CENTRAL UNIVERSITY OF KARNATAKA
OTHER BACKWARD CLASSESS CELL
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರ ೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ: ಇತರೆ ಹೇಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ಘಟಕ
Shri. D. Devaraj Urs was a politician, ex Chief Minister and one of the greatest social reformers the
Karnataka state had seen. His tenure is particularly remembered for his reforms that targeted the depressed
classes of Karnataka, namely the scheduled castes and the other backward castes. His priority was land
reform, and his slogan was "land to the tiller". Urs espoused the causes of poor and ushered in a "silent social
revolution" in Karnataka. He was the voice of the poor and stood for the cause of the downtrodden in society.
The land reforms spearheaded by him, wherein the tiller of the land became the owner, was exemplary. It
reduced the chasm between the rich and the poor, doing away with social inequality. Under him, a sustained
effort was made to equalize the land distribution through much of the state. Mysore district had the highest
incidents of bonded labour in India during that time and the decision of the Urs’ government to abolish it
was remarkable. Karnataka, thus, has had one of the most successful land redistributions in the country. Urs,
thus is one of the most loved leaders by the people of Karnataka. He was the champion of social justice and
attempted to alleviate poverty through social inclusion of all communities in the mainstream society. His
works aimed towards building socio-economic and cultural integration of India.
On his 104th Birth Anniversary, OBC CELL, Central University of Karnataka, organizes few competitions
for the students with an aim to recognize his efforts put in for the social justice. This program is entrusted to
present the contemporary relevance of his works to enlighten the youth about their rights and social roles in
the current scenario.
ಶ್ರ ೀ. ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸುರವರು ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತ್ರರ ಮತ್ತು
ಕರ್ನಗಟಕ ರಾಜಾ ಕಂಡ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬ ರು. ಕರ್ನಗಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸಮಾನತೆಗೆ (ಖಿನನ ತೆಗೆ) ಒಳಗಾದ
ವರ್ಗರ್ಳನ್ನನ , ಅೇಂದರೆ ಪರಿಶ್ಷ್ಟ
ಜಾತ್ರ ಮತ್ತು
ಇತರ ಹೇಂದುಳಿದ ಜಾತ್ರರ್ಳನ್ನನ
ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೇಂಡ ಅವರ
ಸುಧಾರಣೆರ್ಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನನ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗುತು ದೆ. ಅವರ ಆದಾ ತೆಯೇಂದರೆ ಭೂ
ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು
ಅವರ ಘೀಷ್ಣೆ “ ಊಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ”.ಅರಸುರವರು ಬ್ಡವತನದ ಕಾರಣರ್ಳನ್ನನ
ಅರಿತ್ತಕೇಂಡು ಬ್ಡತನವನ್ನನ ಹೀರ್ಲಾಡಿಸಲು ಸೂಕು ಕರ ಮರ್ಳನ್ನನ ಕೈಗೇಂಡು ಅದನ್ನನ ಸಮರ್ಥಗಸಿಕೇಂಡರು. ತನ್ಮೂ ಲಕ
ಕರ್ನಗಟಕದಲ್ಲಿ "ಮೌನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ ೇಂತ್ರಯಲ್ಲಿ " ತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಬ್ಡವರ ಧ್ವ ನಿಯಾಗಿದುು , ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ದ್ೀನ ದಲ್ಲತರ ಪರವಾಗಿ ನಿೇಂತರು. ಅವರ ನೇತೃತವ ದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆರ್ಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂ ಭೂಮಿಯ ಉಳುಮೆ
ಮಾಡುವವರೇ ಭೂ ಮಾಲ್ಲೀಕರಾದರು, ಇದು ಅತಾ ೇಂತ ಮಹತವ ದ ಮತ್ತು ಅನ್ನಕರಣಿೀಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಶ್ರ ೀಮಂತರು
ಮತ್ತು ಬ್ಡವರ ನಡುವಿನ ಅೇಂತರವನ್ನನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನನ ಹೀರ್ಲಾಡಿಸಿತ್ತು . ಅವರ
ನೇತೃತವ ದಲ್ಲಿ , ರಾಜಾ ದ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಭಾರ್ರ್ಳ ಭೂ ವಿತರಣೆಯನ್ನನ
ಸಮನವಾಗಿ ಹಂಚಲು ನಿರಂತರ ಪರ ಯತನ
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಿ ಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ರೀ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂಧಿತ ಕಾಮಿಗಕರ ಘಟನೆರ್ಳನ್ನನ
ಹೇಂದ್ತ್ತು . ಇದನ್ನನ ರದುು ಗಳಿಸುವ ಅರಸು ಸಕಾಗರದ ನಿಧಾಗರ ಅತಾ ೇಂತ ರ್ಮರ್ನಹಗ ನಿಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಕರ್ನಗಟಕವು ದೇಶ್ದ ಅತಾ ೇಂತ ಯಶ್ಸಿವ ಭೂ ಪುನವಿಗತರಣೆಯನ್ನನ ಹೇಂದ್ದೆ. ಅರಸುರವರು ಕರ್ನಗಟಕದ ಜನರು ಅತ್ರೀ
ಹೆಚ್ಚಿ ಪಿರ ೀತ್ರಸುವ ರ್ನಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ನಾ ಯದ ಹರಿಕಾರರಾಗಿದು ರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ
ಸಮುದ್ಯಯರ್ಳನ್ನನ
ಮುಖ್ಾ ವಾಹನಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಡತನವನ್ನನ
ನಿವಾರಿಸಲು
ಪರ ಯತ್ರನ ಸಿದರು. ಅವರ ಕಾಯಗರ್ಳು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಗಕ ಮತ್ತು ಸಾೇಂಸಕ ೃತ್ರಕ ಏಕೀಕರಣವನ್ನನ ನಿಮಿಗಸುವ
ಗುರಿಯನ್ನನ ಹೇಂದ್ದು ವು.
ಅವರ 104 ನೇ ಜನೂ ವಾರ್ಷಗಕೀತಸ ವದಂದು, ಕರ್ನಗಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಇತರ ಹೇಂದುಳಿದ ವ ಘಟಕವು,
ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ನಾ ಯಕಾಕ ಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪರ ಯತನ ರ್ಳನ್ನನ ಗುರುತ್ರಸುವ ಉದೆು ೀಶ್ದ್ೇಂದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು
ಸಪ ರ್ಧಗರ್ಳನ್ನನ
ಆಯೀಜಿಸುತು ಲ್ಲದೆ. ಪರ ಸುು ತ ಸನಿನ ವೇಶ್ದಲ್ಲಿ
ಯುವಜನರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕಕ ರ್ಳು ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಪಾತರ ರ್ಳ ಬ್ಗೆೆ ತ್ರಳುವಳಿಕೆ ನಿೀಡಲು ಅವರ ಸಾಧ್ನೆರ್ಳು ಮತ್ತು ಕೃತ್ರರ್ಳ ಸಮಕಾಲ್ಲೀನ ಪರ ಸುು ತತೆಯನ್ನನ ಪರ ಸುು ತಪಡಿಸಲು
ಈ ಕಾಯಗಕರ ಮವನ್ನನ ಹಮಿೂ ಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ.

Students are requested to participate actively in the competition and make it a grand success (Essay
writing on 11th September, 2019 and Elocution on 12th September 2019).

Dr. Lakshmana G, Liasion Officer- OBC Ph: 9538088859 Email: lakshmanag@cuk.ac.in

CENTRAL UNIVERSITY OF KARNATAKA
OTHER BACKWARD CLASSESS CELL
CALLS FOR PARTICIPANTS
Essay:

“Devaraj Urs: the champion of
social justice
“¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ºÀjPÁgÀ zÉÃªÀgÁd
CgÀ¸ÀÄ”
दे वराज अरस: सामाजजक न्याय के

Date: 11-09-2019
Time: 2.30 PM
Venue: Dept. of Social Work
Coordinators: Bhagyashree, Prakash
Hadapad, Erannagouda
Contact: 7892754500-74832186019980276231
Email: lakshmanag@cuk.ac.in

अग्रदू त

Guidelines:
Each candidate shall be given one (1) hour time for
writing the essay
Candidates will be provided with paper for writing
The word limit for the essay is 3000 words



Candidates will be given 7 minutes to speak in elocution
Competition will be held in Kannada, English, Hindi

Elocution
Land reforms: Socio-economic
& cultural integration in India

“¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁeÉÆÃDyðPÀ, ಸಾA¸ÀÌøwPÀ ¸À«Ää®£À”
भूजम सुधार: भारत में सामाजजकआजथिक और साांस्कृजतक एकीकरण

Date: 12-09-2019
Time: 2.00 PM
Venue: Seminar Hall, Admin
building
Coordinators: Sanganagouda,
Pradeep. Sangamesh,
Alaka Bhargabi Panda
Contact:8861147446-99451096006363751520
Email: lakshmanag@cuk.ac.in

