"ಶುದ್ಧ ಕನ್ನ ಡ ನಾಮಫಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ್"ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ:

ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು “ಕನ್ನ ಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷಾಚರಣೆ” ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಾದ್
ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿ ಕಂಡಿದುು , ಇದ್ಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ
ವಾಾ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಮ್ಮತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನ ಡ ಕಾಯಕ ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ "ಶುದ್ಧ ಕನ್ನ ಡ
ನಾಮಫಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ್" ವನ್ನನ ಹಮ್ಮಿ ಕಂಡಿದುು , ಅಭಿಯಾನ್ದ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾಹನ್ಕ್ಕೆ
ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ ಕಂದ್ಾ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದ್ಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾನ್ಾ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಶ್ಾ ೋ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ರಿ ,
ಮಾನ್ಾ ಆಯುಕಿ ರು ಶ್ಾ ೋ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾ ಸಾದ್ ರವರು, ಶ್ಾ ೋ ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗಾಭರಣ, ಮಾನ್ಾ
ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರು, ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ ರವರಂದ್ಧಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇರ್
ಆಯುಕಿ ರುಗಳಾದ್ ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ರಂದ್ಧೋಪ್, ರವಿೋಂದ್ಾ ಹಾಗೂ ಇನಿನ ತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಉಪಸ್ಥಿ ತರಿದ್ು ರು.

ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ್ ವತಿಯಿಂದ್ ನ್ಗರದ್ಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನ ಡ ನಾಮಫಲಕ ಜಾಗೃತಿ
ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ನನ ಹಮ್ಮಿ ಕಂಡಿದುು , ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯು ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೊೋಡಿಸ್ಥ
ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ್ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಾ ತೆ ನಿೋಡಿ ಅದ್ನ್ನನ
ಅನ್ನರ್ಷಾ ನ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕಿ ಕಾ ಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಗೌರವ್ ಗುಪ್ರಿ
ರವರು ತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು.

ಕನ್ನ ಡ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಲೋಪದೋರ್ಗಳಿದುು , ಅದ್ನ್ನನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು
ತಿಳಿಸ್ಥದೆ. ಆ ಬಗೆೆ ಕಾ ಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ್ ವತಿಯಿಂದ್ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ ವಾಾ ಪ್ತಿ ಯ ಎಲಾಿ 28
ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೋತಾ ಗಳಿಗೂ ಒಬಬ ಪಾ ತಿನಿಧಿಯನ್ನನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದುು , ಅವರು ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕಂಡು ಮಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ ನಾಮಫಲಕಗಳ
ಅನ್ನರ್ಷಾ ನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನ್ಗರದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಅನ್ಾ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಲ್ಲಪ್ತ ಹಾಗೂ ಕನ್ನ ಡ
ಭಾಷೆಯ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ ಮಂದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆ
ಅಳವಡಿಕ್ಕಗೆ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ ವತಿಯಿಂದ್ ಎಲಾಿ ರಿತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗವುದು ಎಂದು
ಆಡಳಿತಗಾರರು ತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು.

ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರು ಶ್ಾ ೋ ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗಾಭರಣ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ,
ಕನಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡವೇ ಸಾವಾಭೌಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡೇತರರೂ ಇದುು , ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಾ ಗಳಿಂದ್
ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ಥದಾು ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಗೂೆ ಡಿ ಬಳೆಯುವ ಸಂಸೆ ೃತಿಯಿದುು , ಅನ್ಾ ಭಾಷಿಕರಿಗೆಲಾಿ
ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ ವಾಾ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನ ಡ ನಾಮಫಲಕ ಅಭಿಯಾನ್ ಹಮ್ಮಿ ಕಂಡಿದುು , ಇದು ಕವಲ
ಅಂಗಡಿ ಮಂಗಟ್ಟು , ರಸ್ತಿ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥೋಮ್ಮತವಲಿ . ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಕನ್ನ ಡ ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನನ ಸಾರಿ, ಮನ್ಸಸ ಗಳನ್ನನ ಕಟಿು ಕಟ್ಟು ಅನ್ಾ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ
ನ್ಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಮಖ್ಾ ಮಂತಿಾ ಗಳು ಈ ವರ್ಾವನ್ನನ ಕನ್ನ ಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಾ ಎಂದು ಘೋಷಿಸ್ಥದುು ,
ಅದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ನನ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಗರವು ಶುದ್ಧ
ಕನ್ನ ಡಮಯವಾಗುವುದ್ನ್ನನ ಕಾಣಬೇಕ್ಕಂಬುದು ನ್ನ್ನ ಕನ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.

ಆಯುಕಿ ರು ಶ್ಾ ೋ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾ ಸಾದ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನ್ಗರದ್ ಎಲಾಿ ಅಂಗಡಿ
ಮಂಗಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾ ಶಸಿ ಾ ಕಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 67
ರಷ್ಟು ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಶೇ. 33 ರಷ್ಟು ಇನಿನ ತರೆ ಭಾಷೆಯಿರಬೇಕ್ಕಂಬ ಆದೇಶವಿದುು , ಅದ್ನ್ನನ
ಅನ್ನರ್ಷಾ ನ್ಮಾಡದ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಧು ಮೆ ಪರವಾನ್ಗಿ ರದುು ಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಚನೆ
ನಿೋಡಲಾಗಿತುಿ . ಆದ್ರೆ, ಈ ಬಗೆೆ ಕ್ಕಲವರು ಹೈಕೋರ್ಟಾ ಗೆ ಹೋಗಿ ತಡೆ ತಂದ್ ಪರಿಣಾಮ ಅದ್ನ್ನನ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನರ್ಷು ನ್ಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗಿಲಿ . ಆದ್ು ರಿಂದ್ ಜಾಹಿರಾತು ಬೈಲಾದ್ಲೆಿ ೋ
ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಿರಬೇಕ್ಕಂಬ ಅಂಶವನ್ನನ ಸೇರಿಸಲಾಗುತಿಿ ದುು , ಜಾರಿಯಾದ್
ಬಳಿಕ ಅದ್ನ್ನನ ಯಾರೂ ಪಾ ಶ್ನ ಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಕಾನೂನಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾದ್
ಬಳಿಕ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಲಿ ಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ್ ಪಾ ಕಾರ ಕಾ ಮ
ಕೈಗೊಳಳ ಬಹುದಾಗುತಿ ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇನ್ನನ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ತಪ್ರಾ ಗಿರುತಿ ವೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಕನ್ನ ಡ ಜಾಗೃತಿ ಪಡೆಯು
ಕ್ಕಲವನ್ನನ ಪಟಿು ಮಾಡಿ ಕಟಿು ದೆ. ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ ವಾಾ ಪ್ತಿ ಯ ಎಲಾಿ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೋತಾ ದ್ ಕಾಯಾಪ್ರಲಕ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಮಫಲಕಗಳ ಪಟಿು ಮಾಡಿ ನಿೋಡುತ್ತಿ ರೆ. ಆ
ಬಳಿಕ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ತಪ್ತಾ ದ್ು ರೆ ಅದ್ನ್ನನ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು.

ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ:

ಶುದ್ಧ ಕನ್ನ ಡ ನಾಮಫಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ್ದ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ವಾಹನ್ವು ನ್ಗರದ್ ವಿವಿಧೆಡೆ
ಚಲ್ಲಸ್ಥ ಕನ್ನ ಡ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆೆ ಸಾವಾಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲ್ಲದೆ. ಕನ್ನ ಡ
ಬಾವುಟ ಕ್ಕಂಪು-ಹಳದ್ಧ ಬಣಣ ದ್ ವಾಹನ್ದ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನ ಡದ್ ಘೋರ್ಣೆ, ಕನ್ನ ಡದ್ ಮಹತವ ವನ್ನನ
ಸಾರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ಾ ಭಾಷೆಯ ಜನ್ರಿಗೂ ಕನ್ನ ಡ ಲ್ಲಪ್ತ, ಕನ್ನ ಡ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ
ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತಿ ದೆ.

