
ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸಿದವರು
ಅನೀಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ವರಾಗಿ ಯಶಸಿವಾಯಾದವರು,
ಉತ್ತಮ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟಟುದೆದಾೀವ ಎಂದು
ಪ್ರತಿಪ್ದ್ಸುತಿ್ತರುವವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತ
ಕ್ಷೆೀತ್ರಕೆಕೆ ಏನ್ ಕಡುಗೆ ಕಟಟುದ್ದಾರೆ?
ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಮತ ಹಾಕ್ದ ‘ಮಹಾಪ್ರಭು’ಗಳ
ನಿರಿೀಕ್ಷೆ, ಅಪೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ರ್ಲುಕೆ ಮಕಾಕೆಲು ವಷ್ಯ
ಸಕಾ್ಯರವನ್ನು ಮನನುಡೆಸಿದವರು ಎಷಟುರಮಟಟುಗೆ
ಸ್ಂದ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೆದ
ಅಂಕ್–ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕವೀ ತೀರಿಸುವ ವಿಶ್ಲಿೀಷಣೆ
ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮತದ್ರರ
ಅಭಿಪ್್ರಯ
ಆಧರಿಸಿ,
ಸಚ್ವರಿಗೆ ಅಂಕ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನನುಷಟುೀ ಇಲ್ಲಿ
ಕ್ರೀಡಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಚ್ವರ ಪೈಕ್ ಗಣಿ ಮತು್ತ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಚ್ವ
ವಿನಯ ಕುಲಕಣಿ್ಯ ಅಗ್ರ ಶ್್ರೀಯಾಂಕದಲ್ಲಿದದಾರೆ, ಗೃಹ
ಸಚ್ವ ರಾಮಲ್ಂಗ್ರೆಡಿಡಿ ಕನಯ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನುಡಿದಂತೆ. . .: ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಸಕಾ್ಯರದಲ್ಲಿ ಲೀಕ
ನಿಷ್
ನಿ
ಷ್ಠುರಿ
ರಿಗ
ಗಳ್
ಳ್,, ಜನಪರ ಕಳಕಳಿ ಇರು
ರುವ
ವವರೆ
ರೆಂ
ಂದು

ಬಂಗಳೂರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಚ್ವರ ಪೈಕ್ ವಸತಿ
ಸಚ್ವ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್, ಬಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚ್ವ ಕೆ.ಜೆ. ಜ್ರ್್ಯ ಮಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀಗ್,
ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೆೀಗೌಡ, ರಾಮಲ್ಂಗ್ರೆಡಿಡಿ ಹಿಂದೆ
ಬಿದ್ದಾದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿೀ ನಲ್ಸಿರುವ
ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೆೀತ್ರದ ಶಾಸಕ, ಇಂಧನ ಸಚ್ವ ಡಿ.ಕೆ.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ 6.6 ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತರೆಯೀ ಎಂಬ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮ
ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದುದಾ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಡಿ ಸವಾಲ್
ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5

1

ವಿದ್ಯುತ್

8.5

ರಸ್್ತ

8.42

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

5

6.78
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.11
ವಿದ್ಯುತ್

10

6.78

ರಸ್್ತ

6.78

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.56

10

8.22

1

ವಿದ್ಯುತ್

6.5

ರಸ್್ತ

6.9

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

4.7

5

10

10

ಜಿಲ್ಲೆ:ಕಲಬುರ್ಜ್
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸ್ೀಡಾಂ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ರಾಜ್ಯದ
ಯಾವ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು
ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ
ಮಾಹಿತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಶಾಸಕರ ಸಾಮರ್ಯ್ಯ, ಕ್ಷೆೀತ್ರದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ
ಅವರಿಗಿರುವ
ಕಾಳಜಿಯನ್ನು
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಮಾಡಲು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜತೆ ‘ದಕ್ಷ್’
ಸಂಸ್ಥೆ
ಕೆೈಜೀಡಿಸಿದೆ.
ಶಾಸಕರ
ಕಾಯ್ಯವೈಖರಿ, ಜನರ ಸಮಸ್್ಯಗಳಿಗೆ
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಗಮನ ಮತಿ್ತತರ
ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೀಳೆ
28 ಪ್ರಶ್ನುಗಳನ್ನು ಕೆೀಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು
ಕ್ರೀಡಿೀಕರಿಸಿ
10
ಅಂಕಗಳಿಗೆ
ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷ ಪಡೆದ
ಅಂಕವನ್ನು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ
ದತ್ತಂಶಗಳನ್ನು
ಪ್ರದೆೀಶವಾರು ವಿಭಜಿಸಿ, ಪಕ್ಷವಾರು
ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲಿೀಷಿಸುವ
ಯತನುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕೈ’ಗೆ ಜೈ: ಕರಾವಳಿ
ಕರ್್ಯಟಕದ
ಮೂರು
ಜಿಲ್ಲಿಗಳ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತರೂಢ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಹಾಗೂ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ಯಕರ
ಮಧ್್ಯ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ೀ ಇದೆ.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಆಳಿವಾಕೆಯಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕುಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು
ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಲ್ೀ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಶಾಸಕರ
ಸಂಖ್್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದುದಾ, ಅವರೆೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ
ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೀ ನಮ್ಮ
ಮಂತ್ರ ಎಂದು ಘೀಷಿಸಿಕಳ್ಳುತಿ್ತರುವ
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಎರಡನೀ ಸಾಥೆನಕೆಕೆ
ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್

6.82

7.06
6.66

6.68

7.33
6.53

6.54

ಕಡಿಮ ಅಂಕವನ್ನು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಡೆದ್ದೆ.
ಮಧ್ಯ ಕರ್್ಯಟಕದ (ಚ್ತ್ರದುಗ್ಯ,
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ) ಮೂರು
ಜಿಲ್ಲಿಗಳ ಶಾಸಕರ ಪೈಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅತಿ
ಹೆಚ್ಚಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹಂದ್ದೆ. ಬಿಜೆಪಿ
ಪ್್ರತಿನಿಧ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಎರಡನೀ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ
ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್್ಯ್ಯ
(4 ಶಾಸಕರು) ಕಡಿಮ ಇದದಾರೂ 7.33
ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ಲೆಕ್ಕ: ಹಳೆ ಮೈಸೂರು
ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಕಡಿಮ
ಶಾಸಕರನ್ನುನು
ಹಂದ್ರುವ
ಬಿಜೆಪಿ
ಮೊದಲ
ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಶಾಸಕರ ಪ್್ರತಿನಿಧ್ಯ ಹಂದ್ದದಾರೆ,
ಸಂಖಾ್ಯಬಲದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡನೀ
ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮೂರನೀ
ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದದಾರೆ,
ಜೆಡಿಎಸ್
7.12
ಅಂಕ ಪಡೆದು ಎರಡನೀ ಸಾಥೆನ
ದಕ್ಕೆಸಿಕಂಡಿದೆ.
ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ವಾ್ಯಪಿ್ತಯ
28
ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್–
ಬಿಜೆಪಿ
ಶಾಸಕರು ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನ
ಪ್್ರತಿನಿಧ್ಯ ಹಂದ್ದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ,
ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೊದಲ
ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಡಳಿತರೂಢ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಮೂರನೀ ಸಾಥೆನಕೆಕೆ ಕುಸಿದ್ದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ

7.49

7.07 6.99

7.69
6.53

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜೆಡಿಎಸ್

7.47

7.48
6.09

ವಿದ್ಯುತ್

6.93

7.12

10

ರಸ್್ತ

8.79

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.18

9.52
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.21
ವಿದ್ಯುತ್

9.37

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9.83

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.46

10

7.49
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.61
ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

(ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ)

ಹೈದರಾಬಾದ್
ಕನಾಜ್ಟಕ

ಮಂಬೈ
ಕನಾಜ್ಟಕ

ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್್ಯ ಕಡಿಮ ಇದದಾ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ
ಪಕ್ಷವಾರು ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು
ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲಿ
ಜೆಡಿಎಸ್ ತಲಾ ಮೂವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಹಂದ್ವ.
ಮಧ್ಯ ಕರ್್ಯಟಕದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು
ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನ ಮಾಡಿವ.

ಒಂದು ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ನಿದ್್ಯಷಟು ಪಕ್ಷಕೆಕೆ ಸ್ೀರಿರುವ
ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದುದಾ, ಅವರ ಪೈಕ್ ಕಡಿಮ
ಅಂಕ ಪಡೆದವರೆೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿದದಾರೆ,
ಸರಾಸರಿ ಗಣಕ ಮಾಡಿದ್ಗ ಪಕ್ಷ ಪಡೆದ ಅಂಕ
ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಮೂವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂದ್ದೆ.

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.12

10

7.19
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.24
ವಿದ್ಯುತ್

7.18

ರಸ್್ತ

7.24

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.82

10

1

7.21
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.73
ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

10

10

ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ವಿದ್ಯುತ್

7.61

ರಸ್್ತ

7.28

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.17

1

6.78
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.17
ವಿದ್ಯುತ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಗೌರಿಬಿದನ್ರು

ರಸ್್ತ

6.72

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.17

1

7.10
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.07
ವಿದ್ಯುತ್

7.79

ರಸ್್ತ

7.44

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.67

10

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5.25

10

7.11

5

10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.07

10

6.56

ಎನ್.ಎಚ್. ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ
10

5

7.71 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದೆಲಲಿರೂ 8ರ
ಗಡಿ ದ್ಟದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೀಳಿವಾಡ ಹಿನನುಡೆ
ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಉಪ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಚ್. ಶಿವಶಂಕರ
ರೆಡಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಮ ಶ್್ರೀಣಿ
ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ.

ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯ್ಯ ನಿವ್ಯಹಿಸಿರುವ
ಕಾಗೀಡು ತಿಮ್ಮಪ್, ರಮೀಶಕುಮಾರ್, ಜಗದ್ೀಶ
ಶ್ಟಟುರ್, ಕೆ.ಜಿ. ಬೀಪಯ್ಯ 14ನೀ ವಿಧಾನಸಭೆಯ
ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪೈಕ್ ಬೀಪಯ್ಯ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ವಿದ್ಯುತ್

1

6.94
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.28

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.8

7.04
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.59

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.54

5

9.89

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಿಷೇದರ್
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭಾಲ್ಕೆ

7.69

1

7.94

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.94

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

8.06

ರಸ್್ತ

ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್್ರ

10

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಏಳಕೆ್ಷೇರದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಷೇಳಿವಾಡ
224 ಶಾಸಕರಿಗೆ ಉತ್ತರದ್ಯಯಾಗಿರುವ
ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ಕೀಳಿವಾಡ ತಮ್ಮ
ಮತಕ್ಷೆೀತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 6.78 ಅಂಕ
ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್

5

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾಸನ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅರಕಲಗೂಡು

10

5

1

ಎ. ಮಂಜು

5 .9 7

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

8.07

7.11
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.28

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾವೇರಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಾವೀರಿ

8

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.3

ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ

ಹಳೆ ಮೈಸೂರು

ಮೂವರೂ 6.8ರಿಂದ 7.47ವರೆಗಿನ ಅಂಕ
ಪಡೆದ್ದದಾರೆ, ಸರಾಸರಿ ಲ್ಕಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಷದ
ಅಂಕ ಅಂದ್ಜು 7 ದ್ಟ್ತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದ
40ಕೂಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಶಾಸಕರಿರುವ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ 20ಕೂಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿ ಶಾಸಕರು 6, ಹತು್ತ ಜನ 4 ಹಾಗೂ ಉಳಿದ
ಹತು್ತ ಜನ 8 ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದದಾರೆ, ಸರಾಸರಿ ಲ್ಕಕೆ
ಹಾಕುವಾಗ ಪಕ್ಷವಾರು ಅಂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

10

ಜಿಲ್ಲೆ: ಕೊಪ್ಪಳ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯಲಬುರ್್ವ

6.63

5

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

8.07

ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ

7.33

1

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ವಿದ್ಯುತ್

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.62

5

8
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.07

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಗೀಕಕ

7.49

ಕೆ.ಬಿ. ಕಷೇಳಿವಾಡ

ಕಡ್ಮ ಶಾಸಕರಿದ್ದ ಕಡ್ ಹಚ್ಚು ಅಂಕ

10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

6.78
ಕರಾವಳಿ
ಕನಾಜ್ಟಕ

5

1

ರಮಷೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

7.46

ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಜಿಲ್ಲೆ:ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ವಿಜಯನಗರ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
1

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

8.04

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಧಾರವಾಡ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಲಘಟಗಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಾಗರ

9.84

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಮಧ್ಯ ಕನಾಜ್ಟಕ

10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
1

ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಲುಂಡವರು. ಮೂರನೀ ಬಾರಿ ಗೆದದಾದಾ
ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ಟೀಲ, ಎರಡನೀ ಬಾರಿ ಗೆದದಾ ವಿನಯ
ಕುಲಕಣಿ್ಯ ಈಗ ಸಚ್ವರು. ಎಚ್.ಕೆ. ಪ್ಟೀಲ ಹಾಗೂ
ಪಿ್ರಯಾಂಕ್ ಖಗೆ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ
ಆಯಕೆಯಾದವರು. ಸಚ್ವರ ಯಾದ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಏಳೂ
ಜನ 10ಕೆಕೆ 8ಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ.
ಸಕಾ್ಯರದ ಅವಧಿ ಮೂರು ವಷ್ಯ ತುಂಬುವವರೆಗೆ
ಕಾಗೀಡು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದಾರು. ರಮೀಶ್ ಕುಮಾರ್
ಶಾಸಕರಾಗಿದದಾರು.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಇವರಿಬ್ಬರೂ
ಕ್ರಮವಾಗಿ 8.04 ಹಾಗೂ 8.22 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ಎಚ್.ಕೆ. ಪ್ಟೀಲ ತಲಾ 8.19
ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೆೀವಪ್, ರಮಾರ್ರ ರೆೈ, ಬಸವ
ರಾಜ ರಾಯರಡಿಡಿ, ರಮೀಶ ಜ್ರಕ್ಹಳಿ ಒಟ್ಟುರೆ
ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಸಕರು
ಜನರ ಕೆೈಗೆ ಎಟ್ಕುತ್ತರೆಯೀ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನುಗೆ ಇವರೆಲಲಿಲಿ
8ಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದಾರೆ.
ಮಹದೆೀವಪ್, ರೀಷನ್ ಬೀಗ್, ಆಂಜನೀಯ,
ರಾಯರಡಿಡಿ, ರುದ್ರಪ್ ಲಮಾಣಿ, ಎ.ಮಂಜು, ಎಸ್.
ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜು್ಯನ, ಎಂ.ಬಿ. ಪ್ಟೀಲ ಪ್ರರಮ
ದಜೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಉತಿ್ತೀಣ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏಳರ
ಸಮೀಪ ಸಾ
ಸಾಗಿ
ಗಿದ
ದರೂ ಏಳ್ ದ್
ದ್ಟ್
ಟ್ವ
ವಲ್
ಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿ
ಡಿಲ
ಲಲಿ.

ಕಾಗಷೇಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

9.37

ಸಂತಷೇಷ್ ಎಸ್. ಲಾಡ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾವೇರಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

ಬಂಗಳೂರು

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

8.48

‘ದಕ್ಷ್’ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೀಳೆ ಮತದಾರರಿಗೆ 28
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆ ಕೀಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್್ರಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ
ಪ್ರದೀಶಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮತವಾಗಿ ಕಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ
ಇದ್ದವು.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್್ಲ ಶಾಸಕರು ಪಡೆರ್ರುವ
ಅೆಂಕಗಳನ್ನೆ ಕ್ರೀಡೀಕರಿಸಿ, ಒಟ್್ಟ 10 ಅೆಂಕಗಳಲ್್ಲ
ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ ಅೆಂಕಗಳನ್ನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದ. ಜನರು ಅತಿ
ಮುಖ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಐದು ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್್ಲ ಶಾಸಕರು ಪಡೆದ
ಅೆಂಕಗಳನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೀಕವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದ.

ವಲಯವಾರು ಪಕ್ಷಗಳ ಸಾಧನ (10 ಅಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ)

8.18
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.48

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಅಂಕ ‘ಗಣಿತ’

ಶಾಸಕರು ಇಲಲಿ.
ಮಂಬೈ ಕರ್್ಯಟಕಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ–
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್್ಯ ಸರಿ
ಸುಮಾರು ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ
ರ್ಯಕರೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್್ರತಿನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪವ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆದಾೀ
ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಸಕಾ್ಯರದ ಸಚ್ವರು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಂದ
ಹೆೀಳಿಕಳ್ಳುತ್ತರೆ.
ಆದರೆ,
ಈ
ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೆದುದಾ ಎರಡನೀ ಸಾಥೆನ.
ಬಿಜೆಪಿ 7.69 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಮೊದಲ
ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ.
ಜೆಡಿಎಸ್
6.09ಗೆ
ತೃಪಿ್ತಪಟ್ಟುಕಂಡಿದೆ.
ಹೈ–ಕದಲ್ಲಿ
ಕಮಲಕ್ಕ
ರಂಗು:
ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್್ಯಟಕದ ಆರು
ಜಿಲ್ಲಿಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್್ರಬಲ್ಯ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ,
ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಪ್್ರತಿನಿಧ್ಯ ಪಡೆದ್ವ.
ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹಂದ್ದೆ
ಎಂಬ ಬಗೆ್ಗ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮೀಲುಗೆೈ ಸಾಧಿಸಿತು್ತ. ಆದರೆ,
ಶಾಸಕರ ಸಾಧನ ಆಧರಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಪಡೆದ
ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಮೊದಲ
ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಂತ 0.08ರಷ್ಟು

1

ಡಾ. ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟಿಷೇಲ

ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲವು?
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.7
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.6

6.66

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಕೊೇಲಾರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿರೆೀನವಾಸಪುರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಕಂದ್ಯ ಸಚ್ವ ಕಾಗೀಡು
ತಿಮ್ಮಪ್, ಆರೀಗ್ಯ ಸಚ್ವ ಕೆ.ಆರ್. ರಮೀಶಕುಮಾರ್
ಅವರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ
ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಸತತ
ಎರಡು ಚ್ರ್ವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾರುವ ನಿದಶ್ಯನ ವಿರಳ.
ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಲವು ಇದದಾರೂ ಗೆಲುವು ಇವರಿಗೆ ಎಂದ್ಗೂ
ಸಲ್ೀಸಾಗಿಲಲಿ.
ಕಾನೂ
ಕಾ
ನೂನ್
ನ್ ಸಚ್
ಚ್ವ
ವ ಟ.ಬಿ
ಬಿ.. ಜಯಚಂದ್ರ ಒಂದು

ಕೆ.ಆರ್. ರಮಷೇಶ್ಕುಮಾರ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಂಗಳೂರು ಗಾ್ರಮಂತರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕನಕಪುರ

20. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನೂಗಳಿಗ್ ಉತ್ತಮ
ಬೆಲೆ
21. ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು
22. ಬಿತ್ತನೆ ಬಿೀಜ, ರಸಗಬ್ಬರ
ಸಬಿಸಿಡಿ
23. ಕಸ ವಿಲೆೀವಾರಿ
24. ಭರೆಷ್ಟುಚಾರ ನಗರೆರ
25. ಕರೆ ಪುನರುಜಿ್ೀವನ
26. ಪಾರ್ವಾಂಗ್ ಸೌಲಭಯು
27. ಉದ್ಯುನಗಳ ನವ್ವರಣೆ
28. ಸಾಂಚಾರ ವಯುವಸ್ಥೆ

10

8.5

ಡ್.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

10

5

8.75
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.17

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿತ್ರದುಗ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊಳಲೆಕೆರೆ

6.94

ರಸ್್ತ

ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಎಂಟು ಅಂಕ ಪಡೆದವರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಚಿವರು...

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

6.92

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ರಷೇಷನ್ ಬಷೇಗ್

6.57

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.67

ರಸ್್ತ

ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಚಿವರ ಪಾತ್ರ?

ವಿದ್ಯುತ್

ಎಚ್. ಆಂಜನಷೇಯ
10

10

6.61
6.67

10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

5

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

ಜಿಲ್ಲೆ:ಮೈಸೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ: ತಿ.ನರಸಿೀಪುರ

6.54

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

1

ಡಾ. ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದಷೇವಪ್ಪ

8.02

ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸವ್ವಜ್ಞ ನಗರ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.43

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5.7

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬಿಟಿಎಾಂ ಲೆೀಔಟ್

6.67

ಬಿ. ರಮಾನಾಥ ರೆೈ
ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬಾಂಟ್ವಾಳ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ರಾಮಲಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ

6.74

1

6.49
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 3.86
ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5

10

4.56
5
4.91

ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರಷೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖ್ಯ ಸಚಷೇತಕರು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಅಶಷೇಕ್ ಎಂ. ಪಟ್ಟಣ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ರಾಮದ್ಗ್ವ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.76

10

1

7
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.33
ವಿದ್ಯುತ್

8

ರಸ್್ತ

7.33

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.33

5

ಬಿಜೆಪಿ

ವಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

10

ಜಿಲ್ಲೆ:ಉಡುಪಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಕ್ವಳ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.72

10

1

6.62
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.8
ವಿದ್ಯುತ್

6.73

ರಸ್್ತ

6.67

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.67

5

10

13
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ಬಿಜೆಪಿ

ಗವೇವಿೆಂದ ಕಾರಜವೇಳ
ಜಿಲ್ಲೆ:ಬಾಗಲಕವೇಟೆ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಮುಧೀಳ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

5

7.29
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.29

8.45

ವಿದ್ಯುತ್

10

ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಹುಕ್ೀರಿ

10

7.29

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.95

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

5

7.32
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.15

7.13

10

ವಿದ್ಯುತ್

7.37

ರಸ್್ತ

7.32

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.47

ವಿದ್ಯುತ್

7.78

ರಸ್್ತ

8.43

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.47

ಜಿಲ್ಲೆ:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಶಿರಸಿ

10

5

10

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.93
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.33

6.56

ವಿದ್ಯುತ್

10

5

ಬಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ
ದಲ್ಲಿ ಜೇರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವವರು,
ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದನದಲ್ಲಿ
ಮೌನಕ್ಕೆ
ಶರಣಾದವರು
ಕ್ೇತ್ರದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ
ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದುರೆ.
‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜತೆ ಕ್ೈಜೇಡಿಸಿರುವ
‘ದಕ್ಷ್’ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲಲಿ ಕ್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಸಮೇಕ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಸದನವಿೇರರು
ಹಾಗೂ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲಕೆಕೈದ್
ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು, ಹಂದ್ನ ಸಕಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಸಚಿವರಾಗಿ
ಕ್ಲಸ
ಮಾಡಿದ
ಅನುಭವ ಇರುವವರು 2013ರಿಂದ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ೇತ್ರಕಾಕೆಗಿ ಮಾಡಿದೆದುೇನು
ಎಂಬ ಪರಾಮರ್ಕಾ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಗಲ್
ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ ಶಿರಸಿ
ಕ್ೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ವಿರ್್ೇಶ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೆೇರಿ

10

6.93

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.53

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೆೈತರು, ಗ್್ರಮೇಣ ಜನರ ಸಂಕಷಟಾದ ಬಗೆಗೆ
ಏರುಧ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅರಸಿೇಕ್ರೆಯ ಕ್.ಎಂ. ಶಿವಲ್ಂಗೆೇಗೌಡ ಅಂಕ
ಗಳಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಹಂದೆ ಬಿದ್ದುದ್ದುರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಲಲಿ ಶಾಸಕರಿಗಿಂತ ಇವರ ಗಳಿಕ್
ಕಡಿಮ ಇದೆ ಎಂದ್ ಸಮೇಕ್ ಹೆೇಳಿದೆ. ಕ್ೇತ್ರದ ಕ್ೈಗೆ ಸಿಗುತ್್ತರೆಯೇ ಎಂಬ
ಪ್ರರ್ನೆಗೆ 5.90 ಅಂಕಗಳನುನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮತದ್ರರು ಗೌಡರಿಗೆ ಕೊಟಿಟಾದ್ದುರೆ.
ಒಟ್ಟಾ ಅಂಕ ಗಳಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕ್. ಕುಮಾರಸಾ್ಮ
ಕಡಿಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದುರೆ. ಆದರೆ, ಮತದ್ರರ ಕ್ೈಗೆ ಸಿಗುತ್್ತರೆಯೇ ಎಂಬ
ಪ್ರರ್ನೆಗೆ 10ಕ್ಕೆ 9.73 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದುರೆ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್, ಬಿಜೆಪಿ
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಸಿದರೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಸಾಧನೆ ಕಡಿಮ
ಇದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಾಮುಂಡೆೇಶ್ರಿ ಕ್ೇತ್ರದ ಜಿ.ಟಿ. ದೆೇವೇಗೌಡ, ಮದ್ದುರಿನ ಡಿ.ಸಿ.
ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾತ್ರ 7ಕಿಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದುರೆ.
ಮಾತ್ರ 10ಕ್ಕೆ 6.56 ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದುರೆ.
ಎಲಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏರುಧ್ನಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡುವ ಚಿಕಕೆಮಗಳೂರು ಕ್ೇತ್ರದ
ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 7.44
ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದದುರೆ, ಮತದ್ರರ ಕ್ೈಗೆ

ಸಿಗುತ್್ತರೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
6.67
ಅಂಕಗಳಿಗೆ
ಇಳಿದ್ದ್ದುರೆ.
ಹರಿೇಕರಾದ
ಮುಧೇಳ
ಶಾಸಕ
ಗೇವಿಂದ
ಕಾರಜೇಳ
ಇಂದ್
ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ
ಅಂಕಪಟಿಟಾಯ

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಸತ್ವೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಯಮಕನಮರಡಿ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.87

10

1

5

8.33
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.17
ವಿದ್ಯುತ್

8.13

ರಸ್್ತ

6.31

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

4.90

ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಯಾದಗಿರಿ

10

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

ಜೆಡಿಎಸ್

ಎಚ್.ಕೆ. ಕುಮಾರಸ್್ಮಿ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾಸನ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಸಕಲೆೀಶಪುರ

1

5

6.27
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 5.93

6.91

ವಿದ್ಯುತ್

10

6.27

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9.73

7.95

ರಸ್್ತ

6.29

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.30

10

10

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

7.58
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.27

6.81

10

ವಿದ್ಯುತ್

7.19

ರಸ್್ತ

8.40

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

4.05

8.44

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.41

10

7.13

10

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.18

10

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

8.61
7.66

ವಿದ್ಯುತ್

7.66

ರಸ್್ತ

7.30

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.67

8.15
6.67

1

5

ವಿದ್ಯುತ್

10

6.83

ರಸ್್ತ

7.67

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6
ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಕಿತ್್ತರು

10

5

7.17
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7

ಡಿ.ಬಿ. ಇನೆಂದಾರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
1

ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಂಡ್ಯ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಮಾಂಡಯು

10

8.22

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.98

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
1

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.94

5

5.60
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.19
ವಿದ್ಯುತ್

10

10

7.44

ರಸ್್ತ

7.14

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9.40

ಸಮಿವೇಕ್ಯಲಲೆ ಕೆವೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನಗಳು

ಅೆಂಕ ‘ಗಣಿತ’

1. ಕನೂನು ಮತ್್ತ ಸುವಯುವಸ್ಥೆ
2. ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ವಯುವಸ್ಥೆ
3. ಉತ್ತಮ ರಸ್್ತ
4. ಶಾಸಕರ ಲಭಯುತೆ
5. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭಯು
6. ಉದಯುೀಗಾವಕಶ
7. ಉದಯುೀಗ ಮತ್್ತ ಶಿಕ್ಷಣ
8. ಉದಯುೀಗ ತರಬೀತಿ
9. ಶಾಸಕರ ವಿಶಾ್ವಸಾರ್ಹತೆ
10. ಆಸ್ಪತೆರೆಗಳು ಮತ್್ತ
ಸಾವ್ಹಜನಕ ಆರೀಗಯು

‘ದಕ್ಷ್’ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೀಳೆ ಮತದಾರರಿಗೆ 28
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆ ಕೀಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್್ರಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ
ಪ್ರದೀಶಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮತವಾಗಿ ಕಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ
ಇದ್ದವು.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್್ಲ ಶಾಸಕರು ಪಡೆರ್ರುವ
ಅಂಕಗಳನ್ನೆ ಕ್ರೀಡೀಕರಿಸಿ, ಒಟ್್ಟ 10 ಅಂಕಗಳಲ್್ಲ
ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದ. ಜನರು
ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಐದು ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್್ಲ ಶಾಸಕರು
ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೀಕವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದ.

ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೈಸೂರು
ಕ್ವೇತ್ರ: ಚಾಮುಾಂಡೀಶ್ವರಿ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

5

8.68
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.62
ವಿದ್ಯುತ್

10

9.06

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.30

7.11

6. 31

10

1

ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ವಿದ್ಯುತ್

7.21

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.67

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

5.99

4.74
5.90

1

5

6.75
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.50
ವಿದ್ಯುತ್

10

5.51

10

ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾಸನ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಅರಸಿೀಕರೆ

10

5

7.33

ರಸ್್ತ

ಕೆ.ಎೆಂ. ಶಿವಲೆಂಗವೇಗೌಡ

5

5
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 4.74

1

7.09
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.82

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.30

ರಸ್್ತ

20. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಬಲೆ
21. ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು
22. ಬಿತ್ತನೆ ಬಿೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ
ಸಬಿಸಿಡಿ
23. ಕಸ ವಿಲೆೀವಾರಿ
24. ಭರೆಷ್ಟುಚಾರ ನಗರೆರ
25. ಕರೆ ಪುನರುಜಿ್ೀವನ
26. ಪಾಕಿ್ಹಾಂಗ್ ಸೌಲಭಯು
27. ಉದ್ಯುನಗಳ ನವ್ಹರಣೆ
28. ಸಾಂಚಾರ ವಯುವಸ್ಥೆ
ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಂಡ್ಯ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಮದ್ದೂರು

ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ತುಮಕೂರು
ಕ್ವೇತ್ರ: ಕುಣಿಗಲ್

ಕೀಾಂದರೆಗಳು
11. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ
12. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಲಭಯುತೆ
13. ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಯುೀಗ
ಪೂರೆೈಕ
14. ಆಹಾರ ಸಬಿಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ
15. ಒಳಚರಾಂಡಿ ವಯುವಸ್ಥೆ
16. ಗುಣಮಟಟುದ ನೀರು ಪೂರೆೈಕ
17. ಭಯೀತ್್ಪದಕ ನಗರೆರ
18. ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
19. ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ

ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಡಿ. ನಗರಾಜಯ್ಯ
10

5

5

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಕಲಬುರ್ಗಿ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಅಫಜಲ್ಪುರ

8.25

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ವಿದ್ಯುತ್

ಮಾಲವೇಕಯ್ಯ ಗುತ್ತವೇದಾರ

7.46

ರಸ್್ತ

1

8.89
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.22

10

7.78
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.46

ಎೆಂ.ಎಚ್. ಅೆಂಬರಿವೇಷ್

10

5

7.44

1

ವಿದ್ಯುತ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.41

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

7.32

ರಸ್್ತ

ಜಿ.ಟಿ. ದವೇವವೇಗೌಡ

ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾಸನ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಹಾಸನ

6.67

ರಸ್್ತ

ವಿದ್ಯುತ್

ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.98
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.21

6.73

ಜಿಲ್ಲೆ: ಯಾದರ್ರಿ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಗುರುಮಠಕಲ್

10

5

ಜಿಲ್ಲೆ:ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕ್ವೇತ್ರ: ಚಿಕ್ಮಗಳೂರು

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

7.77

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
1

ವಿದ್ಯುತ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಡಾ.ಎ. ಬಿ. ಮಾಲಕ ರಡಿಡಿ

5

7.55
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.47

ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿೆಂಚನಸೂರ

ಯಾದ್ಯಲ್ಲಿ
ಅತ್ಂತ
ಹೆಚಿಚಿನ
ರ್್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದ್ರುವುದ್ ವಿರ್ೇಷ.
ಮತದ್ರರ ಕ್ೈಗೆ ಸಿಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಹುಕ್ಕೆೇರಿಯ ಉಮೇಶ ಕತ್್ತ 8.47
ಅಂಕ ಪಡೆದ್ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರಿಗಿಂತ
ಮುಂದ್ದ್ದುರೆ.
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ನ ಹರಿಯ ಶಾಸಕರ
ಪೈಕಿ
ಆರು
ಜನರ
ಅಂಕಪಟಿಟಾ
ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಗುರು
ಮಠಕಲ್ ಶಾಸಕ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನ
ಸೂರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದುರೆ.
ಈ ಹಂದೆ ಸಚಿವರಾಗಿದದು ಯಮ
ಕನಮರಡಿ ಶಾಸಕ ಸತ್ೇಶ ಜಾರಕಿ
ಹೊಳಿ,
ಮಂಡ್ದ
ಅಂಬರಿೇಷ್
ಸಾಧನೆಗೆ 7ಕಿಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಕ ಸಿಕಿಕೆದೆ.
ಶಾಸಕರು ಕ್ೈಗೆ ಸಿಗುತ್್ತರೆಯೇ ಎಂಬ
ಪ್ರರ್ನೆಗೆ ಯಮಕನಮರಡಿ ಕ್ೇತ್ರದ
ಮತದ್ರರು ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ 4.90
ಅಂಕ ಕೊಟಿಟಾದ್ದು, ಎಲಲಿರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ
ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದ್ದುರೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಮಧ್ಯಮ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7

ರಸ್್ತ

1

ಬಿಜೆಪಿ

ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

ಸದನವೀರರ ಸಾಧನೆ ಉತ್ತಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ವೇತ್ರ: ಅಥಣಿ

7.48

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
1

ಬಿಜೆಪಿ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ

ಬಿಜೆಪಿ

ವಿಶ್ವೇಶ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗವೇರಿ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
1

1

8.65
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.69

7.56

ಬಿಜೆಪಿ

ಎಸ್. ಸುರವೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ವೇತ್ರ: ರಾಜಾಜಿನಗರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.29

ರಸ್್ತ

ಬಿಜೆಪಿ

ಉಮವೇಶ್ ಕತ್್ತ

10

6.75

ರಸ್್ತ

6.75

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5.90

ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಾಂಕ ಗಳಿಕೆ ಸಮಾನ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದುಮಾಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ವಿದ್್ತ್ ಪೂರೆೈಕ್,
ಉತ್ತಮ ಶಾಲ, ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಲಭ್ತೆ
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳ
ಶಾಸಕರು
ಸಮಾನ
ಸಾಧನೆ
ಮಾಡಿದ್ದುರೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ೇಗ
ಸೃಷಿಟಾ ಮತ್್ತ ತರಬೇತ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
ನಿಮೂಕಾಲನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಳಕಿಕೆಂತ
ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಕಗಳನುನೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ
ಶಾಸಕರೂ ಪಡೆದ್ಲಲಿ.
ಜನರ ಜಿೇವನದ ಜತೆಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ
ಸಂಬಂಧಪಡುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ

‘ದಕ್ಷ್’ ಸಮೇಕ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರರ್ನೆಗಳನುನೆ
ಮತದ್ರರಿಗೆ
ಕ್ೇಳಿತ್್ತ.
ನಗರ
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಚಾರ
ದಟಟಾಣೆ
ಸಮಸ್್,
ಕ್ರೆ
ಪುನರುಜಿ್ೇವನಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರರ್ನೆಗಳಿದದುರೆ, ಗ್್ರಮೇಣ
ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನೆಗಳ ಬಲ,
ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ,
ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮತ್್ತತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒತ್್ತ
ನಿೇಡಲಾಗಿತ್್ತ.
ನಗರವಾಸಿಗಳ ಅಭಿಮತ: ಉತ್ತಮ
ಶಾಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಗರವಾಸಿಗಳು
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ 10ಕ್ಕೆ 8 ಅಂಕ
ನಿೇಡಿದದುರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ 7.9 ಅಂಕ,
ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ 7.6 ಅಂಕ ಕೊಟಿಟಾದ್ದುರೆ.

ವಿದ್್ತ್
ಪೂರೆೈಕ್
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಮೇಲುಗೆೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಮಹಳೆಯರ ಸುರಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮಾನ ಅಂಕ
ಪಡೆದ್ವ. ಶಾಸಕರ ಲಭ್ತೆ ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದ್ದದುರೆ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹನನೆಡೆ
ಕಂಡಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಉತ್ತಮ
ಎಂದ್ ಮತದ್ರರು ಹೆೇಳಿದ್ದುರೆ.
ಆಡಳಿತ್ರೂಢ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹಾಗೂ
ವಿರೇಧ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ
ಅಂಕ ಸಿಕಿಕೆಲಲಿ. ಘನತ್್ಜ್ ಉತ್ತಮ
ನಿವಕಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಗೆ ಜನ

ಒಲವು ತೇರಿದ್ದುರೆ.
ಗಾರಾಮೀಣರ ಅನಿಸಿಕೆ: ಶಾಲ, ವಿದ್್ತ್
ಪೂರೆೈಕ್
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಮೂರೂ
ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮಾನ ಅಂಕ ಗಿಟಿಟಾಸಿವ. ಕೃಷಿ
ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಒಂದೆೇ ರಿೇತ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದದುರೆ,
ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ಲ್ಪ ಹಂದೆ ಉಳಿದ್ದೆ.
ಗ್್ರಮೇಣ
ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ
ರಸ್್ತ
ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ ಒದಗಿಸುವ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಕಡಿಮ
ಅಂಕ ದರೆತ್ದೆ.
ಕೃಷಿ
ಪಂಪ್ಸ್ಟ್ಗೆ
ವಿದ್್ತ್
ಪೂರೆೈಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 7.4,
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ಗೆ 7.1 ಅಂಕ ಸಿಕಿಕೆದೆ. ಆದರೆ,

ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಡೆದ
ಅಂಕ 6.8. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಬಲ ಕಲ್್ಪಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್
ಮುಗಗೆರಿಸಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತ್, ಉದ್ೇಗದ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್್ರಮೇಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮಾನ ಸಾಧನೆ
ಮಾಡಿವ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಅಂಕ
ಗಳಿಕ್ಯೂ ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಿಲಲಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಗ್್ರಮೇಣ ಜನರು ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ
ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳನೆನೆೇ ನಿೇಡಿದ್ದುರೆ.
ಆದರೆ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಕಡಿಮ
ಅಂಕ ಸಿಕಿಕೆದೆ.

(10 ಅಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಿಜೆಪಿ

7.1
7.3

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

7.1
7.1

ಜೆಡಿಎಸ್

6.9
7.1

ಗಾರೆಮಿೀಣ

6.7
6.8
6.7

6.6
6.9
6.6

6.6
6.8
6.5

6.7
6.5
6.8

6.7
6.7
6.5

ಕಾನೂನು
ಮತ್್ತ
ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ

6.9
6.8
6.8

ಮಹಿಳೆಯರ
ಸುರಕ್ತ

ಜೆಡಿಎಸ್

7
6.9
6.6

ಶಾಸಕರ
ವಿಶಾ್ಸ್ರ್ಹತ

ಕಾೆಂಗ್ರಸ್

ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 7.1 ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದೆ.
ಆದರೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 7.1 ಅಂಕ ಸಿಕಿಕೆದದುರೆ,
ಗ್್ರಮೇಣ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 6.9 ಅಂಕ
ಸಿಕಿಕೆದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರಗಿತೆ ಹೆಚ್ಚು: ನಗರ
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ
ವಿಶಾ್ಸಾಹಕಾತೆ ಹೆಚಿಚಿದೆ. ಗ್್ರಮೇಣ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರ
ವಿಶಾ್ಸಾಹಕಾತೆ ಸಮನಾಗಿವ.

6.9
7
6.9

7.3
7
6.9

ಶಾಸಕರು
ಕೆೈಗ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.1
7.4
7.1

ಉತ್ತಮ
ರಸ್್ತ

7
7.1
6.9

7.3
7.2
7

ಉತ್ತಮ
ಸ್ವ್ಹಜನಕ
ಸ್ರಿಗ

7.4
7.2
7.1

ಬಿತ್ತನೆ ಬಿವೇಜ,
ರಸಗಬ್ಬರ
ಸಬಿಸಿಡಿ

7

7.4
7.3

ಕೃಷಿ ಸ್ಲ
ಲಭ್ಯತ

ನಗರ ಮತ್್ತ ಗ್್ರಮೇಣ
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್, ಬಿಜೆಪಿ
ಶಾಸಕರು ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನ
ಅಂಕ ಪಡೆದ್ದದುರೆ, ರೆೈತರ ಪಕ್ಷವಂದೆೇ
ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳುಳುವ ಜೆಡಿಎಸ್
ಗ್್ರಮೇಣ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಸು ಹನನೆಡೆ
ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಮತದ್ರರು
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ರ್ೇ 7.3 ಅಂಕ
ನಿೇಡಿದ್ದುರೆ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಎರಡೂ

ನಗರ
ಬಿಜೆಪಿ

7.1
7.2
7.1

ಕುಡಿಯುವ
ನವೇರು
ಪೂರೈಕೆ

7

7.5
7.4
7.3
ಆಹಾರ
ವಿತರಣೆ
ಸಬಿಸಿಡಿ

7.4
7.3

7.4
7.1
6.8
ಕೃಷಿಗ
ವಿದ್್ಯತ್
ಪೂರೈಕೆ

7

7.7
7.6
7.4
ಉತ್ತಮ
ವಿದ್್ಯತ್
ಸೆಂಪಕ್ಹ

7.5
7.5

7.6
7.6
7.5

ಗಾ್ರಮಿವೇಣ ಪ್ರದವೇಶ - ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲಲೆ ಪಕ್ಗಳ ಶಾಸಕರ ಸ್ಧನೆ (10 ಅಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ)

ಉತ್ತಮ
ಶಾಲ್

ನಗರ, ಗಾ್ರಮಿವೇಣ ಲ್ಕಾ್ಕಚಾರ

ಪಕ್ವಾರು ಶಾಸಕರ
ಸರಾಸರಿ ಸ್ಧನೆ

ಆಸ್ಪತ್ರಗಳು,
ಸ್ವ್ಹಜನಕ
ಆರವೇಗ್ಯ
ಕೆವೇೆಂದ್ರಗಳು

ಕೃಷಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗ
ಹೆಚಿಚಿನ ಬೆಲ್

ನವೇರಾವರಿ
ಯವೇಜನೆಗಳು

ಕಸ
ನವ್ಹರಣೆ

ಉದ್ಯವೇಗ
ಮತ್್ತ ಶಿಕ್ಣ

ಉತ್ತಮ,
ಉದ್ಯವೇಗ
ಅವಕಾಶ

ಉದ್ಯವೇಗ
ತರಬೆವೇತ್

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
ನರ್್ಹಲನೆ

ಶಾಸಕರ
ವಿಶಾ್ವಸಾರ್ಹತೆ

ಸಕ್ಹರಿ
ಭೂಮಿ/ ಕರೆ
ಒತ್್ತವರಿ ತೆರವು

ಪರಿಸರ
ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ

ಕರೆಗಳ
ಕಸ
ಪುನರುಜಿ್ೀವನ ವಿಲೆೀವಾರಿ

6.9
6.5
5.9

7.3
7.0
7.3

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5.7
5.9
6.7

6.9
6.7
7.1

ಸಾಂಚಾರ
ನವ್ಹರಣಾ
ವಯುವಸ್ಥೆ

6.9
6.5
7.1

7.4
7.0
7.1

ಕನೂನು,
ಸುವಯುವಸ್ಥೆ

7.1
6.6
7.0

7.3
7.1
7.0

ಉತ್ತಮ
ರಸ್್ತ

7.0
6.8
6.7

7.5
7.2
7.4

ಮಹಿಳಾ
ಸುರಕ್ಷತೆ

6.9
6.9
6.7

7.5
7.3
7.1

ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಪೂರೆೈಕ

7.1
6.8
6.6

7.3
7.5
7.2

ಸಾವ್ಹಜನಕ
ಸಾರಿಗೆ ವಯುವಸ್ಥೆ

7.2
6.8
6.9

7.6
7.5
7.4

ಉತ್ತಮ
ವಿದ್ಯುತ್
ಸಾಂಪಕ್ಹ

7.3
7.0
7.0

7.8
7.9
7.6

ಉತ್ತಮ
ಶಾಲ್

8
7.9
7.6

7.9
8
7.6
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ಭಯೀತ್್ಪದನೆ
ನಗರೆರ

ಸಾವ್ಹಜನಕ
ಸೌಕಯ್ಹ

ಉದಯುೀಗ
ಮತ್್ತ ಶಿಕ್ಷಣ

ಉತ್ತಮ
ಉದಯುೀಗ
ಅವಕಶ

ಉದಯುೀಗ
ತರಬೀತಿ

ಭರೆಷ್ಟುಚಾರ
ನರ್್ಹಲನೆ
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ಸರ್ಕಾರದ ‘ಭಾಗ್ಯ’ಗಳು ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ: ‘ದಕ್ಷ್’, ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಅಭಿಪ್್ರಯ

ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಗರಿ, ಕೃಷಿಗೆ ಖುಷಿ!
14%

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

23%

25%

ಬಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ
ಬಾಂದ ಮೇಲೆ ‘ಭಾಗ್ಯ’ಗಳನ್ೇ ಕರುಣಿಸಿದ
ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ
ಅನಿಲ
ಸೈಕಲ್
ಕೃಷಿ
ಮುಖ್ಯಮಾಂತ್ರೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಜನರನ್್
ಯೋಜನೆ
ಭಾಗ್ಯ
ಭಾಗ್ಯ
ಭಾಗ್ಯ
ಮಚ್ಚಿಸುವ, ಓಲೆೈಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಪರೆಯತ್್ಸಿದ್್ದರೆ.
%
%
%
ಹತ್ತಾರು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್್ ಅನ್ಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ
%
%
%
ಜನಪ್ರೆಯತೆಯ ಉತತಾಾಂಗಕ್ಕೆ ಏರುವ ಯತ್ವನ್್
ನಡೆಸಿದ್್ದರೆ. ಈ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತದ್ರರ
ಮೆಚ್ಚಿದವರು
ಅತೃಪ್ತು ವ್ಯಕ್ಷಪಡಸಿದವರು
ಯೀಜನೆ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಎಂದವರು
ಒಲುವು–ನಿಲುವು ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಜನರಿಗ್
ತಲುಪ್ದೆಯೇ ಎಾಂಬ ಬಗ್ಗೆ ‘ದಕ್ಷ್’ ಸಮೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಜನಮತ ಸಾಂಗರೆಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ
ಟಿೇಕ್ಸಿದರು.
ಅದಕ್ಕೆಲಲಿ
ತಲೆಕ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಾಂದಿ ರ್ವು ಈ ಯೇಜನಯ ಸೌಲಭ್ಯ ತಾಂದಿದ್ದ, ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳಿಗ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸುವ
ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
‘ಅನ್ಭಾಗ್ಯ’ದ
ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿಲಲಿ ಎಾಂದು ತ್ಳಿಸಿದ್್ದರೆ.
ಯೇಜನಯನ್್
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸಕ್ಣರ
ಮುಖ್ಯಮಾಂತ್ರೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕರ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿದ
ಅಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸುವ ಯೇಜನ ಜಾರಿಗ್ ತಾಂದರು.
ಮಳೆಯಾಶ್ರೆತ ಕೃಷಿಯನ್್ ನಚ್ಚಿಕೊಾಂಡ ಮುಾಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸಕ್ಣರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ
₹1ರ ಬದಲು ಉಚ್ತವಾಗಿ ಅಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸುವ ರೆೈತರ ಜಮೇನಿಗ್ ನಿೇರು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಕಕೆಳಿಗ್ ಸಿೇಮತವಾಗಿದ್ದ ಯೇಜನಯನ್್
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ‘ಹಸಿವು ಮುಕತಾ ಕರ್್ಣಟಕ’
ಯೇಜನಯಾಗಿ ಇದನ್್ ಪರಿವತ್್ಣ- ಸಕ್ಣರ ‘ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೇಜನ ಜಾರಿಗ್ ಅನ್ದ್ನಿತ ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳಿಗೂ ವಿಸತಾರಿಸಲಾಗಿನಿಮಾ್ಣರ ತಮ್ಮ ಕನಸು ಎಾಂದು
ಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ 1.08 ಕೊೇಟಿ ತಾಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ದೆ. ಸಕ್ಣರದ ಅತ್ಯಾಂತ ಜನಪ್ರೆಯ ಯೇಜನಗ್
ಪರೆತ್ಪಾದಿಸಿದ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ,
ಕುಟಾಂಬಗಳು
ಅಾಂದರೆ ಹಾಂಡಗಳನ್್ ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಸಕ್ಣರ ಶೇ 69 ಅಾಂಕಗಳನ್್ ಮತದ್ರರು ನಿೇಡಿದ್್ದರೆ.
ಬಡತನ ರೆೇಖೆಗಿಾಂತ ಕ್ಳಗಿರುವ
ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಕೊೇಟಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಾಂಡಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ್ಗಿ ಒರಬೇಸಾಯ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಮಾಂದಿ ‘ಈ ಯೇಜನ ತಲುಪ್ಲಲಿ’
(ಬಿಪ್ಎಲ್)
ಕುಟಾಂಬದ
ಹಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈಗ ಉಚ್ತ ನಚ್ಚಿಕೊಾಂಡ ರೆೈತರ ಹಲದ ಇಳುವರಿ ಶೇ ಎಾಂದು ವಿವರಿಸಿದ್್ದರೆ.
ತಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ ಒಾಂದು
ಅಕ್ಕೆಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾದ್್ದರೆ.
ಅನ್ಷ್ಠಾನದ
ವಿವಿಧ
ಹಾಂತದಲ್ಲಿರುವ
ಕ್.ಜಿ ಅಕ್ಕೆಗ್ ₹1ರ ದರದಲ್ಲಿ
32ರಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಗಿದೆ. ರೆೈತರಲ್ಲಿ ಸಾಂತಸ ಮೂಡಿದೆ
ರಾಜ್ಯದ ಶೇ 79ರಷ್ಟು ಎಾಂದೂ ಅದು ಪರೆತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಮುಖ್ಯಮಾಂತ್ರೆ ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ’ ಯೇಜನಗ್ ಶೇ
ತ್ಾಂಗಳಿಗ್ ಏಳು ಕ್.ಜಿ.
ಸಮಯೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ
ಜನರು
ಇದು
ಉತತಾಮ ವಿಚ್ರಿಸಿದ್ಗ ಶೇ 58ರಷ್ಟು ರೆೈತರು ಮಚ್ಚಿಗ್ 64ರಷ್ಟು ಅಾಂಕ ಸಿಕ್ಕೆದೆ.
ಅಕ್ಕೆ
ನಿೇಡುವುದ್ಗಿ
ಜನರ ಸಂಖ್್ಯ
ಯೇಜನ ಎಾಂದು ಪರೆತ್ಪಾ- ಸೂಚ್ಸಿದ್್ದರೆ. ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಜನರು ‘ಈ
ಅಡುಗ್ ಅನಿಲ ಸಾಂಪಕ್ಣ ಹಾಂದಿಲಲಿದ
ಪರೆಕಟಿಸಿದರು.
‘ಅನ್ಷ್ಠಾನಯೇಗ್ಯವಲಲಿದ
ಯೇಜನ’
ದಿಸಿದ್್ದರೆ. ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಮಾಂದಿ ಯೇಜನ ಸಿಕ್ಕೆಲಲಿ’ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್್ದರೆ.
ಕುಟಾಂಬಗಳಿಗ್ ಸಿಲ್ಾಂಡರ್ ಪೂರೆೈಸಿ, ಸಿೇಮಎಣ್ಣೆ
ಎಾಂದು
ಆರ್್ಣಕ
ವಿಶಲಿೇಷಕರು
ಅತೃಪ್ತಾ ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದ್್ದರೆ. ಶೇ 6ರಷ್ಟು
ಬಿಜೆಪ್ ಸಕ್ಣರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗ್ ಬಳಕ್ಯನ್್ ಕೊನಗಾಣಿಸಲು ಕ್ೇಾಂದರೆ ಸಕ್ಣರ

13

13

17%

79

64

62

58%

ಕೆಎಂಪಿ

ಜಿಲ್ಲಿ:ಬೀದರ್
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಬ್ಯೋದರ್ ದಕ್ಷಿಣ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.05

10

1

ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು

8.65
9.13

ವಿದ್್ಯತ್

7.54

ರಸ್ತು
ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

7.06
ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

10

1

7.16
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 6.61
ವಿದ್್ಯತ್

5

6.88

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.67

ಜಿಲ್ಲಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಚಂಚಯೋಳಿ

10

ಜಿಲ್ಲಿ: ವಿಜಯಪುರ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಸಿಂದರ್

10

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.07

10

1

9.21
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 9.21
ವಿದ್್ಯತ್
ರಸ್ತು

4.68

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.93

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

5.15

10

ಜಿಲ್ಲಿ: ವಿಜಯಪುರ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ರ್ಗಠಾಣ

10

8.89
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 4.50
ವಿದ್್ಯತ್

3.39

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

5.65

5.04

1

6.77
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 6.67
6.72

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

5.66

10
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.06
7.33

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.61

ಜಿಲ್ಲಿ: ಯಾದರ್ರಿ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಶಹಾಪುರ

10

5

10

10

5

10

1

10

5.69

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

5.83

‘ದಕ್ಷ್’ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೀಳೆ ಮತದಾರರಿಗೆ 28
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆ ಕೀಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್್ರಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ
ಪ್ರದೀಶಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮತವಾಗಿ ಕಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ
ಇದ್ದವು.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್್ಲ ಶಾಸಕರು ಪಡೆರ್ರುವ
ಅಂಕಗಳನ್ನೆ ಕ್ರೀಡೀಕರಿಸಿ, ಒಟ್್ಟ 10 ಅಂಕಗಳಲ್್ಲ
ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದ. ಜನರು
ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಐದು ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್್ಲ ಶಾಸಕರು
ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೀಕವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದ.

1. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ
2. ಉತತುಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
3. ಉತತುಮ ರಸ್ತು
4. ಶಾಸಕರ ಲಭ್ಯತೆ
5. ಉತತುಮ ವಿದ್್ಯತ್ ಸೌಲಭ್ಯ
6. ಉದ್ಯಯೋಗಾವಕಾಶ
7. ಉದ್ಯಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
8. ಉದ್ಯಯೋಗ ತರಬಯೋತಿ
9. ಶಾಸಕರ ವಿಶಾವಾಸಾರ್ಹತೆ
10. ಆಸ್ಪತೆರೆಗಳು

11. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ
12. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಲಭ್ಯತೆ
13. ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಯೋಗ
ಪೂರೈಕೆ
14. ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ
15. ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
16. ಗುಣಮಟಟುದ ನಯೋರು ಪೂರೈಕೆ
17. ಭಯಯೋತ್್ಪದನೆ ನಗರೆರ
18. ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು
19. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

1

ವಿದ್್ಯತ್

5

7.97

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.42

10

8.56
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.24
ವಿದ್್ಯತ್

5

6.21

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

7.59

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಬ್ಯೋಳರ್

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

7.33
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.40
ವಿದ್್ಯತ್

10

5

7.33

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

7.27

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.76

10

7.67
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.67
ವಿದ್್ಯತ್

7.67

ರಸ್ತು

7.67

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

8.83

ವಿದ್್ಯತ್

10

10

7.69

ರಸ್ತು

7.20

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

6.46
ಕಾಂಗೆರೆಸ್
1

9.50
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 4.78
ವಿದ್್ಯತ್

5

10

7.39

ರಸ್ತು

6.72

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

8.17

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಬದ್ಮ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

7.60
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.29
ವಿದ್್ಯತ್

7.52

ರಸ್ತು

6.90

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

5.04

5

10

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಎಚ್.ವೈ. ಮೀಟ
10

5

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

10

5

6.93
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 8.06

ಬ.ಬ. ಚಿಮ್ಮನಕಟಟಿ

ಕಾಂಗೆರೆಸ್
1

1

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.08

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.52

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.33

ರಸ್ತು

ಸ್ದ್ದು ಬ. ನ್್ಯಮಗೌಡ
ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಜಮಖಂಡಿ

ಜಿಲ್ಲಿ: ವಿಜಯಪುರ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಬಸವನ ಬಾಗೆಯೋವಾಡಿ

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.46

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.81

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

10

6.62

ರಸ್ತು

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.76

ರಸ್ತು

ವಿದ್್ಯತ್

ಶಿವ್ನಂದ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ
10

5

7.45
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.51

ಕೆಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಆಳಂದ

10

ಕಾಂಗೆರೆಸ್
1

1

ಬ. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ

7.37

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.32

20. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಲೆ
21. ನಯೋರಾವರಿ ಯಯೋಜನೆಗಳು
22. ಬ್ತತುನೆ ಬ್ಯೋಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ
ಸಬ್ಸಿಡಿ
23. ಕಸ ವಿಲೆಯೋವಾರಿ
24. ಭರೆಷ್ಟುಚಾರ ನಗರೆರ
25. ಕೆರ ಪುನರುಜ್ಯೋವನ
26. ಪಾರ್ಹಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ
27. ಉದ್್ಯನಗಳ ನವ್ಹರಣೆ
28. ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

10

7.25

ರಸ್ತು

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.62

7.44
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 7.54

ಜಿಲ್ಲಿ: ವಿಜಯಪುರ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಇಂಡಿ

6.11

ರಸ್ತು

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.13

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಬ್ಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬೋದರ್
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಔರಾದ

7.15

ಜೆ.ಟ.ಪಾಟೀಲ

5

5

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

6.84

ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅಂಕ ‘ಗಣಿತ’

ರಸ್ತು

10

7.70
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 5.83
ವಿದ್್ಯತ್

7.35

ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6. 58

ವಿದ್್ಯತ್
ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

7.49

ಬ್ಜೆಪಿ

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.15
7.44

ಜಿಲ್ಲಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಕಲಬುರ್್ಹ ಗಾರೆಮಂತರ

9.94

ರಸ್ತು

ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು

10

1

1

ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ

6.14

ರಸ್ತು

ವಿದ್್ಯತ್

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ವಿದ್್ಯತ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಬೃಹತ್ ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲ್ಕ್ (ಬಿಬಿಎಾಂಪ್) ವಾ್ಯಪ್ತಾಯ 198
ವಾರ್್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಣರ ಆರಾಂಭಿಸಿರುವ
ಇಾಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿೇನ್ಗ್ ಭಜ್ಣರಿ ಸ್ಾಂದನ
ಸಿಕ್ಕೆದೆ.
ಕಳೆದ ವಷ್ಣದ ಆಗಸ್ಟುನಿಾಂದ ₹5 ದರದಲ್ಲಿ
ಉಪಾಹಾರ ಹಾಗೂ ₹10 ದರದಲ್ಲಿ ಮಧ್್ಯಹ್ ಮತತಾ ರಾತ್ರೆ ಊಟ
ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್್ ಸಕ್ಣರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಾಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿೇನ್ ಕುರಿತ ಸಮೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇಳಿದ ಪರೆಶ್ಗ್ ಬಾಂಗಳೂರಿನ
ಮತದ್ರರು ಸರಾಸರಿ ಶೇ 97ರಷ್ಟು ಅಾಂಕ ಕೊಟಿಟುದ್್ದರೆ. ಆದರೆ,
ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ಯ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲವು ವಿಧ್ನಸಭಾ ಕ್ಷೆೇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ
4 5 ರಿ ಾಂ ದ
ಶೇ 65 ಅಾಂಕಗಳು ದೊರಕ್ವ.
ರಾಜಧ್ನಿಯಾಂದ ಹರಗಿನ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ
ಇದೆೇ ಜನವರಿಯಾಂದ ಈಚೆಗ್ ಇಾಂದಿರಾ
ಕ್ಯಾಂಟಿೇನ್ಗಳು ಆರಾಂಭವಾಗಿವ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಶೇ 31ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತರೆ ತೃಪ್ತಾ ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದ್್ದರೆ. ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಜನರು ಅತೃಪ್ತಾ
ತೇರಿದ್್ದರೆ. ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಜನರು
‘ಬಳಸಿಲಲಿ’ ಎಾಂದು
ತ್ಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಪ್ರಭು ಬ. ಚೌವ್ಹಾಣ

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬೋದರ್
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಬ್ಯೋದರ್

8.14

ಗುರು ಪಾಟೀಲ ಶಿರವ್ಳ

9

ರಸ್ತು

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

‘ಉಜ್ಲ’ ಯೇಜನ ರೂಪ್ಸಿದೆ. ಕ್ೇಾಂದರೆ
ಸಕ್ಣರದ ನಿಯಮಗಳ ಕರರಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ್ ಮಾತರೆ ಸಿಲ್ಾಂಡರ್ ಸಿಗಲ್ದೆ.
‘ಉಜ್ಲ’ ಯೇಜನ ವಾ್ಯಪ್ತಾಗ್ ಒಳಪಡದ 15
ಲಕ್ಷ ಬಿಪ್ಎಲ್ ಕುಟಾಂಬಗಳಿಗ್ ‘ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ’
ಯೇಜನ ರೂಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೆತ್ ಕುಟಾಂಬಕ್ಕೆ
14.2 ಕ್.ಜಿಯ ಒಾಂದು ಸಿಲ್ಾಂಡರ್, ಸೌಟು,
ರೆಗ್್ಯಲೆೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಲ್ಾಂಡರ್
ತಾಂಬಿಸಿಕೊಡುವ
ಯೇಜನಯಡಿ
ಪರೆತ್
ಕುಟಾಂಬಕ್ಕೆ ₹4,040ರಾಂತೆ ಸುಮಾರು ₹1,200
ಕೊೇಟಿ ವಚಚಿವಾಗಬಹುದು ಎಾಂಬ ಅಾಂದ್ಜಿದೆ.
ಈ ಯೇಜನ ಕುರಿತ ಕ್ೇಳಲಾದ ಪರೆಶ್ಗ್
ಶೇ 64ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಿದಿ್ದವ. ಶೇ 23ರಷ್ಟು
ಜನ ಅತೃಪ್ತಾ ತೇರಿದ್್ದರೆ. ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಮಾಂದಿ
‘ಗೊತ್ತಾಲಲಿ’ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್್ದರೆ.

7.42

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

5

ರಸ್ತು

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಕಾಂಗೆರೆಸ್
1

5.58

10

ಕಾಂಗೆರೆಸ್

6.98

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ವಿದ್್ಯತ್

ರಾರ್ ಆಲಗೂರ

9.44

ಎ. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ನಡಹಳಿಳಿ
ಜಿಲ್ಲಿ: ವಿಜಯಪುರ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ದಯೋವರ ಹಿಪ್ಪರರ್

5

7.67
7.75

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.36

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು

ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಬ್ಜೆಪಿ

ರಮೀಶ ಭೂಸನೂರ

1

ಡಾ. ಉಮೀಶ್ ಜಾಧವ್

7.35

ರಸ್ತು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.43

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.08

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬೋದರ್
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಬಸವಕಲ್್ಯಣ

31%

36%

ರಹೀಂ ಖಾನ್

ಜೆಡಿಎಸ್

ಮಲ್ಲಿಕರ್್ಜನ ಖೂಬಾ

9.29

ಖಮರುಲ್ ಇಸಲಿಂ (ದಿವಂಗತ)
ಜಿಲ್ಲಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಕಲಬುರ್್ಹ ಉತತುರ

5

ಇಂದಿರಾ
ಕ್ಯಂಟೋನ್

7

13,298

ಅಶೀಕ್ ಖೀಣಿ

33%

25%

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಂಟೀನ್ಗೆ
ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಂದನೆ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಕ್ಷೆೀತ್ರ: ಬಾಗಲಕಯೋಟ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತತುಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.04

10

1

8.44
ಕುಡಿಯುವ ನಯೋರು 8.44
ವಿದ್್ಯತ್

8.51

ರಸ್ತು

8.44

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗೆ
ಸಿಗುತ್ತುರಾ?

8.37

5

10

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಸಕಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಮನ್ನಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನ್
ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆ ಹದಗ್ಟಿಟುದೆ ಎಾಂದು
ವಿರೇಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಪಾದಿಸುತ್ತಾವ.
ಈ ಸಾಂದಭ್ಣದಲ್ಲಿ, ‘ದಕ್ಷ್’ ಸಾಂಸಥೆ ಜತೆ
ನಡೆಸಿದ ಸಮೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ್
ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆ ಕುರಿತ ಕಾಂಡುಕೊಾಂಡ
ಜರ್ಭಿಪಾರೆಯವನ್್ ‘ಪರೆಜಾವಾಣಿ’ ಇಲ್ಲಿ
ಪರೆಸುತಾತಪಡಿಸುತ್ತಾದೆ.
ವಿರೇಧ
ಪಕ್ಷಗಳ
ಇಾಂತಹ
ಆರೇಪ ಕವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ವೇ
ನಡೆಸಿದ ಸಮೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನ್
ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆ ಕುರಿತ ಕ್ೇಳಲಾದ
ಪರೆಶ್ಗ್ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಣರ ಅತ್ಯತತಾಮ
ಅಾಂಕವನ್ೇನ್ ಪಡೆದಿಲಲಿ. ಸಾಂಗರೆಹಿಸಿದ
ದತ್ತಾಾಂಶಗಳನ್್
ಕೊರೆೇಡಿೇಕರಿಸಿ,
ಅದನ್್ ಮರು ವಿಭಜಿಸಿ, 10
ಅಾಂಕಗಳಿಗ್ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಅಾಂಕ
ಕೊಟಿಟುದ್್ದರೆ ಎಾಂದು ಸಮೇಕ್ಷಾ ವರದಿ
ವಿಶಲಿೇಷಿಸಿದೆ.

ಕನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸಥೆ: ವಲಯವಾರು ಮತದಾರರ ಅಭಿಮತ (10 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ)
ಬ್ಬ್ಎಂಪಿ (ಬಂಗಳೂರು)

7.0

ಮಧ್ಯ ಕರ್್ಹಟಕ

6.9

ಕರಾವಳಿ ಕರ್್ಹಟಕ

7.6

ಹೈದರಾಬಾದ್–ಕರ್್ಹಟಕ

6.6

ಮಂಬೈ–ಕರ್್ಹಟಕ

7.5

ರಳೆ ಮೈಸೂರು

7.0

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ರಾಜ್ಯದ
ಸರಾಸರಿ ಲೆಕಕೆದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೆ 7.1 ಅಾಂಕ
ಸಿಕ್ಕೆದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಅದು ‘ಮೊದಲ
ದಜೆ್ಣ’ಯಲ್ಲಿ
ತೆೇಗ್ಣಡೆಯಾಗಿದೆ
ಯಾದರೂ, ಕನ್ನ್ ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆ
ಪಕಕೆ ಸರಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಾಂಬುದನ್್
ಸಾಬಿೇತ ಪಡಿಸುವಾಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ 10ಕ್ಕೆ

10 ಅಾಂದರೆ, ನ್ರಕ್ಕೆ ನ್ರು ಉತತಾಮ
ಆಡಳಿತ ಇದೆ ಎಾಂದು ಜನರು ಹೇಳಿಲಲಿ.
224 ವಿಧ್ನಸಭಾ ಕ್ಷೆೇತರೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಸಮೇಕ್ಷೆ ಆಧರಿಸಿ ಕನ್ನ್
ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆ ವಲಯವಾರು ಹೇಗಿದೆ
ಎಾಂದು ಅರೈ್ಣಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯತ್ವನ್್
ಸಮೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ ಅಭಿಪಾರೆಯಗಳು
ವ್ಯಕತಾವಾಗಿವ. ಬಹುತೆೇಕ ಪರೆದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಸರಾಸರಿ ಅಾಂಕ 7ಕ್ಕೆಾಂತ ಕಡಿಮ ಇದೆ.
ಮಧ್ಯ ಕರ್್ಣಟಕದ ಚ್ತರೆದುಗ್ಣ,
ದ್ವರಗ್ರೆ, ಶ್ವಮೊಗಗೆ ಜಿಲೆಲಿಗಳ
ಮತದ್ರರು ತಮ್ಮ ಪರೆದೆೇಶದಲ್ಲಿ
ಕನ್ನ್ ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆ ಬಗ್ಗೆ

ಮಚ್ಚಿಗ್ ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದ್್ದರೆ. ಉಳಿದ
ಐದು ವಲಯಗಳಿಗ್ ಹೇಲ್ಸಿದರೆ
ಈ ಭಾಗದಲೆಲಿೇ 7.88 ಅಾಂಕ ರಾಜ್ಯ
ಸಕ್ಣರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೆದೆ.
ಆದರೆ,
ಈ
ವಲಯದ
ಗಾರೆಮೇರ
ಪರೆದೆೇಶದ
ಜನರು
ಮಾತರೆ 6.51 ಅಾಂಕ ಕೊಟಿಟುದ್್ದರೆ.
ನಗರ
ಪರೆದೆೇಶದಲ್ಲಿ
ಉತತಾಮ
ವಾಗಿದ್ದರೂ ಗಾರೆಮೇರ ಪರೆದೆೇಶದ ಜನ
ಅತೃಪ್ತಾ ಹಾಂದಿರುವುದು ಇದರಿಾಂದ
ಸ್ಷಟು.
ಆರು ವಲಯಗಳಿಗ್ ಹೇಲ್ಸಿದರೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್್ಣಟಕದ ಆರು
ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಣರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಂತ ಕಡಿಮ
ಅಾಂಕ ಸಿಕ್ಕೆದೆ. ಅಾಂದರೆ, ಕನ್ನ್
ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆ ಕಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಣರ
ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿಲಲಿ
ಎಾಂಬುದನ್್ ಸಮೇಕ್ಷೆ ತೇರಿಸಿದೆ. ಈ
ಭಾಗದ ಗಾರೆಮೇರ ಪರೆದೆೇಶದಲಲಿಾಂತೂ
ಸಕ್ಣರ ಪಡೆದ ಅಾಂಕ 6.48.

ಮುಾಂಬೈ
ಕರ್್ಣಟಕದಲ್ಲಿ
ಮತದ್ರರು ಸಕ್ಣರದ ಕರೆಮಕ್ಕೆ
ಮಚ್ಚಿಗ್
ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದ್್ದರೆ.
ಗಾರೆಮೇರ ಮತತಾ ನಗರ ಪರೆದೆೇಶದ
ಜನರು ಕನ್ನ್ ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಸಕ್ಣರಕ್ಕೆ
ಒಳೆ್ಳಯ
ಅಾಂಕವನ್ೇ ದಯಪಾಲ್ಸಿದ್್ದರೆ. ಈ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಣರ ಪಡೆದ ಸರಾಸರಿ
ಅಾಂಕ 7.64.
ಮುಖ್ಯಮಾಂತ್ರೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ತವರು ಜಿಲೆಲಿ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಾಂತೆ
ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ 10 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕನ್ನ್ ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಸಕ್ಣರ 7.03 ಅಾಂಕ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇಡಿೇ
ರಾಜ್ಯದ
ಒಟ್ಟುರೆ
ಸರಾಸರಿಗಿಾಂತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ
ಅಾಂಕಗಳನ್್
ಸಕ್ಣರ
ಗಿಟಿಟುಸಿದೆ.
ಗಾರೆಮೇರ ಪರೆದೆೇಶದಲ್ಲಿ 6.98 ಅಾಂಕ
ಸಿಕ್ಕೆದ್ದರೆ, ನಗರ ಪರೆದೆೇಶದಲ್ಲಿ 7.08
ಅಾಂಕವನ್್ ಸಕ್ಣರ ಪಡೆದಿದೆ.

‘ಕದಡಿದ ಕರಾವಳಿ’ಯ
ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯೀ ಉತ್ತಮ!
ಇತ್ತಾೇಚ್ನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊೇಮುಗಲಭೆ, ಮತ್ೇಯ ಗೂಾಂಡಾಗಿರಿ
ಹಾಗೂ ಮತ್ೇಯ ದೆ್ೇಷದ ಕೊಲೆಗಳಿಗ್ ಕರಾವಳಿಯು ತತ್ತಾಗಿರುವುದು
ರಹಸ್ಯವೇನಲಲಿ.
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನ್ ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆ ಹದಗ್ಟಿಟುದೆ ಎಾಂದು ರಾಜ್ಯ
ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಒಪ್್ಕೊಳು್ಳತತಾದೆ. ‘ಹಿಾಂದೂ’ಗಳಿಗ್ ರಕ್ಷಣ್ ಇಲಲಿವಾಂದು
ಹೇಳುತತಾಲೆೇ ಬಾಂದಿರುವ ಬಿಜೆಪ್ ರ್ಯಕರು, ಇದಕಕೆಗಿ ಮಾಂಗಳೂರು
ಚಲೇ, ರಾ್ಯಲ್ಗಳನ್್ ನಡೆಸಿದ್್ದರೆ. ಆದರೆ, ಸಮೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತರೆ ಇದಕ್ಕೆಾಂತ
ವ್ಯತ್ರಿಕತಾವಾದ ಅಭಿಮತ ಹರಹಮ್ಮದೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಉಡುಪ್, ದಕ್ಷಿರ ಕನ್ಡ ಹಾಗೂ ಉತತಾರ ಕನ್ಡ ಜಿಲೆಲಿಗಳ
ನಗರ ಪರೆದೆೇಶಗಳ ಜನರು ಕನ್ನ್ ಮತತಾ ಸುವ್ಯವಸಥೆ ಕಪಾಡುವಲ್ಲಿ
ಸಕ್ಣರದ ಪಾತರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, 10 ಅಾಂಕಗಳಿಗ್ 8.11 ಅಾಂಕ ನಿೇಡಿದ್್ದರೆ.
ಆದರೆ, ಗಾರೆಮೇರ ಪರೆದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಾಂಕ 7.32ರಷಿಟುದೆ. ನಗರ ಪರೆದೆೇಶದ
ಜನರು ಸಕ್ಣರದ ಕರೆಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಾ ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದ್್ದರೆ.
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ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು: ‘ದಕ್ಷ್’, ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮನದಾಳ

ಮತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ನಗರ್ಯ,ಅಭ್ಯರ್್ಣಯೇ ಮಾನ್ಯ
ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತಿಪ್ದಿಸಿ
ದ್ರ, ಜಾತಿ ಪ್ರಮುಖವೆೇನಲ್ಲ ಎಂದು
ಶೇ 64ರಷ್ಟು ಜನರು ಹೆೇಳಿದ್್ರ.
ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿಯೂ
ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್್ರ. ಸಮೇಕ್ಯಲ್್ಲ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಒಗೂಗೂಡಿಸಿ
ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ವಿಭಜಿಸಿದ್ಗ
ಇಂತರ ಅಭಿಪ್್ರಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್್ಲ ರಾಜ್ಯವಾ್ಯಪಿ
ಏಕಮತದ ಧ್ವನಯಿಲ್ಲ. ಬೃರತ್ ಬಂಗ
ಳೂರು ಮಹಾನಗರ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯನ್ನೂ
(ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಒಳಗಂಡಂತೆ ರಾಜ್ಯ
ವನ್ನೂ ಆರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗ
ಡಿಸಿ ನೇಡಿದರ ಆಯಾ ಪ್್ರದೆೇಶಿ
ಕತೆಗೆ ತಕ್ಕೆದ್ದ ವೆೈವಿಧ್ಯಗಳಿರುವ
ಜನಮತವೂ ಸಮೇಕ್ಯಲ್್ಲ ಲಭ್ಯವಾ
ಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್್ಲ ಹೆಚ್ಚುನ
ವರು ಜಾತಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕದ್್ರ. ಆದರ,
ಮುಖ್ಯ, ಅತಿಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದ
ವರನ್ನೂ ಸ್ೇರಿಸಿಕಂಡರೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣ
ಶೇ 48ನ್ನೂ ದ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆೈದರಾಬಾದ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ’
ವಿಜೃಂಭಿಸಲು ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ
ಲೇಕಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲ
ಸ್ತರಗಳ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್್ಲ
ಗೆಲುವಿಗೆ ‘ಜಾತಿ’ಯೇ ಮಾನದಂಡ
ಎಂಬ ಅಭಿಪ್್ರಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ನೇಡುವಾಗಲ್ ಜಾತಿಯೇ
ಪ್ರಧಾನ
‘ಅರ್ಹತೆ’ಯಾಗುತಿ್ತರುವು
ದನ್ನೂ ನೇಡುತಿ್ತದೆ್ೇವೆ.
‘ದಕ್ಷ್’ ಸಂಸ್ಥೆ ಜತೆಗೂಡಿ ‘ಪ್ರಜಾ
ವಾಣಿ’ ರಾಜ್ಯದ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ೇತ್ರಗಳಲ್್ಲ ನಡೆಸಿದ ಸಮೇಕ್ಯಲ್್ಲ
ಮಾತ್ರ ಇದಕೆಕೆ ಭಿನನೂವಾದ ಅಭಿಮತ
ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್್ಲ ಮತ
ಹಾಕಲು ಜಾತಿ, ಧಮ್ಹಕಕೆಂತ ಅಭ್ಯರ್್ಹ
ಯಾರಂಬುದು
ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಹೆಚುಚು ಜನರು ಹೆೇಳಿದ್್ರ.
ಅಭ್ಯರ್್ಹಗೆ
ಮತ
ಹಾಕಲು
ಜಾತಿಯೇ ನರ್್ಹಯಕ ಎಂದು ಕೆೇವಲ

ಕನಾ್ಹಟಕ ವಲಯದಲ್್ಲ ಶೇ 81ರಷ್ಟು
ಜನರು ಜಾತಿ ನಗಣ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ
ಹೊಂದಿದ್್ರ.
ಜಾತಿ–ಧರ್ಮದ ಹಂಗು: ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ,
ಧಮ್ಹ, ಭಾಷಿಕರನ್ನೂ ಒಡಲಳಗೆ ಇಟ್ಟು
ಕಂಡಿರುವ, ವಿದೆೇಶಿಯರೂ ಹೆಚ್ಚುನ
ಸಂಖ್್ಯಯಲ್್ಲ
ನೆಲೆಗಂಡಿರುವ
ಬಂಗಳೂರು ‘ಮನ ಇಂಡಿಯಾ’ದಂತೆ
ಇರುವುದನ್ನೂ
ಎಲ್ಲರೂ
ಬಲ್ಲರು.
ಇಲ್್ಲಯೇ ಜಾತಿಯ ರಂಗನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು
ಜನ ಮತದ್ನ ಮಾಡುತ್್ತರ ಎಂದು
ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆದರ, ಉಳಿದ ವಲಯಗಳಿಗೆ
ಹೊೇಲ್ಸಿದರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯ
ಮತದ್ರರು ಅಭ್ಯರ್್ಹಯ ಜಾತಿ,
ಧಮ್ಹದ ಪರ ಹೆಚುಚು ಒಲವು
ಹೊಂದಿದ್್ರ. ಜಾತಿ ಅತಿಮುಖ್ಯ,
ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದವರ ಪ್ರಮಾಣ
ಶೇ 48ರಷಿಟುದ್ರ, ಅಭ್ಯರ್್ಹಯ ಧಮ್ಹ
ಮುಖ್ಯ ಎಂದವರು ಶೇ 50ರಷಿಟುದ್್ರ.
ಮಧ್ಯ ಕನಾ್ಹಟಕ (ಚ್ತ್ರದುಗ್ಹ,
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ರಾಜ್ಯ

ಜಾತಿ

ಪಕ್ಷ

ಧರ್ಮ

ಮುಖ್ಯವಲಲಿ

ಮುಖ್ಯ

ಮುಖ್ಯರಂತಿರಿ ಅಭ್ಯರ್್ಮ

ಅಭ್ಯರ್್ಮ

ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ

ದ್ವಣಗೆರ, ಶಿವಮೊಗಗೂ), ಮುಂಬೈ
ಕನಾ್ಹಟಕ (ಬಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ,
ಬಾಗಲಕೇಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ,
ಹಾವೆೇರಿ) ಜಿಲೆ್ಲಗಳಲ್್ಲ ಕೂಡ ಜಾತಿಯೇ
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ ಜಾತಿ ಮತ್್ತ ಧಮ್ಹ ಮುಖ್ಯ
ಎಂದವರ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 47,
ಶೇ 50ರಷಿಟುದೆ. ಮುಂಬೈ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ
ಜಾತಿಗೆ ಶೇ 29 ಹಾಗೂ ಧಮ್ಹಕೆಕೆ ಶೇ
33ರಷ್ಟು ಜನ ಮಣೆ ಹಾಕದ್್ರ.
ಕರಾವಳಿ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ ಜಾತಿ,
ಧಮ್ಹಕೆಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 40 ಹಾಗೂ
ಶೇ 49 ಜನ ಆದ್ಯತೆ ನೇಡುವುದ್ಗಿ
ಹೆೇಳಿದ್್ರ. ಆದರ, ಮತಕೆಕೆ ಜಾತಿಯೇ
ಪ್ರಧಾನ
ನೆಲೆಯಂತಿರುವ
ರಳೆ
ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ಮೈಸೂರು,
ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ರಾಮನಗರ, ತ್ಮ
ಕೂರು, ಚ್ಕಕೆಮಗಳೂರು, ಚ್ಕಕೆಬಳಾಳಾಪುರ, ಕೇಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲಗಳಲ್್ಲ ಕೂಡ
ಇದಕೆಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಭಿಪ್್ರಯ ಹೊರ
ಬಂದಿದೆ. ಜಾತಿ ನಗಣ್ಯ ಎಂದು ಶೇ
52ರಷ್ಟು, ಧಮ್ಹ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು
ಶೇ 63 ಜನರು ಪ್ರತಿಪ್ದಿಸಿದ್್ರ.
ಶೇ 53 ಜನರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ: ಪಕ್ಷವನ್ನೂ
ನೇಡಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್್ಲ
ಮತ
ಹಾಕ್ತಿ್ತೇರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶನೂಗೆ ಶೇ 53ರಷ್ಟು
ಜನರು ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ರ, ಶೇ 14 ಜನ
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್್ರ.
ಪಕ್ಷ
ನಗಣ್ಯ
ಎಂದವರು
ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ. ಇದು
ಇಡಿೇ
ರಾಜ್ಯದ
ಲೆಕಾಕೆಚಾರವಾ
ದರ, ಬೇರ ಬೇರ ವಲಯಗಳಲ್್ಲ ಬೇರ
ತೆರನಾದ ಅಭಿಮತ ಹೊರಬಿದಿ್ದೆ.
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್್ಲ ಶೇ 66,
ಕರಾವಳಿ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ ಶೇ 65,
ಮುಂಬೈ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ ಶೇ 58
ಜನ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತೆೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂದು
ಹೆೇಳಿದ್್ರ. ಆದರ, ಮಧ್ಯ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ ಶೇ 48, ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ ಶೇ 47, ರಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್್ಲ ಶೇ
46ರಷ್ಟು ಜನರು ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದಿದ್್ರ.

ಸಮಷೇಕ್ಯರ್್ಲ ಕಷೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅಂಕ ‘ಗಣಿತ’

1. ಕನೂನು ಮತ್್ತ ಸುವಯುವಸ್ಥೆ
2. ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗ್ ವಯುವಸ್ಥೆ
3. ಉತ್ತಮ ರಸ್್ತ
4. ಶಾಸಕರ ಲಭಯುತೆ
5. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭಯು
6. ಉದಯುೀಗಾವಕಶ
7. ಉದಯುೀಗ ಮತ್್ತ ಶಿಕ್ಷಣ
8. ಉದಯುೀಗ ತರಬೆೀತ್
9. ಶಾಸಕರ ವಿಶಾವಿಸಾಹ್ಗತೆ
10. ಆಸ್ಪತೆರೆಗಳು

‘ದಕ್ಷ್’ ಹಾಗೂ ಪರಿಜಾವಾಣಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೇಕ್ಷೆ ವೇಳೆ
ಮತದಾರರಿಗೆ 28 ಪರಿಶ್ನೆಗಳನ್ನೆ ಕ್ೇಳಲಾಗಿತ್ತಾ. ಗ್ರಿಮೇಣ
ಮತ್ತಾ ನಗರ ಪರಿದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮತವಾಗಿ ಕ್ಲವು
ನಿರ್ಥಿಷ್ಟ ಪರಿಶ್ನೆಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್್ಲ ಶಾಸಕರು ಪಡೆರ್ರುವ
ಅೆಂಕಗಳನ್ನೆ ಕರಿೇಡೇಕರಿಸಿ, ಒಟ್್ಟ 10 ಅೆಂಕಗಳಲ್್ಲ
ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ ಅೆಂಕಗಳನ್ನೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರು
ಅತ್ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಐದು ಕ್ಷೆೇತರಿಗಳಲ್್ಲ ಶಾಸಕರು
ಪಡೆದ ಅೆಂಕಗಳನ್ನೆ ಮಾತರಿ ಪರಿತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.
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ತಿಪ್ಪರಾಜು

ಜಿಲ್್ಲ: ರಾಯಚೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ:ರಾಯಚೂರು ಗ್್ರಮಂತರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
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ಜಿಲ್್ಲ: ಗದಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿರಹಟ್ಟಿ
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ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
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ಜಿಲ್್ಲ: ರಾಯಚೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಸಿಕಿ
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6.15

ರಸ್್ತ

5.68

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5.42

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

7.49
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.63
ವಿದ್ಯುತ್

5

10

5

10

7.67

ರಸ್್ತ

7.87

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.56
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಬಿ.ಆರ್.ಯಾವಗಲ್
10

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

5

1

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಿಲ್್ಲ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಬೆೈಲಹಾಂಗಲ

7.43

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

ಬಿಜೆಪಿ

ವಶ್ವನಾಥ ಪಾಟಷೇಲ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟಷೇಲ

5.08

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.05

ರಸ್್ತ

7.46

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

9.78

10

5

10.00

ರಸ್್ತ

ಫಿರಷೇಜ್ ನೂರದ್ಷೇನ ಸಷೇಠ್

ಜಿಲ್್ಲ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ

10

5

ವಿದ್ಯುತ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.31

1

8.57
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 5.75

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5.41

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಜಿಲ್್ಲ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಕಗವಾಡ

7.96

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

1

ಭರಮಗೌಡ ಅಲಗೌಡ (ರಾಜು ಕಾಗೆ)

ಪಕ್ೀತರ

ಜಿಲ್್ಲ: ಗದಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ರೀಣ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

5

22

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5.98

1

%

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಿಲ್್ಲ: ರಾಯಚೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ:ದೀವದ್ಗ್ಗ

6.65

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

62

ಚುನಾವಣೆಯಲ್್ಲ ಮತ ಹಾಕ್ವಾಗ ಅಭ್ಯರ್್ಹ ಯಾರು, ಆತನ ಸಾಮರ್ಯ್ಹ
ವೆೇನ್ ಎಂಬುದೆೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಶೇ 68ರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತಿಪ್ದಿಸಿದ್್ರ. ಶೇ
18ರಷ್ಟು ಜನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್್ರ. ಅಲ್್ಲಗೆ ಶೇ 86ರಷ್ಟು ಮತದ್ರರು
ಅಭ್ಯರ್್ಹಯ ಮುಖ ನೇಡಿ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತ್್ತರ ಎಂಬುದ್ಗಿ ಸಮೇಕ್
ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಆರು ವಲಯಗಳ ಪೈಕ ಕರಾವಳಿ ಕನಾ್ಹಟಕದ ಮೂರು ಜಿಲೆ್ಲಗಳಲ್್ಲ
ಅಭ್ಯರ್್ಹ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಶೇ 24ರಷ್ಟು ಜನರು ಹೆೇಳಿದ್ರ, ಶೇ 76ರಷ್ಟು
ಜನರು ಅಭ್ಯರ್್ಹಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದ್್ರ.
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್್ಲ ಶೇ 88, ಮಧ್ಯ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ ಶೇ 81,
ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ ಶೇ 92, ಮುಂಬೈ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ ಶೇ 88
ಹಾಗೂ ರಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್್ಲ ಶೇ 84ರಷ್ಟು ಜನ ಅಭ್ಯರ್್ಹಯನ್ನೂ
ನೇಡಿಯೇ ಮತ ಹಾಕ್ವುದ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್್ರ.

10

9.46
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 5.98

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

5.83

1

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

%

ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಜಿಲ್್ಲ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಖಾನಾಪುರ

35

9.72

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಜಿಲ್್ಲ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಅರಭಾವಿ

7

ಶೀ 86 ಜನರಿಗ್ ಅಭಯುರ್್ಗಯೀ ಪರೆಮುಖ

ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು? ನಿರ್ಥಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂದರೆ ಯಾರು
ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎೆಂಬ ವಿಷಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ
ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತ್ ಸಮೇಕ್ಷೆಯಲ್್ಲ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇಡಿೇ ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ಲೆಕಕೆದಲ್್ಲ ಶೇ 58ರಷ್ಟು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ
ಅಭ್ಯರ್್ಹ ಯಾರಂಬುದು ಮುಖ್ಯವೆೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದ್ರ, ಶೇ 9ರಷ್ಟು
ಜನ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಅಭ್ಯರ್್ಹ ಯಾರು ಎಂಬುದೆೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು
ಪ್ರತಿಪ್ದಿಸಿದ್್ರ.
ಆದರ, ವಲಯವಾರು ಅಭಿಪ್್ರಯಗಳಲ್್ಲ ಭೆೇದವಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ
ಮಧ್ಯ ಕನಾ್ಹಟಕ ಭಾಗದಲ್್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ವಿಷಯದ ಪರವಾಗಿ ಶೇ 55ರಷ್ಟು
ಜನ ಮತ ಹಾಕದ್್ರ. ಕರಾವಳಿಯಲ್್ಲ ಶೇ 57, ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಕನಾ್ಹಟಕದಲ್್ಲ ಶೇ 74 ಹಾಗೂ ರಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್್ಲ ಶೇ 50 ಜನರು ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ
ಯಾರಂಬುದು ಅಪ್ರಸ್್ತತ ಎಂಬ ನಲುವು ತ್ಳಿದ್್ರ.

ಜಿಲ್್ಲ: ರಾಯಚೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾನವಿ

16

55

63

ಸಿ.ಎಾಂ ಯಾರಾಂಬ ಗೊಡವೆಯಿಲ್ಲ

10

10

45

47

ಮುಂಬೆೈ ಕರ್್ಮಟಕ

6.95

5

36

10

ಅರವಂದ ಪಾಟಷೇಲ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

%

34

47

10

10

58

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್್ಮಟಕ

7.76
7.33

25

ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
10

38

25

%

8

7.39

8.67

%

65

7.33

5

6

27

48

60

6.22

1

%

42

ಅಭ್ಯರ್್ಮ

ಕರಾವಳಿ ಕರ್್ಮಟಕ

8.22

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ವಿದ್ಯುತ್

11

5.90

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

8.06

%

6.67

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

36

53

10

8.06
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.22
ವಿದ್ಯುತ್

7

28

ಮುಖ್ಯರಂತಿರಿ ಅಭ್ಯರ್್ಮ

ರಧ್ಯ ಕರ್್ಮಟಕ

6.27

6.61
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.89

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

66

ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ

ಧರ್ಮ

ಪ್ರತಾಪ ಗೌಡ ಪಾಟಷೇಲ

ಬಿಜೆಪಿ

ವಿದ್ಯುತ್

%

9.47

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ
10

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

1

10

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಿಲ್್ಲ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಬೆಳಗಾವಿ ಗಾರೆಮಾಾಂತರ

7.52

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ರಸ್್ತ

52

10

9.87
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.73

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

41

ಮುಖ್ಯವಲಲಿ

ಪಕ್ಷ

ಜಾತಿ

ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ಬಲ್ಲಟಗಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಸಂಜಯ ಪಾಟಷೇಲ

ಬಿಜೆಪಿ

ಆನಂದ ಮಮನಿ

4.67

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.14

ರಸ್್ತ

3.33

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಮುಖ್ಯ

6.16

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಜಿಲ್್ಲ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ರಾಯಭಾಗ

7.28

ಪಕ್ೀತರ

ಜಿಲ್್ಲ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ

ರಸ್್ತ

ವಿದ್ಯುತ್

ಬೆಂಗಳೂರು (ಬಿಬಿಎಂಪಿ)

8.28

ದುರಷೇಲಿಧನ ಐಹೊಳೆ

6.57

ಸಂಭಾಜಿ ಪಾಟಷೇಲ

ವಿದ್ಯುತ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

1

5

7.78
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 5.11

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

3.41

8.54
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 4.04

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಜಿಲ್್ಲ: ರಾಯಚೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಿಾಂಧನೂರು

9.93

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

1

ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ

ಬಿಎಸ್ಆರ್ಸಿ

ಪಿ.ರಾಜಿಷೇವ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

1

ಜೆಡಿಎಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

9.47

ಜೆಡಿಎಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಜಿಲ್್ಲ: ರಾಯಚೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ: ರಾಯಚೂರು

5. 17

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

20. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗ್ ಬೆಲೆ
21. ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು
22. ಬಿತ್ತನೆ ಬಿೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ
ಸಬಿಸಿಡಿ
23. ಕಸ ವಿಲೆೀವಾರಿ
24. ಭರೆಷ್ಟಿಚಾರ ನಗರೆಹ
25. ಕರ ಪುನರುಜ್ೀವನ
26. ಪಾರ್ಗಾಂಗ್ ಸೌಲಭಯು
27. ಉದ್ಯುನಗಳ ನವ್ಗಹಣೆ
28. ಸಾಂಚಾರ ವಯುವಸ್ಥೆ

ಡಾ.ಶಿವರಾಜ ಪಾಟಷೇಲ

8.60

ಮನಪ್ಪ ವಜ್ಜಲ
ಜಿಲ್್ಲ: ರಾಯಚೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಲಾಂಗಸಗೂರು

11. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ
12. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಲಭಯುತೆ
13. ಕೃಷಿ ಕರ್್ಗಕರಿಗ್ ಸಾಕಷ್ಟಿ
ಉದಯುೀಗ ಸೃಷಿಟಿ
ಷಿಟಿ
14. ಆಹಾರ ಸಬಿಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ
15. ಒಳಚರಾಂಡಿ ವಯುವಸ್ಥೆ
16. ಗುಣಮಟಟಿದ ನೀರು ಪೂರೈಕ
17. ಭಯೀತ್್ಪದನೆ ನಗರೆಹ
18. ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
19. ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ

ಶಾಸಕರ ಆಯ್ಕೆಯ ಮನದಂಡ (ವಲಯವಾರು)

ಜಿಲ್್ಲ: ಗದಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ನರಗುಾಂದ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.23

10

1

8.47
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.57
ವಿದ್ಯುತ್

7.84

ರಸ್್ತ

8.47

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.53

5

10

9
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ದೆಹಲಿರ ತ್ಘಲಕ್ ರಸ್ತು ಪೊಲಿೀಸ್ ಠಾಣೆರಲ್ಲಿ ದೂರು

ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಕಾರವಾಕರೆಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ್ಯ ಹೀಳಿಕೆ

ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗೆದ್ದರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ

ಕೆೊರಟಗೆರೆರಲ್ಲಿ ಭಾನುರ್ರ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಕಾರವಾಕರೆಮದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಜಿ.ಪರಮೀಶ್ವರ್
ಕೆೊ
ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮರ್ಯ ಅವರು ಕೆೈ ಮೀಲಕೆಕೆ ಎತ್ತು ಬಲ ಪರೆದಶವಾಸಿದರು. ಕೆಕೆೊ
ೊಂಡರ್ಡಿ ಚಂದರೆಶೀಖರ್, ಎಸ್.
ಗೆೊೀಪಾಲ್ ಇದ್ದರು
ಪಿ.ಮುದ್ದಹನುಮೀಗೌಡ, ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ, ಎಂ.ಸಿ.ವೀಣುಗೆೊ

ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತಗ್ ಸಿಡುರದ ಸಿ.ಎಾಂ
‘ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆದ ಲೀಪರ್ಂದ ಪರಮೀಶ್ವರ್ ಸೀಲುವಂತಾಯಿತ್.
ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಆಗಬಾರದು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ
ಹೀಳಿದರು.
ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ‘ಏನ್
ಲೀಪವಾಗಿದಯಪಪು. ಲೀಪ ಅಲಾ್ಲರಿೀ ಅದು’ ಎಂದು ಸಿಡುಕಿದರು.
ಇದಕಕೆ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸಿದ ರಾಜಣ್ಣ , ’ಕ್ಷೆೀತ್ರದ ಮತದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೀ
ಇದು್ದದು ಲೀಪ ಅಲ್ಲವೀ ಸರ್. ಅದನ್ನೆ ನಾನ್ ಹೀಳಿದು್ದ’ ಎಂದು
ಸಮರ್ದಿಸಿಕಂಡರು.

ಲ್ವರೆಗೆ ರೇಡ್ಶೇ ನಡೆಸಿ, ಮಂಗ
ಳೂರಿನ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸು
ವರು ಎಂದರು.
21ರಂದು ಬಳಿಗೆಗೆ ಶೃಂಗೆೇರಿಗೆ
ಬಂದು
ಶಾರದ್
ಮಠಕೆಕೂ
ಭೇಟಿ
ನೇಡುವರು.
ಚಿಕಕೂಮಗ
ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಧಾ್ಯಹನು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಮಾ
ವೆೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸುವರು. ಚಿಕಕೂಮಗಳೂರಿನಂದ ಹಾಸನಕೆಕೂ ರೇಡ್
ಶೇ ನಡೆಸಿ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ
ಪಾಲಗೆಂಡು
ಬಂಗಳೂರಿಗೆ ತ್ರಳುವರು ಎಂದರು.

ಬಿಎಸ್ಆರ್ಸಿ

ಎಸ್. ರ್ಪ್ಪಷೇಸ್ವಾಮಿ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಮೊಳಕಾಲ್್ಮರು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.34

10

1

7.29
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.29
ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5

6.76

10

5

ರಸ್್ತ

7.20

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.80

6.60

10

1

10

6.53
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.80
ವಿದ್ಯುತ್

6.67

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.60

ಜಿಲ್ಲೆ: ಶಿವಮೊರ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭದಾರೆವತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.96

10

1

7.66
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.44
ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5

6.36

10

5.95
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.19
ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

8.83
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.83
ವಿದ್ಯುತ್

8.78

ರಸ್್ತ

8.78

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.83

5

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಹುದ್್ದ ತಪಿಪಿಸಿದ್ದರು. ತಾವು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಯಾರಲು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ

‘ಸಿ.ಎಂ.ಗ ರ್ಂದ
ಅನ್ನ ಕರಗುವುದಲಲೆ’

ಕರಣರಾದ ಕೊರಟಗೆರೆ ಜನರಿಗೆ
ಧನ್ಯವಾದ ಹೋಳಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿ
ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪಿ
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಯು ಘಟಕದ ಅಧಯುಕ್ಷ

ಕತವಾರು ಕಪ್್ಪ ಬಾವುಟ ಪ್ರದಶವಾನ
ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಪೊಲ್ೇಸರು ಅವ
ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

10

6.67
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.79
6.67

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.67

1

6.87
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.18
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

10

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಜಿಲ್ಲೆ: ಉಡುಪಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಪು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.49

10

8.50
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.50
ವಿದ್ಯುತ್

8.50

ರಸ್್ತ

8.50

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.44

1

7.07
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.87
6.93

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.33

1

7.78
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.22
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

7.56

10

ವಿದ್ಯುತ್

10

10

ರಸ್್ತ

6.03

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

4.30

7.44

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.23

1

7.33
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.94
ವಿದ್ಯುತ್

5

10

7.82

ರಸ್್ತ

7.70

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.06

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.44

1

5.80
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.27
ವಿದ್ಯುತ್

5

10

4.93

ರಸ್್ತ

6.40

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.80
ಬಿಜೆಪಿ

ಕೆ.ಜಿ.ಬೊಷೇಪಯ್ಯ
10

10

6.92

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

9.11

5

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಸುಳಯು

8.67

7.66

ವಿದ್ಯುತ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

9.11

8.11
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.44

6.86
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.12

ಎಸ್.ಅಂಗಾರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.77

5

7.73

10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೆಳ್ತಾಂಗಡಿ

10

1

6.94

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ವಸಂತ ಬಂಗಷೇರ

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲೆ:ಕಡಗು
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಮಡಿಕೀರಿ

7.47

ರಸ್್ತ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

5

ವಿದ್ಯುತ್

5

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

6.98

5

1

6.87
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.73

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.50

ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್
10

5

6.67

7.78
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.78

ಜೆಡಿಎಸ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊನ್್ನಳ್

8.06

1

20. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ್ಗ್ ಬೆಲೆ
21. ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು
22. ಬಿತ್ತನೆ ಬಿೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ
ಸಬಿಸಿಡಿ
23. ಕಸ ವಿಲೆೀವಾರಿ
24. ಭರೆಷ್ಟುಚಾರ ನಗರೆಹ
25. ಕರೆ ಪುನರುಜ್ೀವನ
26. ಪಾರ್ಥಾಂಗ್ ಸೌಲಭಯು
27. ಉದಾಯುನಗಳ ನವ್ಥಹಣೆ
28. ಸಾಂಚಾರ ವಯುವಸ್ಥೆ

ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ

7.13

ರಸ್್ತ

ವಿದ್ಯುತ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹರಿಹರ

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

5

7.23

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.00

1

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ವಿದ್ಯುತ್

11. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ
12. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಲಭಯುತೆ
13. ಕೃಷಿ ಕರ್್ಥಕರಿಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು
ಉದಯುೀಗ ಸೃಷಿಟು
ಷಿಟು
14. ಆಹಾರ ಸಬಿಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ
15. ಒಳಚರಾಂಡಿ ವಯುವಸ್ಥೆ
16. ಗುಣಮಟಟುದ ನೀರು ಪೂರೆೈಕ
17. ಭಯೀತ್್ಪದನೆ ನಗರೆಹ
18. ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
19. ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ

7.05

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

7.76

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.50

ಜ.ಆರ್.ಲಷೇಬೊ

8.33

ಮೈಸೂರು: ‘ಮೇಲುಕೊೇಟೆ ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ
ಸ್ಪರ್ವಾ ಖಚಿತ’ ಎಂದು, ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ
ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ
ಅವರ
ಪತಿನು
ಸುನೇತಾ ಪ್ಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಶಾಸಕರಾಗಿ
ಪ್ಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ
ಅವರು ಕ್ೇತ್ರ ಭೇಟಿ ನೇಡುತಿತಿದ್್ದಗ
ನಾನೂ ಅವರ ಜತ್ಗೆ ಹೊೇಗುತಿತಿದ್ದ.
ಅವರಂದಿಗೆ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗಗಿ, ನನಗೆ ಕ್ೇತ್ರದ
ಸಂಪೂಣವಾ ಪರಿಚಯ ಇದ. ಕ್ೇತ್ರದ
ಜನರಿಗೆ ನಾನ್ ಅಭ್ಯರ್ವಾಯಾಗಬೇಕು
ಎಂಬ ಆಸಯಿದ. ಅಂತ್ಯೇ, ನನನು
ಮಗ ದಶವಾನ್ ಸಹ ಅಭ್ಯರ್ವಾಯಾಗಬೇಕು ಎಂದೂ ಇದ. ಕುಟಂಬದಲ್ಲಿ ಈ
ಕುರಿತು ಚರ್ವಾ ನಡೆಸಿ ನಧಾವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಭಾನ್ವಾರ
ಸುದಿ್ದಗೊೇಷ್ಠಾಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಂಗೆ್ರಸ್
ಸೋರುತ್ತಿಲಲಿ:
‘ಕಾಂಗೆ್ರಸ್

ಬಂಬಲ ಕೊಡುವುದ್ಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ. ಆದರೆ,
ನಾವು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸೇರುತಿತಿಲಲಿ’ ಎಂದು
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
16ರಂದು ರೆೈತರಿಗೆ ಸನಾಮಾನ: ಫೆ.
13ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕ್ದ್ದ
ಬೇಬಿ ಜಾತ್್ರಯು ಪ್ಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರ
ನಧನದಿಂದ್ಗಿ ಅಧವಾಕೆಕೂೇ ನಂತಿತು.
ಸುಮಾರು 154 ಜೇಡಿ ಹಸುಗಳು
ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಿಮ
ಜೇಡಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕ್ತುತಿ.
ಈಗ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗದು.
ಆದರೆ, ರೆೈತರನ್ನು ಮಾರ್ವಾ 16ರಂದು
ಪಾಂಡವಪ್ರದ ಬೇಬಿ ಬಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಸನಾ್ನಸಲಾಗುವುದು
ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಪ್ಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಹಳಿಳುಕಾರ್
ಹಸು ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಬೇಕು,
ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿ
ದ್ದರು. ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಕೂರಿಸುವುದು ನಮ್ ಕತವಾವ್ಯ’ ಎಂದರು.

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.07

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

6.50

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.33

10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಶಿವಮೊರ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ತೀರ್ಥಹಳ್್ಳ

10

10

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.98

5

ವಿದ್ಯುತ್

ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್್ನಕರ

7.36

1

6.44
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.67

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.25

8.33
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.33
ರಸ್್ತ

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚನ್ನಗಿರಿ

10

10

ಹೊಸ ಜಿಲಲಿಗಳ ಸೇಪವಾಡೆ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಅಂತಹ ಪ್ರಸಾತಿವ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವಾರದ
ಮುಂದಿಲಲಿ. ಅದು ಆಗದ ಮಾತು’
ಎಂದು ಖಗೆವಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

7.03

5

1

ವಡ್್ನಳ್ ರಾಜಣ್ಣ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ವಿದ್ಯುತ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.67

ರಸ್್ತ

ವಿದ್ಯುತ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.57

5

‘ಶಾಸಕ ಅಶೇಕ ಖೇಣಿ
ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕೆಕೂ ಯಾಕೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಗೊತಿತಿಲಲಿ.
ಖೇಣಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷಕೆಕೂ ಏನ್
ಲಾಭ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರನ್ನು
ಕರೆತಂದವರೆೇ ಹೇಳಬೇಕು’
ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ವಾನ ಖಗೆವಾ
ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕ್ದರು.
‘ಖೇಣಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕೆಕೂ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳುಳುವ ಕುರಿತು
ನನನುಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಚರ್ವಾ
ನಡೆಸಿಲಲಿ. ವಿಷಯವನ್ನು ನನನು
ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿರಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದು
ಸುದಿ್ದಗರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಿದರು.

‘ಸವಾರಾಜ್ ಪಕ್ಷದಂದ ಸ್ಪರ್ತಿ ಖಚಿತ’

1. ಕನೂನು ಮತ್್ತ ಸುವಯುವಸ್ಥೆ
2. ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗ್ ವಯುವಸ್ಥೆ
3. ಉತ್ತಮ ರಸ್್ತ
4. ಶಾಸಕರ ಲಭಯುತೆ
5. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭಯು
6. ಉದಯುೀಗಾವಕಶ
7. ಉದಯುೀಗ ಮತ್್ತ ಶಿಕ್ಷಣ
8. ಉದಯುೀಗ ತರಬೆೀತ
9. ಶಾಸಕರ ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಥತೆ
10. ಆಸ್ಪತೆರೆಗಳು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊಸದ್ಗ್ಥ

6.0

‘ಖೀಣಿಯನು್ನ ಯಾಕ
ಸ್ೀರಿಸಿಕಾಂಡರೀ
ನನಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ’

ಹ ದ ರಿ ಸು ವ
ಕೆ ಲ ಸ ವೂ
ನಡೆದಿದ’ ಎಂದು
ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
70
ವರ್ಗ
ಬೋನಸ್:
‘6
ವಷವಾದವನದ್್ದಗ
ಮನೆಗೆ
ಬಂಕ್
ಬಿದಿ್ದತುತಿ.
ಕುಟಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ೇಕರು
ಬಂಕ್ಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಹೊೇದರು. ನಾನ್
ಬದುಕುಳಿದ. ನನಗಿೇಗ 76 ವಷವಾ
ವಯಸುಸು. ನಾನ್ ಆಗಲೇ ಸಾಯಬೇ
ಕ್ತುತಿ. 70 ವಷವಾ ಬದುಕ್ದು್ದ ಬೇನಸ್.
ಬದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹದರುವುದಿಲಲಿ. ಬದುಕುತಿತಿರುವುದೇ ಬೇನಸ್ ಆಯುಷ್ಯ
ಷ್ಯದಲ್ಲಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚುನಾವಣೆ
ಶಿೋಘ್ರ:
‘ಕನಾವಾಟಕ
ವಿಧಾನಸಭ
ಚುನಾವಣೆ
ನಗದಿತ
ಸಮಯದೊಳಗೆ
ನಡೆಯಲ್ದ.
ಲೇಕಸಭ
ಜತ್ಗೆ
ವಿಧಾನಸಭ
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲ್ದ
ಎಂಬುದು
ಊಹಾಪೊೇಹ’
ಎಂದು
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಿದರು.
‘371(ಜೆ) ಕಲಂ ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ

ಸಮಿಷೇಕ್ಯಲ್ಲೆ ಕೆಷೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳು

‘ದಕ್ಷ್’ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೀಳೆ
ಮತದಾರರಿಗೆ 28 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆ ಕೀಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್್ರಮೀಣ
ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೀಶಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮತವಾಗಿ ಕಲವು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್್ಲ ಶಾಸಕರು ಪಡೆರ್ರುವ
ಅಂಕಗಳನ್ನೆ ಕ್ರೀಡೀಕರಿಸಿ, ಒಟ್್ಟ 10 ಅಂಕಗಳಲ್್ಲ
ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದ. ಜನರು
ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಐದು ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್್ಲ ಶಾಸಕರು
ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೀಕವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದ.

4.87

1

ಶಿವಮೊಗ್ಗ:
‘ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪದೇಪದೇ ಬಿಜೆಪಿ
ನಾಯಕರನ್ನು ಟಿೇಕ್ಸಿ, ತಮ್ ಹುಚುಚುತನ
ಪ್ರದಶವಾಸುತಿತಿದ್್ದರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ
ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೇಡದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ
ತಿಂದ ಅನನು ಕರಗುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದು
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೇಧ ಪಕ್ಷದ
ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಟಿೇಕ್ಸಿದರು.
ಸುದಿ್ದಗರರಂದಿಗೆ ಭಾನ್ವಾರ
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಲೇಕಾಯುಕತಿ
ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟಿ್ಟ ಅವರ ಮೇಲ್ನ ದ್ಳಿ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವಾರದ ವೆೈಫಲ್ಯಕೆಕೂ ಹಡಿದ
ಕನನುಡಿಯಾಗಿದ. ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವಾರದ ವೆೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶನುಸಿದರೆ, ರಾಜಕ್ೇಯಕೆಕೂ
ಬಳಸಿಕೊಳುಳುತಾತಿರೆ
ಎಂದು
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ನವರು ನಮ್ ವಿರುದಧಿವೆೇ
ಹೇಳಿಕೆ ನೇಡುತಾತಿರೆ. ಸಕಾವಾರದ ವೆೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೇಡಿ ವಿರೇಧ ಪಕ್ಷಗಳು
ಮಂಡಕ್ಕೂ ತಿನ್ನುತಾತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳಳುಬೇಕೆೇ’
ಎಂದು ಪ್ರಶನುಸಿದರು.

ಬಿ.ಜಿ.ಗಷೇವಿಂದಪ್ಪ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ವಿದ್ಯುತ್

ಕನನುಡಿಗರ ಸಂಕೆೇತ. ಅದನೆನುೇಕೆ ಬದಲ್ಸಬೇಕ್ತುತಿ? ಹಳದಿ ಅರಿಸಿನ ಹಾಗೂ
ಕೆಂಪ್ ಕುಂಕುಮದ ಸಂಕೆೇತ. ಅದಕೆಕೂ
ದ್ವೇಷದ ಹಸರನನುಡಲು ಹೊರಟಿದ್್ದರೆ
ಎಂದು ಟಿೇಕ್ಸಿದರು.
ಹಸರು ಬದಲ್ಸಿಕೊಳಳುಲ್: ಸಿದ್ದರಾ
ಮಯ್ಯ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವುದು
ಅವರಿಗೆ
ಹೊಂದುತಿತಿಲಲಿ.
ಅವರಿಗೆ
ರಾವಣ ಹೊಂದುತಾತಿನೆ. ಹಾಗಗಿ, ಹಸ
ರನ್ನು ‘ಸಿದ್ದರಾವಣಯ್ಯ’ ಎಂದು ಬದಲ್ಸಿಕೊಳಳುಲ್ ಎಂದು ಸಲಹ ನೇಡಿದರು.

4.27

ವಿನಯ ಕುಮಾರ ಸೊರಕೆ
10

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

6.79

1

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

5.95

ಪಕ್ೀತರ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.82

10

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ

7. 34

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ವಿದ್ಯುತ್

ಬಿ.ಎ.ಮೊಹಿಯುದ್ಷೇನ್ ಬಾವ

5.83

ಹಾಲಾಡಿ ಶಿ್ರಷೇನಿವಾಸ ಶೆಟಿಟಿ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಉಡುಪಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕುಾಂದಾಪುರ

5.82
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 5.20

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.79
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

5

6.49

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಶಿವಮೊರ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ

7.94

1

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6 . 53

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.32

ಕೆ.ಬಿ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್
10

10

6.05

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.30

ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್
ಜಿಲ್ಲೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮೂಡುಬಿದಿರೆ

ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ದಾವಣಗ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.37

ಜೆಡಿಎಸ್

ಎಂ.ಜ.ಅಪ್್ಪಜಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.67

ರಸ್್ತ

4.74
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.32

ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
10

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ

ಅಂಕ ‘ಗಣಿತ’

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಿರಿಯೂರು

10

5

1

ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5.27

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಮೇದಿ ನಾಯಕತ್ವ
ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿತುತಿ.
ಮು ಖ್ಯ ಮ ಂ ತಿ್ರ
ಸಿ ದ್ದ ರಾ ಮ ಯ್ಯ
ಅವರು
ಇದೇ
ಜಾ ಗ ದ ಲ್ಲಿ
ಸಮಾವೆೇಶ
ಮಾಡಿ
ಅಷ್್ಟ
ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತೇರಿಸಲ್ ಎಂದರು.
ಕನನುಡ
ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ರಾಜಕಾರಣ
ಮಾಡುತಿತಿದ್್ದರೆ. ಕೆಂಪ್– ಹಳದಿ ಧ್ವಜ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.33

ಕೆ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ನಾಯ್ಕ್
ಜಿಲ್ಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾಯಕಾಂಡ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಳ್ಳಕರೆ

10

1

ಅವರನ್್ನ ಸೋಲ್ಸಿದ್ದ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

7.0

6.67
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.67
ವಿದ್ಯುತ್

ಮೈಸೂರು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ
ತಾಕತ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೆೇಶದಂತ್ ಜನ ಸೇರಿಸಿ
ತೇರಿಸಲ್ ಎಂದು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ
ಸಿಂಹ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ದರು.
ಭಾನ್ವಾರ
ಸುದಿ್ದಗರ
ರಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
ಪ್ರಧಾನ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಬಂದಿದ್್ದಗ
ಸಾಗರೇಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು.

7.40

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

6.88

ಬಿಜೆಪಿ

ಪರಮೋಶ್ವರ

ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದ. ಕ್ೇತ್ರ
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ
ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನನಗೆ ಆಶೇವಾವಾದ
ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕಪ್್ಪ
ಬಾವುಟ
ಪ್ರದಶವಾನ:
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು
ವೆೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ, ನಾ್ಯಯ
ಮೂತಿವಾ
ಸದ್ಶವ
ಆಯೇಗದ
ವರದಿ ಅನ್ಷ್ಠಾನಕೆಕೂ ಆಗ್ರಹಸಿ ದಲ್ತ
ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾಯವಾ

ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ
10

ಹಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ

‘ತ್ಕತ್ ಇದ್ರೆ ಜನ ಸಷೇರಿಸಲ್’

7.34

ಜಿ.ಎಚ್.ರ್ಪ್್ಪರೆಡಿಡಿ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಚಿತರೆದ್ಗ್ಥ

ಕಲಬುಗಿದಿ: ‘ನನಗೂ ಜಿೇವಬದರಿಕೆ
ಇದ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೂವರೆ
ತಿಂಗಳಿನಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬದರಿಕೆ
ಹಾಕುತಿತಿದ್್ದರೆ’
ಎಂದು
ಸಂಸದ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ವಾನ ಖಗೆವಾ ಆತಂಕ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.
‘ದಹಲ್ಯ
ತುಘಲಕ್
ರಸತಿ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು
ದ್ಖಲ್ಸಿದ್ದೇನೆ.
ಕೆೇಂದ್ರ
ಗೃಹ
ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ
ಲೇಕಸಭಯ ಸಿ್ಪೇಕರ್ ಸುಮ್ತಾ್ರ
ಮಹಾಜನ್ ಅವರಿಗೂ ಲ್ಖಿತ ದೂರು
ನೇಡಿದ್ದೇನೆ’
ಎಂದು
ಭಾನ್ವಾರ
ಇಲ್ಲಿ ಸುದಿ್ದಗರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ದೂರು ತನಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ.
ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರೇಪ ಹೊರಿಸು
ತಿತಿಲಲಿ. ತನಖಯ ನಂತರ ಎಲಲಿವೂ
ಗೊತಾತಿಗಲ್ದ’ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು.
‘ಸಾಮಾಜಿಕ
ಜಾಲತಾಣಗಳ
ಮೂಲಕವೂ ನನನು ವಿರುದಧಿ ಸಲಲಿದ
ಮಾಹತಿ
ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತಿತಿದ.
ಜನವಿರೇಧಿ
ಎಂದು
ಬಿಂಬಿಸಿ

‘ಅಶೇಕ ಖೇಣಿ ಅವರನ್ನು
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ಗೆ ಸೇಪವಾಡೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ವಾನ ಖಗೆವಾ
ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ
ನೇಡಿದ್್ದರೆ ಎಂಬುದು
ಗೊತಿತಿಲಲಿ. ಅವರಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಿೇನೆ’ ಎಂದು
ಕಾಯವಾಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ
ಸುದಿ್ದಗರರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಿದರು.

20ಕಕೆ ಕರಾವಳ್ಗ್ ರಾಹುಲ್

ಚಿಕಕೆಮಗಳೂರು: ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ರಾಹುಲ್ ಗಂಧಿ ಇದೇ 20ರಂದು
ಕರಾವಳಿಯ
ಮೂರು
ಜಿಲಲಿಗಳು
ಹಾಗೂ 21ರಂದು ಚಿಕಕೂಮಗಳೂರಿಗೆ
ಭೇಟಿ ನೇಡುವರು ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್
ರಾಷ್್ಟ್ೇಯ ಕಾಯವಾದಶವಾ ವಿಷ್್ಣನಾದನ್
ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಹುಲ್ 20ರಂದು ಕಾರವಾ
ರಕೆಕೂ ಬಂದು ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲಗೆಳುಳು
ವರು. ಮಧಾ್ಯಹನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆ
ಯುವ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲಗೆಳುಳು
ವರು. ಸಂಜೆ ಮೂಲ್ಕೂಯಿಂದ ಸುರತಕೂ-

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

‘ಖಗ್್ಥ ಜತೆ
ಮಾತ್ಡುವೆ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಕರಟಗೆರೆ: ’ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ
ಡಾ. ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಈ ಬಾರಿಯ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಗೆಲಲಿಲೇಬೇಕು.
ಜಾತಿ,
ಮತ,
ಭೇದ
ಮರೆತು
ಅವರನ್ನು ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ೇತ್ರದ ಜನ
ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾನ್ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಶೇವಾವಾದ
ಯಾತ್್ರ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಗೆದ್ದರೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್
ಗಂಧಿ ಅವರೆೇ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ. ರಾಹುಲ್
ಗಂಧಿ ಅವರು ಗೆದ್ದರೆ ನಾನ್ ಗೆದ್ದ
ಹಾಗೆ.
ಹೇಗಗಿ,
ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಅವರು
ಯಾವುದೇ
ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ಸೇಲಬಾರದು’ ಎಂದರು.
’ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನನುಡೆಸಿದ್್ದರೆ. ಸಕಾವಾರದ
ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದೂ ಪಾತ್ರ ಇದ.
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಂದಿರು ಇದ್ದ
ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕೆಕೂ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಈವರೆಗೂ ಒಂದೇ
ಒಂದು ಚಿಕಕೂ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯವೂ ನಮ್್ಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಲಲಿ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
’ಯಾರೇ ಕೆಲವರು ನಮ್್ಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯವಿದ ಎಂದು
ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತಿತಿದ್್ದರೆ’ ಎಂದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ನನಗೆ

ನನಗೂ ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ: ಖರ್ಗೆ

ಜಿಲ್ಲೆ:ಕಡಗು
ಕ್ಷೇತ್ರ:ವಿರಾಜಪೀಟೆ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.71

10

1

7.35
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.57
ವಿದ್ಯುತ್

7.71

ರಸ್್ತ

6.95

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.52

5

10

11
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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್್ನಳ
ಜಲ್ಲೆ: ಕೊಪ್ಪಳ
ಕ್ೇತ್ರ: ಕೊಪ್ಪಳ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.0 3

10

1

8.06
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.61
ವಿದ್ಯುತ್

7.78

ರಸ್್ತ

7.22

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

1

6.79
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.90
ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಜಲ್ಲೆ: ಹಾವೇರಿ
ಕ್ೇತ್ರ: ಹಾನಗಲ್

5

10

ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.13
6. 67
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.61

10

10

1

8.79
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.03
ವಿದ್ಯುತ್

5

6.36

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.12

ಜಲ್ಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕ್ೇತ್ರ: ಸಿರಗುಪ್ಪ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.68

10

1

9.44
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 10.00
ವಿದ್ಯುತ್

5

8.13

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

4. 17

ಜಲ್ಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕ್ೇತ್ರ:ಕೂಡಿಲಾಗಿ

10

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.96

10

1

9.67
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.67
ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಎಲ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ
(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)

ವಿದ್್ಯಹ್ಹತೆ: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವಿದಾ್ಯಲಯದಿಿಂದ ಪಿಎಚ್.ಡಿ
ಅನುಭವ: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ
ಹನುಮಿಂತಯ್ಯ, ದಲಿತ ಕವಿ. ಕನನುಡ
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಾರೆಧಿಕರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು. ಬಿಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವಿದಾ್ಯಲಯದಲಿಲಿ ಕಲಿಯುತತುದಾ್ದಗ
(1980) ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಿಂಡಾಯ
ಚಳವಳಿಯಲಿಲಿ ಗುರುತಸಕಿಂಡಿದ್ದರು. ‘ವಾಲಿ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ‘ವನುನು
ಸಿಂಸಕುಕೃತದಿಿಂದ ಕನನುಡಕೆಕು
ಭಾಷಿಂತರಿಸದಾ್ದರೆ. 2016ರಲಿಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಜಾಗೃತ’ ಕನನುಡ
ಸನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಾ್ದರೆ. ಸದ್ಯ
ಕೆಪಿಸಸ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

l

ಜಿ.ಸಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)

ವಿದ್್ಯಹ್ಹತೆ: ಸ್ವಥಿಜನಿಕ
ಆಡಳಿತದಲಿಲಿ ಸ್ನುತಕೀತತುರ ಪದವಿ.
ಅನುಭವ: ಕೆಪಿಸಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.
ಪರಮೀಶ್ರ ಅವರ ರಾಜಕಿೀಯ
ಕಯಥಿದರ್ಥಿ. ಕನಾಥಿಟಕ ನಗರ
ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು
ಒಳಚರಿಂಡಿ ಮಿಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದಾ್ದಗ ನಗರ ಸಥಾಳಿೀಯ ಸಿಂಸಥಾಗಳ
ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಈಡೆೀರಿಸಲ್
ಕೆೀಿಂದಿರೆೀಕೃತ ನಿಯಿಂತರೆಣ ಕಠಡಿ
ಮತ್ತು ಕ್ಿಂದುಕರತೆ ಕೆೀಿಂದರೆ
ಆರಿಂಭಿಸದ್ದರು. ಈಗ ಕೆಪಿಸಸ
ಪರೆಧಾನ ಕಯಥಿದರ್ಥಿ.

l

ಸಯ್ಯದ್ ನಾಸಿೇರ್
ಹುಸೇನ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)

ವಿದ್್ಯಹ್ಹತೆ: ಜೆಎನ್ಯು ವಿ.ವಿ.
ಯಿಂದ ಪಿಎಚ್.ಡಿ (ಅಿಂತರರಾಷಟಿ್ೀಯ ರಾಜಕಿೀಯ)
ಅನುಭವ: ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಸಿಂಘಟನೆಯಲಿಲಿದ್ದ ಅವರು ಬಳಿಕ ಯುವ
ಕಿಂಗೆರೆಸ್ ಸೀರಿದ್ದರು. ಯುವ
ಕಿಂಗೆರೆಸ್ನ ರಾಷಟಿ್ೀಯ ಪರೆಧಾನ
ಕಯಥಿದರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಉನನುತ
ರ್ಕ್ಷಣ ಸಿಂಸಥಾಗಳಲಿಲಿ ಹಿಿಂದುಳಿದ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

10

ವಿದ್ಯುತ್

1

1

ವಿದ್ಯುತ್

5

10

5

10

9.07

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9.67

8.43

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

7.50
8.24

ವಿದ್ಯುತ್

9.72

ರಸ್್ತ

6.57

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9.07

5

10

1

10

8.55
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.17
ವಿದ್ಯುತ್

8.31

ರಸ್್ತ

8.92

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9.44

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9.94

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

10.00
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.62
ವಿದ್ಯುತ್

9.84

ರಸ್್ತ

10.00

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.46

10

7.18

6.67
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.56
ವಿದ್ಯುತ್

6.51

ರಸ್್ತ

6.77

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

2

1

1

ವಿದ್ಯುತ್

10

ಜಲ್ಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕ್ೇತ್ರ:ಕಾಂಪಿಲಾ

6.44

(ಜೆಡಿಎಸ್)

ವಿದ್್ಯಹ್ಹತೆ: ಎಿಂ.ಬಿ.ಎ
ಅನುಭವ: ಮಿಂಗಳೂರು
ಉತತುರ ಕ್ೀತರೆದ ಕಿಂಗೆರೆಸ್
ಶಾಸಕ ಮೊಹಿದಿ್ದೀನ್ ಬ್ವ
ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೀದರ.
ಮಿಂಗಳೂರು ಯುನೆೈಟೆಡ್
ಕಿರೆಕೆಟ್ ತಿಂಡದ ಮಾಲಿೀಕ.
ರಿಯಲ್ ಎಸಟಿೀಟ್ ಕ್ೀತರೆದಲಿಲಿ
ಬಿಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದಾ್ದರೆ.
2016ರಲಿಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಿಂದ
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ
ಸ್ಪಧಿಥಿಸ ಸೀಲ್ ಕಿಂಡಿದ್ದರು.

ವಗಥಿಕೆಕು ಶೀ 27 ಮೀಸಲಾತಗೆ
ಹೀರಾಟ ನಡೆಸದ್ದರು. ಕೆೀಿಂದರೆದಲಿಲಿ
ಯುಪಿಎ ಸಕಥಿರವಿದಾ್ದಗ ವಿವಿಧ
ಕಮಥಿಕ ಸಿಂಘಟನೆಗಳಲಿಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಐಸಸ ವಕತುರ.

ಚರಾಸಿ್ತ

₹ 87.27 ಕೊೀಟಿ

ಸಿಥೆರಾಸಿ್ತ

₹ 591.3 ಕೊೀಟಿ

ಪತ್್ನ ಹಂದಿರುವ ಆಸತಿ
ಚರಾಸಿ್ತ

₹ 9.11 ಕೊೀಟಿ

ಸಿಥೆರಾಸಿ್ತ

₹ 91.23 ಕೊೀಟಿ

ಜ.ಸ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ಒಟ್ಟು
ಆಸತಿ: ₹ 13.01 ಕೇಟಿ)
ಚರಾಸಿ್ತ

₹ 45.75 ಲಕ್ಷ

ಸಿಥೆರಾಸಿ್ತ

₹ 3.5 ಕೊೀಟಿ

ಪತ್್ನ ಹಂದಿರುವ ಆಸತಿ
ಚರಾಸಿ್ತ
ಸಿಥೆರಾಸಿ್ತ

ಷೀರುಗಳಲಿಲಾ ₹ 50
ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕ ಸ್ೀರಿ
₹ 1.06 ಕೊೀಟಿ.
₹ 8 ಕೊೀಟಿ

ಚರಾಸಿ್ತ: ₹ 27.98 ಕೀಟಿ. ಇದರಲಿಲಿ ₹ 4.84 ಕೀಟಿ ಬ್್ಯಿಂಕ್ ಠೀವಣಿ
ಮತ್ತು ₹15.45 ಕೀಟಿ ಷೀರು ಮತ್ತು ಬ್ಿಂಡ್ಗಳಲಿಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಸೀರಿದೆ.
ಪತ್್ನ ಹಂದಿರುವ ಆಸಿ್ತ: ಒಟ್ಟು ಚರಾಸಿ್ತ: ₹ 9.4 ಕೀಟಿ
ಮಕಕುಳು ವೆೀದ್ ಮತ್ತು ದೆೀವಿಕ ಹಸರಿನಲಿಲಿರುವ ಆಸತು: ಕರೆಮವಾಗಿ
₹ 7.77 ಕೀಟಿ ಮತ್ತು ₹ 6.46 ಕೀಟಿ. (ಅಚ್ಚರಿ ಎಿಂದರೆ 1994ರಲಿಲಿ
ರಾಜಿೀವ್ ಚಿಂದರೆಶೀಖರ್ ಕ್ಟ್ಿಂಬವು 1942ರ ಮಾಡೆಲ್ನ ರೆಡ್
ಸ್ಕುಟ್ ಕರನುನು ₹ 10,000 ಕೆಕು ಖರಿೀದಿಸತ್ತು. ಇದಿಂದೆೀ ಸ್ಿಂತ ವಾಹನ
ಹಿಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೀಳಿಕಿಂಡಿದಾ್ದರೆ)

(ಒಟ್ಟು ₹ 4.85 ಕೊೇಟಿ)
ಚರಾಸಿ್ತ: ₹ 1.24 ಕೀಟಿ
ಸಿಥಿರಾಸಿ್ತ: ₹ 3.48 ಕೀಟಿ. ನಗರದ
ಆರ್ಎಿಂವಿ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಂದಿನಿ
ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಜುಿಂಡೆೀಶ್ರಿ
ನಗರದಲಿಲಿ ಒಟ್ಟಿ 3 ನಿವೆೀಶನಗಳು.

ಪತ್್ನ ಹಂದಿರುವ ಆಸಿ್ತ:
ಚರಾಸಿ್ತ: ₹ 13.62 ಲಕ್ಷ

ನಾಸೇರ್ ಹುಸೇನ್
(ಒಟ್ಟು ಆಸತಿ: ₹ 18.7 ಕೇಟಿ)
ಚರಾಸಿ್ತ

₹ 18.28 ಕೊೀಟಿ.

ಸಿಥೆರಾಸಿ್ತ

ಬಳ್ಳಿರಿಯಲಿಲಾ ಮನೆ ಮತ್್ತ
ಚಿತರೆದ್ಗ್ವದಲಿಲಾ ವಾಣಿಜಯು
ಕಟ್ಟಡ.

ಪತ್್ನ ಹಂದಿರುವ ಆಸತಿ
ಚರಾಸಿ್ತ

₹ 42.41 ಲಕ್ಷ

(ಮೂಲ: ಅಭ್ಯರ್್ಹಗಳು ನಾಮಪತ್ರದಂದಿಗೆ ಘೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಸಿ್ತ ವಿವರ)
ಮಾನಪ್ಪ ವಜ್ಜಲ್, ರ್ವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ,
ಹಾಲಾಡಿ ರ್ರೆೀನಿವಾಸ ಶಟಿಟಿ ರಾಜಿೀನಾಮ
ನಿೀಡಿದಾ್ದರೆ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 7 ಶಾಸಕ
ಸ್ಥಾನಗಳು ಖ್ಲಿ ಇವೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ
ಆಯ್ಕುಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ
45 ಶಾಸಕರ ಬಿಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ 43 ಶಾಸಕರ ಜತೆ
ಬಿಎಸ್ಆರ್ ಕಿಂಗೆರೆಸ್ನ ಪಿ. ರಾಜಿೀವ್,
ಕಿಂಗೆರೆಸ್ ಸಹ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಾಸಕ ಸ.ಪಿ.

ಯೀಗೆೀಶ್ರ ಬಿಂಬಲವಿರುವುದರಿಿಂದ
ಒಟ್ಟಿ 45 ಮತಗಳಿರುವುದರಿಿಂದ
ಗೆಲ್ವು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಿಂಗೆರೆಸ್ನ
122 ಶಾಸಕರಿದು್ದ, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಏಳು
ಬಿಂಡಾಯ
ಶಾಸಕರು, ಕೆಜೆಪಿಯ
ಬಿ.ಆರ್.
ಪಾಟಿೀಲ,
ಬಿಎಸ್ಆರ್
ಕಿಂಗೆರೆಸ್ನ ನಾಗೆೀಿಂದರೆ, ಪಕ್ೀತರ
ಸದಸ್ಯರಾದ ಸತೀಶ್ ಶೈಲ್, ಮಿಂಕಳ
ವೆೈದ್ಯ,
ಸುಬ್ಬಾರೆಡಿಡಿ,
ಕೀಲಾರ

ವಿದ್ಯುತ್

9.67

ರಸ್್ತ

6.83

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

4.17

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

6.07
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.00
ವಿದ್ಯುತ್

ಮಿಂಜುನಾಥ್, ವರ್ಥಿರು ಪರೆಕಶ್
ಜತೆಗಿದಾ್ದರೆ.
ಹಿೀಗಾಗಿ
ಕಿಂಗೆರೆಸ್
ಸಿಂಖ್್ಯಬಲ 136 ಆಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ, 2016ರ ಜೂನ್ನಲಿಲಿ
ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ
ಕಿಂಗೆರೆಸ್ನ ಮೂರನೆೀ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ.ಸ.
ರಾಮಮೂತಥಿ ಅವರನುನು ಬಿಂಬಲಿಸದ್ದ
ಏಳು ಬಿಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಅನಹಥಿತೆಗೆ
ಕೀರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಲಿಲಿಸರುವ ಅಜಿಥಿ

5

10

5

10

9.83

ರಸ್್ತ

9.00

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

4.33
ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕ್ೇತ್ರ: ಮೂಡಿಗ್ರೆ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.99

10

3

ರಾಜಿೇವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ಒಟ್ಟು ಆಸಿ್ತ: ₹ 50.34 ಕೊೇಟಿ)

ಎಲ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ

1

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

1

8.25
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.20
ವಿದ್ಯುತ್

7.81

ರಸ್್ತ

7.76

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.76

5

10

3ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಗೆಲುವು ಖಚಿತ
ಪರಮೇಶ್ವರ

ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಐವರ ನಾಮಪತ್ರ
ಫಾರೂಕ್ ಹಂದಿರುವ
ಒಟ್ಟು ಆಸತಿ ₹ 778.91 ಕೇಟಿ.

7.07

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಲ್ಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕ್ೇತ್ರ: ಸಾಂಡೂರು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್. ಹನುಮಾಂತಯ್ಯ (ಬಲದಾಂದ ಐದನೆಯವರು), ಜಿ.ಸಿ. ಚಾಂದರೆಶೇಖರ್ (ಬಲದಾಂದ ನಾಲ್ಕನೆಯವರು), ಸಯ್ಯದ್ ನಾಸಿೇರ್ ಹುಸೇನ್ (ಬಲದಾಂದ ಎರಡನೆಯವರು) ಅವರು
ಚುನಾವಣಾಧಿಕರಿ ಎಸ್. ಮೂರ್ಥಿಗ್ ನಾಮಪತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು (ಚಿತರೆ–1) ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ರಾಜಿೇವ್ ಚಾಂದರೆಶೇಖರ್ ನಾಮಪತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು (ಚಿತರೆ–2) ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿ.ಎಾಂ. ಫಾರೂಕ್
(ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು) ನಾಮಪತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು (ಚಿತರೆ–3)

ಬೆಂಗಳೂರು:
ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಈ
ತಿಂಗಳ 23ರಿಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ
ಚುನಾವಣೆಗೆ
ಕಿಂಗೆರೆಸ್ನ
ಎಲ್.
ಹನುಮಿಂತಯ್ಯ, ಸಯ್ಯದ್
ನಾಸೀರ್
ಹುಸೀನ್, ಜಿ.ಸ.ಚಿಂದರೆಶೀಖರ್ ಮತ್ತು
ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಿೀವ್ ಚಿಂದರೆಶೀಖರ್
ಸೀಮವಾರ ನಾಮಪತರೆ ಸಲಿಲಿಸದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಬಿ.ಎಿಂ.
ಫಾರೂಕ್ ಸೀಮವಾರ ಮತತುಿಂದು
ಸಟ್ ನಾಮಪತರೆ ಸಲಿಲಿಸದರು. ಶುಕರೆವಾರ
ಮೊದಲ ಸಟ್ ಸಲಿಲಿಸದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ
ಅಧಿಕರಿಯಾದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಯಥಿ
ದರ್ಥಿ ಎಸ್. ಮೂತಥಿ ಉಮೀದುವಾರಿಕೆ
ಸ್ೀಕರಿಸದರು.
ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಕಯಥಿಕತಥಿರು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಘೀಷಣೆ ಕೂಗಿ ಸಹಿ
ಹಿಂಚಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆಯ
ಹಾಲಿ
217
ಸದಸ್ಯರು
ಮತದಾನದ
ಹಕ್ಕು
ಹಿಂದಿದು್ದ, ಸಿಂಖ್್ಯಬಲದ ಆಧಾರ
ದಲಿಲಿ ಕಿಂಗೆರೆಸ್ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು
ಬಿಜೆಪಿ ಒಿಂದು ಸ್ಥಾನ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಗೆಲಲಿಲಿವೆ. ಆದರೆ, ನಾಲಕುನೆಯ ಸ್ಥಾನಕೆಕು
ಕಿಂಗೆರೆಸ್ನ
ಮೂರನೆೀ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಚಿಂದರೆಶೀಖರ್
ಮತ್ತು
ಜೆಡಿಎಸ್
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಫಾರೂಕ್ ಮಧ್್ಯ ಪೈಪೀಟಿ
ಏಪಥಿಟಿಟಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕುಯಾಗಿದ್ದ 224
ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಪುಟಟಿಣ್ಣಯ್ಯ,
ಖಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಿಿಂ, ಚಿಕಕುಮಾದು
ನಿಧನರಾಗಿದು್ದ, ಆನಿಂದ್ ಸಿಂಗ್,

8.27

8.50
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 4.33

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಅಭ್ಯರ್್ಹಗಳ ಆಸಿ್ತ ವಿವರ

ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

(ಬಿಜೆಪಿ)

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

10

5.85

ಬಿ.ಬಿ.ನಿಂಗಯ್ಯ
10

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

l ರಾಜಿೇವ್

ವಿದ್್ಯಹ್ಹತೆ: ಕಿಂಪ್್ಯಟರ್
ವಿಜಾಞಾನದಲಿಲಿ ಸ್ನುತಕೀತತುರ
ಪದವಿ. ಇಲಿನಾಯ್
ಇನ್ಸಟಿಟ್್ಯಟ್ ಆಫ್
ಟೆಕನುಲಜಿ, ಷಕಗ
ಅನುಭವ: ಎರಡು ಬ್ರಿ
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ. 1990ರಲಿಲಿ
ಭಾರತಕೆಕು ಮರಳಿದ ಅವರು
1994ರಲಿಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್
ಮೊಬೈಲ್ ಆರಿಂಭಿಸದರು.
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೀಯ
ಪರೆಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ
ವಾ್ಯಪಾರ ಮತ್ತು ಕೆೈಗಾರಿಕ
ಮಿಂಡಳಿಯಲಿಲಿದ್ದ ಅತ ಕಿರಿಯ
ಸದಸ್ಯ. ಎಫ್ಐಸಸಐನ
ಅತ ಕಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ತಮ್ಮ
ಜುಪಿಟರ್ ಕ್ಯಪಿಟಲ್ ಕಿಂಪನಿ
ಮೂಲಕ ಸುವಣಥಿ ನ್್ಯಸ್,
ಕನನುಡ ಪರೆಭ, ರಿಪಬಿಲಿಕ್ ಟಿ.ವಿ
ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲಿಲಿ ಬಿಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದಾ್ದರೆ.
l ಬಿ.ಎಂ. ಫಾರೂಕ್

1

ಬಿಎಸ್ಆರ್ಸಿ

10

5

7.07

6.67
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.73

6.28

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.87

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಇ.ತುಕಾರಾಂ

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕ್ೇತ್ರ:ಶೃಾಂಗ್ೀರಿ

7.16

10

7.00

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

10

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.29

5

10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಲ್ಲೆ: ಹಾವೇರಿ
ಕ್ೇತ್ರ: ಬ್ಯುಡಗಿ

9.95

ಡಿ.ಎನ್.ಜೇವರಾಜ್
10

10

1

ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರ

10.00

ರಸ್್ತ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

5

ವಿದ್ಯುತ್

ವಿದ್ಯುತ್

ಸುರೇಶ್ ಬ್ಬು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಲ್ಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕ್ೇತ್ರ: ಬಳ್ಳಿರಿ ನಗರ

8.29

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

9.83
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 10.00

ಅನಿಲ್ ಲ್ಡ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

8.42

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

1

20. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ್ಗ್ ಬಲೆ
21. ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು
22. ಬಿತ್ತನೆ ಬಿೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ
ಸಬಿಸಿಡಿ
23. ಕಸ ವಿಲೆೀವಾರಿ
24. ಭರೆಷ್್ಟಚಾರ ನಗರೆಹ
25. ಕರೆ ಪುನರುಜ್ೀವನ
26. ಪಾರ್ವಾಂಗ್ ಸೌಲಭಯು
27. ಉದ್ಯುನಗಳ ನವ್ವಹಣೆ
28. ಸಾಂಚಾರ ವಯುವಸ್ಥೆ

5

6.27

6.80
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.53

10

6.53

1

5.98

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.56

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.93

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9.41

5

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಕ್ೇತ್ರ: ಯಲ್ಲಾಪುರ

6.87

ರಸ್್ತ

ವಿದ್ಯುತ್

ಎ.ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಲ್ಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕ್ೇತ್ರ:ವಿಜಯನಗರ

9.27

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.89

7.39

1

9.80
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.82

10

6.60
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.87

11. ಮಹಿಳ್ ಸುರಕ್ಷತೆ
12. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಲಭಯುತೆ
13. ಕೃಷಿ ಕರ್್ವಕರಿಗ್ ಸಾಕಷ್್ಟ
ಷಿ್ಟ
ಉದಯುೀಗ ಸೃಷಿ್ಟ
14. ಆಹಾರ ಸಬಿಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ
15. ಒಳಚರಾಂಡಿ ವಯುವಸ್ಥೆ
16. ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರು ಪೂರೆೈಕ
17. ಭಯೀತ್್ಪದನೆ ನಗರೆಹ
18. ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
19. ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.22

ಆನಂದಸಂಗ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಜಲ್ಲೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕ್ೇತ್ರ: ತರಿೀಕರೆ

10.00

ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.46

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.78

ಜಲ್ಲೆ: ಕೊಪ್ಪಳ
ಕ್ೇತ್ರ: ಗಾಂಗಾವತಿ

8.22

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1. ಕನೂನು ಮತ್್ತ ಸುವಯುವಸ್ಥೆ
2. ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗ್ ವಯುವಸ್ಥೆ
3. ಉತ್ತಮ ರಸ್್ತ
4. ಶಾಸಕರ ಲಭಯುತೆ
5. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭಯು
6. ಉದಯುೀಗಾವಕಶ
7. ಉದಯುೀಗ ಮತ್್ತ ಶಿಕ್ಷಣ
8. ಉದಯುೀಗ ತರಬೀತಿ
9. ಶಾಸಕರ ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ವತೆ
10. ಆಸ್ಪತೆರೆಗಳು

9.53
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.00

ಜಲ್ಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕ್ೇತ್ರ: ಬಳ್ಳಿರಿ

9.89

ವಿದ್ಯುತ್

10

ಪಕ್ೀತರ

ಜಲ್ಲೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಕ್ೇತ್ರ:ಭಟ್ಕಳ

8.36

ಜ.ಎಚ್.ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್

ರಾಜ್ಯ್ಯಸಭೆಯ ನಾಲ್ವರು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ
l

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

10

7.33
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.83

5

ಜೆಡಿಎಸ್

ಇಕಾಬಾಲ್ ಅನಾಸಾರಿ

ಸಮೇಕ್ಯಲ್ಲೆ ಕೆೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನಗಳು

7.14

5

1

ಮಂಕಾಳ ಸುಬಬಾವೈದ್ಯ

8.01

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

9.36

ರಸ್್ತ

ಎನ್.ವೈ.ಗೇಪಾಲಕೃಷ್ಣ

ಪಕ್ೀತರ

ಬಿ.ನಾಗೆೇಂದ್ರ

ವಿದ್ಯುತ್

ಜಲ್ಲೆ:ಬಳ್ಳಿರಿ
ಕ್ೇತ್ರ: ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8.61

ರಸ್್ತ

1

9.59
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.01

10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಬಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ

6.50

ಜೆಡಿಎಸ್

7.60

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.74

‘ದಕ್ಷ್’ ಹಾಗೂ ಪರೆಜಾವಾಣಿ ನಡೆಸದ ಸಮೀಕ್ ವೆೀಳೆ
ಮತದಾರರಿಗೆ 28 ಪರೆಶನುಗಳನುನು ಕೆೀಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗಾರೆಮೀಣ
ಮತ್ತು ನಗರ ಪರೆದೆೀಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮತವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿದಿಥಿಷಟಿ
ಪರೆಶನುಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಈ ಎಲಲಿ ವಿಷಯಗಳಲಿಲಿ ಶಾಸಕರು ಪಡೆದಿರುವ
ಅಿಂಕಗಳನುನು ಕರೆೀಡಿೀಕರಿಸ, ಒಟ್ಟಿ 10 ಅಿಂಕಗಳಲಿಲಿ
ಅವರು ಗಳಿಸರುವ ಅಿಂಕಗಳನುನು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರು
ಅತ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸರುವ ಐದು ಕ್ೀತರೆಗಳಲಿಲಿ ಶಾಸಕರು
ಪಡೆದ ಅಿಂಕಗಳನುನು ಮಾತರೆ ಪರೆತೆ್ಯೀಕವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.

7.58

ರಸ್್ತ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.88

ಭೇಮಾನಾಯ್್ಕ
10

ಜಲ್ಲೆ: ಕೊಪ್ಪಳ
ಷಗಿ
್ಟ
ಕ್ೇತ್ರ:ಕುಷ್ಟ

9.86

ಅಂಕ ‘ಗಣಿತ’

6.53

ಪಿ.ಟಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ
ಜಲ್ಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕ್ೇತ್ರ: ಹಡಗಲಿ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.78

7.07
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.80

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

5

5

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

8. 20

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.95

10

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಜಲ್ಲೆ: ಧಾರವಾಡ
ಕ್ೇತ್ರ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಪೂವ್ವ

6.79

1

ವಿದ್ಯುತ್

ಅಬಬಾಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್

5.44

ಮನೇಹರ ತಹಸೇಲ್ದಾರ

8.82
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.26

10

ಜೆಡಿಎಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

ಬಿಜೆಪಿ

ದೊಡಡಿನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.57

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6 .09

10

ಜಲ್ಲೆ: ಕೊಪ್ಪಳ
ಕ್ೇತ್ರ: ಕನಕಗಿರಿ

9.11

ಎನ್.ಎಚ್.ಕೇನರಡಿಡಿ
ಜಲ್ಲೆ: ಧಾರವಾಡ
ಕ್ೇತ್ರ: ನವಲಗುಾಂದ

5

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ

ಸಿಂಬಿಂಧ
ಸ್ಪೀಕರ್
ಇದುವರೆಗೂ
ಯಾವುದೆೀ ತೀಮಾಥಿನ ಕೆೈಗಿಂಡಿಲಲಿ.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ ಏಳು ಸದಸ್ಯರು
ಯಾವ
ನಿಲ್ವು
ತಳೆಯಲಿದಾ್ದರೆ
ಎನುನುವುದು ಅತ್ಯಿಂತ ಕ್ರ್ಹಲದ
ಕೆರಳಿಸದೆ. ಇವರೆಲಲಿರೂ ಕಿಂಗೆರೆಸ್
ಸೀರುವ ಸ್ಧ್ಯತೆಯದೆ.
ಏಳು ಶಾಸಕರ ಸದಸ್ಯತ್ ರದ್ದತಗೆ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತೆ
ಯಾವುದೆೀ
ತೀಮಾಥಿನ
ಕೆೈಗಳ್ಳದ
ಸ್ಪೀಕರ್
ಕರೆಮವನುನು ಪರೆರ್ನುಸ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು
ಕೀಟ್ಥಿ
ಮೊರೆ
ಹೀಗುವ
ಸ್ಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಿಂದು ಆ ಪಕ್ಷದ
ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸವೆ.

‘ಕಿಂಗೆರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೆೀ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೆ.ಸ. ಚಿಂದರೆಶೀಖರ್
ಗೆಲ್ವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮತಗಳು
ನಮ್ಮಲಿಲಿವೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಅವರು
ಗೆಲ್ವು ಖಚಿತ’ ಎಿಂದು ಕೆಪಿಸಸ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಪರಮೀಶ್ರ ವಿಶಾ್ಸ
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸದರು.
‘ಪಕ್ಷದ ಮೂವರು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಸಬರಾದರೂ
ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಹೈಕಮಾಿಂಡ್ ಈ ಮೂವರನುನು
ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿದೆ’ ಎಿಂದರು.
‘ನಾಲಕುನೆೀ ಸ್ಥಾನ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ
ಬಿಟ್ಟಿ ಕಡುವ ಬಗೆಗೆ ಆ ಪಕ್ಷದ
ಯಾವುದೆೀ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ
ಜತೆ ಮಾತ್ಕತೆ ನಡೆಸಲಲಿ. ಮೈತರೆ
ೈ
ಬಗೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ
ನಾವು ಹೈಕಮಾಿಂಡ್ ಜತೆ
ಚರ್ಥಿ ಮಾಡಿ ತೀಮಾಥಿನ
ಮಾಡುತತುದೆ್ದವು’ ಎಿಂದು ಸ್ಪಷಟಿಪಡಿಸದರು.
‘ಜೆಡಿಎಸ್ನ 7 ಬಿಂಡಾಯ
ಶಾಸಕರು ರ್ೀಘರೆದಲಿಲಿ ಕಿಂಗೆರೆಸ್
ಸೀರಲಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಈ
ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ ಪಕ್ಷದ
ಮೂರನೆೀ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ
ಹಾಕಲಿದಾ್ದರೆ’ ಎಿಂದರು.

ರಾಜೇವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಕನ್ನಡಿಗರು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
‘ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜಿೀವ್ ಚಿಂದರೆಶೀಖರ್ ಹಲವು ವಷಥಿಗಳಿಿಂದ
ಕನಾಥಿಟಕದಲಲಿೀ ನೆಲಸದಾ್ದರೆ. ಕನನುಡಪರ ಹೀರಾಟ ನಡೆಸದಾ್ದರೆ’ ಎಿಂದು
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೀಳಿದರು.
‘ರಾಜಿೀವ್ ಚಿಂದರೆಶೀಖರ್ 12 ವಷಥಿಗಳಿಿಂದ ರಾಜಕರಣದಲಿಲಿ
ದಾ್ದರೆ. ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಹಲವು ಜನಪರ ವಿಚಾರಗಳಲಿಲಿ
ಹೀರಾಟ ನಡೆಸದಾ್ದರೆ. ಕೆರೆ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆ, ಉಕಿಕುನ ಸೀತ್ವೆ ಸೀರಿದಿಂತೆ ಅನೆೀಕ
ಹೀರಾಟಗಳಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸ್ಪಿಂದಿಸದಾ್ದರೆ’ ಎಿಂದರು.
‘ಈ ಹಿಿಂದೆ ಪಕ್ೀತರರಾಗಿ ಸ್ಪಧಿಥಿಸ ಆಯ್ಕುಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜಿೀವ್
ಚಿಂದರೆಶೀಖರ್ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೀರಿದಾ್ದರೆ’ ಎಿಂದರು.
‘ಕಿಂಗೆರೆಸ್ ಮುಕತು ಕನಾಥಿಟಕ, ಕಿಂಗೆರೆಸ್ ಮುಕತು ಭಾರತ ಮಾಡುವುದು
ನನನು ಉದೆ್ದೀಶ. ಈ ಕರಣಕೆಕು ಬಿಜೆಪಿ ಜತೆ ಕೆೈಜೀಡಿಸದೆ್ದೀನೆ’ ಎಿಂದು ರಾಜಿೀವ್
ಚಿಂದರೆಶೀಖರ್ ಹೀಳಿದರು.
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ಪಕ್ೀತರ

ಸತಿೇಶ್ ಸೈಲ್

ಜಿಲ್ಲೂ: ಉತ್ರ ಕನನುಡ
ಕ್ೇತ್ರ: ಕರವಾರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.45

10

1

6.20
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.07
ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5

10

7. 65

6.80
6.73

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.12

10

1

4.97
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 5.03
ವಿದ್ಯುತ್

5.16

ರಸ್್ತ

5.95

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.08

5

ಜಿಲ್ಲೂ: ಹಾಸನ
ಕ್ೇತ್ರ: ಶರಾವಣಬಳಗೊಳ

10

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6 .9 3

10

1

6.73
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.39
ವಿದ್ಯುತ್

5

7.00

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

9.07

ಜಿಲ್ಲೂ: ಕೊೇಲಾರ
ಕ್ೇತ್ರ: ಮುಳಬಾಗಿಲು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.33

10

1

7.33
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.10
ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5

10

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

7.14

10

ವಿದ್ಯುತ್

7.45

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.08

10

ಜಿಲ್ಲೂ: ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರೆಮಾಾಂತರ
ಕ್ೇತ್ರ: ಹೊಸಕೇಟೆ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

6.34

10

1

7.71
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.41
ವಿದ್ಯುತ್

5

6.82

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.08

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.55

10

ವಿದ್ಯುತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

1

10

7.69

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?
1

9.43
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.85
ವಿದ್ಯುತ್

5

8.36

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

8.14

5

10

10

6.67

ವಿದ್ಯುತ್

5

7.78

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.78

7.83
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.06
ವಿದ್ಯುತ್

9.01

ರಸ್್ತ

7.66

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.49

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

10

10

1

6.67

ರಸ್್ತ

6.68

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.37

10

6.11

1

9.96
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.10
7.44

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

3.56

10

ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗ್
ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಾಂದು
ವಿಜರ ಸಾಂಕೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
-ಡಿ.ಪಿ.ಸತೇಶ್, @dp_satish
ಹಾಗಿದದಾರೆ,
ಕನನುಡಿಗ ವಿಜರ
ಸಾಂಕೇಶ್ವರ
ಅವರು
ಬಿಜೆಪಿಗಾಗಿ
ತ್್ಯಗ ಮಾಡಿ,
ನಾಲುಕಾ ವರ್ಯಗಳ ನಾಂತರ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಲಿಬೇಕು!
-ಜರತೇರ್್ಯ ನಾಡಗೌಡ,
@jayateerthbn
ನಮ್ಮ ಗಾಂಡ
ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗ್
ನಾಂತದದಾ. ಓಟು
ಕೇಳೇಕ
ಹೇದ.
'ನಾ ಗ್ದದಾರೆ
ಊರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ೇನ,
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ೇನ, ಬಸ್
ಸಾಂಚಾರ ಸರಿ ಮಾಡಿ್ೇನ,
ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ೇನ... ಯಾರೇ
ಹೇಳಿದುರೆ ‘ಅಯ್ಯೇ ನಮ್್ಮರಲ್ಲಿ
ನದಿನೆೇ ಇಲಲಿವಲಲಿೇ ಗಾಂಡ’.
‘ಅದಕ್ಯಕ ಅಷ್ಟಿ ಬೇಜಾರು
ಬುಡಣ್ಣ್ಣ, ನದಿನೂ ಕಟ್ಟಿಸ್
ಬುಡವ’ ಅಾಂದ!
-ನಮಸ್ ಇಾಂಡಿಯಾ
@ambik4ever

ಸುವಂತಹ ಅವರ್ಶವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ
ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಟ್್ಟದ. ಇದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕ್ ಇಟ್್ಟ
ಕೊಂಡವರು ನಾವು. ಆದರೆ, ಕ್ಲವರು
ಬಾಯಲಿ್ಲ ಮಾತರಿ ಸಬ್ ರ್ ಸ್ಥ್,
ಸಬ್ ರ್ ವಿರ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ,
ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಜವಾದ ಅರಕಾದಲಿ್ಲ
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ, ಎಲ್ಲ
ರನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಇರು
ವುದು ರ್ಂಗೆರಿಸ್ಗೆ ಮಾತರಿ’ ಎಂದರು.
‘ಮೇದಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದು
ಹೇಳಿದ್ದೇನ್? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ
ರನ್ನು ಪಕಕೆದಲಿ್ಲ ನಲಿ್ಲಸಿಕೊಂಡು ಭರಿಷ್ಟ
ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕೊೇ, ಸಿಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕೊೇ
ಎಂದು ಕ್ೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೇಗಿ
ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಾಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ

ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲ: ಶೀಭಾ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಠಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾದ ಶಿರೂರು ಮಠದ
ಲಕ್ಷಿಷ್ೇವರ ತಿೇರಕಾ ಸ್್ವಮಿೇಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಧಿಕಾಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪರಿಧಾನ ರ್ಯಕಾದಶಿಕಾ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ
ಸಂಸದ ಶೇಭಾ ಕರಂದಾ್ಲಜ ವಿಶಾ್ವಸ ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದರು.
‘ಸ್್ವಮಿೇಜಿ ಜತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲವು ವಿಷಯ
ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೊೇವಾಗಿದ. ಅವುಗಳನ್ನು ನನನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದಾ್ದರೆ’
ಎಂದೂ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಿತಿನಧಿಗಳಿಗೆ ಸೇಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಮಠಾಧಿೇಶರು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೊೇವಿನಂದ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು
ಆಡಿದಾ್ದರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೇಗಲಿದ’ ಎಂದೂ ಶೇಭಾ ಹೇಳಿದರು.

ಅಭ್ಯರ್ಕಾ ಎಂದು ಘೇಷಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಮುಂದ ಬಿಜಪಿ ಬಂದರೆ ಭರಿಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ
ಬರುತತಾದ’ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
‘ಐದು ವಷಕಾಗಳಲಿ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬನೆೇ
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚೆಕ್
ಮೂಲಕ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ
ಹೇಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ
ಮೂವರು
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿಗಳಾದರು.
ನನನು ಮೇಲೆ ಕಳಂಕ ಇದಯೇ’ ಎಂದು
ಜನರನ್ನು ಕ್ೇಳಿದರು.
ಮೇದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಭಿ
ವೃದಿಧಿ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ; ರೆೈತರ
ಸ್ಲಮನಾನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು
ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದ. ಸ್ಲಮನಾನುದ ಬಗೆಗೆ ಅವರು
ಚರ್ರ ಎತಿತಾಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸುಳಿಳುನ ಪರಿಧಾನ

ಯನ್ನು ಕಂಡಿದು್ದ ಸ್ವತಂತರಿ ಭಾರತದಲಿ್ಲ
ಇದೇ ಮದಲು ಎಂದು ಲೆೇವಡಿ
ಮಾಡಿದರು.
ಜಿಲ್್ಲ ಉಸುತಾವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.
ಮಲಿ್ಲರ್ರ್ಕಾನ, ಶಾಸಕ ಶಾಮನ್ರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.

ಮೈಸೂರು: ಹಳೆ ಮೈಸ್ರು ಭಾಗದಲಿ್ಲ
ವಿೇರಶ್ೈವ– ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರಿಬಲ್ಯವಿರುವ 40 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೇತರಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಟ್ಕ್ಟ್
ನೇಡದಿದ್ದರೆ
ಅಂತಹ
ಪಕ್ಷವನ್ನು
ಬಂಬಲಿಸದಿರಲು
ವಿೇರಶ್ೈವ–
ಲಿಂಗಾಯತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕ್ಯು
ನಣಕಾಯ ಕ್ೈಗೊಂಡಿದ.
ನಗರದಲಿ್ಲ
ಮಂಗಳವಾರ

ನಡೆದ ವೇದಿಕ್ಯ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಚಚೆಕಾ
ನಡೆಯಿತು. ಮೈಸ್ರು ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಸಮುದಾಯದ 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಚುಚು
ಮತದಾರರಿದಾ್ದರೆ.
ಮುಂಬರುವ
ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೇಕಸಭೆ ಹಾಗೂ
ಸಥಿಳಿೇಯ ಸಂಸಥಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿ್ಲ
ರ್ಂಗೆರಿಸ್, ಬಿಜಪಿ ಹಾಗೂ ಜಡಿಎಸ್
ಪಕ್ಷಗಳ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್್ಯಗೆ
ಅನ್ಗುಣವಾಗಿ ಟ್ಕ್ಟ್ ನೇಡಬೇಕು.
ಟ್ಕ್ಟ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಪಕ್ಷ,
ಅಭ್ಯರ್ಕಾ ವಿರುದಧಿ ಒಗಗೆಟ್್ಟಗಿ ಮತ

ವಿದ್ಯುತ್

7.07

ರಸ್್ತ

7.20

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.00

ಚಲ್ಯಿಸಲು ತಿೇಮಾಕಾನಸಲ್ಯಿತು.
‘ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ವಿೇರಶ್ೈವ–
ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರ
ಸಂಖ್್ಯ ಕಡಿಮಯಾಗುತಿತಾದ. ಹಿಂದ
70– 80 ಸಂಖ್್ಯಯಲಿ್ಲ ಇರುತಿತಾದು್ದ, ಈಗ
40ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ. ರಾಜಕ್ೇಯ
ಪಕ್ಷಗಳ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಲಕಾಕ್ಷಿ
ಸುತಿತಾರುವುದರಿಂದ
ಲಿಂಗಾಯತ
ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್್ಯ ಕುಸಿದಿದ. ಇದು
ಹಿೇಗೆೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಮುದಾಯ
ದವರು ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ಠ ಕಲಿಸು

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು
ರ್ಂಗೆರಿಸ್ ಮೂಲಗಳ್ ತಿಳಿಸಿವ.
ಚುನಾವಣೆ
ದಿನ
ಘೇಷಣೆ
ಯಾಗುವ
ಮದಲೆೇ
ಬಹುತೆೇಕ
ಕ್ೇತರಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ
ಗೊಳಿಸಲು
ತಿೇಮಾಕಾನಸಲ್ಗಿದ.
ಎಲಿ್ಲಯೂ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ
ಅವರ್ಶ
ನೇಡದಂತೆ
ಪರಿರಿಕ್ರಿಯ
ಪೂಣಕಾಗೊಳಿಸಲು ನಧಕಾರಿಸಲ್ಗಿದ.
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕ್ಲವು ಕ್ೇತರಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಕಾ
ಹಸರು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲ್ಗುವುದು.
ಟ್ಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೇಟ್ ಇರುವ ಕ್ೇತರಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅರವಾ ಮೂವರು
ಆರ್ಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್್ಟ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ
ಕಳ್ಹಿಸಲು
ತಿೇಮಾಕಾನಸಲ್ಗಿದ
ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳ್ ತಿಳಿಸಿವ.
ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಪಧಿಕಾಸಿ ಗೆದಿ್ದರುವ
ಕ್ಲವು ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಮೂರನೆೇ
ಬಾರಿ ಅವರ್ಶ ನೇಡುವ ಬದಲು,
ಇನೊನುಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ಕ್ಟ್ ನೇಡುವ ಬಗೆಗೆ
ಪಕ್ಷದ ವಲಯದಲಿ್ಲ ಚಚೆಕಾಯಾಗಿತುತಾ.
ಆದರೆ, ಹಿೇಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಹಾ್ಯಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ನರಿೇಕ್ಯಲಿ್ಲರುವ ಶಾಸಕರು ಬಂಡಾಯ ಏಳ್ವ
ಸ್ಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಯಮ
ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ತಿೇಮಾಕಾನಸಲ್ಗಿದ.
ಈ ಬಗೆಗೆಯೂ ಚಚೆಕಾಯಾಗುವ ಸ್ಧ್ಯತೆ
ಇದ ಎಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ.

ತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ವೇದಿಕ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಚ್.ಸಿ.ಬಸವರಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
‘ಸಮುದಾಯದ
ಅಹಕಾರಿಗೆ
ಟ್ಕ್ಟ್ ನೇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಷೆ್ಟೇ
ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕ್. ಹಣವಿರುವವರನ್ನು
ಕರೆತಂದು ಟ್ಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರು
ಗೆಲ್ಲಲು ಸ್ಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಟ್್ಟನಲಿ್ಲ
ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಿಬಲ್ಯವಿರುವ 8
ಜಿಲೆ್ಲಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ
ಸಮಾವೇಶವನ್ನು
ಮೈಸ್ರಿನಲಿ್ಲ
ಶಿೇಘರಿವೇ ನಡೆಸಲ್ಗುವುದು’ ಎಂದರು.
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‘ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೆೊಟ್ಟರಷ್ಟಟೇ ಬೆಂಬಲ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

1

10
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8.04

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಯಾರ ಬಂಬಲವನ್ನು
ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂರೂ ಸ್ಥಿನಗಳನ್ನು ರ್ಂಗೆರಿಸ್
ಗೆಲ್ಲಲಿದ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಶಾ್ವಸ
ವ್ಯಕತಾಪಡಿಸಿದರು.
ವಿವಿಧ ರ್ಮಗಾರಿಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ
ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂದಭಕಾ ಹಲಿಪ್್ಯಡ್ನಲಿ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
ಪರಿತಿನಧಿಗಳ ಜತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಬಿಜಪಿ ರಾಷಿ್ಟ್ೇಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಪರಿಧಾನ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿ
ಎಷ್್ಟ ಬಾರಿ ಬೇರ್ದರೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ನನಗೆ ಯಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ.
ಪರಿಜಾಪರಿಭುತ್ವ ವ್ಯವಸಥಿಯಲಿ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಬರಬೇಡಿ ಎನನುಲ್ಗದು’ ಎಂದರು.

ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಈ ಕರ್ಯಕಕಾಗಿ

7.78

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ:
‘ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸೇರಿಸಿ
ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊೇಮುವಾದ ಬಂಬಲಿ
ಸುವವರನ್ನು, ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ
ವರನ್ನು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲಿ್ಲ ತರಬೇತಿ
ಪಡೆದ ಯಾರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ
ಸರ್ಕಾರಿ
ಹೈಸ್ಕೆಲ್
ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ
ವಿವಿಧ
ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ರ್ಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ
ನೇಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶಾಸಕ ಶಾಮನ್ರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುರಿತಂತೆ
ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ
ದಲಿ್ಲ ಪರಿಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಯಡಿಯೂ
ರಪ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದಾ್ದರೇ
ಗೊತಿತಾಲ್ಲ. ಶಾಮನ್ರು ಬಹಳ ಸೌಜನ್ಯ
ದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ,
ಶಾಮನ್ರು
ಹುಟ್್ಟ
ರ್ಂಗೆರಿಸಿಸಿಗ. ಅವರು ರ್ಂಗೆರಿಸ್ ಬಿಡುವ
ಪರಿಶ್ನುಯೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
‘ನಮ್ಮ ಹೇರಾಟವೇ ಕೊೇಮು
ವಾದದ ವಿರುದಧಿ. ನಮ್ಮದು ಬಹು
ಧಮಕಾ, ಬಹುಭಾಷೆ, ಬಹುಸಂಸಕೆಕೃತಿಯ
ದೇಶ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿ

ರಾಜೇವ್ ಚಾಂದರೆಶೇಖರ್ ಅವರ

7.14

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.93
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.07

ಜಿಲ್ಲೂ: ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರೆಮಾಾಂತರ
ಕ್ೇತ್ರ: ನೆಲಮೆಂಗಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ
ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಪಟ್್ಟ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ಪಿಸಿಸಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲಿ್ಲ
ರಚಿಸಿರುವ 43 ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣಾ
ಸಮಿತಿಯ ಮದಲ ಸಭೆ ನಗರದ
ಹರವಲಯದ ರ್್ಲಕ್ಕಾ ಎಕೊಸಿೇಟ್ರ್
ರೆಸ್ಟ್ಕಾನಲಿ್ಲ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿದ.
ಈಗಾಗಲೆೇ ಎಲ್ಲ 224 ಕ್ೇತರಿಗಳ
ಟ್ಕ್ಟ್ ಆರ್ಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕ್ಪಿಸಿಸಿ ಅಜಿಕಾ
ಅಹಾ್ವನಸಿದ. ಅಲ್ಲದ, ಆರ್ಂಕ್ಷಿಗಳ್
ಟ್ಕ್ಟ್
ಗಿಟ್್ಟಸಿಕೊಳಳುಲು
ಲ್ಬಿ
ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ. ಮದಲ ಹಂತದಲಿ್ಲ 100
ಕ್ೇತರಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಕ್ಟ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು
ರ್ಂಗೆರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಸಲಹ ನೇಡಿದಾ್ದರೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಈ ಸಭೆ
ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದ.
ಕ್ಲವು ಕ್ೇತರಿಗಳಿಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ಹಚುಚು
ಆರ್ಂಕ್ಷಿಗಳಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಆರ್ಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಕ್ಷ
ಚಟ್ವಟ್ಕ್, ಸ್ಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಹಸರು
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಚಚೆಕಾ ನಡೆಯಲಿದ. ಲೇಕಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ರ್ಂಗೆರಿಸ್ ನಾಯಕ ಮಲಿ್ಲರ್ರ್ಕಾನ
ಖಗೆಕಾ, ಪಕ್ಷದ ಉಸುತಾವಾರಿ ಕ್.ಸಿ.
ವೇಣುಗೊೇಪ್ಲ್,
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ
ಆಸಕೆರ್ ಫನಾಕಾಂಡಿಸ್, ಹರಿಪರಿಸ್ದ್
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ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಜಯದ ವಿಶ್ವಾಸ

‘ಈಚೆಗೆ ಅಪಪರಿಚಾರ
ಮಾಡುವುದೇ ಪರಿಚಾರವಾಗಿದ.
ಸ್ಮಾಜಿಕ ಜಾಲತ್ಣದಲಿ್ಲ
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲಿ್ಲ
ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು ನಾನಲ್ಲ’
ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
‘ನನನು ಬಗೆಗೆ ಟ್ೇಕ್ ಮಾಡಲು
ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ,
ಕ್ಲವರು ಬೇಕಂತಲೆೇ ಅಪಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದಾ್ದರೆ. ಒಂದುವೇಳೆ
ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ
ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
‘ನನನುನೆನುೇ ಹೇಲುವ ವ್ಯಕ್ತಾ
ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊದ ಸತ್್ಯ
ಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯದೇ ಟ್ೇಕ್ಸುವುದು
ಬಿಜಪಿಗೆ ವ್ಯಸನ. ಸುಳ್ಳು ಸುದಿ್ದ
ಗಳನ್ನು ಹಬಿ್ಬಸುವುದೇ ಅವರ
ರ್ಯಕ’ ಎಂದರು.

ವಿದ್ಯುತ್

5
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ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಸಲು ಬಿಜೆಪಿಗ್

10

ಕೆಂಗೆರಾಸ್

ಆಡಳಿತ

‘ಆತ ನಾನಲಲೂ’

1

10.0
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.10

ಜಿಲ್ಲೂ: ರಾಮನಗರ
ಕ್ೇತ್ರ: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಕೊನೆಗಾಣಿ

5.43

ಡಾ.ಕೆ. ಶ್ರೇನಿವಾಸಮೂತಿತೂ

6.44

ರಸ್್ತ

6.05

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಸಿ.ಪಿ. ಯೇಗೇಶವಾರ್
10

5
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ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

5

1

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಬೇಡ

ಎಡಪಕ್ಷ/

7.65
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ಜಿಲ್ಲೂ: ಕೊೇಲಾರ
ಕ್ೇತ್ರ: ಮಲೂರು

ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ: ಕಂಗ್ರೆರೆಸ್
ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಇಂದು

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ವಿದ್ಯುತ್

10

ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊ

ಟ್ವಾಟ್ವಾದ...

7.71
7.84

6.35
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 5.50

7.08

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

ವಿದ್ಯುತ್

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

5

10

ಕೆಂಗೆರಾಸ್

7.29

ಕೆಂಗೆರಾಸ್

6.98

ವಿದ್ಯುತ್

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

8.63

ವಿದ್ಯುತ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

1

7.71
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.78

ಜಿಲ್ಲೂ: ಹಾಸನ
ಕ್ೇತ್ರ: ಬೀಲೂರು

8.82

ಟ್.ವಂಕಟರಮಣಯ್ಯ

ಜಿಲ್ಲೂ: ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರೆಮಾಾಂತರ
ಕ್ೇತ್ರ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.45

6.79
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.73

10

5

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.56

ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ

ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೂ: ರಾಮನಗರ
ಕ್ೇತ್ರ: ಮಗಡಿ

6.88

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?
1

ರಸ್್ತ

ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

6.67

ರಸ್್ತ

1

8.52
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.82

10

8.00

1

ಕೆಂಗೆರಾಸ್

ವಿದ್ಯುತ್

6.50

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

7.15

ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5

ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೂ: ತುಮಕೂರು
ಕ್ೇತ್ರ: ಪಾವಗಡ

7.39

20. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ್ಗೆ ಬಲೆ
21. ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು
22. ಬಿತ್ತನೆ ಬಿೀಜ, ರಸಗೊಬಬಿರ
ಸಬಿಸಿಡಿ
23. ಕಸ ವಿಲೆೀವಾರಿ
24. ಭರಾಷ್್ಟಚಾರ ನಗರಾಹ
25. ಕರೆ ಪುನರುಜಿ್ೀವನ
26. ಪಾರಧೆೆಂಗ್ ಸೌಲಭಯು
27. ಉದ್ಯುನಗಳ ನವಧೆಹಣೆ
28. ಸೆಂಚಾರ ವಯುವಸ್ಥೆ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.61

ವೈ.ಎನ್. ರುದ್ರೇಶಗೌಡ

ಎಸ್.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಜಿಲ್ಲೂ: ಕೊೇಲಾರ
ಕ್ೇತ್ರ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ವಿದ್ಯುತ್

ಕೆ.ಎಂ. ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ

8.69

ರಸ್್ತ

1

8.00
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.78

6.98

ಕೆಂಗೆರಾಸ್

11. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ
12. ಕೃಷಿ ಸ್ಲ ಲಭಯುತೆ
13. ಕೃಷಿ ಕಮಧೆಕರಿಗೆ ಸ್ಕಷ್್ಟ
ಷಿ್ಟ
ಉದಯುೀಗ ಸೃಷಿ್ಟ
14. ಆಹಾರ ಸಬಿಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ
15. ಒಳಚರೆಂಡಿ ವಯುವಸ್ಥೆ
16. ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರು ಪೂರೆೈಕ
17. ಭಯೀತ್್ಪದನೆ ನಗರಾಹ
18. ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು
19. ಪರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.15

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.67

7.78
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 4.44

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

ರಸ್್ತ

ಜಿಲ್ಲೂ: ತುಮಕೂರು
ಕ್ೇತ್ರ:ಮ ಧುಗಿರಿ

1. ಕನೂನು ಮತು್ತ ಸುವಯುವಸ್ಥೆ
2. ಉತ್ತಮ ಸ್ರಿಗೆ ವಯುವಸ್ಥೆ
3. ಉತ್ತಮ ರಸ್್ತ
4. ಶಾಸಕರ ಲಭಯುತೆ
5. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭಯು
6. ಉದಯುೀಗ್ವಕಶ
7. ಉದಯುೀಗ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣ
8. ಉದಯುೀಗ ತರಬೀತಿ
9. ಶಾಸಕರ ವಿಶಾವಾಸ್ಹಧೆತೆ
10. ಆಸ್ಪತೆರಾಗಳು

ಜೆಡಿಎಸ್

7. 38

10

ಜಿಲ್ಲೂ: ತುಮಕೂರು
ಕ್ೇತ್ರ: ಕರಟಗೆರೆ

7.36

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

7.78
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.83

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲೂ: ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರೆಮಾಾಂತರ
ಕ್ೇತ್ರ: ದೀವನಹಳ್ಳಿ

5

ಜೆಡಿಎಸ್

ಪಿ.ಆರ್.ಸುಧಾಕರ ಲಾಲ್

ಸಮಿೇಕ್ಯಲ್ಲೂ ಕೆೇಳಿದ ಪ್ರಶ್್ನಗಳು

ಪಿಳಳಾ ಮುನಿಶ್ಮಪ್ಪ

7.29

ರಸ್್ತ

6.50

ವಿದ್ಯುತ್

8.70

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

10

ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೂ: ಚಿಕಕಾಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕ್ೇತ್ರ: ಚೆಂತ್ಮಣಿ

7.15

ಕೆಂಗೆರಾಸ್

ಎಂ.ಟ್.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್

ರಸ್್ತ

7.21
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.97

ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ

8.68

ಎಂ. ಕೃಷ್್ಣರಡಿ್ಡ

7.65

ರಸ್್ತ

8.84
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.49

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

7.38

7.44
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.06

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

10

5

1

1

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

10

ಜೆಡಿಎಸ್

ವಿದ್ಯುತ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

7.09

ಪಕ್ೀತರ

ಜಿಲ್ಲೂ: ಕೊೇಲಾರ
ಕ್ೇತ್ರ: ಕೀಲಾರ

8.21

1

10

ಜಿಲ್ಲೂ: ತುಮಕೂರು
ಕ್ೇತ್ರ:ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮೆಂತರ

7.20

‘ದಕ್ಷ್’ ಹಾಗೂ ಪರಿಜಾವಾಣಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮಿೇಕ್ ವೇಳೆ
ಮತದಾರರಿಗೆ 28 ಪರಿಶ್ನುಗಳನ್ನು ಕ್ೇಳಲ್ಗಿತುತಾ. ಗಾರಿಮಿೇಣ
ಮತುತಾ ನಗರ ಪರಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಲವು ನದಿಕಾಷ್ಟ
ಪರಿಶ್ನುಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಸಕರು ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು
ಕೊರಿೇಡಿೇಕರಿಸಿ, ಒಟ್್ಟ 10 ಅಂಕಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ
ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೇಡಲ್ಗಿದ. ಜನರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ
ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಐದು ಕ್ೇತರಿಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಸಕರು ಪಡೆದ
ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತರಿ ಪರಿತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೇಡಲ್ಗಿದ.

7.29

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

7.67

ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್

ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೂ: ಚಿಕಕಾಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕ್ೇತ್ರ: ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

8.81

ಎಂ. ರಾಜಣ್ಣ,

7.51

ಬಿಜೆಪಿ

ಬಿ. ಸುರೇಶಗೌಡ

ಅಂಕ ‘ಗಣಿತ’

ಪಕ್ೀತರ

ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

10

5.93

ರಸ್್ತ

ಜಿಲ್ಲೂ: ತುಮಕೂರು
ಕ್ೇತ್ರ: ಗುಬಿಬಿ

8.30

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?

ವಿದ್ಯುತ್

ಎಸ್.ಆರ್. ಶ್ರೇನಿವಾಸ (ವಾಸು)

ಜೆಡಿಎಸ್

ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

1

7.94
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 7.57

10

ಕೆಂಗೆರಾಸ್

ಜಿಲ್ಲೂ:ತುಮಕೂರು
ಕ್ೇತ್ರ: ತಿಪಟೂರು

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ಅಾಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಗಳು

5.93

ಕೆ. ಷಡಕ್ಷರಿ

ಕೆಂಗೆರಾಸ್

ಎಸ್. ರಫೇಕ್ ಅಹಮದ್

ಜಿಲ್ಲೂ: ತುಮಕೂರು
ಕ್ೇತ್ರ: ತುಮಕೂರು ನಗರ

1

7.85
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.59
ವಿದ್ಯುತ್

8.79

ರಸ್್ತ

8.59

ಶಾಸಕರು ಕೈಗೆ
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.86

5

10

ಓದ್ಗರ ಮತ

ಹೇಳದ್ದು...
ಅವರು ಇವರನ್ನು
ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಎೆಂದರು
ಇವರು ಅವರನ್ನು
ಮೂವತುತಾ ಪಸಕಾಂಟ್
ಎಂದರು
ನೇನ್ ಕಳಳು....
ನೇನ್ ಕಳಳು....
ಎಂದರಷೆ್ಟೇ
ನಾನ್ ಕದಿಯಲಿಲ್ಲ
ಎನನುಲೆೇ ಇಲ್ಲ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ...!
-ಪತ್ತಂಗಿ ಎಸ್. ಮುರಳಿ
ಬೆಂಗಳೂರು

‘ಪ್ರಜಾ ಮತ’ದಲಿ್ಲ ಪರಿಕಟವಾಗುವ
ಲೆೇಖನ, ವಿಶ್್ಲೇಷಣೆ, ಸಂದಶಕಾನ,
ವಿಶ್ೇಷ ವರದಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಸಿಕ್ಗಳನ್ನು election@prajavani.
co.in ಅರವಾ ವಾಟ್ಸಿ ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್್ಯ
9513322930ಗೆ ಕಳ್ಹಿಸಿ.

ತಾಜಾ ಚುನಾವಣಾ
ಸುದ್ದುಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಡಿ
elections.prajavani.net
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ಕಂಗ್ರೆಸ್

ಎಂ.ಕೆ. ಸೋಮಶೋಖರ್
ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೈಸೂರು
ಕ್ೋತ್ರ: ಕೃಷ್ಣರಾಜ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?
ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

7.57

10

1

9.57
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.76
ವಿದ್್ಯತ್

9.33

ರಸ್ತಿ

9.33

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

8.79

5

10

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೈಸೂರು
ಕ್ೋತ್ರ: ಹೆಗ್ಗಡದೀವನಕೊೀಟೆ

ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

6 .1 5

10

7.44
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.10
ವಿದ್್ಯತ್

8.14

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

7.83

ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

6.69

10

1

6.67
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.67
ವಿದ್್ಯತ್

6.67

ರಸ್ತಿ

6.67

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

6.67

5

ರಸ್ತಿ

9.13

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

8.87

ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

1

9.05
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.17
ವಿದ್್ಯತ್

7.80

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

7.80

10

‘ದಕ್ಷ್’ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮಿದೇಕ್ ವೆದೇಳೆ ಮತದಾರರಿಗ್
28 ಪ್ರಶನುಗಳನುನು ಕ್ದೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗಾ್ರಮಿದೇಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದದೇಶಗಳಿಗ್
ಸಿದೇಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಲವು ನದ್ಥಿಷ್ಟ ಪ್ರಶನುಗಳೂ ಇದ್ವು.
ಈ ಎಲಲಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಪಡೆದ್ರುವ ಅಿಂಕಗಳನುನು ಕ್ರದೇಡಿದೇಕರಿಸಿ,
ಒಟು್ಟ 10 ಅಿಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ ಅಿಂಕಗಳನುನು ನದೇಡಲಾಗಿದ. ಜನರು
ಅತ್ ಮಖ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಐದು ಕ್ದೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಪಡೆದ ಅಿಂಕಗಳನುನು
ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯದೇಕವಾಗಿ ನದೇಡಲಾಗಿದ.

5

ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

8.35

1

10

9.50
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.17

10

ವಿದ್್ಯತ್

8.14

ರಸ್ತಿ

8.44

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

7.72

ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

6. 85

1

8.00
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.22

10

ವಿದ್್ಯತ್
ರಸ್ತಿ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

7.52

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

8.23

10

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಂಡ್ಯ
ಕ್ೋತ್ರ: ಶರೆೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

9.66
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.55
ವಿದ್್ಯತ್
ರಸ್ತಿ

6.67

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

6.67

9.61
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.33
ವಿದ್್ಯತ್

8.17

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

7.61

ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

5.98

7.56

10

9.11

1

6.81
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.39
ವಿದ್್ಯತ್

6.81

ರಸ್ತಿ

7.64

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

5.97

7.94

1

6.72
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.72
ವಿದ್್ಯತ್
ರಸ್ತಿ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

10

10

6.78
6.78
ಕಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಂಡ್ಯ
ಕ್ೋತ್ರ: ಮಳವಳ್ಳಿ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?
ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

1

8.39
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.39
ವಿದ್್ಯತ್
ರಸ್ತಿ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

5

10

8.06
8.28
7.11
ಕಂಗ್ರೆಸ್

ಎಸ್. ಜಯಣ್ಣ
10

5

6.72

ಪಿ.ಎಂ. ನರೋಂದ್ರಸ್ವಿಮಿ

10

5

ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

8.11

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?

6.19

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?

10

5

10

ಜೆಡಿಎಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಂಡ್ಯ
ಕ್ೋತ್ರ: ರ್ಗಮಂಗಲ

6.75

ಕಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಕ್ೋತ್ರ: ಹನೂರು

8.22

10

5

8.10

ರಸ್ತಿ

ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಿಮಿ

8.00

ರಸ್ತಿ

ವಿದ್್ಯತ್

10

5

1

9.68
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.37

6.18

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?
1

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?
ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

ಜೆಡಿಎಸ್

ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೈಸೂರು
ಕ್ೋತ್ರ: ಹುಣಸೂರು

6.32

ಆರ್. ನರೋಂದ್ರ
10

10

ಕಂಗ್ರೆಸ್
1

ಕಂಗ್ರೆಸ್

ಎಚ್.ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ್

5.67

ರಸ್ತಿ

ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

10

5

ವಿದ್್ಯತ್

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?

8.25

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?

8.58
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 8.30

ರಮೋಶ ಬಂಡಿಸಿದೆದಿೋಗೌಡ

ಕಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಕ್ೋತ್ರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೈಸೂರು
ಕ್ೋತ್ರ: ನಂಜನಗೂಡು

10

5

1

ಕಳಲ್ ಎನ್. ಕೆೋಶವಮೂತಿತಿ

5.96

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?

ಸಿ. ಪುಟಟಿರಂಗಶಟ್ಟಿ

ಅಂಕ ‘ಗಣಿತ’

10

ಜೆಡಿಎಸ್

ನಾರಾಯಣಗೌಡ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಂಡ್ಯ
ಕ್ೋತ್ರ: ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೀಟೆ

ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

8.04

ರಸ್ತಿ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?

6.54

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?

10

ಕಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೈಸೂರು
ಕ್ೋತ್ರ: ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

6.08

ಸರೀವೋದಯ ಕರ್ವೋಟಕ

ಕೆ.ಎಸ್. ಪುಟಟಿಣ್ಣಯ್ಯ (ದ್ವಂಗತ)
ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಂಡ್ಯ
ಕ್ೋತ್ರ: ಮೀಲುಕೊೀಟೆ

10

5

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೈಸೂರು
ಕ್ೋತ್ರ: ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

9.00

ಕೆ. ವಂಕಟೋಶ್

7.67

ರಸ್ತಿ

ವಿದ್್ಯತ್

10

5

1

9.33
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 9.33

7.44

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?
1

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?
ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

ಜೆಡಿಎಸ್

ಚಿಕ್ಕಮಾದು (ದ್ವಂಗತ)

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೈಸೂರು
ಕ್ೋತ್ರ: ಚಾಮರಾಜ

ಜೆಡಿಎಸ್

ಸ್.ರಾ. ಮಹೋಶ್

ಕಂಗ್ರೆಸ್

ವಾಸು

ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಕ್ೋತ್ರ: ಕೊಳಳಿೀಗಾಲ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟ ಅಂಕ ?
ಉತತಿಮ ಶಾಲಗಳು

8.74

1

9.49
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 6.39

10

ವಿದ್್ಯತ್
ರಸ್ತಿ
ಶಾಸಕರು ಕೈಗ್
ಸಿಗುತ್ತಿರಾ?

5

10

9.76
10
8.89

50 ಹ
ಹೊ
ೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಪಿಸಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ಸಂಭವನೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ

ಕಳಂಕಿತರು, ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊ
ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಬಿ ಫಾರಂ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭಯ 50
ಕ್ದೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ ಮಖಗಳಿಗ್ ಟ್ಕ್ಟ್
ನದೇಡಿ, ಗ್ಲ್ಲಿಸಿಕಿಂಡು ಬರಲು ಬಜೆಪ್
ವರಿಷ್ಠರು ಚಿಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದಾ್ರೆ.
ಹರಗಿನಿಂದ
ಬಿಂದು
ಪಕ್ಷ
ಸ್ದೇರಿಕಿಂಡವರು ಸ್ದೇರಿದಿಂತ 46
ಕ್ದೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ
ಪಕ್ದೇತರರಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾಗಿ, ಇತ್ತುದೇರ್ಗ್
ಶಾಸಕ ಸಾ್ಥನಕ್ಕೆ ರಾಜದೇನಾಮ ನದೇಡಿರುವ
ಒಬ್ಬರು
ಟ್ಕ್ಟ್
ಆಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ
ದಾ್ರೆ. ಇವರಲಲಿದ, 2008ರಲ್ಲಿ ಗ್ದು್
2013ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದೇತ್ದ್
57ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಾ ಮಾಜ ಶಾಸಕರು ಕಣಕ್ಕೆ
ಇಳಿಯುವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದಾ್ರೆ.
ಹಾಲ್ ಶಾಸಕರೂ ಸ್ದೇರಿದಿಂತ
ಎಲಲಿ ಆಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಕ ಭ್ರಷ್್ಟಚ್ರದ
ಕಳಿಂಕ ಹತತುವರು ಹಾಗೂ ಜನರ
ವಿಶಾ್ವಸವನುನು
ಕಳೆದುಕಿಂಡವರಿಗ್
2018ರ ವಿಧಾನಸಭ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಟ್ಕ್ಟ್ ಕ್ೈ ತಪು್ಪವ ಸಾಧ್ಯತ ಹೆಚಿಚಾದ
ಎಿಂದು ಬಜೆಪ್ ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವೆ.
ಕಳಿಂಕತರಿಗ್ ಟ್ಕ್ಟ್ ನದೇಡಿದರೆ
ಪಕ್ಷದ ವಚಥಿಸಿಸ್ಗ್ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲ್ದ.
ಜನರ ವಿಶಾ್ವಸ ಕಳೆದುಕಿಂಡವರಿಗ್ ಟ್ಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ಗ್ಲುಲಿವುದು
ಕಷ್ಟ. ಟ್ಕ್ಟ್ ನದೇಡುವ ಮನನು ಈ
ಎರಡು ಅಿಂಶಗಳನುನು ಪ್ರಮಖವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದ.
ಎಷ್ಟದೇ
ಪ್ರಭಾವಿ ಆಗಿದು್, ಎರಡು ಅಥವಾ
ಮೂರು ಬಾರಿ ಗ್ದ್್ರುವುದು ಟ್ಕ್ಟ್
ಪಡೆಯಲು
ಅಹಥಿತಯಾಗುವುದ್ಲಲಿ.
ಗ್ಲಲಿಲು ಸಾಧ್ಯವೆದೇ ಇಲಲಿದಷ್್ಟ ಆಡಳಿತ
ವಿರೊದೇಧಿ ಅಲ ಹಿಂದ್ರುವ ಹಾಲ್
ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 10ಕಕೆಿಂತ ಹೆಚಿಚಾನವರನುನು
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದ. ಇಿಂತಹ ಕ್ದೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ,
ಸಿಂಘ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ

ನ ಷ್್ಠ ವ ಿಂ ತ ರಾ ಗಿ
ಕ್ಲಸ
ಮಾಡಿದ,
ಕ್ದೇತ್ರ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ತಮ್ಮದದೇ ಪ್ರಭಾವ
ಬಳೆಸಿಕಿಂಡವರಿಗ್
ಟ್ಕ್ಟ್
ನದೇಡುವ
ಆಲದೇಚನೆ ವರಿಷ್ಠರದಾ್ಗಿದ ಎಿಂದು
ಮೂಲಗಳು ಹೆದೇಳಿವೆ.
ಹದೇಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ನಷ್್ಠ
ವಿಂತರಿಗ್
ಹಾಗೂ
ಪರಿಶುದಧಿರಿಗ್
ಟ್ಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂತ್ಗುತತುದ. ಅದರ
ಜತಗ್, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರು
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಸಕ್ರಯವಾಗಿ
ತಡಗಿಕಳಳುಲು ಪ್ರದೇರಣೆ ನದೇಡಿದಿಂತ್ಗುತತುದ.
ಪಕ್ಷ
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ಬಿಂದ ಬಳಿಕವೂ ಕಳಿಂಕ ರಹತ,
ಪ್ರದಶಥಿಕ ಆಡಳಿತ ನದೇಡಲು ಇದು
ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಿಂಬ ಲಕಾಕೆಚ್ರ
ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಂದ್ದ.
2008ರಿಿಂದ 2013ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಬಜೆಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದಾ್ಗ ಅನೆದೇಕ
ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಭ್ರಷ್್ಟಚ್ರ
ಹಾಗೂ ಲೈಿಂಗಿಕ ಹಗರಣದ ಆರೊದೇಪಕ್ಕೆ
ಗುರಿಯಾಗಿ, ಜೆೈಲ್ಗೂ ಹದೇಗಿದ್ರು. ಈ
ಕಾರಣದ್ಿಂದಾಗಿ 2013ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯದೇ ಕ್ಲವರಿಗ್ ಪಕ್ಷ
ದ್ಿಂದ ಟ್ಕ್ಟ್ ನರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ಲವರು ಬಜೆಪ್ ತರೆದು ಕ್ಜೆಪ್,
ಬಎಸ್ಆರ್ ಕಾಿಂಗ್್ರಸ್ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿ
ದ್ದ್ರು. ಈ ಪೈಕ ಕ್ಲವರು ಗ್ದ್್ದ್ರು.
ಕಳಿಂಕದ ಆರೊದೇಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್
ಕ್ಲವರು ಮಿಂದ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಪಧಿಥಿಸಲು ಸಿದಧಿತಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾ್ರೆ.
ಮಾಜ ಶಾಸಕರಾದ ಕಟ್್ಟ ಸ್ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಾಯುಡು, ಮಾಲೂರು ಕೃಷಣಿಯ್ಯ ಶಟ್್ಟ,
ಹರತ್ಳು ಹಾಲಪ್ಪ, ರಘುಪತ್ ಭಟ್
ಗುರುತರ ಆರೊದೇಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ರು.
ಇವರೆಲಲಿರೂ ಟ್ಕ್ಟ್ ಸಿಗುವ ನರಿದೇಕ್ಯ-

ಟ್ವಿಟ್ವಿದ...
ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಫೂಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ
ಸೋಲು... ಇನ್ನು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಅವರು ಕನಾನಾಟಕ
ಮತ್ತು ಕೋರಳದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೋಡುವುದನ್ನು
ನಲ್ಲಿಸಬೋಕು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ.
ನಂತರ ಬೋರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.
–ಕ. ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ @kurup62
ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲ್ತಂಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರನಾ
ಯಾಕ ಕುಗಗೆಬೋಕು? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲ್
ಬಿಡಿ. 2019ರ ಚುನಾವಣೆರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೋತ್ರಗಳನ್ನು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ೋ ಇದ. ಇತತುೋಚೆಗೆ ನೋವು
ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದಿ್ದಿ್ೋರಿ. ಸರದಿರಲ್ಲಿ ಕನಾನಾಟಕ
ಇದ. ವಿಶಾವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೋಡಿ; ಆ ಹೊತತುಗೆ ಹಲವು
ವಿಷರಗಳು ನಮಗೆ ಅನ್ಕೂಲಕರವಾಗಲ್ವೆ.
–ಮೋಜರ್ ಸುಬ್ರತ್ ಮಿಶಾ್ರ ಎಸ್.ಎಂ (ನವೃತತುತು) @SubratSMSM
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆರಲ್ಲಿ
ಮಾಯಾವತ ಅತ್ಯಂತ ನಣಾನಾರಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲ್ದ್್ರೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಉತತುರ ಪ್ರದೋಶದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನೆನಪಿಸಿದ.
ಕನಾನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೋವೆೋಗೌಡರಿಗೆ ನೋಡಿರುವ ಬಂಬಲದ ಬಗೆಗೆ
ಅವರು ಪರಾಮರ್ನಾ ನಡೆಸಲ್ದ್್ರೆಯೋ?– ಯಾಕಂದರೆ
ಈ ಮೈತ್ರ
ೈ ್ರಯು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳನ್ನು ಒಡೆದು
ಬಿಜೆಪಿಗೆೋ ಅನ್ಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ದ. 2019ರ ಚುನಾವಣೆರಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವತ
‘ಕಂಗ್/ಕವಾೋನ್ ಮೋಕರ್’ ಆಗಿಯೋ ಉಳಿರಲ್ದ್್ರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ
ಮಹತವಾಕಾಂಕ್ರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ.
-ಬರ್ನಾ ದತ್ @BDUTT

ಟ್ಕೆಟ್ ಆಕಂಕ್ಷಿಗಳು ...
ಸದ್ಯ ಮಕಾತುಯದ ಅಿಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 14ನೆದೇ ವಿಧಾನಸಭಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
42 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ದೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಜೆಪ್ ಪ್್ರತ್ನಧ್ಯವಿದ. ಕ್ಜೆಪ್ಯಿಿಂದ
ಗ್ದ್್ದ್ ಗುರು ಪ್ಟ್ದೇಲ ಶಿರವಾಳ, ಬಎಸ್ಆರ್ ಕಾಿಂಗ್್ರಸ್ನ ಪ್. ರಾಜದೇವ್,
ಸ್ರೆದೇಶಬಾಬು, ಕಾಿಂಗ್್ರಸ್ ಸಹ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ ಸಿ.ಪ್. ಯದೇಗ್ದೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ
ಪಕ್ದೇತರರಾಗಿ ಗ್ದು್, ಶಾಸಕ ಸಾ್ಥನಕ್ಕೆ ರಾಜದೇನಾಮ ನದೇಡಿರುವ ಹಾಲಾಡಿ
ಶಿ್ರದೇನವಾಸ ಶಟ್್ಟ ಇತ್ತುದೇರ್ಗ್ ಬಜೆಪ್ ಸ್ದೇರಿದಾ್ರೆ. ಇವರೆಲಲಿರೂ ಟ್ಕ್ಟ್ ಸಿಗುವ
ನರಿದೇಕ್ಯಲ್ಲಿದಾ್ರೆ.
ಮೊಳಕಾಲು್ಮರು ಕ್ದೇತ್ರದ ಬಎಸ್ಆರ್ ಕಾಿಂಗ್್ರಸ್ ಸದಸ್ಯ ತ್ಪ್ಪದೇಸಾ್ವಮಿ ಮಾತ್ರ
ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತ್ಸಿಕಿಂಡಿಲಲಿ.

ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಕೆಟ್?
ಬಜೆಪ್ ಮಖ್ಯಮಿಂತ್್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಶಿವಮೊಗಗೆ ಸಿಂಸದ ಬ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮತ್ತು ಬಳಾಳುರಿ ಸಿಂಸದ ಶಿ್ರದೇರಾಮಲುಗ್ ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಟ್ಕ್ಟ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತ ಇದ.
ಯಾವ ಸಿಂಸದರಿಗೂ ಟ್ಕ್ಟ್ ನದೇಡದದೇ ಇರಲು ಪಕ್ಷ ಮೊದಲು
ನಧಥಿರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಖ್ಯಮಿಂತ್್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗ್ ಟ್ಕ್ಟ್ ನದೇಡದದೇ ಇದ್ರೆ,
ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಂದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನುನು ಮಖ್ಯಮಿಂತ್್ರ
ಮಾಡುವುದ್ಲಲಿ ಎಿಂಬ ಅಪಪ್ರಚ್ರವನುನು ಎದುರಿಸಬದೇಕಾಗುತತುದ. ಹದೇಗಾದಲ್ಲಿ
ಹನನುಡೆ ಅನುಭವಿಸಬದೇಕಾಗುತತುದ ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗ್ ಟ್ಕ್ಟ್
ನದೇಡಲು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ತ್ದೇಮಾಥಿನಸಿದಾ್ರೆ ಎಿಂದು ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವೆ.
ಅವರನುನು ಬಟು್ಟ ಯಾವುದದೇ ಸಿಂಸದರಿಗೂ ಟ್ಕ್ಟ್ ಇಲಲಿ ಎಿಂಬ ನಶಚಾಯಕ್ಕೆ
ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಾಳುರಿ ಜಲಲಿಯ ಆನಿಂದ್ ಸಿಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾಗ್ದೇಿಂದ್ರ ಇತ್ತುದೇರ್ಗ್
ಕಾಿಂಗ್್ರಸ್ ಸ್ದೇರಿದಾ್ರೆ. ಒಿಂದು ವೆದೇಳೆ ರಾಮಲು ಅವರನುನು ವಿಧಾನಸಭ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸದದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಜಲಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಗ್ಲುಲಿವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಾಲ್್ಮದೇಕ ಸಮದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ದೇರಿರುವ
ಶಿ್ರದೇರಾಮಲು ಸ್ಪಧಿಥಿಸಿದರೆ ಬಳಾಳುರಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದ, ಈ ಸಮದಾಯ
ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಅನೆದೇಕ ಕ್ದೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಪ್ಗ್ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು
ಎಿಂಬ ತಕಥಿವೂ ಇದರ ಹಿಂದ ಇದ ಎಿಂದ್ ಮೂಲಗಳು ಹೆದೇಳಿವೆ.
ಲ್ಲಿದಾ್ರೆ. ಇನ್ನು 15ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಾ ಹಾಲ್
ಶಾಸಕರ ವಿರುದಧಿ ಆಗ ಲದೇಕಾಯುಕತು
ತನಖ್ ನಡೆದ್ತ್ತು. ಹದೇಗ್ ಕಳಿಂಕ
ಹತತುವರು ಈಗ ಆರೊದೇಪದ್ಿಂದ

ಮಕತುರಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ದೇತ್ರದ ಜನರ
ವಿಶಾ್ವಸ ಗಳಿಸಿಕಿಂಡು, ಗ್ಲುಲಿವ ಸಾಧ್ಯತ
ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಕ್ಟ್ ನದೇಡಲಾಗುತತುದ
ಎಿಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೆದೇಳಿವೆ.

ಜಾತಿ– ಪಟೋಲರ ದೃಷ್ಟಿ
ಷ್ಟಿ
ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲರು ಆಗಷ್ಟದೇ ಮಖ್ಯಮಿಂತ್್ರಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿ್ವದೇಕರಿಸಿ
ದ್ರು. ದಲ್ತನಾದ ನನನುನುನು ಪ್ರಭಾವ
ಶಾಲ್ ಖಾತಯಾದ ಕಿಂದಾಯ ಮಿಂತ್್ರ
ಯನಾನುಗಿ
ಮಾಡಿದ್ರು.
ಇದು
ಹಲವು ಜಾತ್ ಮತ್ತು ಕದೇಮಗಳ
ನಾಯಕರಿಗ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಕದೇಪ ತರಿಸಿತ್ತು.
ನನನುನುನು ಈ ಇಲಾಖ್ಗ್ ತಿಂದ್ದ್ರಿಿಂದ
ಪಟದೇಲರಿಗ್ ರಾಜಕದೇಯವಾಗಿ ನಷ್ಟ
ಆಗಿದಯದೇ ವಿನಾ ಲಾಭವಾಗಿಲಲಿ
ಎಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಣಿಣಿಸಿದ್ವು.
ಹದೇಗಾಗಿ ನನನು ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಕುಲ,
ಆತಿಂಕ ತ್ಿಂಬತ್ತು.
ಇಲಾಖ್ಯ ಪ್ರಮಖ ಕಡತಗ
ಳಿಂದ್ಗ್, ಮಿಂತ್್ರಯಾದ ಮರು
ದ್ನ ಪಟದೇಲರ ನವಾಸಕ್ಕೆ ಹದೇದ.
ಮಖ್ಯಮಿಂತ್್ರ ನವಾಸದ ಮಿಂದ ಜನ
ಸಿಂದಣಿ ಇತ್ತು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಏರಿದ
ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಕತ ನಡೆದ್ತ್ತು.
ಬದೇರೆ ಯಾವ ಜಾತ್ಯೂ ನಮ್ಮ
ಕಣಿಣಿಗ್ ಬದೇಳಲ್ಲಲಿವೆದೇನು– ಹದೇಗ್ಿಂದು
ಒಳಗಿದ್
ಮಹನದೇಯರೊಬ್ಬರು
ದಪ್ಪ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಹಾಕದು್,
ಕೂಡಲದೇ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಇದದೇ
ಅಭಿಪ್್ರಯಕ್ಕೆ ನೆದೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನ
ಕೂಡಿಸಿದ್್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ದೇಳಿಸಿತ್.
ಒಳಗಿದ್ವರು ಯಾರು ಎಿಂದು

ತ್ಳಿದುಕಳುಳುವ ಅವಶ್ಯಕತ ನನಗಿರ
ಲ್ಲಲಿ. ನನನುಿಂದಾಗಿ ಇಕಕೆಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ಸಿಕಕೆ
ಕಿಂಡ ಪಟದೇಲರನುನು ಅವರ ವಿರೊದೇಧಿ
ಗಳ ಮಿಂದ ಹೆದೇಗ್ ಭದೇಟ್ಯಾಗಲ್
ಎಿಂಬ ಸಿಂದ್ಗಧಿದಲ್ಲಿ ಬದ್. ಸಹಜ
ವಾಗಿ ಮಖ್ಯಮಿಂತ್್ರಗಳ ಆಪತು ಸಹಾ
ಯಕ ನನನುನುನು ನೆದೇರವಾಗಿ ಒಳಗ್
ಕರೆದೊಯ್. ಇದರಿಿಂದ ಮತತುಷ್್ಟ
ಮಜುಗರವಾಯಿತ್.
ಸಮಾಜದ
ದೃಷ್್ಟಯಿಿಂದ ಈಗಾಗಲದೇ ನಿಂದ್ದ್
ನಾನು, ತಪ್್ಪತಸ್ಥ ಎಿಂದು ನನನು ಬಗ್ಗ್
ಷರಾ ಬರೆದುಕಿಂಡು ನಿಂತ.
ಆಗ ಪರಿಚರವಾಯುತು ಪಟೋಲರ
ವ್ಯಕತುತವಾ:
ಬಾರೊದೇ ರಮದೇಶಣಣಿ...
(ಪಟದೇಲರು ಜದೇವ ಇರುವವರೆಗೂ
ನನನುನುನು ಪ್್ರದೇತ್ಯಿಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತುದ್ದು್
ಹದೇಗ್ಯದೇ) ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಬಿಂದ್ದೇ... ಬಾ ಇಲಲಿದೇ ಕೂಡು... ಪಕಕೆ
ದಲ್ಲಿಯದೇ ಇದ್ ಟ್ದೇಪ್ಯಿಯ ಮದೇಲ
ಕೂಡಿಸಿದರು. ಎದುರಿಗ್ ಇದ್ವರನುನು
ನದೇಡಲು ಭಯ ನನಗ್. ಸಮಾಜದ
ಮದೇಲ್ವಗಥಿಗಳ ಈ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಿ?
ನಾನೆಲ್ಲಿ? ಎತತುಣ ಮಾಮರ... ದಲ್ತ
ಯಜ್ಞಪಶು ನಾನು. ನರಬಲ್ಗ್ ಸಿದಧಿವಾಗಬದೇಕಾಗಿದ್ ಹರಿಜನ.
ನದೇನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆದೇ
ಬಿಂದ್ದ್್ದೇ, ಎಿಂದರೆ ನನನು ಬಗ್ಗ್ದೇ

ಸಸ�
�ೋತ 90 ಕ್ೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಚರ್ಚೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಗ್
2013ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸದೇಲು ಕಿಂಡ
90 ಕ್ದೇತ್ರಗಳಿಗ್ ಸಿಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ
ಪಟ್್ಟ ಸಿದಧಿಪಡಿಸ್ವ ಕುರಿತ್ ಕ್ಪ್ಸಿಸಿ
ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತ್ ಬುಧವಾರ ಚರ್ಥಿ
ನಡೆಸಿದ.
ಗ್ಲುವಿಂದದೇ ಮಖ್ಯ ಮಾನದಿಂಡ
ಮಾಡಿಕಿಂಡು ಟ್ಕ್ಟ್ ಆಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳ
ಸಾಮಥ್ಯಥಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿದ
ಸಮಿತ್, ಸಿಂಭವನದೇಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ
ಪಟ್್ಟ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ.
ಸಭಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತ್ನಧಿ
ಗಳ ಜತ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಪ್ಸಿಸಿ
ಕಾಯಾಥಿಧ್ಯಕ್ಷ ದ್ನೆದೇಶ್ ಗುಿಂಡೂರಾವ್,
‘ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಭವ
ಗಿಂಡ ಕ್ದೇತ್ರಗಳ ಟ್ಕ್ಟ್ ಆಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳ
ಕುರಿತ್ ಚಚಿಥಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಿಂದರು.
‘ಹಾಲ್ ಶಾಸಕರು, ಪಕ್ದೇತರರು ಗ್ದ್್
ರುವ ಕ್ದೇತ್ರಗಳ ಟ್ಕ್ಟ್ ಹಿಂಚಿಕ್ ಕುರಿತ್
ಚಚಿಥಿಸಲು ಇದದೇ 26ರಿಂದು ಮತತು
ಸಭ ಸ್ದೇರುತತುದೇವೆ. ಟ್ಕ್ಟ್ ನದೇಡುವಾಗ
ಸಾಮಾಜಕ ನಾ್ಯಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತತುದೇವೆ. ಕಳಿಂಕತರು, ಆರೊದೇಪ್ಗಳು
ಆಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಿಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ
ಚುನಾವಣಾ ಪರಿಶಿದೇಲನಾ ಸಮಿತ್
ತ್ದೇಮಾಥಿನಸಲ್ದ’ ಎಿಂದರು.
‘ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ಕ್ಟ್ ಆಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳ
ಸಿಂಖ್್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿದ. ಉತತುಮ ವ್ಯಕತುತ್ವ
ಹಿಂದ್ರುವ, ಗ್ಲುಲಿವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ
ಬಗ್ಗೆ
ಹೆೈಕಮಾಿಂಡ್
ಅಿಂತ್ಮ
ತ್ದೇಮಾಥಿನ ತಗ್ದುಕಳಳುಲ್ದ’ ಎಿಂದು
ಕ್ಪ್ಸಿಸಿ ಪ್ರಚ್ರ ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕ್.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಈ ತ್ಿಂಗಳ ಅಿಂತ್ಯದೊಳಗ್ ಕನಷ್ಠ
100 ಕ್ದೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನುನು

ಕೆೋಳಿದುದಿ...
ನೋಡಿದುದಿ...
ಈಗ ಚರ್ಥಿ ಬಿಂದ್ತ್ತು. ನನನು ಬಗ್ಗೆ
ಅಿಂದರೆ ಹರಿಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಪಟದೇಲರು
ನನನು
ಭುಜಮಟ್್ಟ
ಹೆದೇಳಿದರು.
ನಾನು ಸಿಂಕದೇಚದ್ಿಂದ ಮತತುಷ್್ಟ
ಮದುರಿಕಿಂಡೆ.
ಇಷ್್ಟ ಮಿಂದ್ ಬದೇರೆ ಬದೇರೆ ಜಾತ್ಯ
ಎಿಂಎಲ್ಎಗಳು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ
ಆ ಎಲಲಿ ಜಾತ್ಗಳನುನು ಬಟು್ಟ ಹರಿಜನನಬ್ಬನನುನು ನಿಂಬರ್ ಟೂ ಖಾತಗ್
ಆರಿಸಲು ಕಾರಣವೆದೇನು ಎನುನುತ್ತುರೆ
ಈ
ಜನ.
ಶತಶತಮಾನಗಳಿಿಂದ
ತ್ಳಿಸಿಕಿಂಡ ದಲ್ತರನುನು ಒಮ್ಮಲದೇ
ಪಕಕೆಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿಕಳುಳುವ ನನನುಿಂಥ
ರಾಜಕಾರಣಿಯನುನು ಮಿಂದುವರಿದ
ಸಮಾಜ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದು. ಕಾ್ಯಕರಿಸಿ
ಉಗುಳಿದರೂ ಹೆಚಚಾಲಲಿ. ಈ ಪಟದೇಲ
ಹುಚಚಾ, ಮೂಖಥಿ ಎಿಂದರೆ ಆಶಚಾಯಥಿವಿಲಲಿ. ಗಾಿಂಧಿದೇಜ ಬಗ್ಗೆ ಉದು್ದ್
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಲಭ.
ಬಸವಣಣಿನವರನ್ನು
ರಾಗವಾಗಿ
ಉಲಲಿದೇಖಿಸ್ವುದು ಮತತುಷ್್ಟ ಹಗುರ...
ಪಟದೇಲರಿಗ್ ಏನು ತದೇಚಿತದೇ

‘ಮುತಸಿದಿ್ ಪಟೋಲ್’ ಪುಸತುಕದಿಂದ (ಸಂಪಾದಕರು– ಪ.ರಾ.ಶರೆೀನವಾಸ್)

ಮಾನದಂಡ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಥಿನ ಖಗೆಥಿ, ಕ.ಸಿ. ವೀಣುಗೆೊ
ಗೆೊೀಪಾಲ್, ಜಿ. ಪರಮೀಶವಾರ,
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ
ಬಂಗಳೂರು : ಡಿ.ಕ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿದೇರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲ್, ಕ್.ಜೆ. ಜಾರ್ಥಿ,
ರಾಮಲ್ಿಂಗಾ ರೆಡಿಡು, ಎಿಂ. ಕೃಷಣಿಪ್ಪ, ಸಿ.ಎಿಂ. ಇಬಾ್ರಹಿಂ, ಕೃಷಣಿ ಬೈರೆದೇಗೌಡ, ಎಸ್.
ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಥಿನ್, ರೊದೇಷನ್ ಬದೇಗ್, ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಿಂಜುನಾಥ, ಕ್.ಪ್.
ಕೃಷಣಿ ಮೂತ್ಥಿ, ಡಿ.ಕ್. ಸ್ರೆದೇಶ್, ಎಸ್.ಪ್. ಮದು್ ಹನುಮದೇಗೌಡ, ಬ.ಎನ್.
ಚಿಂದ್ರಪ್ಪ, ಪ್್ರ. ರಾಜದೇವ್ ಗೌಡ, ಕ್.ಸಿ. ರಾಮಮೂತ್ಥಿ
ಮೈಸೂರು: ದ್ನೆದೇಶ್ ಗುಿಂಡೂರಾವ್, ಕ್.ಎಚ್. ಮನಯಪ್ಪ, ರೆಹಮಾನ್
ಖಾನ್, ಬ. ರಮಾನಾಥ ರೆೈ, ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದದೇವಪ್ಪ, ಬ.ಎಲ್. ಶಿಂಕರ್,
ಮೊದೇಟಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಸತ್ದೇಶ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸರಕ್, ಎಿಂ.ಎಚ್.
ಅಿಂಬರಿದೇಷ್, ಆರ್. ಧ್್ರವನಾರಾಯಣ್
ಬಳಗಾವಿ: ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ಟ್ದೇಲ, ಮಾಗಥಿರೆಟ್ ಆಳ್ವ, ಆರ್.ವಿ. ದದೇಶ
ಪ್ಿಂಡೆ, ಎಚ್. ಕ್. ಪ್ಟ್ದೇಲ, ಎಿಂ.ಬ. ಪ್ಟ್ದೇಲ, ಸತ್ದೇಶ ಜಾರಕಹಳಿ,
ಸಿ.ಎಸ್. ನಾಡಗೌಡ, ಸಲ್ದೇಿಂ ಅಹಮದ್, ಉಮಾಶಿ್ರದೇ, ಲಕ್ಷಿಷ್ದೇ ಹೆಬಾಳುಳಕೆರ,
ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೆದೇರಿ
ಕಲಬುಗಿನಾ: ಬ.ಕ್. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಅಲಲಿಿಂ ವಿದೇರಭದ್ರಪ್ಪ, ಸಿಂತದೇಷ್ ಲಾಡ್,
ಪ್.ಟ್. ಪರಮದೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕೆ, ಶಿವರಾರ್ ತಿಂಗಡಗಿ, ಬಸವನಗೌಡ ಬಾದಲ್ಥಿ,
ವಿ.ವಿ. ನಾಯಕ್
ಪ್ರಕಟ್ಸಲು ಹೆೈಕಮಾಿಂಡ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ.
ಸಭಯ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತ್
ಸದಸ್ಯರನುನು ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ
ವಿಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತ್.
ಪ್ರತ್
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಕನಷ್ಠ ಎಿಂಟು
ಸದಸ್ಯರನುನು
ನೆದೇಮಿಸಿ,
ಆಯಾ

ಏನದೇ ಒಿಂದು ನಮಿಷ ಮಾತ್ ಹಾಗೂ
ವಿಚ್ರಧಾರೆಯನುನು
ನಲ್ಲಿಸಿದರು.
ದಾರಿಜಗಳ ನಡೆಯುವಾಗ ಎದು
ರಾಳಿಯ ಕತ್ತುನಪಟ್್ಟ ಹಡಿಯುವ ರಿದೇತ್
ಯಲ್ಲಿ ಹೆದೇಳಿದರು. ‘ರಿದೇ ಸಾವಿರಾರು
ವಷಥಿ ಸಮಾಜದ ಗಿಂಜಳ ವರೆಸಿದಾ್ರೆ
ಈ ಜನ. ಸತತು ದನಗಳನುನು ಎಳೆದೊಯು್
ನಮ್ಮ ಪ್ಯಖಾನೆಯನ್ನು ತಲ
ಮದೇಲ ಎತ್ತು ಒಯಿ್ದಾ್ರೆ’.
ನನಗ್ ಮಿಂದದೇನ್ ಕಾಣಿಸಲದೇ
ಇಲಲಿ. ಕಣಿಣಿನಲ್ಲಿ ನದೇರು ಮಡುಗಟ್್ಟತ್ತು.
ಎಷ್ಟದೇ ನಯಿಂತ್್ರಸಬದೇಕ್ಿಂದರೂ ಆಗ
ಲ್ಲಲಿ. ಕಣಿಣಿದೇರ ಹನ ನಾನು ತಿಂದ್ದ್
ಫೈಲ್ನ ಮದೇಲ ಟಪ್ಪಿಂದು ಬತ್ತು.
ಮದೇಲ ನಿಂತ್ದ್ ನಾಯಕರುಗಳ
ಸಿ್ಥತ್ಯೂ ನನನುಷ್ಟದೇ ದಾರುಣವಾಗಿತ್ತು.
ಸಮಾಧಾನ ನರಿದೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಂದ್ದ್ ಈ
ನಾಯಕ ವಗಥಿ, ಪಟದೇಲರ ರಾಜ
ಕದೇಯ ಸಿದಾಧಿಿಂತದ ಭದೇಗಥಿರೆತದ
ಮಿಂದ ತತತುರಿಸಿತ್ತು. ಹದೇಗ್ ಬಿಂದ್ದ್
ನಯದೇಗದಲ್ಲಿ ಓವಥಿರು ಧಮಥಿ
ಗುರುಗಳೂ ಇದ್ಿಂತ ನನಗ್ ನೆನಪು.
ನಾನಿಂತೂ ಈ ಮಹನದೇಯರನುನು
ಎಿಂದಿಂದ್ಗೂ
ದ್ಷ್ಸ್ವುದ್ಲಲಿ.
ಬದಲಾಗಿ ಇವರನುನು ಸ್ಮರಿಸ್ತತುದೇನೆ.
ಇವರಿಿಂದಾಗಿ ನನಗ್ ಪಟದೇಲರ ಜದೇವನ
ದಶಥಿನ ದೊರೆತ್ತ್ತು.
–ರಮೋಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ (‘ಬಂಗಾರದ
ಮನಸ್ಸು– ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ’ ಲೀಖನದಲ್ಲಿ)

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ದೇತ್ರಗಳ ಟ್ಕ್ಟ್
ಆಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳ ಅಜಥಿಗಳನುನು ಪರಿಶಿದೇಲ್ಸಲಾಯಿತ್.
ಐದು
ಮಾನದಿಂ
ಡಗಳನುನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರತ್ ಕ್ದೇತ್ರಕ್ಕೆ 2–3
ಸಿಂಭಾವ್ಯ ಹೆಸರುಗಳನುನು ಪಟ್್ಟ ಮಾಡ
ಲಾಗಿದ.

l ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಟಿಕಟ್ ನರಾಕರಣೆ
l ಗೆಲುಲಿವ ಅಭ್ಯರ್ನಾಗೆ ಮಣೆ
(ವರಸಿಸಿನ ಮಿತ ಇಲಲಿಲಿ)
l ಒಂದು ಕುಟಂಬಕಕೆ ಒಂದು
ಟಿಕಟ್ ನರಮ ಸಡಿಲ್ಕ
l 2013ರಲ್ಲಿ 25,000
ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ
ಸೋತವರು, ಗೆಲುಲಿವ ಬಗೆಗೆ
ಸಮಿೋಕ್ ಮಾಹಿತ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
l ಅಭ್ಯರ್ನಾ ಅಂತಮ:
ಹೆೈಕಮಾಂಡ್ ತೋಮಾನಾನಕಕೆ

‘ಜನರಿಗೆ
ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ’
‘ಉತತುರ ಪ್ರದದೇಶ, ಬಹಾರ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲದೇಕಸಭ
ಕ್ದೇತ್ರಗಳಿಗ್ ನಡೆದ ಉಪ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಪ್ಗ್
ಮಖಭಿಂಗವಾಗಿದ. ಪ್ರಧಾನ
ನರೆದೇಿಂದ್ರ ಮೊದೇದ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಪ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತ್
ಕ್ದೇಳಿ ಜನ ಸ್ಸಾತುಗಿದಾ್ರೆ’
ಎಿಂದು ದ್ನೆದೇಶ್ ಗುಿಂಡೂರಾವ್
ವ್ಯಿಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಇದದೇ 28ರಿಂದು ದಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಡೆ
ಯಲ್ರುವ
ಚುನಾವಣಾ
ಪರಿ
ಶಿದೇಲನಾ ಸಮಿತ್ ಸಭಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್್ಟ
ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಥಿಯಾಗಲ್ದ. ಬಳಿಕ ವರಿಷ್ಠರು
ಹೆಸರು
ಅಿಂತ್ಮಗಳಿಸಲ್ದಾ್ರೆ
ಎಿಂದು ಕ್ಪ್ಸಿಸಿ ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವೆ.

ಓದುಗರ ಮತ

ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ...
ನಾನು ಏಳೆ೦ಟು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ರಾಜ್ಯವು ಹಿಂದ ಎದುರಿಸಿರುವ,
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದುರಿಸ್ತ್ತುರುವ ಮತ್ತು
ಮಿಂದಯೂ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ
ಜ್ವಲಿಂತ ಸಮಸ್್ಯಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ
ನದೇರು, ಉತತುಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ,
ನದೇರಾವರಿ ಯದೇಜನೆಗಳು, ರಸ್ತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಗ್ದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದದೇ
ಇಲಲಿ. ಎಲಲಿ ವಗಥಿದ ಜನರೂ ಒಿಂದದೇ
ಎಿಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
ಶ್ರಮಿಸ್ವ ಮಾತ್ಗಳೆದೇ ಅವರಿಿಂದ
ಬರುತ್ತುಲಲಿ. ಇಿಂತಹವರಿಿಂದ ಏನು
ನರಿದೇಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?

ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಾದ ನಾವು
ಮೊದಲು ಬದಲಾಗಬದೇಕು. ನದ್ಥಿಷ್ಟ
ಗುರಿಗಳನುನು ಇಟು್ಟಕಿಂಡು ಸಮಾಜದ
ಸ್ದೇವೆಗಾಗಿಯದೇ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಬಿಂದ್ರುತತುದೇನೆ ಎಿಂದು
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ
ಆಯಕೆಯಾಗಬದೇಕು. ಜಾತ್ವಾರು
ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜದೇತ್ ಬದೇಳದ,
ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಮನಾನು ಭಾಗ್ಯಗಳನುನು
ಹದೇಗಲಾಡಿಸ್ವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ
ಅವಶ್ಯಕತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ. ರಾಜ್ಯದ
ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಸ ಮಖಗಳು
ಕಿಂಡುಬರದದೇ ಇರುವುದು ಬದೇಸರದ
ಸಿಂಗತ್. ಹಲವು ಬಾರಿ ಗ್ದ್ವರನೆನುದೇ
ನಾವು ಇನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಸ್ತ್ತುರುವುದು ವಿಪಯಾಥಿಸವೆದೇ ಸರಿ.
–ರಾಮಪ್ಪ ಗುಡಿಗೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ
‘ಪ್ರಜಾ ಮತ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ
ಲದೇಖನ, ವಿಶಲಿದೇಷಣೆ, ಸಿಂದಶಥಿನ,
ವಿಶದೇಷ ವರದ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಸಿಕ್ಗಳನುನು election@prajavani.
co.in ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಿಂಖ್್ಯ
9513322930ಗ್ ಕಳುಹಸಿ.

ತಾಜಾ ಚುನಾವಣಾ
ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ
elections.prajavani.net
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ಉತ್ತಮ ರಸ್್ತ

ವಿದ್ಯಾತ್
ಪೂರೆೈಕ

ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು
ಪೂರೆೈಕೆ

ಸಾವಜ್ಜನಕ
ಸಾರಿಗ್

ಉತ್ತಮ
ಶಾಲಗಳು

ಸಕಜ್ರಿ ಭೂಮಿ/ಕೆರೆ/
ರಸ್್ತ ಒತ್್ತವರಿ ತೆರವು

ಸಾಂಚಾರ
ನವಜ್ಹಣೆ

ಕಸ ವಿಲೋವಾರಿ

ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ

ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ೋವನ

ಸಾವಜ್ಜನಕ
ಸೌಲಭಯಾಗಳು

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷೆ

6.8

6.3

6.4

ಜೆಡಿಎಸ್

6.9

6.9

6.6

ಕಂಗ್್ರಸ್

7.1

6.5

6.5

7.1

6.5

ಬಿಜೆಪಿ

6.8

6.9

6.6

6.4

6.7

7.3

(10 ಅಾಂಕಗಳಲಲಿ)
6.7

7.0

6.6

6.9

7.1

6.9

6.6

7.0

6.6

7.0

7.0

6.8

6.8

7.1

7.0

ಕನೂನು
ಮತ್್ತ
ಸುವಯಾವಸ್ಥೆ

6.9

7.1

6.9

7.0

7.1

7.0

7.0

7.1

7.0

7.1

7.0

7.1

7.1

7.2

7.1

7.1

ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿಯ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪಿತಿ) ಶಾಸಕರ ಪಕ್ಷವ್ರು ಸಾಧನೆಯ ನಷೇಟ

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ
ನಗರೆಹ

ಭರೆಷ್್ಟಚಾರ
ನರ್ಜ್ಲನೆ

‘ದಕ್ಷ್’ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಶಾಸಕರ ಕಾಯ್ಯಕಷ್ಮತೆ ಒರೆಗೆ l ಎಂಟಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಯಾವ ಪಕಷ್ದವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ

‘ಬ್ರ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಗಳೂರು’: ಕಕೊ
ೊಡುಗೆ ಕಕೊ
ೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?
ಪ್ರಮುಖರು
ದೂರುತಿತಾದಾ್ದರೆ.
‘ರಾಜಧಾನಿಯ ಬ್ರ್ಯಂಡ್ ಉಳಿಯ
ಬೇಕಾದರೆ
ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಂದ
ಬಂಗಳೂರನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದ’
ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತಿತಾದಾ್ದರೆ.
‘ದಕ್ಷ್’ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜತ್
ಕೆೈಜೇಡಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಲಿ
ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲಿ ಹಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆ ವಾ್ಯಪಿತಾಯಲಿಲಿನ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಶಾಸಕರ ಧೇರಣೆ, ವತಷಿನೆ
ಹಾಗ ಸಾವಷಿಜನಿಕರ ಸಮಸ್್ಯಗಳನ್ನು
ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆೈಗಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಶ್ನುಗಳನ್ನು ಕೆೇಳಲಾಗಿತ್ತಾ. ಸಮಿೇಕ್ಷೆ
ಯಲಿಲಿ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಶಾಸಕರು ಹಾಗ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ್
ಪಡೆದ ಅಂಕವನ್ನು ಲೆಕಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ.
‘ಬ್ರ್ಯಂಡ್ ಬಂಗಳೂರು’ ಉಳಿಸಿ
ಕೊಳಳುಲು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರ
ಕೊಡುಗ್ ಏನ್? ಯಾವ ಪಕ್ಷದ
ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟಿ ಕೊಡುಗ್ ಕೊಟಿಟಿದಾ್ದರೆ
ಎಂಬ ವಿಶ್ಲಿೇರಣೆ ಇಲಿಲಿದ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:
ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು, ಬಂಡವಾಳ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು
ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾ
ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ನಿವೃತತಾರ
ಪಾಲಿನ ಸ್ವಗಷಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ
ರಾಜಧಾನಿಯ
ಬಂಗಳೂರಿನ
‘ಬ್ರ್ಯಂಡ್’ ಇತಿತಾೇಚಿನ ವರಷಿಗಳಲಿಲಿ
ಕಳೆಗಂದಿದ ಎಂಬ ಟಿೇಕೆಗಳಿವೆ.
ಕಾಂಗ್್ರಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು
ಪರಸ್ಪರ ದೂರುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇನೂ
ತಪಿ್ಪಲಲಿವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿತಾದಾ್ದರೆ.
ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ
‘ಬಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರ್ಯಂಡ್’ಗ್ ಧಕೆಕೆ
ಬಂದಿದ. ಕಾನೂನ್ ಮತ್ತಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸಂಪೂರಷಿ ಹದಗ್ಟಿಟಿದು್ದ, ಗಂಡಾಗಿರಿ
ಮಿತಿ ಮಿೇರಿದ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸುತಿತಾರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ‘ಬಂಗಳೂರು
ರಕ್ಷಿಸಿ’
ಹೆಸರಿನಲಿಲಿ
ಪಾದಯಾತ್್ರ
ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ.
ಬಂಗಳೂರು
ಹಾಳಾಗಲು
ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಕಾರರ ಎಂದು ಕಾಂಗ್್ರಸ್

ಗರಿಷ್ಠ–ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಪಡೆದವರು (10ರಲ್ಲಿ)
ಹೆಸರು

ಪಕ್ಷ

ಕ್ಷೇತ್ರ

ಅಂಕ

ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೋಖರ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಯಶವಾಂತಪುರ

7.97

ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಸವಜ್ಜ್ಞ ನಗರ

7.90

ಬಿ.ಎನ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಯನಗರ

7.85

ಪಿರೆಯಕೃಷ್ಣ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಗೋವಿಾಂದರಾಜನಗರ

5.29

ರಾಮಲಾಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಬಿಟಿಎಾಂ ಲೋಔಟ್

5.70

ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೆೋಗೌಡ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ

5.77

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಎಸ್.ಟಿ. ಸಷೇಮಶಷೇಖರ್

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯಶವಾಂತಪುರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.50
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 8.31

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

7.97

1

10

ವಿದ್ಯಾತ್

8.11

ರಸ್್ತ

8.06

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

1

6.11
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 6.61
ವಿದ್ಯಾತ್

10

ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.76
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 7.74
ವಿದ್ಯಾತ್

10

7.86

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.06

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಲಲಿೋಶ್ವರ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

10

1

ವಿದ್ಯಾತ್

6.85

ರಸ್್ತ

6.85

5

7.78

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.48

1

6.56
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 6.61
ವಿದ್ಯಾತ್

6.61

ರಸ್್ತ

6.56

1

ಅಂಕ ‘ಗಣಿತ’
‘ದಕ್ಷ್’ ಹಾಗ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ನಡೆಸಿದ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ವೆೇಳೆ ಮತದಾರರಿಗ್
28 ಪ್ರಶ್ನುಗಳನ್ನು ಕೆೇಳಲಾಗಿತ್ತಾ. ಗಾ್ರಮಿೇರ ಮತ್ತಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗ್
ಸಿೇಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿದಿಷಿರಟಿ ಪ್ರಶ್ನುಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಈ ಎಲಲಿ ವಿರಯಗಳಲಿಲಿ ಶಾಸಕರು ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊ್ರೇಡಿೇಕರಿಸಿ,
ಒಟ್ಟಿ 10 ಅಂಕಗಳಲಿಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಜನರು
ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಐದು ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಶಾಸಕರು ಪಡೆದ
ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.

10

5

7.48

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.04

10

6.44
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 6.33
ವಿದ್ಯಾತ್
ರಸ್್ತ
ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

10

10

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

7.29

10

7.60
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 7.49
ವಿದ್ಯಾತ್

7.78

ರಸ್್ತ

7.49

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.54

6.78

1

7.97
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 7.80
ವಿದ್ಯಾತ್

8.14

ರಸ್್ತ

7.46

5

1

10

7.00

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.50

1

6.00
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 6.00
ರಸ್್ತ

10

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪುಲಕೆೋಶಿನಗರ

7.19

10

10

7.08
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 7.07
ವಿದ್ಯಾತ್

7.30

ರಸ್್ತ

6.95

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.84

5

1

6.91
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 6.90
ವಿದ್ಯಾತ್
ರಸ್್ತ

7.08
6.01

1

7.39
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 7.39
ವಿದ್ಯಾತ್

5

10

5

10

7.39

ರಸ್್ತ

6.78

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

7.28
ಬಿಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ನಗರ

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

1

6.61
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 6.67
ವಿದ್ಯಾತ್

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಾಮರಾಜಪೋಟೆ

5

ರಸ್್ತ

6.61

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

5.00
ಜೆಡ್ಎಸ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?
ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

6.67

10

10

6.67

ಜಮಿಷೇರ್ ಅಹಮದ್ ಖ್ನ್

10

10

6.97

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

6.11

1

6.79

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

6.61

ಜೆಡ್ಎಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

5.81

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಎಸ್. ರಘು

6.61

ಆರ್. ಅಖಂಡ ಶಿ್ರಷೇನಿವ್ಸಮೂತಿತಿ

6.60

5

ಬಿಜೆಪಿ

10

5

7.36

ರಸ್್ತ

ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪಪಾ

7.12

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ವಿದ್ಯಾತ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

7.17

ರಸ್್ತ

6.86
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 6.79

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.77

5

1

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

10

6.83
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 7.22

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

7.36

ವಿದ್ಯಾತ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು

ಬಿಜೆಪಿ

ವಿದ್ಯಾತ್

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚಿಕ್ಕಪೋಟೆ

10

ಬಿಜೆಪಿ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

6.56

10

10

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೊಮ್ಮನಹಳಿಳಿ

10

5

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

6.78

1

7.18

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಆರ್.ವಿ. ದಷೇವರಾಜ್

6.84

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5.97

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

ರಸ್್ತ

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಕೊಟಿಟಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್್ರಸ್ 6.43 ಅಂಕ ನಿೇಡಿದಾ್ದರೆ. ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷೆಯ
ವಿರಯದಲಿಲಿ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಹಿನನುಡೆ ಅನ್ಭವಿಸಿದು್ದ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಿದ. ಕಾಂಗ್್ರಸ್ಗ್
6.46 ಅಂಕ, ಬಿಜೆಪಿಗ್ 6.52 ಅಂಕ ಸಿಕ್ಕೆದ. ಈ ಎರಡೂ ವಿರಯಗಳಲಿಲಿ ಎರಡೂ
ರಾರ್ಟಿ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗ್ ಜನರು ಶಹಬಬಾಸ್ಗಿರಿ ನಿೇಡಿಲಲಿ.
ಕಾನೂನ್ ಮತ್ತಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲಿಲಿ ಶಾಸಕರು ಎರಟಿರ ಮಟಿಟಿಗ್
ಕೊಡುಗ್ ನಿೇಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನುಗ್ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಮತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ತಲಾ 6.8
ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

6.95

ಎಂ. ಸತಿಷೇಶ್ ರೆಡಿಡಿ

ಜೆಡ್ಎಸ್

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷ್ಮಿ ಲೋಔಟ್
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಬಸವನಗುಡಿ

6.33

ಕ. ಗಷೇಪಾಲಯಯಾ

ವಿದ್ಯಾತ್

ಎಲ್.ಎ. ರವಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣಯಾ

7.13

5

7.06
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 7.01

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

10

1

5

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.85

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6. 02

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಜಯನಗರ

7.36

ರಸ್್ತ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

6.79

5

1

ಬಿ.ಎನ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಬಿಜೆಪಿ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಹದಷೇವಪುರ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

10

7.17
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 7.67
ವಿದ್ಯಾತ್

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5.61

ಅರವಿಂದ ಲ್ಂಬ್ವಳಿ
10

10

ಬಿಜೆಪಿ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಾಾಂತಿನಗರ

10

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

7.15
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 7.27

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಹೆಬ್ಬಾಳ

ಭಯೇತ್್ಪದನೆ ನಿಗ್ರಹ ವಿರಯದ ಪಕ್ಷವಾರು ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಲಿಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದ ಬಿದಿ್ದದ. ಭಯೇತ್್ಪದಕರಿಗ್ ಕಾಂಗ್್ರಸ್
ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡುತಿತಾದ, ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ
ಉಪಟಳ ಜಾಸಿತಾಯಾಗಿದ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು
ಟಿೇಕ್ಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕುರಿತ್ ಜನರ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಮಾತ್ರ
ಭಿನನುವಾಗಿದ.
ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನುಗ್ ಮತದಾರರು ಬಿಜೆಪಿಗ್ 6.32 ಅಂಕ

6.95

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

7.19

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

6.97

10

ಬಿಜೆಪಿ

ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್

ರಸ್್ತ

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

ಭಯಷೇತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ: ಇಲಲಿ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ಗಿರಿ

8.07

ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ

7.59

ರಸ್್ತ

ವಿದ್ಯಾತ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

6.89
ಬಿಜೆಪಿ

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

7.67

10

10

5

7.11
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 8.37

5

ಜೆಡಿಎಸ್

ಬಿಜೆಪಿ

ಕಂಗ್್ರಸ್

ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಆನೆೋಕಲ್

5. 86

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

1

ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣ

7.17

1

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

10

5

ಅಂತರವಿದ. ಆದರೆ, ಗರಿರ್ಠ ಏಳರ ಅಂಕ್
ಯನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ್ ದಾಟಿಲಲಿ.
ಹಾಗ್ ನೇಡಿದರೆ, ಮೂರು ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತಿತಾರುವ ಜೆಡಿಎಸ್
ಶಾಸಕರೆೇ ಹೆಚಿಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ.
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಘನತ್್ಯಜ್ಯ
ನಿವಷಿಹಣೆ, ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜಿ್ೇವನ,
ಸಾವಷಿಜನಿಕ ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲಿಲಿ
ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಸರಿಸುಮಾರು 6.5 ಅಂಕ
ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 6.8 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ.
ಬಂಗಳೂರಿಗ್
ಬರುವವರಿಗ್
ಹಾಗ ಇಲಿಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗ್ ದೊಡ್ಡ
ಸಮಸ್್ಯಯಾಗಿ ಕಾಡುತಿತಾರುವ ಸಂಚಾರ
ದಟಟಿಣೆ ನಿವಾರಣೆಯಲಿಲಿ ಎರಡೂ
ಪಕ್ಷಗಳ್ ಸಮಾನ ಅಂಕ ಪಡೆದಿವೆ.

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

6.22

ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ:ಯಲಹಾಂಕ

10

* ಇಬಬಾರು ಅಮಾನತು ಆಗಿದ್ದಾರೆ

3

12

13

28

*

ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ರಾಜರಾಜೆೋಶ್ವರಿ ನಗರ

7. 58

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ?

5.98

ಎಂಟಕ್ಕೇರದ ಅಂಕ: ರಾಜ್ಯದ 224
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿಲಿ
ನಡೆದ
ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಲಿ ಶಾಸಕರು 10 ಅಂಕಗಳಿಗ್
ಗರಿರ್ಠ 9.08 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ,
ಬಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು
ವೆೈಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟಿ ಪ್ರಮಾರದ
ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ.
ಪಕ್ಷವಾರು ಸಾಧನೆಯಕೇನು?: ಪಕ್ಷವಾರು
ಸಾಧನೆಯಲಿಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್್ರಸ್ ಮತ್ತಾ
ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುತ್ೇಕ ಸಮಾನ ಸಾಧನೆ
ತೇರಿವೆ.
ಜನರಿಗ್ ನೆೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ
ವಿರಯಗಳಲಿಲಿ
ಕಾಂಗ್್ರಸ್ಗಿಂತ
ಬಿಜೆಪಿಯೇ
ಮುಂದಿದಯಾದರೂ
ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳಲಿಲಿ ಕೆೇವಲ ಎಳೆಯಷ್ಟಿ

ಮುನಿರತ್ನ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಉತ್ತಮ ಶಾಲಗಳು

ಜನರಿಗ್ ನೆೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ವಿದು್ಯತ್, ರಸ್ತಾ, ನಿೇರು, ಸಂಚಾರ
ನಿವಷಿಹಣೆ, ಶಿಕ್ಷರ, ಆರೇಗ್ಯ ಹಿೇಗ್ ಎಲಲಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಬಂಗಳೂರಿನ
ಶಾಸಕರ ಒಟ್ಟಿರೆ ಸಾಧನೆ ಗರಿರ್ಠ 7 ಅನ್ನು ತಲುಪಿದ. ಆದರೆ, 10ಕೆಕೆ 10
ಅಂಕವನ್ನು ಯಾರಬಬಾರೂ ಪಡೆದಿಲಲಿ.
ಸಾವಷಿಜನಿಕ ಭೂಮಿ, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿರಯದಲಿಲಿ
ಶಾಸಕರ ಪಾತ್ರ ಹೆೇಗಿದ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನುಗ್ ಸಿಕ್ಕೆದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕ 6.9 ಮಾತ್ರ.
ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜಿ್ೇವನಕಾಕೆಗಿ ಎಲಲಿ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸು
ತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿರಯದಲಿಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಕ ಕೆೇವಲ 6.7.
ರಾಜಾಕಾಲುವೆ ಮರು ನಿಮಾಷಿರ ಹಾಗ ಬಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್್ಯಯಾಗಿರುವ ಘನತ್್ಯಜ್ಯ ನಿವಷಿಹಣೆ ಕುರಿತ್ ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟಿ ಕಾಳಜಿ ತೇರಿದಾ್ದರೆ
ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನುಗ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉತತಾರ ಸಿಕ್ಕೆಲಲಿ. ಶಾಸಕರು ಈ ಎರಡು
ವಿರಯಗಳಲಿಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಕ 6.8.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷೆ ಹಾಗ ಭಯೇತ್್ಪದನೆ ನಿಗ್ರಹದ ವಿರಯದಲಿಲಿ
ಶಾಸಕರು ಎಷ್ಟಿ ಆಸ್ಥೆ ವಹಿಸಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಕೆೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನುಗ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 6.6
ಹಾಗ 6.4 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗ್ ಸಿಕ್ಕೆದ.

7.17

ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜು (ಬೈರತಿ)
ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ

5

ಏಳಕ್ಷೇ ಕೊನೆ!

1

6.67
ಕುಡ್ಯುವ ನೋರು 6.67
ವಿದ್ಯಾತ್

6.67

ರಸ್್ತ

6.67

ಶಾಸಕರು ಕೆೈಗ್
ಸಿಗುತ್್ತರಾ?

6.67

5

10

