ಶ್ರೀ ಬಿ.ವ ೈ. ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದ್ಸಯರು, ಶ್ಕಾರಿಪುರ ಕ್ ೀತ್ರ
ಇವರ ಪರಿಚಯ

ಹ ಸರು:

ಬಿ.ವ ೈ.ರಹಘವ ೇಂದರ.

ಜನಮ ದಿನಾೇಂಕ:

16ನ ಆಗಸ್ಟ್ 1973.


ಶಹಷಕರು, ಶಿಕಹರಿುರ ಕ್ ತರ.



ಮಹಜಿ ಲ



ಮಹಯನ ಜ್ಮೇಂಟ್ ಟ್ರಸ್್ ,  ರ ರಣಹ ಎಡುಕ ಶನಲ್ & ಸ ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಷ್,

ಸಾಮಾಜಿಕ
ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳು:

ಕಷಭಹ ಷದಷಯರು, ಶಿಮೊಗಗ.

ಶಿಮೊಗಗ.


ಕಹಯಯದಶಿಯಗಳು, ಸಹಾಮಿ ವಿವ ಕಹನೇಂದ ವಿದ್ಹಯ ಷೇಂಸ ೆ (ರಿ), ಶಿಕಹರಿುರ.



ಮಹಯನ ಜ್ಮೇಂಟ್ ಟ್ರಸ್್ , ಶಿರ ಮತಿ ಗೇಂಗಮಮ ವಿ ರಭದರ ಶಹಸ್ಿ ಸಹಮರಕ ಟ್ರಷ್ (ರಿ),
ಶಿಕಹರಿುರ.

ಹರಥಮಿಕ ಮತುು ರರಢ ಶಿಕ್ಷಣನುು ಶಿಕಹರಿುರದ ಲಯನಸ ಮತುು ಬ ೇಂಗಳೂರಿನ ಎ S ಗಿ ಏ
ಶಹಲ ಯಲ್ಲಿ ಹಹಗ

ಶ್ಕ್ಷಣ:

ದವಿೂಯ ಶಿಕ್ಷಣನುು ಶಿಮೊಗಗ ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ಟ. ಕಹಲ ಜಿನಲ್ಲಿ ಹಹಗ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೇಂ. ಶಿಕ್ಷಣನುು ಶಿಮೊಗಗ ಆಚಹಯಯ ತುಳಸ್ ರಹಷಿರ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಷೇಂಸ ೆ ಕಹಲ ಜಿನಲ್ಲಿ
ಅಭಹಯಷ.
ಬಿ.ವ ೈ.ರಹಘವ ೇಂದರ, ಶಹಷಕರು, ಮೈತಿರ ನಿಲಯ, ಶಿಕಹರಿುರ.

ವಿಳಾಸ:

ಮೈತಿರ ನಿಲಯ, 7 ನ ಅಡಡ ರಸ ು, 3ನ ಸೇಂತ, 2 ನ ಬಹಿಕ್, ವಿನ

ಬನಗರ, ಶಿಮೊಗಗ.

ನಡ ದ್ು ಬೇಂದ್ ಹಾದಿ


2014 ರ ಆಗಷ್ನಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಶಿಕಹರಿುರ ವಿಧಹನ ಷಭಹ ಕ್ ತರದ ಉ ಚುನಹಣ ಯಲ್ಲಿ ಗ ದುು
ಶಹಷಕರಹಗಿ ಕ್ ತರದ ಷವಹಯೇಂಗಿ ಣ ಅಭಿೃದ್ಧಿಗ ವರಮಿಷುತಿುದ್ಹುರ .



2009 ರ ಮ ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ದ 15ನ ಲ
ಬೇಂಗಹರಪರರ

ವಿರುದಿ

ಜಯ

ಕಷಭಹ ಚುನಹಣ ಯಲ್ಲಿ ಮಹಜಿ ಮುಖ್ಯಮೇಂತಿರ ಶಿರ ಎಸ್ಟ.

ಸಹಧಿಸ್

ಶಿಮೊಗಗ

ಲ

ಕಷಭಹ

ಕ್ ತರದ

ಅಭಯರ್ಥಯಯಹಗಿ

ಬಸುಮತದ್ಧೇಂದ ಆಯ್ಕೆಯಹಗಿ ರಹಶರ ರಹಜಕ ಯಕ ೆ ರವ ವ ಮಹಡಿ ಕ ೇಂದರ ಷಕಹಯರದ ಸಲವಹರು
ಯ ಜನ ಗಳನುು ಕ್ ತರದಲ್ಲಿ ಅನುಷಹಾನ ಗ ಳಿಸ್ದರು.


ಅಕ ್ ಬರ್ 8, 2012 ರೇಂದು 6 ಶಯಗಳ ಅಧಿಗ ಅಖಿಲ ಭಹರತ ವಿ ರಶ ೈ ಮಹಹಷಭಹದ ಕ ೇಂದರ
ಷಮಿತಿ ಷದಷಯರಹಗಿ ಆಯ್ಕೆ.



ಸ ್ೇಂಬರ್ 26, 2010ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಹರತ ವಿ ರಶ ೈ ಮಹಹಷಭಹ ರಹಜಯ ಯು ಘಟ್ಕದ ಅಧಯಕ್ಷರಹಗಿ
ಆಯ್ಕೆ.



2008 ರಲ್ಲಿ ರಹಜಯದ ರತಿಷಿ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಷೇಂಸ ೆಯಹದ  ರ ರಣಹ ಎಜುಕ ಶನಲ್ ಅೇಂಡ್ ಸ

ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಮ ಲಕ ಶಿಮೊಗಗದಲ್ಲಿ :
o
o
o
o
o



PES Institute of Technology and Management
PES Public School
PES Institute of Advanced Management Studies
PES Pre-University College
PES PolyTechnic
ಕಹಲ ಜಗಳನುು ಹರರೇಂಭಿಸ್ ತನ ಮಲಕ ಬಿಿಕ್ ಷ ೆಲ್, ಡಿಿಮೊ , ಪಿಯು ಕಹಲ ಜು, ಬಿಬಿಎೇಂ,
ಇೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್, ಹಹಗ ಎೇಂಬಿಎ ಕಹಲ ಜುಗಳ ಮಹಯನ ಜಿೇಂಗ್ ಟ್ರಸ್್ ಆಗಿ ಕಹಯಯ ನಿಯಸಣ .



2007ರಲ್ಲಿ ರಥಮ ಬಹರಿಗ ರಹಜಕಯ ಕ್ ತರನುು ರವ ಶಿಸ್ ಶಿಕಹರಿುರ ದ್ ಡಡ ಟ ಯ ುರಷಭಹ
ಷದಷಯರಗಿ ಆಯ್ಕೆ.



1997 ರಲ್ಲಿ ಶಿರ ಮತಿ ತ ಜಸ್ಾನಿ ಇರ ೇಂದ್ಧಗ ವಿವಹಸ, ಷುಭಹಷ್ ಹಹಗು ಭಗತ್ ಎೇಂಬ ಇಬಬರು ಗೇಂಡು
ಮಕೆಳು.



1996 ರಿೇಂದ ಸಹಾಮಿ ವಿವ ಕಹನೇಂದ ವಿದ್ಹಯಷೇಂಸ ೆಯ ಮ ಲಕ ಶಿಕಹರಿುರದಲ್ಲಿ :
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Kumadvathi Residential Central School
Kumadvathi College of Education
Kumadvathi Science & Commerce PU College
Kumadvathi First Grade College
Kumadvathi Apparel Training & Institute
Kumadvathi High School
Mythri Lower and Higher Primary School
Mythri College of Education
Mythri College of Nursing
ಕಹಲ ಜುಗಳನುು ಹರರೇಂಭಿಸ್ ತನ ಮಲಕ ಹರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ/ ರರಢಶಿಕ್ಷಣ/ ದವಿೂಯ ಶಿಕ್ಷಣ/ ಡಿಎಡ್
ಕಹಲ ಜು/ ಬಿಎಡ್ ಕಹಲ ಜು/ ನಸ್ಯೇಂಗ್ ಕಹಲ ಜುಗಳ ಕಹಯಯದಶಿಯಯಹಗಿ ಗುಣಮಟ್್ದ ಶಿಕ್ಷಣನುು
ನಿ ಡುತಹು ಯವಸ್ಾಯಹಗಿ ನಡ ಷುತಿುದ್ಹುರ .



1995 ರಿೇಂದ ಶಿರ ಮತಿ ಗೇಂಗಮಮ ವಿ ರಭದರಶಹಸ್ಿ ಸಹಮರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ , ಸಹಹಿತಯ,
ಷೇಂಷೃತಿಯನುು ಪ ಷಿಷು ಷದುದ್ ು ವದ್ಧೇಂದ ವಿವಿಧ ಸಹೇಂಷೃತಿಕ ಕಹಯಯಕರಮಗಳಿಗ ಪರ ತಹಸಸ.



1993 ನ ಸಹಲ್ಲನ ಕುವ ೇಂು ವಿವಾವಿದ್ಹಯನಿಲಯದ ಸ ನ ಟ್ ಷದಷಯರಹಗಿ ಕಹಯಯನಿಯಹಿಸ್ರುತಹುರ .

