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Dear fellow Rotarians, 

 Rotary Club of Surathkal wishes all its member Happy Deepavali. It is very sorry state of affair that 
we are not able to celebrate our festivals as we did in the past years. Due to COVID- 19 pandemic our 
moments of social gatherings are very much restricted. In spite of all the draw backs we could celebrate 
Karnataka Rajyothsava.  
 When we join Rotary, we are informed about our responsibility to perform certain duties i.e. paying 
our dues, attending meetings, participating in club events and projects, contributing to the club service 
funds etc. Of all the obligations a person accepts when joining a Rotary club the one in which most Rotari-
ans fail is "sharing Rotary." The policies of Rotary International clearly affirm that every individual Rotarian 
has an "obligation to share Rotary with others and to help extend Rotary through proposing qualified per-
sons for Rotary club membership." It is estimated that less than 30 percent of the members of most Rota-
ry clubs have ever made the effort to propose a new member. Thus, in every club, there are 
many Rotarians who readily accept the pleasures of being a Rotarian without ever sharing that 
privilege with another qualified individual. I feel it is time we Rotarians have to keep the Rotary 
Wheel moving in right direction for which we have to share our Rotary experience with our 
community so that more and more people in our locality join Rotary fold.  
 Rotary has a big enough heart. If we open our door wider, we will be able to offer differ-
ent styles, cultures and opportunities.  

Yours in Rotary 
P Raghavendra,  President  

 
 
We celebrate the birthday of …  
Rtn. Shridhara Bhat (no snap) on 16th, of November    
and the Wedding Anniversaries of …  
Bharathi—Harikrishna Pejathaya on 13th, Poornima I - 
Krishnaraja Tantri on 25th and VasanthiI - Ramesh Rao 
on 26th  of  November 
 
 

Conveys our Special Greetings to them on these special occasions.  

We meet every TUESDAY . At VIRAT, near GD PU College or Online for now. Contact Secy. For  the time 
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Of the things we think, say or do 
1. Is it the truth ?     

2. Is it fair to all concerned ?  3.   Will it build goodwill 
and better friendships ?   4. Will it be beneficial to all 

concerned ? 
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May Deepavali and Balipadyami bring  
Light and Happiness in our Lives 

http://www.rcsurathkal.org
http://www.rcsurathkal.org
mailto:esuhrithbulletin@gmail.com
https://sites.google.com/site/rotarysurathkalesuhrith/
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Gallery Link: https://sites.google.com/site/rotarysurathkalgallery/ 

The week that was.. 

 On 10 Nov. Dr Rajmohan, 
Prof. Krishnamoorthi, Mr Sathish 
Sadanand and Mr Omprakash. 
visited the colony once known as 
Weavers colony at Tadambail, Su-
rathkal. Poor earnings, competition 
from cheap cloth made by power-
looms, fragmentation of family and 

the consequent reduction in space for 
keeping looms, lack of interest 
among youngsters to learn the art of 
weaving, poor market for handloom 
clothes - all led to the extinction of 
this handloom from Surathkal.  
 We have an opportunity in re-
viving the 
handlooms if 

we have a will and already plans are afoot, 
as to how 
best we can 
attract 
youngsters 
again into 
that field. 
 Work-
shop for mo-
tivating  Self-
employment 
and entrepre-

neurship to youths interested in starting 
new enter-
prises was 
conducted at VIRAT in association 
with VIRAT,  Rotary Club of Su-
rathkal, Mulathva Foundation Chari-
table Trust, Pranava Charitable Trust 
along with Department of Skill Devel-
opment Entrepreneurship and Liveli-
hood, Bangalore conducted at VI-
RAT on 13. Nov..  
 

Dr Aravind Bhat,  
Secretary 
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On 13th January 2014  

India was officially  

declared as Poliofree.  

N o w  i s  t h e  t i m e   

f o r  m o r e  v i g i l   

R
o

t
a

r
y

 
I

n
f

o
r

m
a

t
i

o
n

 

 
ಆತ್ಮೀಯ ಸದಸಯರ ೇ!, 
ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 
 Rotary Foundation ಪರವಾಗಿ, ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಮ ಸ ೇವ  ಮತ್ುು ಬ ಂಬ್ಲಕ್ ೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ುು ತ್ಮಳಿಸಲು ಬ್ಯಸುತ ುೇವ . ನಿಮಮಂತ್ಹವರ 
ಕರಮದಂದಾಗಿಯೇ ಹತ್ಮುರದ ಮತ್ುು ವಿಶವದಾದಯಂತ್ದ ಸಮುದಾಯಗಳಲಿ್ಲ ಬ್ದಲಾವಣ ಯನ್ುು ತ್ರುವ ಅವಕ್ಾಶಗಳನ್ುು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಕ್ ೊಳಳಲು ನ್ಮಗ  ಸಾಧಯವಾಗಿದ . 
 ನ್ಮಗ  ಒದಗಿದ ಈ ಸನಿುವ ೇಶವನ್ುು ಇತ್ರರ ೊಂದಗ  ಹಂಚಿಕ್ ೊಳುಳವ ಮೊಲಕ ಈ ದೇಪಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ುು ದವಗುಣಗ ೊಳಿಸ ೊೇಣ. ನ್ಮಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲಿ್ಲನ್ ಆರ ೈಕ್ , 
ವಿನ್ಯ ಮತ್ುು ಉದಾರತ ಯು ನ್ಮಮ ಫ ಂಡ ೇಶನ ನಿಂದ ಸಾಧಯವಾಗಿದ . 
 ದೇಪಾವಳಿಯು ಸಂತ್ಸದ ಸಮಯ.  ಕ್ ಟ್ಟದದರ ವಿರುದಧ ಒಳ್ ಳಯದು, ಕತ್ುಲ್ಲನ್ ವಿರುದಧ ಬ ಳಕು, ಅಜ್ಞಾನ್ದ ವಿರುದಧ ಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ನಿರಾಶ ಯ ವಿರುದಧ ಆಶಾವಾದವು ಜಯಸಾಧಿಸಿದದನ್ುು 
ಇದು ಪರತ್ಮಬಂಬಸುತ್ುದ . 
 ದೇಪಾವಳಿಯು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಸಮಯ. ನ್ಮಮ ಸುತ್ುಲೊ ಸಾಂಕ್ಾರಮಿಕ ರ ೊೇಗ ವಾಯಪಿಸಿರರುವ ಹಿನ ುಲ ಯಲಿ್ಲ ಈ ವಷ್ಷ ನಾವು ದೇಪಾವಳಿಯನ್ುು ಆಚರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹಲವರು 
ಭಾವಿಸಿದಾದರ . ಅದರ  ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ುು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬ ೇಕು. ಅದರ  ಜವಾಬಾದರಿಯಂದ ಆಚರಿಸಬ ೇಕು. ಸಾಂಕ್ಾರಮಿಕ ರ ೊೇಗದ ಕರಿನ ರಳಿನ್ಲಿ್ಲ, ನ್ಮಿಮಂದ ಸಹಾಯ ಪಡ ದವರಿಗಿಂತ್ ನ್ಮಮನ್ುು 
ಉತ್ುಮ ಸಿಿತ್ಮಯಲಿ್ಲಟ್ಟಟರುವುದಕ್ಾೆಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ುು ಹ ೇಳುವ ಸನಿುವ ೇಶ ಇದದಾಗಿದ . 
 ಈ ದೇಪಾವಳಿಯಂದು ನಿೇವು Rotary Foundation ನಿೇಡುವ ಉಡುಗ ೊರ ಯು ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ ನ್ಮಮ ಸಮುದಾಯವನ್ುು ರೊಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಾೆಗಿ 
ನ ರವಾಗುತ್ುದ .  ಕ್ ೊೇವಿಡ್-19 ಯೇಧರಿಗ  ಹಣಕ್ಾಸು ನ ರವು ನಿೇಡುವುದು ಹಾಗೊ ನ್ಮಮ ಮಕೆಳು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ತ್ಮಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ಪುನ್ಃ ಆರಂಭಿಸಲು ಬ ಂಬ್ಲ್ಲಸುವುದು ಸ ೇರಿದಂತ  ವಿಶವದಲಿ್ಲ 
ಉತ್ುಮ ಕ್ ಲಸವನ್ುು ಮಾಡಲು ರ ೊೇಟ್ರಿಯನ್ುರಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಂದ ೇ ಉಡುಗ ೊರ ಯನ್ುು ನಿೇಡಿ. ನಾವು ನ್ಮಮ ಉಡುಗ ೊರ ಯನ್ುು ನಿೇಡಿದ ದೇವ ! 
 ವಿಧ ೇಯಪೂವಷಕವಾಗಿ, 

ಕ್ .  ಆರ್ .  ರವಿೇಂದರನ ,  ಟ್ರಸಿಟೇ  ಮುಖ್ಯಸು ರು  2 0 20  -  2 1  
ಗುಲಾಂ  ಎ  ವಹನ್ವತ್ಮ ,  ಟ್ರಸಿಟೇ  2 0 18 -22  



 

 
We meet every TUESDAY . At VIRAT, near GD PU College or Online for now. Contact Secy. For  the time 
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ಕನ್ನಡ ರಾಜೆ ಯ್ೋತ್ಸವದ ದಿನ್, ಸನ್ಾಾನಿತೆ ಸವರ್ಣ ಭಟ್ ಅವರ ಭಾಷರ್    

 ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ ಶಾಂತ್ಮ, ಸುವಯವಸ ಿ ಹಾಗೊ ಸ ಹಾದಷತ  ನ ಲಸಬ ೇಕ್ ಂಬ್ ಆಶಯ ಸಕ್ಾಷರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ ದೇಶವಾಗಿದದಲ್ಲಿ ಪರಥಮ ಆದಯತ ಯಾಗಿ ಸಕ್ಾಷರವು ಮದಯ ಸರಬ್ರಾಜು 
ಮಾಡುವುದನ್ುು ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ರದುದಪಡಿಸಬ ೇಕ್ಾಗಿದ . ಇಂದು ದ ೇಶದಾದಯಂತ್ ದನ ೇ ದನ ೇ ಹ ಚುುತ್ಮುರುವ ಮಹಿಳ್ ಯರ ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮಾನ್ಭ್ಂಗ, ಅತಾಯಚಾರ ಹಾಗೊ ಕ್ ೊಲ  
ಸುಲ್ಲಗ ಯಂತ್ಹ ಬ್ಹುತ ೇಕ ಅಪರಾಧಿ ಪರಕರಣಗಳು ಮದಯಪಾನ್ ಸ ೇವನ ಯಂದಲ ೇ ನ್ಡ ಯುತ್ಮುದ  ಎಂಬ್ುದು ಜಗಜ್ಾಾಹಿರಾಗಿದ .  
  ‘ಕುಡಿತ್ದಂತ್ಹ ಜೇವ ವಿರ ೊೇಧಿ ಲಾಬಯಂದ ಬ್ರುವ ಕ್ ೊೇಟ್ಟಗಟ್ಟಲ  ಆರ್ಥಷಕ ಸಂಪನ್ೊಮಲವು ಜನ್ಕಲಾಯಣ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ  ಬ್ಳಸದಂತ  ಕಟ್ ಟಚುರ ವಹಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ಅಪಾರವಾದ ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ೊಮಲವನ್ುು ಅತ್ಯಂತ್ ಸಮಪಷಕವಾದ ಉದ ದೇಶಕ್ಾೆಗಿ ವಿನಿಯೇಗಿಸಬ ೇಕ್ ಂದು’ ರಾಷ್ರಪಿತ್ ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂಧಿೇಜಯವರು ಬ್ಲವಾಗಿ ಪರತ್ಮಪಾದಸಿದಾದರ .  
  ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಮಮ ದ ೇಶದ ಗುಜರಾತ್, ಬಹಾರ, ಮಣ ಪುರ, ನಾಗಾಲಾಯಂಡ್, ಲಕ್ಷದವೇಪ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾಷರಗಳ ದಟ್ಟ ನಿಧಾಷರಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂಣಷ ಮದಯಪಾನ್ ನಿಷ ೇಧ 
ಜ್ಾರಿಯಲ್ಲಿದ . ಇದರ ಮುಂದುವರ ದ ಭಾಗವಾಗಿ ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೊ ಆಂಧರಪರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದಯಪಾನ್ ನಿಷ ೇಧಗ ೊಳಿಸುವ ಪರಕ್ರರಯಗಳು ಪರಗತ್ಮಯಲ್ಲಿವ . ಆದದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಕ ನಾಯಯದ 
ಸಪಷ್ಟ ಸ ೈದಾಧಂತ್ಮಕ ಬ್ದಧತ ಯುಳಳ ತ್ಮಮಂತ್ವರು ಈಗಲಾದರೊ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಯೇಚಿಸಿ ಸಕ್ಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಮ ಲಯಗಳನಾುಧರಿಸಿ ರಾಜಯದಲ್ಲ ಿಮದಯ ನಿಷ ೇಧ ಪರಕ್ರರಯಗ  ಮುಂದಾಗಬ ೇಕ್ ಂಬ್ 
ಆಗರಹ ನ್ಮಮದಾಗಿದ . 
  ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ರಾಯಚೊರು ಜಲ ಿಯಲ್ಲ ಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳ್ ಯರು, ಶಾಲಾ ಕ್ಾಲ ೇಜು ಮಕೆಳು ಹಾಗೊ ಜನ್ಪರ ಕ್ಾಳಜಯುಳಳ ಸಾಹಿತ್ಮಗಳು ಹಾಗೊ ಬ್ರಹಗಾರರು 
ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 2 ನ ೇ ಅಕ್ ೊಟೇಬ್ರ್ 2016, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತ್ಮಯಂದು ತ್ಮಮ ಸಕ್ಾಷರದ ಗಮನ್ ಸ ಳ್ ಯುವ ಐತ್ಮಹಾಸಿಕ ಬ್ೃಹತ್ ಆಂದ ೊೇಲನ್ವನ್ುು ಹಮಿಮಕ್ ೊಂಡಿದದರು. ಸುಮಾರು 45000 ಜನ್ 
ಮಹಿಳ್ ಯರು ಸ ೇರಿದದರು. 
 ೩೦ ಜನ ವರಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹುತಾತ್ಮ ರಾದ ದನ್ದಂದು ಅಬ್ಕ್ಾರಿ ಇಲಾಖ  ಮುಂದ  "ನ್ಮಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಮಗ  ಕ್ ೊಡಿ" ವಿನ್ೊತ್ನ್ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯತ್ು. ಅಬ್ಕ್ಾರಿ 
ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ವಿಟ್ುಟ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮದಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ುು ಪರವಾನಿಗ  ಹಾಗೊ  ಮದಯದ ವಯವಹಾರ ಮಾಡುವದನ್ುು ವಿರ ೊೇಧಿಸಿ  ಸುಮಾರು ೧೫ ಜಲ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೊೇರಾಟ್ 
ಮಾಡಲಾಯತ್ು. 
 ಸರಕ್ಾರ ೮೦೦ ಹ ೊಸ ಮದಯದ ಆಗಂಡಿಗಳು ತ ರ ಯಲು ಅನ್ುಮತ್ಮ ನಿೇಡಿದಾಗ,  MSIL ಅಧಯಕ್ಷರ ಮನ ಯ ಮುಂದ  ಚಳುವಳಿ ಹಾಗೊ ರಾಯಚೊರಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ 
ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಳನ್ದಲ್ಲಿ ಗಮನ್ ಸ ಳ್ ದು ತ ರ ಯದಂತ  ನ ೊೇಡಿಕ್ ೊಳಳಲಾಯತ್ು. 
  ಇದಕ್ ೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರಾಜಯದ ಹಲವಾರು ಜಲ ಗಿಳಲ್ಲಿಯೊ ಮದಯ ವಿರ ೊೇಧಿ ಆಂದ ೊೇಲನ್ಕ್ ೆ ಸಹಸರ ಸಹಸರ ಸಂಖ ಯಯಲ್ಲಿ ಸವಯಂಪ ರೇರಣ ಯಂದ ಸಾವಭಿಮಾನಿ 
ಜನಾಂದ ೊೇಲನ್ವನ್ುು ಕ್ ೈಗ ತ್ಮುಕ್ ೊಳುಳತ್ಮುದಾದರ .  ಮತ ು ದ.29.10.2017 ರಂದು ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ೆರ್ ಹಾಗೊ ತ್ರಳುಬಾಳು ಜಗದುುರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ ಯಯಲ್ಲಿ 34 ಜನ್ಪರ 
ಸಂಘಟ್ನ ಗಳು ಸ ೇರಿಕ್ ೊಂಡು ರಾಜಯ ಸಮಾವ ೇಶ ನ್ಡ ಸಿ ಸಂಪೂಣಷ ಮದಯ ನಿಷ ೇಧಕ್ಾೆಗಿ ಆಗರಹಿಸಿದಾದರ .   
  ಬ ಳಗಾವಿಯಲ್ಲ ಿ  ಸುವಣಷ ಸ ಧದಲಿ್ಲ ಅಧಿವ ೇಶನ್ ನ್ಡ ದಾಗ ಕೊಡ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳ್ ಯರು ಸಂಪೂಣಷ ಮದಯ ನಿಷ ೇಧಕ್ಾೆಗಿ ಆಗರಹಿಸಿ ಸುವಣಷ ಸ ಧಕ್ ೆ 
ಮಹಿಳ್ ಯರು ಮುತ್ಮುಗ  ಹಾಕ್ರದದರು. 
 ಎಲಾಿ ಮಠಾಧಿೇಶರು, ಪರಗತ್ಮಪರರು, ಸಾಹಿತ್ಮಗಳು, ಗಣಯರನ್ುು ಸ ೇರಿಸಿ ಎಲಾಿ ಜಲ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾವ ೇಶಗಳನ್ುು ಹಮಿಮಕ್ ೊಳುಳವುದರ ಮೊಲಕ ಆಂದ ೊೇಲನ್ 
ಇನ್ುು ಗಟ್ಟಟ ಗ ೊಳಿಸುವ ಪರಯತ್ು ಮಾಡಲಾಯತ್ು. 
 ೭೧ ದನ್ಗಳ ಅಹ ೊೇರಾತ್ಮರ ಸತಾಯಗರಹ 

ಮದಯ ನಿಷ ೇಧ ಆಂದ ೊೇಲನ್ ಕನಾಷಟ್ಕ ಕಳ್ ದ ಎರಡು ವಷ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳ್ ಯರ ನ ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲ ಿಆಂದ ೊೇಲನ್ವನ್ುು ಮುನ್ುಡ ಸಿಕ್ ೊಂಡು ಬ್ಂದದ  ಆದರ  ಇವತ್ಮುನ್ 
ವರ ಗೊ ಎಲಾಿ ಮುಖ್ಯ ರಾಜಕ್ರೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಮಮ ಬ ೇಡಿಕ್  ಕುರಿತ್ು ಯಾವ ಆಶಾವಸನ  ದ ೊರ ತ್ಮಲಿ ಆದದರಿಂದ ಮದಯ ನಿಷ ೇಧ ಆಂದ ೊೇಲನ್ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದ 71 

ದನ್ಗಳ ಅಹ ೊೇರಾತ್ಮರ ಸತಾಯಗರಹವನ್ುು ರಾಯಚೊರಿನ್ ( ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪರತ್ಮಮ ಕ್ರರೇಡಾಂಗಣ ಆವರಣ) ದಲ್ಲಿ “ಅಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಮಾಜಕ ನಾಯಯ” 
ದನ್ವಾದ 2018 ಫ ೇಬ್ರವರಿ 20 ರಿಂದ ಮೇ 1 “ ವಿಶವ ಕ್ಾಮಿಷಕ ದನಾಚರಣ ” ವರ ಗ  ಮಾಡಲಾಯತ್ು. 
ಈ ಸತಾಯಹರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ರಿಗ  ಸಾಮಾಜಕ ಹಾಗೊ ರಾಜಕ್ರೇಯ ಹಕುೆಗಳ ಬ್ಗ ು ಅರಿವು ಮೊಡಿಸುತ ುೇವ  ಜ್ ೊತ ಗ  ಕ್ಾಂಗ ರೇಸ್, ಬಜ್ ಪಿ ಮತ್ುು ಜ್ ಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗ  
ನ್ಮಮ ಪರಶ ು ಏನ ಂದರ  ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಬ್ಂದು 71 ವಷ್ಷಗಳು ಗತ್ಮಸಿವ  ಆದರ  ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ೊು ಕೊಡ ಗ ರವ ನಿೇಡುತ್ಮುಲಾಿ ಈ ಸತಾಯಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಗಳಿಗ  
ಕ್ ೇಳುವುದ ನ ಂದರ  ನ್ಮಮ ಜನ್ಸಂಖ ಯಯ ಶ ೇ 50 ರಷ್ುಟ ಹ ೊಂದರುವ ಮಹಿಳ್ ಯರಿಗ  ನಿೇವು ಗ ರವದ ಬ್ಗ ು ಸರಕ್ಾರಕ್ ೆ ಪರಶಿುಸಲಾಯತ್ು. 
 ಮದಯ ನಿಷ ೇಧಕ್ ೆ ಆಗರಹಿಸಿ ಮಹಿಳ್ ಯರು ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ಮಯ ಹ ೊೇರಾಟ್ ಮಾಡುತ್ುಲ ೇ ಇದಾದರ . 
* 2019, ಜನ್ವರಿ 18 ರಿಂದ    30 ರವರ ಗ  ಚಿತ್ರದುಗಷ ದಂದ ಬ ಂಗಳೂರಿಗ  3,000 ಹ ಣುುಮಕೆಳು ಕ್ ೈಗ ೊಂಡ ಪಾದಯಾತ್ರ. 
* ಕೊಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲ ಿ ಉಪವಾಸ ಹಾಗೊ ಜಲ ಸತಾಯಗರಹ 

* ಪತ್ರಚಳುವಳಿ ಹಾಗೊ ಮನಿ ಆಡಷರ್ ಚಳವಳಿ 

*ಗಾರಮ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಮದಯ ನಿಷ ೇಧಕ್ಾೆಗಿ ಠರಾವುಗಳು ಪಾಸು ಮಾಡಿಸಿದುದ. 
ಈಗ ಕ್ಾನ್ೊನ್ು ಹ ೊೇರಾಟ್ಕೊೆ  ಮುಂದಾಗಿದ ದೇವ . 
  ಸುಮಾರು 35 ಸಂಘಟ್ನ ಗಳನ್ುು ಒಳಗ ೊಂಡ ಆಂದ ೊೇಲನ್ ಈ ಕ್ ಳಗಿನ್  ಹಕ್ ೊೆತಾುಯಗಳು ಕ್ಾಯಷರೊಪಕ್ ೆ ಬ್ರುವ ತ್ನ್ಕ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ 
ಚಳವಳಿಯನ್ುು ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ುದ . 
 1.  ಸಂವಿಧಾನ್ದ 73ನ ೇ ತ್ಮದುದಪಡಿಯ ಆಶಯದಂತ  ಅನ್ುಷಾಾನ್ಗ ೊಳಿಸುವುದು ( ಗಾರಮಗಳ ಭ್ವಿಷ್ಯವನ್ುು ನಿಧಷರಿಸುವ ಅಧಿಕ್ಾರವನ್ು ಗಾರಮ ಸಭ ಗ  ನಿೇಡುವುದು) ಉದಾ: ಗಾರಮ 
ಪಂಚಾಯತ್ಮಗಳು ಗಾರಮ ಸಭ ಯ ಮೊಲಕ ಪಂಚಾಯತ್ಮ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಮದಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರಬಾರದ ಂದು ನಿಧಾಷರ ತ ಗ ದುಕ್ ೊಳಳಬ್ಹುದು. (ಕ್ಾನ್ೊನ್ು ಬಾಹಿರ, ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸರಕ್ಾರಿ 
ಮಳಿಗ ಗಳ್ಾಗಿರಬ್ಹುದು) ಈಗಾಗಲ ೇ ಗಾರಮಸಭ ಗಳಲ್ಲಿ ತ ಗ ದುಕ್ ೊಂಡ ನಿಣಷಯಗಳನ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಅನ್ುಷಾಾನ್ಗ ೊಳಿಸುವಂತ  ಜಲಾಿಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗ  ಆದ ೇಶ 
ಹ ೊರಡಿಸಬ ೇಕು. 
 2. ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದಯ ಸ ೇವನ  ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ  ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಅನ್ುಚ ಛೇದ 47 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಯಗಳಿಗ  ನಿೇಡಲಾದ ನಿದ ೇಷಶನ್ದಂತ  “ಮದಯ ಮುಕು ಕನಾಷಟ್ಕ 
ನಿೇತ್ಮಯತ್ು” ಸಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊರು ತ್ಮಂಗಳ್ ೂಳಗ  ಸಮಿತ್ಮ ರಚಿಸಿ ಸರಕ್ಾರದ ನಿೇತ್ಮಯನ್ುು ಜ್ಾರಿಗ ೊಳಿಸಬ ೇಕು. ವಾಸುವದಲ್ಲಿ ಸರಕ್ಾರಗಳು ಹ ಚುು ಹ ಚುು  ಜನ್ರನ್ುು ಕುಡುಕರನಾುಗಿ 
ಮಾಡುತ್ಮುವ . ಜ್ ೊತ ಗ  ಯುವ ಪಿೇಳಿಗ ಯನ್ುು ಶರಮಜೇವಿಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡುವ ಬ್ದಲು ಕುಟ್ುಂಬ್ಕ್ ೆ ಮತ್ುು ಸಮಾಜಕ್ ೆ ಹ ೊರ ಯಾಗುವಂತ  ಮಾಡುತ್ಮುವ . ಕನಾಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲ  ಅಬ್ಕ್ಾರಿ 

ಇಲಾಖ ಗಳಿಗ  ಸರಕ್ಾರ ಗುರಿ ನಿಗದ ಪಡಿಸುವದನ್ುು ನ ೊೇಡಿದ ದೇವ . ಎಂಟ್ು ವಷ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಕ್ಾರಿ ಆದಾಯ ರೊ. 9000 

ಕ್ ೊೇಟ್ಟಯಂದ ರೊ. 20,000 ಕ್ ೊೇಟ್ಟಗ  ಏರಿರುವುದ ೇ ಇದಕ್ ೆ ನಿದಶಷನ್.  
 3.  ಕನಾಟ್ಕದ ಎಲಿ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಯುತ್ಮುರುವ ಅಕರಮ ಮದಯ ಮಾರಾಟ್ವಾಗುತ್ಮುರುವದನ್ುು ತ್ಕ್ಷಣವ ೇ 
ನಿಲ್ಲಿಸಬ ೇಕು. ಕ್ರರಾಣ , ಬೇಡಾ ಅಂಗಡಿ, ಹ ೊೇಟ್ಲ್, ಮನ ಮನ ಗಳಲ್ಲಿ ಮದಯ ಮಾರಾಟ್ವಾಗುತ್ಮುದ . ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಾಿ 
ಜ್ಾತ್ಮಯವರನ ೊುಳಗ ೊಂಡ, ಶ ೇ. 75 ರಷ್ುಟ ಮಹಿಳ್ ಯರು ಇರುವ ಏಳು ಸದಸಯರನ್ುು ಒಳಗ ೊಂಡ ಸಾಮಾಜಕ ನಾಯಯ 
ಸಮಿತ್ಮಯನ್ುು ಪರತ್ಮ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬ ೇಕು. ಈ ಸಮಿತ್ಮ ಅಕರಮ ಮದಯ ಮಾರಾಟ್ದ ಮೇಲ  ನಿಧಾಷರ ತ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳವ 
ಅಧಿಕ್ಾರವನ್ುು ನಿೇಡಿ ಸಶಕುಗ ೊಳಿಸಬ ೇಕು. ಉದಾ: ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರಮವಾಗಿ ಮದಯ ಮಾರಾಟ್ವಾಗುತ್ಮುರುವ ಗಾರಮ 
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು, ಅಬ್ಕ್ಾರಿ ಇಲಾಖ  ಮತ್ುು ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡುತ್ಮುರುವ ಜನ್ರ ಮೇಲ  ಕರಮ ಕ್ ೈಗ ೊಳುಳವ ಅಧಿಕ್ಾರ 
ನಿೇಡಬ ೇಕು. ಅಕರಮ ಮದಯ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡುತ್ಮುರುವ ಜನ್ರಿಗ  ಸರಕ್ಾರಿ ಯೇಜನ ಗಳನ್ು/ ಸ ಲಭ್ಯಗಳನ್ುು ರದುದಗ ೊಳಿಸುವ 
ಹಾಗೊ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕ್ಾರ ಇತಾಯದ. ಈ ರಿೇತ್ಮಯ ಆದ ೇಶವನ್ುು ತ್ಕ್ಷಣ ಜ್ಾರಿಗ ೊಳಿಸಬ ೇಕು. 
 4. ಕುಡಿತ್ದ ಚಟ್ದಂದ ಬ್ಲ್ಲಯಾದ ಕುಟ್ುಂಬ್ಗಳಿಗ  ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಬ ೇಕು. 

Sent in by Rtn Prof. Krishnamoorthy  
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