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ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 21 - ಕೊರೊನಾ 
ಸೊೀಂರ್ನಿಂದ ಸಥಾಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಲಾ-
ಕಾಲೆೀಜುಗಳು ಮೊದಲ ಹಂತದಲಲಾ 
ಸೊೀಮವಾರದಿಂದ ತೆರೆಯಲವೆ. 9 ರಂದ 12ನೆೀ 
ತರಗತ್ಗಳಿಗೆ ಸಕಾಟ್ರದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅನುಸಾರ 

ಪಾಠ ಪರೆವಚನಗಳು ನಡೆಯಲವೆ. 
ಒಂದು ತರಗತ್ಗೆ 15 ರಂದ 20 ವಿದಾಯರ್ಟ್ 

ಗಳಂತೆ ಎರಡು ಪಾಳೆಯದಲಲಾ ತರಗತ್ಗಳು 
ನಡೆಯಲವೆ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಾರಕೆ್ಕ ಮೂರು 
ದಿನ ಮಾತರೆ ತರಗತ್ಗಳು 

ಬಂೆಗಳೂರು, ಆ. 21 - ರಾಜಯದಲಲಾ 9ನೆೀ ತರಗತ್ಯಿಂದ ದಿವಿತ್ೀಯ 
ಪಿಯುಸಿ ವರಗೆ ೆಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೀಜುಗಳು ಸೊೀಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗು 
ತ್ತಿದು್ದ, ವಿದಾಯರ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದೆೀ ಆತಂಕವಿಲಲಾದ ೆ ಶಾಲಗೆ ೆ ಬರಬಹುದು 
ಎಂದು ಮುಖಯಮಂತ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾ್ಮಯಿ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರ.ೆ  
ಬಾಗಲಕೊೀಟ,ೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜ್ಲಾಲಾ ಪರೆವಾಸಕೂ್ಕ ಮುನನಾ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ. 21 – ನಗರದ 27 ಸಾವಿರ 
ವಸತ್ ರಹತರಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕತಟ್ವಯ 
ಎಂದಿರುವ ವಸತ್ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೊೀಮಣಣು, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಉತತಿರ ಹಾಗೂ ದರ್ಷ್ಣ ಕೆಷ್ೀತರೆಗಳ ವಾಯಪಿತಿಗಳಲಲಾ ಜ್+2 
ಮಾದರಯಲಲಾ ಗುಂಪು ಮನೆ ನಿಮಿಟ್ಸಲು ಶಿೀಘರೆದಲೆಲಾೀ 
ಕರೆಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಧಯಕಷ್ತೆಯಲಲಾ ಜ್ಲಾಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲಲಾ 
ವಸತ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಕುರತು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
ಸಭೆಯಲಲಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಉತತಿರ ಕೆಷ್ೀತರೆದಲಲಾ ಗುಂಪು ಮನೆ ನಿಮಾಟ್ಣಕೆ್ಕ 70 
ಎಕರೆಯಷು್ಟ ಜಾಗ ಗುರುತ್ಸಿ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಮುಖಯಮಂತ್ರೆ 
ಬಳಿ ಪರೆಸಾತಿವನೆ ಸಲಲಾಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೆೀ 
ದಾವಣಗೆರೆ ದರ್ಷ್ಣ ಕೆಷ್ೀತರೆದಲಲಾ ಜಾಗವನುನಾ 
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕೆಷ್ೀತರೆಗಳಲಲಾ ಮನೆಗಳ 

ನಿಮಾಟ್ಣಕೆ್ಕ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.
ಜ್ಲೆಲಾಯ ಎಲಾಲಾ ತಾಲೂಲಾಕುಗಳಲಲಾ ವಸತ್ಗೆ 

ನಗರದಲ್ ರ್+2 
ಮನ�ಗಳ ನಮಾಕಿಣ

ಕ�ೂಳಚ� 
ನವಾಸಿಗಳಿಗ� 
ಹಕುಕೆಪತರೂ 
ನೀಡಲು 
ಸಚವ 
ಸ�ೂೀಮಣ್ಣ 
ಸೂಚನ�

ನವ�ೀಶನ ಇಲ್ದವರಿಗ� 
ಮೊದಲು ನವ�ೀಶನ ನೀಡಿ, 
ಮನ� ಮಿಂಜೂರು ಮಾಡಲು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೂಮ 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೀಕು. ನವ�ೀಶನ 
ಇದ� ಎಿಂಬ ಏಕ�ೈಕ ಕಾರಣಕ�ಕೆ 
ಉಳ್ಳವರಿಗ� ಮನ� 
ನೀಡಬಾರದು.

- ಸಿಂಸದ ರ್.ಎಿಂ. ಸಿದ�್ದೀಶ್ವರ

ದಾವಣಗ��ರ�ಯಲ್ 25 
ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಹ�ಚು� ಮನ� 
ಇಲ್ದವರಿದಾ್ದರ�. ಇವರಿಗಾಗಿ 
180 ಎಕರ� ಜಾಗ 
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದ�. ಈ 
ಜಾಗದಲ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರ್+2 
ಇಲ್ವ�ೀ ರ್+3 ಮನ� 
ನಮಿಕಿಸಬ�ೀಕು.

- ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೀಿಂದರೂನಾಥ್

ಜಗಳ�ರು ತಾಲೂ್ಕ್ನಲ್ 
24 ಸಾವಿರ ಅಲ�ಮಾರಿ, ಅರ� 
ಅಲ�ಮಾರಿ, ಸಿದ್ದರು, ಕಾಡುಗ�ೂಲ್ 
ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಿಂಬಗಳಿದು್ದ 
ಇವರಿಗ� ನವ�ೀಶನದ ಅಗತಯವಿದ�.

- ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಿಂದರೂ

ಇದ್ದಿಂಥವರಿಗ�ೀ ಮನ� ಹಾಗೂ 
ನವ�ೀಶನ ಕ�ೂಡುವುದು ಬ�ೀಡ. 
ಅಧಕಿ ಮನ� ಆದವರು ಪ್ಣಕಿ 
ಮನ� ಕಟ್ಟ್ಕ�ೂಳ್ಳಲು  ನ�ರವು ನೀಡಿ.

- ಶಾಸಕ ಪರೂ. ಲಿಂಗಣ್ಣ

ಹರಿಹರದಲ್ ರ್+2 ಮನ� 
ಪರೂಸಾತವನ�ಗ� ಮಿಂಜೂರಾತ್ 
ನೀಡಬ�ೀಕು. ಹರಿಹರದಲ್ 
ಹಮಾಲರು ಹಾಗೂ ಬಿೀಡಿ 
ಕಾಮಿಕಿಕರ ಲ�ೀಔಟ್ ನಲ್ 
ನವ�ೀಶನ ಹಿಂಚಕ� 
ಮಾಡಬ�ೀಕು. 
ಮಲ�ೀಬ�ನೂನುರಿನಲ್ 500 
ಮನ�ಗಳು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದು್ದ, 
ಈ ಬಗ�ಗೆ ಕರೂಮ 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೀಕು. 

- ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪಪ

ನಾಳ�ಯಿಿಂದ ಶಾಲ�ಗಳ ಪ್ನರಾರಿಂಭ
ತರಗತ್ ಆರಿಂಭವಾದರೂ 
ಹಾಜರಾತ್ ಕಡಾ್ಯವಲ್

ವಿದಾಯ�ಕಿಗಳು ಆತಿಂಕವಿಲ್ದ� 
ಶಾಲ�ಗ� ಬರಬಹುದು : ಮುಖಯಮಿಂತ್ರೂ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಆ. 21 - 
ಜೆೈಲನಿಂದ ಬಂದ ಕಾಂಗೆರೆಸ್ 
ನಾಯಕರಗ ೆಅದೂ�ರ ಸಾವಿಗತ 
ನಿೀಡುತ್ತಿ ರುವುದನುನಾ ರಾಜಯ 
ಬಿಜಪೆಿ ಟ್ೀರ್ಸಿದ.ೆ

ಕಪೆಿಸಿಸಿ ಅಧಯಕಷ್ ಡಿ.ಕ.ೆ 
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಹಂದೆ 
ತ್ಹಾರ್ ಜೆೈಲನಿಂದ ಬಂದಾಗ, 
ಮಾಜ್ ಸಚಿವ 
ವಿನಯ್ ಕುಲಕಣಿಟ್ ಜೆೈಲನಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆ 

ಜ�ೈಲನಿಂದ 
ಬಿಂದವರಿಗ� ಸಾ್ವಗತ : 
ಬಿಜ�� ಟ್ೀಕ�

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.21- 
ದರ್ಷ್ಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ್ೀತರೆದ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ ವಾಯಪಿತಿ 

ಯಲಲಾ ಅಹಟ್ 
ಫಲಾನುಭವಿ 
ಗಳಿಗೆ ಸೂರು 
ಕಲ್ಪಸುವಂತೆ 
ಶಾಸಕ  

ಡಾ.ಶಾಮನೂರು 
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ವಸತ್ 
ಸಚಿವ ವಿ.ಸೊೀಮಣಣುನವರಗೆ 
ಆಗರೆಹಸಿದಾ್ದರೆ.

ಇಂದು ನಗರಕಾ್ಕಗಮಿಸಿದ 
ಸಚಿವ ಸೊೀಮಣಣುನವರಗೆ ತಮ್ಮ 
ಮನವಿಯನುನಾ ಶಾಸಕರ ಬೆಂ 
ಬಲಗರೊಂದಿಗೆ ಸಲಲಾಸಿರುವ 
ಪತರೆದಲಲಾ ದರ್ಷ್ಣ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕೆಷ್ೀತರೆದಲಲಾ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಕೆಯವರು 

ಬಡವರಿಗ� ಉಚತ 
ಸೂರು ಕಲಪಸಿ

PACKAGED 
DRINKING 
WATER

Brand with Machineries For

Contact Between 12.00 am to 3.00 pm
PRASHANTH INDUSTRIES

# 1/04-05, Davangere-Harihara Road, Doddabathi, 
Davangere tq/dist : 577 566

SMT. PUSHPA SHAMANUR 
MAHALINGAPPA RESIDENTIAL 

PU SCIENCE COLLEGE, DAVANGERE.

Integrated PUC
PUC + NEET
PUC + JEE
PUC + CET 
& KVPY 

Separate Inhouse Integrated 
Campus for Boys & Girls

with NEET, CET, JEE, KVPY & PU BOARD

# 5335, 1st Main Swami Vivekananda Extn., 
Near BIET College, Davangere - 577004.  www.spsmrs.org

7259222250, 8970067700, 8970071100

THE ONLY COLLEGE SPSM MAKES YOUR DREAM 
COMES TRUE WITH BETTER RANK & RESULTS

ADMISSION OPEN

COMBINATIONS :
SCIENCE

PCMB (Physics, Chemistry, Maths, Biology)
PCMCs (Physics, Chemistry, Maths, Computer Science)

Lives in a 
Hostel 

But feels 
like a home

804
All INDIA RANK

25
All INDIA RANK

ಧಮ�ಪ�� : �ರೋಮ� ಜಿ.ಎಂ. ಇಂದುಮ� ಮತು�  ಮಕ�ಳ� 
��ೋ��ಯಂ�ರು, ಅ�ಯಂ�ರು �ಮ�ಕ�ಳ� �ಾಗೋ
�ೌಡರ ಕುಟುಂಬ ವಗ�ದವರು ಬಂಧು-�ತರರು.

ಸಿಬ�ಂ� ವಗ�ದವರು

ನೀವು ನಮಮೆನನುಗಲ ಇಿಂದಿಗ� ಎರಡು ವಷಕಿಗಳಾದವು. ನೀವು ತ�ೂೀರಿದ 
ಮಾಗಕಿದಶಕಿನ ನಮಗ�  ಸದಾ ದಾರಿದಿೀಪ... ನಮಮೆ ನ�ನ�ನಲ್ರುವ.... 

�ರೋ ಮ���ಾಜು�ನ ಸಿೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್
ಆ��ೋರೋ ���ಕಲ್ಸ್ �ಾ�ೋ���ೋಷನ್

ಲಿಂಗ�ೈಕಯ : 22.08.2019

�ಂ. �ರೋ �ೌಡರ ಮ�ಾ�ಂಗಪ�
ಮಾಲೀಕರು, ಶರೂೀ ಮಲ್ಕಾಜುಕಿನ ಫಟ್ಕಿಲ�ೈಸರ್ ಸ್ , ದಾವಣಗ�ರ�.

ರಾಜಯದ 6 ತಾಿಂತ್ರೂಕ 
ಕಾಲ�ೀಜು ಬಿಂದ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 21 
– ರಾಜಯದ ಆರು 
ಇಂಜ್ನಿಯರಂಗ್ ಕಾಲೆೀಜುಗಳು 
ಈ ವಷಟ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರಲವೆ 
ಎಂದು ವಿಶೆವಿೀಶವಿರಾಯ ತಾಂತ್ರೆಕ 
ವಿಶವಿವಿದಾಯನಿಲಯ (ವಿ.ಟ್.ಯು.)
ದ ಪರೆಕಟಣೆಯಲಲಾ ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

3 ಕಾಲೆೀಜುಗಳು ಬೆಂಗ 
ಳೂರನಲಲಾ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 3 
ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಹಾಗೂ ಕೆ.ಜ್.

(5ನ�ೀ ಪ್ಟಕ�ಕೆ)(5ನ�ೀ ಪ್ಟಕ�ಕೆ)

(5ನ�ೀ ಪ್ಟಕ�ಕೆ)

(5ನ�ೀ ಪ್ಟಕ�ಕೆ)

(5ನ�ೀ ಪ್ಟಕ�ಕೆ)

(5ನ�ೀ ಪ್ಟಕ�ಕೆ)

ಮದಿಕ�ರ� ಗೌಡರೂ ಮಲ್ಪಪ ನಧನ
ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೂ್ಕು ಮದಿಕ�ರ� ಗಾರೂಮದ ವಾಸಿ, ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರದ 
ವತಕಿಕರೂ, ಶವ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯಿಂಕ್ ನ ಆಡಳಿತ ಮಿಂಡಳಿ ಮಾರ್ 
ನದ�ೀಕಿಶಕರೂ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಿಂಘ, ಸಿಂಸ�್ಥಗಳಲ್ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ, 
ನದ�ೀಕಿಶಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ಮತುತ ಮದಿಕ�ರ� ದಿ|| ಗೌಡರೂ ಹಾಲಪಪನವರ ಜ�ೀಷ್ ಪ್ತರೂ 

ಶರಣ ಎಂ.ಜಿ. ಮಲ�ಪ� ಅವರು 

ದಿನಾಿಂಕ 21-8-2021ರ ಶನವಾರ ಸಿಂಜ� 4 ಗಿಂಟ�ಗ� ನಧನರಾದರ�ಿಂದು 
ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ�ತೀವ�. ಮೃತರಿಗ� ಸುಮಾರು 81 ವಷಕಿ ವಯಸಾಸ್ಗಿತುತ. 
ಪತ್ನು, ಇಬ್ಬರು ಪ್ತರೂರು, ಐವರು ಪ್ತ್ರೂಯರು, ಅಳಿಯಿಂದಿರು, 
ಸ�ೂಸ�ಯಿಂದಿರು, ಮೊಮಮೆಕಕೆಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಿಂಧು-ಬಳಗವನುನು 
ಅಗಲರುವ ಮೃತರ ಅಿಂತಯಕ್ರೂ�ಯನುನು ದಿನಾಿಂಕ 22-8-2021ನ�ೀ 
ಭಾನುವಾರ ಮಧಾಯಹನು 12-30 ಗಿಂಟ�ಗ� ಸ್ವಗಾರೂಮ ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೂ್ಕ್ನ 
ಮದಿಕ�ರ� ಗಾರೂಮದ ಅವರ ತ�ೂೀಟದಲ್ ನ�ರವ�ೀರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪತರು,  ಪತ್ನು : ಶರೂೀಮತ್ ರತನುಮಮೆ ಗೌಡರೂ ಮಲ್ಪಪ ಮತುತ ಮಕಕೆಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಿಂಧು-ಮಿತರೂರು.

ಶರಣ ಎಿಂ.ರ್. ಮಲ್ಪಪ ಅವರ `ಕ�ೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನ�'ಯನುನು ದಿನಾಿಂಕ 29.08.2021ರ ಭಾನುವಾರ ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 11 ಗಿಂಟ�ಗ� 
ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೂ್ಕ್ನ ಮದಿಕ�ರ� ಗಾರೂಮದ ಮಲ್ಪಪಅವರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ ನ�ರವ�ೀರಿಸಲಾಗುವುದು.



ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 20212

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
|| ಶ್ರರೀ ಸಿದೆದರೀಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಲಿಂ. ಜೆ.ಎಿಂ. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ (ಮರಣ : 22.08.2020)
ನೀವು ನಮ್ಮನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಯಿತು. 

ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮತುತು ಮಾಗ್ಷದರ್ಷನದಲಿಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತುರುವ... 

7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಸೆೊಸೆಯಿಂದಿರು, ಅಳಿಯಿಂದಿರು, 
15 ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 15ಜನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೊ

ದೆೊಡ್ಡಮನೆ ವಿಂಶಸ್ಥರು, ಎಿಂ. ಸಿದೆದರೀಶ್ ಮತುತು ಎಿಂ. ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ
6ನೆೀ ಮೀನ್, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ., ಫೀ. : 94484 32464 98866 79415

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲಿಕು ಅಗಸನಕಟೆಟೆ 
ಗಾರಾಮದ ವಾಸಿ ಹಾಲೆೀಕಲುಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (95) 
ಇವರು ದಿನಾಂಕ 21.08.2021ರ ರನವಾರ 
ಮಧಾಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಧನರಾದರು. ಓವ್ಷ
ಪುತರಾ, ಮ್ವರು ಪುತ್ರಾಯರು, ಸೆ್ಸೆ, 
ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗ್ ಅಪಾರ 
ಬಂಧು-ಬಳಗವನು್ನ ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತಯಾಕ್ರಾಯೆಯು ದಿನಾಂಕ 22.08.2021ರ 
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30ಕೆ್ಕ ಸ್ವಗಾರಾಮವಾದ 
ಅಗಸನಕಟೆಟೆ ಗಾರಾಮದಲಿಲಿ ನೆರವೆೀರಲಿದೆ.

ಅಗಸನಕಟೆಟ್ ಹಾಲೆರೀಕಲುಲು 
ಸಿದದಪ್ಪ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಮನೆಯಲಿಲಿ ಗರಬೆೀರ ಕಣ ಹಳೆ 
ಗಾಂಧಿನಗರ ಪೊಲಿೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ವಾಸಿ, 
ದಿ.ಪಟಗೆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಇವರ ಧಮ್ಷಪತ್್ನ ಶರಾೀಮತ್ ಕೆರಮ್ಮ 
(ಕಮಲಮ್ಮ) (85) ಇವರು ದಿನಾಂಕ 21.08.2021ರ 
ರನವಾರ ರಾತ್ರಾ 9.30ಕೆ್ಕ ನಧನರಾದರು. ಮ್ವರು 
ಪುತ್ರಾಯರು, ನಾಲ್ವರು ಪುತರಾರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗ್
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನು್ನ ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತಯಾಕ್ರಾಯೆಯನು್ನ ದಿನಾಂಕ 22.08.2021ರ 
ಭಾನುವಾರ ಮಧಾಯಾಹ್ನ 1.30ಕೆ್ಕ ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆತುಯಲಿಲಿರುವ 
ವೆೈಕುಂಠಧಾಮದಲಿಲಿ ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರರೀಮತಿ ಕೆರಮ್ಮ 
(ಕಮಲಮ್ಮ) ನಿಧನ

ಮೃತು್ಯಿಂಜಯ ಪಾಟರೀಲ್

ಹೆ್ನಾ್ನಳಿ, ಆ.21-  ಹೆ್ನಾ್ನಳಿ ನೌಕರರ ಭವನದ 
ಕಟಟೆಡದ ಸ್ಥಳವು ಬೆಲೆ ಕಟಟೆಲಾಗದರುಟೆ ಅಮ್ಲಯಾವಾದ 
ಸ್ಥಳದಲಿಲಿದು್ದ, ಇರುವ ಕಟಟೆಡ ಅವಯಾವಸೆ್ಥಯಿಂದ ಕ್ಡಿದೆ. 
ಸಚಿವ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ರವರ ಜೆ್ತೆಗೆ ಚಚಿ್ಷಸಿದು್ದ, 
ನ್ತನ ನೌಕರ ಭವನ ಕಟಟೆಡಕೆ್ಕ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಗೆ್ಳಿಸುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ರೆೀಣುಕಾಚಾಯ್ಷ ಹೆೀಳಿದರು.

ಹೆ್ನಾ್ನಳಿಯಲಿಲಿಂದು ನೌಕರರ ಭವನದ ನ್ತನ 
ವಾಣಿಜಯಾ ಮಳಿಗೆಗಳ ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನು್ನ
ಉದಾಘಾಟಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ತೆರಳಲಿದು್ದ ಸಚಿವರನು್ನ
ಕಂಡು ಕಟಟೆಡಕೆ್ಕ ಬೆೀಕಾದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮನವಿ 
ಮಾಡುವೆ. ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಚಂದರಾಶೆೀಖರ್ರವರು ಇತರೆ 
ಸದಸಯಾರೆ್ಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯ್ಷಗಳಿಗೆ ಆದಯಾತೆ 
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಮಚುಚುಗೆ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು.

3 ನೆೀ ಕೆ್ರೆ್ನಾ ಅಲೆ ತಡೆಯುವಲಿಲಿ ನಾವು -ನೀವೆಲಲಿ
ಸಮಪ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕ್ದು್ದ.ಕೆ್ರೆ್ನಾ ತಡೆಗೆ 
ಆರಂಭದಲಿಲಿ ಕರಪತರಾ ಹಂಚಿ ಜಾಗೃತ್ ಮ್ಡಿಸಿದ್ದ ನೌಕರ 
ಸಂಘವು, ಕೆ್ರೆ್ನಾ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ಷನವ್ಷ
ಹಿಸಿದ ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ಎಲಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಲಿಸಿದ 
ಅವರು, ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲಿೀಸ್ ಚಂದರಾಕಲಾ 
ಸಾವು ನೆ್ೀವುಂಟು ಮಾಡಿದು್ದ, ಅನೆೀಕ ನೌಕರರು 
ಸಂಕರಟೆವನು್ನ ಎದುರಿಸಬೆೀಕಾಯಿತೆಂದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿ, 
ಸಕಾ್ಷರಿ ನೌಕರರ ಭವನದ ಜಾಗವು 1983 ರಲಿಲಿ ಗಾರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತ್ ವಾಯಾಪಿತುಯಲಿದು್ದ, ಅನೆೀಕ  ಹೆ್ೀರಾಟದ 

ಮ್ಲಕ ಸಂಘದ ಅನೆೀಕರು ಆಸಿತು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿಕೆ್ಂಡು 
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಎಸ್.ಆರ್. ಬೆ್ಮಾ್ಮಯಿ ಮುಖಯಾ ಮಂತ್ರಾಯಾಗಿ 
ದ್ದರು. ಯಡಿಯ್ರಪ್ಪನವರು ಕಾಗದವಾದರೆೀ ಸಂಘದ 
ರಾಜಾಯಾಧಯಾಕ್ಷ ರಡಕ್ಷರಿ ಪೆನು್ನ ಆಗಿರುವರು. ಶಾಸಕರು 
ಇದಿೀಗ ಭವನದ ಕಟಟೆಡದ ಬಗೆಗೆ ಹೆೀಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಹೆ್ೀಗಿದು್ದ, 
ಈ ಸುಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಜಾಣ ನಡೆ ಮ್ಲಕ ನೌಕರರು 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳವಂತೆ ಮಾರ್್ಷಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.

ವಿಧಾನಪರಿರತ್ ಶಾಸಕ ಬೆ್ೀಜೆೀಗೌಡರು 
ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆ್ರೆ್ನಾದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪಿ್ಪರುವವರ ಬಗೆಗೆ 
ಸಕಾ್ಷರ ನಯಮ ಪಾಲಿಸದೆ ಯಾವುದೆೀ ಒಂದು 
ನಸಿ್ಷಂಗ್ ಹೆ್ೀಂನು್ನ ಹೆ್ಣೆ ಮಾಡಿ ತನಖೆ ನಡೆಸಲಿಲಲಿ
ಎಂಬುದು ನೆ್ೀವಿನ ಸಂಗತ್.

ಸಕಾ್ಷರ ನೌಕರರು ಸೆೀರಿದಂತೆ ವೆೈದಯಾರು, 
ಪತರಾಕತ್ಷರು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಅನೆೀಕರನು್ನ ಕೆ್ರೆ್ನಾ 

ವಾರಿಯರ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು 
ಸಾವನ್ನಪಿ್ಪರುವುದನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೀವೆ ಎಂದರು.

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 
ನೌಕರರು ಹೆಚುಚು ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನವೆೀರಗಳು 
ಹೆಚಾಚುಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತುವೆ. ಕಟುಟೆನಟಟೆನ ನಯಮಗಳ 
ಪಾಲನೆಗಳೆ್ಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಬೆೀಕು. 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳ ಸಮಪ್ಷಕ ಶಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗು 
ತ್ತುರುವುದಕೆ್ಕ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದರು.

ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜಾಯಾಧಯಾಕ್ಷ ಎಸ್. ರಡಕ್ಷರಿ 
ವಾಣಿಜಯಾ ಮಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಉದಾಘಾಟಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಯಾವು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲಿಲಿ  5 ನೆೀ ಸಾ್ಥನದಲಿಲಿರುವುದಕೆ್ಕ ಸಕಾ್ಷರಿ 
ನೌಕರರ ಕೆ್ಡುಗೆ ಹೆಚಿಚುನದಾ್ದಗಿದೆ. ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಷರಿ 
ನೌಕರರು ಪರಾತ್ಭಟನೆ ಹೆ್ೀರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವರಯಾಕತೆ 
ಉಳಿದಿಲಲಿ. ಉತತುಮ ಭವಿರಯಾದ ದಿನಗಳು ಕ್ಡಿ ಬರಲಿವೆ 
ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು. 

 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಅನೆೀಕ 
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮುಖಯಾಮಂತ್ರಾಯಾಗಿದ್ದ ಯಡಿಯ್ರಪ್ಪ 
ಸಾಕಾರ ಗೆ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಇತರೆ ಮುಖಯಾಮಂತ್ರಾಗಳು 
ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ ಕನರಟೆ ಅಗತಯಾ ಸೌಲಭಯಾಗಳ ಕಲಿ್ಪಸುತತು
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.

ನೌಕರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆಸೆ ಸೌಲಭಯಾ ಕಾಯಾನಸೆರ್, ಡಯಾ 
ಲಿಸಿಸ್ಗೆ 6 ತ್ಂಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ರಜೆ ಮತ್ತುತರೆ ಸೌಲಭಯಾ
ಗಳಿದು್ದ, ಕೆ್ರೆ್ನಾ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಲಿಲಿದು್ದ
ಸಂಬಳ ಪಡೆದಿರುವವರೆಂದರೆ ನೌಕರರು ಮಾತರಾ ಎಂದರು.

ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆಯನು್ನ ತಾಲ್ಲಿಕು ನೌಕರರ 
ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಚಂದರಾಶೆೀಖರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 
ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಗಂಗಪ್ಪ ಉಪತಹಶೀಲಾ್ದರ್ 
ಸುರೆೀಶ್, ಜಿಲಾಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಪಾಲಾಕ್್ಷ, 
ಗೌರವ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಕೃರ್ಣ ಮ್ತ್್ಷ, ಉಪಾಧಯಾಕ್ಷ 
ಮೊೀಹನಕುಮಾರ್, ನಾಯಾಮತ್ ತಾ. ಅಧಯಾಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್, 
ಹರಿಹರದ ರೆೀವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಶವಮೊಗಗೆ ಸಿದ್ದಬಸಪ್ಪ, 
ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಿೀವ್, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸದಸಯಾರಾದ 
ಮಂಜುನಾಥ್, ಕುಮಾರ ನಾಯ್್ಕ, ಕೆ್ೀಟೆಪ್ಪ, ರವಿ, 
ದಿೀಪಕ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲಲು 5ನೆರೀ ಸಾ್ಥನದಲಲುರುವುದಕೆ್ಕ ಸಕಾ್ಷರಿ 
ನೌಕರರ ಕೆೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಗಿದೆ : ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕಷಿ ಎಸ್. ರಡಕಷಿರಿ

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಿಿಂತ ಐಪಿಎಸ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಿಂದ ನೌಕರರು ಹೆಚುಚಿ
ಆತಿಂಕ ಎದುರಿಸುವಿಂತಹ 
ಸನಿ್ನವೆರೀಶಗಳು ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಕಿಂಡುಬರುತಿತುವೆ. 

- ಶಾಸಕ ಭೆೊರೀಜೆರೀಗೌಡ

ಹರಿಹರ : ಜಲಸಿರಿ ಯರೀಜನೆಯಡಿ 
ನಳ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಸೊಚನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ. 21- ಹರಿಹರ ನಗರಸಭೆ ವಾಯಾಪಿತುಯಲಿಲಿ ಜಲಸಿರಿ 
ಯೀಜನೆಯಡಿ 24x7 ನರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೀಜನೆಯಡಿ, 
ವಾಣಿಜಯಾ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಳ ಸಂಪಕ್ಷವನು್ನ ಅಧಿಕೃತಗೆ್ಳಿಸಿ, ಹಳೆ ನಳ 
ಸಂಪಕ್ಷದ ಬದಲಾಗಿ ಹೆ್ಸ ನಳ ಸಂಪಕ್ಷವನು್ನ ಪಡೆಯಬೆೀಕು ಎಂದು 
ಸ್ಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿಜಯಾ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಳ ಸಂಪಕ್ಷ ಜೆ್ೀಡಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪರಾಗತ್ಯಲಿಲಿದು್ದ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಪಕ್ಷ ಹೆ್ಂದಿರುವ ಮಾಲಿೀಕರು ಕ್ಡಲೆೀ
ನಳ ಸಂಪಕ್ಷವನು್ನ ಅಧಿಕೃತಗೆ್ಳಿಸಿ, ಹಳೆ ನಳ ಸಂಪಕ್ಷದ ಬದಲಿಗೆ 
ಹೆ್ಸ ನಳ ಸಂಪಕ್ಷ ಪಡೆಯಬೆೀಕು. 

ಹಳೆ ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ ಮ್ಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜನು್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೆ್ಳಿಸಿ, 
ಹೆ್ಸದಾಗಿ ಹಾಕ್ದ ಪೆೈಪ್ಲೆೈನ್ ಮ್ಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹರಿಹರ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕತುರು ಹಾಗ್
ಅಧಯಾಕ್ಷರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಸೆ.16 ರವರೆಗೆ ಕಾಮಿ್ಷಕ ಅದಾಲತ್ 
ಬಾಕ್ ಅರ್್ಷಗಳ ಇತ್ಯಥ್ಷಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ. 21- ಕನಾ್ಷಟಕ ಕಟಟೆಡ ಮತುತು ಇತರೆ ನಮಾ್ಷಣ 
ಕಾರ್್ಷಕರ ಕಲಾಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ಕನಾ್ಷಟಕ ರಾಜಯಾದ ಅಸಂಘಟತ ಕಾರ್್ಷಕರ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರಾತಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿಲಿ ಬಾಕ್ ಇರುವ ಎಲಾಲಿ
ಅಜಿ್ಷಗಳನು್ನ ಇತಯಾರ್ಷ ಮಾಡಲು ಕಾರ್್ಷಕ ಸಚಿವರ ನದೆೀ್ಷರನದ ಮೀರೆಗೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹೆ್ನಾ್ನಳಿ, ಹರಿಹರ ಮತುತು ಜಗಳೂರಿನ ಕಾರ್್ಷಕ 
ನರಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛೆೀರಿಗಳಲಿಲಿ ಕಾರ್್ಷಕ ಅದಾಲತ್ ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದು್ದ, ಸೆ.16 ರವರೆಗೆ 
ಕಾರ್್ಷಕ ಅದಾಲತ್ ಹರ್್ಮಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.     

ಕನಾ್ಷಟಕ ಕಟಟೆಡ ಮತುತು ಇತರೆ ನಮಾ್ಷಣ ಕಾರ್್ಷಕರ ಕಲಾಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, 
ಕನಾ್ಷಟಕ ರಾಜಯಾದ ಅಸಂಘಟತ ಕಾರ್್ಷಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರಾತಾ ಮಂಡಳಿ 
ಹಾಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿಲಿ ಬಾಕ್ ಇರುವ ಎಲಾಲಿ ಅಜಿ್ಷಗಳನು್ನ ಇತಯಾರ್ಷ ಮಾಡಲು 
ಕಡತ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮ ಹರ್್ಮಕೆ್ಂಡು ಕಾರ್್ಷಕ ಅದಾಲತ್ ಮ್ಲಕ 
ಕರಾಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಜಿಲೆಲಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್್ಷಕ ಆಯುಕತುರ ಕಛೆೀರಿ, ಕಾರ್್ಷಕ ಅಧಿಕಾರಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಾರ್್ಷಕ ನರಿೀಕ್ಷಕರು 1, 2 ಮತುತು 3ನೆೀ ವೃತತು ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಕಾರ್್ಷಕ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹೆ್ನಾ್ನಳಿ, ಹರಿಹರ ಮತುತು 
ಜಗಳೂರು ಈ ಎಲಾಲಿ ಕಛೆೀರಿಗಳಲಿಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್್ಷಕ ಕಾಯೆ್ದಗಳಡಿ ಹಾಗ್
ವಿವಿಧ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮ್ಲಕ ಅನುಷಾಠಾನಗೆ್ಳಿಸುತ್ತುರುವ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ 
ಸಿ್ವೀಕೃತವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇತಯಾರ್ಷವಾಗದೆ ಬಾಕ್ ಉಳಿದಿರುವ 
ಪರಾಕರಣಗಳನು್ನ ಅರವಾ ಕಡತಗಳನು್ನ ಹಾಗ್ ವಿವಿಧ 
ಯೀಜನೆಗಳಡಿ ಬಾಕ್ ಇರುವ ಅಜಿ್ಷಗಳನು್ನ ತ್ವರಿತಗತ್ಯಲಿಲಿ ವಿಲೆೀವಾರಿ 
ಮಾಡಲು ಸೆ. 16 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್್ಷಕ ಅದಾಲತ್ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮವನು್ನ
ಹರ್್ಮಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್್ಷಕರು ಹಾಗ್ ಕಾರ್್ಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕಛೆೀರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತಯಾ ದಾಖಲೆಗಳೆ್ಂದಿಗೆ ಖುದಾ್ದಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ, ಬಾಕ್ ಇರುವ 
ಕಡತಗಳನು್ನ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಲು ಇದರ ಸದುಪಯೀಗ 
ಪಡೆದುಕೆ್ಳು್ಳವಂತೆ ಬಳಾ್ಳರಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್್ಷಕ ಆಯುಕತುರಾದ 
ಎಸ್.ಆರ್. ವಿೀಣಾ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಆ.21- ಮಾನಸಿಕ ಒತತುಡಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿ 
ವಯಾಸಗಳ ಕಡ ೆ ವಾಲುತ್ತುರುವ ಇಂದಿನ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳಿಗ ೆ ಸ್ಕತು
ಮಾಗ್ಷದರ್ಷನ ಸಿಕ್ಕರ ೆ ದೆೀರದ ಉತತುಮ ಪರಾಜಗೆಳಾಗಲು 
ಸಾಧಯಾವಿದ ೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲಿ ಆರೆ್ೀಗಯಾ ಮತುತು ಕುಟುಂಬ 
ಕಲಾಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್ ಹೆೀಳಿದರು.

ನಗರದ ಸಕಾ್ಷರಿ ಪರಾರಮ ದಜೆ್ಷ ಕಾಲೆೀಜಿನಲಿಲಿ ರನವಾರ 
ಹರ್್ಮಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷಟೆ್ೀಯುವ ದಿನ-2021 
ಕಾಯ್ಷಕರಾಮದಲಿಲಿ ಮುಖಯಾ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡು 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪರಾಪಂಚದಲಿಲಿಯೆೀ ಅತ್ ಹಚೆುಚು ಯುವಕರನು್ನ ಹೆ್ಂದಿದ 
ದೆೀರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಇಲಿಲಿ ಸುಮಾರು 46 ಕೆ್ೀಟಯರುಟೆ
ಯುವ ಜನತಯೆದೆ್ದೀ ಪಾಲು. ಇವರಲೆಾಲಿ ದೆೀರ ನಮಗೆೀನು 
ಮಾಡಿದ ೆ ಎಂದು ಪರಾಶ್ನಸುವ ಬದಲು, ದೆೀರಕಾ್ಕಗಿ ನಾವೆೀನು 
ಮಾಡಬೆೀಕ್ದ ೆ ಎಂದು ಚಿಂತ್ಸಬೆೀಕು. ಆಗ ಸದೃಢ ದೆೀರ
ನಮಾ್ಷಣವಾಗಲು ಸಾಧಯಾ ಎಂದರು.

ತಜ್ಞರ ಪರಾಕಾರ ಕೆ್ರೆ್ನಾ ಮ್ರನೆೀ ಅಲ ೆ ಬರುವ 
ನರಿೀಕೆ್ಷ ಇದ.ೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳಲೆಲಿರ್ ಸಾಧಯಾವಾದರುಟೆ
ವೆೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಎಚಚುರಿಕ ೆ ವಹಿಸುವ ಜೆ್ತಗೆ ೆ ಕೆ್ೀವಿಡ್ 
ನಯಂತರಾಣ ಕಾಯ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಸಕ್ರಾಯವಾಗಿ  ಭಾಗವಸಿ, ಜನತಗೆೆ 
ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಕೆ್ೀವಿಡ್ ನಯಂತರಾಣಕೆ್ಕ
ಸಹಕರಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಕರ ೆನೀಡಿದರು.

ರಾಜಯಾ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪರಾರಸಿತು ವಿಜೆೀತರಾದ 
ತರಿೀಕರೆಯೆ ಸಕಾ್ಷರಿ ಪರಾರಮ ದಜೆ್ಷ ಕಾಲೆೀಜು ಸಹಾಯಕ 
ಪಾರಾಧಾಯಾಪಕರು ವಿಶೆೀರ ಉಪನಾಯಾಸ ನೀಡುತಾತು, ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳ 
ಚಿತತು, ಬುದಿ್ದ, ಅಹಂಕಾರ ಹತೆ್ೀಟಯಲಿಲಿರಬೆೀಕು. ಅಹಂಕಾರ 
ಮನೆ್ೀಭಾವ ಬಳೆದೆರ ೆ ಎಲಿಲಿಯ್ ಬದುಕಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ. 
ಅದು ಇಲಲಿದಾಗ ಮಾತರಾ ಮನುರಯಾರಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧಯಾ
ಎಂದು ಕ್ವಿ ಮಾತು ಹೆೀಳಿದರು.

ಉತತುಮ ವಯಾಕ್ತುತ್ವ ನರ್್ಷಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲು ಆತ್ಮ ವಿಶಾ್ವಸ ಮುಖಯಾ. 
ತಾಯಾಗ, ಆದರ್ಷ  ಹಾಗ್ ಸೆೀವಾ ಮನೆ್ೀಭಾವ ರ್ಢಿಸಿ 

ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕು. ವಿಚಾರ ರಕ್ತು, ಹೃದಯವಂತ್ಕ,ೆ ಕ್ರಾಯಾಶೀಲತೆ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಷಯ ವಯಾಕ್ತುತ್ವ ಬಳೆವಣಿಗಗೆ ೆಸಹಕಾರಿ ಎಂದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಏಡ್ಸೆ  ಪರಾತ್ಬಂಧಕ ಮತುತು ನಯಂತರಾಣ ಘಟಕದ 
ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕ.ೆಹಚೆ್. ಗಂಗಾಧರ್ 
ಪಾರಾಸಾತುವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಾತು, ಮಾದಕ ವಯಾಸನ ದೆೀರದ 
ಅತ್ ದೆ್ಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಯಾಯಾಗಿದು್ದ, ಇದರಿಂದ 
ಹಚೆ್.ಐ.ವಿ. ಸೆ್ೀಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧಯಾತಯೆ್ ಇರುತತುದ.ೆ 
ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳು ಎಚಚುರಿಕಯೆಿಂದ ಇರಬೆೀಕು ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಪಾರಾಂರುಪಾಲರಾದ ಡಾ.ಸಾಯಿರಾ ಬಾನು ಎ.ಫರ್ಖಿ 
ಅಧಯಾಕ್ಷತ ೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತೆರಾ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಎನ್. 
ಜಯಪರಾಕಾಶ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು. ಬಿ.ಬಿ. ಸುಣಗಾರ್ 
ಕಾಯ್ಷಕರಾಮ ನರ್ಪಿಸಿದರು. ಕು.ಅಶ್ವನ ಪಾರಾರ್್ಷಸಿದರು.  
ರಡೆ್ ಕಾರಾಸ್, ರಡೆ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.
ಸೆ್ೀಮಶೆೀಖರಪ್ಪ ಸಿ.ಎಸ್. ಅತ್ರ್ಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು.  
ಪೊರಾ.ಎಸ್.ಎಂ. ಲತಾ ವಂದಿಸಿದರು.

ಸೊಕತು ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನದಿಿಂದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ಉತತುಮ 
ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ : ಡಿಹೆಚ್ಒ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್

ರ್ಲಾಲು ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಧಕ ಮತುತು ನಿಯಿಂತ್ರಣ 
ಘಟಕದಿಿಂದ ಅಿಂತರಾಷಟ್್ರೀಯ ಯುವ 
ದಿನಾಚರಣೆ ಅಿಂಗವಾಗಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗಾಗಿ 
ಏಪ್ಷಡಿಸಲಾಗಿದದ ಭಿತಿತು ಚ್ತ್ರ ಸ್ಪರೆ್ಷಯಲಲು  
ಪಿ.ಕೆ. ಸಿಿಂಧು, ಶ್ರರೀಹರಿ ಬಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, 
ಮರೀಘ ಸಿ. ಹಾಗೊ ವಿಶಾ್ವಸ್ ಡಿ. ದಿ್ವತಿರೀಯ 
ಬಹುಮಾನ, ತಿಮ್ಮರೀಶ್ ಹೆಚ್.ರ್. ಹಾಗೊ
ಉಮರೀಶ್ ಟ.ಎ. ತೃತಿರೀಯ ಬಹುಮಾನ  
ಪಡೆದರು. ಅತಿರ್ಗಳು ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ 
ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಭಿತಿತು ಚ್ತ್ರ ಸ್ಪರೆ್ಷ: ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ

ದೆರೀವಸಾ್ಥನದ 86 ಸಾವಿರ 
ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಂಟೆಗಳ ಕಳ್ಳತನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.18- ದೆೀವಸಾ್ಥನದ ಆವರಣದಲಿಲಿನ 86 ಸಾವಿರ 
ಮೌಲಯಾದ ಹಿತಾತುಳೆಯ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳನು್ನ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ 
ಇಲಿಲಿನ ಗಾರಾಮಾಂತರ ಪೊಲಿೀಸ್ ಠಾಣಾ ವಾಯಾಪಿತುಯ ಕಡೆಲಿಬಾಳು ಗಾರಾಮದಲಿಲಿನ 
ಶರಾೀ ಮಧಾ್ವಂಜನೆೀಯ ದೆೀವಸಾ್ಥನದಲಿಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ದೆೀವಸಾ್ಥನದ ಹೆ್ರ ಭಾಗದ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಮೀಲೆ ಕಟಟೆದ 1997ನೆೀ
ಇಸವಿಯಲಿಲಿ ಭಕತುರು ನೀಡಿದ ಸಮಾರು 101 ಕೆ.ಜಿ.ಯ 30 ಸಾವಿರ 
ಮೌಲಯಾದ ಹಿತಾತುಳೆ ಘಂಟೆ, 2018ನೆೀ ಇಸವಿಯಲಿಲಿ ಭಕತುರು ನೀಡಿದ 
ಸುಮಾರು 101 ಕೆ.ಜಿ.ಯ 56 ಸಾವಿರ ಮೌಲಯಾದ ಮತೆ್ತುಂದು ಹಿತಾತುಳೆಯ 
ಘಂಟೆಯನು್ನ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಂದಿನಂತೆ ಇದೆೀ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದೆೀವಸಾ್ಥನದ ಬಾಗಿಲು 
ತೆಗೆಯಲು ಬಂದಾಗ ದೆೀವಸಾ್ಥನದ ಎರಡ್ ಗಂಟೆಗಳು ಕಳುವಾಗಿ 
ರುವುದಾಗಿ ದೆೀವಸಾ್ಥನದ ಅಚ್ಷಕ ವಾಸುದೆೀವ ದ್ರು ನೀಡಿದಾ್ದರೆ.

ಪಠ್ಯದಲಲು ಕೃರ್ಣದೆರೀವರಾಯ 
ಸೆರೀಪ್ಷಡೆಗೆ ಉಪ ರಾರಟ್್ಪತಿ ಆಗ್ರಹ

ನವದೆಹಲಿ ಆ. 21 – ವಿಜಯನಗರದ  ಕೃರ್ಣದೆೀವರಾಯ ಅವರಂತಹ 
ಮಹಾನ್ ರಾಜರ ಪಾಠಗಳನು್ನ ಪಠಯಾದಲಿಲಿ ಸೆೀಪ್ಷಡೆ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂದು 
ಉಪ ರಾರಟೆ್ಪತ್ ವೆಂಕಯಯಾ ನಾಯು್ಡ ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಹಂಪಿಗೆ ಭೆೀಟ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಹೆೀಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 
ಯುವಕರಿಗೆ ದೆೀರದ ಭವಯಾ ಇತ್ಹಾಸ ಹಾಗ್ ಸಮೃದಧಿ ಸಾಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ 
ಪರಂಪರೆ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿಸಬೆೀಕ್ದೆ ಎಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಎಲಲಿ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು ಐತ್ಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಾಮುಖವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳನು್ನ ಪರಾವಾಸಕೆ್ಕ ಕರೆದೆ್ಯಯಾಬೆೀಕು. ಆ ಮ್ಲಕ ಸಮೃದಧಿ
ಹಾಗ್ ಭವಯಾ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತು ತ್ಳಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ನಾಯು್ಡ ಕರೆ 
ನೀಡಿದಾ್ದರೆ.

ಹಂಪಿಯನು್ನ ಹೆ್ಗಳಿರುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪೂವಿ್ಷಕರ ದೃಷಟೆಕೆ್ೀನ 
ಹಾಗ್ ಕೌರಲಯಾದ  ಬಗೆಗೆ ಹೆಮ್ಮ ಇದೆ ಎಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಜಗಳೂರು, ಆ.21- ಕೆೀಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಜಲಜಿೀವನ್ ರ್ರನ್ ಯೀಜನೆ 
ಅಡಿ ತಾಲ ಲ್ಿಕ್ನ ಎಲಾಲಿ  172 ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗ್
ನಲಿಲಿಗಳ ಮ್ಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. 
ರಾಮಚಂದರಾ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರ.ೆ

ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ಅಣಬ್ರು ಗಾರಾಮದಲಿಲಿ 
ಜಲಜಿೀವನ್ ರ್ರನ್ ಯೀಜನ ೆಅಡಿ  33 ಲಕ್ಷ 
ರ್. ವಚೆಚುದಲಿಲಿ ಮನ ೆ ಮನಗೆ ೆ  ನಳದ ಮ್ಲಕ 
ನೀರು ಪೂರೆೈಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗ ೆ ರಂಕುಸಾ್ಥಪನೆ 
ನರೆವೆೀರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನೆಗೆುದಿಗ ೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದ 
ಸಂತೆೀಮುದಾ್ದಪುರ ಗಾರಾಮದಿಂದ 172 ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೆೈಸುವ ಯೀಜನೆ 
ಇದಾಗಿದು್ದ,  ಕೆೀಂದರಾ ಹಾಗ್ ರಾಜಯಾ ಸರಕಾರದ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿಲಿ ಈ ಯೀಜನ ೆ ಪರಾಗತ್ಯಲಿಲಿದೆ 
ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ವಿವಿಧ ಗಾರಾಮಗಳಲಿಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪರಾಗತ್ಯಲಿಲಿದ.ೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲಾಲಿ

ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗ್  ಕುಡಿಯುವ ನೀರನು್ನ
ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಭದಾರಾ ಮೀಲ್ದಂಡೆ 
ಯೀಜನ ೆಮಂಜ್ರಾತ್ಯಾಗಿದ.ೆ 

ಮತುತು ಕರೆಗೆಳಿಗ ೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ 

ಯೀಜನಯೆ್ ಪರಾಗತ್ಯಲಿಲಿದ.ೆ ಕೆ್ಷೀತರಾ ಹಸಿರು 
ನಾಡಾಗಲಿದು್ದ, ರೆೈತರಿಗ ೆ ಅನುಕ್ಲವಾಗಲಿದೆ 
ಎಂದು ಶಾಸಕರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಬಿಜಪೆಿ ಮಂಡಲ ಅಧಯಾಕ್ಷ  
ಹಚೆ್.ಸಿ. ಮಹೆೀಶ್, ಜಿ.ಪಂ. ಎಇಇ  
ಶವಮ್ತ್್ಷ, ಮುಖಂಡರಾದ  ಸತ್ೀಶ್, 
ಇಂದೆರಾೀಶ್, ಕಾನಕಟೆಟೆ ಪರಾಭು, ಹೆ್ಟೆಟೆ ಗೌಡ, 
ಆನಂದ್ ಇನ್ನತರರಿದ್ದರು.

ಜಲರ್ರೀವನ ಮಿರನ್ : 172 ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಕುಡಿವ ನಿರೀರು

ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. 
ರಾಮಚಿಂದ್ರ

ದಾವಣಗೆೆರೆ, ಆ.21 - ಮದಿಕೆರೆ ಗೌಡರಾ
ಹಾಲಪ್ಪನವರ ಜೆೀರಠಾ ಪುತರಾ ಎಂ.ಜಿ. ಮಲಲಿಪ್ಪ (81) 
ಅವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಧನರಾದರು.  
ವತ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಮಲಲಿಪ್ಪ ಅವರು, ಶವ ಸಹಕಾರಿ 
ಬಾಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನದೆೀ್ಷರಕರಾಗಿ 
ಹಾಗ್ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸೆ್ಥಗಳಲಿಲಿ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾಗಿ, 
ನದೆೀ್ಷರಕರಾಗಿ ಸೆೀವೆ ಸಲಿಲಿಸಿದ್ದರು.

 ಇವರು ಪತ್್ನ, ಇಬ್ಬರು ಪುತರಾರು, ಐವರು ಪುತ್ರಾಯರು ಹಾಗ್ ಅಪಾರ 
ಬಂಧು-ಬಳಗವನು್ನ ಅಗಲಿದಾ್ದರೆ. ಇವರ ಅಂತಯಾಕ್ರಾಯೆಯನು್ನ ಅವರ 
ಹುಟ್ಟೆರು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲಿಕು, ಮದಿಕೆರೆ ಗಾರಾಮದ ಅವರ ತೆ್ೀಟದಲಿಲಿ 
ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾಯಾಹ್ನ 12.30 ಕೆ್ಕ ನೆರವೆೀರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಿಂತಾಪ:  ಶರಾೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗೆರು ವಿದಾಯಾಸಂಸೆ್ಥ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 
ಪೊರಾ|| ಎಸ್.ಬಿ.ರಂಗನಾಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ|| ಕ.ಸಾ.ಪ. ಅಧಯಾಕ್ಷ ಬಿ.
ವಾಮದೆೀವಪ್ಪ, ಮೀಯರ್ ಎಸ್.ಟ. ವಿೀರೆೀಶ್, ವತ್ಷಕ ಕ್ರುವಾಡಿ 
ಸೆ್ೀಮಣ್ಣ, ಕರೆೀಶವಪ್ಳ ಸಿದೆ್ದೀಶ್, ಬಿ.ಎನ್.ಟ. ಸದಾಶವಪ್ಪ, ತ್ರಾರ್ಲ್ 
ಚಿತರಾಮಂದಿರದ ಮಾಲಿೀಕ ಕಂದನಕೆ್ೀವಿ ಶವಕುಮಾರ್ ಹಾಗ್ ಅಪಾರ 
ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಮಲಲಿಪ್ಪ ಅವರ ನಧನಕೆ್ಕ ತ್ೀವರಾ ಸಂತಾಪ ಸ್ಚಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಮದಿಕೆರೆ ಗೌಡ್ರ ಮಲಲುಪ್ಪ ನಿಧನ

ಪರಮರೀಶ್ ಕೆೊಲೆಗೆೈದವರ ಮರೀಲೆ 
ಅಟಾ್ರಯಾಸಿಟ ಕೆರೀಸ್ಗೆ ಒತಾತುಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.21- ನಗರದಲಿಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಭಿೀಕರವಾಗಿ ಕೆ್ಲೆಯಾದ 
ಪರಮೀಶ್ ಪರಾಕರಣಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಇನ್್ನ 15 ದಿನದೆ್ಳಗಾಗಿ ಕೆ್ಲೆ 
ಮಾಡಿದವರ ಮೀಲೆ ಅಟಾರಾಯಾಸಿಟ ಕೆೀಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳದಿದ್ದಲಿಲಿ ಎಸಿ್ಪ
ವಗಾ್ಷವಣೆಗೆ ಒತಾತುಯಿಸಿ ಹಾಗ್ ಕತ್ಷವಯಾ ಲೆ್ೀಪದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಡಿವೆೈಎಸಿ್ಪ
ಅಮಾನತುತುಗೆ್ಳಿಸುವಂತೆ ಆಗರಾಹಿಸಿ ಪರಾತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ರಾಷಟೆ್ೀಯ 
ದಲಿತ ಸೆೀನೆ ಎಚಚುರಿಸಿದೆ.

ಸೆೀನೆಯ ರಾಜಯಾ ಪರಾಧಾನ ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷಯ್ ಆಗಿದ್ದ   ಪರಮೀಶ್ ಕೆ್ಲೆ 
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೆೀ ನಡೆದಿದ್ದರ್ ಆರೆ್ೀಪಿಗಳ ವಿರುದಧಿ ಸಾಮಾನಯಾ ಪರಾಕರಣ 
ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪರಾಕರಣವನು್ನ ಪೊಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ನಲ್ಷಕ್ಷಯಾ ಮಾಡುತ್ತುದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜಾಯಾಧಯಾಕ್ಷ ಹನುಮಂತ ಜಿ. 
ಯಳಸಂಗಿ ಸುದಿ್ದಗೆ್ೀಷಠಾಯಲಿಲಿ ಆಗರಾಹಿಸಿದರು.

 ಸಾಕ್್ಷದಾರರಿಗೆ ಕೆ್ಲೆಗಡುಕರು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡು್ಡತ್ತುದು್ದ, ಭಯದಿಂದಾಗಿ 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬೆೀರೆಡೆ ಹೆ್ೀಗಿದಾ್ದರೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ 
ಪರಾಕರಣದಲಿಲಿ ಸಾಕ್್ಷಗಳೆೀ ಇಲಲಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪತ್ರಾಕಾಗೆ್ೀಷಠಾಯಲಿಲಿ ಬಿೀಡಾ ಶರಾೀನವಾಸ್, ಆರ್. ರಾಜಪ್ಪ, ಪವಿತರಾಗೌಡ, 
ಶವಲಿಂಗ ದೆ್ಡ್ಡಮನ, ಮಹಬ್ಬಾ, ಡಾ. ಉಮೀಶ್ ತುಂಗಣಿ, ಎಂ. 
ಪರಾತಾಪ್, ಸಿೀಮಎಣೆ್ಣ ಮಲೆಲಿೀಶ್ ಸೆೀರಿದಂತೆ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ರಾಣೆೀಬೆನ್್ನರು, 
ಆ.21- ನಗರದೆೀವತೆ  
ಶರಾೀ ತುಂಗಾಜಲ  
ಚೌಡೆೀರ್ವರಿ ದೆೀವಸಾತುನದ 
ಗೆ್ೀಪುರ ನಮಾ್ಷಣಕೆ್ಕ
ಲಿಂಗನಾಯ್ಕನಹಳಿ್ಳ
ಜಂಗಮ ಕೆ್ಷೀತರಾದ ಶರಾೀ
ಚನ್ನವಿೀರ ಸಾ್ವರ್ೀಜಿ  
ಪೂಜೆಯಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ 
ನೀಡಿದರು.

ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್, ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧಯಾಕ್ಷರಾದ 
ಕಸ್ತುರಿ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ, ಸದಸಯಾ ಪುಟಟೆಪ್ಪ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
ರುದರಾಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಮಾಜಿ ಸದಸಯಾ ಬಸವರಾಜ ಹುಚಚುಗೆ್ಂಡರ, ನೆ್ೀಟರಿ 
ಏಕಾಂತ ಮುದಿಗೌಡ, ಡಾ. ಎನ್.ಕೆ. ಕದರಮಂಡಲಗಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ  
ಮುಕೆತುೀನಹಳಿ್ಳ ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡಿದ್ದರು.

ದೆೀವಸಾತುನ ಸರ್ತ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ ನಗರಸಭೆ ಸದಸಯಾ ಶೆೀಖಪ್ಪ ಹೆ್ಸಗೌಡರಾ   
ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು.

ತುಿಂಗಾಜಲ ಚೌಡೆರೀಶ್ವರಿ 
ಗೆೊರೀಪುರ ನಿಮಾ್ಷಣಕೆ್ಕ ಚಾಲನೆ

ರ್ಲಾಲು ಆಯ್ಷ
ಈಡಿಗರ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ
ನಿಲಯಕೆ್ಕ ಅರ್್ಷ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.21- ಜಿಲಾಲಿ
ಆಯ್ಷ ಈಡಿಗರ ಸಂಘದ ವತ್ಯಿಂದ 
ಜಿಲಾಲಿ ಆಯ್ಷ ಈಡಿಗ ವಿದಾಯಾರ್್ಷ
ಹಾಗ್ ವಿದಾಯಾರ್್ಷನಯರ ವಿದಾಯಾರ್್ಷ
ನಲಯಗಳಿಗೆ ಅಜಿ್ಷ ಆಹಾ್ವನಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಪಿಯುಸಿ, ಪದವಿ, ಇಂಜಿನಯ 
ರಿಂಗ್, ಸಾ್ನತಕೆ್ೀತತುರ ಪದವಿ ವಿದಾಯಾ 
ರ್್ಷಗಳು ಇದೆೀ ದಿನಾಂಕ 31 ರ ಒಳ 
ಗಾಗಿ ಆಯ್ಷ ಈಡಿಗರ ವಿದಾಯಾರ್್ಷ
ನಲಯದಲಿಲಿ ಅಜಿ್ಷಯನು್ನ ಪಡೆದು 
ಸಲಿಲಿಸಲು ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷ ಎ. ನಾಗರಾಜ್
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ದ್ರವಾಣಿ 
08192-254261, 984535 
5008 ಗೆ ಸಂಪಕ್್ಷಸಬಹುದು.

ಮಾಯಕೆೊಿಂಡ ಸಕಾ್ಷರಿ 
ಐಟಐಗೆ ಅರ್್ಷ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.21- 
ಮಾಯಕೆ್ಂಡ ಸಕಾ್ಷರಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ತರಬೆೀತ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಿಂದ 2021-22ನೆೀ
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ತರಬೆೀತ್ ಪರಾವೆೀರಕೆ್ಕ
ಅಜಿ್ಷ ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಜಿ್ಷ ಸಲಿಲಿಸಲು ಆ.27 ಕೆ್ನೆಯ 
ದಿನವಾಗಿದು್ದ, ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ 
ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪಾರಾಚಾಯ್ಷರು ಅರವಾ 
ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲತಾಣ www.
emptrg.kar.nic.in  ಅನು್ನ
ಸಂಪಕ್್ಷಸಬಹುದು ಎಂದು 
ಮಾಯಕೆ್ಂಡ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೆೀತ್
ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪಾರಾಚಾಯ್ಷರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
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ರಾಣ�ೀಬ�ನೂನುರಿನಲ್ ಸಾ್ವತಿಂತ�ೂರೂ�ೀತಸ್ವ
ರಾಣೆೀಬೆನೂನಾರು, ಆ.21- ಇಲಲಾನ ಅಶೊೀಕ ವೃತತಿದಲಲಾ 

ನಗರಾಧಯಕಷ್ರಾದ ರೂಪಾ ಅವರು 75ನೆೀ ಸಾವಿತಂತೊರೆಯೀತಸುವದಂದು 
ಧವಿಜಾರೊೀಹಣ ನೆರವೆೀರಸಿದರು. ಈ ಸಂದಭಟ್ದಲಲಾ ಶಾಸಕ 
ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪ್ಜಾರ್ , ನಗರಸಭೆ ಸದಸಯರು, ಅಧಿಕಾರಗಳು 
ಪಾಲೊಗೆಂಡಿದ್ದರು.

ಲಿಂಗಣ್ಣ, ದು�ೀಕಿಧನ ಐಹ�ೂಳ�ಗ� 
ಸಚವ ಸಾ್ಥನ ನೀಡಲು ಒತಾತಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ. 21- ರಾಯಭಾಗ ಶಾಸಕ ದುಯೀಟ್ಧನ ಐಹೊಳೆ 
ಹಾಗೂ ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ರ್ರೆ.ಲಂಗಣಣು ಅವರಗೆ ಸಚಿವ ಸಾಥಾನ ನಿೀಡುವಂತೆ 
ಕನಾಟ್ಟಕ ಮಾದಾರ ಚನನಾಯಯ ಸೆೀನೆ ಒತಾತಿಯಿಸಿದೆ.

ಪತ್ರೆಕಾಗೊೀಷ್ಯಲಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೆೀನೆಯ ರಾಜಾಯಧಯಕಷ್ ಕೆ.ಎಂ. 
ಜಯಗೊೀಪಾಲ್,  ಇಬ�ರೂ ಶಾಸಕರಗೆ ಸಚಿವ ಸಾಥಾನ ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ 
ರಾಜರ್ೀಯ, ಸಾಮಾಜ್ಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟ್ಕವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಲಾರುವ 
ಮಾದಾರ ಚನನಾಯಯ ಸಂತತ್ಯನುನಾ ಮೀಲೆತುತಿವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು.

ಮಾದಾರ ಚನನಾಯಯ ಜನ್ಮ ಸಥಾಳವಾದ ಬಳಿ್ಳಗಾವಿಯಲಲಾ ವಚನಕಾರರ 
ಅಧಯಯನ ಪಿೀಠ ಸಾಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೆೀಕು. 
ಆದಿಜಾಂಬವ ನಿಗಮಕೆ್ಕ 600 ಕೊೀಟ್ ರೂ. ಅನುದಾನ ನಿೀಡಬೆೀಕೆಂದು 
ಅವರು ಇದೆೀ ಸಂದಭಟ್ದಲಲಾ ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.

ಪತ್ರೆಕಾಗೊೀಷ್ಯಲಲಾ ಸೆೀನೆಯ ರಾಜಯ ಗೌರವಾಧಯಕಷ್ ಎಲ್.ಎಂ. 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಲೆಲಾೀಶ್ ಕುಕು್ಕವಾಡ, ಡಿ.ಮಹೆೀಂದರೆ, ಸಿ.ಬಸವರಾಜ್ 
ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು.

ನಾಯ. ಸದಾಶವ ಆ�ೀಗ ವರದಿ 
ಜಾರಿ : ಸಚವರ ಹ�ೀಳಿಕ�ಗ� ಖಿಂಡನ�

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ. 21- ನಾಯ.ಎ.ಜೆ. ಸದಾಶಿವ ಆಯೀಗದ ವರದಿ 
ಅನುಷಾ್ನ ಕುರತ ಕೆೀಂದರೆ ಸಚಿವ ಎ.ನಾರಾಯಣ ಸಾವಿಮಿ ನಿೀಡಿರುವ 
ಹೆೀಳಿಕೆಯನುನಾ ಕನಾಟ್ಟಕ ರಾಜಯ ಬಂಜಾರ (ಲಂಬಾಣಿ) ಬಕು್ಕ ಹೊೀರಾಟ 
ಸಮಿತ್ ತ್ೀವರೆವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ

ಪತ್ರೆಕಾಗೊೀಷ್ಯಲಲಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಿತ್ಯ ಅಧಯಕಷ್ 
ರಾಘವೆೀಂದರೆ ನಾಯ್ಕ, ನಾಯ. ಸದಾಶಿವ ಅವರು ಪರಶಿಷ್ಟರಲಲಾ 
ಒಳಮಿೀಸಲಗೆ ಶಿಫಾರಸುಸು ಮಾಡಿ ಸಕಾಟ್ರಕೆ್ಕ ಸಲಲಾಸಿರುವ ವರದಿ ಬಗೆಗೆ 
ಸಮುದಾಯದಲಲಾರುವ 101 ಉಪ ಜಾತ್ಗಳಲಲಾ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಅಲಲಾದೆೀ 
ಹಲವು ನಾಯಕರು ಹಸತಿಕೆಷ್ೀಪ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗೆಯೂ ಸಂಶಯವಿದು್ದ, 
ವರದಿಯನುನಾ ಬಹರಂಗ ಪಡಿಸಿ ಸಾಧಕ- ಬಾಧಕಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಸಾವಟ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಚಚೆಟ್ಯಾಗಬೆೀರ್ದೆ.

ಆದರೆ ಕೆೀಂದರೆ ಸಚಿವ ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಿಮಿ ಅವರು ಆಯೀಗದ 
ವರದಿ ಅನುಷಾ್ನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಹೆೀಳುತ್ತಿದಾ್ದರೆ. ಶೊೀಷತ 
ಸಮುದಾಯಗಳ ಹತಾಸರ್ತಿ ಕಾಪಾಡಬೆೀಕಾದ ಸಚಿವರು ಈ ರೀತ್ ಕೆೀವಲ 
ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಖಂಡನಿೀಯ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಸಮಿತ್ಯ ಗೌರವಾಧಯಕಷ್ ಎನ್. ಜಯದೆೀವನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣ ಸಾವಿಮಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ತ್ದು್ದಪಡಿ ಮಾಡುವ 
ಹೆೀಳಿಕೆ ನಿೀಡಿರುವುದೂ ಖಂಡನಿೀಯ. ಜನ ಸಂಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ 
ಶೆೀ.15ರಷ್ಟದ್ದ ಮಿೀಸಲಾತ್ಯನುನಾ ಶೆೀ.30ಕೆ್ಕ ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಸಚಿವರು 
ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡಲ ಎಂದರು.

ಪತ್ರೆಕಾಗೊೀಷ್ಯಲಲಾ ಬಿ.ಟ್. ಗಂಗಾಧರನಾಯ್ಕ, ಅರುಣ್ 
ಕುಮಾರ್, ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ, ಗೊೀಪಿನಾಯ್ಕ, ಶಿವಪರೆಕಾಶ್, ನಂಜಾನಾಯ್ಕ 
ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು

ದಿನಾಿಂಕ : 22.08.2021 ರಿಿಂದ 28.08.2021
- ಜಯತ್ೀ�ಾಕಿಚಾರ್ ವಡ�ೀರ್, ದಾವಣಗ�ರ�. 

ಮೀಷ (ಅಶ್ವನ, ಭರಣಿ, ಕೃತ್ತಕಾ) 
(ಚೂ.ಚ�ೀ.ಚ�ೂೀ.ಲ.ಲ.ಉ.ಲ�ೀ.ಲ�ೂ.ಅ.)
ಆರ್ಟ್ಕ ಪರಸಿಥಾತ್ ಸುಧಾರಸಲದೆ. ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೆೀಕಾದ 

ಸನಿನಾವೆೀಶ ಬರಲದು್ದ, ಇದು ಅನಿವಾಯಟ್ವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಾಲೊೀಚನೆಯಿಂದ ಕೆೈಗೊಂಡ 
ಕಾಯಟ್ಗಳಲಲಾ ಮಾತರೆ ಯಶಸುಸು ಕಾಣುವಿರ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದಾಯಭಾಯಸದಲಲಾ ಸಾಕಷು್ಟ ಪರೆಗತ್, 
ಬಾಯಂಕ್  ನೌಕರರಗೆ  ವಗಾಟ್ವಣೆ. ವೆೈದಯ ವೃತ್ತಿಯಲಲಾರುವವರಗೆ  ಆದಾಯ ಹೆಚಿಚಿದರೂ 
ಅಷೆ್ಟೀ ಜವಾಬಾ್ದರಯೂ ಹೆಚಚಿಲದೆ. ಅವಿವಾಹತರಗೆ ಉತತಿಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರಲವೆ. 
ಆರೊೀಗಯದ ವಿಚಾರದಲಲಾ ಉದಾಸಿೀನತೆ ಸಲಲಾದು. ಹವಾಯಸಗಳು ಯಾವುದೆೀ ಆಗಿದ್ದರೂ, 
ಅದಕೊ್ಕಂದು ಮಿತ್ಯಿರುವುದು ಉತತಿಮ. ಹರಯರೊಂದಿಗೆ  ಸೌಹಾದಟ್ತೆಯಿಂದಿರ. 
ವಿಷುಣು ಸಹಸರೆನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ.ಭಾನು, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ವೃಷಭ (ಕೃತ್ತಕಾ, 2,3,4, ರ�ೂೀಹಣಿ, ಮೃಗ 1,2)
(ಇ.ಉ.ಎ.ಒ.ವ.ವಿ.ವು.ವ�.�ೀ)
ನವದಂಪತ್ಗಳ ಸಂಸಾರದಲಲಾ ಮೂಡಿದ್ದ �ನಾನಾ�ಪಾರೆಯಗಳು, ಹರಯರ 

ಮಧಯಸಿಥಾಕೆಯಲಲಾ ಮುಗಿಯಲದೆ. ಸಂತಾನಾಪೆೀರ್ಷ್ಗಳಿಗೆ, ನಿರೀರ್ಷ್ತ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ 
ಕೆೀಳಿಬರಲದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲವನುನಾ ಹೆಚಿಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಮಾಗೊೀಟ್ಪಾಯ 
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರ. ನಿಣಟ್ಯಗಳು ಫಲಪರೆದವಾಗಬೆೀಕಾದರೆ, ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದೊಂದೆೀ 
ಉಪಾಯ. ಯಾಂತ್ರೆಕ ವಿಷಯ ಪರಣಿತರಗೆ ಬೆೀಡಿಕೆ ಹೆಚಚಿಲದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದಾಯಭಾಯಸದ 
ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚಿಚಿನ ಖಚುಟ್ ಅನಿವಾಯಟ್ವಾಗಬಹುದು.  ವಾರದ ಮಟ್್ಟಗೆ ಪರೆಯಾಣವನುನಾ 
ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ಮನೆ ರಪೆೀರ ವಿಚಾರ ಸದಯದ ಮಟ್್ಟಗೆ ಬೆೀಡ. 
ವಿದಾಯರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಉತತಿಮ ದಿನಗಳು. ಸೊೀಮ-ಗುರು-ಶುಕರೆ-ಶುಭ ದಿನಗಳು,

ಮಿಥುನ (3,4, ಆರಿದಾರೂ, ಪ್ನವಕಿಸು 1,2,3)
(ಕ.ಕ್.ಕು.ಘ, ಔ, ಚ.ಕ�.ಕ�ೂೀ.ಹ.)
ಅನುಭವಿಗಳ ಮಾತನುನಾ ಕೆೀಳಿ ಆರಂ�ಸಿದ್ದ ವಯವಹಾರದಲಲಾ 

ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ  ಪರೆಮುಖ ಸಮಸೆಯಯಂದು, ನಿಮ್ಮ ಜಾಣತನದಿಂದಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಬಗೆಹರಯಲದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ 
ಅ�ಪಾರೆಯವನುನಾ ಸಾವಟ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆೀಳದಿರುವುದು, ರಕಷ್ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತತಿಮ 
ನಿಧಾಟ್ರವಾಗಲದೆ. ಹರಯರ ಆರೊೀಗಯದ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜ್ವಹಸಿರ. ರ್ರೆೀಡಾಪಡುಗಳಿಗೆ 
ಧನಸಹಾಯ ದೊರೆತು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ರ್ರೆೀಡಾಭಾಯಸ ಮೊದಲಾದ ಪರೆಗತ್ಗೆ 
ನೆರವಾಗಲದೆ. ವಾಯಪಾರಸಥಾರಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ವಾಗಲದೆ. ಅವರವರ ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆೀ, ನಿಮ್ಮ ಬದುರ್ನ ಬಗೆಗೆ ಮಾತರೆ ಚಿಂತ್ಸುವುದನುನಾ ಕಲಯಿರ. ಮಂಗಳ 
-ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ಕಕಾಕಿಟಕ (ಪ್ನ 4, ಪ್ಷಯ, ಆಶ�್ೀಷ)
(ಹ.ಹು.ಹ�.ಹೂ.ಡ.ಡಿ.ಡು.ಡ�.ಡ�ೂೀ)
ಮಹಳೆಯರು ಹೆಚುಚಿ-ಹೆಚುಚಿ ಸಾಮಾಜ್ಕ ಕೆಷ್ೀತರೆದಲಲಾ ಯಾವುದೊೀ 

ಒತತಿಡಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ನಿಧಾಟ್ರಗಳು ತಪಾ್ಪಗಿ, ಭಾರೀ ನಷ್ಟಕೆ್ಕ 
ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಆಲೊೀಚಿಸಿದಲಲಾ ಮಾತರೆ ಉತತಿಮ ನಿಣಟ್ಯಗಳನುನಾ 
ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧಯ. ಉದೊಯೀಗಸಥಾ ಮಹಳೆಯರಗೆ  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪರೆಶಂಸೆ, 
ಮತೊತಿಬ�ರೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಯವಹಾರದಲಲಾ ಎಚಚಿರದಿಂದಿರುವುದು ಲೆೀಸು. 
ಮತೊತಿಬ�ರ ಸಾಲಕೆ್ಕ ಜಾಮಿೀನಾಗುವುದು ಮೂಖಟ್ತನದ ಮಾತಾದಿೀತು. ಕೌಟುಂಬಿಕ 
ಸಮಸೆಯಗಳನುನಾ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಲಲಾ ಮುಂದೆ ಕಗಗೆಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಟ್ಕ ಸಿಥಾತ್ಗತ್ ಸಾಧಾರಣ. 
ಸಮಾಜ ಸೆೀವೆಯಲಲಾ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ವರಗೆ ಅನೆೀಕ ಸಮಸೆಯಗಳು, ಹರಯರ 
ಆಣತ್ಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಲೆಲಾೀ ನಿಮ್ಮ ಹತವಡಗಿದೆ. ಭಾನು, ಸೊೀಮ, ಮಂಗಳ, 
ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ಸಿಿಂಹ ( ಮಘ, ಪ್ಬ್ಬ, ಉತತರ 1)
(ಮ.ಮಿ.ಮು.ಮೊೀ.ವ�.ಟ.ಟ್.ಟು.ಟ�)
ಮನೆಯಲಲಾ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿದ್ದಲಲಾ ಆರೊೀಗಯದ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಮುಂಜಾಗರೆತೆ 

ಯಿಂದಿರ. ಸಾಧಯವಾದಷು್ಟ ಅವರ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳ ಮೀಲೆ ಗಮನವಿರಲ, ರಾಜ 
ಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷಯಕೊ್ಕೀಸ್ಕರ, ಪಕಷ್ದ ವರಷ್ರ ಮಜ್ಟ್ಹಡಿಯಲೆೀ ಬೆೀಕಾದಿೀತು. 
ಆದರೂ ಪದವಿ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ. ಅಮೂಲಯ ವಸುತಿಗಳನುನಾ ಎಲೆಲಾಂದರಲೆಲಾೀ ಬಿಟು್ಟ, 
ಮತಾಯರನೊನಾೀ ದೂಷಸಲು ಹೊೀಗಬೆೀಡಿ. ಅತ್ಯಾದ ಉತಾಸುಹದಿಂದ ತ್ರುಗಾಡಿದಲಲಾ, 
ದೆೀಹಾಲಸಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಯವಹಾರದಲಲಾ ಹಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವೃ�ಾ ಹರಯರ 
ದೂಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊೀಗಬೆೀಡಿ. ಸೊಂಟ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲಲಾ, ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸೆಯ 
ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಲದೆೀವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಭಾನು, ಸೊೀಮ, ಶುಕರೆ, ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ಕನಾಯ (ಉತತರಾ 2,3,4, ಹಸಾತ, ಚತಾತ 1,2)
(ಟ�ೂೀ.ಪ.�.ಪ್.ಷ.ಣ.ಠ.ಪ�.ಪೀ)
ಎಲಾಲಾ ತ್ಳಿದ ಸವಟ್ಜ್ಞನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಂದ ಅವಮಾನ 

ಕಟ್್ಟಟ್ಟಬುತ್ತಿ, ವಿದಾಯರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಕಾಟ್ರದಿಂದ ಸವಲತುತಿಗಳು ದೊರೆಯಲವೆ. ರೆೈತಾಪಿ 
ಜನರು ಅಪರಚಿತರ ಮಾತ್ಗೆ ಮರುಳಾಗಿ, ಮೊೀಸ ಹೊೀಗುವಿರ ಎಚಚಿರದಿಂದಿರ,  
ನಿರೀರ್ಷ್ತ ನೆರವನುನಾ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೆೀಡಿ. ಯಾವುದೆೀ ಹೊಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಪರೆಸಾತಿಪ ಈ 
ವಾರ ಖಂಡಿತಾಬೆೀಡ. ಸಂಕಷ್ಟದಲಲಾ ಬಂಧುಗಳ ನೆರವನುನಾ ನಿಸಸುಂಕೊೀಚವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರ. 
ಮಹಳೆಯರು ಮಾನಸಿಕ ಒತತಿಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪರೆಯತ್ನಾಸಿ, ಸಾಧಯವಾದಷು್ಟ 
ಗುರುಗಳ ಅನುಗರೆಹ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪರೆಯತ್ನಾಸಿ. ಸಾಧು ಸಂತರ ದಶಟ್ನದಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳು 
ಪರಹಾರ. ಮಂಗಳ - ಬುಧ – ಗುರು - ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ತುಲಾ (ಚತಾತ 3,4, ಸಾ್ವತ್, ವಿಶಾಖ 1,2,3)
(ರ.ರಿ.ರು.ರ�.ರ�ೂ.ತ.ತ್.ತು.ತ�.)
ಸಕಾಟ್ರ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದಲಲಾ, ಅನಿರೀರ್ಷ್ತವಾಗಿ ವಗಾಟ್ವಣೆ, 

ಆರ್ಟ್ಕಾ�ವೃದಿ�, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೆೀಕೆಂಬ  ವಿಷಯದಲಲಾ ಅನೆೀಕ ತಾಂತ್ರೆಕ ತೊಂದರೆ 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣದ ಒಳಹರವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಂದ, ಮತೊತಿಬ�ರಗೆ 
ನೆರವಾಗುವ ಹುಚುಚಿ ಸಾಹಸಕೆ್ಕ ಕೆೈಹಾಕಬೆೀಡಿ. ವಿದೆೀಶದಲಲಾ ಓದಬೆೀಕೆಂಬ ವಿದಾಯರ್ಟ್ಗಳ 
ಹಂಬಲಕೆ್ಕ ಸಾಮಾಜ್ಕ ನೆರವು, ಮತೊತಿಬ�ರ ಮೀಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 
ವಿಚಾರವನುನಾ ಸರಯಾಗಿ ತ್ಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ. ಸವಿಂತ ಉದೊಯೀಗವನುನಾ ಅ�ವೃದಿ�ಪಡಿಸಲು ಇದು 
ಸಕಾಲ. ತಾಂತ್ರೆಕ ಕೆಷ್ೀತರೆದವರಗೆ ವೆೀತನ ಹೆಚಚಿಳ. ವೃ�ಾ ತ್ರುಗಾಟದಿಂದ ಸಮಯ, ಹಣ 
ಎರಡೂ ವಯಥಟ್. ಊಟೊೀಪಚಾರದಲಲಾ ಇತ್ಮಿತ್ಯಿರಲ. ಸೊೀಮ-ಶುಕರೆ-ಶನಿ-ಶುಭ 
ದಿನಗಳು.

ವೃಶ�ಕ (ವಿಶಾಖ 4, ಅನೂ, ಜ�ೀಷ್)
(ತ�ೂ.ನ.ನ.ನು.ನ�.ನ�ೂೀ.ಯ.ಯಿ.ಯು.)
ಸವಿಂತ ಉದಯಮ ಈಗತಾನೆ ಅ�ವೃದಿ�ಯ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಂದ, 

ಅತ್ಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶಾವಿಸಬೆೀಡ. ಆಯವಯಯಗಳೆರಡೂ ಡೊೀಲಾಯಮಾನವಾಗು 
ತ್ತಿರುವುದರಂದ ಸಮಚಿತತಿದಿಂದಿರ. ಯಾವುದೆೀ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಕಾಲವಲಲಾ. 
ಸಿಥಾರಾಸಿತಿಕೊಳು್ಳವ ವಿಚಾರವನುನಾ ಸದಯದ ಮಟ್್ಟಗೆ ಮುಂದೂಡಿ. ಕೆಲಸ, ಕಾಯಟ್ಗಳ ಅತ್ಯಾದ 
ಒತತಿಡದಿಂದ, ಬಳಲಕೆ, ಹಳೆ ರೊೀಗಗಳು ಮತೆತಿ ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. 
ವೆೈದಯರ್ೀಯ ಖಚುಟ್ವೆಚಚಿಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ, ಪರಸಿಥಾತ್ ಕೆೈ ಮಿೀರಹೊೀಗಬಹುದು. 
ದಾಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗಿದ್ದ ಆಸಿತಿವಿಭಾಗದ ವಿಷಯವು ಇತಯಥಟ್ವಾಗಲದೆ. ಬೆೀಡದಿರುವ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೆೀಡ, ನಿಶಿಚಿಂತರಾಗಿರ, ಧಾಯನಯೀಗಗಳ ಮೊರೆ ಹೊೀಗಿರ. ಗೊೀ 
ಸೆೀವೆ ಮಾಡಿರ. ಭಾನು, ಸೊೀಮ, ಮಂಗಳ ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ಧನಸುಸ್ (ಮೂಲ, ಪ್ವಾಕಿಷಾಡ, ಉತತರಾಷಾಡ) 
(�.�ೀ. ಬ.ಬಿ.ಬು.ಧ.ಫ.ಡ.ಬ�.)
ಕೆೈಗಾರಕೊೀದಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಯವಹಾರದಲಲಾ ಏರಳಿತಗಳು ಸಾಮಾನಯ, ಅದೃಷ್ಟ 

ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಗಿರುವುದರಂದ ಹಡಿದ ಕಾಯಟ್ಗಳು ಸಿದಿ�ಸಲವೆ. ಹೆಚುಚಿತ್ತಿರುವ ಲಾಭಾಂಶ 
ಹಳೆೀ ಸಾಲಗಳನುನಾ ತ್ೀರಸಲು ನೆರವಾಗಿ, ಮನಸಿಸುಗೆ ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ. ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒರಟುತನ ಬೆೀಡ. ಹದಗೆಟ್್ಟದ್ದ ಹರಯರ ಆರೊೀಗಯದಲಲಾ ಚೆೀತರಕೆ, 
ಆತಂಕ ದೂರವಾಗುವುದು. ವಾಯಪಾರ ವಯವಹಾರ ಗಳಲಲಾದ್ದ  ಲೆಕಾ್ಕಚಾರ ಸರಹೊೀಗಲದೆ. 
ದಂಪತ್ಗಳಲಲಾ ಮೂಡಿದ್ದ ಅನುಮಾನಗಳನುನಾ ಸವಿತಃ ಅವರೆೀ ಬಗೆಹರಸಿಕೊಳು್ಳವುದು 
ಲೆೀಸು. ಆದಾಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಖಚಿಟ್ರಲ, ಗೃಹಣಿಯರು ರೂ�ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಉತತಿಮ. 
ಬುಧ, ಗುರು, ಶನಿ ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ಮಕರ (ಉತತರಾಷಾಢ 2,3,4, ಶರೂವಣ, ಧನಷಾ್ 1,2)
(ಜ�ೂ.ಜ.ರ್.ಜ�.ಶ.ಶು.ಶ�ೀ.ಶ�ೂೀ.ಗ.ಗಿ)
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಮತೊತಿಬ�ರು ಮಾಡಿದ 

ತಪಿ್ಪಗಾಗಿ, ಮೀಲಾಧಿಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗಾವಿದ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಅವಕೃಪೆಗೆ 
ಪಾತರೆರಾಗಬೆೀಕಾದಿೀತು. ಯುವಕರು ಹರಯರ ವಿಚಾರದಲಲಾ ಸಿಟು್ಟ, ಸೆಡವು ಮಾಡದೆೀ, 
ಅವರ ಬಳಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ವತ್ಟ್ಸುವುದು ಮೀಲು. ಚಾಡಿಮಾತುಗಳಿಗೆ ರ್ವಿಗೊಡದಿರ. 
ಗೃಹಣಿಯರು ಖರೀದಿಯಲಲಾ ಮೊೀಸಹೊೀಗುವಿರ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆಥಾಗಳಲಲಾ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವವರಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ, ರ್ರರ್ರ.  ಹಳೆ ಸಾಲಗಳನುನಾ ತ್ೀರಸಲು ಉತತಿಮ 
ಅವಕಾಶ, ಅವಿವಾಹತರಗೆ ಕಂಕಣ ಬಲ. ಆರಕಷ್ಕ ಇಲಾಖೆಯಲಲಾರುವವರಗೆ ಬಿಡುವಿಲಲಾದ 
ಕೆಲಸ, ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಆರೊೀಗಯವನುನಾ ಅಲರ್ಷ್ಸಬೆೀಡಿ. ಬುಧ-ಶುಕರೆ-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ಕುಿಂಭ (ಧನಷಾ್, ಶತಭಿಷಾ, ಪ್ವಾಕಿಭಾದರೂ 1,2,3)
(ಗು.ಗ�.ಗ�ೂ.ಸ.ಸಿ.ಸು.ಸ�.ಸ�ೂೀ.ದ)
ಅವಸರದಲಲಾ ಯಾವುದೆೀ ಯೀಜನೆಗಳನುನಾ ಹಮಿ್ಮಕೊಳ್ಳವುದರ್್ಕಂತ, 

ಅನುಭವಿಗಳ ಸಲಹೆಯನುನಾ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ. ಯುವಕರು  ಸಾಧಯವಾದಷು್ಟ 
ದೊಡಡ್ವರೊಂದಿಗೆ  ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ವತ್ಟ್ಸಿ, ಸಹೊೀದೊಯೀಗಿಗಳು ಮತೊತಿಬ�ರ ಮೀಲೆ 
ನಿಮ್ಮನುನಾ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಲು ಚಾಡಿಮಾತುಗಳನಾನಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹವರ  ಬಗೆಗೆ ಎಚಚಿರದಿಂದಿರ.  
ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಯಜಯವನುನಾ ಸಾಧಯವಾದಷು್ಟ ರಾಜ್ೀ-ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಲಕ 
ಬಗೆಹರಸಿಕೊಳಿ್ಳ, ಕೊೀಟ್ಟ್  ಕ�ೆೀರಯಂದು ಸಮಸೆಯ ಕಗಗೆಂಟಾಗುತತಿದೆ. ಗೃಹಣಿಯರು 
ವಿವಾಹಾಕಾಂರ್ಷ್ಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳು, ಹೊಸ ಆರ್ಟ್ಕ ಮೂಲದಿಂದ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಹಣಕಾಸು ಕೆೈಸೆೀರಲದು್ದ, ಪರಸಿಥಾತ್ ಸುಧಾರಸಲದೆ, ಸವಿಲ್ಪ ಜಾಣತನ ತೊೀರದಲಲಾ, ಕೊಂಚ 
ಸಾಲಗಳು ತ್ೀರಬಹುದು. ಶಿರೆೀಸೂಕತಿ ಪ�ಸಿ. ಸೊೀಮ-ಬುಧ-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

�ೕನ (ಪ್ವಾಕಿಭಾದರೂ 4, ಉತತರಾಭಾದರೂ, ರ�ೀವತ್)
(ದಿ.ದು.ಖ.ಝ.ಥ.ದ�.ದ�ೂೀ.ಖ.ಚ.ಚ.) 
ನಿವೃತ್ತಿಯಂಚಿನಲಲಾರುವವರು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯನುನಾ ಸರಯಾದ ರೀತ್ಯಲಲಾ 

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಸವಿಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪರರನುನಾ ಹೆಚುಚಿ ಅವಲಂಬಿಸಬೆೀಡಿ, ಗೃಹೊೀಪಯೀಗಿ 
ವಸುತಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೊೀರಾಗಿ ನಡೆಯಲದೆ. ನಿಮಾಟ್ಣ ಹಂತದಲಲಾರುವ ಮನೆ 
ಕೆಲಸಗಳನುನಾ ಸಾಧಯವಾದಷು್ಟ ಬೆೀಗ ಮುಗಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದ ಐಕಯತೆಯನುನಾ ಸಾಧಿಸಲು 
ಹರಯರನುನಾ ಓಲೆೈಸದೆೀ ಬೆೀರೆ ದಾರಯಿಲಲಾ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೌಕರಗೆ ಸೆೀರದವರು ಆಸಿತಿ 
ಖರೀದಿಗೆ ಈಗಲೆೀ ಯತ್ನಾಸುವುದು ಬೆೀಡ. ರಾಜ ಕಾರಣಿಗಳು ಸಾಧಯವಾದಷು್ಟ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ 
ವತ್ಟ್ಸಿದಲಲಾ  ಮಾತರೆ ಪಕಷ್ದಲಲಾ ಗೌರವಾನಿವಿತ ಸಾಥಾನಮಾನಗಳನುನಾ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಯ. 
ಭಾನು, ಸೊೀಮ, ಗುರು, ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ವಿಶ�ೀಷ ದಿನಗಳು : ದಿನಾಿಂಕ: 22.8.2021 ಭಾನುವಾರ ಯಜುವ�ೀಕಿದ 
ಉಪಾಕಮಕಿ ನೂತನ�ೈಃ ಸಹ. ರಕಾ್ಷಬಿಂಧನ. ದಿ.: 23 ಸ�ೂೀಮವಾರ ಶರೂೀ ರಾಘವ�ೀಿಂದರೂ 
ಸಾಮಿಗಳ ಪ್ವಾಕಿರಾಧನ�. ದಿ.: 24 ಮಿಂಗಳವಾರ ಶರೂೀ ರಾಘವ�ೀಿಂದರೂ  ಸಾ್ವಮಿಗಳ 
ಮಧಾಯರಾಧನ�. ದಿ. : 25 ಬುಧವಾರ ಶರೂೀ ರಾಘವ�ೀಿಂದರೂಸಾ್ವಮಿಗಳ ಉತತರಾರಾಧನ�. 
(ಮಿಂತಾರೂಲಯ) ಸಿಂಕಷಟ್ಚತು�ೀಕಿ, ಚಿಂದ�ೂರೂೀದಯ ರಾತ್ರೂ , 8 -57 ಕ�ಕೆ .

ವಾರ ಭವಿಷಯ

Teaching & Non Teaching Staff are Required  for following Posts
WANTED Anmol Public School & Anmol Science PU College

Shiramagondanahalli, Davanagere-577005

SI No 
1
2
3
4
5
6
7
8

Post
Junior Lecturers (PCMB)

PGT Science (PM)
PGT Science (CB) 

Warden / Lab Assistant
PE Teachers

FDA
Security

House Keepers

Qualification
M.Sc. M.Ed.,
B.Sc., B.Ed
B.Sc., B.Ed
 Any Degree

B.P. Ed
Any Degree

SSLC
-

The Candidates must have strong communication and interpersonal skills. Interested candi-
dates may send their resumes to anmolschool.edu@gmail.com and mayalso speak to
Principal on 96207 68987, 76250 78002, 99028 49981 and fix up the appointment for interview.

ಕಾತ್ಕಿಕ್  ಮಹಳಾ ಕ�ೂೀ-ಆಪರ�ೀಟ್ವ್ 
ಸ�ೂಸ�ೈಟ್ ಲಮಿಟ�ಡ್ 

#1345/1.3 ಲ�ೀಖನ ನಲಯ, 1ನ�ೀ ಮಹಡಿ, 8ನ�ೀ ಅಡ್ರಸ�ತ ಕ�ಟ್ಜ� ನಗರ, ದಾವಣಗ�ರ�-2.

ಸ�ೂಸ�ೈಟ್ಯ 2021-22ನ�ೀ ವಷಕಿದ ವಾಷಕಿಕ ಮಹಾಸಭ� ನ�ೂೀಟ್ಸ್ 
ಈ ಮೀಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾತ್ಟ್ಕ್ ಮಹಳಾ ಕೊೀ-

ಆಪರೆೀಟ್ವ್ ಸೊಸೆೈಟ್ ಲಮಿಟೆಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದರ 2021-22ನೆೀ 
ಹಣಕಾಸು ವಷಟ್ದ, ವಾಷಟ್ಕ ಮಹಾಸಭೆಯನುನಾ ದಿನಾಂಕ : 19.09.2021 
ರಂದು, ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹದಡಿ ರಸೆತಿಯಲಲಾರುವ ಐಟ್ಐ ಕಾಲೆೀಜು 
ಆವರಣದಲಲಾನ ಶಿರೆೀ ಚಾಮುಂಡೆೀಶವಿರ ದೆೀವಾಲಯದ ಸಭಾಭವನ ಇಲಲಾ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
11.30ರ ಸಮಯದಲಲಾ ನಡೆಯಲದೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಸೊಸೆೈಟ್ಯ ಎಲಾಲಾ 
ನಿದೆೀಟ್ಶಕರುಗಳು, ಷೆೀರುದಾರರು ತಪ್ಪದೆೀ ಹಾಜರರಲು ಕೊೀರದೆ.

ಸಹ/- ಅಧಯಕ್ಷರು, ಅಪಪಣ� ಮೀರ�ಗ� ಕಾಯಕಿದಶಕಿ
ಅಧಯಕ್ಷರು : ಶರೂೀಮತ್ ಗಿೀತಾ ಎಿಂ. ನಾಯಕೆ, ಉಪಾಧಯಕ್ಷರು : ಶರೂೀಮತ್ ದಿೀಪಾ ರ್. ಅಣವ�ೀಕರ್,

ನದ�ೀಕಿಶಕರುಗಳು : ಶರೂೀಮತ್ ಮಾಲಾ ಎಚ್.ಸಿ., ಶರೂೀಮತ್ ಕ�.ಆರ್. ನಾಗರತನುಮಮೆ 
ಶರೂೀಮತ್ ಉಷಾ, ಶರೂೀಮತ್ ಕ್ರಣ್ ಎಿಂ., ಶರೂೀಮತ್ ಭಾಗಯಲಕ್್ಷಮಿ, ಶರೂೀಮತ್ ಅನಸೂಯಮಮೆ ಎ.ಕ�.

ಶರೂೀಮತ್ ಸುಧಾ ಎನ್., ಶರೂೀಮತ್ ಗೌರಿಬಾಯಿ, ಶರೂೀಮತ್ ಸುನಿಂದಮಮೆ ಆರ್., 
ಶರೂೀ ಚೌಡಮಮೆ ಕ�.ಎಸ್., ಶರೂೀಮತ್ ಸಮಿೀನಾ ಬ�ೀಗಿಂ. ಆರ್.ಸಿ., ಶರೂೀಮತ್ ಸುಧಾ ಬಿ.,

ಸಹ/- ಮಾಯನ�ೀಜರ್, ರೂಪ ಆರ್., 99454 25473

ಸಾವಕಿಜನಕರ ತ್ಳುವಳಿಗಾಗಿ
ನನನಾ ಕರ್ಷ್ಗಾರರಾದ ಎನ್. ಗೊೀಪಾಲಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಎನ್. ನಾಗಲಂಗಾಚಾರ್ ಶಾಯಮನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ 

ಇವರ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡೂಯಲ್ ಸವಿತತಿನುನಾ ಶಿರೆೀಮತ್ ಸುಮಾ ಎಸ್.ಯು. ಕೊೀಂ ಎಸ್.ಜ್. ಉಳುವಯಯ ಇವರಂದ 
ನೊೀಂದಾಯಿತ ಕರೆಯಪತರೆದ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬೆೀಕೆಂದಿರುತಾತಿರೆ. ಸದರ ಷೆಡೂಯಲ್ ಸವಿತ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ ಯಾರಗಾದರೂ 
ತಂಟೆ ತಕರಾರದ್ದಲಲಾ ಈ ತ್ಳುವಳಿಕೆ ನೊೀಟ್ೀಸ್ ನ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಕರಾರನುನಾ ತ್ಳಿಸತಕ್ಕದು್ದ. ತಪಿ್ಪದಲಲಾ 
ಷೆಡೂಯಲ್ ಸವಿತ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೆೀ ತಂಟೆ, ತಕರಾರಲಲಾವೆಂದು ತ್ಳಿದು ಸದರ ಸವಿತತಿನುನಾ ನೊೀಂದಾಯಿತ ಕರೆಯಪತರೆದ 
ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವವರರುತಾತಿರೆ ಈ ಮೂಲಕ ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷೆಡೂಯಲ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಾಕು ಸಬ್ ರಜ್ಸಾ್ಟರಿರ್ ರವರ ಕ�ೆೀರಯ ವಾಯಪಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ತಾಲೂಲಾಕು, ಕಸಬಾ ಹೊೀಬಳಿ, ಕುಂದವಾಡ ಗಾರೆಮದ ರೀ ಸವೆಟ್ ನಂಬರ್ 204/ಪಿ ಫೀಡು ದುರಸಾತಿದ ನಂತರದ 
ರೀ ಸವೆಟ್ ನಂ. 204/7 ವಿಸಿತಿೀಣಟ್ 1 ಎಕರೆ, ಗುಂಟೆ 00 ಉಳ್ಳ ಜಮಿೀನು. ಈ ಹಂದೆ ವಾಸೊೀಪಯೀಗಕಾ್ಕಗಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ 9 ಜ್ಲಾಲಾಧಿಕಾರಗಳವರಂದ ನಂ. ಎ.ಎಲ್.ಎನ್/ಎಸ್.ಆರ್. ಸಕಾಲ /90/2012-13 ತಾ. 
08.08.2012 ರಂದು ಪರೆಕಾರ ಅಲನೆೀಷನ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದು್ದ, ನಂತರ ಸದರ ಪರೆದೆೀಶಗಳಲಲಾ ಪಾಲಾನು ತಯಾರಸಿ 
ಸೆೈಟುಗಳನಾನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದು್ದ, ಹಾಲ ಪಾಲಾನ್ ನಲಲಾ ಕಂಡಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಯ ಕುಂದವಾಡ 
ವಿಭಾಗದಲಲಾ ಸೆೀಪಟ್ಡೆಯಾಗಿರುವ ಸೆೈಟುಗಳ ಪೆೈರ್ ಸೆೈಟ್ ನಂ. 5 (ಐದು) ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಯ ಚಾಲತಿ ಡೊೀರ್ 
ನಂಬರ್ 3553/ಎ-5, ಅಳತೆ : ಪ್ವಟ್ ಪಶಿಚಿಮ 53.7+54/2 ಉತತಿರ ದರ್ಷ್ಣ 30 ಅಡಿ = 1615.5 ಚದುರಡಿ 
ಇದು್ದ, ಮಿೀಟರ್ ಗಳಲಲಾ ಅಳತೆ : 16.367, 9.14 ಮಿೀಟರ್ ವುಳ್ಳ ಖಾಲ ನಿವೆೀಶನವು ಅಶಿವಿನಿ ನಸಿಟ್ಂಗ್ ಹೊೀಂನ 
ಹಂಭಾಗದ ರಸೆತಿ, ಕುಂದವಾಡ ವಿಭಾಗದಲಲಾರುವ ಖಾಲ ಸೆೈಟ್ಗೆ ಚಕು್ಕಬಂದಿ :

ಪ್ವಟ್ಕೆ್ಕ : ರೀ. ಸವೆಟ್ ನಂ. 204/8ರ ಜಮಿೀನು, ಪಶಿಚಿಮಕೆ್ಕ : 30 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಕಾಮನ್ ರಸೆತಿ, ಉತತಿರಕೆ್ಕ 
: ಸೆೈಟ್ ನಂ. 6, ದರ್ಷ್ಣಕೆ್ಕ : ಸೆೈಟ್ ನಂ. 4.

ದಾವಣಗೆರೆ
ದಿನಾಂಕ : 21.08.2021

ಸಹ/- (ಡಿ.ಎನ್. ಬಸವರಾಜ್), ವರ್ೀಲರು.
KAR 754/97, OFF : Srishaila Mutt Complex, P.B. Road, Davangere. 

Mob : 94483 19066, 99643 78193

�ರೋ �ೋರಭ��ರೋಶ್ವರ ಕನಸ್ಲ���ಸ್ ಸ��ೋಸಸ್ 
�.ಜ�. ಲಾಡ್�  ಎದುರು, ಎ.ವಿ.ಕ�. ಕಾಲ�ೀಜ್  ರಸ�ತ, �.ಜ�. ಬಡಾವಣ�, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಮೊ. 99168 73399,  93432 77422,  99161 73399

ಕನ್ಸ�್ಟ�್ಸ ಸ�ರ್ೕಸಸ್ 
ನಮ್ಮ ಕ�ೆೀರಯಲಲಾ ಬಿಲಡ್ಂಗ್  ಪಾಲಾಯನ್ಸು , ಎಸಿ್ಟಮೀಷನ್ , 

ಲೆೀಔಟ್  ಪಾಲಾಯನ್ಸು , ಆನ್ ಲೆೈನ್  ಅಪ್ ಲೊೀಡ್ , 
ಬೂಲಾ ಪಿರೆಂಟ್ಸು  ಮತುತಿ ಪಾಲಾಟರ್  ಪಿರೆಂಟ್ಸು  (A4-A0 ಸೆೈಜ್ ) 

ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತತಿದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ:

ಸಿಂಕುಚತ ಮನ�ೂೀಭಾವ ತ�ೂರ�ಯಬ�ೀಕು

ಜಗಳೂರು, ಆ.21- ಅಹಂ, ಸಾವಿಥಟ್, 
ಸಂಕುಚಿತ ಮನೊೀಭಾವಗಳನುನಾ ತೊರೆದು, 
ಎಲಲಾರೂ ಉತತಿಮ ಜ್ೀವನ ನಡೆಸಬೆೀಕು. 
ಮನುಷಯನು, ತನನಾ  ಉತ್ಕ�ಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ 
ಪರೆಸಿದ�ನಾಗಬೆೀಕು ಎಂದು ಶಿರೆೀ ನಾಲವಿಡಿ 
ಶಾಂತಲಂಗ ಶಿವಾಚಾಯಟ್ರು ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದರು.

ತಾಲೂಲಾರ್ನ ಕಣವಿಕುಪೆ್ಪ ಗವಿಮಠದಲಲಾ 
ಚುಟುಕು ಸಾಹತಯ ಪರಷತ್, ಕನನಾಡ ಜಾಗೃತ್ 
ಕೆೀಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಚುಟುಕು ಸಾಹತಯ 
ಪರಷತ್ ಜಗಳೂರು ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕಾತಿ 
ಶರೆಯದಲಲಾ ಎಸ್. ಮಲಲಾಕಾಜುಟ್ನಪ್ಪ ಅವರ 
`ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ಕಂಡ ಬಸವಣಣು' ಹಾಗೂ 
`ಅಮೃತ ಗುಣಗಾನ' ಕೃತ್ಗಳ ಲೊೀಕಾ ಪಟ್ಣೆ 
ಕಾಯಟ್ಕರೆಮದ ಸಾನಿನಾಧಯ ವಹಸಿ ಶಿರೆೀಗಳು 
ಆಶಿೀವಟ್ಚನ ನಿೀಡಿದರು.

ಪರೆಕೃತ್ಯಲಲಾನ ಪುಷ್ಪಕೆ್ಕ ಆಯುಸುಸು 
ಅಲ್ಪದಿನವಾದರೂ ಅದು ಮಸತಿಕವೆೀರ 
ಪಾವನವಾಗುತತಿದೆ. ಅಲಲಾದೆ ವೃಕಷ್ಗಳು, ತುಂಬಿರುವ 
ನದಿಕೊಳ್ಳಗಳು ನಿಸಾವಿಥಟ್ತೆಯಿಂದ ಜ್ೀವ 
ಸಂಕುಲಕೆ್ಕ ಆಸರೆಯಾಗಿವೆ. ಮನುಷಯನ ಜ್ೀವನ 
ಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿದು್ದ, ತನನಾ  ಜ್ೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ 
ಸಮಾಜದಲಲಾ  ಪರೊೀಪಕಾರ ಮನೊೀಭಾವನೆ 
ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಂಬನಿ 
ಮಿಡಿದು ಉತತಿಮ ಕಾಯಟ್ಗಳಲಲಾ ತೊಡಗಿದರೆ 
ಜ್ೀವನ ಸಾಥಟ್ಕ ಎಂದು ಅ�ಪಾರೆಯ 
ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ತಪಸಿವಿಗಳ, ಶರಣರ ನಾಡಾಗಿರುವ ಭಾರತ 
ದೆೀಶ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕ�ತ್, ಸಂಪರೆದಾಯ, ಸಂಸಾ್ಕರ 
ಅಧಾಯತ್್ಮಕತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದು್ದ , ವಿಶವಿಕೆ್ಕ ಗುರುವಾಗಿ 

ಮರೆದಿದೆ  ಎಂದು ಸ್ಮರಸಿದರು.
ಕೃತ್ಕಾರ ಎಸ್ . ಮಲಲಾಕಾಜುಟ್ನಪ್ಪ 

ಪಾರೆಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕಷ್ಕ ವೃತ್ತಿಯ 
ಜೊತೆ ಹೊೀರಾಟದ ಬದುಕು ನನಗೆ ಸಾಹತಯ 
ಅ�ರುಚಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ನಾನು ರಚಿಸಿದ  21 
ಕೃತ್ಗಳಲಲಾ 7 ಕೃತ್ಗಳು ವಚನ ಆಧಾರತವಾಗಿವೆ. 
ಶರಣ, ಶರಣೆಯರು ಕಂಡ ಬಸವಣಣು ಎಂಬ 21 ನೆೀ 
ಕೃತ್ಯಲಲಾ 10 ಜನ ವಚನಕಾರರು, 5 
ವಚನಗಾತ್ಟ್ಯರ ಸಂರ್ಷ್ಪತಿ 
ಪರಚಯಗಳನೊನಾಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದರು.

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲಾಕು ಗುಹೆೀಶವಿರ, 
ಕೊಣಚಗಲ್, ಕೊಡದಗುಡಡ್, ಕಣವಿಕುಪೆ್ಪ ನಾಲು್ಕ 
ಪವಿತರೆ ಕೆಷ್ೀತರೆಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಅಲಲಾದೆ ನನನಾ 
ಅಜ್ಜಿ, ತಾಯಿ, ದೊಡಡ್ಮ್ಮನವರ ಜನ್ಮ ಸಥಾಳವಾದ 
ಹನೆನಾಲೆಯಲಲಾ ನಾನು ಕಣವಿಕುಪೆ್ಪ ಗವಿಮಠದ 
ಶಿರೆೀಗಳ ಸಾನಿನಾಧಯದಲಲಾ ಕೃತ್ ಲೊೀಕಾಪಟ್ಣೆ 
ಮಾಡಿರುವೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಪಾರೆಧಾಯಪಕ ಎ.ಎಂ. ರಾಜಶೆೀಖರಯಯ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸವಣಣುನವರಲಲಾ ಜನತೆ 
ಪಾರೆಮಾಣಿಕತೆ ಕಂಡರು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ 
ಮೂಲಕ ಶರಣ, ಶರಣೆಯರನುನಾ ಜಾತಯತ್ೀತವಾಗಿ 
ಕಂಡು ಸಮಾನತೆಯನುನಾ ಸಾರದರು. ಅಂತಜಾಟ್ತ್ 
ವಿವಾಹದ ಕಾರೆಂತ್ ಮಾಡಿದ ವಯರ್ತಿತವಿ ಅವರದಾಗಿದೆ. 
ಇಂದು ಕೆಲವರು ಬಸವಣಣುನವರನುನಾ ಪರೆಚಾರಕಾ್ಕಗಿ 
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ತತವಿಗಳನುನಾ ಅಳವಡಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳದೆೀ ಇರುವುದು ವಿಷಾದನಿೀಯ ಎಂದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹತಯ 
ಪರಷತ್ ಜ್ಲಾಲಾಧಯಕಷ್ ರಾಜಶೆೀಖರ್ ಗುಂಡಗಟ್್ಟ, 
ತಾಲೂಲಾಕು ಅಧಯಕೆಷ್ ಗಿೀತಾ ಮಂಜು, ಸಾಹತ್ ಎಸ್. 
ಓಂಕಾರಯಯ ತವನಿಧಿ,  ಪ.ಪಂ. ಮಾಜ್ ಅಧಯಕಷ್ 
ಜ್.ಎನ್. ವಿಠ್ಲ ಶೆರೆೀಷ್, ಜ್.ಎಂ. ಶರಣಯಯ, 
ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ, ಶಿಕಷ್ರ್ ಇಂದಿರಮ್ಮ, ಕೆ.ಎಸ್. 
ವಿೀರಭದರೆಪ್ಪ ತೆಲಗಿ, ಸಾವಿತರೆಮ್ಮ ಇನಿನಾತರರು 
ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು.

ಕಣ್ವಕುಪ�ಪ ಗವಿಮಠದ ಕಾಯಕಿಕರೂಮದಲ್ ಶರೂೀ ನಾಲ್ವಡಿ ಶಾಿಂತಲಿಂಗ ಸಾ್ವಮಿೀರ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.21- ಮಹಳೆ ಇಂದು 
ಪುರುಷನಷೆ್ಟೀ ಸಮಾನ ಶರ್ತಿ, ಸಾಮಥಯಟ್ 
ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ನಿ�ೀಟ್ತ 
ಸಮಾಜ ನಿಮಾಟ್ಣದ ಭರವಸೆ ಇಲಲಾವಾಗಿದೆ. 
ಆತಂಕದ ಮನೊೀ�ಾಯಯಲಲಾಯೀ ಬದುಕು 
ಸಾಗಿಸುವ ಸಿಥಾತ್ ಇದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಕೆ ಮೀಯರ್ ಎಸ್.ಟ್. ವಿೀರೆೀಶ್ 
ಅಸಮಾಧಾನ ವಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕನನಾಡ ಭವನದಲಲಾ 
ವಿನೂತನ ಮಹಳಾ ಸಮಾಜದ ವತ್ಯಿಂದ 
75 ನೆೀ ಸಾವಿತಂತರೆಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪರೆಯುಕತಿ 
ಹಮಿ್ಮಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರೆತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ ಹಾಗೂ 
ಪಂಚಮಿ ಸಂಭರೆಮ ಸಮಾರಂಭ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಾವಿತಂತರೆಯ ಹೊೀರಾಟಗಾರರ ತಾಯಗ, 
ಬಲದಾನಗಳು ನಿ�ೀಟ್ತ ಸಮಾಜದಿಂದ 
ಚಿರಸಾಥಾಯಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಮಹಳೆಯರ ಆತ್ಮವಿಶಾವಿಸ ವೃದಿ�ಗೆ 
ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಕ. ವಿನೂತನ ಮಹಳಾ 
ಸಮಾಜದ ಮಹಳೆಯರು ಸದಾ ರ್ರೆಯಾಶಿೀಲ, 
ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ 
ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದಾ್ದರೆ. ಪರೆತ್ಭೆಗಳನುನಾ ಗುರುತ್ಸಿ 
ಸತ್ಕರಸುವ ಪರಪಾಠ ಪರೆಶಂಸನಿೀಯ ಎಂದರು.

ಸಾಹತ್, ಚಿಂತಕ ರ್ರೆ.ಎ.ಬಿ. 
ರಾಮಚಂದರೆಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರುಷ ಪರೆಧಾನ 
ಸಮಾಜದಲಲಾ ಮಹಳೆಯರ ಸದಾಶಯ, 
ಅ�ಪಾರೆಯಗಳಿಗೆ ಮನನಾಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲಲಾ. ಕೆೀವಲ 
ಒಬ�ರ ನಿಲುವನುನಾ ಪರೆತ್ಪಾದಿಸುವ ಬದಲು 
ವೆೈಚಾರಕವಾಗಿ ಚಿಂತ್ಸುವುದರಂದ ಸಮಾನ 
ಅವಕಾಶ ಸಾಧಯ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಮಹಳೆಯರ ಆತ್ಮ ಚರತೆರೆ ತುಂಬಾ 
ವಿರಳವಾಗಿದು್ದ, ಅವರು ಇಂತಹ 
ಕೆೈಂಕಯಟ್ದಲಲಾ ತೊಡಬೆೀಕು. ಗಾರೆಮಿೀಣ ಸಿತಿರಿೀ 
ಶರ್ತಿ ಸಂಘಗಳು ಆರ್ಟ್ಕ ಭದರೆತೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ 

ಹಾರ್ವೆ. ನಗರಗಳಲಲಾ ಮಹಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು 
ರ್ಟ್್ಟ ಪಾಟ್ಟ್ಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು 
ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

ಇದೆೀ ವೆೀಳೆ ಎಸೆಸುಸೆಸುಲಸು ಪರೀಕೆಷ್ಯಲಲಾ 

ಉತತಿಮ ಅಂಕಗಳನುನಾ ಗಳಿಸಿದ ವಿದಾಯರ್ಟ್ಗಳನುನಾ 
ಪುರಸ್ಕರಸಲಾಯಿತು. ಫೀಟೊೀ ಸ್ಪಧೆಟ್ಯಲಲಾ 
ವಿಜೆೀತರಾದ ದಂಪತ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಿವಾಹದ 
ವಿಸತಿ�ತ ಫೀಟೊೀ ಆಲ�ಂ ನಿೀಡಿ 
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿನೂತನ ಮಹಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧಯಕೆಷ್ 
ಶಿರೆೀಮತ್ ರೆೀಖಾ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಅಧಯಕಷ್ತೆ ವಹಸಿ 
ದ್ದರು. ಕನನಾಡ ಸಾಹತಯ ಪರಷತ್ ತಾಲೂಲಾಕು 
ಅಧಯಕಷ್ ಬಿ. ವಾಮದೆೀವಪ್ಪ, ಪತರೆಕತಟ್ ಕೆ.ಎಸ್. 
ವಿೀರೆೀಶ್ ಪರೆಸಾದ್, ವಿನೂತನ ಮಹಳಾ 
ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಗಳಾದ ಸುಧಾ 
ಪಾಟ್ೀಲ್, ಲೀಲಾ ಶೆೀಖರ್, ಚೆೀತನಾ 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು.

ಶೆೈಲಜಾ ತ್ಮ್ಮೀಶ್ ಪಾರೆರ್ಟ್ಸಿದರು. 
ಸಾವಿತ್ರೆ ಗವಿ ಸಿದೆ್ದೀಶ್ ಸಾವಿಗತ್ಸಿದರು. 
ಮಮತಾ ಸುರೆೀಶ್ ಅತ್ರ್ಗಳನುನಾ 
ಪರಚಯಿಸಿದರು. ಮಂಜುಳಾ ನಾಗರಾಜ್ 
ವಂದಿಸಿದರು.

ಆತಿಂಕದ �ಾ�ಯಲ್ ಮಹಳ�ಯ ಬದುಕು 

ಪಾಲಕ� ಮಹಾಪೌರ 
ಎಸ್.ಟ್. ವಿೀರ�ೀಶ್

ತಾಲಬಾನ್ ಬ�ಿಂಬಲಸಿದವರ ಬಿಂಧನ
ಗುವಾಹತ್, ಆ. 21 – ಆಫಾಘಾನಿಸಾತಿನವನುನಾ ತಾಲಬಾನ್ ಹಡಿತಕೆ್ಕ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನುನಾ ಬೆಂಬಲಸಿ ಸಾಮಾಜ್ಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲಲಾ ಹೆೀಳಿಕೆ 
ನಿೀಡಿದ್ದ 14 ಜನರನುನಾ ರ್ಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಶುಕರೆವಾರ ರಾತ್ರೆ ಅವರನುನಾ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಅಕರೆಮ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳ 
ತಡೆ ಕಾಯ್ದಯಡಿ ಪರೆಕರಣ ದಾಖಲಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜ್ಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲಲಾ ಪರೆಚೊೀದನಕಾರ ಹೆೀಳಿಕೆ ನಿೀಡುವುದು, 
ಅವುಗಳನುನಾ ಫಾವಟ್ಡ್ಟ್ ಇಲಲಾವೆೀ ಲೆೈಕ್ ಮಾಡುವುದರಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ 
ಎಸ್.ಡಿ.ಜ್.ಪಿ. ಜ್.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಕನಾಕಿಟಕ ಶಕ್ಷಕರ ಅಹಕಿತಾ 
ಪರಿೀಕ�್ಷಗ� ಕಟುಟ್ನಟ್ಟ್ನ ಕರೂಮ : ಡಿಸಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ. 21- ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 22 ರ ಭಾನುವಾರ ನಡೆ 
ಯಲರುವ ಕನಾಟ್ಟಕ ಶಿಕಷ್ಕರ ಅಹಟ್ತಾ ಪರೀಕೆಷ್ಯಲಲಾ ಅವಯವಹಾರ 
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಗರದ 27 ಪರೀಕಾಷ್ ಕೆೀಂದರೆಗಳ ಸುತತಿಮುತತಿ 200 
ಮಿೀಟರ್ ನಿಷೆೀಧಿತ ಪರೆದೆೀಶವೆಂದು �ೊೀಷಸಲಾಗಿದು್ದ, ಪರೀಕಾಷ್ 
ಕೆೀಂದರೆದ ವಾಯಪಿತಿಯಲಲಾ ಸಾವಟ್ಜನಿಕರ  ಪರೆವೆೀಶವನುನಾ ನಿಷೆೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕೆಷ್ಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕಾಷ್ 
ಕೆಂದರೆಗಳಲಲಾ ಅವಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಗಟು್ಟವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಪರೀಕಾಷ್ ಕೆೀಂದರೆಗಳ ಸುತತಿಮುತತಿಲರುವ ಜೆರಾಕ್ಸು ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸೆೈಬರ್ ಕೆಫೆಗಳನುನಾ ಪರೀಕಾಷ್ ಅವಧಿಯಲಲಾ ಮುಚುಚಿವಂತೆ 
ಆದೆೀಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೆೀಶವು ಪರೀಕಾಷ್ರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ಪರೀಕೆಷ್ಯ ಕತಟ್ವಯ ನಿವಟ್ಹಸಲು ನೆೀಮಕಾತ್ ಆದ ಅಧಿಕಾರಗಳು 
ಮತುತಿ ಸಿಬ�ಂದಿಗಳಿಗೆ ಅನವಿಯಿಸುವುದಿಲಲಾ. ಆದೆೀಶವನುನಾ ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿ 
ಪಾಲಸುವಂತೆ ಜ್ಲಾಲಾ ರ್ಲೀಸ್ ಅಧಿೀಕಷ್ಕರು ಕರೆಮ ಕೆೈಗೊಳ್ಳಬೆೀಕೆಂದು 
ಜ್ಲಾಲಾಧಿಕಾರ ಮಹಾಂತೆೀಶ ಬಿೀಳಗಿ ಆದೆೀಶಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಯರಗನಾಳ್  : ದಲತ ಸಮಿತ್ ಉದಾ�ಟನ�
ಹೊನಾನಾಳಿ ತಾಲೂಲಾರ್ನ ಯರಗನಾಳ್ ನಲಲಾ ದಲತ ಸಂಘಷಟ್ ಸಮಿತ್ಯ 

ಗಾರೆಮ ಘಟಕವನುನಾ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲದು್ದ, ಅಂಬೆೀಡ್ಕರ್ 
ಜಯಂತ್ಯನುನಾ ಹಮಿ್ಮಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತ್ ರಾಜಯ ಸಂಚಾಲಕ ಗುರುಮೂತ್ಟ್ 
ಸಭೆಯನುನಾ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲದು್ದ, ಬೆನಕನಹಳಿ್ಳ ಪರಮೀಶವಿರಪ್ಪ ಅಧಯಕಷ್ತೆ 
ವಹಸಲದಾ್ದರೆ. ಮಾಜ್ ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಸಲದಾ್ದರೆ.

ನನನಾ ಕರ್ಷ್ಗಾರರಾದ ಕ�ೂೀಗುಿಂಡಿ ಬಕ�ಕೆೀಶಪಪ ಬಿನ್ ಕ�ೂೀಗುಿಂಡಿ ಕ�ೂಟರೂಪಪ  
ಡ�ೂೀ.ನಿಂ. 579/2, 4ನ�ೀ ಕಾರೂಸ್, ಕ�.ಬಿ.ಬಡಾವಣ�, ದಾವಣಗ�ರ� ಇವರು 
ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡೂಯಲ್ ಸವಿತತಿನುನಾ   ಶರೂೀಮತ್ ಸುಧಾ ಕ�ೂೀಿಂ ವಿನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅವರ 
ಮಕಕೆಳಾದ ಸಿಂರ್ೀವ್ ಮತುತ ರಾರ್ೀವ್, ವಾಸ ಡ�ೂೀ. ನಿಂ. 2108, 3ನ�ೀ ಕಾರೂಸ್, 
ಮಾಳಸಾ ನಲಯ, ಎಿಂ.ಸಿ.ಸಿ ̀ ಎ' ಬಾ್ಕ್, ದಾವಣಗ�ರ� ಇವರಂದ ನೊೀಂದಾಯಿತ 
ಕರೆಯಪತರೆದ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬೆೀಕೆಂದಿರುತಾತಿರೆ.  ಸದರ ಷೆಡೂಯಲ್ ಸವಿತ್ತಿನ 
ಬಗೆಗೆಯಾಗಲೀ  ಅದರ ಹಕು್ಕ / ಬಾಧಯತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಯಾರಗಾದರೂ ತಂಟೆ, ತಕರಾ 
ರದ್ದಲಲಾ ಈ ತ್ಳುವಳಿಕೆ ನೊೀಟ್ಸ್ ನ 7 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಕರಾರನುನಾ ಕೆಳ 
ಕಂಡ ವಿಳಾಸಕೆ್ಕ ತ್ಳಿಸತಕ್ಕದು್ದ. ತಪಿ್ಪದ್ದಲಲಾ ನನನಾ ಕರ್ಷ್ಗಾರರು ಷೆಡೂಯಲ್ ಸವಿತ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ 
ಯಾವುದೆೀ ತಂಟೆ ತಕರಾರಲಲಾವೆಂದು ತ್ಳಿದು ಸದರ ಸವಿತತಿನುನಾ ನೊೀಂದಾಯಿತ 
ಕರೆಯಪತರೆದ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವವರರುತಾತಿರೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷ�ಡೂಯಲ್ 
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲಾಕು ಹರಯ ಉಪನೊೀಂದಣಾಧಿಕಾರಗಳವರ ಕಚೆೀರ 

ವಾಯಪಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ್ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ `ಎ' ಬಾಲಾಕ್, 4ನೆೀ ಮೀನ್ 
ನಲಲಾರುವ ಸೆೈಟ್ ನಂಬರ್ 152 (ಒಂದು ನೂರಾ ಐವತೆತಿರಡು) ಇದರ 1955 ನೆೀ 
ಇಸವಿಯ ಡೊೀರ್ ನಂ 3823, ನಂತರದ ಡೊೀರ್ ನಂ. 2130/1,2,3,4 
ಅಳತೆ 60 X 44 ಅಡಿ, ಸವಿತುತಿಗಳು ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರ, ವಲಯ ಕಚೆೀರ -03, 
ಮಹಾನಗರಪಾಲಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಆದೆೀಶ ದಿನಾಂಕ 15-07-2021 ಸಂ. 
ದಾಮನಪಾ/ವಕ-3/ವಾ-24ಕಂಶಾ (ಸಿಆರ್  | 03/21 -22 ರ ಕಚೆೀರ 
ಆದೆೀಶದ ಪರೆಕಾರ ಡೊೀರ್ ನಂಬರ್ ಸವಿತುತಿಗಳನುನಾ ಸೆೀರಸಿ, ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದ್ದರ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಕೆಯ ಚಾಲತಿ ಡೊೀರ್ ನಂಬರ್ 2130/01, 
ಇದರ ಒಟು್ಟ ಅಳತೆ :ಪ್ವಟ್- ಪಶಿಚಿಮ : ಅರವತುತಿ ಅಡಿ, ಉತತಿರ- ದರ್ಷ್ಣ 
ನಲವತತಿ ನಾಲು್ಕ (60 X 44 = 2640 ಚದುರಡಿ) ಇದು್ದ, ಮಿೀಟರ್ ಗಳಲಲಾ 
ಅಳತೆ : 18.287 X 13.410 = 245.228 ಚದುರ ಮಿೀಟರ್ ವುಳ್ಳ ಪ್ರಾ 
ಖಾಲ ಜಾಗಕೆ್ಕ ಚಕು್ಕಬಂದಿ : ಪ್ವಕಿಕ�ಕೆ : ಸೆೈಟ್ ನಂಬರ್ 173 ವುಳ್ಳ ಸೊತುತಿ , 
ಪಶ�ಮಕ�ಕೆ : ರಸೆತಿ, ಉತತರಕ�ಕೆ : ರಸೆತಿ,  ದಕ್್ಷಣಕ�ಕೆ : ಸೆೈಟ್ ನಂ 153 ವುಳ್ಳ ಸವಿತುತಿ.

ಸಾವಕಿನಕರ ತ್ಳುವಳಿಕ�ಗಾಗಿ

ಡಿ.ಎನ್. ಬಸವರಾಜ್ ಬಿ.ಎಸಿಸು, ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. 
ವರ್ೀಲರು, KAR : 754/07 

ಕಚೆೀರ : ಶಿರೆೀಶೆೈಲ ಮಠ ಕಾಂಪೆಲಾಕ್ಸು , 
ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ. : 9448319066, 9964378193

ದಾವಣಗೆರೆ
ದಿನಾಂಕ 22.08.2021
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ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ 
ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು, ಮನೆ ಖರೀದಿ, 

ಸೆೈಟ್ ಖರೀದಿ, ಕಟ್್ಟರುವ ಮನೆಗೆ 
ಮಾಟ್ಟ್ ಗೆೀಜ್ ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ 

ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ :
81472 61158

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೀಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ )

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೂಂ, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಟೆರೆೀಸ್ , 
ನಿೀರನ ತೊಟ್್ಟ, ಗೊೀಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನಿೀರನ ಟಾಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಾ ರೀತ್ಯ 
ನಿೀರನ ಲೀಕೆೀಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ: 
ವ�ೂ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾಯರಂಟ್.

ಲೀಸ್  12 ಲಕ್ಷ/ಬಾಡಿಗ� 13,000
ZP, TV ಸೆ್ಟೀಷನ್ , ನಾಯಯಾಲಯ, 
ಹೆೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತೆರೆ, ಸರ್.ಎಂ.ವಿ, ಲಲತ 
ಕಾಲೆೀಜ್ , ಶಶಿ ಸೊೀಪ್ , ಸುಬರೆಮಣಯ 
ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಿೀರು 

ಲಫ್್ಟ ,  ಕಾರ್  ಪಾರ್ಟ್ಂಗ್ ವುಳ್ಳ ಉತತಿರ 
ದಿರ್್ಕನ 2 ಬೆಡ್  ರೂಂ ವಾಸುತಿ ಪರೆಕಾರವಿದೆ.

99865 38099, 99004 11110

ಹ�ೂಸ ಮನ� ಲೀಸ್ ಗ� / ಮಾರಾಟಕ�ಕೆ
ಬಾಡಾ ಕಾರೆಸ್ ಜೆೈನ್ ಕಾಲೆೀಜ್ 
ಹತ್ತಿರ 3ಬೆಡ್ ರೂಂ 3ಬಾತ್ 
ರೂಮ್  ಇರುವ ಹೊಸ ಮನೆ 
ಲೀಸ್ ಗೆ ಮತುತಿ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 

ಇರುತತಿದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ
84949 88799

ಮನ� ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�
ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಲೆೀಔಟ್ `ಎ' ಬಾಲಾಕ್  

2ನೆೀ ಕಾರೆಸ್ , ಲರ್ಷ್ಮಿ ಫಲಾೀರ್  ಮಿಲ್ 
ಹಂಭಾಗದ ಮನೆ ಮಾರಾಟರ್್ಕದೆ. 

ವಿಚಾರಸಿರ
96864 19566

ಟಾಯಿಂಕ್  ಕ್್ೀನಿಂಗ್ 
ಮನ�ಯ ನೀರಿನ ತ�ೂಟ್ಟ್, ಟಾಯಿಂಕ್ ಗಳು 
ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರ� ಯಿಂತರೂಗಳ ನುನು ಬಳಸಿ  

ನಾವು ಕ್್ೀನ್ ಮಾಡುತ�ತೀವ�. ಅತುಯತತಮ 
ಸ�ೀವ�ಗ� ಸಿಂಪಕ್ಕಿಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಭೂಮಿಕಾ ಮಾಯಟ್ರೂಮೊನ
ಲಿಂಗಾಯಿತ ವಧು-ವರರ ಕ�ೀಿಂದರೂ

H.O : Near coffee day, Nutana 
collage road, Vidyanagara 

2nd main, Davangere
77603 16576 
90080 55813

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವ�
ವರಮಹಾಲಕ್್ಷಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರೂಯಕತ 

ದೂಡಾ ಅಪ್ರೆವ್ಡ್ ಸೆೈಟುಗಳು 
 ವಿಶೆೀಷ ರಯಾಯಿತ್ಯಲಲಾ ಮಾರಾಟರ್್ಕವೆ.  

ರೂ. 899 Sq.ft. ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಕಂತ್ನಲಲಾ ಲಭಯ. 
ಮೊದಲ 10 ಸೆೈಟುಗಳಿಗೆ 5gms ಬಂಗಾರ ಉಚಿತ!!!

94481 55202, 86603 11021, 
93431 10009

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ�/ಲೀಸ್ ಗ�
2 ಬೆಡ್ ರೂಮ್  ಕಾರ್ಟ್ರೆೀಷನ್ ಹಾಗೂ 
ಬೊೀರ್ ವೆಲ್ ನಿೀರನ ಸೌಲಭಯವಿರುವ, ವಾಸುತಿ ಪರೆಕಾರ 
ಕಟ್್ಟರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ 2ನೆೀ ಮಹಡಿ ಮನೆ 
ನಂ.1890/23, 4ನೆೀ ಮೀನ್  , ಎಲ್ ಐಸಿ ಕಾಲೊೀನಿ, 
ವಿದಾಯನಗರ, ನೂತನ ಕಾಲೆೀಜ್  ಹಂಭಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇಲಲಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ ಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ

93410 12022

CRASH COURSE 
For  NEET / 2nd PUC 
Tuition100% Results 
with solved notes. 

Sinchana Academy 
Near Ram and Co Cricle Davangere
90195 80600, 85532 78258

VS Paramedical College
SSLC ಪಾಸ್/PUC ಪಾಸ್/ಫೆೀಲ್

Course (DHI)
DIPLOMA HEALTH INSPECTOR

ಕೆಲವೆೀ ಸಿೀಟುಗಳು ಮಾತರೆ
SBI ATM  ಹತ್ತರ, ರಾಮ್ ಅಿಂಡ್ ಕ�ೂೀ ಸಕಕಿಲ್ ದಾವಣಗ�ರ� .
9019580600, 8553278258

ಸುವಣಕಿ ಉದ�ೂಯೀಗಾವಕಾಶ
ವಿದಾಯಹಟ್ತೆ : ಪಿಯುಸಿ ವಯಸುಸು 18 ವಷಟ್ 

ಮೀಲ್ಪಟು್ಟ, ವೆೀತನ ರೂ.9000 -12,000ವರೆಗೆ 
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ನೊೀಡಿ ವೆೀತನ ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಗುವುದು. 
ದಿವಿಚಕರೆ ವಾಹನ ಇರುವವರಗೆ ಆದಯತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿ.

ಎಲ್ . ಆರ್ .ಸಿ ಕಾಡ್ಟ್  ಹೊಂದಿರಬೆೀಕು.
89514 55892, 99023 42040

81500 67146

WANTED
Waiter, Cleaner, 
Counter, kitchen 

supervisor, Captian
ಹ�ೂೀಟ�ಲ್  ಫುಡಿ್ೀಸ್ 

ತೊೀಗಟವಿೀರ ಕಲಾಯಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.
98861 56688

ಸ�ೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವ�
ಹದಡಿ ಗಾರೆಮದಲಲಾ 40x45 ಪ್ವಟ್ 

ಮೀನ್  ರೊೀಡ್  ಪಕ್ಕ, ಯರಗುಂಟೆಯ 
ಶಿವಪುರದಲಲಾ ಪಶಿಚಿಮ ದಿರ್್ಕನ 30x50 

ಸೆೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟರ್್ಕವೆ.
98448 91803
97433 13938

ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಬಿಲಡ್ಂಗ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಲ್ಕನಿ, 

ಟರೆೀಸ್, ಬಾತ್ ರೂಂ, ಸಂಪು, O.H. ಟಾಯಂಕ್, 
ಗಾಡಟ್ನ್ ಏರಯಾ, ಮಟ್್ಟಲುಗಳು ಯಾವುದೆೀ 
ರೀತ್ಯ ನಿೀರನ ಲೀಕೆೀಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ :

8095509025
ಕೆಲಸ 100 % ಗಾಯರಂಟ್

ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
ಬಟೆ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 

ಹುಡುಗರು/ಹುಡುಗಿಯರು 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

94803 43063

ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
ಹೊಳಲೆ್ಕರೆ ತಾಲೂಲಾರ್ನ ಅಡಿಕೆ 
ತೊೀಟದಲಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬೆೀಕಾಗಿದೆ. 

ಕೂಡಲೆೀ ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ
94484 39639
63665 96479

ಮನ� ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�
ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆೈಟೆಕ್ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್ ಹಂಭಾಗದ 

ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆಯಲಲಾ ನೂತನವಾಗಿ 
ಕಟ್್ಟಸಿರುವ 30x33 ಅಳತೆಯ 2 ಬೆಡ್ ರೂಂ 
ಮನೆ ಮಾರಾಟರ್್ಕದೆ. ಮಹಡಿ ಮೀಲೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 

ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಪರೆತೆಯೀಕ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. 
94820 94979

ಚಾಲತಯಲ್ರುವ ಏರ�ೂೀಬಿಕ್ ಕಾ್ಸ್/
ಡಾಯನ್ಸ್ ಕಾ್ಸ್, ಫಟ�ನುಸ್ ಸಾಮಗಿರೂ ಸಮೀತ 

ಮಾರಾಟಕೆಕ್ದ� (Rented Building)
Mirror with wood frame, Floor mat,  

Partition & Glass, wood Racks, name 
board lighting 24 feet, LED lights & 

Show lights, UPS, Offce Tables, 
Dressing room setup. (ಸಾಮಗಿರೆಗಳು 
ಪರೆತೆಯೀಕವಾಗಿ ಬೆೀಕಾದವರು ಸಹ ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ.)

73377 27512, 91086 15352

ಶಿರೆೀ ಗುರು ಮರುಳಸಿದೆ್ದೀಶವಿರ ಸಾವಿಮಿ ಸೆೀವಾ ಸಂಸೆಥಾ (ರ.)
ಹಿಂದೂ ವಧು-ವರರ 

ಮಾಹತ್ ಕ�ೀಿಂದರೂ
www.hindusmatrimony.com
ನಮ್ಮಲಲಾ ಎಲಾಲಾ ತರಹದ ಹಂದೂ ವಧು-ವರರಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪುರಮಠ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ಎದುರು, 
8ನೆೀ ಮೀನ್ , ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. 
94481-59303, 94834 63783

ವಾರದ ಚೀಟ್ 
ಪಾರೂರಿಂಭ

ರೂ.1 ಲಕ್ಷದ ಚೀಟ್ ಪಾರೂರಿಂಭ 
50 ವಾರಗಳು & 50 ಸದಸಯರು 
2000/- ರೂ ಕಿಂತು ಮಾತರೂ

ಸಕೆಿಂದ ಚಟ್  ಫಿಂಡ್ಸ್  (ರಿ)
84531 61869

ಹ�ೂಸ ಮನ� ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ, ಎಸ್ .ಎಸ್. 
ಹೆೈಟೆಕ್  ಆಸ್ಪತೆರೆ ಹಂಭಾಗ 30x40 
ಅಳತೆಯ ಉತತಿರಕೆ್ಕ ಮುಖವಿರುವ 

ಹೊಸ ಮನೆ ಮಾರಾಟರ್್ಕದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ
94489 23785
95359 67499

ಪರೂವ�ೀಶ ಪರೂಕಟಣ�
ಕರ�ಸಾಪಿಂಡ�ನ್ಸ್ / ರ�ಗುಯಲರ್ 
SSLC, PUC, BA, B.Com, B.Sc, 

MA, M.Com, MSc, MBA, 
All PG & Diploma Courses

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

72593 59861, 99863 45266

ಸ�ೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವ�
ಡಾಲಸ್ಟ್ ಕಾಲೊೀನಿ ಪ್ವಟ್ ಉತತಿರ 

ಕಾನಟ್ರ್  44x60 ಉತತಿರ 30x53, ದರ್ಷ್ಣ 
30x40 ಗಾಲಾಸ್  ಹೌಸ್  ಮುಂದೆ ದರ್ಷ್ಣ 

ಪಶಿಚಿಮ ಕಾನಟ್ರ್  36x69 ಪಶಿಚಿಮ 40x62, 
ಬಾಲಾಜ್ ಲೆೀಔಟ್  ಪ್ವಟ್ 40x60 
ಐಗೂರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
99457 02495

ಸ�ೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವ�
ಶಿವ ಪಾವಟ್ತ್ ಬಡಾವಣೆ ಉತತಿರ ಪ್ವಟ್ 

ಕಾನಟ್ರ್  40x65, ಪ್ವಟ್ ದರ್ಷ್ಣ ಕಾನಟ್ರ್  
40x65, ಪ್ವಟ್ 40x65 ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ, ಪ್ವಟ್ 

30x50, 40x38, 32x35, 33x35, 
40x60, ಪಶಿಚಿಮ 30x46, 40x30
ಐಗೂರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
99457 02495

ಮನ�ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವ�
ಬಸವೆೀಶವಿರ ಲೆೀಔಟ್ ಪಶಿಚಿಮ 30x45, 30x40 

ಡೂಪೆಲಾಕ್ಸು  30x40 ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಮೀಲೆ ಮನೆ 
ಮತುತಿ ಮೀಲೆ ಅಟಾಯಚ್  ರೂಂ, ಪ್ವಟ್ 30x40 

ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಮೀಲೆ ಮನೆ ಮತುತಿ ಅಟಾಯಚ್ 
ರೂಂ,ಪ್ವಟ್ 25x30 ಡೂಪೆಲಾಕ್ಸು  ಮನೆ
ಐಗೂರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
99457 02495

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�
2 ಬೆಡ್ ರೂಂ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ 
ಮನೆ 3ನೆೀ ಮೀನ್, 3ನೆೀ ಕಾರೆಸ್, ಎಂಸಿಸಿ 
ಎ ಬಾಲಾಕ್, ಮೊೀಹನ್ ಕಾಫಿ ಬಾರ್ ಹತ್ತಿರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲಲಾ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ :
94483 55596
97400 03946

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�
3 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ 
ಮನೆ ಮೊದಲನೆೀ ಮಹಡಿ, ಪಾಕ್ಟ್  
ಎದುರುಗಡೆ, 2ನೆೀ ಬಸ್  ಸಾ್ಟಪ್ , 
ವಿದಾಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲಲಾ 

ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. (ಸಸಯಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತರೆ)
ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ: 98455 88889

WANTED 
Tally experience with
2-3 years. Boys only

C.K. Associates
Chowkipete.  

Opp new masjid. Davanagere
9353232533

ತಕ್ಷಣ ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
ಟೂರ್ಸು & ಟಾರೆವೆಲ್ಸು  ಆಫಿೀಸ್ ನಲಲಾ ಕಾಯಟ್ 

ನಿವಟ್ಹಸಲು ಕಂಪ್ಯಟರ್  
ತ್ಳಿದಿರುವಂತಹ ಮಹಳೆ ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಸಮಯ 10 ರಂದ 6 ವರೆಗೆ
99006 66122
70195 88370

ಮನ� ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�
20x60 ಅಳತೆಯಲಲಾ  
ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಾಕ್ ನಲಲಾ  

ಮನೆ ಮಾರಾಟರ್್ಕದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ : 
94496 84768

ಮಧಯವತ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಾ

ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
ಹೊಸೆೈರ ಅಂಗಡಿಯಲಲಾ ಡಿಸಿ್ಟರಿಬೂಯಟಸ್ಟ್  

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು  
1) ಕಂಪ್ಯಟರ್ ಆಪರೆೀಟರ್ (ಮಹಳೆಯರು)  

2) ಮಾಕೆಟ್ಟ್ಂಗ್ 3) ಶಾಪ್ ನಲಲಾ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು  ಹುಡುಗರು, ಹುಡುಗಿಯರು 

ಅನುಭವವುಳ್ಳವರಗೆ ಆದಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
94485 34819

ತಕ್ಷಣ ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
ನಿರ್ ವಿನ್ಸು  ಕೆಫೆಗೆ Team Member  
ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ವಯಸುಸು : 20 ರಂದ 30 
ವಷಟ್ದೊಳಗಿನ ಹುಡುಗ/ಹುಡುಗಿಯರು 
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ರ್ಲಾೀನಿಂಗ್  ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆಸಕತಿ ಅಭಯರ್ಟ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ :
ಮೊ. : 93804 69079

ಬಿಲ್ಿಂಗ್  ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�
ಚಾಮರಾಜಪ�ೀಟ� ಸಕಕಿಲ್  ಹತ್ತರ, 
ಕಲ�್ೀಶ್ವರ ಕ್ರಾಣಿ ಅಿಂಗಡಿ ಮೀಲಾಭಾಗ 
ದಲ್ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ 
ಇರುವ ಬಿಲ್ಿಂಗ್  ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�. ಸಿಂಪಕ್ಕಿಸಿ :
ಮೊ. : 98453 17181

ಮಾಿಂತ್ರೂಕ ವ�ೂೀಡಿ ಬ�ಟಟ್ಪಪ
ನಿಂ.1 ವಶೀಕರಣ ಸ�ಪಷಲಸ್ಟ್ 

ಸಿತಿರಿೀ-ಪುರುಷ ವಶಿೀಕರಣ, ಗುಪತಿ ಲೆೈಂಗಿಕ 
ದಾಂಪತಯ ಸಮಸೆಯ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು 

ನಿಮ್ಮಂತಾಗಲು 100% ಶಿೀಘರೆದಲೆಲಾೀ ಪರಹಾರ 
ಮಾಡುತಾತಿರೆ. ರ್ೀನ್  ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ:

ಗಾಂಧಿ ಸಕಟ್ಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.
89716 99826

SHOP FOR RENT
Mamas joint Road, 4th main  

Davangere.
Ground Floor, 2000 sq ft.  

2nd Floor, 2000 Sq. ft.
94483 39413, 98445 66415

ಕಳ�ದಿರುತತದ�
ದಿನಾಂಕ:16.08.2021 ರಂದು ಸೊೀಮವಾರ 

ಸಮಯ 2:30ಕೆ್ಕ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹೊನಾನಾಳಿಗೆ 
ಹೊೀಗುವಾಗ 1 ಬಿಂಗಾರದ ಚ�ೈನ್, 1 ಉಿಂಗುರ, 2 
ಜ�ೂತ� ಹಾಯಿಂಗಿಿಂಗ್ಸ್  ಇರುವ ಫಸ್ಟ್ ಕಳೆದಿರುತತಿದೆ. 
ಯಾರಗಾದರು ಸಿಕ್ಕರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ತ್ಳಿಸಿ. ಸೂಕತಿ 

ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

97411 54210, 90084 91687

ಮನ� ಲೀಜ್ ಗ� ಇದ�
30×40ರ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ಬೆಡ್ ರೂಂ, 
ಬೊೀರ್ ವೆಲ್/ ಮುನಿಸಿ ಪಾಲಟ್ ನಿೀರು 

ಇರುವ, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶಾಲೆ ಹಂಭಾಗ,  
5ನೆೀ ಕಾರೆಸ್ ನಲಲಾ ಮನೆ ಲೀಜ್ ಗೆ ಇದೆ.

98807 71592
 80730 66214

ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�
ಹರಹರ ಬೆೈಪಾಸ್ NH-4 ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ 

ಹನಗವಾಡಿ KIADB ಇಂಡಸಿ್ಟರಿಯಲ್ 
ಏರಯಾದಲಲಾ ಫಾಯಕ್ಟರ ಅಥವಾ ಗೊೀಡೌನ್ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೀಗಯವಾದ ‘30×50’ 

ಅಡಿಯುಳ್ಳ ಬಿಲಡ್ಂಗ್, ಕರೆಂಟ್, 24 ಗಂಟೆ ಬೊೀರ್ 
ನಿೀರು ಮತುತಿ ಬಿಲಡ್ಂಗ್ ಮುಂದೆ ಖಾಲ ಜಾಗದ 

ಸೌಕಯಟ್ವುಳ್ಳ ಬಿಲಡ್ಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
94483 39450, 77604 99635

ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�
ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರುವ 29 ಸಿೀಟುಗಳುಳ್ಳ 

(Star line) ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಮಾರಾಟರ್್ಕದೆ.
 ಆಸಕತಿರು ಕೂಡಲೆೀ ಸಂಪರ್ಟ್ಸಬಹುದು.

92433 12902

ADVANCE BOOKING
Sites for Sales

Near KHB Layout 
Harihara, Davangere.
91488 84449

ಹ�ೂೀಟ�ಲ್ ಬಿಂಡ�
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹುಡುಗರು 

ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

95130 33363

ಗಿಫ್ಟ್ ಮತುತ ಕಾಸ�ಮೆಟ್ಕ್ ಶಾಪ್ 
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�

ವಿದಾಯನಗರ ಮೀನ್ ರೊೀಡ್ 
1ನೆೀ ಬಸ್ ಸಾ್ಟಪ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

98447 12381

ಜಮಿೀನು ಕ�ೂಳ್ಳಲು 
ಬ�ೀಕಾಗಿರುತತದ�

ದಾವಣಗೆೆರೆ NH-4 ರಸೆತಿಗೆ 25 
ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಕೊಳ್ಳಲು 

ಬೆೀಕಾಗಿರುತತಿದೆ.

74112 50447

ಜಮಿೀನು ಕ�ೂಳ್ಳಲು 
ಬ�ೀಕಾಗಿರುತತದ�

ಬನಿನಾಕೊೀಡು ಷಂಶಿೀಪುರ 
ಹತ್ತಿರ

74112 50447

ಡಾಕಟ್ರ್ ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
ಶಿಕಾರಪುರ ನಗರದ ರ್ಲಾನಿಕ್ ನಲಲಾ 

ಕಾಯಟ್ನಿವಟ್ಹಸಲು ಡೆಂಟಲ್  ಡಾಕ್ಟರ್ 
(BDS) ಮತುತಿ ಸಾ್ಟಫ್ ನಸ್ಟ್ ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಆಕಷಟ್ಕ ಸಂಬಳ +ಇನೆಸುಂಟ್ವ್

78943 99340
99802 02254

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ನಗರದ ಬಿನಿನಾ ಕಂಪನಿ ರಸೆತಿಯಲಲಾರುವ ಚೆೈತರೆ 
ಪಿರೆಂಟಸ್ಟ್ ನ ಮೀಲುಗಡೆ ಇರುವ ಮನೆ 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಪಿರೆಂಟ್ಂಗ್ ಪೆರೆಸ್ ನ 
ಹಂಭಾಗದಲಲಾ ಊಟದ ಹೊೀಟೆಲ್ ಅಥವಾ 
ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಿರುವ 

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ:

99456 11742

AVOID MOSQUITOES
Mosquito Net For Doors & 
Windowes. Design Boards, 

ACP, MDF Available.
 SRI GOWRI ENTERPRISES 

# 7, 4th Cross, Karur 
Industrial Area. Davangere-6

72049 94628

ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
15 ರೂಂಗಳು ಹಾಗೂ ಊಟದ 

ಹಾಲ್ (ಹಾಸೆ್ಟೀಲ್ ಗೆ ಸೂಕತಿವಾದ ) 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತತಿದೆ. ಸರಸ್ಪತ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಕೆನರಾಬಾಯಂಕ್  ಹತ್ತಿರ 

ನಿಟುವಳಿ್ಳ. ದಾವಣಗೆರೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ
81055 42689

Share Market
Free Demat A/c, Learning & 
Earning Trading & Technical, 

Fundamental Basic Knowledge, 
Free Training & Education Way 

2 Wealth Brokers Pvt Ltd.
 Mr.Sathish

95382 28125

ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ಆಫಿೀಸ್ / ರ್ಲಾನಿಕ್ /ಪಾಲಟ್ರ್ ಇತರೆ 
ವಯವಹಾರಕಾ್ಕಗಿ 1 ಹಾಲ್,3 ರೂಮ್, 

ಬಾತ್  ರೂಂ ಮತುತಿ ರ್ಚನ್ ವುಳ್ಳ 
ನೆಲಮಹಡಿಯ ವಾಣಿಜಯ ನಿವೆೀಶನ 
ಶಾಮನೂರ್ ಮೀನ್ ರೊೀಡ್ ನಲಲಾ 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ
95388 96927

ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
KSRTC ನಮ್ಮ ಕಾಗೊೀಟ್ (ಪಾಸಟ್ಲ್ ) ಆಫಿೀಸ್ ನಲಲಾ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರನಲಲಾ ಅನುಭವವುಳ್ಳ 
ಪುರುಷರು ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ವಸತ್ ಮತುತಿ ಊಟದ ವಯವಸೆಥಾ 

ಇರುತತಿದೆ. ಸಥಾಳ: KSRTC ಬಸಾ್ಟಯಂಡ್ ಹೆೈಸೂ್ಕಲ್ 
ಮೈದಾನ ಎವಿಕೆ ಕಾಲೆೀಜ್ ರೊೀಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ

ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹತ್ಗಾಗಿ 99866 82042 
91130 03868

ಮಳಿಗ� ಬಾಡಿಗ�ಗ�
ಆಫಿೀಸ್ ಗೆ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

ಅಳತೆ: 12x27
ಮಾನಸ ಕಾಂಪೆಲಾಕ್ಸು  # 628/11A, 

ನಿಟುವಳಿ್ಳ ರಸೆತಿ, ಜಯದೆೀವ ಸಕಟ್ಲ್  
ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

84535 30199, 98454 56639

ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ಶಾಮನೂರು ರಸೆತಿ ಬೂಸೂನಾರು ಸೂ್ಕಲ್  

ಪಕ್ಕ ಡೊೀರ್  ನಂ.5378, 2ನೆೀ 
ಮಹಡಿಯಲಲಾ 800 ಚದರ ಅಡಿ ಇರುವ 

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ
90604 24161, 81235 05430

96117 66451

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ಸೆೈಜ್ 800 ಅಡಿ, 2 BHK ನೆಲ ಮಹಡಿ 

1BHK, 2ನೆೀ ಮಹಡಿಯಲಲಾರುವ 
ಮನೆಗಳು ಶಾಂತ್ನಗರ 3ನೆೀ ಕಾರೆಸ್ , 
ಮೀನ್  ರಂಗ್  ರೊೀಡ್  ದಾವಣಗೆರೆ.

98443 67580
78928 39706

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ�ಕೆ ಇವ�
ಪ್ವಟ್ ದಿರ್್ಕನ 2 ಸೆೈಟ್  ಅಳತೆ 

25x40 ಸೆೈಟ್ ನಂ. 51, 52, ಶಿರೆೀ 
ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾವಿಮಿ ಬಡಾವಣೆ, 
1ನೆೀ ಹಂತ, 2ನೆೀ ಮುಖಯ ರಸೆತಿ, 

4ನೆೀ ಕಾರೆಸ್ , ಡಿವಿಜ್

94482 33495

ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
CA (ಚಾಟೆಟ್ಡ್  ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ) ಆಫಿೀಸಿನಲಲಾ 
ಕಾಯಟ್ನಿವಟ್ಹಸಲು 3 ವಷಟ್ GST, IT 

Filing & Tally ಅನುಭವವಿರುವ ಬಿ.ಕಾಂ 
ಪದವಿೀಧರರಗೆ ಆದಯತೆ. ಆಸಕತಿರು ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ

85537 97228
98441 91751

ಹ�ಸರು ಸಪಷ್ೀಕರಣ
ರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್  ನಾಗೆೀಂದರೆಪ್ಪ ಎಂಬ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ 
ಸ್ಪಷ್ೀಕರಸುವುದೆೀನೆಂದರೆ ನನನಾ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಟ್ ನಲಲಾ ನನನಾ ಹೆಸರು 
ರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್  ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿದು್ದ ಸೆ್ಪೀಟ್ ಬಾಯಂಕ್  ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲಲಾ ಕೆ.ಎನ್  ರಾಜಪ್ಪ ಎಂದು 
ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ನನನಾವೆೀ ಆಗಿದು್ದ ಮುಂದಿನ 
ಎಲಾಲಾ ವಯವಹಾರಗಳು ರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್  ಎಂಬ ಹೆಸರನಲಲಾ 
ನಡೆಯುತತಿವೆ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ 21.08.2021 ರಂದು 
ದಾವಣಗೆರೆ ನೊೀಟರ ಮುಂದೆ ಪರೆಮಾಣಿೀಕರಸಿದೆ್ದೀನೆ.

ರಾಜಪಪ ಕ�.ಎನ್.

ಜಮಿೀನು
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�

ದಾವಣಗ�ರ� ಹತ್ತರ ಜಮಿೀನು 

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�.

99459 91983

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�
ರಾಜೆೀಂದರೆ ಬಡಾವಣೆಯಲಲಾ 
20x30 (ದರ್ಷ್ಣ) ಸೆೈಟ್  

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ
96207 46246

(ಮಧಯವತ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಾ)

WANTED
Sales and delivery 

boys required 
contact 

9900971888
No telephoneic discussion 
SAJJAN SUPER MART

TO LET
2 BHK House in 

1st floor  
at Anjaneya Badavane,  

14th Cross
98446 05839

HOUSE FOR RENT
# 5628/D-23, 2 BHK 2nd Floor,  

4th Main, 6th Cross (Left), Near Indoor 
Nehru Stadium, S.S. Badavane,  

B Block, House Name SHIVA RATNA,
Room for Rent with attached Bathroom
94489 29509

(Brokers Not Allowed)

ಮನ�ಗಳು ಲೀಜ್ ಗ�/ ಬಾಡಿಗ�ಗಿವ�
ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗ  ದೆೀವರಾಜ್ ಅರಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ `ಎ' ಬಾಲಾಕ್ 2ನೆೀ ಮೀನ್, 2ನೆೀ  

ಕಾರೆಸ್ ನಲಲಾ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ, ಬೊೀರ್ ವೆಲ್/ 
ಕಾರ್ಟ್ರೆೀಷನ್ ನಿೀರನ ಸೌಲಭಯ, ಪಾರ್ಟ್ಂಗ್ 
ವಯವಸೆಥಾ ಇರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ 1 & 2ನೆೀ ಮಹಡಿ,  
ಪ್ವಟ್ ಬಾಗಿಲು ಇರುವ  ಮನೆಗಳು ಇವೆ. 

97417 46205, 84312 55250 
99022 99961

ಹುಡುಗರು ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
ಅಂಗಡಿಯಲಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 20 

ರಂದ 40 ವಷಟ್ ವಯಸಿಸುನ ಹುಡುಗರು 
ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ದಿವಿಚಕರೆ ವಾಹನ  

ಲೆೈಸೆನ್ಸು ಹೊಂದಿರುವವರಗೆ ಆದಯತೆ.  

73380 33337

ಕ್ಷತ್ರೂಯ ವಧು ಬ�ೀಕಾಗಿದ�
ಸೂಯಟ್ವಂಶಿ ಕಷ್ತ್ರೆಯ  

MBA ಪದವಿೀಧರ 36 ವಷಟ್ದ 
ವರನಿಗೆ ಭಾವಸಾರ/ 

ಮರಾಠ ಕಷ್ತ್ರೆಯ ವಧು ಬೆೀಕಾಗಿದೆ.
ಹ�ೂನೂನುರಸಾ್ವಮಿ ವಾಿಂಜ�ರೂ
ಸೂಯಕಿವಿಂಶ ಕ್ಷತ್ರೂಯ, ದಾವಣಗ�ರ�.

87926 04196

ವಿಲ್ ಆಸಿತಗಳ ಬಗ�ಗೆ
ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ವಟ್ಜರಂದ/

ಸಂಬಂಧಿಕರಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಗೆ ವಿಲ್ 
ಮೂಲಕ ಆಸಿತಿ ನಿೀಡಿರುವುದನುನಾ ಪರೆಶಿನಾಸಿ, 
ತಕರಾರು ಇದ್ದಲಲಾ ಬಗೆಹರಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹ�ೂನೂನುರಸಾ್ವಮಿ ವಾಿಂಜ�ರೂ

87926 04196

ಜವಳಿ ಉದಯಮಕ�ಕೆ
ಅತಯಂತ ದೊಡಡ್ ಪರೆಮಾಣದಲಲಾ ಜವಳಿ  

ಉದಯಮಕೆ್ಕ ಬೆೀಕಾದಂತಹ ಎಲಾಲಾ ರೀತ್ಯ 
ಸೌಲಭಯವುಳ್ಳ ಸುಮಾರು 9000 ಚ.ಅಡಿವುಳ್ಳ 

ಗೌರೆಂಡ್ ಫಲಾೀರ್ ಮತುತಿ 1ನೆೀ ಮಹಡಿ ಬಿಲಡ್ಂಗ್  
ಕೆಲ ಷರತ್ತಿನ ಮೀರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭಯ

ಹ�ೂನೂನುರಸಾ್ವಮಿ ವಾಿಂಜ�ರೂ
87926 04196

GREEN QUADZ MINES
Green Embrold/Ruby 
Red/Milk White mines 

wanted for Lease/
purchase. Contact :

Honnurswamy Vanjre
8792604196

ಅಕರೂಮ ಖಾತ� ಆಸಿತಗಳ ಬಗ�ಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕೆ್ಕ ಬಾರದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹರ್್ಕಗೆ 

ಒಳಪಟ್್ಟರುವ ಮನೆ/ಜಮಿೀನು/
ಸೆೈಟುಗಳನುನಾ ಅಕರೆಮವಾಗಿ ಖಾತೆ 

ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕ ಆಸಿತಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ 
ಬರಬೆೀಕಾದ ಭಾಗಕೆ್ಕ ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿರ

ಹ�ೂನೂನುರಸಾ್ವಮಿ ವಾಿಂಜ�ರೂ
87926 04196

ಕುಟುಿಂಬದ ಆಸಿತ ಭಾಗಕ�ಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಒಟು್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಮತುತಿ 
ಪಿತಾರೆಜ್ಟ್ತ ಆಸಿತಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ 

ಬರಬೆೀಕಾದ ಭಾಗದ ಬಗೆಗೆ 
ಪಡೆಯಲು ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿರ.

ಹ�ೂನೂನುರಸಾ್ವಮಿ ವಾಿಂಜ�ರೂ
87926 04196

ಪಾರೂಿಂಸರಿ ನ�ೂೀಟ್ನ ಬಗ�ಗೆ
ಪಾರೆಂಸರ ನೊೀಟು ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ, 

ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಬಾಬುತಿ ಹಾಗೆೀ 
ಬಾರ್ ಉಳಿಯುತಾತಿ ಬಂದಿರುವ ಹಣವನುನಾ 
ಬಡಿಡ್ ಸಮೀತ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿರ

ಹ�ೂನೂನುರಸಾ್ವಮಿ ವಾಿಂಜ�ರೂ
87926 04196

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ಸರಸವಿತ್ ಬಡಾವಣೆ `ಬಿ' ಬಾಲಾಕ್ , 
ಕಾಳಿದಾಸ ಸಕಟ್ಲ್  ಹತ್ತಿರ, ರತನಾ  

ಡೆರೆೈ ರ್ಲಾೀನ್  ಮೀಲೆ, ಪ್ವಟ್ ದಿರ್್ಕನ 
2ನೆೀ ಮಹಡಿಯ 2 ಬೆಡ್  ರೂಮಿನ 
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ :
94482 33495

ಮನ� ಬಾಡಿಗ� ಇದ�
2BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 

ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ
87922 52578
70194 37278

ಸಣ್ಣ ಮನ� ಮಾರಾಟಕ�ಕೆ
ಕೆೀವಲ 32 ಲಕಷ್ಕೆ್ಕ ಮಾತರೆ 
ಮೀಲೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಸಿಂಗಲ್  
ಬೆಡ್  ರೂಂ, 8 ಚದುರ 
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ `ಬಿ' ಬಾಲಾಕ್ 
82173 72526

ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಕೆಲಸಗಾರರು 

ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ರುಚ ರ�ಸ�ೂಟ್ೀರ�ಿಂಟ್ 

ಐಟ್ಐ ಕಾಲೆೀಜು ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ

94484 52353

ಮಳಿಗ�ಗಳು ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇವ�
ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ. ಮುಖಯ ರಸೆತಿ, 
ನೂಯ ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ , 

ದಾವಣಗೆರೆ.
96861 43620
98444 02920

ಹ�ೂಸ ಹ�ೂಸ ಮನ� ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವ�
30x50 North, ನಾಲು್ಕ ಬೆಡ್  

ರೂಂ ಮನೆ ಡೂಪೆಲಾಕ್ಸು  ಮನೆ, 
40x60 West, ನಾಲು್ಕ 

ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ ಡೂಪೆಲಾಕ್ಸು  ಮನೆ
ಐನಳಿ್ಳ ಚನನುಬಸಪಪ, ಏಜ�ಿಂಟ್ 
99166 12110

ವಿದಾಯನಗರ ದಾಟ್ ಹ�ೂಸ ಬನಶಿಂಕರಿ 
ಲ�ೀಔಟ್ ನಲ್ ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವ�

30x40 , 30x40 West ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ, 
40 ಅಡಿ ರೊೀಡಿಗಿದೆ, 30x40 East, 
30x40 East corner, 60x40 corner.

ಐನಳಿ್ಳ ಚನನುಬಸಪಪ, ಏಜ�ಿಂಟ್ 
99166 12110

ಮಾರಾಟಕ�ಕೆ
ಸಿದ್ದವಿೀರಪ್ಪ ಬಡವಣೆ ಸೆೈಟ್ (ಉತತಿರ) 30×40, 

ದೆೀವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ ಸೆೈಟ್ (ದರ್ಷ್ಣ) 
30×53, ಶಾಮನೂರು ( ಶಿವ-ಪಾವಟ್ತ್) 
ಸೆೈಟ್(ಪ್ವಟ್) 30×34, ಶಾಮನೂರು 

(ಆಶಿೀವಾಟ್ದ ಲೆೀಔಟ್ ) ಸೆೈಟ್ (ಪ್ವಟ್)30×55,
78996 36597
99165 25828

ವಿದಾಯನಗರ ದಾಟ್ ಹ�ೂಸ ಬನಶಿಂಕರಿ 
ಲ�ೀಔಟ್ ನಲ್ ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವ�

30x46, 30x46 East ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ, 
30x50 30x50 West ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ

ಐನಳಿ್ಳ ಚನನುಬಸಪಪ, ಏಜ�ಿಂಟ್ 
99166 12110
93410 14130

ಜಮಿೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�
ಹರಪನಹಳಿ್ಳ ತಾಲೂಲಾಕು ಅರಸಿಕೆೀರ ಹೊೀಬಳಿ, 

ಪುಣಭಘಟ್ಟ ಗಾರೆಮ, ಸವೆಟ್ ನಂ. 
335/A-4-08 ಸೆಂಟ್ಸು ,  ಸವೆಟ್ ನಂ. 

335/B-2-43 ಸೆಂಟ್ಸು,  ಒಟು್ಟ ಆರು ಎಕರೆ 
ಐವತೊತಿಂದು ಸೆಂಟ್ಸು , (6.51) 2 ಪಂಪ್ ಸೆಟ್  

ಹೊಂದಿರುವ  ಜಮಿೀನು ಮಾರಾಟರ್್ಕದೆ.

99726 02950

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�
ಬಾಲಾಜ್ ನಗರ, ಪಾಕ್ಟ್  ಎದುರು, 
ಕುಂದುವಾಡ ರಸೆತಿ, # 3616/154 
ಎರಡನೆೀ ಮಹಡಿಯಲಲಾ ಸಿಂಗಲ್  
ಬೆಡ್  ರೂಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

(ಸಸಯಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತರೆ) ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ : 
ಫೀ.:94817 21551

ಮೊಣಕಾಲು ಮಂಡಿ ನೋವು
(ಸಂಧಿವಾತ - ARTHRITIS) 

ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ
ದಿನಾಿಂಕ: 23.08.2021

ಸಮಯ: ಬ�ಳಗ�ಗೆ 11 ರಿಿಂದ ಮಧಾಯಹನು 3
ತಜ್ಞ ವ�ೈದಯರು: ಡಾ|| ಪರೂಭುದ�ೀವ ಯರ�ೀಬ�ೈರಾಪ್ರ ಮಠ 

M.S. (AY.), F.A.G.E. (Manipal)
ಸ್ಥಳ : ತಪೀವನ ಆಯುವ�ೀಕಿದ ವ�ೈದಯಕ್ೀಯ 
ಕಾಲ�ೀಜು ಮತುತ ಆಸಪತ�ರೂ, ದ�ೂಡ್ಬಾತ್-577566

ದಾವಣಗ�ರ�-ಹರಿಹರ

95388 89839
95388 89838
94482 16180

ದಾವಣಗ�ರ�-ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ದ 
ಪಾರೂಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಅಭಿವೃದಿ್ದಪಡಿಸಲು 
ಉದ�್ದೀಶಸಿರುವ ವಸತ್ ಬಡಾವಣ�ಯ 
ಅರ್ಕಿಗಳನುನು ಭತ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮತುತ 

ಅಗತಯ ದಾಖಲ�ಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸಿಕ�ೂಡಲಾಗುವುದು
98449 69738
98444 25025

ಮರದ ಗಾಣದ ಶ�ೀಿಂಗಾ 
ಮತುತ ಕ�ೂಬ್ಬರಿ ಎಣ�್ಣ 

ದ�ೂರ�ಯುತತದ�
Cold Pressed Oil 
ಮೈಸೂರು ನಾಯಚುರಲ್ಸ್, ಶಾಮನೂರು.

ಮೊ. 99717-95156

WANTED
Marketing Manager/ 

Executives
www.nextstepz.in

89700 66666
99645 46667

ವಾಹ್  ಚಾಯ್  !! 
ರಿಚ್  ಚಾಯ್  !! 

ಶರೂೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಫ ಕಿಂಪನ  
ಮಂಡಿಪೆೀಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.  

ವೆೊಬೆೈಲ್  : 94487 27084

ಶ�ರೂೀಯಸ್ ಉದರ, ಲವರ್ , 
ಕರುಳು ರ�ೂೀಗಗಳ ಚಕ್ತಾಸ್ ಕ�ೀಿಂದರೂ

ಉದರ, ಲವರ್, ಕರಳು, ಪಾಯನ್ ರ್ರೆಯಾಸ್,  
ಎಂಡೊೀಸೊ್ಕೀಪಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಜ್ಞರು

8th Main, 8th Cross, 
P.J. Extension, Davangere.

08192-237325, 94837 23166

M.D. (MED), D.M. (Gastro), F.A.C.G. 
(USA), P.G.C.C. Diab. Care (Aust)

ಡಾ. ಇ.ಆರ್. ಸಿದ�್ದೀಶ

ಮದುವ�, ಗೃಹಪರೂವ�ೀಶ ಇತಾಯದಿ ಸಮಾರಿಂಭಗಳಿಗ� ಉಡುಗ�ೂರ�ಯಾಗಿ 
ಕ�ೂಡಲು ಅನುಕೂಲ ದರದಲ್ ಬ�ಳಿ್ಳ ದ�ೀವರ ಮೂತ್ಕಿಗಳ 

ಫೀಟ�ೂೀಗಳು ದ�ೂರ�ಯುತತವ�.  ಗಣ�ೀಶ, ಬಾಲಾರ್, ಲಕ್್ಷಮಿ, ಸರಸ್ವತ್,  
ಶರೂೀ ಕನನುಕಾ ಪರಮೀಶ್ವರಿದ�ೀವಿ, ಸತಯನಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ, ಧಮಕಿಸ್ಥಳ 
ಮಿಂಜುನಾಥಸಾ್ವಮಿ, ಶವ-ಪಾವಕಿತ್, ರಾಘವ�ೀಿಂದರೂ, ಆಿಂಜನ�ೀಯ, 

ಶರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮುಿಂತಾದ ದ�ೀವರ ಫೀಟ�ೂೀಗಳು ಲಭಯ. 
ಬ�ಳಿ್ಳಯ ಬಾಳ�ಕಿಂಬ, ಡಿಜ�ೈನ್  ತಟ�ಟ್ಗಳು, ಬ�ಳಿ್ಳಯ ಹೂ ಬುಟ್ಟ್  

ಮತುತ ಕಾಮಧ�ೀನು, ಕಲಪವೃಕ್ಷ ನಮಮೆಲ್ ದ�ೂರ�ಯುತತವ�. ಹ�ೂಸದಾಗಿ 
ಅಿಂಗಡಿ ಪಾರೂರಿಂಭಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪ್ಜ� ವ�ೈಟ್  ಮಟಲ್ ನ  
ಸವಾಕಿಲಿಂಕಾರದ ದ�ೀವಿ ಫೀಟ�ೂೀಗಳು ದ�ೂರ�ಯುತತವ�.

ಬ�ಳಿ್ಳ ಫೀಟ�ೂೀಗಳು ಸಿಗುತತವ�

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ 
ಫೋಟ�ೋೋ ಫ�ರೋಮ್ಸ್ 

ಮಳಿಗ� ನಿಂ.34, ಶರೂೀ ಮುರುಘಾರಾಜ�ೀಿಂದರೂ ಕಾಿಂಪ�್ಕ್ಸ್, 
ಶವಪಪಯಯ ಸಕಕಿಲ್ ಹತ್ತರ, ದಾವಣಗ�ರ�.

99451 59582, 98862 18185

ಅಪಾಟ್ಕಿ ಮಿಂಟ್ ನಲ್ 
ಮನ� ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದ�

ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಲೆೀಔಟ್  `ಬಿ' ಬಾಲಾಕ್ ನಲಲಾ 
ಅಪಾಟ್ಟ್ ಮಂಟ್ ನಲಲಾ 2 

ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ ಮಾರಾಟರ್್ಕದೆ.
99866 17483
78996 81386

ಸ�ೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವ�
ಶಾಮನೂರು ಹತ್ತಿರ ಶಿವ ಪಾವಟ್ತ್ 

ಬಡಾವಣೆಯಲಲಾ 40x60, 
ಕೆ.ಹೆಚ್ .ಬಿ. ಕಾಲೊೀನಿಯಲಲಾ 40x40 
ಅಳತೆಯ ಸೆೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟರ್್ಕವೆ.

78996 81386
99866 17483

ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�
Auditor office / Accountant 
office ನಲಲಾ GST filing ಮಾಡಿದ 
ಅನುಭವ ಇರುವ Male/Female 

candidate fulltime ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆಸಕತಿರು 

ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ
80882 10419

House Keeping 
Cum Office Boy

ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ�.
ದಿವಿಚಕರೆ ವಾಹನ ಹೊಂದಿರಬೆೀಕು.

ಸಂಪರ್ಟ್ಸಿ:

80882 10419

HOUSE RENT 
First floor, 3BHK + Study 
room, Balcony-Front & 
kitchen, Car parking.

Near Tea-lounge, MCC B Block. 
Rent Rs. 16,000

99453 25199

ಬ�ೀಕಾಗಿದಾ್ದರ� 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಅಥವಾ 

ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಫೆೀಲ್ 
ಪಾಟ್ಟ್ ಟೆೈಂ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಟೆೈಂ

ಏಜೆನಿಸುಯಲಲಾ ಬೆೀಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.
89517 16682

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ�/ಭ�ೂೀಗಯಕ�ಕೆ ಇದ�
ಶಂಕರ ವಿಹಾರ ಬಡಾವಣೆ ಬಿ ಬಾಲಾಕ್, ಹೊಸ 

ರೆೈಲೆವಿ ಫೆಲಾೈ ಓವರ್ ಹತ್ತಿರ ಎಲಾಲಾ ಸೌಕಯಟ್ವಿರುವ 
ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ ಬೊೀರ್ ವೆಲ್ 
ಸಮೀತ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಭೊೀಗಯಕೆ್ಕ ಇದೆ. ವಾಸುತಿ 

ಪರೆಕಾರ ಇದೆ. ಸಸಯಹಾರಗಳು ಮಾತರೆ ವಿಚಾರಸಿ. 
95388 32111

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.21- ಕೆೈಮಗಗೆ ಮತುತಿ ಜವಳಿ ತಂತರೆಜಾ್ಞನದಲಲಾ 3 
ವಷಟ್ಗಳ ಡಿರ್ಲಾೀಮಾ ಕೊೀಸ್ಟ್  ಪರೆವೆೀಶಕಾ್ಕಗಿ ಎಸೆಸುಸೆಸುಲಸು ಅಥವಾ 
ತತಸುಮಾನ ಪರೀಕೆಷ್ಯಲಲಾ ಉತ್ತಿೀಣಟ್ರಾಗಿರುವ ಅಭಯರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಅಜ್ಟ್ 
ಆಹಾವಿನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟು್ಟ 44 ಪುರುಷ ಮತುತಿ ಮಹಳಾ ಅಭಯರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದು್ದ, 
ಎಸೆಸುಸೆಸುಲಸು ಅಥವಾ ತತಸುಮಾನ ಪರೀಕೆಷ್ಯಲಲಾ ಇಂಗಿಲಾಷ್  ಅನುನಾ ಒಂದು 
ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಭಯಸಿಸಿ ಉತ್ತಿೀಣಟ್ರಾಗಿರುವ ಅಭಯರ್ಟ್ಗಳು ಅಜ್ಟ್ 
ಸಲಲಾಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನಯ ವಗಟ್ದ ಅಭಯರ್ಟ್ಗಳು 15 ರಂದ 23 ವಷಟ್ 
ಹಾಗೂ ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತ್ ಮತುತಿ ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಯರ್ಟ್ಗಳು 15 
ರಂದ 25 ವಷಟ್ಗಳ ವಯೀಮಿತ್ಯಲಲಾರಬೆೀಕು.

ಅಜ್ಟ್ ಸಲಲಾಸಲು ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 23 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದು್ದ, 
ಮರಟ್ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಅಹಟ್ ಅಭಯರ್ಟ್ಗಳನುನಾ ಆಯಾ ಡಿರ್ಲಾೀಮಾ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳಲಲಾ ಕೊೀಸ್ಟ್  ಪರೆವೆೀಶ ಕುರತಂತೆ ಕೌನಿಸುಲಂಗ್ ಗಾಗಿ 
ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆಸಕತಿ ಅಭಯರ್ಟ್ಗಳು ಅಜ್ಟ್ಗಳನುನಾ ಅಗತಯ 
ದಾಖಲಾತ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗದಗ ಜ್ಲೆಲಾಯ ನರಸಾಪುರ ಕನಾಟ್ಟಕ ಕೆೈಮಗಗೆ 
ತಂತರೆಜಾ್ಞನ ಸಂಸೆಥಾಯ ಪಾರೆಂಶುಪಾಲರಗೆ ಸಲಲಾಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮತುತಿ ಅಜ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆೈಮಗಗೆ ಮತುತಿ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ 
ಕಚೆೀರಯನುನಾ  ಅಥವಾ ಫೀನ್: 08192-262362 ಸಂಪರ್ಟ್ಸಲು 
ಕೆೈಮಗಗೆ ಮತುತಿ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿದೆೀಟ್ಶಕರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಕ�ೈಮಗಗೆ-ಜವಳಿ ತಿಂತರೂಜಾ್ಞನ 
ಡಿಪ್ೀಮಾ ಕ�ೂೀಸ್ಕಿ ಗ� ಅರ್ಕಿ 

ಇಿಂದು ಕ�ೂಿಂಕಣಿ ರಾಷಟ್್ೀಯ ಭಾಷಾ 
ಮಾನಯತಾ ದಿನಾಚರಣ�

ಕನಾಟ್ಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹತಯ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಮಂಗಳೂರು-
ದಾವಣಗೆರೆ) ಇವರ ಆಶರೆಯದಲಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ರಾಷ್ಟರಿೀಯ ಭಾಷಾ ಮಾನಯತಾ 
ದಿನಾಚರಣೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹತಯ ಸಾಧರ್ ಪರೆಶಸಿತಿ ಪರೆದಾನ ಸಮಾರಂಭವು  
ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಕೆ್ಕ ನಗರದ ದೆೈವಜ್ಞ ಕಲಾಯಣ ಮಂಟಪದಲಲಾ ನಡೆಯಲದೆ.

ಕಾಯಟ್ಕರೆಮವನುನಾ ಡಾ. ಕೆ. ಜಗದಿೀಶ್  ಪೆೈ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. 
ಸಾಲಗಾರೆಮ ಗಣೆೀಶ್  ಶೆಣೆೈ ಅಧಯಕಷ್ತೆ ವಹಸುವರು. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹತಯ 
ಸಾಧರ್ ಶಿರೆೀಮತ್ ಜಯಶಿರೆೀ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್  ಎಕ್ಕಂಬಿ ಅವರಗೆ 
ಪರೆಶಸಿತಿ ಪರೆದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಡಾ. ನಲೂಲಾರು ಅರುಣಾಚಲ ಎನ್ . 
ರೆೀವಣಕರ್ , ಸತಯನಾರಾಯಣ ರಾಯ್ಕರ್ , ಶಿರೆೀಮತ್ ಜಸಿ್ಟನ್  ಡಿಸೊೀಜ 
ಆಗಮಿಸಲದಾ್ದರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.21- ಇಲಲಾನ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯ ಸವಿಸಿತಿ ಆಟ್ಟ್ 
ಗಾಯಲರಯಲಲಾ ಆಗಸ್್ಟ 15ರ ನಿಮಿತತಿ 'ಮಳೆಬಿಲುಲಾ' ಶಿೀಷಟ್ಕೆಯಡಿ ಕಲಾವಿದ 
ರವಿ ಹುದಾ್ದರ್ ರವರ ಏಕವಯರ್ತಿ ಚಿತರೆಕಲಾ ಪರೆದಶಟ್ನ ಉದಾಘಾಟನೆಯಾಯಿತು.

ಕಾಯಟ್ಕರೆಮದ ಅಧಯಕಷ್ತೆ ವಹಸಿದ್ದ ಲೆೀಖಕ, ನಿವೃತತಿ ಪಾರೆಚಾಯಟ್ 
ಡಾ.ಮಲಲಾಕಾಜುಟ್ನ್  ಕಲಮರಹಳಿ್ಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಧಯ ಕನಾಟ್ಟಕದ 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲಲಾ ದಶಕಗಳ ಹಂದೆಯೀ ಆಟ್ಟ್  ಕಾಲೆೀಜು ಶುರುವಾಗಿ, 
ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾವಿದರು ಹೆೊರ ಹೊಮಿ್ಮದಾ್ದರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲಲಾಯೀ 
2500ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಿ ಕಲಾವಿದರು ಇದಾ್ದರೆ ಎಂದರು. ಕಲಾವಿದರಗೆ ಚಿತರೆ 
ರಚಿಸಲು ಸಾಕಷು್ಟ ಖಚಿಟ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಮಾರುಕಟೆ್ಟ 
ರೂಪುಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಖೆೀದಕರ ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದು್ದ,    ಈ ನಿಟ್್ಟನಲಲಾ 
ವಿಶವಿವಿದಾಯಲಯ ಗಮನ ಹರಸಬೆೀಕು. ತಪಿ್ಪದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ 
ಚಿತರೆಕಲೆ ಸೊರಗುವ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಂದ ಜನತೆ ಕೂಡ 
ಎಚೆಚಿತುತಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಪಿಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಶಾಲೆ ಡಿೀನ್  ಮಂಜುನಾಥ್ ರಂಗರಾಜನ್  
ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲಲಾ ಚಿತರೆಕಲೆ ಪರೆದಶಟ್ನದ ಜತೆ ಕುಂಚ ಗಾಯನ 
ಆಯೀಜ್ಸಿರುವುದು  ಒಂದು ಹೊಸ ಪರೆಯೀಗವಾಗಿದು್ದ ಮೈ, ಮನಸುಸು 
ಮುದಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಟ್ಕರೆಮವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕಲಾವಿದ ರವಿ ಹುದಾ್ದರ್  ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪಯಣದಲಲಾ ಕಂಡುಂಡ 
ಘಟನೆಗಳ ಮಲುಕು ಹಾರ್ದರು. ಈ ಸಂದಭಟ್ದಲಲಾ ಅನುಶಿರೆೀ ಬಳಗದ ಕು. 
ಲಕಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಕು. ಕನಸು ಅವರುಗಳು ಸುಶಾರೆವಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ದೆೀಶ 
ಭರ್ತಿ ಗಿೀತೆಗೆ ಬಾಪ್ಜ್ ಶಾಲೆಯ ರ್ರಣ್ ಕುಮಾರ್  ಚಿತರೆ ಬಿಡಿಸಿದರು. 
ಪರೆದಶಟ್ನದಲಲಾ ವಿಷುಣುವಿನ ದಶಾವತಾರದ ಸಹತ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆಯ 
ಒಟು್ಟ 25 ಚಿತರೆಗಳು ನೊೀಡುಗರನುನಾ ಸೆಳೆದವು. ಈ ಸಂದಭಟ್ದಲಲಾ 
ಇಂಜ್ನಿಯರ್  ಚಂದನಾ ಮಂಜುನಾಥ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು.

`ಮಳ�ಬಿಲು್' ಚತರೂ ಪರೂದಶಕಿನ
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ಕೆಟಜೆ ನಗರ ಪೊಲರೀಸರ ಭಜ್ಷರಿ ಕಾರಾ್ಷಚರಣೆ
ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ - ಹರಿಹರ  

ಅರ್ಬನ್  ಸಹಕಾರ ಬಾಯಾಂಕ್  ನಿ.,
ಆಡಳಿತ ಕಛೆರೀರಿ : 79/2, ರಜತ ಮಹೆೊರೀತಸ್ವ ಕಟಟ್ಡ, 

ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆತು, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002. ದೊರವಾಣಿ : 08192 - 272570

ಬಾಯಾಂಕ್ನ 2020-2021ನೆರೀ ಸಾಲನ `49ನೆರೀ ವಾಷ್ಷಕ ಮಹಾಸಭೆ'ಯನು್ನ 
ವಿಡಿಯರೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್  ಮ್ಲಕ ದಿನಾಂಕ 29.08.2021ರ ಭಾನುವಾರದಂದು 
ನಡೆಸಲು ತ್ೀಮಾ್ಷನಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನಯಾ ಸದಸಯಾರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ೀಪದ ನಮ್ಮ 
ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಡಲೆೀ ಭೆೀಟ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈೆಲ್  ಸಂಖೆಯಾಯನು್ನ ಅಪ್ ಡೆೀಟ್ 
ಮಾಡಿಸಿದಲಿಲಿ ನಮ್ದಿಸಿದ ಮೊಬೆೈಲ್  ಸಂಖೆಯಾಗೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ /ವಾಟಾಸೆಪ್  
ಮ್ಲಕ ಲಿಂಕನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಡಿಯರೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್  ಮುಖಾಿಂತರ 
ವಾಷ್ಷಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲಲು ಭಾಗವಹಿಸಬೆರೀಕಾಗಿ ಈ ಮ್ಲಕ  ವಿನಂತ್ಸಿಕೆ್ಳು್ಳತೆತುೀವೆ.

ಎನ್ .ಎ. ಮುರುಗೆೇಶ್
ಅಧ್ಯಕಷಿರು

ಎಾಂ. ಶಿವಲಾಂಗಸಾವಾಮಿ
ಪ್ರರಾನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಮಾನಯ ಸದಸಯರುಗಳ ಗಮನಕೆಕೆ

ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜ್ಯುಯಲರ್� 
ಅಸೆೋ�ಸಿಯ�ಷನ್ (ರಿ.) ದಾವಣಗೆರೆ. 

THE JEWELLERS ASSOCIATION (R.) DAVANGERE. 
ನಿಂ. 119/1, ಮೊದಲನೆರೀ ಮಹಡಿ, ಚೌಕ್ಪೆರೀಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577 001.

ಸಮಸತು ಚ್ನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳ ವತ್ಷಕರು, ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೊ ಗಾ್ರಹಕರಲಲು ವಿನಿಂತಿಸುವುದೆರೀನೆಿಂದರೆ 
ಈಗ ಕೆರೀಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಒಡವೆಗಳ ಮರೀಲೆ ಹಾಲ್ ಮಾರ್್ಷ ಮತುತು H.U.I.D ಅನು್ನ 

ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದುದ, ಈ ಒಿಂದು ನಿರಾ್ಷರದಿಿಂದ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ 
ತೆೊಿಂದರೆರಾಗುವುದರಿಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜು್ಯಯಲರ್� ಅಸೆೊರೀಸಿಯರೀರನ್ ರವರು 
ತಿರೀಮಾ್ಷನಿಸುವುದೆರೀನೆಿಂದರೆ, ವತ್ಷಕರು ಹಾಲ್ ಮಾರ್್ಷ ನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿ ಬಹಳರುಟ್ 

ಪಾ್ರಕ್ಟ್ಕಲ್ ತೆೊಿಂದರೆಗಳಿರುವುದರಿಿಂದ H.U.I.Dಯನು್ನ ವಿರೆೊರೀಧಿಸುತೆತುರೀವೆ. 
ಆದದರಿಿಂದ ದಿನಾಿಂಕ 23-08-2021ನೆರೀ ಸೆೊರೀಮವಾರದಿಂದು ದಾವಣಗೆರೆ 

ರ್ಲೆಲುಯ ಸಮಸತು ಚ್ನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ವತ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಿಂಗಡಿಗಳನು್ನ ಬಿಂದ್ ಮಾಡಿ 
ತಮ್ಮ ಸಹಮತವನು್ನ ತೆೊರೀರಿಸಬೆರೀಕೆಿಂದು ಕೆೊರೀರಿಕೆೊಳು್ಳತೆತುರೀವೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಿಂಡಳಿ
ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜು್ಯಯಲರ್� ಅಸೆೊರೀಸಿಯರೀರನ್ (ರಿ.) ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಸಮಸ್ತ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ವರ್ಬಕರ ಗಮನಕೆಕೆ

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಆ.21- ಕೆ್ೀವಿಡ್ ಹಿನೆ್ನಲೆಯಲಿಲಿ 
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲಿ ರುಲ್ಕ ಪಾವತ್ಸಲು ಆಗದೆ ಮಧಯಾಮ 
ವಗ್ಷದ ಪೊೀರಕರು ಸಕಾ್ಷರಿ ಶಾಲೆಗಳತತು ಗಮನ 
ಹರಿಸಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಸಾವ್ಷಜನಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ಬಳಾ್ಳರಿ ಜಿಲಾಲಿ ಉಪನದೆೀ್ಷರಕ ಸಿ. ರಾಮಪ್ಪ ಹೆೀಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲಿಕ್ನ ಕಾನಹಳಿ್ಳ ಸಕಾ್ಷರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾರಾರರ್ಕ 
ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ  ದೆೀಣಿಗೆ ಸಿ್ವೀಕಾರ ಹಾಗ್ 7ನೆೀ ತರಗತ್ 
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿೀಳೆ್್ಕಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಿ ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬಳಾ್ಳರಿ ಜಿಲೆಲಿಯ ಸಕಾ್ಷರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲಿ  ಈ ಬಾರಿ 
ಶೆೀ. 5 ರಿಂದ 10 ರರುಟೆ ದಾಖಲಾತ್ ಹೆಚಚುಳವಾಗಿದು್ದ, 
ಸಂತಸದ ಸಂಗತ್. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ  ಸಕಾ್ಷರಿ ಶಾಲೆಗಳು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯತತು ಸಾಗಲು ಪೂರಕ ಎಂದು ಅವರು 
ಹೆೀಳಿದರು. ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ ಆರ್ ಎಡಿಎಫ್  ಯೀಜನೆಯಲಿಲಿ 
418 ಶಾಲಾ ಕೆ್ಠಡಿಗಳ ನಮಾ್ಷಣ ಹಂತದಲಿಲಿವೆ , 
ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತುಯಲಿಲಿ 14 ಹಾಗ್ 18ನೆೀ ಹಣಕಾಸು 
ಯೀಜನೆಯಲಿಲಿ ಶಕ್ಷಣ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಗರಾಂಥಾಲಯ 
ಗಳಿಗೆ ಆದಯಾತೆ ನೀಡಲಾಗುತತುದೆ ಎಂದು ಅವರು 
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಪೊೀರಕರು ಸಂಜೆ ಹಾಗ್ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೆ್ತೆ  
ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೆೀಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಅವರು,  

ಕಾನಹಳಿ್ಳಯಲಿಲಿ  ಸಕಾ್ಷರಿ ಜಾಗ ಇರುವ ಕುರಿತು ಬಿಇಓ 
ಮ್ಲಕ ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಿದರೆ, ಶಾಲೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಕೆ್ಕ ಕರಾಮ 
ಕೆೈಗೆ್ಳು್ಳವುದಾಗಿ ಅವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಶಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ರಾಜಯಾ ಸಹ ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷ 
ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪ್ಪನವರ್  ಮಾತನಾಡಿ, ಸಕಾ್ಷರಿ 
ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಪೂಣ್ಷ  ಶಕ್ಷಣದ ಜಗತತುನೆ್ನೀ 
ನೆ್ೀಡುವ ಕ್ಟಕ್, ಬಾಗಿಲು ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ದಾನ ಪೊಲಿೀಸ್ ವೃತತು ನರಿೀಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜ ಕಮಾ್ಮರ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಕಾ್ಷರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲಿಯೆೀ ಮಕ್ಕಳನು್ನ 
ಓದಿಸಬೆೀಕು. ಸಕಾ್ಷರಿ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗಿಂತ 

ಕಡಿಮ ಏನಲಲಿ. ಕೆ್ೀವಿಡ್ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ  ಖಾಸಗಿ 
ಆಸ್ಪತೆರಾಗಳಿಗಿಂತ ಸಕಾ್ಷರಿ ಆಸ್ಪತೆರಾಗಳೆೀ ಉತತುಮ ಚಿಕ್ತೆಸೆ 
ನೀಡಿದವು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು. ಕೆ್ಷೀತರಾ  ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ 
ಪಿೀರ್  ಹುಸೆೀನ್,  ಶಕ್ಷಣ ಸಂಯೀಜಕ ಗಿರಜಿಜಿ 
ಮಂಜುನಾರ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಕಾನಹಳಿ್ಳ ಪಿ. 
ರುದರಾಪ್ಪ, ಗಾರಾ.ಪಂ. ಅಧಯಾಕೆ್ಷ ನಮ್ಷಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮುಖಯಾ ಶಕ್ಷಕ್ ಲಕ್್ಷಮಿ ರಂಗಣ್ಣನವರ್ ಪಾರಾಸಾತುವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ  ಪರಸಪ್ಪ, ಗಾರಾ.
ಪಂ, ಸದಸಯಾರುಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ, ಉಚೆಚುಂಗೆಪ್ಪ, ಬಂಡಿರಾ 
ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯಾಶಕ್ಷಕ ಡಿ. ರಾಮಪ್ಪ , ಸಿಆರ್ ಪಿ 
ವಿೀರಭದರಾಪ್ಪ ಬಳೆ್್ಳಳಿ್ಳ, ಮುಖಯಾ ಶಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾರ 
ಪೂಜಾರ್ , ರಾಮಕೃರ್ಣ ಶಕ್ಷಕರಾದ ಮಹಾಲಕ್್ಷಮಿ, 
ಜಯಪರಾಕಾಶ್, ಗೌರಮ್ಮ ಇನ್ನತರರಿದ್ದರು.

ಕೆೊರೀವಿಡ್ : ಪೊರೀರಕರ ಚ್ತತು ಸಕಾ್ಷರಿ ಶಾಲೆಗಳತತು

ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ಪುನರಾರಿಂಭ
(1ನೆರೀ ಪುಟದಿಿಂದ) ನಡೆಯಲಿದು್ದ, ದಿನ ಬಿಟುಟೆ ದಿನ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಷ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೀಜಿಗೆ ತೆರಳಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ. 

ಸೆ್ೀಮವಾರದಿಂದ ತರಗತ್ಗಳು ಆರಂಭಗೆ್ಂಡ 
ರ್, ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾತ್ ಕಡಾ್ಡಯವಲಲಿ. ಪೊೀ 
ರಕರ ಅನುಮತ್ ಪಡೆದು, ತರಗತ್ಗೆ ಹಾಜ ರಾಗಬಹುದು. 
ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮ್ಲಕವೆೀ ಪಾಠ ಪರಾವಚನ 
ತೆಗೆದುಕೆ್ ಳ್ಳಲು ಸಕಾ್ಷರ ಅವಕಾರ ಮಾಡಿಕೆ್ಟಟೆದೆ.  

9 ರಿಂದ 12ನೆೀ ತರಗತ್ಗಳು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯನು್ನ ಅವಲೆ್ೀಕ್ಸಿ, 1 ರಿಂದ 8ನೆೀ ತರಗತ್ಗಳನು್ನ 
ಪಾರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗಗೆೆ ಸಕಾ್ಷರ ತ್ೀಮಾ್ಷನ ತೆಗೆದುಕೆ್ಳ್ಳಲಿದೆ. 

ಇದಕೆ್ಕಂದೆೀ ಮುಖಯಾಮಂತ್ರಾಯವರು ಆಗಸ್ಟೆ 31 
ರಂದು ತಜ್ಞರ ಮತುತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದಾ್ದರೆ. 
ಅಂದು ಪಾರಾರರ್ಕ ಶಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ 
ಸಕಾ್ಷರ ಮಹತ್ವದ ತ್ೀಮಾ್ಷನ ತೆಗೆದುಕೆ್ಳ್ಳಲಿದೆ. 

ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್್ಕ ಮುನ್ನವೆೀ ಖಾಸಗಿ 
ಸಕಾ್ಷರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೀಜು ಕೆ್ಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಯಾನಟೆೈಸರ್ 
ಮಾಡುವಂತೆ ಸಕಾ್ಷರ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಆದೆೀಶಸಿದೆ. 

ಅಧಾಯಾಪಕ ಹಾಗ್ ಅಧಾಯಾಪಕೆೀತರರು ಒಂದು 
ಲಸಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದಿರಬೆೀಕು. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ 
ಅಂತಹವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳ ಪರಾವೆೀರಕೆ್ಕ ಅವಕಾರವಿಲಲಿ. 

ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲಿಲಿ ಗುಂಪು ಸೆೀರುವಂತ್ಲಲಿ. 
ಪರಾತ್ಯಬ್ಬರು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಮಾಸ್್ಕ ಧರಿಸಬೆೀಕು, 
ಕೆ್ಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನು್ನ ಕಾಯು್ದಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕು, 
ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತು 
ಆಹಾರವನು್ನ ತರುವಂತೆ ಸಕಾ್ಷರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಕೆ್ಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಯಾನಟೆೈಸರ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೆ್ತೆಗೆ 

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೀಜುಗಳ ಆವರಣದಲಿಲಿ ರುಚಿತ್ವ 
ಕಾಪಾಡಬೆೀಕು, ಶೌಚಾಲಯಗಳಲಿಲಿ ಅಗತಯಾ ನೀರು ಮತುತು 
ರುಚಿತ್ವಕೆ್ಕ ಒತುತು ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ಚಿಸಿದೆ. 

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಭೆೀಟ 
ನೀಡಿ, ನಯಮಾವಳಿಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆಯೆೀ 
ಎಂಬುದನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೆ್ರೆ್ನಾ ಸೆ್ೀಂಕು ತಡೆಯಲು ಸಕಾ್ಷರ 
ಮುಂಜಾಗರಾತಾ ಕರಾಮ ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿದೆ. ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳು 
ಮಾಸ್್ಕ ಧರಿಸದೆೀ ಬಂದರೆ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಮಾಸ್್ಕ ಕೆ್ಡಿ 
ಸುವ ವಯಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು ಮಾಡಬೆೀಕ್ದೆ.  
ಮಾಸ್್ಕ ಇಲಲಿದೆ ಶಾಲಾ ಕೆ್ಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತ್ಲಲಿ. 
ಕೆ್ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳು ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತ್ಯ 
ಪುಸತುಕ, ಪೆನ್ ಗಳನು್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳವಂತ್ಲಲಿ. 

ದಿನಕೆ್ಕ ಎರಡು ಪಾಳೆಯಲಿಲಿ ತರಗತ್ಗಳು ನಡೆಯ 
ಲಿದು್ದ, ತಮ್ಮ ಪಾಳೆ ಮುಗಿಯುತ್ತುದ್ದಂತೆ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳು 
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಿಂದ ಹೆ್ರ ಹೆ್ೀಗಬೆೀಕು ಎಂದು ಕಟುಟೆ 
ನಟಟೆನ ಸ್ಚನೆ ನೀಡಿದೆ.  ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ಲ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಡುವ ಉದೆ್ದೀರದಿಂದ ರಾಜಯಾ ರಸೆತು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ 
ವಾಷ್ಷಕ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರ್, ಪರಾಯಾಣಿಸಲು 
ಅವಕಾರ ಮಾಡಿಕೆ್ಟಟೆದೆ. 

ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೀಜಿಗೆ ಸಾಮಾನಯಾ 
ಬಸ್ ಗಳಲಿಲಿ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳು ತೆರಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತ 
ಹ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾ 
ಗಿರುವ ಬಗೆಗೆ ದಾಖಲಾತ್ ಪತರಾ ಇಲಲಿವೆೀ ಗುರುತ್ನ ಚಿೀಟ 
ಯನು್ನ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ತೆ್ೀರಿಸಬೆೀಕು. 

ಆತಿಂಕವಿಲಲುದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬಹುದು
(1ನೆರೀ ಪುಟದಿಿಂದ) ಸುದಿ್ದಗಾರರೆ್ಂದಿಗ ೆ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ಶಾಲಗೆಳನು್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಕಾ್ಷರ ಎಲಾಲಿ ಸಿದ್ದತೆ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿದ.ೆ 

ಮಕ್ಕಳ ಆರೆ್ೀಗಯಾ ರಕ್ಷಣ ೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದ.ೆ ಇದನು್ನ 
ಗಮನದಲಿಲಿಟುಟೆಕೆ್ಂಡು ಎಲಲಿ ಕರಾಮ ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿದೆ್ದೀವ.ೆ 
ಪೊೀರಕರು ಯಾವುದೆೀ ಆತಂಕ ಮತುತು ದುಗುಡಕೆ್ಕ 
ಒಳಗಾಗದೆೀ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಶಾಲಗೆ ೆಕಳುಹಿಸಿಕೆ್ಡಿ.

ಮಕ್ಕಳು ಭೌತ್ಕವಾಗಿ ಶಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ 
ಗುಣಮಟಟೆದ ಶಕ್ಷಣ ದೆ್ರಯೆುತತುದ.ೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲಿಲಿ ಶಕ್ಷಣ 
ಪಡಯೆಲು ಒತತುಡಗಳಿರುತತುವ.ೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೆ್ತ ೆಕೆ್ಠಡಿ 
ಯಲಿಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳ ಶಕ್ಷಣ 
ಗುಣಮಟಟೆ ಹಚೆುಚುತತುದ ೆಎಂದವರು ಹೆೀಳಿದಾ್ದರ.ೆ

ಬಡವರಿಗೆ ಉಚ್ತ ಸೊರು ಕಲ್ಪಸಿ
(1ನೆರೀ ಪುಟದಿಿಂದ) ಗುರುತ್ಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 27 ಸಾವಿರ ವಸತ್ ರಹಿತ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದು್ದ, ಇವರಿಗೆ ಸ್ರು ಕಲಿ್ಪಸುವುದು ಸಕಾ್ಷರದ ಜವಾಬಾ್ದರಿ 
ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ದಕ್್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೀತರಾದ ಆರರಾಯ ಸರ್ತ್ ವತ್ಯಿಂದ ಸುಮಾರು 
105 ಎಕರೆ ಜರ್ೀನನು್ನ ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದು್ದ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್್ಮರರಾ ಸಕಾ್ಷರದ ಆಡ 
ಳಿತದಲಿಲಿ 41 ಎಕರೆ ಖರಿೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನು್ನ 19 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಜರ್ೀನು 
ಖರಿೀದಿಗೆ ಮಂಜ್ರಾತ್ ಪತರಾ ಸಿಕ್್ಕದು್ದ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೆೀಕ್ದೆ. 

ಇದಿೀಗ ಮತೆತು 45 ಎಕರೆ ಖರಿೀದಿಗೆ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಪರಾಸಾತುವನೆ ಸಲಿಲಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಮಂಜ್ರಾತ್ ನೀಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜರ್ೀನುಗಳಲಿಲಿ 
ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 15-18 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನು್ನ 
ಬಡತನ ರೆೀಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಕೆೀಂದರಾ ಮತುತು ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಷರದ ಸಹಾಯ 
ಧನ ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೆ್ಂಡು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ರು  ಕಲಿ್ಪಸಬಹುದು ಎಂದಿದಾ್ದರೆ. 

ಕಾಿಂಗೆ್ರಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಿಂದಲೊ ಮನವಿ: ಪಾಲಿಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಎ.
ನಾಗರಾಜ್, ಸದಸಯಾರುಗಳಾದ ಅಬು್ದಲ್ ಲತ್ೀಫ್, ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಕೆ.ಚಮನ್ ಸಾಬ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಟಟೆಗುಡಿ ಅವರು ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಛೆೀರಿಯಲಿಲಿ ಸಚಿವರನು್ನ ಭೆೀಟ ಮಾಡಿ ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತ್ ಯೀಜನೆ 
ಯಡಿ ಅಹ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೆೀಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರದ ಸಹಾಯಧನ ದೆ್ರಕು 
ತ್ತುದು್ದ, ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಷರದ ಸಹಾಯಧನ ಸುಮಾರು  2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಆಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ಇದರಿಂದ ಅಹ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತೆ್ಂದರೆಯಾಗುತ್ತುದು್ದ 
ಈ ಬಗೆಗೆ ತಾವು ಕರಾಮ ಕೆೈಗೆ್ಳು್ಳವಂತೆ ವಿನಂತ್ಸಿದರು. ಕೆ್ಳೆಗೆೀರಿ ಪರಾದೆೀರಗಳಲಿಲಿ 
ಅಹ್ಷರಿಗೆ ಹಕು್ಕಪತರಾ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ ಕಲಿ್ಪಸಲು ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

6 ತಾಿಂತಿ್ರಕ ಕಾಲೆರೀಜು ಬಿಂದ್
(1ನೆರೀ ಪುಟದಿಿಂದ) ಎಫ್.ಗಳಲಿಲಿವೆ.

ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಸೆೀರಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಗಮನ ಇರಿಸಬೆೀಕು. ಪರಾಕಟಣೆ ಹೆ್ರಡಿಸಿದ ಹೆ್ರತಾಗಿ 
ಯ್ ಈ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಿಗೆ ಸೆೀರಿದಲಿಲಿ ವಿರ್ವವಿದಾಯಾನಲಯ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಲಾಫಾ ಕಾಲೆೀಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಯ 
ರಿಂಗ್, ಇಸಾಲಿರ್ಯ ಇನ್ ಸಿಟೆಟ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾ್ನಲಜಿ 
ಹಾಗ್ ಬಿ.ಟ.ಎಲ್. ಇನ್ ಸಿಟೆಟ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾ್ನಲಜಿ 
ಅಂಡ್ ಮಾಯಾನೆೀಜ್ ಮಂಟ್ ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರಲಿವೆ. ಅದೆೀ 
ರಿೀತ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶೆೀಖ್ ಕಾಲೆೀಜ್ ಆಫ್ 
ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಏಕಲವಯಾ 
ಇನ್ ಸಿಟೆಟ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾ್ನಲಜಿ ಹಾಗ್ ಕೆಜಿ.ಎಫ್.ನ 
ವಿನಾಯಕ ಇನ್ ಸಿಟೆಟ್ಯಾಟ್ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು ಮುಚಿಚುರಲಿವೆ.

ಈ ಆರರಲಿಲಿ ಮ್ರು ಕಾಲೆೀಜುಗಳು ಮಾನಯಾತೆ 
ನವಿೀಕರಣಕೆ್ಕ ಅಜಿ್ಷಯನ್್ನ ಸಲಿಲಿಸಿಲಲಿ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಿೀಯ 
ಪರಿಶೀಲನಾ ಸರ್ತ್ ಸದಸಯಾರು ಕಾಲೆೀಜುಗಳಿಗೆ ಭೆೀಟ 
ನೀಡಿಲಲಿ. ಕೆಲ ಕಾಲೆೀಜುಗಳು ಮಾನಯಾತೆಗೆ ಅಜಿ್ಷ 
ಸಲಿಲಿಸಿವೆಯಾದರ್, ಅಗತಯಾ ಸೌಲಭಯಾ ಹಾಗ್ ಬೆ್ೀಧನಾ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆ್ಂದಿಲಲಿ ಎಂದು ವಿ.ಟ.ಯು. ಕುಲಪತ್  ಪೊರಾ. 
ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಜೆೈಲನಿಿಂದ ಬಿಂದವರಿಗೆ ಸಾ್ವಗತ
(1ನೆರೀ ಪುಟದಿಿಂದ) ಯಾದ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಕಾಂಗೆರಾಸ್ 
ನಾಯಕರು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತುರುವುದಾರ್ ಏತಕೆ್ಕ? ಎಂದಿದ.ೆ 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜಯಾ ಬಿಜಪೆಿ 
ಕಾಂಗೆರಾಸ್ ಪಕ್ಷ ನೆೈತ್ಕವಾಗಿ ಅಧಃಪತನ ಕಂಡಿದ ೆಎಂಬುದನು್ನ 
ಸ್ಚಿಸಲು ಇದಕ್್ಕಂತ ಬೆೀರ ೆಉದಾಹರಣ ೆಬೆೀಕ್ಲಲಿ.  ಭರಾಷಾಟೆ 
ಚಾರ, ಕೆ್ಲ ೆ ಪರಾಕರಣಗಳಿಂದ ಜೆೈಲಿಗ ೆ ಹೆ್ೀಗಿ ಬಂದ 
ಕಾಂಗೆರಾಸ್ ನಾಯಕರಿಗ ೆ ಭವಯಾ ಸಾ್ವಗತ ನೀಡುವುದನು್ನ ಆ 
ಪಕ್ಷದ ವರಿರಠಾರು ಬಂೆಬಲಿಸುತಾತುರಯೆೆೀ? ಎಂದು ಪರಾಶ್ನಸಿದ.ೆ 
ಜೆೈಲಿನಂದ ಬಂದವರೆೀ ಕಾಂಗೆರಾಸ್ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಶೆರಾೀರಠಾರಾಗುತ್ತುದಾ್ದರೆ 
ಎಂದು ಬಿಜಪೆಿ ವಯಾಂಗಯಾ ಮಾಡಿದ.ೆ 

ಸಹೆೊರೀದರ-ಸಹೆೊರೀದರಿಯರ ನಿಮ್ಷಲ ಪಿ್ರರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೀಕದ ಹಬ್ಬ ಇಿಂದು. ಹರಿಹರದ ಅಿಂಗಡಿಯಿಂದರಲಲು  
ತನ್ನ ಸಹೆೊರೀದರನಿಗೆ ಕಟಟ್ಲು ಸುಿಂದರ ರಾಖಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲಲುದಾದರೆ ಸಹೆೊರೀದರಿಯರು.

ಅದೆೊರೀ ..
ಅದು ಚಿಂದ

ಮಲೆೀಬೆನ್್ನರು, ಆ.21- ಭತ್್ಷಯಾಗಿರುವ ಭದಾರಾ 
ಜಲಾರಯಕೆ್ಕ ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳಿ್ಳ ಗಾರಾ.ಪಂ. ವತ್ಯಿಂದ 
ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಸಲಿಲಿಸಿ, ಬಾಗಿನ ಅಪಿ್ಷಸಲಾಯಿತು.

ಗಾರಾ.ಪಂ. ಅಧಯಾಕ್ಷ ಪಾಳಯಾದ ಭರಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, 
ಉಪಾಧಯಾಕೆ್ಷ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕ್ಷರು, ಹಾಲಿ 
ಸದಸಯಾರಾದ ವಿ. ಕುಬೆೀರಪ್ಪ, ಸದಸಯಾರಾದ ಹುಸೆೀನ್ ಸಾಬ್ , 
ಮಂಜಮ್ಮ ಶೆೀಖರಪ್ಪ, ಪರರುರಾಮ, ಬಸವನಗೌಡ, ಗುಂಡೆೀರ 
ಲೆ್ೀಕೆೀಶ್, ಅನತಾ ಹುಚಚುಪ್ಪ ಮತುತು ಪಿಡಿಒ ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ ಹಾಗ್ ಗಾರಾ.ಪಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ವೆೀಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಕೆ.ಎನ್. ಹಳಿ್ಳ ಗಾ್ರ.ಪಿಂ. ವತಿಯಿಂದ ಭದೆ್ರಗೆ ಬಾಗಿನ

ಉಪನಿದೆರೀ್ಷಶಕ ಸಿ. ರಾಮಪ್ಪ

ನಗರದಲಲು ರ್+2 ಮನೆಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣ

ಶಾಸಕರನು್ನ ಭೆರೀಟ ಮಾಡಲಲು, ಕೆೊಳಚೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಲು. ಆದರೆ, 
ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೆೊಳು್ಳತಾತುರೆ. ಇವನ ಮನೆ 
ಕಾಯರೀಗ...! ಹಿರೀಗೆ ಕೆೊಳಚೆ ನಿಮೊ್ಷಲನಾ ಮಿಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನು್ನ 

ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದು ಕೆೊಿಂಡಿದುದ ವಸತಿ ಸಚ್ವಿ ವಿ.
ಸೆೊರೀಮಣ್ಣ.

ಮಿಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಪನಿಗೌಡ ಅವರು 
ಶಾಸಕರನೆ್ನರೀ ಭೆರೀಟ ಮಾಡುತಿತುಲಲು. ಕೆಲಸವನೊ್ನ 

ಮಾಡುತಿತುಲಲು ಎಿಂಬ ದೊರು ಬಿಂದಾಗ ಸೆೊರೀಮಣ್ಣ ಅಸಮಾರಾನ ಗೆೊಿಂಡರು. 
ಇವರ ಕಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ರ್ಪಿಎಸ್ ಹಾಕಬೆರೀಕು. ಆಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತುರೆ 
ಎಿಂಬುದು ಗೆೊತಾತುಗುತೆತು ಎಿಂದು ಹರಿಹಾಯದ ಸೆೊರೀಮಣ್ಣ, ಇಲಾಖೆಯಲಲು 
ದೆೊಡ್ಡ ತಿಮಿಿಂಗಲದಿಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಾದರೆ. ಅವರು ನಾ್ಯರನಲ್ ಅಲಲು 
ಇಿಂಟರ್ ನಾ್ಯರನಲ್ ಮಟಟ್ದಲಲುದಾದರೆ ಎಿಂದರು.

ದಿವಿಂಗತ ಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿ್ರ ದೆರೀವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಪುಣಾ್ಯತ್ಮ, 
ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸಲುಿಂ ಬೆೊರೀಡ್್ಷ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆೊರೀಡ್್ಷ  
ಅನೆ್ನರೀ ತಿನು್ನತಿತುದಾದರೆ. ನನ್ನಿಂಥವನು ಬಿಂದಾಗಲೊ ಬಗುಗುತಿತುಲಲು. ರಾರಿಗೆ 
ಬಗಿತುರೀರಾ? ದೆರೀವರಿಗೆ ಬೆರೀಕಾದರೊ ಬುದಿಧಿ ಹೆರೀಳುತಿತುರೀರಾ ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.

ಮೈಸೊರಿನಿಿಂದ ಇಲಲುಗೆ ಹಾಕ್ದರೊ ಬದಲಾಗಿಲಲು. ಬಡವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರುಟ್ 
ಬುದಿಧಿವಿಂತಿಕೆ ಇಲಲುವೆರೀ? ಎಿಂದು ಪ್ರಶ್ನಸಿದರು.

ನಿರೀವು ಇಿಂತಹವರನು್ನ ಮೈಸೊರಿನಿಿಂದ ಇಲಲುಗೆ ಏಕೆ ಕಳಿಸಿದಿದರೀರಿ ಎಿಂದು ಶಾಸಕ 
ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೊಪಾಕಷಿಪ್ಪ ಆಕೆಷಿರೀಪಿಸಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಉತತುರಿಸಿದ ಸೆೊರೀಮಣ್ಣ, 
ಈಗ ಕುಡಿಕೆರೀಲ ತಿನೆೊ್ನರೀರಿದಾದರೆ. ಮುಿಂಚೆ ಇದದವನು ಮಡಿಕೆರೀಲ ತಿನು್ನತಿತುದದ. 
ಹಿರೀಗಾಗಿ ಆತನನು್ನ ನನ್ನ ಕಚೆರೀರಿಯಲಲು ನಿಗಾದಲಲುರಿಸಿದೆದರೀನೆ ಎಿಂದರು.

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲಲು ತಿಮಿಿಂಗಲ !

ಇವನ ಮನೆ ಕಾಯರೀಗ 
ಎಿಂದು ತರಾಟೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ಸಚ್ವ

(1ನೆರೀ ಪುಟದಿಿಂದ) ಜಿಲೆಲಿಯ ಎಲಾಲಿ 
ತಾಲ್ಲಿಕುಗಳಲಿಲಿ ವಸತ್ಗೆ ಲಭಯಾವಿರುವ 
ಜಾಗ ಗುರುತ್ಸಿ. ಇದಕೆ್ಕ ವಸತ್ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಣಕ್್ಕ ರ್ೀರಿ 
ಬೆೀಕಾದ ಹಣವನು್ನ ಬೆೀರೆ ಅನುದಾನ 
ಗಳಿಂದ ಹೆ್ಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡು 
ಮನೆಗಳನು್ನ ನರ್್ಷಸಬೆೀಕು ಎಂದವರು 
ಸ್ಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೆೊಳಚೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕು್ಕಪತ್ರ : 
ನಗರದ ಕೆ್ಳಚೆ ಪರಾದೆೀರಗಳಲಿಲಿರುವ 9,7 
00 ಕುಟುಂಬದವರಲಿಲಿ ಅಹ್ಷರಿಗೆ ವಾರ 
ದಲೆಲಿೀ ಹಕು್ಕಪತರಾ ನೀಡಲು ಕರಾಮ ತೆಗೆದು 
ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕು. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗ್ 
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎರಡಕ್್ಕ ಅನುಕ್ಲವಾಗ 
ಲಿದೆ. ಶೀಘರಾದಲೆಲಿೀ ಮುಖಯಾಮಂತ್ರಾಗಳ 
ಸಮು್ಮಖದಲಿಲಿ ಹಕು್ಕ ಪತರಾ ನೀಡುವ 
ವಿನ್ತನ ಯೀಜನೆಯನು್ನ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಯಲಿಲಿ ಮಾಡೆ್ೀಣ ಎಂದವರು ಹೆೀಳಿದರು.

ಗಾ್ರಮಿರೀಣರಿಗೆ ವಸತಿ : ಗಾರಾರ್ೀಣ 
ಭಾಗದಲಿಲಿರುವವರಿಗೆ ವಸತ್ ಕಲಿ್ಪಸಲು 
ಬಸವ ವಸತ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಪರಾತ್ ಗಾರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತುಗೆ 50 ಮನೆಗಳನು್ನ ಮಂಜ್ರು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆ ಎಲಲಿ 
ವಗ್ಷದವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತತುದೆ. 
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮಂಜ್ರು 
ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಸೆ್ೀಮಣ್ಣ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ತ್ವರಿತ ಹಣ : ಸಕಾ್ಷರದ ವಸತ್ 
ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನರ್್ಷಸಿಕೆ್ಂಡ 
ವರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ತಾ. ಪಂ.ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಣಾಧಿ 
ಕಾರಿಗಳು ಕರಾಮ ತೆಗೆದುಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕು. 
ಜಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ಷ ಪೂಣ್ಷಗೆ್ಂಡ ತಕ್ಷ 
ಣವೆೀ ಖಾತೆಗೆ ಅನುದಾನ ತಲುಪಿಸಬೆೀಕು 
ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಾಕ್ೀತು ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ಸಂಸದ ಜಿ.
ಎಂ.ಸಿದೆ್ದೀರ್ವರ, ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೀಂದರಾನಾಥ್, ಮಾಡಾಳ್ 
ವಿರ್ಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಪೊರಾ. ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಎಸ್. 
ರಾಮಪ್ಪ, ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೆೀಶ್ 
ಬಿೀಳಗಿ, ಕೆ್ಳಚೆ ಮಂಡಳಿ ಆಯುಕತು 
ವೆಂಕಟೆೀಶ್, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕತು ವಿರ್ವನಾರ 
ಮುದಜಿಜಿ, ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ ಕೆ್ೀಶಾಧಿಕಾರಿ 
ನಜಾ್ಮ ಮತ್ತುತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ 5 ಲಕಷಿ ಮನೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ. 21 - ವಸತ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಜಯಾದಲಿಲಿ ಸ್ರಿಲಲಿದ ಜನರಿಗೆ 

ಐದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನು್ನ ಹೆ್ಸದಾಗಿ ನಗರ ಹಾಗ್ ಗಾರಾರ್ೀಣ ಪರಾದೆೀರಕೆ್ಕ ಒದಗಿಸಲು 
ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಷರ ಕರಾಮ ತೆಗೆದುಕೆ್ಳು್ಳತ್ತುದೆ ಎಂದು ವಸತ್ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೆ್ೀಮಣ್ಣ 
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಬಸವ ವಸತ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಪರಾತ್ ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಕನರಟೆ 50 
ಮನೆಗಳನು್ನ ಮಂಜ್ರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

750 ಪಂಚಾಯಿತುಗಳನು್ನ ಮೀಲ್ದಜೆ್ಷಗೆೀರಿಸಿ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲಿಲಿ 
ವಸತ್, ಆರೆ್ೀಗಯಾ, ರಸೆತು ಸೆೀರಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೀ ಸಮಸೆಯಾ ಇಲಲಿದ ರಿೀತ್ಯಲಿಲಿ ಕರಾಮ 
ತೆಗೆದುಕೆ್ಳ್ಳಬೆೀಕು ಎಂದು ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಷರ ಯೀಜನೆ ರ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದ್ ಅವರು 
ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ. ಅದೆೀ ರಿೀತ್ 75 ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಹಾಗ್ ಪಟಟೆಣ ಪಂಚಾಯಿತುಗಳಲಿಲಿ 
ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀರು ರಸೆತುಯವರೆಗೆ ಎಲಲಿ ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು. 
ಈ ಬಗೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೆೀರನದಲಿಲಿ ಪರಾಸಾತುವನೆ ಮಂಡನೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ರಾಮಪ್ಪ ಮತೆತು ಶಾಸಕರಾಗಲ ಎಿಂದ ಸೆೊರೀಮಣ್ಣ
ಕಾಂಗೆರಾಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ಮತೆತು ಎರಡು - ಮ್ರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ 

ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೆ್ೀಮಣ್ಣ ಹಾರೆೈಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹರಿಹರ ಕೆ್ಷೀತರಾದ ಹಲವಾರು ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತ್ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಮಪ್ಪ 

ಕೆೀಳಿದರು. ಆಗ ಪರಾತ್ಕ್ರಾಯಿಸಿದ ಸೆ್ೀಮಣ್ಣ,  ನೀವೆೀ ನಜವಾಗಲ್ ಅದೃರಟೆವಂತರು. 
ನೀವು ಹೆೀಳಿದೆ್ದಲಲಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೀವೆ. ಎಲಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿವೆ. ರಾಜಯಾ ಪೂತ್್ಷ ಎಲಾಲಿ ಕಡೆ 
ಅವೆೀರ್ ನೆಸ್ ಕ್ರಾಯೆೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆ್ಷೀತರಾದಲಿಲಿ ಹತಾತುರು ಮನೆ ನೆ್ೀಡಿದೆ್ದೀವೆ. 
ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅಭಿನಂದಿಸುತೆತುೀನೆ. ಇನ್್ನ ಎರಡು ಮ್ರು ಸಲ 
ಶಾಸಕರಾಗಬೆೀಕೆೀನು ನೀವು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಎಲಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀವಾ್ಷದ ಎಂದು ರಾಮಪ್ಪ ಪರಾತ್ಕ್ರಾಯಿಸಿದರು.

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೊಲುಕ್ನಲಲು 10 ಸಾವಿರ 
ನಿವೆರೀಶನ ಇದೊದ ಮನೆ ಇಲಲುದವರು 
ಹಾಗೊ 9 ಸಾವಿರ ನಿವೆರೀಶನ 
ಇಲಲುದವರಿದಾದರೆ. ಇಿಂಥವರಿಗಾಗಿ 47 
ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಉದೆೊ್ಯರೀಗ ಖಾತಿ್ರ ಹಾಗೊ ಸಕಾ್ಷರಿ 
ನೆರವಿನ ಮೊಲಕ ಮನೆ ಕಟಟ್ಕೆೊಳ್ಳಲು 
ಅನುಮತಿ ನಿರೀಡಬೆರೀಕು.
- ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೊಪಾಕಷಿಪ್ಪ

ಶರಾೀ ಗಾಯತ್ರಾ ಪರಿವಾರದಿಂದ 
ಶರಾೀ ಗಾಯತ್ರಾ ಜಯಂತ್ ಮತುತು 
ಶಾರಾವಣ ಮಾಸದ ನ್ಲು ಹುಣಿ್ಣಮ 
ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶರಾೀ ಗಾಯತ್ರಾ ದೆೀವಿ 
ಪೂಜ,ೆ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಉಪಾಸನ ೆಕಾಯ್ಷ 
ಕರಾಮವು ಶರಾೀ ಜಯದೆೀವ ಮುರುಘ 
ರಾಜೆೀಂದರಾ ವೃತತುದಲಿಲಿರುವ ಶರಾೀ ರಂಕರ 

ಮಠದಲಿಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು 
ಪರಾಧಾನ ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷ ಭಾವನಾ್ನರಾಯಣ ತ್ಳಿಸಿ ದಾ್ದರೆ.  
ಶರಾೀ ಗಾಯತ್ರಾ ಪರಿವಾರದ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದ ಡಾ|| ಸುಶೀಲಮ್ಮ 
ಮತುತು ಕುಟುಂಬದವರು ಪೂಜಾ ಸೆೀವಾಕತ್ಷರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ನಗರದಲಲುಿಂದು ಗಾಯತಿ್ರ ಜಯಿಂತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಅ.21- ಬೆೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಪರಾಕರಣ 
ಬೆೀಧಿಸಿರುವ ಕೆಟಜೆ ನಗರ ಪೊಲಿೀಸರು ಕಾನ್ನು 
ಸಂಘರ್ಷಕೆ್್ಕಳಗಾದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ, 
ವಿವಿಧ ಪೊಲಿೀಸ್ ಠಾಣಾ ವಾಯಾಪಿತುಯಲಿಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 
ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ  ರ್. ಮೌಲಯಾದ 20 ಬೆೈಕ್ ಗಳ 
ಭಜ್ಷರಿ ಪತೆತು ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ.

ಇತ್ತುೀಚಿಗೆ ಬೆೈಕ್ ಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪರಾಕರಣಗಳು 
ಹೆಚಾಚುಗಿದು್ದ ಕಂಡುಬಂದಿತುತು. ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ 
ಪೊಲಿೀಸ್ ಉಪಾಧಿೀಕ್ಷಕ ನಾಗೆೀರ ಯು. ಐತಾಳ್ 
ಮತುತು ಕೆಟಜೆ ನಗರ ವೃತತು ನರಿೀಕ್ಷಕ ಗುರುಬಸವರಾಜ 
ಮಾಗ್ಷದರ್ಷನದಲಿಲಿ ಕೆಟಜೆ ನಗರ ಪೊಲಿೀಸ್ 

ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ ಐ ಅಬು್ದಲ್ ಖಾದರ್ 
ಜಿಲಾನ ಹಾಗ್ ಪರಾಭು ಡಿ. ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ 
ಮತುತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ರಂಕರ್ ಜಾಧವ್, ಟ. 
ಪರಾಕಾಶ್, ಗಿರಿೀಶ್  ಗೌಡ, ಎಮ್. ಮಂಜಪ್ಪ, 
ಕೆ. ರಣು್ಮಖ, ದಾದಾ ಖಲಂದರ್, 
ಸಿದಾ್ದನಾಯ್್ಕ, ರವಿ ಲಮಾಣಿ, ರಾಘವೆೀಂದರಾ, 
ಶಾಂತರಾಜ್, ಉಮೀರ ಬಿಸಾ್ನಳ ಒಳಗೆ್ಂಡ 
ತಂಡ ಪತೆತು ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ.

ಬೆೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಪರಾಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 
ದಂತೆ ಜಗಳೂರು ವಾಸಿಗಳಾದ ಇಬ್ಬರು 

ಕಾನ್ನು ಸಂಘರ್ಷಕೆ್್ಕಳಗಾದ ಬಾಲಕರನು್ನ ವರಕೆ್ಕ 
ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆ 
ಬೆೈಕ್ ಗಳನು್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೆ್ಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಕೆಟಜೆ ನಗರ ಠಾಣಾ ವಾಯಾಪಿತುಯುಲಿಲಿ 9, ವಿದಾಯಾನಗರ 
ಠಾಣೆ 3, ಆಜಾದ್ ನಗರ ಠಾಣೆ 2, ಕಾನಾಹೆ್ಸಳಿ್ಳ 
ಠಾಣೆಯ 2, ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಗಾರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ, ಚಿತರಾದುಗ್ಷ ಕೆ್ೀಟೆ ಠಾಣೆ ಮತುತು 
ಚಿತರಾದುಗ್ಷ ಟೌನ್ ಪೊಲಿೀಸ್ ಠಾಣೆ ವಾಯಾಪಿತುಗಳಲಿಲಿ 
ತಲಾ ಒಂದು ಸೆೀರಿ ಒಟುಟೆ 20 ಪರಾಕರಣಗಳಲಿಲಿ 20 
ಸ್್ಕಟರ್, ಬೆೈಕ್ ಗಳನು್ನ ವರಪಡಿಸಿಕೆ್ಂಡಿರುವುದಾಗಿ 
ಎಸಿ್ಪ ಸಿ.ಬಿ. ರಿರಯಾಂತ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.

9 ಲಕಷಿ ಮೌಲ್ಯದ 20 ಬೆೈರ್  ಪತೆತು: ಇಬ್ಬರ ಬಿಂಧನ
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�ರೋಮ� �. �ೌ�ಾಗ�ರವರು
ಜನನ : 14.08.1958   ಮರಣ : 22.08.2014

�ೋ� ನಮ�ನ�ಗ�

ಇಂ��� ಏಳ� ವಷ�ಗ�ಾದ�.

ಸ�ಾ �ಮ� ��ನ�ನ��ರುವ

7ನ�ೀ ವಷಕಿದ ಪ್ಣಯಸಮೆರಣ�

ಮಕ�ಳ� : ��ಾಸ್ ಜಿ.�., �ನಯ್ ಜಿ.�.
��ೋ��ಯಂ�ರು : ಅ�್ವ� ��ಾಸ್, ಮಂಗಳ �ನಯ್

�ಾಸಲು �ೌಡುರ ವಂಶಸ�ರು, 
��ೋಡ�ಘಟ� ವಂಶಸ�ರು �ಾಗೋ ಬಂಧು-�ತರರು

ಮೊದಲ� ವಷರ್ದ �ಣ�ಸ�ರ�

�. ಶಿ�ೋ �.ಎಂ. ಈಶ�ರಪ� , 
ಮಾರ್ ��ೀಮಕಿನ್, ತ್ಮಾ್ಪ್ರ.

ಜನನ : 08.04.1935  ಮರಣ : 27.08.2020

ನೀವು ನಮಮೆನನುಗಲ ಇಿಂದಿಗ� ಒಿಂದು ವಷಕಿವಾಯಿತು. ನೀವು ನಮಮೆ 
ಮನ� ಮತುತ ಮನದಲ್ ಹಚ�ದ ಹಣತ�ಯಿಂತ� 

ದಾರಿದಿೀಪವಾಗಿದಿ್ದೀರಿ. ಭಗವಿಂತನು ನಮಮೆ ಆತಮೆಕ�ಕೆ ಚರಶಾಿಂತ್ 
ನೀಡಲ�ಿಂದು ಪಾರೂ�ಕಿಸುವ�ವು.

✢ ಶರೂೀಮತ್ ಪ್ಷಪ ರ್.ಈ. ಬಸವರಾಜಪಪ ಮತುತ ಮಕಕೆಳು
✢ ಶರೂೀಮತ್ ಹ�ೀಮಾವತ್ ರ್.ಈ. ಗಣ�ೀಶಪಪ ಮತುತ   
 ಮಕಕೆಳು, ಉಪನಾಯಸಕರು, ಎ.ವಿ.ಕ�. ಮಹಳಾ ಕಾಲ�ೀಜು, ದಾವಣಗ�ರ�.

✢ ಶರೂೀಮತ್ ನಾಗರತನು ರ್.ಈ. ಮುರಿಗ�ೀಿಂದರೂಪಪ ಮತುತ  
 ಮಕಕೆಳು, ಮುಖಯ ಕಾಯಕಿನವಾಕಿಹಕ, TAPCMS ಹ�ೂನಾನುಳಿ.

✢  ಕು. ರ್.ಈ. ಶಶಕಲಾ ಮತುತ ಅಕಕೆಿಂದಿರು, ಮಾವಿಂದಿರು,  
 ಮೊಮಮೆಕಕೆಳು ಹಾಗೂ ದ�ೂಡ್ಬಸಪಪರ ವಿಂಶಸ್ಥರು,  
 ಬಿಂಧು-ಮಿತರೂರು.

ಮುಂ�ೈಸ್ ��ೕ�ಯಂ 
ಐಸ್ ��ೕಮ್�

1ನ�ೀ ಮುಖಯರಸ�ತ,
ಕ�.ಬಿ. ಬಡಾವಣ�, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಲಿಂ|| ವಾಣಿವಿಲಾಸ್  ಶರೂೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಮುರಿಗ�ಪಪ    ಲಿಂ|| ವಾಣಿವಿಲಾಸ್  ಶರೂೀಮತ್ ಎಿಂ. ಚಿಂದರೂಕಾಿಂತಮಮೆ
  ಅವರ 10ನ�ೀ ವಷಕಿದ                           ಅವರ 13ನ�ೀ ವಷಕಿದ

ಸದಾ ನಮಮೆಗಳ ಸಮೆರಣ�ಯಲ್... 
ನೀವು ಹಾಕ್ಕ�ೂಟಟ್ ಮಾಗಕಿದಶಕಿನದಲ್ ಮುನನುಡ�ಯುತ್ತದ�್ದೀವ�.

ವಾಣಿ ಸದಣ್ಣ ಮತುತ ಸಹ�ೂೀದರರು, ಸಹ�ೂೀದರಿಯರು, ಸ�ೂಸ�ಯಿಂದಿರು, 
ಅಳಿಯಿಂದಿರು, ವ�ೂಮಮೆಕಕೆಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್  ಬಿಂಧು-ಮಿತರೂರು.

ಲಿಂ|| ವಾಣಿವಿಲಾಸ್  ಶರೂೀ ಎಸ್ .ಆರ್ . ಮುರಿಗ�ಪಪ, 
ನ�ೀತರೂದಾನ ಲಿಂ|| ವಾಣಿವಿಲಾಸ್  ಶರೂೀಮತ್ ಎಿಂ. ಚಿಂದರೂಕಾಿಂತಮಮೆ ಅವರ 

ಸ್ಮರಣೆಯ ಗೌರವಾಥಟ್ವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 22.08.2021ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾಯಹನಾ  12.30 ಕೆ್ಕ  
ಶರೂೀ ವಿೀರ�ೀಶ್ವರ ಪ್ಣಾಯಶರೂಮ (ಬಾಡಾ ಕಾರೆಸ್)ದಲ್ ಅಿಂಧ ಮಕಕೆಳಿಗ� ದಾಸ�ೂೀಹ ಏಪಕಿಡಿಸಲಾಗಿದ�.

�ರೋ �ಾ� ಲಾ�ಂಡ್  �ಂಕ್ಸ್ 
ಪರೂ. : ವಾಣಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ 

�ರೋ �ಾ� ಟೋರ್ ಸ್ & ಟಾರ��ಲ್ಸ್
ಪರೂ. : ವಾಣಿ ಜಯದ�ೀವ್ 

78994 59295
91481 84891
91649 19499

�ರೋ �ಾ� ಆಟ�ೋೋ ಕನಸ್ಲ���ಸ್
ಪರೂ. : ವಾಣಿ ಸದಣ್ಣದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.21- 

ಜ್ಲೆಲಾಯಲಲಾ ಶನಿವಾರ 15 ಜನರಲಲಾ 
ಕೊರೊನಾ ಸೊೀಂಕು ದೃಢಪಟ್್ಟದು್ದ, 
ಒಬ�ರು ಮೃತಪಟ್್ಟದಾ್ದರೆ. 12 ಜನ 
ಗುಣಮುಖರಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು 
ಜ್ಲಾಲಾಧಿಕಾರಗಳ ಪರೆಕಟಣೆಯಲಲಾ 
ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ 
ತಾಲೂಲಾರ್ನಲಲಾ 12, ಹರಹರ 2 
ಹಾಗೂ ಚನನಾಗಿರ  ತಾಲೂಲಾರ್ನ 
ಒಬ�ರಲಲಾ ಸೊೀಂಕು 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜ್ಲೆಲಾಯಲಲಾ 210 
ಸರ್ರೆಯ ಪರೆಕರಣಗಳಿವೆ. 

15 ಪಾಸಿಟ್ವ್, 
12 ಗುಣಮುಖ

ತಾಲಬಾನ್ ಗಳನುನು 
ಹತ್ತಕಕೆಬ�ೀಕಾಗಿದ� :
ಎಿಂಎಸ್ ಕ� ಶಾಸಿತ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.21- 
ಆತಂಕವಾದಿಗಳಾದ 
ತಾಲಬಾನಿಗಳನುನಾ ಸದೆ 
ಬಡಿಯಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಕನಾಟ್ಟಕ ಪರೆದೆೀಶ ರೆೈತ ಸಂಘ 
ಹೆೀಳಿದೆ.

ಎಲಾಲಾ ರಾಷ್ಟರಿಗಳು ಇನುನಾ 
ಮುಂದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜ್ೀವನ 
ಮಾಡಲು ಪಂಚಶಿೀಲ 
ಗುಡಡ್ಗಾಡಿನಲಲಾರುವ ಆಫಾಘಾನಿಸಾತಿನದ 
ಹಂಗಾಮಿ ಅಧಯಕಷ್ ಅಬು್ದಲಾಲಾ ಸಾಲೆ, 
ಅಹಮದ್  ಮನೂಸುರ್ ಹಾಗೂ 
ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನಾಸುರ ಅವರಗೆ 
ಸಂಪ್ಣಟ್ ಬೆಂಬಲ ನಿೀಡಬೆೀರ್ದೆ. 

ಅಲಲಾನ ಮಹಳೆಯರು ಹಾಗೂ 
ಮಕ್ಕಳ ಹತದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಹಂಗಾಮಿ 
ಅಧಯಕಷ್ರಗೆ ಬೆಂಬಲ 
ನಿೀಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ಕನಾಟ್ಟಕ 
ಪರೆದೆೀಶ ರೆೈತ ಸಂಘದ ಅಧಯಕಷ್ 
ಎಂ.ಎಸ್ .ಕೆ. ಶಾಸಿತಿರಿ ಮತುತಿ 
ಪದಾಧಿಕಾರಗಳು ಬಹರಂಗವಾಗಿ 
ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 

ವರಮಹಾಲಕ್್ಷಮಿಗ� ಅಲಿಂಕರಿಸಿದ್ದ 
ಚನಾನುಭರಣ, ನಗದು ಕಳ್ಳತನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆ.21- ವರಮಹಾಲರ್ಷ್ಮಿ ಹಬ�ದ ಪ್ಜೆ ಮುಗಿಸಿ ನಿದೆರೆಗೆ 
ಜಾರದ್ದ ವೆೀಳೆ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊೀವಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಕನನಾ ಹಾರ್ರುವ 
ಕಳ್ಳರು ಪ್ಜೆಗೆಂದು ದೆೀವರಗೆ ಅಲಂಕರಸಿದ್ದ ಮೂರುವರೆ ಲಕಷ್ಕೂ್ಕ ಅಧಿಕ 
ಮೌಲಯದ ಚಿನಾನಾಭರಣ ಮತುತಿ 31 ಸಾವಿರ ನಗದನುನಾ ಚಾಲಾರ್ತನದಿಂದ 
ದೊೀಚಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲಲಾನ ಕೆಟ್ಜೆ ನಗರ ರ್ಲೀಸ್ �ಾಣಾ ವಾಯಪಿತಿಯ 
ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ 4ನೆೀ ಮೀನ್ 3ನೆೀ ಕಾರೆಸ್ ನಲಲಾ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಸಿ.ಟ್. ಪರೆಸನನಾ ಎಂಬುವರು ಶುಕರೆವಾರ 
ಕುಟುಂಬ ಸಮೀತ ಮನೆಯ ಡೆೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ನಲಲಾ ಟೆೀಬಲ್ ಹಾರ್ 
ವರಮಹಾಲರ್ಷ್ಮಿ ಹಬ�ದ ಪ್ಜೆ ಮಾಡಿದು್ದ, 40 ಗಾರೆಂನ 1 ಲಕಷ್ದ 20 
ಸಾವಿರ ಮೌಲಯದ ಬಂಗಾರದ ಲಾಂಗ್ ಚೆೈನ್ ಸರ, 2 ಲಕಷ್ದ 40 ಸಾವಿರ 
ಮೌಲಯದ ನಾಲು್ಕ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳನುನಾ ದೆೀವರಗೆ ಅಲಂಕರಸಲಾಗಿತುತಿ. 
31 ಸಾವಿರ ನಗದು ದೆೀವರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗಿತುತಿ. ರಾತ್ರೆ 11.30 ರ 
ಸುಮಾರಗೆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲಾಲಾ ನಿದೆರೆಗೆ ಜಾರದ್ದರು. ಈ ವೆೀಳೆ ದೆೀವರ 
ಪರೆತ್ಷಾ್ಪಿಸಿದ್ದ ರ್ಟರ್ಯಿಂದ ಕೆೈ ಹಾರ್ ಯಾವುದೆೀ ಸದು್ದಗದ್ದಲವಿಲಲಾದೆೀ 
ಚಿನಾನಾಭರಣ, ನಗದು ದೊೀಚಿದಾ್ದರೆ. ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ಜೆ 
ಸಡಿಲಸಲು ಹೊೀದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಬೆಳರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸ�ೂೀಿಂಕ್ತರು 151 
ದಿನಗಳಲ�್ೀ ಕಡಿಮ

ನವದೆಹಲ, ಆ 21 – 
ದೆೀಶದಲಲಾ ಶನಿವಾರ 34,457 
ಕೊರೊನಾ ಸೊೀಂರ್ತರು ಕಂಡು 
ಬಂದಿದು್ದ, 375 ಜನ 
ಸಾವನನಾಪಿ್ಪದಾ್ದರೆ. ಸರ್ರೆಯ 
ಸೊೀಂರ್ತರ ಸಂಖೆಯ 3.61 ಲಕಷ್ಕೆ್ಕ 
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದು್ದ, ಇದು 151 
ದಿನಗಳಲೆಲಾೀ ಅತ್ ಕಡಿಮ ಎಂದು 
ಕೆೀಂದರೆ ಆರೊೀಗಯ ಸಚಿವಾಲಯ 
ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ 55 ದಿನಗಳಿಂದ 
ದೆೀಶದಲಲಾ ಪರೆತ್ದಿನ ಕಂಡು 
ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೊೀಂರ್ತರ ಸಂಖೆಯ 
50 ಸಾವಿರರ್್ಕಂತ ಕಡಿಮ ಇದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಟೆಸ್್ಟ ನಲಲಾ 
ಪಾಸಿಟ್ವ್ ಕಂಡು ಬರುವ ಪರೆಮಾಣ 
ಶೆೀ.2ರಷ್ಟದೆ. ವಾರದ ಪಾಸಿಟ್ವ್ 
ದರ ಶೆೀ.1.98ರಷ್ಟದೆ.

ನವದವೆಹಲ, ಆ. 21 – 
ಕೊರೊನಾದ ಜೆೈಕೊವ್ - ಡಿ ಲಸಿಕೆ 
ಯನುನಾ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ ಮಧಾಯವಧಿಯ ವೆೀಳೆ 
ಪ್ರೆೈಸಲು ಕರೆಮ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತಿ 
ರುವುದಾಗಿ ಔಷಧ ಉತಾ್ಪದಕ ಕಂಪನಿ 
ಯಾದ ಜೆೈಡಸ್ ಕಾಯಡಿಲಾ ತ್ಳಿಸಿದೆ. 

ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಲಲಾ ಪರೆತ್ 
ಡೊೀಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಪರೆಕಟ್ಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ 
ಹೆೀಳಿದೆ. ಕಾಯಡಿಲಾದ ಲಸಿಕೆಯನುನಾ ಮೂರು 
ಡೊೀಸ್ ನಲಲಾ ಪಡೆಯಬೆೀರ್ದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಗೆ ನಿನೆನಾ 
ಶುಕರೆವಾರ ಕೆೀಂದರೆ ಸಕಾಟ್ರ ಒಪಿ್ಪಗೆ ನಿೀಡಿತುತಿ.

ಸೂಜ್ ರಹತವಾಗಿ ಈ ಲಸಿಕೆ 
ನಿೀಡಲಾಗುತತಿದೆ. 12-18 ವಷಟ್ದ 
ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ದೆೀಶದಲಲಾ 
ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲದಾ್ದರೆ.

ಲಸಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ 
ಡೊೀಸ್ ಗಳನುನಾ ಪ್ರೆೈಸುವ ವಿಧಾನದ 

ಕುರತು ನಾವು ನಿಯಂತರೆಕರ ಜೊತೆ ಕಾಯಟ್ 
ನಿವಟ್ಹಸುತ್ತಿದೆ್ದೀವೆ. 

ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಲಲಾ ಲಸಿಕೆ 
ಬೆಲೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಲದೆ ಎಂದು ಜೆೈಡಸ್ 
ಸಮೂಹದ ವಯವಸಾಥಾಪಕ ನಿದೆೀಟ್ಶಕ ಶಾವಿಟ್ಲ್ 

ಪಟೆೀಲ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ ಮಧಯದ ವೆೀಳೆಗೆ ಲಸಿಕೆ 

ಪ್ರೆೈಸುವ ಆಶಯ ಇದೆ. ಅಕೊ್ಟೀಬರ್ ವೆೀಳೆಗೆ 
ಒಂದು ಕೊೀಟ್ ಡೊೀಸ್ ಲಸಿಕೆ ಉತಾ್ಪದಿಸುವ 
ಗುರ ಹೊಂದಿದೆ್ದೀವೆ. ಜನವರ ವೆೀಳೆಗೆ 4ರಂದ 5 
ಕೊೀಟ್ ಡೊೀಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹೊಂದಿರಲದೆ್ದೀವೆ 
ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ದೆೀಶದಲಲಾ ಹಾಗೂ ಹೊರ ದೆೀಶದಲಲಾ ಲಸಿಕೆ 
ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳನುನಾ 
ಹೊಂದಲು ಕರೆಮ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತಿದೆ್ದೀವೆ 
ಎಂದವರು ಹೆೀಳಿದಾ್ದರೆ.

ಸ�ಪ�ಟ್ಿಂಬರ್ ನಲ್ ಜ�ೈಡಸ್ ಕಾಯಡಿಲಾ ಲಸಿಕ� ಪ್ರ�ೈಕ�

ಲಖೌನಾ, ಆ. 21 – ಉತತಿರ 
ಪರೆದೆೀಶದ ಮಾಜ್ ಮುಖಯಮಂತ್ರೆ 
ಕಲಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸುದಿೀಘಟ್ 
ಕಾಲದ ಅಸವಿಸಥಾತೆಯಿಂದಾಗಿ 
ನಿಧನರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರಗೆ 89 
ವಷಟ್ ವಯಸಾಸುಗಿತುತಿ.

ಕಲಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನುನಾ 
ಜುಲೆೈ 4ರಂದು ಎಸ್.ಜ್.ಪಿ.ಜ್.ಐ. 
ಆಸ್ಪತೆರೆಗೆ ದಾಖಲಸಲಾಗಿತುತಿ. 
ಅವರು ಶನಿವಾರ 9.30ರ 
ಸಮಯದಲಲಾ ಬಹು ಅಂಗ 
ವೆೈಫಲಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರ ನಿಧನಕೆ್ಕ ಶೊೀಕ 
ವಯಕತಿಪಡಿಸಿರುವ ಮುಖಯಮಂತ್ರೆ 
ಯೀಗಿ ಆದಿತಯನಾಥ್, ರಾಜಯದಲಲಾ 
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಶೊೀಕಾಚರಣೆ 
ಪರೆಕಟ್ಸಿದಾ್ದರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಹರಯ 
ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಕಲಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್, 
ರಾಜಸಾಥಾನದ ರಾಜಯಪಾಲರಾಗಿಯೂ 
ಕಾಯಟ್ ನಿವಟ್ಹಸಿದ್ದರು. ಅವರು 
ಕಳೆದ 48 ದಿನಗಳಿಂದ 
ಚಿರ್ತೆಸುಯಲಲಾದ್ದರು.

ಉತತರಪರೂದ�ೀಶ 
ಮಾರ್ ಸಿಎಿಂ 
ಕಲಾಯಣ್ ಸಿಿಂಗ್ ನಧನ

ನಗರದ�� ನೂತನ�ಾ� ಉ�ಾ�ಟ�ೆ�ೊಂ�ರುವ
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