
�ಾವಣ�ೆ�ೆ 
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ಉಕ�ಡ�ಾ�� �ಾ�ಮದ�� ಅಜ�ಯ�ನ �ೇವ�ಾ�ನದ �ೆಳಗ�ೆ ನು��ದ ತುಂಗಭ�ಾ� ನ� �ೕರು 

ಹ�ಹರ �ಾಲೂ��ನ �ಾ�ಮ�ಂದರ�� ಮ�ೆ�ಂ�ಾ� ಮ�ೆ�ೆ �ಾ��ಾ�ರು�ದು.

�ೊ�ಾರನಹ�� ಸ�ೕಪ ಗುಡ�ದ��ರುವ 
�ಾಲವ�� ಸರದ �ೕರು ಹ�ದು ಬರುವ 

ರಭಸ�ೆ� ರ�ೆ� �ತು��ೊಂಡು �ೋ��ೆ. 

�ೊ�ಾರನಹ�� 
ಬ�ಯ �ರು ಜಲ�ಾತ
ಮ�ೇ�ೆನೂ�ರು ಸ�ೕಪದ �ೊ�ಾರನ 
ಹ��ಯ ಗುಡ�ದ�� ಸತತ ಮ�ೆ�ಂ�ಾ� 
�ಾಜ� �ೆ�ಾ�� ಪಕ�ದ�ೆ�ೕ ಇರುವ �ರು 
ಜಲ�ಾತ ಗುರು�ಾರ 

ಮ�ೆ�ಾ�ಾದ ನಡು�ಾಡು
��ೆ�ಯ�� ವರುಣನ ಆಭ�ಟ, ಪ��ಾಹ �ೕ�

�ೇವನಗ�ಯ�� 
�ಾ��ಾರ�ೆ� �ೆಟು�

�ಾವಣ��ೆ,ೆ ಜು.23- �� �� 
ಮ�,ೆ ಚುಮು ಚುಮು ಚ�. ಅರ�ದ 
�ೊ�ಗೆಳ�, �ೖ �ಚೆ�� ೆ �ಾಡುವ �ೇನ್ 
�ೋಟುಗಳ�. ಒಲ�ದ ಮನ�ನ ಓ�ಾಟ..

ಕ�ದೆ ಮೂ�ಾ�ಲು� �ನಗ�ಂದ 
�ಾಜ�ದ ನಡು�ಾ�ಾದ �ಾವಣ��ೆ ೆ ಮ�ೆ 
�ಾ�ನಂ�ಾ��.ೆ ನಗರ ಪ��ೇಶಗಳ�� ಅ�ಾ 
ಹುತಗಳನು� ಸೃ��ಸದ 

�ಂೆಗಳ�ರು, ಜು. 23- 
ಮುಖ�ಮಂ�� �.ಎಸ್. ಯ� 
ಯೂರಪ� �ಾ�ನ�ೆ� ಪ�ಾ�ಯ 
�ಾಯಕನ ಅ�ೆ�ೕಷ��ೆಾ� 
���ೆಯ �ಾ���ೕಯ ಸಂಘಟ�ಾ 
�ಾಯ�ದ�� ಸಂ�ೋಷ್ ರಂಗ 

ಪ��ೇಶ �ಾ��ಾ�� ೆಎಂದು ಮೂಲಗಳ� �ೇ��.ೆ
�ಂದುತ� ಮತು� �ೈತಪರ ಸ�ಾ�ರ �ಾ�ಪ�ಯೆ 

ದೃ��ಯ�� �ಾಯಕನ ಆ��� ೆಪಕ� �ಂತ� ೆನ��ೆ�.ೆ 
ಸಂ�ೋಷ್ ಅವರು ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಸಂಘಟ�ಾ 

�ಾಯ�ದ�� ಆ� ದು�ದ ಸಂದಭ�ದ�� ಪಕ�ದ ಎ�ಾ� 
ಮಗ�ಲುಗಳನು� ಅ���ಾ��.ೆ 

ಸಂ�ಟದಲೂ� ಯುವಕ��ೆ 
ಮ�ೆ �ಾಕಲು ವ�ಷ�ರ �ದ��ೆ

�ರು ಮ�ೆ : �ಾಜ�ದ ಏಳ� 
��ೆ�ಗಳ�� �ೆಡ್ ಅಲಟ್� 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ, ಜು. 23 - �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೆ 
ಬರುವ �ೆ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ವಶ�ೆ� �ೕ� 
ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸ�ಾ��ೆ. ಈ ��ೆ��ೆಯ��, 
ಮುಂ�ನ ಜನವ� ಒಳ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಎ�ಾ� 
�ೆ�ೆಗಳನು� ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� 
�ಾಗೂ ಪಂ�ಾಯತ್ �ಾಜ್ ಸ�ವ �ೆ.ಎಸ್. ಈಶ�ರಪ� 
����ಾ��ೆ.

�ಾ�ತಂತ��ದ ಅಮೃತ ಮ�ೋತ�ವದ ಅಂಗ�ಾ�, 
�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ, ಅಬು�ಲ್ ನ�ೕರ್ �ಾಬ್ 
�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ೖಸೂರು �ಾಗೂ ��ಾ� 
ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಸಹ�ೕಗದ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಗಳ 
ನೂತನ ಅಧ�ಕ�ರು, ಉ�ಾಧ�ಕ�ರು ಮತು� ಪಂ�ಾಯತ್ 

ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗ��ೆ �ಾಮನೂರು �ವಶಂಕರಪ� 
ಕ�ಾ�ಣ ಮಂಟಪದ�� ಏಪ��ಸ�ಾ�ದ� �ಾ�ಾ��ಾರದ 
ಸ�ಾ�ೋಪ ಸ�ಾರಂಭದ�� ಅವರು �ಾತ�ಾಡು��ದ�ರು.

��ೆ�ಯ�� 195 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ� �ಾಗೂ ಕ�ಷ� 
600 ಹ��ಗ��ೆ. ಒಟು� 243 �ೆ�ೆಗ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಎರಡು 
- ಮೂರು ಹ��ಗ��ೆ ಒಂದು �ೆ�ೆ ಬರುತ��ೆ. ಇನು� ಆರು 
�ಂಗಳ ಒಳ�ೆ �ೆ�ೆಗಳ ಅ�ವೃ���ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� 
ಅಧ�ಕ�ರು ಪಣ �ೊಡ�ೇಕು ಎಂದು ಕ�ೆ �ೕ�ದರು.

�ೆ�ೆಗಳ ಒತು�ವ��ಾ�ದ��ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ�ಂದ 
ಸಂಘಷ��ೆ� ಮುಂ�ಾಗ�ಾರದು. �ಾಸಕರು, ��ಒ �ಾಗೂ 
��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮುಖ� �ಾಯ� 

ದುಡು� �ೊಡದವರ ಮ�ೆ 
ಮುಂ�ೆ ಕಸ �ಾ�
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಕಸ ��ೇ�ಾ��ೆ ಶುಲ� 
�ಾವ� �ಾಡ�ೇ��ೆ. ಆರಂಭದ�� �ಂಜ��ೆ 
ವ�ಕ��ಾದರೂ, ನಂತರ ಜನರು ದುಡು� �ೊಡು�ಾ��ೆ 
ಎಂದು �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸ�ವ �ೆ.ಎಸ್. ಈಶ�ರಪ� 
�ೇ�ದರು. ಒಂದು �ೇ�ೆ ದುಡು� �ೊಡ�ೇ ಇದ��ೆ 
ಅವರ ಮ�ೆಯ ಕಸ ಪ�ೆಯ�ೇ�. ಅವರ ಮ�ೆ 
ಮುಂ�ೆ ಊರ ಕಸ �ಾ� ಎಂದು ಈಶ�ರಪ� �ೇ�ದರು.

ಜನವ� ಒಳ�ೆ 
�ೆ�ೆಗಳ ಅ�ವೃ��
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ 
ಸ�ವ ಈಶ�ರಪ� ಸೂಚ�ೆ

ಪ�ಾ�ಯ �ಾಯಕನ 
ಹುಡು�ಾಟ�ೆ� ಸಂ�ೋಷ್ 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ, ಜು.23- ಸಹ�ಾರ �ೆ�ೕತ� 
ಪ�ಸು�ತ ಗಂ�ಾಂತರ ಪ����ಯ���ೆ. ಈ 
�ೆ�ೕತ�ವನು� ರ��ಸ�ೇ�ಾದ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ 
ಕ�ಣ ಕ�ಮಗಳನು� �ೇರುವ ಮೂಲಕ 
ದಮನ �ಾಡುವ �ೆಲಸ ಆಗು���ೆ ಎಂದು 
�ಾಜ� ಪಟ�ಣ ಸಹ�ಾರ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ 
ಮ�ಾಮಂಡಳದ ಅಧ�ಕ�ರೂ, �ಾ� 
ಸ�ವರೂ ಆದ �ೆಚ್.�ೆ.�ಾ�ೕಲ್ ಆ�ೆ�ೕಪ 
ವ�ಕ�ಪ��ದರು.

ನಗರದ �ಾವಣ�ೆ�ೆ ಅಬ�ನ್ �ೋ-
ಆಪ�ೇ�ವ್ �ಾ�ಂಕ್ ನ �ೌ��ೇ�ೆ 
�ಾ�ೆಯ�� ನೂತನ ಎ.�.ಎಂ �ೇಂದ��ೆ� 
�ಾಲ�ೆ �ೕ�ದ ನಂತರ ನ�ೆದ �ೇ��ೆ 
�ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಉ�ಾ��� ಅವರು 
�ಾತ�ಾ�ದರು.

1997ರ�� �ಾಡ�ಾ�ರುವ 
ಸಂ��ಾನ ಬದ� �ಾ��ಯು ಸಹ�ಾ� 
�ೆ�ೕತ�ವನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ೇಂದ� 

ಸ�ಾ�ರ� ಈಗ �ೊಸ �ಾನೂನುಗಳನು� 
�ಾ��ೆ ತರಲು �ೊರ�ದು�, ಇದ�ಂದ ಈ 
�ೆ�ೕತ� ಅಧಃಪತ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗ��ೆ ಎಂದು 

ಆತಂಕ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. 
�ೊಸ �ಾನೂ�ನ�� �ಾಜ�ಾರ�ಗಳ 

ಪ��ೇಶ �ಾಡುವಂ�ಲ�, ಪ�ಾ��ಾ� 

ಆಗಲು ಅವ�ಾಶ ಇರು��ಲ�. ಇದ�ಂದ 
ಸಹ�ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಸಹ�ಾ� �ೆ�ೕತ�ವನು� 
ದಮನ �ಾ�ದಂ�ೆ ಆಗ��ೆ. �ೕ�ಾ�, 

ಸಹ�ಾ�ಗಳನು� ರ��ಸುವವರು ಇಲ�ದಂ�ೆ 
ಆಗುತ��ೆ ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯಪಟ�ರು. 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ ಅಬ�ನ್ �ಾ�ಂಕ್  
�ೊಂ��ೆ ತಮ� ತಂ�ೆ �ೆ.�ೆಚ್.�ಾ�ೕಲ್ 
ಅವರ ಒಡ�ಾಟ ಉತ�ಮ�ಾ�ತು�. ಅವರ 
ಆಶಯದಂ�ೆ �ಾ�ಂಕ್ ನು� ಉತ�ಮ ಮಟ��ೆ� 
�ೊಂ�ೊಯು���ರುವ �ಾ�ಂ�ನ ಎ�ಾ� 
��ೇ�ಶಕರು, ಸದಸ�ರು ಮತು� �ಬ�ಂ� 
ವ ಗ� ದ ವ ರು 

ಸಹ�ಾರ �ೆ�ೕತ�ದ ರಕ��ೆ ಬದಲು ಕ�ಣ ಕ�ಮಗ��ೆ �ೕವ� ಆ�ೆ�ೕಪ
�ಾವಣ��ೆ ೆಅಬ�ನ್ 
�ೋ-ಆಪ�ೇ�ವ್ �ಾ�ಂಕ್ ನ 
�ೌ��ೇ� ೆ�ಾ�ಯೆ�� 
ಎ�ಎಂ �ೇಂದ�ದ 
ಉ�ಾ�ಟ�ಯೆ�� ಸಹ�ಾ� 
ಧು�ೕಣ  �ಚೆ್.�.ೆ �ಾ�ೕಲ್

�ೆಂಗಳ�ರು, ಜು. 23 - ಕ�ಾ�ಟಕದ ಹಲ� 
�ಾಗಗಳ�� ಕ�ೆದ 24 ಗಂ�ೆಗಳ�� ಸು�ದ ಮ�ೆ�ಂ�ಾ� 
ಮೂವರು �ಾವನ����ಾ��ೆ �ಾಗೂ 9 �ಾ�ರ ಜನರನು� 
�ೆರ��ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. ಏಳ� ��ೆ�ಗಳ�� �ೆಂ� ಎಚ���ೆ 
�ೋ�ಸ�ಾ��ೆ.

ಮುಖ�ಮಂ�� �.ಎಸ್. ಯ�ಯೂರಪ� ಅವರು 
ಪ��ಾಹ ಪ���� ಕು�ತು ಅ��ಾ�ಗ�ೊಂ��ೆ ಚ��� 
�ವರ ಪ�ೆ��ಾ��ೆ. ಎ�ಾ� ��ಾ� ಉಸು��ಾ� ಸ�ವರು 
�ಾಗೂ �ಾಸಕರು ತಮ� ಪ��ೇಶಗಳ�� �ೆರ�ನ ಉಸು��ಾ� 
ವ���ೊಳ��ವಂ�ೆ ����ಾ��ೆ.

�ೆಳ�ಾ�, �ಕ�ಮಗಳ�ರು, �ಾರ�ಾಡ, �ಾ�ೇ�, 
�ವ�ಗ� �ಾಗೂ ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ�ಗಳ�� �ರಂತರ 
ಮ�ೆ�ಂ�ಾ� ಪ��ಾಹ ಪ���� 

ಮ�ೇ�ೆನೂ�ರು, ಜು.23- ಕ�ೆದ 
ಒಂದು �ಾರ�ಂದ �ಟು� �ಟು� 
ಬರು��ದ� ಮ�ೆ ಗುರು�ಾರ �ನ��ೕ 
�ಾ�ಾ�ಾರ�ಾ� ಸು�ದ ಪ��ಾಮ 
ಎ�ೆ��ೆ ಹಳ�-�ೊಳ�ಗಳ�, ನ�ಗಳ� ಉ�� 
ಹ�ಯು���ೆ. ಸತತ ಮ�ೆ�ಂ�ಾ� 
ಜನ �ೕವನ ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ, �ಾನು 
�ಾರುಗಳ �ೕವನ� 
ಅಸ�ವ�ಸ��ೊಂ��ೆ.

ಶುಕ��ಾರ ಮಧ� ಕ�ಾ�ಟಕದ�� 

ಮ�ೆ ಪ��ಾಣ ಸ�ಲ� ಕ���ಾ� 
ದ�ರೂ ಮ�ೆ�ಾ�ನ�� �ಾತ� ವರುಣನ 
ಆಭ�ಟ ಮುಂದುವ�ೆ��ೆ. ಮ�ೆ�ಾ� 
ನ��ರುವ ಜಲ�ಾತಗಳ� ದುಮು��� 
ಅ�ಯು��ದು�, �ೆಲವ�ೆ ರ�ೆ�ಗಳ 
ಸಂ�ಾರ�ೆ� ವ�ತ�ಯ ಉಂ�ಾ��ೆ.

ಮ�ೆ �ೕ�ೆ ಮುಂದುವ�ದ�ೆ 
ಪ��ಾಹ �ೕ� ಎದು�ಾಗುವ �ಾಧ��ೆ 
ಇ�ೆ. �ಾಜನೂ�ನ ತುಂ�ಾ ಜ�ಾಶ 
ಯ�ೆ� ಸು�ಾರು 80 �ಾ�ರ ಕೂ��ೆಕ್� 

�ೕರು ಹ�ದು ಬರು��ದು�, ಅ�ೆ�ೕ 
ಪ��ಾಣದ �ೕರನು� ಎ�ಾ� ಕ�ಸ್� �ೇಟ್  
ಗಳ ಮೂಲಕ ನ��ೆ �ಡ�ಾಗು���ೆ.

ಇದ�ಂ�ಾ� ತುಂಗಭ�ಾ� ನ�  
ಉ�� ಹ�ಯು��ದು�, ನ� ���ೕ�ನ�� 
�ೊ�ಾ��-ಹ�ಹರ, ಹರಪನಹ�� 
�ಾಲೂ�ಕುಗಳ �ಾ�ಮಗಳ ಸಂಪಕ� 
�ೇತು�ೆಗಳ� ಮುಳ�ಗ�ೆ�ಾ� ರ�ೆ� 
ಸಂಪಕ� ಕ�ತ�ೊಂ��ೆ. ಉಕ�ಡ�ಾ�� 
ಬ� ನ� ���ೕ�ನ�� 

�ೆ��ದ ತುಂಗ, ಭ�ಾ� ಒಳ ಹ��
ಹ�ಹರ �ಾಲೂ��ನ�� 231 �.�. ಮ�ೆ,  �ೆ�ೆಗಳ� ಜ�ಾವೃತ

|| ��ೕ �ವ�ಾರದ ಮು� ಪ�ಸನ� ||

�ೈ�ಾಸ �ವಗ�ಾ�ಾಧ�ೆ ಆ�ಾ�ನ
�ಾವಣ�ೆ�ೆ �ಾ|| ಮತು� ��ೆ� 

� ಕಲಪನಹ�� �ಾ�ಮದ �ಾ� 
�ಂ|| ��ೕ ಕ�ೆ��ಾಳ� ನಂಜಪ� ಮತು� 

�ಂ|| ��ೕಮ� �ಾಗಮ�ನವರ ಮಕ��ಾದ 
��ೕ ಕ�ೆ��ಾಳ� �ೆ.ಎನ್. �ಾರಪ� 

ಮತು� ಸ�ೋದರರು
�ಾಡುವ ��ಾ�ಪ�ೆಗಳ�.

��ಾಂಕ : 7.5.2021�ೇ ಶುಕ��ಾರ 
�ಾ�� 7.30�ೆ� ನಮ� ಸ�ೋದರ�ಾದ

��ೕ ಕ�ೆ��ಾಳ� �ೆ.ಎನ್. ಚಂದ��ೇಖರಪ�ನವರು
��ಾ�ೕನ�ಾದ ಪ�ಯುಕ� ಇವರ ಆತ��ಾಂ��ಾ� 
`�ೈ�ಾಸ �ವಗ�ಾ�ಾಧ�ೆ'ಯನು� 

��ಾಂಕ : 25.7.2021�ೇ �ಾನು�ಾರ �ೆ��ೆ� 10.00 ಗಂ�ೆ�ೆ �ಾವಣ�ೆ�ೆ 
�ಾ||, �. ಕಲಪನಹ�� �ಾ�ಮದ ��ೕ ಶರಣ ಬಸ�ೇಶ�ರ ಕ�ಾ�ಣ ಮಂಟಪದ�� 
�ೆರ�ೇ�ಸಲು ಗುರು-��ಯರು �ಶ���ರು�ದ�ಂದ �ಾ�ಗಳ� ಆಗ��, 

�ಂ�ೈಕ�ರ ಆತ��ೆ� �ರ�ಾಂ� �ೋರ�ೇ�ಾ� �ನಂ�.
ಇಂ� ದುಃಖತಪ�ರು : ಮೃತರ ಧಮ�ಪ�� ��ೕಮ� �ೆ.�. �ಷ�, ಮಕ�ಳ�, 
ಅ�ಯಂ�ರು �ಾಗೂ �ಮ�ಕ�ಳ�, ��ೕ ಕ�ೆ��ಾಳ� �ೆ.ಎನ್. �ಾರಪ�, 

ಸ�ೋದರರು, ಸ�ೋದ�ಯರು, ಅ�ಯಂ�ರು ಮತು� ಮಕ�ಳ�, ಕ�ೆ��ಾಳ� 
ವಂಶಸ�ರು ಮತು� �ಾ�ಮಸ�ರು �ಾಗೂ ಬಂಧು-�ತ�ರು. 
�ೕ. : 86189 81244, 99728 10609

�.ಸೂ. : ಆ�ಾ�ನ ಪ���ೆ ತಲುಪ�ೇ ಇರುವವರು ಇದ�ೆ�ೕ �ೈಯ��ಕ ಆ�ಾ�ನ�ೆಂದು �ಾ�� ಆಗ�ಸ�ೇ�ಾ� �ನಂ�.

ಸಂ�ಟ    �ನರ್ ರಚ��ೆಾಗ��ೆ 
�ಾವಣ�ೆ�ೆ, ಜು. 23 - ಮುಖ�ಮಂ�� 

ಬದ�ಾವ�ೆಯ ವರ�ಗಳ ನಡು�ೆ�ೕ �ೇ��ೆ 
�ೕ�ರುವ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸ�ವ �ೆ.ಎಸ್. 
ಈಶ�ರಪ�, ಸಂ�ಟ �ನರ್ ರಚ�ೆ�ಾಗ��ೆ ಎಂದು 
�ೇ��ಾ��ೆ.

ಪತ�ಕತ��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡು��ದ� ಅವರು, 
ಮುಖ�ಮಂ�� ಬದ�ಾವ�ೆ ಬ�ೆ� ತಮ�ೆ ���ಲ�. ಆದ�ೆ, ಸಂ�ಟದ�� 
ಬದ�ಾವ�ೆ ಆಗ��ೆ. ಈ ಇ�ಾ�ೆಯ�� �ಾನು ಇರು�ೆ�ೕ�ೋ, ಇ�ೊ�ಂದು 
ಇ�ಾ�ೆ�ೆ �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೋ �ೊ��ಲ� ಎಂ��ಾ��ೆ.

ಮುಂ�ೆ ಸಂ�ಟದ�� �ಾನು ಇರು�ೆ�ೕ�ೋ ಇಲ��ೕ �ೊ��ಲ�. ಆದ�ೆ, 
ಮುಂದುವ�ೆಸು��ೇ ಆದ�ೆ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಇರ�ೇಕು 
ಎಂಬುದು ತಮ� ಅ�ೇ�ೆ� ಎಂದು ಸ�ಾರಂಭ�ಂದರ�� �ೇ�ದ ಬ�ೆ� 
ಪ�����ಾಗ, �ಾ�ೇ ಗೂಟ �ೊ�ೆದು�ೊಂಡು 

�ಎಸ್ �ೈ ನನ�ೇನೂ �ೇ�ಲ� 
�ಾವಣ�ೆ�ೆ, ಜು.23- �ೕರ�ೈವ ಮ�ಾ 

ಸ�ಾ�ಂದ ಯ�ಯೂರಪ� ಅವ�ೇ ಮುಖ� 
ಮಂ���ಾ� ಮುಂದುವ�ೆಯ� ಎಂಬು�ಾ� 
�ೆಂಬಲ �ೕ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಎಂ ಬದ�ಾವ�ೆ 
��ಾರ�ಾ� ಇನೂ� ಮೂರು �ನ �ಾದು �ೋ�, 
��ೆ� �ೈಕ�ಾಂಡ್ ಏನು �ೇಳ��ೆ ಎಂದು 

�ಾಂ�ೆ�ಸ್ �ಾಸಕ �ಾ. �ಾಮನೂರು �ವಶಂಕರಪ� ����ಾ��ೆ. 
ಇಂ��� ತಮ�ನು� �ೇ��ಾದ ಪತ�ಕತ�ರ ಪ��ೆ��ೆ ಉತ���ದ 

ಅವರು, �ಾರು �ಎಂ ಆಗು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಮೂರು �ನ �ಾದು 
�ೋ�. �ಾನು �.ಎಸ್. ಯ�ಯೂರಪ� ಅವರನು� �ೇ� �ಾ��ಾಗ 
�ಾರು �ಎಂ ಆಗು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವರು �ೇ�ಲ�. ಪಕ�ದ �ೕ�ಾ�ನ 
ಏ�ೆಂದು ಅವರು �ಾಯು���ಾ��ೆ ಎಂದರು. 

�ೕ� �ಎಂ ಆಗು��ಲ��ೇ ಎಂಬ ಪ��ೆ��ೆ 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ, ಜು.23- �ಾಜ�ದ 
��ೆ�ಯ�� ಬಹಳಷು� �ಾಜ�ೕಯ 
��ಾ�ಟ ನ�ೆಯು���ೆ. �ಾಜ�ದ 
ಸಂಕಷ�ದ ಪ����ಯ�� �ೆಟ��ಾ� 
ಆಡ�ತ ನ�ೆಸು��ರು�ದು ಸ�ಯಲ�, 
ಜನರು ಇದನು� ಸ�ಸು��ಲ�, ಇದ�ೆ� 
ತಕ� �ಾಠ ಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾ� ಸ�ವರೂ 
ಆದ ��ಯ �ಾಂ�ೆ�ಸ್ �ಾಸಕ �ೆಚ್.�ೆ. 
�ಾ�ೕಲ್ �ೇ�ದರು. 

�ಾಯ�ಕ�ಮ�ಂದರ�� �ಾಗವ�ಸ 
�ೆಂದು ಇಂದು ನಗರ�ಾ�ಗ��ದ� ಅವರು, ತಮ� 
ನು� �ೇ��ಾದ ಪತ�ಕತ��ೊಂ��ೆ �ಾತ 

�ಾಡು�ಾ� �ೊ�ೊ�ಾ�ಂದ ಇನೂ� 
�ಾಗೃತ�ಾ�ಲ�. ಆ��ಕ ವಲಯ ಸಂಕಷ�
ದ���ೆ. ಇಂತಹ ಸ�ಾಲು ಇರುವ ಪ� 
���ಯ�� �ಾಜ�ೕಯ ಬದ�ಾವ�ೆ, 
ವ��ಾ�ಸ, ದ�ಂದ�ಗಳನು� ಜನರು �ೆಟ� 
�ೕ�ಯ�� �ೋಡು���ಾ��ೆ. ಮುಂ�ೆ 

��ೆ��ೆ ತಕ� �ಾಠ ಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದರು. 
�.ಎಸ್.ಯ�ಯೂರಪ� ಅವ��ೆ ಆ ಪಕ�ದ 

�ೈಕ�ಾಂಡ್ ಆ�ೕವ��ಸು��ಲ� ಎಂಬ 
�ಾತುಗಳ� �ೇ� ಬರು���ೆ. ಯ�ಯೂರಪ� 
�ರುದ� ಹಲವರು ಪ�ಯ��ಸು���ಾ��ೆ. ಇ�ೇ 
��ಾಂಕ 26 ರಂದು �ಎಸ್ �ೈ �ಾ�ೕ�ಾ� 

ಸ��ಸು�ಾ��ೆ ಅನು�ವ �ಾತುಗಳ� �ೇ�ಬರು���ೆ. 
ಅ�ೇ�ೆ ಇರ� ಅದು ಅವರ ಪಕ�ದ ��ಾರ. 
ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ಸ�ಾ�ರ ಇರು�ೊ�ೕ ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ 
�ಲೆಸ �ಾಡ�ೇಕು. ಸ�ಾ�ರ ಇರುವವ�ಗೊ �ೕವಂತ 
�ಾ� ಇರ�ೇಕು. ಇದು ನನ� ಅ�ೇ�ೆ��ಾ��ೆ 
ಎಂದರು.  �ೆಲ� ಮಂ��ಗಳ� �ೋ�ಗಟ��ೇ 
ಲಂಚದ ವ�ವ�ಾರ �ಾ��ಾ��ೆ ಎಂದು �ೇ� 
ಬರು���ೆ. ಈ ��ಾ�ೆಗಳನು� ��ೋಧ ಪಕ�ಗಳ� 
�ೊ��ಲ�. �ೇ�ೆ �ಾರು �ೇ�ಲ�.  �ಾಧ�ಮಗ�ೇ 
ಅ�ಗಳನು� ಎ�ೆ ಎ�ೆ�ಾ� ���ಡು���ಾ��ೆ. 
ಇಂತಹ ಪ���� �ಾಜ�ದ�� ��ಾ�ಣ 
ಆಗ�ಾರ�ತು�, ಇದು ಜನರ ದು�ೈ�ವ ಎಂದರು.

��ೆ� �ಾಜ�ೕಯ ��ಾ�ಟ�ೆ� ಜನ�ಂದ�ೇ ತಕ� �ಾಠ 

��ೆ�ಯ�� 20 �ಾ��ವ್, 
1 �ಾ�, 29 ಗುಣಮುಖ

�ಾವಣ�ೆ�ೆ, ಜು. 23- ��ೆ�ಯ�� ಶುಕ��ಾರ 20 
ಜನರ�� �ೊ�ೊ�ಾ �ೋಂಕು ದೃಢಪ��ದು�,  ಒಬ�ರು 
ಮೃತಪ���ಾ��ೆ. 29 ಜನರು ಗುಣಮುಖ�ಾ��ಾ��ೆಂದು 
��ಾ���ಾ�ಗಳ ಪ�ಕಟ�ೆಯ�� ��ಸ�ಾ��ೆ.

�ಾವಣ�ೆ�ೆ �ಾಲೂ��ನ�� 10, ಚನ��� 3, �ೊ�ಾ�� 
4 �ಾಗೂ �ೊರ ��ೆ�ಯ ಮೂವರ�� �ೋಂಕು 
�ಾ���ೊಂ��ೆ. ��ೆ�ಯ�� 335 ಸ��ಯ ಪ�ಕರಣಗ��ೆ.

ಪಂ�ಾಯತ್ �ಾಜ್ ಎಇಇ 
�ೇ� ಮೂವರು ಎ�� ಬ�ೆ�ೆ

�ಾವಣ�ೆ�ೆ, ಜು.23- ರ�ೆ� ಅ�ವೃ�� �ಾಮ�ಾ�ಯ 
�ಲ್ �ಾವ��ೆ ಗು���ೆ�ಾರ�ಂದ�ೇ ಲಂಚ ��ೕಕ�ಸು�ಾಗ 
ಇಂದು �ಾ� ನ�ೆ�ರುವ ಎ�� ಅ��ಾ�ಗಳ ತಂಡ 
ಪಂ�ಾಯತ್  �ಾಜ್ ಎಇಇ, ಎಫ್ �ಎ �ೇ� ಮೂವರನು� 
ವಶ�ೆ� ಪ�ೆ��ಾ��ೆ .

ಜಗಳ�ರು �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯತ್  �ಾಜ್ 
ಇಂ��ಯ�ಂಗ್ ಇ�ಾ�ೆಯ ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ 
ಅ�ಯಂತರ �ವಕು�ಾರ, ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕ 
ಮಂಜು�ಾಜ್, ಗು���ೆ�ಾರ ಅರ�ಂದ್ �ಾ�ೕಲ್ ಎ�� 
ಬ�ೆ�ೆ �ದ�ವರು.

ಜಗಳ�ರು �ಾಲೂ�ಕು �ೆಚ�ನಹ��, �ೈರ�ಾಯಕನಹ�� 
�ಾ�ಮದ�� ರ�ೆ� ಅ�ವೃ�� �ಾಮ�ಾ� �ಾ�ದ 
�ಲ್ �ತ�ದ 3,44,702 �ೆಕ�ನು� 

(2�ೇ �ಟ�ೆ�)

(2�ೇ �ಟ�ೆ�)

(2�ೇ �ಟ�ೆ�) (2�ೇ �ಟ�ೆ�) (2�ೇ �ಟ�ೆ�)

(2�ೇ �ಟ�ೆ�)

(3�ೇ �ಟ�ೆ�)

(2�ೇ �ಟ�ೆ�)(2�ೇ �ಟ�ೆ�)

(3�ೇ �ಟ�ೆ�)



(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ)  ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಸಂಘ ಪರಿವ್ರದ ಧ್ಯೇಯೇದ್ಧೇಶಗಳ ಸ್ಕ್ರಕ್ಕೆ 
ಪೂರಕವ್ದ ವಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಲ್ ಸೂಕತಿ 
ನ್ಯಕನ ಆಯ್ಕೆಗ ್ಸಂತ್ೂೇಷ್ ಅವರ್ೇ ಸರಿಯ್ದ 
ವಯಕ್ತಿ ಎಂದ್ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ್ ಅವರನ್ನು ರ್ಜಯಕ್ಕೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂಟ್ಟಿದ್ದಾರ.್

ರ್ಜಯ ಬಿಜಪ್ಿ ಕ್ೇಂದ್ರ ಕಚ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ 
ಇರಲ್ರ್ವ ಸಂತ್ೂೇಷ್, ಪಕ್ಷದ ವಿದಯಮ್ನಗಳ 
ಹಿನ್ನುಲಯ್ಲ್ಲಿ ಅಗತಯವಿರ್ವ ಕಲ್ವರಿಗಷ್ಟಿೇ ಭ್ೇಟ್ಗ್ 
ಅವಕ್ಶ ನೇಡಲ್ದ್ದಾರ.್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ್ 
ಜ್ಲ್ೈ 26ರ ಮಧ್ಯಹನು ಮ್ಖಯಮಂತ್್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ರ್ಜೇನ್ಮೆ ನೇಡಲ್ದ್ದಾರ.್ ಅದಕೂಕೆ ಮ್ನನುವ್ೇ 
ಪಯ್ಯಾಯ ನ್ಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ನಡಯ್ಲ್ದ.್ 

ಅಷ್ಟಿೇ ಅಲಲಿ ರ್ಜಯದ ಕರ್ವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ 
ಹ್ಗೂ ಸಂಘ ಪರಿವ್ರ ಯ್ವ ರಿೇತ್ 
ಯಂಗ್ ಟರ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ಕಳದ್ ವಿಧ್ನಸಭ್ 
ಚ್ನ್ವಣಯ್ಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿತ್ೂತಿೇ, ಅದ್ೇ 
ಮ್ನದಂಡವನ್ನು ಸಕ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ 
ಸಂತ್ೂೇಷ್ ಮ್ಂದ್ಗಿದ್ದಾರ.್ 

ಹ್ೂಸ ನ್ಯಕನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.50 ರಿಂದ 
60 ಮಂದಿಯಷ್ಟಿ ಯ್ವಕರಿಗ,್ ಅದರಲೂಲಿ ಸಂಘ 
ಪರಿವ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ತ್ಸಿಕ್ೂಂಡವರಿಗ ್ ಅವಕ್ಶ 
ದ್ೂರಯ್ಲ್ದ.್  45 ರಿಂದ 60 ವಷಯಾದ್ೂಳಗಿ 
ನವರಿಗ ್ ಆದಯತ ್ ದ್ೂರಯ್ಲ್ದ.್ ಇದರಿಂದ 
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿರ್ವ ಬಹ್ತ್ೇಕರ್ 
ಅಧಿಕ್ರ ಕಳದ್್ಕ್ೂಳುಳುವ ಸ್ಧಯತ ್ಇದ.್ 

ಪರಿವ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವ್ಗಿರ್ವ ವಿಧ್ನಸಭಯ್ 
ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರೂ ಆಗಿರ್ವ ಸ್ನೇಲ್ ಕ್ಮ್ರ್, 
ಅರವಿಂದ ಬಲ್ಲಿದ್, ಸತ್ೇಶ್ ರಡ್ಿಡಿ, ಎಂ.ಪಿ ಕ್ಮ್ರ 
ಸ್ವಾಮಿ, ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್, ಎಸ್.ಎ. ರ್ಮದ್ಸ್ 
ಸ್ೇರಿದಂತ ್ಹಲವರಿಗ ್ಹ್ೂಸ ಮಂತ್್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 
ಅವಕ್ಶ ದ್ೂರಯ್್ವುದನ್ನು ತಳಿಳುಹ್ಕ್ವಂತ್ಲಲಿ. 

ಯಂಗ್ ಟರ್ಯಾ ಗಳ ಪಡ ್ ನಲ್ಗ್್ೂಳಿಸ್ವ 
ಮೂಲಕ ಹಿಂದ್ತವಾ ಅಜಂ್ಡ್ ಮ್ಂದಿಟ್ಟಿಕ್ೂಂಡ್ 
ಮ್ಂದಿನ ಚ್ನ್ವಣಗ್ ್ ಹ್ೂೇದರ ್ ಮರಳಿ ಗಲ್ ಲ್ಿ 
ವುದ್ ಖಚಿತ ಎಂಬ್ದ್ ಹ್ೈಕಮ್ಂಡ್ ಲಕ್್ಕೆಚ್ರ.

ಪಕ್ಷ ಹ್ಗೂ ಸಕ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ರ ಅನ್ 

ಭವಿಸಿ, ಈಗ ಮತದ್ರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸವಕಲ್ಗಿ 
ರ್ವ ನ್ಯಕರಿಗ ್ಗ್ೇಟ್ ಪ್ಸ್ ದ್ೂರಯ್ಲ್ದ.್ 

ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಸವರ್ಜ ಬ್ೂಮ್ಮಾಯಿ, 
ಶ್ರೇರ್ಮ್ಲ್, ಅಶವಾತಥಾನ್ರ್ಯಣ, ಮ್ರ್ಗ್ೇಶ್ 
ನರ್ಣಿ, ಆರ್.ಅಶ್ೂೇರ್ ಅವರಂತಹ ಕಲ್ವರನ್ನು 
ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಂದ್ವರಸ್್ವ ಸ್ಧಯತ ್ಇದ.್ 

ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ ಬಸನಗೌಡ ಪ್ಟ್ೇಲ್ ಯತ್ನುಳ್, 
ಅರವಿಂದ ಬಲ್ಲಿದ್ ಅಂತಹವರ್ ಮ್ಂಬ್ೈ-
ಕನ್ಯಾಟಕ ಭ್ಗದ ಯ್ವ ಮತದ್ರರ್ 
ಅದರಲೂಲಿ ಮ್ಖಯವ್ಗಿ ಹಿಂದೂ ಮತದ್ರರನ್ನು 
ಗಣನೇಯ ಪ್ರಮ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಳ್ಯ್ಬಲಲಿರ್ 
ಎಂಬ್ದ್ ಸದಯದ ಲಕ್್ಕೆಚ್ರ.

ಹ್ೂಸ ತಲಮ್್ರಿಗ ್ನ್ಯಕತವಾ ವಗ್ಯಾಯಿಸ್ 
ವುದ್ ಅನವ್ಯಯಾವ್ಗಿದ್ದಾ, ಅನ್ಭವಿಗಳು 
ಬ್ೇಕ್ ಎಂಬ ಕ್ರಣಕ್ಕೆಗಿ ಕಲ್ವ್ೇ ಕಲ್ವರನ್ನು 
ಜ್ೂತಗ್ಿಟ್ಟಿಕ್ೂಡ್ ಉಳಿದ ಬಹ್ತ್ೇಕರಿಗ್ 
ಮ್ಗಯಾದಶಯಾಕರ ಸ್ಥಾನ ಕ್ೂಡ್ವುದ್ ಅನವ್ಯಯಾ 
ಎಂದ್ ವರಿಷ್ಠರ್ ಭ್ವಿಸಿದ್ದಾರ.್

ಈ ಹಿನ್ನುಲಯ್ಲ್ಲಿ ರ್ಜಯ ಬಿಜಪ್ಿಯಲ್ಲಿರ್ವ 
ಯಂಗ್ ಟರ್ಯಾ ಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತ್ಸ್ವ ಕಲ್ಸ 
ನಡದ್ಿದ್ದಾ, ರ್ಜಯದ ವಿವಿಧ ಭ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲ 
ಕ್ೂಡ್ವಂತಹವರನ್ನು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ತಗ್ದ್್ 
ಕ್ೂಳಳುಲ್ದ್ದಾರ.್  ಯ್ವುದ್ೇ ನದಿಯಾಷಟಿ ಜ್ತ್, ಸಮ್ 
ದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣ ್ಹ್ಕದ ್ಎಲಲಿ ಜ್ತ್, ಸಮ್ದ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ಗಣನಗ್ ್ ತಗ್ದ್್ಕ್ೂಳಳುಬ್ೇಕ್, ಹಿಂದ್ತವಾ 
ಕ್ಡ್ಯಾ ಬಳಸ್ವ ಮೂಲಕ ತನನುದ್ೇ ಆದ ಮತ 
ಬ್ಯಂರ್ ರಚಿಸಿಕ್ೂಳಳುಬ್ೇಕ್ ಎಂಬ್ದ್ ವರಿಷ್ಠರ 
ಲಕ್್ಕೆಚ್ರವ್ಗಿದ ್ಎಂದ್ ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವ.್

ಶನಿವಾರ, ಜುಲ�ೈ 24, 20212
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ನಿೇರಿನ ಲೇಕ�ೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ )

ನಮಮಾ ಮನ್ ಮತ್ತಿತರ್ ಕಟಟಿಡಗಳ 
ಬ್ತ್ ರೂಂ, ಬ್ಲಕೆನ, ಟ್ರ್ೇಸ್ , 
ನೇರಿನ ತ್ೂಟ್ಟಿ, ಗ್ೂೇಡ್ ಬಿರ್ಕ್, 
ನೇರಿನ ಟ್ಯಂರ್ , ಎಲ್ಲಿ ರಿೇತ್ಯ 
ನೇರಿನ ಲ್ೇಕ್ೇಜ್ ಗಳಿಗ್ ಸಂಪಕ್ಯಾಸಿ: 
ವ�ೂ. 9538777582
ಕ್ಲಸ 100% ಗ್ಯರಂಟ್.

ಪರೂವ�ೇಶ ಪರೂಕಟಣ�
ಕರ�ಸಾಪಿಂಡ�ನ್ಸ್ / ರ�ಗುಯುಲರ್ 
SSLC, PUC, BA, BCom, BSc, 

MA, MCom, MSc, MBA, 
All PG & Diploma Courses

S.S. Global Institute for Higher 
Education, Davanagere.

72593 59861, 99863 45266

ಸ�ೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವ�
ದೂಡ್ ಅಪೂ್ರವಲ್ ಆದ ಸ್ೈಟ್ 
ಮ್ರ್ಟಕ್ಕೆವ್. ರೂ. 899 sqft 

ರೂ. 14500 ಕಂತ್
9343110009, 8660311021 
9448155202, 9845705979

Preferred only Female Teachers
TEACHERS REQUIRED
Qualified and Experienced Teachers are 

required with good  fluency in  English for
PLAY GROUP, JUNIOR KG, SENIOR KG, 

1ST STD & ARABIC SUBJECT
Interested Candidates Can Contact

7019078575, 
9964023607,9902150005

ಮಾಿಂತ್ರೂಕ ವ�ೂೇಡಿ ಬ�ಟ್ಟಪಪ
ನಿಂ.1 ವಶೇಕರಣ ಸ�ಪಷಲಸ್್ಟ 

ಸಿತಿ್ರೇ-ಪುರ್ಷ ವಶೇಕರಣ, ಗ್ಪತಿ ಲ್ೈಂಗಿಕ 
ದ್ಂಪತಯ ಸಮಸ್ಯ, ಇಷಟಿಪಟಟಿವರ್ 

ನಮಮಾಂತ್ಗಲ್ 100% ಶೇಘ್ರದಲ್ಲಿೇ ಪರಿಹ್ರ 
ಮ್ಡ್ತ್ತಿರ್. ಪೇನ್  ಮೂಲಕ ಸಂಪಕ್ಯಾಸಿ:

ಗ್ಂಧಿ ಸಕಯಾಲ್ , ದ್ವಣಗ್ರ್.
89716 99826

COMMERCIAL 
BUILDING FOR RENT

GANGOTRI PLAZA

@ Mama's Joint Road,
Opp. Shilpa Diagnostic, 

MCC 'B' Block, Davangere.
1st Floor 1600 Sq.ft.
2nd Floor 1600 Sq.ft
Basement 1300 Sq.ft

98455 55098
Lift facility available.

NORTH FACE BUILDING

ಸಸಿಗಳು ದ�ೂರ�ಯುತ್ತವ�
ನಮಮಾಲ್ಲಿ ಉತತಿಮ ತಳಿಯ ತ್ಂಗ್, ಅಡಿಕ್, 
ಮ್ವು, ಸಪೇಟ್, ಬ್ಟಟಿದ ನ್ಲ್ಲಿ, ತ್ೇಗ, 
ಸಿಲವಾರ್, ಹ್ಬ್ಬೇವು, ಶ್ರೇಗಂಧ, ಗ್ಲ್ಬಿ 
ಹ್ಗೂ ಇತರ್ ಸಸಿಗಳು ದ್ೂರ್ಯ್ತತಿವ್. 
ಹ್ಗೂ ಸ್ವಯವ ಗ್ೂಬಬರ ದ್ೂರ್ಯ್ತತಿದ್.

ಸುಬರೂಮಣಿ ಆಗ�ೂರೂೇಟ�ಕ್ 
ಶಕ್ತಿನಗರ, ನಟ್ವಳಿಳು, ದ್ವಣಗ್ರ್.

94484 39639, 63665 96479

ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ 
ಮನ್ ಕಟಟಿಲ್, ಮನ್ ಖರಿೇದಿ, 

ಸ್ೈಟ್ ಖರಿೇದಿ, ಕಟ್ಟಿರ್ವ ಮನ್ಗ್ 
ಮ್ಟ್ಯಾ ಗ್ೇಜ್ ಸ್ಲಗಳಿಗ್ಗಿ 

ಸಂಪಕ್ಯಾಸಿ :
81472 61158

ಲೇಸ್  12 ಲಕ್ಷ/ಬಾಡಿಗ� 10,500
ZP, TV ಸ್ಟಿೇಷನ್ , ನ್ಯಯ್ಲಯ, 
ಹ್ೈಟ್ರ್ ಆಸ್ಪತ್್ರ, ಸರ್.ಎಂ.ವಿ, ಲಲ್ತ 
ಕ್ಲ್ೇಜ್ , ಶಶ ಸ್ೂೇಪ್ , ಸ್ಬ್ರಮಣಯ 
ದ್ೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಸಜಜಿತ ನೇರ್ 

ಲ್ಫ್ಟಿ ,  ಕ್ರ್  ಪ್ಕ್ಯಾಂಗ್ ವುಳಳು ಉತತಿರ 
ದಿಕ್ಕೆನ 2 ಬ್ಡ್  ರೂಂ ವ್ಸ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರವಿದ್.

99865 38099

ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ�
ದ್ವಣಗ್ರ್ ಡ್ಲಸ್ಯಾ ಕ್ಲ್ೂೇನಯಲ್ಲಿ 

30x57+56=1695 ಅಳತ್ಯ ನವ್ೇಶನ 
ಮ್ರ್ಟಕ್ಕೆದ್. (ದಕ್್ಷಣ ಮ್ಖ) 100% 

ಸರಿಯ್ದ ಬ್ಯಂರ್ ಸ್ಲ ಸೌಲಭಯ 
ಪಡ್ಯಲ್ ಅಗತಯ ದ್ಖಲ್ಗಳಿವ್.

ಸಂಪಕ್ಯಾಸಿ :
ಮೊ: 99006 37763

JOB OPPORTUNITY
We need a

Tally Faculty (Female)
Any Graduate with 0-2 years can 
send their CV  within 24-7-21 to 

hardsoftdvg@gmail.com or
call us: 97312 18567

WANTED
Required Computer operator 
with experienced in computer 

worth with Good Salary ESI & PF
Age limit: Below 45 
only Male candidate

SRINIVASA HONDA
88844 45242

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�
 ನಗರದ ಪ್ಯಕ್ೇಜ್ಡಿ ಡಿ್ರಂಕ್ಂಗ್ ವ್ಟರ್ 

ಫ್ಯಕಟಿರಿಯಲ್ಲಿ  Bsc/ MSc (CBZ) 
ಆಗಿರ್ವ ಯ್ವಕ/ಯ್ವತ್ಯರ್ 

ಲಾಯುಬ್ ಕ�ಲಸಕ�ಕಿ  ಬ್ೇಕ್ಗಿದ್ದಾರ್. ಸಂಪಕ್ಯಾಸಿ
ಪರೂತ್ೇಕ್ ಎಿಂಟರ್ ಪ�ರೂೈಸಸ್

ನ್ಗನೂರ್ ರಸ್ತಿ, ಶ್ಮನೂರ್, ದ್ವಣಗ್ರ್.
ಮೊ: 94481 10287

ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ�
ವ್ೈಷ್ಣವಿ ನಲಯ, 3ನ್ೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಿಪ್, 10ನ್ೇ 

ಕ್್ರಸ್, ಟ್.ಬಿ. ಬಡ್ವಣ್, ವಿದ್ಯನಗರ, 
ದ್ವಣಗ್ರ್. 30x40 ಅಳತ್ಯ (33 ಚದರ)  

3 ಮಹಡಿ ಮನ್ ಮ್ರ್ಟಕ್ಕೆದ್.
2 ಬ್ಡ್ ರೂಂ ಮನ್ ಬ್ಡಿಗ್ ಅಥವ್ ಲ್ೇಸ್ ಗ್ ಇದ್.

95387 56409, 93410 21209

WANTED TEACHERS 
D.Ed., / NTC : 03 

BSc BEd : 02
BA.B.Ed., 02            

NISARGA CONVENT & HIGH  SCHOOL
SOG Badavane & Nituvalli Branch, Davangere

Contact us: 87927 02690, 
9986226454, 9844443374

ದ್ವಣಗ್ರ್ ಎಂಸಿಸಿ ಎ ಬ್ಲಿರ್, ರ್ಡಿಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 
ಸಕಯಾಲ್, ಸಿಗಂಧೂರ್ೇಶವಾರಿ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ 
ಮ್ಲ್ೇಕರ್ದ ಸಂತ್ೂೇಷ್ ಕ್ಮ್ರ್  (52) 
ಇವರ್ ದಿನ್ಂಕ 22.07.21ರ ಗ್ರ್ವ್ರ 
ಬ್ಳಿಗಗ್ೆ 6 ಗಂಟ್ಗ್ ನಧನರ್ಗಿರ್ತ್ತಿರ್. ಪತ್ನು, 
ಇಬಬರ್ ಗಂಡ್ ಮಕಕೆಳು ಹ್ಗೂ ಅಪ್ರ 
ಬಂಧ್ಗಳನ್ನು ಅಗಲ್ರ್ವ ಮೃತರ 
ಅಂತಯಕ್್ರಯ್ಯನ್ನು ದಿ.22.07.21ರ 
ಗ್ರ್ವ್ರ ಸಂಜ್ 5.00 ಗಂಟ್ಗ್ 
ಆನಂದಪುರ, ಸ್ಗರ ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ 
ನ್ರವ್ೇರಿಸಲ್ಯಿತ್.

ಸಿಂತ�ೂೇಷ್ ಕುಮಾರ್ 
ನಿಧನ

ವಾಣಿಜಯು ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗ�ಗ� 
ನಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡ್ವಣ್, ಗಂಗೂಬ್ಯಿ 
ಹ್ನಗಲ್ ಪ್ರ್ಯಾ ಎದ್ರಿಗ್, ವ್ಣಿಜಯ 

ಕಟಟಿಡ ಬ್ಡಿಗ್ಗ್ ಇದ್. (ಕ್ೇರ್ ವ್ರ್  ಪಕಕೆ) 
ಕಛ್ೇರಿಗ್, ಮಳಿಗ್ಗ್, ಜಮ್ ಗ್ ಸೂಕತಿವ್ಗಿದ್. 

ನ್ಲಮಹಡಿ-1050 ಚ.ಅಡಿ.,  
1ನ್ೇ ಮಹಡಿ-1200 ಚ.ಅಡಿ.

94480 06365

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡ್ವಣ್, ಬಿ ಬ್ಲಿರ್, 

2ನ್ೇ ಮ್ಖಯ ರಸ್ತಿ, 3831,  
1ನ್ೇ ಮಹಡಿ, 2 ಬ್ಡ್  ರೂಂ 

ಮನ್ ಬ್ಡಿಗ್ಗ್ ಇದ್.

94480 06365

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ತರಳಬ್ಳು ಬಡ್ವಣ್, ಮ್ಗನೂರ್ 
ಬಸಪ್ಪ ಶ್ಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಪ್ಲ್ಕ್ ಮತ ತ್ಿ 

ಬ್ೂೇರ್ ವ್ಲ್  ಸೌಲಭಯ ಇರ್ವ 
1ನ್ೇ ಮಹಡಿಯ 2 ಬ್ಡ್ ರೂಂ ಮನ್ 

ಬ್ಡಿಗ್ಗ್ ಇದ್. (ಸಸಯಹ್ರಿಗಳಿಗ್ ಮ್ತ್ರ)

94488 12704

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ�
ದ್ವಣಗ್ರ್ KHBಯಲ್ಲಿ ಪೂವಯಾದಿಕ್ಕೆನ 30x50, 
ಚದ್ರ ಅಡಿ, 1500 & ಜ್.ಹ್ಚ್.  ಪಟ್ೇಲ್ 

ಬಡ್ವಣ್ಯಲ್ಲಿ 2 BHK ಇರ್ವ 
2 ಮನ್ಗಳು ಬ್ಡಿಗ್ಗ್/ಲ್ೇಜ್ ಗಿದ್.

94488 74011

ಹ�ಸರು ಬದಲಾವಣ� 
ಶ್ರೇಮತ್ ಉಮ್ದ್ೇವಿ ಎಸ್. ಕ್ೂೇಂ. ಕ್.ಕ್. ಲ್ಂಗಯಯ 53 ವಷಯಾ 
ವ್ಸ 2353/1, 9ನ್ೇ ಮೆೇನ್, MCC `ಎ' ಬ್ಲಿರ್, ದ್ವಣಗ್ರ್ 
ವ್ಸಿಯ್ದ ನ್ನ್ ನನನು ಆಧ್ರ್ ಕ್ಡ್ಯಾ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆೇಲಕೆಂಡ 
ಹ್ಸರಿದ ದ್ಾ, SSLC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮತ್ ಉಮ್ದ್ೇವಿ ಎಸ್. 
ಬದಲ್ ಉಮ್ದ್ೇವಿ ಎಂದ್ಗಿದ್ದಾ ಈ ಎರಡೂ ಹ್ಸರ್ಗಳೂ 
ನನನುದ್ೇ ಆಗಿದ ದ್ಾ, ಇನ್ನು ಮ್ಂದ್ ನನನು ಎಲ್ಲಿ ದ್ಖಲ್ಗಳಲೂಲಿ 
ಶ್ರೇಮತ್ ಉಮ್ದ್ೇವಿ ಎಸ್. ಎಂಬ ಹ್ಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಮ್ಂದ್ವರ್ಯ್ತ್ತಿೇನ್ಂದ್ ದಿನ್ಂಕ: 19.07.2021 ರಂದ್ 
ನ್ೂೇಟರಿ ದ್ವಣಗ್ರ್ಯವರ ಮ್ಂದ್ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ್ದಾೇನ್.

ಸಹಿ/- ಶರೂೇಮತ್ ಉಮಾದ�ೇವಿ ಎಸ್.

ಮನ� ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ� 
ದ್ವಣಗ್ರ್ ನಗರದ ದ್ೇವರ್ಜ ಅರಸ್, 
ಬಡ್ವಣ್, `ಎ' ಬ್ಲಿರ್, 11ನ್ೇ ಕ್್ರಸ್, ಮನ್ ನಂ. 
209 ವ್ಸ ತ್ಿ ಬದಧವ್ಗಿರ್ವ ಪೂವಯಾ ದಿಕ್ಕೆ, ವ್ಸದ 
ಮನ್ 2 ಅಟ್ಯಚ್ಡಿ ಬ್ಡ್ ರೂಂ, 1 ಡ್ೈನಂಗ್ ಹ್ಲ್, 
1 ಟ್.ವಿ. ರೂಂ, ಅಡ್ಗ್ ಮನ್ ಮತ್ತಿ ಕ್ಮನ್ 
ಬ್ತ್ ರೂಂ ಹ್ಗೂ ಟ್ಯ್ಲಿಟ್ ವುಳಳು 2400 
ಚದ್ರಡಿಯಲ್ಲಿ 1600 ಚದರದ ಮನ್ ಹ್ಗ್ 800 
ಚದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಡಯಾನ್ ಹ್ಗೂ ಕ್ರ್ 
ಪ್ಕ್ಯಾಂಗ್ ವಯವಸ್ಥಾಯ್ಳಳು ಮನ್ ಮ್ರ್ಟಕ್ಕೆದ್.
ಚಿಂದರೂಕಾಿಂತ್ ಎಸ್.ಜ�. ,94488 73236

ಶಶಕಾಿಂತ್ ಎಸ್.ಜ�. 93410 67043
ವನಮಾಲ ಎಸ್.ಜ�., 98442 31248

ಸವಿತಾ ಎಸ್.ಜ�., 94814 17793

ಕಡಿಮೆ ಬ�ಲ�ಯಲಲಿ
Sanitizer 5 ltr Can 450 Rs, organic, 
Natural sanitizer 550 Rs, Trueview 

oximeter 800 Rs, (2 years Replacement 
warranty), Vaporizer 150 Rs, Anti fog 

Face Guard, All Covid-19 Products 
Available in 70% Discount.

Contact - 80882 10419

2BHK House 
For Rent/Lease
2 BHK Furnished House & Independent 
Single Room First Floor with own bore 
and Munipal water available for Rent/
Lease Near Vidyanagar 1st Bus Stop, 

Davanagere. Contact
99808 22722

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�
KSRTC ನಮಮಾ ಕ್ಗ್ೂೇಯಾ (ಪ್ಸಯಾಲ್ ) 

ಆಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ   ಕ್ಲಸ ಮ್ಡಲ್ ಬ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತಿ ದ್ವಣಗ್ರ್  ಅನ್ಭವವುಳಳು  ಪುರ್ಷರ್  

ಬ್ೇಕ್ಗಿದ್ದಾರ್. ಸಥಾಳ: KSRTC ಬಸ್ಟಿಯಂಡ್ 
ಹ್ೈಸೂಕೆಲ್ ಮೆೈದ್ನ ಎವಿಕ್ ಕ್ಲ್ೇಜ್  ರ್ೂೇಡ್  

ಹ್ಚಿಚುನ ಮ್ಹಿತ್ಗ್ಗಿ
91130 03868, 99721 25172

ಮನ�ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವ�
ಬಸವ್ೇಶವಾರ ಲ್ೇಔಟ್  ಪೂವಯಾ ಕ್ಳಗ್ ಎರಡ್ 

ಮನ್ ಮೆೇಲ್ ಡೂಪ್ಲಿರ್ಸ್ , ಪೂವಯಾ, ಕ್ಳಗ್ ಮೆೇಲ್ 
ಮನ್ ಮತ್ತಿ ಮೆೇಲ್ ಅಟ್ಯಚ್  ರೂಂ, ಪಶಚುಮ 

30x45 ಮತ್ತಿ ಪಶಚುಮ ಡೂಪ್ಲಿರ್ಸ್  
ಐಗೂರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್  

99457 02495

ಮನ�ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವ�
ಎಸ್ .ಎಸ್  `ಎ' ಬ್ಲಿರ್  ಉತತಿರ ಕ್ಳಗ್ ಮನ್, ಮೆೇಲ್ 
2 ಮನ್ ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ ಅಟ್ಯಚ್  ರೂಂ, ಎಸ್ .ಎಸ್  
`ಬಿ' ಬ್ಲಿರ್  ಪೂವಯಾ 3 BHK ಡೂಪ್ಲಿರ್ಸ್ , ಪೂವಯಾ 

ಕ್ಳಗ್ 1 ಮನ್ ಮೆೇಲ್ 1 ಮನ್ ಮತ್ತಿ ಮೆೇಲ್ ಅಟ್ಯಚ್  
ರೂಂ, ಪೂವಯಾ 30x50 ಉತತಿರ 20x30
ಐಗೂರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್  

99457 02495

2 BHK ಮನ� /ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗ� ಇದ�
ಉತತಿರ ದಿಕ್ಕೆನ 2 BHK  ಗೌ್ರಂಡ್ ಫಲಿೇರ್ ಮನ್  ಹ್ಗೂ 

ವಿಶ್ಲವ್ದ ರೂಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರ್ಪ್್ರಸ್ಂಟ್ೇಟ್ವ್ಸ್, 
ಲ್ಕಚುರಸ್ಯಾ, ಮ್ನ್ಯೇಜರ್ ಗಳಿಗ್ ಯೇಗಯವಿದ ದ್ಾ 

ಬ್ಡಿಗ್ಗಿದ್.ಆಂಜನ್ೇಯ ಬಡ್ವಣ್ 18 ನ್ೇ ಕ್್ರಸ್ 
ನಲ್ಲಿರ್ೂೇ ಸಿದ್ದಾೇಶವಾರ ಕ್ಲ್ೇಜ್ ,BIET ಕ್ಲ್ೇಜ್ , 

ಚ್ೇತನ ಕ್ಲ್ೇಜಗ್ ಹತ್ತಿರವಿದ್.
9535282899, 9916882209

ಹ�ೂಸ ಹ�ೂಸ ಮನ�ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವ�
40x60 West 2 ಬ್ಡ್ ರೂಂ ಮನ್ 
ಸಿದದಾವಿೇರಪ್ಪ ಬಡ್ವಣ್ಯಲ್ಲಿ, 30x50 
North, 4 ಬ್ಡ್  ರೂಂ ಮನ್ ಡೂಪ್ಲಿರ್ಸ್  

ಮನ್, ಡ್ಬ್ ಸ್ಟಿಪ್  ಹತ್ತಿರ 
ಐನಳಿಳಿ ಚನ್ನಬಸಪಪ ಏಜ�ಿಂಟ್

99166 12110

ಸ�ೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವ�
30x40 East LIC ಕ್ಲ್ೂೇನಯಲ್ಲಿ, 
30x38, 30x38 East ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ 

ವಿವ್ೇಕ್ನಂದ ಬಡ್ವಣ್ಯಲ್ಲಿ, 70x50 
ಕ್ನಯಾರ್  ಆಂಜನ್ೇಯ ಬಡ್ವಣ್ಯಲ್ಲಿ

ಐನಳಿಳಿ ಚನ್ನಬಸಪಪ ಏಜ�ಿಂಟ್
99166 12110

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�
 ಡಿಟ್ಪಿ ಆಪರ್ೇಟರ್  ಹ್ಗೂ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ಅಪಿಲಿಕ್ೇಶನ್ 

ಹ್ಕಲ್ ಅನ್ಭವವಿರ್ವವರ್  ಬ್ೇಕ್ಗಿದ್ದಾರ್. 
ಸಂಬಳ/ಕಮಿೇಷನ್ ಆಧ್ರದ ಮೆೇಲ್ ಕ್ಲಸ ಮ್ಡಲ್ 

ಇಚಿಛಿಸ್ವವರ್ ಸಂಪಕ್ಯಾಸಿ
ಚಿಂದನಾ ಜ�ರಾಕ್ಸ್ ಸ�ಿಂಟರ್

4ನ್ೇ ಮೆೇನ್, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎಟ್ಎಂ ಎದ್ರ್, ರ್ಂ & ಕ್ೂೇ ಸಕಯಾಲ್, 
ಪಿ.ಜ್.ಬಡ್ವಣ್, ದ್ವಣಗ್ರ್.

ಮೊ: 9844354514, 8660886694 

ಸ�ೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವ�
ಶವ ಪ್ವಯಾತ್ ಬಡ್ವಣ್ ಪೂವಯಾ 30x40, 

40x38, 30x50 , 40x60, ಪಶಚುಮ 30x46, 
40x30, 38.5x40, ಜ್.ಹ್ಚ್  ಪಟ್ೇಲ್  ಬಡ್ವಣ್ 
ಪೂವಯಾ 30x50 ಪಶಚುಮ 30x50, ದಕ್್ಷಣ 20x30

ಐಗೂರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್  
99457 02495

ಮನ� ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ�
ನಟ್ವಳಿಳು ಹ್ಚ್ .ಕ್.ಆರ್  ಸಕಯಾಲ್  

ಹತ್ತಿರ 15x42, ದಕ್್ಷಣ ದಿಕ್ಕೆ, 
3 ಅಂತಸಿತಿನ ಮನ್ ಮ್ರ್ಟಕ್ಕೆದ್.

91089 22493
90365 47479

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�
ಟ್ೈಲರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಭವವುಳಳು ಮಹಿಳ್ 

ಟ್ೈಲರ್ ಗಳು ಬ್ೇಕ್ಗಿದ್ದಾರ್.
ಲಾರ�ನ್ಸ್  ಕಾಲಿತ್ಿಂಗ್  ಪ�ರೂೈ.ಲ

ಎಿಂ.ಎಸ್.ಆರ್  ಟ�ಕ್ಸ್  ಟ�ೈಲ್ಸ್ 
ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೇಸ್  ರ್ೂೇಡ್ , ಕರೂರ್ 

ಇಂಡಸಿಟಿ್ರೇಯಲ್  ಏರಿಯ್ ದ್ವಣಗ್ರ್.
88848 35899, 98444 25123

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�
ದ್ವಣಗ್ರ್, ಹರಿಹರ, ರ್ಣ್ೇಬ್ನೂನುರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ 
ಮ್ಡಲ್ ಸ್ಕೂಯರಿಟ್ ಗ್ಡ್ಸ್ಯಾ ಗಳು ಬ್ೇಕ್ಗಿದ್ದಾರ್. 

ESI/PF ಸೌಲಭಯವಿರ್ತತಿದ್.
ಹ್ೈ ಆಲಟ್ಯಾ  ಸ್ಕೂಯರಿಟ್ ಸವಿೇಯಾಸ್  (ರಿ)

ಮ್ಸಿಲಿಂ ಹ್ಸ್ಟಿಲ್ , ದ್ವಣಗ್ರ್.
93530 33253, 78990 15677

ಚಿರಸ್ಮರಣ�
ಶರೂೇಮತ್ ಮಠದ ಕ�ೂಟರೂಮ್ಮ 

ಹಾಲಯಯು, ಬಸಾಪುರ
(1923-2010)
ನೀವು ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯರಾಗಿ  

ಹನ�ನೊಿಂದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳ�ದವು, 
ನೀವು ಕಟ್ಟಿಕ�ನಟಟಿ ಸನರಿನಡಿಯಲಲಿ, 

ನೀವು ಬ�ಳಗಿಸಿಟುಟಿ  

✦ ಶರೂೇಮತ್ ಗುರುಸಿದದಾಮ್ಮ ಶವಮೂತ್ತಯಯು 
✦ ಶರೂೇಮತ್ ಅನ್ನಪ್ಣ್ತ ವಾಮದ�ೇವಯಯು 
✦ ಶರೂೇಮತ್ ಕಮಲಮ್ಮ ಶರೂೇ ಬಿ.ಎಿಂ. ಕ�ೂಟರೂಯಯು 
✦ ಶರೂೇ ಬಾ.ಮ. ಬಸವರಾಜಯಯು
    ಮೊಮ್ಮಕಕಿಳು, ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕಕಿಳು, ಬಿಂಧು-ಬಾಿಂಧವರು.

ಹ�ನೀದ ದೀಪದಡಿಯಲಲಿ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿಟುಟಿ ಹ�ನೀದ 
ಬುತ್ತಿಯನುೊಣುಣುತಾತಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ�ಯಲಲಿರುವ...

ಓದುಗರ ಗಮನಕ�ಕಿ
ಪತ್ರೂಕ�ಯಲಲಿ ಪರೂಕಟವಾಗುವ ಜಾಹಿೇರಾತುಗಳು 
ವಿಶಾವಾಸಪ್ಣ್ತವ�ೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲಲಿನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲ�ೂೇಪ, ದ�ೂೇಷ, ಗುಣಮಟ್ಟ 
ಮುಿಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವ್ತಜನಿಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರ�ೂಡನ�ಯೇ ವಯುವಹರಿಸಬ�ೇಕಾಗು 
ತ್ತದ�. ಅದಕ�ಕಿ ಪತ್ರೂಕ� ಜವಾಬಾಧಾರಿಯಾಗುವುದಲಲಿ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವಯುವಸಾಥಾಪಕರು

ವಿದುಯುತ್ ಸಪಶ್ತ : ಕ�ಇಬಿ  
ಗುತ್್ತಗ� ನೌಕರನ ಸಾವು

ದ್ ವ ಣ ಗ್ ರ್ , 
ಜ್.23- ದ್ರಸಿತಿ ವ್ೇಳ್ 
ವಿದ್ಯತ್ ಸ್ಪಶಯಾಸಿ 
ಕ್ಇಬಿ ಗ್ತ್ತಿಗ್ ನೌಕರ 
ಸ್ ವಿ ಗಿೇ ಡ್ ಗಿ ರ್ ವ 
ಘಟನ್ ಚನನುಗಿರಿ 

ತ್ಲೂಕ್ನ ಬಸವ್ಪಟಟಿಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ 
ನಡ್ದಿದ್. ಪ್ರವಿೇಣ್ (30) ಮೃತಪಟಟಿ  
ಗ್ತ್ತಿಗ್ ನೌಕರ. ಮಳ್ ನಡ್ವ್ಯೂ 
ಟ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೂಂದರ್ ಇದದಾ ಕ್ರಣ ತಂತ್ 
ಸರಿ ಮ್ಡಲ್ ಹ್ೂೇದ್ಗ ವಿದ್ಯತ್ 
ಹರಿದ್ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿಯ್ೇ  ಸ್ವನನುಪಿ್ಪದ್ದಾನ್.  

ಬಿಎಸ್ ವ�ೈ ನನಗ�ೇನೂ ಹ�ೇಳಿಲಲಿ 
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಉತತಿರಿಸಿದ ಅವರ್, ಈಗ 
ನನಗ್ ವಯಸ್ಸ್ಗಿದ್, ವಯಸ್ಸ್ ಇದಿದಾದದಾರ್ೇ ಸಿಎಂ 
ಆಗ್ತ್ತಿದ್ದಾ. ಏನ್ ಮ್ಡ್ವುದ್ ವಯಸ್ಸ್ ಇಲಲಿ. 
ಇದ್ೇ ಕ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮಮಾನದ್ದಾೇನ್. ಈಗ ಅಖಿಲ 
ಭ್ರತ ವಿೇರಶ್ೈವ ಮಹ್ಸಭ್ಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ 
ಇದ್. ಅದ್ೇ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಕ್ ಎಂದ್ ಮ್ಗ್ಳನುಕಕೆರ್.

ಪುನರ್ ರಚನ�ಯಾಗಲದ� 
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕ್ಳಿತ್ರಬ್ೇಕ್? ನ್ವು 
ಹ್ೂೇದರ್ ಬ್ೇರ್ಯವರ್ ಬರ್ತ್ತಿರ್ ಎಂದ್ 
ಹ್ೇಳಿದರ್. ಕ್ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಷಯಾವಧಯಾನ್, 
ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸ್ದ್ ಅಂಥವರನ್ನುೇ ಕ್ೈ 
ಬಿಡಲ್ಗಿದ್. ಯ್ವಕರಿಗ್ ಅವಕ್ಶ 
ಕ್ೂಟ್ಟಿರ್ವುದಕ್ಕೆ ಸಂತ್ೂೇಷ ಪಡ್ತ್ತಿೇವ್. 
ಕ್ೇಂದ್ರ ನ್ಯಕರ್ ಏನ್ೇ ತ್ೇಮ್ಯಾನ 
ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೂಂಡರೂ ಸ್ವಾಗತ್ಸ್ತ್ತಿೇನ್ ಎಂದ್ 
ಹ್ೇಳಿದರ್.

ಈಶವಾರಪ್ಪ ಮ್ಖಯಮಂತ್್ರಯ್ಗಲ್ೇ 
ಎಂದ್ ಕ್ಲವರ್ ಹ್ೇಳಿರ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್್ಷೇಪ 
ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದ ಅವರ್, ಗ್ೂಂದಲದಲ್ಲಿ ನನನು 
ಹ್ಸರ್ ತರಬ್ೇಡಿ. ಕ್ೈ ಮ್ಗಿದ್ ಪ್್ರಥಯಾನ್ 
ಮ್ಡ್ತ್ತಿೇನ್, ನನನು ಹ್ಸರ್ ಮ್ಖಯಮಂತ್್ರ 
ವಿಚ್ರಕ್ಕೆ ತರಬ್ೇಡಿ ಎಂದರ್.

ಎಇಇ ಸ�ೇರಿ ಮೂವರು ಎಸಿಬಿ ಬಲ�ಗ�
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಗ್ತ್ತಿಗ್ದ್ರ ವ್ೈ.ಪಿ.ಸಿದದಾನ ಗೌಡಗ್ 
ನೇಡಬ್ೇಕ್ತ್ತಿ. ಆದರ್, ಬಿಲ್ ಚ್ರ್ ನೇಡಲ್ 
ಜಗಳೂರ್ ತ್ಲೂಲಿಕ್ ಪಂಚ್ಯತ್  ರ್ಜ್ 
ಇಂಜನಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಖ್ಯ ಸಹ್ಯಕ ಕ್ 
ಯಯಾಪ್ಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಶವಕ್ಮ್ರ, ಪ್ರಥಮ 
ದಜ್ಯಾ ಸಹ್ಯಕ ಮಂಜ್ರ್ಜ್ ಅವರ್ ಗ್ತ್ತಿಗ್ 
ದ್ರ ಅರವಿಂದ್ ಪ್ಟ್ೇಲ್ ಮ್ಖ್ಂತರ 1 ಲಕ್ಷದ 
8 ಸ್ವಿರ ರೂ. ಲಂಚದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದದಾರ್. 

ಅಲಲಿದ್ೇ ಇಂದ್ ಸಂಜ್ ಸಂಜ್ ಜಗಳೂರಿನ 
ಪಂಚ್ಯತ್ ರ್ಜ್ ಇಂಜನಯರಿಂಗ್ 
ಇಲ್ಖ್ಯ ಸಹ್ಯಕ ಕ್ಯಯಾಪ್ಲಕ 

ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಮಗ್ರಿಯ 
ಗ್ತ್ತಿಗ್ದ್ರ ವ್ೈ.ಪಿ.ಸಿದಧನಗೌಡ ಬಳಿಯಿಂದ 1 
ಲಕ್ಷದ 8 ಸ್ವಿರ ರೂ. ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು 
ಸಿವಾೇಕರಿಸ್ವ್ಗ ಎಸಿಬಿ ಎಸಿ್ಪ ಜಯಪ್ರಕ್ಶ್ 
ಮ್ಗಯಾದಶಯಾನದಲ್ಲಿ ಡಿವ್ೈಎಸಿ್ಪ ಎಂ. ಪ್ರವಿೇಣ್ 
ನ್ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಕಟಿರ್ ರವಿೇಂದ್ರ ಎಂ.
ಕ್ರ್ಬಗಟ್ಟಿ ದ್ಳಿ ಮ್ಡಿ ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ 
ಪಡ್ದಿದ್ದಾರ್.  ದ್ಳಿ ವ್ೇಳ್ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ್ದ 
ಆಂಜನ್ೇಯ, ಉಮೆೇಶ್, ಬಿೇರ್ೇಶಪ್ಪ, ಕಲ್ಲಿೇಶಪ್ಪ, 
ಮೇಹನ್ ಕ್ಮ್ರ್, ಧನರ್ಜ್, ವಿನ್ಯಕ, 
ನೂರ್ಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರ್.

ರ�ಡ್ ಅಲಟ್್ತ 
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಉಂಟ್ಗಿದ್ ಎಂದ್ 
ರ್ಜಯ ವಿಕ್ೂೇಪ ನವಯಾಹಣ್ ಪ್್ರಧಿಕ್ರದ 
ಆಯ್ಕತಿ ಡ್. ಮನ್ೂೇಜ್ ರ್ಜನ್ 
ಹ್ೇಳಿದ್ದಾರ್.

ಕೃಷ್ಣ, ಕ್ವ್ೇರಿ, ತ್ಂಗಭದ್್ರ, ಭಿೇಮ, 
ಕಪಿಲ್ ಹ್ಗೂ ಮಲ್ನ್ಡ್ ಮತ್ತಿ ಕರ್ವ 
ಳಿಯ ಹಲವು ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕೆ ಹರಿಯ್ತ್ತಿವ್. 
ಮಳ್ಯಿಂದ ಮೂವರ್ ಸ್ವನನುಪಿ್ಪದ್ದಾ, 
ಇಬಬರ್ ಕಣಮಾರ್ಯ್ಗಿದ್ದಾರ್. ಇದ್ವರ್ಗೂ 
8,733 ಜನರನ್ನು ಸ್ರಕ್್ಷತ ಸಥಾಳಗಳಿಗ್ 
ತಲ್ಪಿಸಲ್ಗಿದ್. ರ್ಜಯ ಸಕ್ಯಾರ 80 
ಕ್ಳಜ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತ್ರ್ದಿದ್ದಾ, ಅಲ್ಲಿ 
4,964 ಜನರ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ದಿದ್ದಾರ್.

ದಕ್್ಷಣ ಕನನುಡ, ಉಡ್ಪಿ, ಉತತಿರ ಕನನುಡ, 
ಶವಮಗಗೆ, ಚಿಕಕೆಮಗಳೂರ್, ಹ್ಸನ 
ಹ್ಗೂ ಕ್ೂಡಗ್ ಜಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಂದಿನ 24 
ಗಂಟ್ಗಳಿಗ್ ಕ್ಂಪು ಎಚಚುರಿಕ್ ನೇಡಲ್ಗಿದ್. 
ಬ್ಳಗ್ವಿ ಹ್ಗೂ ಧ್ರವ್ಡ ಜಲ್ಲಿಗಳಿಗ್ 
ಹಳದಿ ಎಚಚುರಿಕ್ ನೇಡಲ್ಗಿದ್.

ನಾಯಕನ ಹುಡುಕಾಟಕ�ಕಿ ಸಿಂತ�ೂೇಷ್ 

ಭದ್ರಾ ಜಲ್ಶಯ
ಇಿಂದನ ಮಟ್ಟ : 171 ಅಡಿ 1 ಇಿಂಚು
ಒಳ ಹರಿವು : 39286 ಕೂಯುಸ�ಕ್ಸ್
ಹ�ೂರ ಹರಿವು : 478 ಕೂಯುಸ�ಕ್ಸ್
ಹಿಿಂದನ ವಷ್ತದುದಾ :  153.7 ಅಡಿ

ಗ್ರ್ವ್ರ ಒಂದ್ೇ ದಿನ ಜಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 
48.17 ಮಿ.ಮಿೇ. ಸರ್ಸರಿ ಮಳ್ಯ್ಗಿದ್ದಾ, 
43.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಂದ್ಜ್ ನಷಟಿ 
ಸಂಭವಿಸಿದ್.

ಹ್ೂನ್ನುಳಿ ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ ಹ್ಚ್ಚು 
ಅಂದರ್ 88.10 ಮಿ.ಮಿೇ. ಮಳ್ಯ್ಗಿದ್. 
ಚನನುಗಿರಿ 38.63, ಹರಿಹರ 57.80, ಜಗ 
ಳೂರ್ 17.88 ಹ್ಗೂ ದ್ವಣಗ್ರ್ ತ್ಲೂಲಿ 
ಕ್ನಲ್ಲಿ 38.45 ಮಿ.ಮಿೇ. ಮಳ್ಯ್ಗಿದ್.

ದ್ವಣಗ್ರ್ ತ್ಲೂಲಿಕ್ 
ವ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿಯ್ೇ 25 ಕಚ್ಚು ಮನ್ಗಳಿಗ್ 
ಭ್ಗಶಃ ಹ್ನಯ್ಗಿದ ದ್ಾ, 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ನಷಟಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್. ಹರಿಹರ ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ 1 
ಪಕ್ಕೆ ಮನ್ಗ್ ಪೂಣಯಾ ಹ್ನಯ್ಗಿದ್ದಾ 2 
ಲಕ್ಷ ರೂ., 1 ಪಕ್ಕೆ ಮನ್ಗ್ ಭ್ಗಶಃ 
ಹ್ನಯ್ಗಿದ್ದಾ 50 ಸ್ವಿರ ರೂ., 1 ಕಚ್ಚು 
ಮನ್ಗ್ ಪೂಣಯಾ ಹ್ನಯ್ಗಿದ್ದಾ, 1 ಲಕ್ಷ 
ರೂ. ಮತ್ತಿ  4 ಕಚ್ಚು ಮನ್ ಭ್ಗಶಃ 
ಹ್ನಯ್ಗಿದದಾರಿಂದ  2.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸ್ೇರಿ 
ಒಟ್ಟಿ 5.65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಂದ್ಜ್ ನಷಟಿ 

ಸಂಭವಿಸಿದ್.
ಹ್ೂನ್ನುಳಿ ತ್ಲೂಲಿಕ್ ವ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ 21 

ಪಕ್ಕೆ ಮನ್ ಭ್ಗಶಃ ಹ್ನಯ್ಗಿದ್ದಾ, 9.30 
ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮತ್ತಿ 1 ಕಚ್ಚು ಮನ್ಗ್ ಪೂಣಯಾ 
ಹ್ನಯ್ಗಿದ್ದಾ, 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.  ಸ್ೇರಿ 
ಒಟ್ಟಿ 11.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಂದ್ಜ್ ನಷಟಿ 
ಸಂಭವಿಸಿದ್.

ನ್ಯಮತ್ ತ್ಲೂಲಿಕ್ ವ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ 8 
ಪಕ್ಕೆ ಮನ್ಗಳಿಗ್ ಭ್ಗಶಃ ಹ್ನಯ್ಗಿದ್ದಾ, 
2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. 1 ಕಚ್ಚು ಮನ್ ಭ್ಗಶಃ 
ಹ್ನಯ್ಗಿದ್ದಾ, 25 ಸ್ವಿರ ರೂ. ಸ್ೇರಿ  
ಒಟ್ಟಿ 2.55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಂದ್ಜ್ ನಷಟಿ 
ಸಂಭವಿಸಿದ್.

ಚನನುಗಿರಿ ತ್ಲೂಲಿಕ್ ವ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ 19 
ಪಕ್ಕೆ ಮನ್ಗಳಿಗ್ ಭ್ಗಶಃ ಹ್ನಯ್ಗಿದ್ದಾ, 
8.90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಂದ್ಜ್ ನಷಟಿ 
ಸಂಭವಿಸಿದ್ ಜಗಳೂರ್ ತ್ಲೂಲಿಕ್ 
ವ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಕಚ್ಚು ಮನ್ಗಳಿಗ್ ಭ್ಗಶಃ 
ಹ್ನಯ್ಗಿದ್ದಾ, 13.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ಅಂದ್ಜ್ ನಷಟಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್.

48.17 ಮಿ.ಮಿೇ. ಮಳ�, ಮನ�ಗಳಿಗ� ಹಾನಿ

ತುಿಂಗಭದಾರೂ ನದಯಲಲಿ ನಿೇರಿನ ಹರಿವು ಹ�ಚಾಚಾದ ಕಾರಣ ಉಕಕಿಡಗಾತ್ರೂ 
-ಫತ�್ತೇಪುರ ರಸ�್ತ ನಡುವಿನ ಸ�ೇತುವ� ನದ ಹಿನಿ್ನೇರಿನಲಲಿ ಮುಳಗಡ� ಆಗಿದುದಾ .ರಸ�್ತ 

ಸಿಂಪಕ್ತ ಕಡಿತ ಗ�ೂಿಂಡಿದ�

ಸತತ ಮಳ�ಯಿಂದಾಗಿ ಕ�ೂಮಾರನಹಳಿಳಿ  
ಬಳಿ ಭದಾರೂ ಮುಖಯು ಕಾಲುವ�ಯಲಲಿ  

3 ಅಡಿ ನಿೇರು ಹರಿಯುತ್್ತದ�

ಧಾರಾಕಾರ ಮಳ�ಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶವಾ ವಿಖಾಯುತ ಜ�ೂೇಗ 
ಜಲಪಾತವು ಮೆೈದುಿಂಬಿ ಹರಿಯುತ್್ತದುದಾ, ರಾಜ, ರಾಣಿ, 

ರ�ೂೇರರ್, ರಾಕ�ಟ್ ವ�ೈಭವ ಮೆೇಳ�ೈಸುತ್್ತದ�.

ಹ�ಚಿಚಾದ ತುಿಂಗಾ, ಭದಾರೂ ಒಳ ಹರಿವು

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಫತ್ತಿೇಪುರ, 
ಉಕಕೆಡಗ್ತ್್ರ ನಡ್ವಿನ ಸಂಪಕಯಾ ಸ್ೇತ್ವ್ 
ಮ್ಳುಗಿದ್ದಾ, ಹರಿಹರ ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಂದ 
ಉಕಕೆಡಗ್ತ್್ರ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಆ ಭ್ಗದ 
ಹಳಿಳುಗಳಿಗ್ ತ್ರಳುವ ವ್ಹನಗಳ ಸಂಚ್ರ 
ಬಂದ್  ಆಗಿದ್. 

ಉಕಕೆಡಗ್ತ್್ರಗ್ ಬರ್ವವರ್ 
ತ್ಮಿಮಾನಕಟ್ಟಿ, ಮ್ಳನ್ಯಕನಹಳಿಳು, 
ಮ್ಗಯಾವ್ಗಿ ಬರಬಹ್ದ್. ಮತ್ತಿ 
ಉಕಕೆಡಗ್ತ್್ರಗ್ ಬಂದ ಸಂದಭಯಾದಲ್ಲಿ ನದಿ 
ಸಮಿೇಪ ಯ್ರೂ ತ್ರಳದಂತ್ ಎಚಚುರಿಕ್ 
ವಹಿಸಬ್ೇಕ್ಂದ್ ದ್ೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟಿ  ಸಮಿತ್ 
ಕ್ಯಯಾದಶಯಾ ಸ್ರ್ೇಶ್ ಮನವಿ 
ಮ್ಡಿದ್ದಾರ್.

ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿದದಾ ನೂರ್ರ್ 
ಪಂಪ್ ಸ್ಟ್ ಗಳು ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೂಚಿಚು 
ಹ್ೂೇಗಿವ್ ಎಂದ್ ಆತಂಕ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿರ್ವ 
ರ್ೈತರ ಭತತಿದ ನ್ಟ್ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ತ್ೂೇಟದ 
ಬ್ಳ್ಗಳು ಜಲ್ವೃತಗ್ೂಂಡಿದ್. 
ಉಕಕೆಡಗ್ತ್್ರಯ ಅಜಜಿಯಯನ ದ್ೇವಸ್ಥಾನದ 
ಕ್ಳಗಡ್ ನದಿ ನೇರ್ ನ್ಗಿಗೆದ್ದಾ, ಅಲ್ಲಿದದಾ  
ಹಣ್್ಣ-ಕ್ಯಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ನೇರಿನಲ್ಲಿ 
ಮ್ಳುಗಿವ್.

ಅತತಿ ಭದ್್ರ ಜಲ್ಶಯಕ್ಕೆ ಒಳ 
ಹರಿವು ಮತತಿಷ್ಟಿ ಹ್ಚ್ಚುಗಿದ್. ಶ್ಕ್ರವ್ರ 
ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ 39.286 ಕೂಯಸ್ರ್ಸ್  ನೇರಿನ ಒಳ 
ಹರಿವು, ಸಂಜ್ 6 ಗಂಟ್ ವ್ೇಳ್ಗ್ 50 
ಸ್ವಿರ ಕೂಯಸ್ರ್ಸ್ ಗ್ ಏರಿಕ್ಯ್ಗಿದ್. 
ಜಲ್ಶಯ ನೇರಿನ ಮಟಟಿ 173 ಅಡಿ 
ಆಗಿದ್. 71.535 ಟ್ಎಂಸಿ ಸ್ಮಥಯಯಾ 
ಜಲ್ಶಯದಲ್ಲಿೇಗ 54.052 ಟ್ಎಂಸಿ 
ನೇರ್ ಸಂಗ್ರಹವ್ಗಿದ್. ಕಳ್ದ ವಷಯಾ ಈ 
ದಿನ ಜಲ್ಶಯದಲ್ಲಿ 153 ಅಡಿ 7 ಇಂಚ್ 

ನೇರಿತ್ತಿ. ಕಳ್ದ ವಷಯಾಕ್ಕೆ ಹ್ೂೇಲ್ಸಿದರ್ 
19 ಅಡಿ ನೇರ್ ಹ್ಚ್ಚು ದ್ಖಲ್ಗಿದ್.

ಜಲ್ಶಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಹರಿಯ್ತ್ತಿರ್ವ 
ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿೇ ಇನೂನು 4-5 ದಿನ ನೇರ್ 
ಹರಿದರ್ ಡ್ಯಂ ಭತ್ಯಾಯ್ಗಲ್ದ್ ಎಂದ್ 
ಭದ್್ರ ಕ್ಡ್ ಅಧಯಕ್್ಷ ಪವಿತ್ರ ರ್ಮಯಯ 
ವಿಶ್ವಾಸ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರ್. ಭದ್್ರ 
ಜಲ್ಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟಟಿ 186 
ಅಡಿಗಳ್ಗಿರ್ತತಿದ್.

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲಿಕ್ನಲಲಿ 231 ಮಿ.
ಮಿೇ. ಮಳ�: ಹರಿಹರ ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಗ್ರ್ವ್ರ ಒಂದ್ೇ ದಿನ 231 ಮಿಲ್ 
ಮಿೇಟರ್ ಮಳ್ಯ್ಗಿದ್ದಾ, 
ಮಲ್ೇಬ್ನೂನುರ್ ಹ್ೂೇಬಳಿಯ ಕ್ೂಪ್ಪ-1, 
ಉಕಕೆಡಗ್ತ್್ರ-1 ಮತ್ತಿ 
ಹ್ೂಳ್ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಲ್ಲಿ 2 ಮನ್ಗಳಿಗ್ 
ಭ್ಗಶಃ ಹ್ನಯ್ಗಿದ್ ಎಂದ್ ಉಪ 
ತಹಶೇಲ್ದಾರ್ ಆರ್. ರವಿ ತ್ಳಿಸಿದ್ದಾರ್.

ಹ್ೂಸಹಳಿಳು ಗ್್ರಮದ ಸ್ಮ್ರ್ 
150 ಎಕರ್ ಪ್ರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ದಿದದಾ 
ಈರ್ಳಿಳು, ಬ್ಳುಳುಳಿಳು ಬ್ಳ್ಗಳು ನೇರಿನಲ್ಲಿ 
ಮ್ಳುಗಡ್ಯ್ಗಿದ್ದಾ, ಸಥಾಳಕ್ಕೆ 
ತ್ೂೇಟಗ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಖ್ಯ ಸಹ್ಯಕ 
ನದ್ೇಯಾಶಕರ್ದ ರ್ೇಖ್, ಗ್್ರಮ 
ಲ್ಕ್ಕೆಧಿಕ್ರಿ ಸೌಮಯ ಭ್ೇಟ್ ನೇಡಿ 
ಪರಿಶೇಲನ್ ಮ್ಡಿದ್ದಾರ್.

ದ್ೇವರಬ್ಳಕ್ರ್ ಪಿಕಪ್ ಡ್ಯಂ ಗ್ ಒಳ 
ಹರಿವು ಹ್ಚ್ಚುಗಿದ್ದಾ, ಡ್ಯಂ ನಂದ ಭ್ರಿೇ 
ಪ್ರಮ್ಣದ ನೇರ್ 
ಹ್ೂರಬರ್ತ್ತಿರ್ವುದರಿಂದ ಬ್ಯಲದಹಳಿಳು 
ಹಳಳು ಅಪ್ಯಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ್ತ್ತಿದ್. 
ಗ್ಳದಹಳಿಳು-ಸಂಕ್ಲಿೇಪುರ ಗ್್ರಮಗಳ 
ನಡ್ವ್ ಇರ್ವ ಸಂಪಕಯಾ ಸ್ೇತ್ವ್ ಮೆೇಲ್ 

ಕ್ಗ್ ಹಳಳು ತ್ಂಬಿ ಹರಿಯ್ತ್ತಿದ್ದಾ, ಎರಡ್ 
ಗ್್ರಮಗಳ ಸಂಪಕಯಾ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್.

ಜಗಳಿಯ ಹಳಳುದಲೂಲಿ ಭ್ರಿೇ ನೇರ್ 
ಹರಿಯ್ತ್ತಿದ್ದಾ, ತಗ್ಗೆ ಪ್ರದ್ೇಶದ ಗದ್ದಾಗಳು 
ಜಲ್ವೃತವ್ಗಿವ್. ತಗ್ಗೆ ಪ್ರದ್ೇಶದ 
ತ್ೂೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ರ್ 2 ಅಡಿಯಷ್ಟಿ 
ನೇರ್ ನಂತ್ದ್. ಮಲ್ೇಬ್ನೂನುರ್-
ಕ್ಂಬಳೂರ್ ನಡ್ವ್ ಜಮಿೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಹರಿದ್ ಬರ್ವ ಹಳಳುದ ನೇರ್ 
ಹ್ೂಳ್ಯಂತ್ಗಿದ್. ಗದ್ದಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೂಳ್ಳು 
ಹ್ೂಡ್ಯ್ವಷ್ಟಿ ಮಳ್ ನೇರ್ ನಂತ್ದ್ದಾ, 
ಕ್ಲ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ್ ರಭಸವ್ಗಿ 
ಹರಿಯ್ತ್ತಿದ್. ಕ್ೂಮ್ರನಹಳಿಳು ಬಳಿ 
ಇರ್ವ ಭದ್್ರ ಮ್ಖಯ ಕ್ಲ್ವ್ಯಲ್ಲಿ 3 
ಅಡಿಗೂ ಹ್ಚ್ಚು ನೇರ್ ಹರಿದ್ ಬರ್ತ್ತಿದ್. 
ಈ ನೇರ್ ಸಸಿಮಡಿ ಬ್ಳ್ಸ್ವ ರ್ೈತರಿಗ್ 
ಅನ್ಕೂಲವ್ಗಲ್ದ್.

ಕ್ೂಮ್ರನಹಳಿಳು ಸಮಿೇಪದ 
ಗ್ಡಡಿಗಳಿಂದ ಮಳ್ ನೇರ್ ಬಸಿಯ್ತ್ತಿದ್ದಾ, 
ಹ್ಲವತ್ಯಾಸರ, ಕರಡಿಕಲ್ ಸರ ಮತ್ತಿ 
ಕನಯಾಳಳುದ ನೇರ್, ಕ್ೂಮ್ರನಹಳಿಳು ಕ್ರ್ಗ್ 
ಹರಿದ್ ಬರಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್. 
ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಕ್ರ್ಯಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಪ್ರಮ್ಣ 
ಏರಿಕ್ಯ್ಗಲ್ದ್ ಎಂದ್ ಎಪಿಎಂಸಿ 
ಅಧಯಕ್ಷ ಜ. ಮಂಜ್ನ್ಥ್ ಪಟ್ೇಲ್ 
ಹಷಯಾ ವಯಕತಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರ್.

ದ�ೇವನಗರಿಯಲಲಿ ವಾಯುಪಾರಕ�ಕಿ ಪ�ಟು್ಟ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಳ,್ ವ್ಯಪ್ರಕ್ಕೆ ಮ್ತ್ರ 
ಪಟ್್ಟಿ ಕ್ೂಟ್ಟಿದ.್ ಹ್ಗೂ  ಗ್್ರಮಿೇಣ 
ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟಿ ಮನಗ್ಳಿಗ ್ ಹ್ನ 
ಮ್ಡಿದ.್

ಬಿಡದ ್ಸ್ರಿಯ್ತ್ತಿರ್ವ ಮಳಯ್ಿಂದ್ಗಿ 
ಹಳಿಳುಗರ್ ನಗರದತತಿ ಮ್ಖ ಮ್ಡದ 
ಪರಿಣ್ಮ ಹ್ಗೂ ಅನವ್ಯಯಾವಿದದಾರ್ 
ಮ್ತ್ರ ಜನರ್ ಮನ ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಹ್ೂರ 
ಬರ್ತ್ತಿರ್ವುದರಿಂದ ನಗರದ ಮ್ರ್ಕಟ್ಟಿ 
ಪ್ರದ್ೇಶದ ಸ್ತತಿ ಮ್ತತಿ ವ್ಣಿಜಯ ವಹಿವ್ಟ್ಗ್ 
ಪಟ್್ಟಿ ಬಿದಿದಾದ.್ 

ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಕ್ೂಡಗ್ಳು ಹ್ಗೂ ರ್ೇನ್ 
ಕ್ೂೇಟ್ ಗಳು, ಸ್ವಾಟರ್ ಸ್ೇರಿದಂತ ್ ದ್ೇಹ 

ಬಚ್ಚುಗ ್ ಮ್ಡ್ವ ಉಡ್ಪುಗಳ ಖರಿೇದಿ 
ಮ್ತ್ರ ಹಚ್್ಚುಗಿತ್ತಿ. 

ಅತ್ಯ್ದರ ್ ಯ್ವುದೂ ಒಳಿತಲಲಿ 
ಎಂಬಂತ ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಳಗ್್ಗಿ 
ಪರಿತಪಿಸ್ತ್ತಿದದಾ ರ್ೈತ್ಪಿ ವಗಯಾದಲ್ಲಿ ತ್ಸ್ 
ಆತಂಕವೂ ಕ್ಡಲ್ರಂಭಿಸಿದ.್ 

ಹ್ೂಲಗಳ ಮಧ್ಯ ನ್ಟ್ ಹಚಚುಲ್ 
ಬಳ್ಸ್ಿದದಾ ಸಸಿಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ್ ಹಚ್ ಚ್ುಗಿ 
ಮಡಿಗಳು ಹ್ಳ್ಗಿವ.್ ಇತತಿ ಕಲ್ವಡ್್ 
ಮೆಕ್ಕೆಜ್ೂೇಳಕೂಕೆ ಮಳ ್ ಹ್ನ ಮ್ಡ್ವ 
ಆತಂಕವಿದ.್ ಒಟ್ಟಿರ ್ಜಲ ಲ್ಿದಯಂತ ಹಳಳುಗಳು 
ಭತ್ಯಾಯ್ಗಿದ್ದಾ, ಕರ್ಗ್ಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಿಚುನ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ 
ನೇರ್ ಸಂಗ್ರಹವ್ಗಿದ.್

ಕ�ೂಮಾರನಹಳಿಳಿ ಬಳಿ ಜಲಪಾತ..
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ರಾತ್ರೂಯಿಂದ ಧುಮಿ್ಮಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್್ತದ�. 
ಈ ದೃಶಯು ಶುಕರೂವಾರ ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ ವಾಟಾಸ್ಪ್,  ಫ�ೇಸ್ ಬುಕ್ ಗಳಲಲಿ 
ಹರಿದಾಡುತ್್ತದದಾಿಂತ�ಯೇ ಜನರು ಮಳ� ನಡುವ�ಯೂ 
ಆಗಮಿಸಿ, ಜಲಪಾತದ ಸ�ೂಬಗನು್ನ ಕಣು್ತಿಂಬಿಕ�ೂಳುಳಿತ್್ತದದಾರು.  

WANTED 
1) Lab Technician 
    DMLT Passed.
2) X-ray Technician 
     with or without  
     experience can apply.
Contact : 98440-65638

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮ್ಡಲ್  
18 ರಿಂದ 35 ವಷಯಾದ್ೂಳಗಿನ 

ಹ್ಡ್ಗರ್ ಬ್ೇಕ್ಗಿದ್ದಾರ್. 
ಸಂಪಕ್ಯಾಸಿ : ಪರೂಕಾಶ ಟಿವಿ ಸ�ಿಂಟರ್
ಮ್ರ್ಘರ್ಜ್ೇಂದ್ರ ಕ್ಂಪ್ಲಿರ್ಸ್, ಕ್ರ್ಬರ 

ಹ್ಸ್ಟಿಲ್ ಎದ್ರ್, ಹದಡಿ ರಸ್ತಿ, ದ್ವಣಗ್ರ್.

ಮಗು ನ�ೂೇಡಿಕ�ೂಳಳಿಲು 
ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದಾರ�
ಬ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಷಯಾದ 

ಮಗ್ವನ್ನು ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಳಳುಲ್  
ಮಹಿಳ್ ಬ್ೇಕ್ಗಿದ್ದಾರ್. ಸಂಪಕ್ಯಾಸಿರಿ 
98808 12989
83100 73553
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ನ್ಯಯ್ಲಯದ ಆದ್ೇಶದ ಮೆೇರ್ಗ್

ಸಹಿ/- ಶರಸ�್ತೇದಾರರು, ಮ್ನಯ 1ನ್ೇ ಹ್ಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ 
ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಯ್ಧಿೇಶರವರ ನ್ಯಯ್ಲಯ, ದ್ವಣಗ್ರ್.

ಸಹಿ/- ಜಿ.ಕ�. ಸುರ�ೇಶ್
ವ್ದಿಯ ಪರ ವಕ್ೇಲರ್

ಮಾನಯು 1ನ�ೇ ಹ�ಚುಚಾವರಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ 
ನಾಯುಯಾಧೇಶರವರ ನಾಯುಯಾಲಯ, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಅಸಲ್ ದ್ವ್ ನಂ. 143/2021
ವಾದ : ಶಕುಿಂತಲಮ್ಮ     ವಿರ್ದಧ
ಪರೂತ್ವಾದಗಳು : ಮೃತುಯುಿಂಜಯ ಮತು್ತ ಇತರರು
ಪರೂತ್ವಾದ ನಿಂ. 1/ನ�ೂೇಟಿೇಸ್ದಾರರು : ಎಸ್.ವಿ. ಮೃತುಯುಿಂಜಯ ಬಿನ್ ವಿೇರಣ್ಣ, 
ವಯಸ್ಸ್ ಸ್ಮ್ರ್ 66 ವಷಯಾ, ಡ್ೂೇ.ನಂ. 2911/3, ರತನು ಕ್ಂಪ್ಲಿರ್ಸ್, 3ನ್ೇ ಕ್್ರಸ್, 
5ನ್ೇ ಮೆೇನ್, ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಿರ್, ದ್ವಣಗ್ರ್.
ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಆದ�ೇಶ 5 ನಿಯಮ 20ರ ಅಡಿಯಲಲಿ 1ನ�ೇ ಪರೂತ್ವಾದಯ ವಿರುದಧಾ

ನಿೇಡಲಾದ ಪರೂಕಟಣಾ ನ�ೂೇಟಿೇಸು :
ಮೆೇಲಕೆಂಡ ದ್ವ್ಯನ್ನು ವ್ದಿಯ್ ಪ್ರತ್ವ್ದಿಯರ ವಿರ್ದಧ ಘ್ೂೇಷಣ್ತಮಾಕ 

ಹ್ಗೂ ಇಂಜಕ್ಷನ್ ಪರಿಹ್ರ ಆದ್ೇಶ ಕ್ೂೇರಿ ಮ್ನಯ ಘನ ನ್ಯಯ್ಲಯದಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತ ತ್ಿರ್. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇವು 1ನ್ೇ ಪ್ರತ್ವ್ದಿಯ್ಗಿದ್ದಾ, 
ನ್ಯಯ್ಲಯವು ನಮಮಾ ವಿರ್ದಧ ನ್ಯಯ್ಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನ್ೂೇಂದ್ಯಿತ 
ಅಂಚ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದದಾರೂ ಸಹ ಅವು ನಮಗ್ ಜ್ರಿಯ್ಗಿರ್ವುದಿಲಲಿ. ಕ್ರಣ  
ನಮಮಾ ಹ್ಜರ್ತ್ಗ್ಗಿ ದಿನ್ಂಕ : 30.8.2021ರಂದ್ ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟ್ಗ್
ಮ್ದದಾತ ತ್ಿ ನಗದಿಯ್ಗಿದ್ದಾ, ಆ ದಿನ ನೇವು ಖ್ದ್ದಾಗಿಯ್ಗಲ್ೇ ಅಥವ್ ವಕ್ೇಲರ 
ಮ್ಖ್ಂತರವ್ಗಲ್ೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹ್ಜರಿದ್ದಾ, ತಕರ್ರ್ ಇದದಾಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕೆದ್ದಾ. 
ತಪಿ್ಪದಲ್ಲಿ ನಮಮಾ ವಿರ್ದಧ ಏಕಪಕ್್ಷೇಯ ತ್ೇಮ್ಯಾನ ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೂಳಳುಲ್ಗ್ವುದ್ ತ್ಳಿಯಿರಿ.

ನ್ಯಯ್ಲಯದ ಮಹರ್ ಹ್ಗೂ ಸಹಿಯಂದಿಗ್, ದಿನ್ಂಕ : 
23.07.2021ರಂದ್ ಕ್ೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್.

Job No 496  Siz :16x2

ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ
PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ.

£ÀA:zÁªÀÄ¥Á:PÁC2:E.mÉAqÀgï:13:2021-22
¢£ÁAPÀ: 20-07-2021

 2021-22 £ÉÃ ¸Á°£À ¥Á°PÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤¢ü  - 06
PÁªÀÄUÁj, 2020-21 £ÉÃ ¸Á°£À ¥Á°PÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤¢ü -
01 PÁªÀÄUÁj, 2015-16 £ÉÃ ̧ Á°£À J¸ï.J¥sï.¹ ªÀÄÄPÀÛ¤¢üAiÀÄ
±ÉÃPÀqÀ 24.10 (G½PÉ) - 01 PÁªÀÄUÁj, 2020-21 £ÉÃ
¸Á°£ À  P ÉA i À Ä ÄLrJ¥ s ï¹ (Ai À Ä ÄLJ¥ s ï-C§ð£ï
E£ÉìAnªï¥sÀAqï) 2£ÉÃ PÉgÉ - 01 PÁªÀÄUÁj, 2020-21 £ÉÃ
¸Á°£À 15 £ÉÃ ºÀtPÁ À̧Ä DAiÉÆÃUÀzÀ d£ÀgÀ̄ ï ̈ ÉÃ¹Pï UÁæAmï
(3£ÉÃ PÀgÉ) - 01 PÁªÀÄUÁj MlÄÖ 10 PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ E-
¥ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹AUÀ¯ï/qÀ§¯ï
PÀªÀgï ¥ÀzÀÝwAiÀÄ°è mÉAqÀgï PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÀÄÝ, CºÀð UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ/
Kd¤ìzÁgÀgÀÄ/ ¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀÄ E-¥ÀæPÀÆågïªÉÄAmï
¥ÉÆÃlð¯ï ªÉ̈ ï ̧ ÉÊmï www.eproc.karnataka.gov.in
£À°è mÉAqÀgïUÁV ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß
ª À ÄºÁ£ ÀU Àg À  ¥Á°P ÉAi À Ä  P Àb É ÃjAi À Ä  ª É¨ï ¸ É Êmï
www.davanagerecity.mrc.gov.in gÀ°è ºÁUÀÆ E-
¥ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå: +91-
8046010000 +91-8068948777 jAzÀ ªÀiÁ»w
¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ.
(1) mÉAqÀgï §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢. & ªÉÃ¼É
: 09-08-2021 ¸ÀªÀÄAiÀÄ : 16.30 (2) mÉAqÀgï ¸À°è¸ÀÄªÀ
CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-08-2021 ̧ ÀªÀÄAiÀÄ : 17.00 (3) mÉAqÀgï
vÉgÉAiÀÄÄªÀ ¢£ÁAPÀ : 11-08-2021 ¸ÀªÀÄAiÀÄ : 11.00

mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ

À̧»/- DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,
ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ, zÁªÀtUÉgÉ

ªÁ¸ÁE/zÁªÀtUÉgÉ/
257/JA¹J/2021-22

(E-¥ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ)

ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್,
ಹಿರಿಯ ನಾಯುಯವಾದಗಳು

◆  ಉಪಾಧಯುಕ್ಷರು, ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಿಂಗ�ರೂಸ್ ಕಾನೂನು ಘಟಕ   
◆  ಟರೂಸಿ್ಟ, ವಕ್ೇಲರ ಮರಣ�ೂೇತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧ ಟರೂಸ್್ಟ  (ರಿ.)
◆  ವಯುವಸಾಥಾಪಕ ನಿದ�ೇ್ತಶಕರು, ಭೂಮಿಕಾ ಲಾಯುಿಂಡ್ ಡ�ವಲಪರ್   

◆  ವಯುವಸಾಥಾಪಕ ನಿದ�ೇ್ತಶಕರು, ಎಸ್.ಪಿ. ಗ�ೂೇಲ್್ಡ  ಲ�ೂೇನ್ ಕಿಂ. (ರಿ.)

ಮೊ. : 98447 16058, 97433 16058

ಹುಟುಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭ್ಶಯಗಳು

ಇಿಂದು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದನದ 
ಸಿಂಭರೂಮದಲಲಿರುವ 

ನನ್ನ ಅಳಿಯಿಂದರೂ ಹಾಗೂ
ಸಮಾಜ ಸ�ೇವಕರೂ ಆದ 

ಶರಾೇ ಅರುಣ್ಕುಮ್ರ್ ಎನ್. 
ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ.

ಅವರಿಗ� ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಶುಭ ಕ�ೂೇರುವವರು :
✦ ಎ.ವಿ.ಜಿ. ಫ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಪ್
✦ ಎಸ್.ಪಿ. ಗ್ರಾಪ್
✦ ಡಿಸಿಎಂ ಫ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಪ್
✦ ಹರಿಹರ ಬ್ಯ್ಸ್

ಶುಭ ಕ�ಶುಭ ಕ�ಶುಭ ಕ�ಶುಭ ಕ�

ದೇಪು
ಆವರಗ್ರ್

ದ್ವಣಗ್ರ್, ಜ್.23 - ದಿವಾತ್ೇಯ ಪಿಯ್ಸಿ 
ಫಲ್ತ್ಂಶದಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿಶವಾಚ್ೇತನ ವಿದ್ಯನಕ್ೇತನ 
ವಸತ್ಯ್ತ ಪದವಿ ಪೂವಯಾ ಕ್ಲ್ೇಜ್ (ಜಡಿ0192)
ವಿದ್ಯರ್ಯಾಗಳು ಎಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಲ್ಸ್, ಪ್ರಥಮ ಪಿಯ್ಸಿ ಆಧ್ರದ 
ಮೆೇಲ್  ಉತತಿಮ ಅಂಕ ಪಡ್ದಿದ್ದಾರ್. ಕ್. ಕ್ವಯ ಎಂ.
ಎಸ್., ಹ್ಚ್.ಎಸ್. ಕವನ, ಜ.ಪಿ. ಸಂಜನ, ಕ್.ಎಂ. 
ಸ್ಪಂದನ 600ಕ್ಕೆ 600 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಲೂಲಿ
ಕೂಡ ಶ್ೇ. 100ರಷ್ಟಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರ್. ಎಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯರ್ಯಾಗಳನ್ನು ಕ್ಲ್ೇಜನ ಕ್ಯಯಾದಶಯಾ ಡ್. ವಿ. 
ವಿಜಯಲಕ್್ಷಮಿಅವರ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರ್.

ವಿಶವಾಚ�ೇತನ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಸಾಧನ�ಗುರುವಿಂದನ�
ವಿದ್ಯ ಕಲ್ಸ್ತ `ಜ್ಞಾನ' ಸೃಷ್ಟಿಸ್ವ ಗ್ರ್ವ್
ಅದಕ್ ನನನುನ್ `ಬ್ರಹಮಾ'ನ್ಂದ್ ಕರ್ಯ್ವರ್,
ಸೃಷ್ಟಿಯ್ಗಿಹ ಜ್ಞಾನ, `ಶ್ಶವಾತ'ವ ಆಗಿಸ್ವ್
ಅದಕ್ ನನನುನ್ `ವಿಷ್್ಣ' ಎಂದ್ ನಮಿಸ್ವರ್,
ಅಜ್ಞಾನ ತ್ಮಿರಕ್ಕೆ ಅಂತಯವನ್ ಕ್ಣಿಸ್ವ್
ಅದಕ್ ನನನುನ್ `ಶವ'ನ್ ಎಂದ್ ಮಣಿಯ್ವರ್.

ವಿದ್ಯಯಂದಿಗ್ ಬ್ದಿಧ, ಬ್ದಿಧಯಂದಿಗ್ ಜ್ಞಾನ
ಜ್ಞಾನದ್ೂಂದಿಗ್ ಬ್ರಹಮಾದರಿವು ಕ್ೂಡ್ವ,
ಇಂತ್ಪ್ಪ ಅರಿವಿಂದ ಮ್ಕತಿಭವ ಬಂಧನ
ಹ್ೂಂದಲ್ಕ್ ಪಿಡಿಯ್ವುದ್ ಗ್ರ್ಚರಣವ,
ಗ್ರ್ವಿನ್ ಕ್ರ್ಣಯ ಬ್ಳಿಗದ್ ನಂದನ
ಕ್ಣಿಸ್ವನವನ್ ಗ್ರ್ ಸತಯದ್ನಂದವ.

ಗ್ರ್ಕರ್ಣ್ ಎಂಬ್ದ್ ನಮಗಿರಲ್ ಎಂದ್ಂದ್
ಹರ ಮ್ನದರೂ ಗ್ರ್ವು ಕ್ಪ್ಡ್ವ,
ಪರಿಪೂಣಯಾನವ ಗ್ರ್ವು ಪೂಣಿಯಾಮೆಯ ಇಂದ್
ವ್ಯಸ ರೂಪದಿ ಬಂದ್ ತ್ ಕ್ಪ್ಡ್ವ,
ಸ್ವಿರದ ನಮನಗಳು ನನನು ಚರಣಕ್ ಎಂದ್
ತಲ್ ಬ್ಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ ನ್ವ್ ನಮಿಸ್ವ.

- ಹ�ಚ್.ಬಿ.ಮಿಂಜುನಾಥ್, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕತಯಾ

ಆಷ್ಡ ಮ್ಸದ ಪೂಣಿಯಾಮ್ವನ್ನು 
`ವ್ಯಸಪೂಣಿಯಾಮ', `ಗ್ರ್ಪೂಣಿಯಾಮ್' 

ಎಂಬ ಹ್ಸರಿನಂದ ಕರ್ಯ್ತ್ತಿರ್. ಹಿಂದೂ ಪಂಚ್ಂಗದ 
ಪ್ರಕ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು ಸ್ಂಪ್ರದ್ಯಿಕವ್ಗಿ 
ಗ್ರ್ಪೂಣಿಯಾಮ ಆಚರಿಸ್ತ್ತಿದ್ದಾೇವ್. ಈ ದಿನ ಗ್ರ್
ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಭ್ವ ಬ್ೇರ್ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಿರ ಪಟ್ಟಿ
ಹ್ಚ್ಚು ಪ್ರಭ್ವಶ್ಲ್ಯ್ಗಿರ್ತತಿದ್. ಗ್ರ್ ಅನ್ನುವ ಶಬದಾ
`ಗ್' ಮತ ತ್ಿ `ರ್' ಅನ್ನುವ ಮೂಲ ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್. 
`ಗ್ರ್' ಎಂದರ್ ಕತತಿಲ್ನಂದ ಬ್ಳಕ್ನ ಕಡ್ಗ್
ಕರ್ದ್ಕ್ೂಂಡ್ ಹ್ೂೇಗ್ವವರ್ ಎಂದಥಯಾ. 

ಗ್ರ್ಗಳ ಪ್ರತ್ ಕೃತಜಞಾತ್ಯನ್ನು ವಯಕತಿಪಡಿಸ್ವುದ್
ಭ್ರತ್ೇಯ ಪದಧತ್ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಶಷಯ ಪರಂಪರ್ಯನ್ನು 
ಸಂರಕ್್ಷಸಲ್ಗಿದ್. ಈ ಪರಂಪರ್ ಭ್ರತ್ೇಯ 
ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯಿಂದ ಭೂಷಣವ್ಗಿದ್. ಒಬಬ ಶಷಯನ್ ಯ್ವ 
ರಿೇತ್ ಸ್ಧನ್ ಮ್ಡಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ಗ್ರ್ಗಳಿಗ್
ಗ್ೂತ್ತಿರ್ತತಿದ್. ಅವನಗ್ ಸ್ಧನ್ಯ ಮ್ಗಯಾವನ್ನು 
ತ್ೂೇರಿಸಿ ಅವನಂದ ಸ್ಧನ್ ಮ್ಡಿಸ್ವವರ್ೇ ಗ್ರ್. ಶ್ರೇ
ಶಂಕರ್ಚ್ಯಯಾರ್ ಗ್ರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ದ್ನ 
ಮ್ಡ್ದ ಸದ್ಗೆರ್ಗಳ ಶ್ೂೇಭ್ಗ್ ಸರಿಸಮ್ನವ್ದದ್ದಾ, 
ಈ ತ್್ರಲ್ೂೇಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ವುದಿಲಲಿ. ಗ್ರ್ವಿನ 
ಮಹ್ನತ್ಯನ್ನು ವಣಿಯಾಸಲ್ ಶಷಯನಗ್ ಶಬದಾಗಳು 
ಸಿಗ್ವುದಿಲಲಿ. ಗ್ರ್ಗಳು ಹ್ೂರಗ್ ಮ್ತ್ರವಲಲಿದ್
ಒಳಗಡ್ಯೂ ಇದ್ದಾರ್. ನೇವು ಅಂತಮ್ಯಾಖರ್ಗ್ವಂತಹ 
ಪರಿಸಿಥಾತ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ಗಳು ನಮ್ಯಾಣ ಮ್ಡ್ತ್ತಿರ್. 

ಗ್ರ್ಕ್ಲ ಪದಧತ್ಯ ಈಗಲೂ ನಮಮಾ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಇರ್ವುದ್ ನಮಮಾ ಭ್ಗಯ.   ಗ್ರ್ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯ ಕಲ್ತರ್
ಕ್ಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಿಬಣವನ್ನು ಹ್ೇಗ್ ಬ್ೇಕ್ದರ್ ರೂಪ 
ಕ್ೂಡಬಹ್ದ್. ಹ್ಗ್ ಶಷಯನನ್ನು ಗ್ರ್ಗಳು ಸಮ್ಜದಲ್ಲಿ 

ಒಳ್ಳು ಸ್ಥಾನ ಮ್ನಕ್ಕೆ ಹ್ೂೇಗಲ್ ಸಿದಧ ಮ್ಡ್ತ್ತಿರ್. 
ಶಷಯನಗ್ ಆತಮಾಜ್ಞಾನ ನೇಡಿ ಅವನ ಉದ್ದಾರ ಮ್ಡ್ವ 
ಗ್ರ್ತತವಾಕ್ಕೆ ಕೃತಜಞಾತ್ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ವ 
ಗ್ರ್ಪೂಣಿಯಾಮೆಯ ಈ ಶ್ಭದಿನ.  

`ಗ್ರ್' ಮ್ಟ್ಟಿದ್ದಾ `ಗ್ಡಡಿ' ಗ್ರ್ ಆಶೇವ್ಯಾದ 
ಮ್ಡಿದರ್ ಅದ್ ಗ್ಡಡಿದಷ್ಟಿ ಎತತಿರ ಬ್ಳ್ಯ್ತತಿದ್ ಎಂದ್
ಅಥಯಾ. ಗ್ರ್ವಿನಂದ ಕಲ್ತ ವಿದ್ಯ ಮಹತವಾವ್ದದ್ದಾ
ಎಂದ್ ಹ್ೇಳುತ್ತಿರ್. ಗ್ರ್ವಿನ ಆಶೇವ್ಯಾದ ಎಲಲಿರಿಗೂ 
ಅಂದರ್ ಯ್ವುದ್ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದದಾರೂ ಬ್ೇಕ್ೇಬ್ೇಕ್. ಈ 
ಸತಯ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದ್ ಬ್ರಿ ತ್ಳಿದಿರ್ತತಿದ್. 
ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಮ್ತ್ ನಮಮಾ ಹಿರಿಯ್ರ್ ಹ್ೇಳಿರ್ತ್ತಿರ್. 

ಹಿಂದ್ ಗ್ರ್ ಇರಬ್ೇಕ್ ಮ್ಂದ್ ಗ್ರಿ ಇರಬ್ೇಕ್
ಎಂದ್. ಅಂದರ್ ಗ್ರ್ ಆಶೇವ್ಯಾದ ಮ್ಡಿದ್ಗ ಮ್ಂ 
ದಿನ ಗ್ರಿಯನ್ನು ನ್ವು ತಲ್ಪಲ್ ಸ್ಧಯ. ಎಲಲಿರಿಗೂ 
ಗ್ರ್ಗಳು ಇದ್ದಾೇ ಇರ್ತ್ತಿರ್. ಯ್ವುದ್ೇ ವಿದ್ಯಯ್ಗಿ 
ರಬಹ್ದ್. ಗ್ರ್ವಿಲಲಿದ್ ಕಲ್ತರ್ ಅದ್ ಅಪೂಣಯಾ. 
ಗ್ರ್ವಿನಂದ ಕಲ್ತ ವಿದ್ಯ ಪರಿಪೂಣಯಾವ್ಗ್ತತಿದ್. 
ಗ್ರ್ಗಳು ದ್ಷಟಿಸಂಗ ಬಿಡಿಸಿ, ಸತಸ್ಂಗ ಕ್ೂಡಿಸಿ 
ಸನ್ಮಾಗಯಾದಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಿ, ಭಗವಂತನ ಅನ್ಗ್ರಹ ಕ್ೂಡಿಸಿ 
ಉದ್ದಾರ ಮ್ಡ್ವವರ್ ಸದ್ಗೆರ್ಗಳು. ಗ್ರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಹ್ೇಳಿದಷೂಟಿ ಸ್ಲದ್. ನನಗ್ ವಿದ್ಯ ಕಲ್ಸಿದ ಎಲ್ಲಿ
ಗ್ರ್ಗಳಿಗೂ ಹ್ಗೂ ಜೇವನದ ಪ್ಠ ಕಲ್ಸಿದ ಎಲ್ಲಿ

ಗ್ರ್ಗಳಿಗೂ ನನನು ಭಕ್ತಿಪೂವಯಾಕ 
ನಮನಗಳು.  

- ಮಾಲತ್ ಮಹದ�ೇವ ಪರೂಸನ್ನ
ವಕ್ೇಲರ್, 

ದ್ವಣಗ್ರ್, 
9110665349.

`ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ 
ತನಕ ದ�ೂರ�ಯದಣ್ಣ ಮುಕುತ್'

ಕರೂಮಕ�ಕಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಆಕ�್ಷೇಪ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮತ್ತಿ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಯಾದವರ್ ಅಭಿನಂದನ್ಹಯಾ
ಎಂದ್ ಶ್ಲಿಯಘಿಸಿದರ್. 

ಈ ಹಿಂದ್ ಅನನುದ್ನ, ಜ್ಞಾನದ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆಂತ ಒಂದನ್ನು ಶ್್ರೇಷ್ಠ 
ಎಂದ್ ಹ್ೇಳಲ್ಗ್ತ್ತಿತ್ತಿ. ಆದರ್, ಇವತ್ತಿ ವ್ಯಕ್ಸ್ನ್ ದ್ನವೂ 
ಶ್್ರೇಷ್ಠವ್ಗಿದ್. ಈ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡ್. ಶ್ಮನೂರ್ ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ್
ಈಗ ದ್ವಣಗ್ರ್ ಜನತ್ಗ್ ಕ್ೂರ್ೂನ್ ಲಸಿಕ್ ಹ್ಕ್ಸ್ವ ಮೂಲಕ 
ಉತತಿಮ ಕ್ಲಸ ಮ್ಡ್ತ್ತಿದ್ದಾರ್ ಎಂದ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇದ್
ಉಳಳುವರಿಗ್ ಪ್ರೇತ್ಸ್ಹ ಮತ್ತಿ ಮ್ಗಯಾದಶಯಾನ ಆಗಿದ್ ಎಂದರ್. 

ಶ್ಸಕರೂ ಆಗಿರ್ವ ಬ್ಪೂಜ ಬ್ಯಂರ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಡ್. ಶ್ಮನೂರ್
ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಜನರ್ ರ್ಷ್ಟಿ್ರೇಕೃತ ಬ್ಯಂರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ವಹಿವ್ಟ್ ನಡ್ಸ್ತ್ತಿರ್. ಆದರ್, ಸಹಕ್ರಿ ಕ್್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಹಿವ್ಟ್
ನಡ್ಸಲ್ ಆಸಕ್ತಿ ತ್ೂೇರ್ತ್ತಿರ್. ಆದರ್, ಸ್ಲ-ಸೌಲಭಯವನ್ನು ಸಹಕ್ರಿ 
ಬ್ಯಂರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಭವ್ಗಿ ಪಡ್ಯಬಹ್ದ್ ಎಂದರ್.

ಸಹಕ್ರಿ ಕ್್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಕ್ಯಾರ ಉತ್ತಿೇಜನ ಕ್ೂಟ್ಟಿಗ ರ್ೈತ, ಜನ 
ಸ್ಮ್ನಯರಿಗ್ ಸ್ಲ, ಸೌಲಭಯಗಳನ್ನು ನೇಡಿ ಅವರ ಬದ್ಕ್ಗ್ ಅನ್ಕೂಲ 
ಮ್ಡಿಕ್ೂಡಲ್ ಸಹಕ್ರಿ ಆಗ್ತತಿದ್ ಎಂದ್ ಅಭಿಪ್್ರಯಪಟಟಿರ್. 

ದ್ವಣಗ್ರ್-ಹರಿಹರ ಅಬಯಾನ್ ಬ್ಯಂರ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಂ. 
ಮ್ರ್ಗ್ೇಶ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಸಹಕ್ರಿ ಕ್್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯಯನ್ನು ಎಳ್-
ಎಳ್ಯ್ಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿ ರ್ಜಯ ಸಕ್ಯಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ತಂದ್ ಸಮಸ್ಯ ಬಗ್ಹರಿಸ್ವಂತ್ ಹ್ಚ್.ಕ್.ಪ್ಟ್ೇಲ್ ಅವರನ್ನು 
ವಿನಂತ್ಸಿದರ್.

ದ್ವಣಗ್ರ್ ಅಬಯಾನ್ ಬ್ಯಂರ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಕ್ೂೇಗ್ಂಡಿ ಬಕ್ಕೆೇಶಪ್ಪ 
ಸಮ್ರಂಭದ ಅಧಯಕ್ಷತ್ ವಹಿಸಿದದಾರ್. ಶ್ಸಕ ಪಿ.ಟ್.ಪರಮೆೇಶವಾರನ್ಯಕೆ, 
ದ್ವಣಗ್ರ್ ಅಬಯಾನ್ ಬ್ಯಂರ್ ಉಪ್ಧಯಕ್ಷ ಅಂದನೂರ್ ಮ್ಪ್ಪಣ್ಣ, 
ವಯವಸ್ಥಾಪನ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಟ್.ಎಸ್. ಜಯರ್ದ್್ರೇಶ್, ಜಲ್ಲಿ ಕ್ೇಂದ್ರ 
ಸಹಕ್ರ  ಬ್ಯಂರ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಕ್. ವ್ೇಣ್ಗ್ೂೇಪ್ಲ್ ರ್ಡಿಡಿ ಅವರ್ಗಳು 
ಸಮ್ರಂಭದ ವ್ೇದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರ್.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕ್ೂೇರಿದ ನದ್ೇಯಾಶಕ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮ್ಪತ್
ಪ್್ರಸ್ತಿವಿಕ ಭ್ಷಣ ಮ್ಡಿದರ್.

ಅಬಯಾನ್ ಬ್ಯಂರ್ ನದ್ೇಯಾಶಕರ್ಗಳ್ದ ಮತ್ತಿಹಳಿಳು ವಿೇರಣ್ಣ, 
ಪಲ್ಲಿಗಟ್ಟಿ ಶವ್ನಂದಪ್ಪ, ಎಂ.ಚಂದ್ರಶ್ೇಖರ್, ದ್ೇವರಮನ್
ಶವಕ್ಮ್ರ್, ಅಜಜಿಂಪುರ ಶ್ಟ್್ರ ವಿಜಯಕ್ಮ್ರ್, ಶ್ರೇಮತ್ ಸ್ರ್ೇಖ್
ಎಂ. ಚಿಗಟ್ೇರಿ, ಕಂಚಿಕ್ರ್ ಮಹ್ೇಶ್, ನಲೂಲಿರ್ ಎಸ್.ರ್ಘವ್ೇಂದ್ರ, ಎಂ. 
ವಿಕ್ರಂ, ಮ್ಂಡ್ಸ್ ವಿೇರ್ೇಂದ್ರ, ಬ್ಳೂಳುಡಿ ಮಂಜ್ನ್ಥ್, ಎಂ.ದ್ೂಡಡಿಪ್ಪ, 
ವಯವಸ್ಥಾಪನ್ ಮಂಡಳಿ ಸದಸಯರ್ದ ಬ್ಳಗ್ವಿ ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ, ಜಂಬಗಿ 
ರ್ಧ್ೇಶ್, ಕ್. ಕ್ೂಟ್್ರೇಶ್ ಅವರ್ಗಳು ಸಮ್ರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರ್.

ಶ್ರೇಮತ್ ಬಿ.ಇ. ಸಿಂಧ್  ಪ್್ರರ್ಯಾಸಿದರ್. ನದ್ೇಯಾಶಕ ಇ.ಎಂ.
ಮಂಜ್ನ್ಥ ಕ್ಯಯಾಕ್ರಮ ನರೂಪಿಸಿದರ್. ನದ್ೇಯಾಶಕ ಮಲ್ಲಿಕ್ಜ್ಯಾ
ಕಣವಿ ವಂದಿಸಿದರ್.

ಪ್ರಧ್ನ ವಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಿ.ವಿ.ಆರ್ಧಯಮಠ, ಉಪ ಪ್ರಧ್ನ ವಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರ್ ಸಮ್ರಂಭದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ಯಯಾ ನವಯಾಹಿಸಿದರ್.

ದ್ವಣಗ್ರ್, ಜ್.23- ನಗರದ ಜಎಂಐಟ್ ಅತ್ರ್
ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮನ್ನು ನಡ್ದ ಕನ್ಯಾಟಕ ಅರ್ೇಕ್ ಛ್ೇಂಬರ್ 
ಆಫ್ ಕ್ಮಸ್ಯಾ ನ ಪದ್ಧಿಕ್ರಿಗಳ ಸಭ್ಯಲ್ಲಿ 
ಛ್ೇಂಬರ್ನ  ಅಧಯಕ್ಷರ್ಗಿ ಜ.ಎಂ. ಪ್ರಸನನುಕ್ಮ್ರ್ 
ಆಯ್ಕೆಯ್ಗಿ ಅಧಿಕ್ರ ವಹಿಸಿಕ್ೂಂಡರ್. 

ಛ್ೇಂಬರ್ ನ ನಕಟಪೂವಯಾ ಅಧಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಸ್. 
ಹ್ಗಡ್ ಹರಿಗಿ ನೂತನ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ್ ಅಧಿಕ್ರ ಹಸ್ತಿಂತರ 
ಮ್ಡಿದರ್. 

ಇದ್ೇ ವ್ೇಳ್ ಉಪ್ಧಯಕ್ಷರ್ಗಿ ಶವಮಗಗೆದ ಮ್ದ್ೇಶ 
ಹ್ಗಡ್, ಯಲ್ಲಿಪುರದ ಮ್ರ್ತ್ ಶವರ್ಂ ಗಟ್ಟಿ, ಸ್ಗರದ 

ಅಶವಾನ್ ಕ್ಮ್ರ್, ಕ್ೂೇ
ಶ್ಧಯಕ್ಷರ್ಗಿ ಭಿೇಮಸ 
ಮ್ದ್ರದ ಸಿ. ಶಂಕರ 
ಮೂತ್ಯಾ, ಕ್ಯಯಾದಶಯಾ
ಯ್ಗಿ ಪಟ್ೇಲ್ ಶವಕ್
ಮ್ರ್, ಸಹ ಕ್ಯಯಾ
ದಶಯಾಯ್ಗಿ ಟ್.ಜ. ಮಲ್ಲಿ 
ಕ್ಜ್ಯಾನ ನೂತನ ಜವ್
ಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕ್ೂಂಡರ್.

ಯ್ . ಆ ರ್ . ಡಿ 
ಖರಿೇದಿ, ಜಎಸ್ ಟ್ ತ್ರಿಗ್, 

ಆದ್ಯ ತ್ರಿಗ್ಗಳಲ್ಲಿದ ಬದಲ್ವಣ್ಗಳು, ಖ್ಸಗಿ 
ವತಯಾಕರ್ ಮತ್ತಿ ಸಹಕ್ರಿ ಸಂಘಗಳ ವಯವಹ್ರದ 
ತ್ರತಮಯ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಅಡಿಕ್ ವ್ಯಪ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯಗಳ 
ಬಗ್ಗೆ ವಿಸತಿಕೃತವ್ಗಿ ಚಚಿಯಾಸಲ್ಯಿತ್. ಬರ್ವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಡಿಕ್ ಮ್ರ್ಕಟ್ಟಿಗ್ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ಗಿ ಕ್ಯಯಾ ನವಯಾಹಣ್
ಮ್ಡ್ತ್ತಿೇವ್ ಮತ್ತಿ ಸಹಕರಿಸ್ವುದ್ಗಿ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ಛ್ೇಂಬರ್ನ ಮ್ಜ ಅಧಯಕ್ಷ ಓಂಕ್ರಪ್ಪ, ಶವಮಗಗೆದ 
ಡಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಇದದಾರ್. ಛ್ೇಂಬರ್ನ ಮ್ಜ ಕ್ಯಯಾದಶಯಾ
ಆರ್.ಎಂ. ಪ್ಟ್ೇಲ್ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರ್.

ಕನಾ್ತಟಕ ಅರ�ೇಕಾ ಛ�ೇಿಂಬರ್ ಆಫ್ 
ಕಾಮಸ್್ತ  ಅಧಯುಕ್ಷರಾಗಿ ಪರೂಸನ್ನ ಕುಮಾರ್  

ದವನ್ನಲಲಿ ಇಿಂದು ಸಿ.ಎ. ಕ�ೂೇಸ್್ತ  ತರಬ�ೇತ್ ಉದಾಘಾಟನ�
ದವನ್ ವಿದ್ಯಸಂಸ್ಥಾಯ್ ಪಿಯ್ ಹ್ಗೂ ಪದವಿ 

ವಿದ್ಯರ್ಯಾಗಳಿಗ್ ವೃತ್ತಿ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಲ್ಕಕೆಪರಿಶ್ೂೇಧಕರಿಗಿ 
ರ್ವ ಅವಕ್ಶ ಹ್ಗೂ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡ್
ಅತಯವಶಯವಿರ್ವ ಸಿಎ ಕ್ೂೇಸ್ಯಾ ಗ್ ವಯವಸಿಥಾತ ಭ್ೂೇದನ್
ಕ್ೂಡ್ವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದವನ್ ಸಿಎ ತರಬ್ೇತ್ ಕ್ೇಂದ್ರವನ್ನು  
ನೂತನ ಕ್ಲ್ೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟ್ಸಲ್ಗ್ವುದ್.

ಇಂದ್ ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟ್ಗ್ ನೂತನ ಕ್ಲ್ೇಜ್
ಸ್ಮಿನ್ರ್ ಹ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎ 
ಅಸ್ೂೇಸಿಯ್ೇಷನ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಸಿಎ ಕ್ರಣ್ ಪ್ಟ್ೇಲ್ 

ಉದ್ಘಾಟ್ಸ್ವರ್. ನೂತನ ವಿದ್ಯಸಂಸ್ಥಾಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಎನ್.
ಪರಶ್ರ್ಮಗೌಡ್್ರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ ವಹಿಸ್ವರ್.

ಸಂಪನೂಮಾಲ ವಯಕ್ತಿಯ್ಗಿ ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ಸಿಎ ಶ್ರೇರ್ಮ್ 
ವಂಶ ಆಗಮಿಸ್ವರ್. ದವನ್ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಕ್ಯಯಾದಶಯಾ
ವಿೇರ್ೇಶ್ ಪಟ್ೇಲ್,  ನದ್ೇಯಾಶಕ ಹಷಯಾರ್ಜ್ ಎ. ಗ್ಜಜಿರ್, 
ಪ್ರ. ಎಸ್. ಹ್ಲಪ್ಪ, ಎಚ್.ಸಿ .ಅಶವಾನ,  ಕ್.ಟ್. ಸ್ಮಿತ್ರ, 
ಅಲಮಾಸ್ ಬ್ನ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿರ್ವರ್. ಆಸಕತಿರ್ ಜೂಮ್ 
ಆಯಪ್ ಮೂಲಕ ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ ಕ್ೂೇರಲ್ಗಿದ್. ಮಿೇಟ್ಂಗ್
ಐಡಿ : 702 622 5550, ಪ್ಸ್ಕ್ೂೇಡ್ : davan

ಹರಿಹರ, ಜ್.23-  ತ್ಂಗಭದ್್ರ ನದಿಯ 
ನೇರಿನ ಪ್ರಮ್ಣ ಹ್ಚ್ಚುಗಿ ತ್ಲೂಲಿಕ್ನ 
ಧೂಳ್ಹ್ೂಳ್, ಉಕಕೆಡಗ್ತ್್ರ, ಹಲಸಬ್ಳು, 
ಗ್ತೂತಿರ್, ದಿೇಟೂರ್, ಪ್ಮೆೇನಹಳಿಳು ಮ್ಂತ್ದ 
ಗ್್ರಮದ ನದಿ ಪ್ತ್ರದ ಜನರ್ ಸ್ರಕ್್ಷತ ಸಥಾಳಕ್ಕೆ 
ತ್ರಳಬ್ೇಕ್ ಹ್ಗೂ ದನಕರ್ಗಳನ್ನು ನೇರಿನಲ್ಲಿ 
ಇಳಿಸದಂತ್ ಸೂಚನ್ ನೇಡಲ್ಗಿದ್. 

ಸ್ರರ್ ಮತ್ತಿ ಚಿಕಕೆಬಿದರಿ ಗ್್ರಮಗಳ ರಸ್ತಿ
ಕಡಿತವ್ಗಿದ್ದಾ, ಮಳ್ಯ ನೇರಿನ ಪ್ರಮ್ಣ ಕಡಿಮೆ 
ಆದಂತ್ ಈ ಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಾಜನಕರ್ ಓಡ್ಡಲ್
ಅವಕ್ಶ ಕಲ್್ಪಸಲ್ಗ್ತತಿದ್ ಎಂದ್ ತಹಶೇಲ್ದಾರ್
ಕ್.ಬಿ. ರ್ಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹ್ೇಳಿದರ್.

ನದಿ ಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿರ್ವ ಗ್್ರಮಗಳಿಗ್ ಭ್ೇಟ್ ನೇಡಿ 
ಪತ್ರಕತಯಾರ್ೂಂದಿಗ್ ಅವರ್ ಮ್ತನ್ಡಿದರ್. ಕಮಲ್ಪುರ 
ದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮನ್ ಹ್ನಯ್ಗಿದ್. 

ಚಿಕಕೆಬಿದರಿ ಗ್್ರಮದ ಕಚ್ಚು ಮನ್ ಹ್ನಯ್ಗಿದ್, ಬ್ಳೂಳುಡಿ, 
ಬನನುಕ್ೂೇಡ್, ಉಕಕೆಡಗ್ತ್್ರ, ಹ್ಲ್ವ್ಣ, ಸಿರಿಗ್ರ್ಯಲ್ಲಿ 

ಮನ್ಗಳು ಹ್ನಗ್ೂಳಗ್ಗಿವ್. ಹ್ೂಸಳಿಳುಯಲ್ಲಿ 150 ಎಕರ್
ಪ್ರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಈರ್ಳಿಳು ಮತ್ತಿ ಬ್ಳುಳಿಳು ಬ್ಳ್ಗ್  ಹ್ನಯ್ಗಿದ್.  

ಪೌರ್ಯ್ಕ್ತಿ ಎಸ್. ಲಕ್್ಷಮಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಗಂಗ್ನಗರ 
ಹ್ಗೂ ಬ್ಂಕ್ ನಗರ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಮಳ್ಯಿಂದ  ಹ್ನ
ಯ್ಗ್ವ ಸಂಭವ ಇರ್ವ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳನ್ನು ಸಥಾಳ ಪರಿಶೇಲ್ಸಿ, 
ಗಂಗ್ನಗರ ನವ್ಸಿಗಳಿಗ್ ಸಥಾಳ್ಂತರಿಸಲ್  ಸೂಚಿಸಲ್ಗಿದ್.  
ಡಿ.ಬಿ. ಕ್ರ್ ಚ್ನ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ್ ಸರ್ಗವ್ಗಿ ಹರಿಯ್ವಂತ್

ಮ್ಡಲ್ಗಿದ್ ಎಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದರ್.
 ಸತತವ್ಗಿ ಬಿೇಳುತ್ತಿರ್ವ ಮಳ್ಗ್ ತ್ಂಗಭದ್್ರ

ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಪ್ರಮ್ಣ ಹ್ಚ್ಚುಗಿ  ಗಂಗ್ನಗರ 
ಮತ್ತಿ ಬ್ಂಕ್ನಗರ ಪ್ರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಸಿಸ್ವ 
ಸ್ವಯಾಜನಕರ ಮನ್ಗಳಿಗ್ ನೇರ್ ನ್ಗ್ಗೆವ ಸಂಭವ 
ಹ್ಚಿಚುದ್ದಾ, ಅವರ್ ಸ್ರಕ್್ಷತ ಸಥಾಳಕ್ಕೆ ತ್ರಳುವುದಕ್ಕೆ 
ನಗರಸಭ್ ವತ್ಯಿಂದ ಏನ್ಲ್ಲಿ ಸೌಲಭಯಗಳು ಬ್ೇಕ್ೂೇ
ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಸಿದದಾತ್ ಮ್ಡಿಕ್ೂಳಳುಲ್ಗಿದ್. 

ನಗರದ ಹಳಳುದಕ್ೇರಿ, ಗಂಗ್ನಗರ, ಬ್ಂಕ್ ನಗರ, 
ಹಳ್ ಭರಂಪುರ, ಮತ್ತಿ ತಗಿಗೆನಕ್ೇರಿ ಪ್ರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ 
ವ್ಸಿಸ್ವ ಸ್ವಯಾಜನಕರ್ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ನಲಯಾಕ್ಷಯ ಭ್ವ ತ್ೂೇರದ್ ನದಿಯ ದಂಡ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಬಂದ್
ಸಕ್ಯಾರ ನಗದಿಪಡಿಸಿರ್ವ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ವ್ಸಿಸ್ವುದಕ್ಕೆ 
ಮ್ಂದ್ಗಬ್ೇಕ್ ಎಂದ್ ಹ್ೇಳಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭಯಾದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭ್ ಎಇಇ ಬಿರ್ದ್ರ, 
ನಗರಸಭ್ ಮ್ಜ ಸದಸಯ ಡಿ. ಉಜ್ಜಿೇಶ್, ನಗರಸಭ್ ವ್ಟರ್ 
ಇಂಜನಯರ್ ಮಂಜ್ನ್ಥ್ ಹ್ಗ್ ಇತರರ್ ಹ್ಜರಿದದಾರ್.

ಹರಿಹರ: ಮಳ�ಯಿಂದ ಬ�ಳ� ಹಾಗೂ ಮನ�ಗಳಿಗ� ಹಾನಿ

ಜನವರಿ ಒಳಗ� ಕ�ರ�ಗಳ ಅಭಿವೃದಧಾ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ನವಯಾಹಣ್ಧಿಕ್ರಿ 
ಮೂಲಕ ತಮಮಾ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬ್ೇಕ್. 
ಮ್ಲ್ಜಲಲಿದ್ೇ ಒತ್ತಿವರಿ ತ್ರವುಗ್ೂ
ಳಿಸಲ್ಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಹ್ೇಳಿದರ್.

ಜಲ್ಲಿಯ 195 ಗ್್ರಮ 
ಪಂಚ್ಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೇವಲ 13ರಲ್ಲಿ 
ಘನತ್ಯಜಯ ಘಟಕಗಳು 
ಚ್ಲನ್ಯ್ಗಿವ್ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ೇಸರ 
ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದ ಈಶವಾರಪ್ಪ, ತವಾರಿತವ್ಗಿ 
ಎಲಲಿ ಗ್್ರಮ ಪಂಚ್ಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಯ
ವಿಲ್ೇವ್ರಿ ಘಟಕಗಳ್ಗಬ್ೇಕ್
ಎಂದ್ ಸೂಚನ್ ನೇಡಿದರ್.

ಪಂಚ್ಯಿತಿಗಳ ನೇರ್ಗಂಟ್
ಹ್ಗೂ ಸವಾಚಛಿತ್ ಕ್ಮಿಯಾಕರ ವ್ೇತನ 
ಯ್ವುದ್ೇ ಕ್ರಣಕೂಕೆ ಬ್ಕ್ ಉಳಿಸಿಕ್ೂ
ಳಳುಬ್ರದ್. ಮದಲ್ ವ್ೇತನ ಬ್ಕ್
ತ್ೇರಿಸಿ ನಂತರ ಬ್ೇರ್ ಕ್ಮಗ್ರಿ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳಿಳು ಎಂದವರ್ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ಶ್ಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರ್ಮಚಂದ್ರ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ
ಗಳಿಗ್ಗಿ ಉದ್ೂಯೇಗ ಖ್ತ್್ರಯ 
ಶ್ೇ.25ರ ಅನ್ದ್ನ ಬಳಕ್ಗ್
ಅನ್ಮತ್ ನೇಡಬ್ೇಕ್. ಇದರಿಂದ 
ಪಂಚ್ಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಶವಾತ ಆಸಿತಿಗಳು 
ರೂಪುಗ್ೂಳುಳುತತಿವ್ ಎಂದ್ ಹ್ೇಳಿದರ್.

ಶ್ಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್ 
ಸಮ್ರಂಭದ ಅಧಯಕ್ಷತ್ ವಹಿಸಿದದಾರ್.

ಗ್್ರಮಿೇಣ್ಭಿವೃದಿಧ ಇಲ್ಖ್ಯ 
ಆಯ್ಕತಿರ್ದ ಪಿ್ರಯ್ಂಕ ಮೆೇರಿ 
ಫ್್ರನಸ್ಸ್, ಅಬ್ದಾಲ್ ನಜೇರ್ ಸ್ಬ್ 
ಗ್್ರಮಿೇಣ್ಭಿವೃದಿಧ ಸಂಸ್ಥಾಯ ನದ್ೇಯಾಶಕ್ ಗ್ಯತ್್ರ, 
ವಿಕ್ೇಂದಿ್ರೇಕರಣ ಯೇಜನ್ ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಸಮಿತ್ಯ ಪ್ರಮೇದ್ ಹ್ಗಡ್, ಜಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ಯಿತಿ 
ಸಿಇಒ ವಿಜಯ ಮಹ್ಂತ್ೇಶ್ ದ್ನಮಮಾನವರ್, ಉಪ 
ಕ್ಯಯಾದಶಯಾ ಆನಂದ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರ್.

ಸಚಿವ ಕ್.ಎಸ್. ಈಶವಾರಪ್ಪ ಅವರ್ ಕ್ಯ್ಯಾ ಗ್ರವನ್ನು ಪ್ರಗತ್
ಪರಿಶೇಲನ್ ಸಭ್ಯಂತ್ ಪರಿವ ತ್ಯಾಸಿದರ್. ಗ್್ರಮ ಪಂಚ್ಯಿತಿಗಳ 
ವ್ಯಪಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಯಾಣವ್ಗಬ್ೇಕ್ರ್ವ ಘನತ್ಯಜಯ ವಿಲ್ೇವ್ರಿ 
ಘಟಕ, ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕ್, ಕ್ರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ, ವ್ೇತನ 
ಪ್ವತ್ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಹಲವ್ರ್ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಮ್ಹಿತ್
ಪಡ್ದರ್. ಎಲ್ಲಿ ಗ್್ರಮ ಪಂಚ್ಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಫಲಕಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸ್ವಂತ್ ಸೂಚನ್ ನೇಡಿದ ಅವರ್, ಉದ್ೂಯೇಗ ಖ್ತ್್ರ
ಕ್ಲಸದ ಕ್ರಿತ್ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

161 ಪಿ.ಡಿ.ಒ.ಗಳ ಪ್ೈಕ್ ಕ್ಲವರ್ ಗ್ೈರ್ಗಿರ್ವುದನ್ನು ಗಮನಸಿದ 
ಸಚಿವರ್, ಹ್ೂರ ಹ್ೂೇಗ್ವ್ಗ ಹ್ಜರಿ ಪಡ್ದ್, ಗ್ೈರ್ದವರ 
ವಿರ್ದಧ ಕ್ರಮ ತ್ಗ್ದ್ಕ್ೂಳುಳುವಂತ್ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ಗ್್ರಮ ಪಂಚ್ಯಿತಿ ಯೇಜನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವ್ರ್
ಪಿ.ಡಿ.ಒ.ಗಳಿಗ್ೇ ಮ್ಹಿತ್ ಇಲಲಿ ಎಂದ್ ಅಸಮ್ಧ್ನ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದ 
ಅವರ್, ಯೇಜನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ಳಿಯ್ವಂತ್ ತ್ಕ್ೇತ್ ಮ್ಡಿದರ್.

ಪರೂಗತ್ ಪರಿಶೇಲನಾ ಸಭ�ಯಾದ ಕಾಯಾ್ತಗಾರ

ಕಳ್ದ ವಷಯಾ ಉದ್ೂಯೇಗ ಖ್ತ್್ರಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕ್ಯಾರ 13 
ಕ್ೂೇಟ್ ಮ್ನವ ದಿನಗಳನ್ನು ರ್ಜಯಕ್ಕೆ ಕಲ್್ಪಸಿತ್ತಿ. ಅದ್ಲಲಿವನ್ನು 
ಡಿಸ್ಂಬರ್ ಒಳಗ್ ಪೂಣಯಾಗ್ೂಳಿಸಿದ್ದಾವು. ಈ ಸ್ಧನ್ಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗ್
ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದದಾ ಕ್ೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು, §ಥ್ೂೇಡ ಧಿೇರ್ ಚಲ್ೂೇ
ಭಯ್ಯ' (ಸವಾಲ್ಪ ನಧ್ನವ್ಗಿ ನಡ್ಯಿರಿ ಅಣ್ಣ) ಎಂದ್ ಹ್ೇಳಿದದಾರ್
ಎಂದ್ ಸಚಿವ ಕ್.ಎಸ್. ಈಶವಾರಪ್ಪ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ನಂತರ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕ್ಯಾರ 2 ಕ್ೂೇಟ್ ಹ್ಚ್ಚುವರಿ ಮ್ನವ ದಿನ 
ಕಲ್್ಪಸಿತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ರ್ಜಯಕ್ಕೆ 800 ಕ್ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಹ್ಚ್ಚುವರಿ 
ಅನ್ದ್ನ ಸಿಕ್ಕೆತ್ ಎಂದವರ್ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

§ಥ�ೂೇಡಾ ಧೇರ�ೇ ಚಲ�ೂೇ ಭಯಾಯು' ಅಿಂದ ಕ�ೇಿಂದರೂ

ನಗರದಲಲಿ ಇಿಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ 
ಗಾಯತ್ರೂ ಪ್ಜ�, ಉಪಾಸನ�

ಶ್ರೇ ಗ್ಯತ್್ರ ಪರಿವ್ರದಿಂದ ಗ್ರ್ ಪೌಣಿಯಾಮೆ ಅಂಗವ್ಗಿ ಶ್ರೇ
ಗ್ಯತ್್ರ ಪೂಜ್, ಉಪ್ಸನ್, ಶ್ರೇ ಗ್ಯತ್್ರ ಪೂಜ್, ಇಂದ್ ಬ್ಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ 
ನಗರದ ಜಯದ್ೇವ ವೃತತಿದಲ್ಲಿರ್ವ ಶ್ರೇ ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮೂಹಿಕವ್ಗಿ ನಡ್ಯಲ್ದ್ ಎಂದ್ ಪರಿವ್ರದ ಅಧಯಕ್ಷರ್ದ 
ಡ್|| ಸ್ಶೇಲಮಮಾ ತ್ಳಿಸಿದ್ದಾರ್. ಡ್. ರಮೆೇಶ್ ಪ್ಟ್ೇಲ್ ಮತ್ತಿ
ಕ್ಟ್ಂಬದವರ್ ಪೂಜ್ ಸ್ೇವ್ಕತಯಾರ್ಗಿದ್ದಾರ್ ಎಂದ್ ಪರಿವ್ರದ 
ಪ್ರಧ್ನ ಕ್ಯಯಾದಶಯಾ ಸ್ಲ್ಗ್್ರಮ ಗಣ್ೇಶ್ ಶ್ಣ್ೈ ತ್ಳಿಸಿದ್ದಾರ್.

ರಾಣ�ೇಬ�ನೂ್ನರಿನಲಲಿ 
ಇಿಂದು ಜಪ ಯಜ್ಞ

ವಿವ್ೇಕ್ನಂದ್ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಜಪ ಯಜಞಾ ಕ್ಯಯಾಕ್ರಮ  ಇಂದ್
ನಡ್ಯಲ್ದ್. `ಗ್ರ್ವಿತತಿ
ಮಂತ್ರವನ್ ಬಿೇಜವ್ಗಿಸಿ ಬಿತ್ತಿ 
ಪ್್ರೇಮವ್ರಿಯ ಹ್ೂಯ್ದಾ
ಬ್ಳನ್ನು ಹಸನ್ಗಿಸಿಕ್ೂಳ್ೂಳುೇಣ' 
ಎಂದ್ ಪ್ರಕ್ಶ್ನಂದ 
ಮಹ್ರ್ಜರ್ ಕರ್ ನೇಡಿದ್ದಾ, 
ಭಜನ್ ಹ್ಗೂ ನ್ಮ ಜಪ 
ಕ್ರಿತ್ ಪ್ರವಚನ ನಡ್ಯಲ್ದ್.

ನಗರದಲಲಿ ಇಿಂದು 
ಗುರುವಿಂದನ�

ಪಂಚಮಸ್ಲ್ ಸಮ್ಜದ 
ಕಛ್ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಯ್ವ 
ಘಟಕದಿಂದ  `ಗ್ರ್ವಂದನ್' 
ಕ್ಯಯಾಕ್ರಮವು  ಇಂದ್ ಸಂಜ್
6 ಗಂಟ್ಗ್ ನಡ್ಯಲ್ದ್. 

ಮಂಡಿಪ್ೇಟ್, ಅಶ್ೂೇಕ ಟ್ಕ್ೇಸ್, ಬಿನನು ಕಂಪನ ರಸ್ತಿ, 
ಮಹ್ವಿೇರ , ಕ್.ಆರ್.ರಸ್ತಿ, ಗಡಿಯ್ರ ಕಂಬ, ಬಿಟ್ ಗಲ್ಲಿ, 
ಬ್ಳೂಳುಡಿ ಗಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಿಂ ಪ್ೇಟ್, ಹ್ರಿಗ್ ಆಸ್ಪತ್್ರ, 
ಪೇಸ್ಟಿ ಆಫೇಸ್, ರ್ೈಲ್ವಾೇ ಸ್ಟಿೇಷನ್, ವಿಜಯಲಕ್್ಷಮಿ ರಸ್ತಿ
ಸವಾಲ್ಪಭ್ಗ, ವಸಂತಟ್ಕ್ೇಸ್ ಸವಾಲ್ಪಭ್ಗ ಹ್ಗೂ ಇತರ್
ಸ್ತತಿಮ್ತತಿ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ವಿದ್ಯತ್ ಇರ್ವುದಿಲಲಿ.

ನಗರದಲಲಿ ವಿದುಯುತ್ ವಯುತಯುಯ
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ಶ��ಾರ, ಜು�ೈ 24, 20214

��ೕ ಎಸ್.ಎಂ. ��ೕಶ್ 
ಇವರು �ಂ�ೈಕ��ಾದ ಪ�ಯುಕ� ಮೃತರ ಆತ��ಾಂ��ಾ�

`�ೈ�ಾಸ �ವಗ�ಾ�ಾಧ�ೆ'ಯನು�
��ಾಂಕ : 24-07-2021�ೇ ಶ��ಾರ 

�ೆ��ೆ� 10-45 �ೆ� �ಾವಣ�ೆ�ೆಯ 
ತರಳ�ಾಳ� ಬ�ಾವ�ೆ 14�ೇ �ಾ�ಸ್ ನ��ರುವ 

ಮೃತರ ಸ�ಗೃಹದ�� �ೆರ�ೇ�ಸಲು 
ಗುರು-��ಯರು �ಶ���ರು�ದ�ಂದ 

�ಾ�ಗಳ� ಆಗ��, ಮೃತರ ಆತ��ೆ� 
�ರ�ಾಂ�ಯನು� �ೋರ�ೇ�ಾ� �ನಂ�.

�ೈ�ಾಸ �ವಗ�ಾ�ಾಧ�ೆ ಆ�ಾ�ನ ಪ���ೆ
|| ��ೕ ಬಸ�ೇಶ�ರ ಪ�ಸನ� ||

ಇಂ� ದುಃಖತಪ�ರು :
✦  ಮೃತರ ಧಮ�ಪ�� ಕ�ಯಪ�ರ ��ೕಮ� �.�. ಚಂದನ 
✦  ಮಕ��ಾದ ಎಸ್.�. �ಾ��, ಎಸ್.�. �ಾ��ಕ್, �.�. ಸು��ೕತ್  �ಾ�ೕಲ್  
✦  ��ೕಮ� ವನ�ಾಕ�ಮ� ��ೕ ಎಸ್.�. ಮ���ಾಜು�ನಪ� 
✦  ��ೕಮ� ರೂಪ, �|| ��ೕ ಚನ�ಬಸಪ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� 
✦  ��ೕಮ� ��ೕ ಎಸ್.ಎಂ. ಮಧುಕು�ಾರ್ ಮತು� ಮಕ�ಳ�, 
✦  ಕ�ಯಪ�ರ ವಂಶಸ�ರು, �ರಮ�ೊಂಡನಹ�� 
✦  ��ೕಮ� �ಂಗಮ�, ��ೕ �.ಗುರು�ಾಂತಪ� ಮತು� ಮಕ�ಳ�, 
✦  �ೋಳಹುಣ�ೆ �ೌಡು� ವಂಶಸ�ರು ✦  ಭರಮಪ�ರ ವಂಶಸ�ರು, ಆನ�ೋಡು  
�ಾಗೂ ಬಂಧು-�ತ�ರು. �. : 99167 49657

�ಾವಣ�ೆ�ೆ �. & �ಾ, �ರಮ�ೊಂಡನಹ�� 
�ಾ�ಮದ �ಾ�, ��ೕಮ� ವನ�ಾಕ�ಮ�,  

��ೕ ಎಸ್.�. ಮ���ಾಜು�ನಪ� ಇವರ �ೊ�ೆ�ಾದ 

��ೕಮ� �.�. ಚಂದನ (ರೂಪ) ಮತು� 
ಮಕ�ಳ� ಇವರು �ಾಡುವ ��ಾ�ಪ�ೆಗಳ�

��ಾಂಕ : 16-07-2021�ೇ ಶುಕ��ಾರ 
�ೆ��ೆ� 03-50�ೆ� ನನ� �ಜ� ಪ�ಯವ�ಾದ

ಅನ���ೇ�ಶ�� �ೇವ�ಾ�ನದ�� ಇಂದು ಗುರು ����
�ೇವ�ಾಜ ಅರಸು ಬ�ಾವ�ೆ `ಎ' �ಾ�ಕ್ ನ��ರುವ ��ೕ �ಾ�ಾ ಅನ���ೇ�ಶ�� 

�ೇವ�ಾ�ನದ�� ಇಂದು ಗುರು���� ಆಚ�ಸ�ಾಗು�ದು ಎಂದು �ೇವ�ಾ�ನ ಸ�� 
ಅಧ�ಕ� ಆರ್.�. �ಾ�ೇಂದ� ಪ��ಾಶ್ ����ಾ��ೆ. �ೆ��ೆ� �ೋಮ, ಹವನ, ��ೕ ಸತ��ಾ�ಾಯಣ 
�ಾ�� ��ಾ ಕ�ಾ, ಪಲ��� ಉತ�ವ, ಪ��ಾನ �ೇವ�ೆ ��ೕ �ಾ�ಾ ಅನ���ೇ�ಶ���ೆ 
ಮ�ಾಮಂಗ�ಾರ� ಮತು� �ೕಥ� ಪ��ಾದ ���ೕಗ ನ�ೆಯ��ೆ. ಮು�ೇ�ೌಡು� ��ೕಮ� 
ಉ�ಾ ��ೕಶ್  �ಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ೇ�ಾಕತ��ಾ��ಾ��ೆ.

�ಾವಣ�ೆ�ೆ, ಜ.23- ನಗರದ �ಾ� 
ಮಂ�ರ, ಗುರು �ಾಯರ ಮಂ�ರಗಳ� �ೇ� 
ದಂ� ೆಹಲ��ೆ ೆಶುಕ��ಾರ ಗುರು���� ಮ�ೋ 
ತ�ವವನು� ಶ��ಾ� ಭ���ಂದ ಆಚ�ಸ�ಾ�ತು.

ಗುರು�ೌ���ಯ �� 23ರ ಶುಕ��ಾರ 
�ೆಳ�ೆ� 10 ಗಂ�ೆ 43 ��ಷ�ೆ� ಆರಂಭ�ೊಂಡು ಜು�ೈ 
24ರ ಶ��ಾರ �ೆಳ�ೆ� 8 ಗಂ�ೆ 6 ��ಷದವ�ೆ�ೆ  ಇ�ೆ. 
ಈ ��ೆ��ೆಯ�� ಎರಡು �ನ� ಗುರು �ೌ��� 
ಆಚ�ಸ�ಾಗು���ೆ.

ಎಂ.�.�. ಎ �ಾ�ಕ್ ನ��ರುವ ��ೕ �ಾ� 

ಮಂ�ರದ�� �ೆ��ೆ� 5 ಗಂ�ೆ�ೆ �ಾಕ�ಾರ�, 
ಪಂ�ಾಮೃತ ಅ��ೇಕ, �ೕ�ಾ�ಾಧ�ೆ, 
ಧ��ಾ�ೋಹಣ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ನ�ೆದ�.  
ಸಂ�ೆ ಧೂ�ಾರ�, �ಾ�� ಮಂ�ರದ 
ಒಳ�ಾಗದ���ೕ ಪಲ��� ಉತ�ವ 

ನ�ೆಸ�ಾ�ತು. �ಾ�� �ೇ�ಾರ� ನ�ೆ�ತು.
��ೕ �ಾ� ಭಕ�ರು ಮಂ�ರ�ೆ� ಆಗ��, ದಶ�ನ 

ಪ�ೆದರು. �ೊ�ೊ�ಾ ಭಯ �ಾಗೂ �� �� ಮ�ೆಯ 
��ೆ��ೆಯ�� ಮಂ�ರ�ೆ� ಬರುವ ಭಕ�ರ ಸಂ�ೆ� �ರಳ 
�ಾ�ತು�.  �ಾವ�ಜ�ಕ ಅ��ೇಕ�ೆ� ಅವ�ಾಶ�ರ�ಲ�.

ನಗರದ�� ಶ��ಾ�-ಭ��ಯ ಗುರು �ೌ���

ಹರಪನಹ��, ಜು.23- ಮ�ೆ���ನ ಅಮ�ಾ�ೆ�ಯ ನಂತರ 
ಬಂ�ಾರ ಸಮು�ಾಯದ ಮ�ೆ-ಮನಗಳ�� ಸಂಭ�ಮ, ಸಡಗರ 
ಕ�ೆಗ��ರುತ��ೆ.  

�ೋಗ- ರು�ನಗಳ� ದೂ�ಾ� ಧನ, �ಾನ� ಸಮೃ���ಾ� 
�ೆ�ೆದು, �ಾ�ೆಯ �ೆಮ��ಯ ಬದುಕು ನಮ��ಾಗ� ಎಂಬ 
ಆಶಯದ ��ೆ��ೆಯ�� ತ�ೆ ತ�ಾಂತರ�ಂದಲೂ ಶ��ಾ�, 
ಭ���ಂದ ಆಚ���ೊಂಡು ಬಂ�ರುವ ‘�ೕ�ಾ� ಹಬ�’ವನು� 
ಪಟ�ಣದ�� ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ಸಂಭ�ಮ, ಸಡಗರ�ಂದ ��ಷ��ಾ� 
ಆಚ��ದರು.

ಹಬ�ದ ��ೆ��ೆ: �ತ� ಸಂ�ಾನ�ಲ��ೇ �ೌಟುಂ�ಕ 
ಬದು�ನ�� �ಗು�ೆ��ೊಂ�ದ� ��ಯ �ೕ�ಾ�ಾಯ್� 
ಸಂ�ಾನ �ಾ����ಾ� ಕ�ಣ ತಪ���ೆ ಕೂ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ�� 
ಏಳ� ಮಂ� �ಾ�ೆಯರು ಸೂರ�ೊಂಡನ�ೊಪ� ಸ�ೕಪದ 
���ಕ�ೆ� �ೊಂಡದ�� �ಣ� �ಾ�ನ�ಾ�� ಇ��ದ�ರಂ�ೆ. �ಾ�ನದ 
ಸಂದಭ�ದ�� �ೖ ಉ���ೊಂ�ಾಗ ಬಂದ ಮ���ಂದ�ೇ 
ಉಂ�ೆ �ಾ�, ಮ�ಾ ತಪ�� �ೕ�ಾ�ಾಯ್� ಪ�� 
ಧ�ೕ��ಾ��ೆ �ೇ�ಸಲು �ೕ�ದರಂ�ೆ. ಈ ಏಳ� ಮಂ� 
ಮ�ಾ�ಾ�ೆಯರು �ೕ�ದ ಮ��ನ ಉಂ�ೆ �ೇ��ದ 
ಪ��ಾಮ�ಾ��ೕ ಸಂ�ಾನದ ರೂಪದ�� �ಾ����ಾದ 
ಮ�ಾಮ�ಮ�ೇ �ೆ�ೕಷ� ಸಂತ �ೇ�ಾ�ಾಲ್ ಎಂಬುದು 
ಬಂ�ಾರ ಸಮು�ಾಯದ�� ಮ�ೆ�ಾ�ರುವ ನಂ��ೆ.

ಮ�ಾ ಮ�ಮ �ೇ�ಾ�ಾಲ್ ಜ��ದ ತರು�ಾಯ 
ತುಳ�ಾ ಭ�ಾ�, ಇಂಗಳ ಭ�ಾ�, ಮ��ಾ ಭ�ಾ�, 
ಮ�ೊ�ೕ� ಭ�ಾ�, �ೋಳಂಗಲ್ ಭ�ಾ� �ಾಗೂ �ೕಲಕಂಠ 
ಭ�ಾ� ಈ ಏಳ� ಮ�ಾ�ಾ�ೆಯರು ಸ�ೕಪದ��ನ ಅರಣ� 
ಪ��ೇಶದ��ನ �ೇ�ನ ಮರ�ಂದರ�� ಐಕ��ಾದರಂ�ೆ. 

ಇ�ೇ ಅರಣ� ಪ��ೇಶ�ೆ� �ಾನು�ಾರು �ೕ�ಸಲು 
ಬಂದ ಸಮು�ಾಯದ �ಾಲಕ, �ಾ�ೆಯರು ಐಕ��ಾ�ದ�ರು 
ಎನ��ಾದ �ೇ�ನಮರದ �ೊಂ�ೆ�ಂದ�ೆ� ತನ� �ೆಗಲ 
�ೕ�ದ� �ೊಡ��ಂದ ಕ�ಯಲು �ೋ�ಾಗ, ಆಕ��ಕ�ಾ� 
ಆಯತ��ದ �ೊಡ�ಯ ಏಟು ಆ ದನ�ಾ� �ಾಲಕನ �ಾ��ೆ 
�ದು�, �ೕವ�ಸ�ರೂಪ�ಾ� �ಾಯ�ೊ��ತಂ�ೆ. ಬ�ಕ ಈ 7 
�ಾ�ೆಯರು ಆ �ಾಲಕನ �ಾಂ�ಾ�ೆ� �ೋ� �ೋಗ- ರು� 
ನಗಳ ರೂಪದ�� �ಾಟ �ೊಡುವ ಜ�ೆ�ೆ, ಆ�ಾರ �ಾ�ಮ �ೇ�ದಂ�ೆ
�ಾ�ಾ ರೂಪದ�� �ೕವ� ಸ�ರೂಪದ�� �ಾಡ�ೊಡ�ದರಂ�ೆ. 

ಇದ�ಂದ �ೋ��ೋದ ಸ�ಾಜ  ಆ ಮ�ಾ�ಾ�ೆಯ 

�ಾಟ ��ೕಚ�ೆ�ಾ� ಮ�ೆ���ನ ಅಮ�ಾ�ೆ� ಬ�ಕ, �ದಲ, 
ಇಲ��ೇ ಎರಡ�ೇ ಮಂಗಳ�ಾರದಂದು ಎ�ಾ� �ಾಂ�ಾಗಳ 
��ಯೂ ಆ ಏಳ� �ಾ�ೆಯರನು� ಶ��ಾ�-ಭ���ಂದ �� 
ಸುವ �ೈಂಕಯ�ವನು� ಅ�ಾ� �ಾಲ�ಂದಲೂ ಆಚ���ೊಂಡು 
ಬರ�ಾಗು���ೆ ಎನು��ಾ��ೆ ಸ�ಾಜದ ��ಯರು.

ಊರ �ೊರ�ನ �ೇ�ನಮರದ �ೆಳ�ೆ ಏಳ� 
�ಾ�ೆಯರನು� ಪ���ಂ�ಸುವ ಮರದ �ೊಂ�ೆಯ ಏಳ� 
ತುಂಡುಗಳ�ಾ�ಗ� ಇಲ��ೇ ಏಳ� �ಕ� ಕಲು�ಗ��ೆ ಊರಮಂಜ 
ಬಣ� �ೇ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಂಕು�ಾಚ��ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ. 
�ಾ�ೆಯರ ಪ���ಂಬದ �ಂ�ೆ ‘ಲೂಕಡ್’ (�ೇವಕ)ನನು� 
ಪ���ಾ��ಸು�ಾ��ೆ. ಕು�-�ೋ� ಹರ�ೆ �ೊತ� ಭಕ�ರು, 
ಲೂಕಡ್ �ೆ ರ�ಾ���ೇಕ �ಾಗೂ ಮ�ಾ�ಾ�ೆಯ��ೆ �� 
ಅಡು�ೆಯ ಪ��ಾದ �ೈ�ೇದ� ಸಮ���, ಭ��ಯ 
ಪ�ಾ�ಾ�ೆ�ಯ�� ��ೕತ�ಾಗು�ಾ��ೆ.

ಈ ��ೆ��ೆಯ�� ಪಟ�ಣದ �ೊರ ವಲಯದ��ರುವ 
ಸಮು�ಾಯದ ಆ�ಾಧ� �ೈವ �ೇ�ಾ�ಾಲ್ �ೇವ�ಾ�ನದ 
ಆವರಣದ��ನ �ೇ�ನಮರದ ಬುಡದ�� ಏಳ� �ಾ�ೆಯರನು� 
ಪ���ಂ�ಸುವ ಏಳ�  �ಕ� ಕಲು�ಗ��ೆ ಊರಮಂಜ ಬಣ� 
�ೇ��, ಕುಂಕು�ಾಚ��ೆ �ಾ�ದರು. �ಾ�ೆಯರ 
�ಂಬ�ಯ�� ಲೂಕಡ್ ನನು� ಪ���ಾ��� ಸರಳ�ಾ� 
ಸಂಪ��ಾಯದಂ�ೆ ‘�ೕ�ಾ� ಹಬ�’ ವನು� ಆಚ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
ಭ���ಾವದ�� �ಂ�ೆದ�ರು.

ಪಟ�ಣದ ಸು�ಾರು 200ಕೂ� �ೆಚು� ಕುಟುಂಬಗಳ� 
�ೕ�ಾ� ಹಬ�ದ�� �ಾ�ೊ�ಂಡು  �ಾಮೂ�ಕ�ಾ� ��ೆ- 
�ಾ�ಥ��ೆ ಸ��ಸುವ ಮೂಲಕ �ೋಗ-ರು�ನಗಳ� 
�ಾರ�ರ�, ಮ�ೆ, �ೆ�ೆ ಭು�ಯ �ೕ�ೆ ನಳನ�ಸ� ಎಂದು  
�ಾ����ದರು.

ಈ ಸಂದಭ�ದ�� ಮುಖಂಡ�ಾದ �.ಎಲ್. �ೕ�ಾ� 
�ಾಯ್�, �ಾ. ರ�ೕಶ�ಾಯ್�, �.�ೈ. �ೆಂಕ�ೇಶ�ಾಯ್�, 
��ಾ��ಾಯ್�, �ಾಜಕು�ಾರ�ಾಯ್�, ಕೃ�ಾ��ಾಯ್�, 
�ೕಟ��ಾಯ್�, ಮಂ�ಾ��ಾಯ್�, ಧ�ಾ��ಾಯ್�, ಪಂ�ಾ 
�ಾಯ್�, �ಾ�ಾಯಣ�ಾಯ್�, ಎಸ್.�. �ಾ�ಾ��ಾಯ್�, 
�ೋ�ತ್, ಸಂ�ೋಷ್   ಇ��ತರರು �ಾ�ೊ�ಂ�ದ�ರು.

ಸಮೃ��, �ೆಮ�� �ೋ� ಆಚ�ಸುವ ‘�ೕ�ಾ� ಹಬ�’

ಬಂ�ಾರ ಸಮು�ಾಯದ 
ಮ�ೆ - ಮನಗಳ�� 

ಕ�ೆಗ��ದ  ಸಡಗರ - ಸಂಭ�ಮ

ಹ�ಹರ, ಜು.23- �ಾಸಕ 
ಎಸ್. �ಾಮಪ�ನವರು  �ಾಲೂ��ನ 
�ಾರ� �ಕ��ದ�, ಯ�ೆ��ೊಂ�, 
ನಂ�ಗು�, �ಾಗೂ �ೊಕ�ನೂರು, 
�.�. ಕ�ೆ� ರ�ೆ�ಯ ಅ�ವೃ���ೆ 
�ಾಜ� �ೋ�ೋಪ�ೕ� ಸ�ವ 
�ೋ�ಂದ �ಾರ�ೋಳ ಅವರನು� 
ಅವರ ಸ� ಗೃಹದ�� �ೇ� �ಾ� 
ಹಣ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುವಂ�ೆ 
ಮನ� �ಾ�ದರು. 

ಹ�ಹರ �ಾಸಕ 
�ಾಮಪ�ನವ�ಂದ 
�ಾರ�ೋಳ �ೇ�

�ೊ�ಾ��, ಜು.23- ಪಟ�ಣದ ತುಂಗಭದ� ನ�ಯ �ೕ�ನ ಮಟ� 
ಇಂದು 10.21 �ೕ ತಲು�ದು�, ಅ�ಾಯ ಮಟ�ದತ� �ೆಚು���ದ. 
ಪಟ�ಣದ �ಾಲ�ಾಜ್ �ಾಟ್ ನ�� �ಾಸ�ಾ�ದ� 10 ಕುಟುಂಬಗಳ 
ಜನ�ೆಯನು� ಸುರಕ��ೆ�ಾ� ಅಂ�ೇಡ�ರ್ ಭವನ�ೆ� ಸ��ಾಂತರ�ೊ�ಸ 
�ಾ��ೆ ಎಂದು ತಹ�ೕ�ಾ�ರ್ ಬಸವನ�ೌಡ �ೋಟೂರ �ೇ�ದರು. 

ನ� �ೕ�ನ ಮಟ�ದ ಬ�ೆ� �ರಂತರ ಗಮನ ಇ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದ 
ಅವರು, ಮ�ೆ�ಂ�ಾ� �ಾಲೂ��ನ�� 21 ಕ�ಾ� 1 ಪಕ� ಮ�ೆ �ಾ� 
ಸಂಭ��ದು� 11 ಲಕ� ರೂ.ಗಳ ಅಂ�ಾಜು ನಷ� ಸಂಭ���ೆ ಎಂದರು. 

ಗಂ� �ೇಂದ� : ಜನರ ಸುರಕ��ೆ�ಾ� ವಸ� �ಾಗು ಊಟದ ವ�ವ�ೆ� 
ಕ��ಸ�ಾ�ದು� ಆ�ೋಗ� ತ�ಾಸ�ೆ�ೆ ಮುಂ�ಾ��ೆ ಎಂದರು. �ರಂತರ 
ಮ�ೆಯ �ಾರಣ�ಂದ 22 ಮ�ೆಗ��ೆ �ಾ��ಾ��ೆ. ಒಟು� 11.50 
ಲಕ� ರೂ.ಗಳಷು� ನಷ� ಸಂಭ���ೆ ಎಂದು ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ. 
�ೊ�ಾ��ಯ ನ�ಯ�� �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ �ೕರು ಹ�ಯು��ದು�, 
ಪಟ�ಣದ ತಗು�ಪ��ೇಶಗ��ೆ �ೕರು ನುಗು�ವ �ೕ� ಎದು�ಾ��ೆ. 

��ಐ �.�. �ೇವ�ಾಜ್, �ಎಸ್ ಐ ಬಸನ�ೌಡ ��ಾ�ಾರ 
ಮ��ತರ ಅ��ಾ�ಗಳ ತಂಡ ಶುಕ��ಾರ ನ� �ೕರದ ಸ�ಳಗ��ೆ �ೇ� 
�ೕ� ಪ��ೕಲ�ೆ ನ�ೆ�ತು. ನ� ದಂ�ೆಯ ಬ� �ಾಸ�ಾ�ರುವ 
ಕುಟುಂಬದವರನು� �ಾಲ�ಾಜ್ �ಾಟ್ ಪ��ೇಶದ��ನ �ಾ. ಅಂ�ೇಡ�ರ್ 
ಭವನ�ೆ� ಸ��ಾಂತರ�ಾಗಲು ಸೂ�ಸ�ಾ�ತು. 

�ೊ�ಾ�� : 10 ಕುಟುಂಬಗ��ೆ 
ಗಂ� �ೇಂದ�ದ�� ಆಶ�ಯ

ಮ�ೆ�ೆ 22 
ಮ�ೆಗಳ �ಾ�

�ಾ�ೇ�ೆನೂ�ರು, ಜು.23- ಮೂರು �ನಗ�ಂದ ಸತತ�ಾ� 
ಸು�ಯು��ರುವ ಮ�ೆ�ಂ�ಾ� ಕುಮದ�� ನ� ತುಂ� �ೇತು�ೆ �ೕ�ೆ 
ಹ�ಯು��ದು� �ಾಲೂ��ನ ��ೇ�ಾಗನೂ��ಂದ ದಂಡ�ಹ���ೆ 
�ೋಗುವ ರ�ೆ� ಸಂಪಕ� ಕ�ತ�ೊಂ��ೆ.

�ಾ�ೇ�ೆನೂ�ರು: ಕುಮದ�� ನ� ಭ��


