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ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ 
ಸಿಂಗಲ್ಬೆಡ್ರೂಿಂ,ಡಬಲ್ಬೆಡ್ರೂಿಂ,
ಮೂರುಬೆಡ್ರೂಿಂಮನೆಗಳುವಿದ್ಯಾನಗರ,
ತರಳಬ್ಳುಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ,ವಿನ್ಯಕ
ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ,ಸರಸ್ವತಿಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ.

1/
2
 ಪಸೆನಾೆಂಟ್  ಕಮೇಷನ್  ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ

ಸಾವಾಮ ಏಜೆೆಂಟ್  ವಿದಾ್ಯನರರ
97421 44715

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆೆಂಟ್ ಕೆೇರ್ 

ನರನಾೆಂಗ್ - 2ವಷನಾ
ವಿದಾ್ಯರನಾತೆ:SSLC/PUC/ITIಪ್ಸ್/ಫೆೇಲ್

ಖ್ಸಗಿಆಸ್ಪತೆರೆ,ನಸ್ಸಿಂಗ್ಹೊೇಿಂಗಳಲ್ಲಿನಸ್್ಸಗಳ್ಗಿ
ಕೆಲಸಮ್ಡಬಹುದು.ಯಶಸ್ವ15ನೆೇವರ್ಸದಲ್ಲಿ
ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನಿಟಿ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
LKಕ್ಿಂಪೆಲಿಕ್ಸ್,1ನೆೇಮಹಡಿ,ಅಶೊೇಕರಸೆತೆ,1ನೆೇಕ್ರೆಸ್,
ಆಹ್ರ್2000ಹಿಂಭ್ಗರಸೆತೆ,ದ್ವಣಗೆರೆ-577002.

97402 58276

ಸೆೈಟ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ದ್ವಣಗೆರೆರ್ಮನಗರ,

ಎಸ್.ಎಸ್.ಆಸ್ಪತೆರೆಹಿಂಭ್ಗದಲ್ಲಿ
ಸುಲಭಕಿಂತುಗಳಲ್ಲಿಸೆೈಟುಗಳು

ಮ್ರ್ಟಕ್ಕಿವೆ.(Rs1,500/-Sqft)
ರುಲುಲೆಮರೆ ಪಾ್ರಪಟಿೇನಾಸ್ 

ಫೇ.: 95135 03000

WANTED 
Required a Lady 

Candidate for Computer 
Billing with Computer 
Knowledge and Tally 

with Qualification: 
PUC, B.Com or B.A 

94484 61674, 97317 48890

House For Rent / Lease
2 BHK & 1 BHK Near 
Podar International 
School, J.H Patel 

Badavane Davanagere 
95359 99218, 97426 74310

ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನಿೆಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟ, ಟಾ್ಯೆಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯೆಂತ್ರರಳ ನುನು ಬಳರ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆಂಪಕ್ನಾರ

99863 61250
91132 85992

50% ಡಿಸ್್ಕೆಂಟ್ ಸೆೇಲ್
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ50%ವರೆಗೆ(ಆಯ್ದವಸುತೆಗಳಿಗೆ)
ಭ್ರೇರಯ್ಯಿತಿಮ್ರ್ಟ.ತ್ವರೆಮ್ಡಿ.

ಉದಯ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್, 
ಹದಡಿರಸೆತೆ,ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಸೆಂಪಕ್ನಾರ: 
96110 16817

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ವಯಸ್ಸ್ದರೊೇಗಿಯನುನು

ನಿವ್ಸಹಸಲುಪುರುಷ ನಸ್ನಾ 
ಬೆೇಕ್ಗಿದ್್ದರೆ.ಅನುಭವ

ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕುಸಿಂಪಕ್್ಸಸ:
ಇಕಾಬಾಲ್  

91088 79412

JOBS
Sales Manager/Executives 

any degree (English, 
Computer Knowledge) 
Office job/Marketing/

Field work, Male/Female 
Freshers/experienced

98444 92888

ಶರೆೇಗುರುಮರುಳಸದೆ್ದೇಶ್ವರಸ್್ವಮಿಸೆೇವ್ಸಿಂಸೆಥೆ(ರ.)
ಹೆಂದೂ ವಧು-ವರರ 

ಮಾಹತ್ ಕೆೇೆಂದ್ರ
www.hindusmatrimony.com
ನಮ್ಮಲ್ಲಿಎಲ್ಲಿತರಹದಹಿಂದೂವಧು-ವರರಗ್ಗಿಸಿಂಪಕ್್ಸಸ.
ವಿಳಾಸ :ಬ್ಣ್ಪುರಮಠಹ್ಸ್ಪಟಲ್ಎದುರು,
8ನೆೇಮೇನ್,ಪಿ.ಜೆ.ಬಡ್ವಣೆ,ದ್ವಣಗೆರೆ-2.
94481-59303, 94834 63783

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
3BHKಮೊದಲನೆೇಮಹಡಿಮನೆಲ್ೇಸ್ಗೆ/
ಬ್ಡಿಗೆಗೆಇದೆ.ಸಸಯಾಹ್ರಗಳಿಗೆಮ್ತರೆ.ಸ.ವಿ
ಶವಕುಮ್ರ್ಬಳ್ಳಾರಸದ್ದಪ್ಪಪ್ಕ್್ಸಹತಿತೆರ,

ಕೆ.ಬಿಬಡ್ವಣೆ,ದ್ವಣಗೆರೆ-2.

81478 74601
ಸ್ವಿಂತಬೊೇರ್ವೆಲ್ಇದೆ.
ಕಛೆೇರಗೂಬ್ಡಿಗೆಗೆಇದೆ.

Accountiest
Part Time / Full
Tally / MS Office
78920 01147
83105 55646

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
#336,2BHK,1ನೆೇಮಹಡಿ,

ಬಿಬ ಲ್ಿಕ್,11ನೆೇಕ್ರೆಸ್,
ಡಿ.ದೆೇವರ್ಜ್ಅರಸ್ಬಡ್ವಣೆ,
ದ್ವಣಗೆರೆ-6.(ಸಸ್ಯಹಾರಿರಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಫೇ. : 70198 47517

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
#355,11ನೆೇಕ್ರೆಸ್ಬಿಬ ಲ್ಿಕ್

(3BHK)ಡಿ.ದೆೇವರ್ಜ್ಅರಸ್
ಬಡ್ವಣೆ,ಮೊದಲನೆೇಮಹಡಿಯಮನೆ,
ಬೊೇರ್ವೆಲ್,ಕ್ರ್್ಸರೆೇಶನ್ನಿೇರನ
ವಯಾವಸೆಥೆಯಿರುತತೆದೆ.(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೊ:74065 52610

ದ್ವಣಗೆರೆ ವ್ಸ ಶರೆೇಮತಿ ಶ್ರದ್
ನ್ಗರ್ಜ್ ಜಡೆ (ಶರೆೇ ಜೆ.ಬಿ. ನ್ಗರ್ಜ್,
ನಿವೃತತೆ ಆದ್ಯ ತೆರಗೆ ಇಲ್ಖೆ
ಅಧಿಕ್ರಗಳು, ಇವರ ಧಮ್ಸಪತಿನು) ಇವರು
ದಿ.: 7.9.2022 ರಿಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜ್ವ
3.30ಕೆಕಿ ನಿಧನರ್ಗಿರುತ್ತೆರೆ. ಮೃತರ ಅಿಂತಯಾ
ಸಿಂಸ್ಕಿರವನುನುದ್ವಣಗೆರೆ ನಗರದವೆೈಕುಿಂಠ
ಟರೆಸ್ಟ್ ಘ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಿಂದೆೇ ಮಧ್ಯಾಹನು 2
ಗಿಂಟೆಗೆನೆರವೆೇರಸಲ್ಯಿತು.ಮೃತರುಪತಿ,
ಇಬ್ಬರು ಹೆಣುಣು ಮಕಕಿಳು, ಒಬ್ಬ ಮಗಮತುತೆ
ಅಪ್ರಬಿಂಧುಗಳನುನುಅಗಲ್ರುತ್ತೆರೆ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಾರದಾ 
ರಾರರಾಜ್  ಜಡೆ ನಿಧನ

REQUIRED 
Headmistress - 01

Qualification - B.A. B.Ed., B.Sc., B.Ed.,
Candidates Must Five Years 

Teaching Experienced. 
VINAYAKA  PUBLIC SCHOOL 
Kondajji Road, Near HP Gas Godown Dvg.
Cell : 95356 10817

ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಬ್ಲಿಕ್,ಪಶಚಿಮ30x50,

ಕೆಳಗೆ2BHK,ಮೇಲೆಡುಪೆಲಿಕ್ಸ್,ಹೊೇಿಂT]
ಥಿಯೇಟರ್,ಸದ್ದವಿೇರಪ್ಪಬಡ್ವಣೆ,ಉತತೆರ
30x40ಡುಪೆಲಿಕ್ಸ್,ತರಳಬ್ಳುಬಡ್ವಣೆ,
ಪೂವ್ಸ40x40ಡುಪೆಲಿಕ್ಸ್,ಶವ-ಪ್ವ್ಸತಿ
ಬಡ್ವಣೆ,ಉತತೆರ30x46(ಮೇಲೆಕೆಳಗೆ)
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  

ಫೇ. : 99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿಬ್ಲಿಕ್,ಉತತೆರ40x60,
40x85,ಪೂವ್ಸ30-55,ಸದ್ದವಿೇರಪ್ಪ
ಬಡ್ವಣೆ,ದಕ್ಷಿಣ30x40,ಬಸವೆೇಶ್ವರ
ಬಡ್ವಣೆದಕ್ಷಿಣ55x60,ಶವ-ಪ್ವ್ಸತಿ

ಪೂವ್ಸ30x54,40x60,40x84,80x84
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್  

ಫೇ. : 99457 02495

Computer Operator 
Cum Receptionist. 

Gents, Day and Night. 
Contact :

Shramajeevi
 Delux Lodge 

WANTED

Davangere.
Dharmendar Singh 

Manager

96205 48704

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
ಪಿ.ಜೆ.ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಕಮರ್್ಸಯಲ್ಬಿಲ್್ಡಿಂಗ್
ಬ್ಡಿಗೆಗೆಬೆೇಕ್ಗಿದೆ.

ಸಿಂಪಕ್್ಸಸ:
ಫೇ. : 84312 74911

ರುಡುರರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ವೆೇಟರ್ಮತುತೆಸಪೆಲಿೈಯರ್ಕೆಲಸ
ಮ್ಡಲುಹುಡುಗರುಬೆೇಕ್ಗಿದ್್ದರೆ.

ಕವಿಮನೆರೆಸೊಟ್ೇರೆಿಂಟ್
ಕುಿಂದುವ್ಡಕೆರೆರಸೆತೆ,

ಎಸ್.ಎಸ್.ಲೆೇಔಟ್,ದ್ವಣಗೆರೆ.
ಫೇ. : 86606 77319

Required/Wanted
150 Years Old Indian Trust 
Looking for Distributors and 

Leaders Preferably for 
Business Owners and Retired 

Professionals. Contact : 
Ph. : 93537 44635

ಮಳಲೆಕಿರೆ ವ್ಸ ಮಳಲೆಕಿರೆ ಮಠದ
ಶವಲ್ಿಂಗಮ್ಮ(99ವರ್ಸ)ಇವರುದಿನ್ಿಂಕ
08.09.2022ರ ಗುರುವ್ರ ಮಧ್ಯಾಹನು
2.00ಗಿಂಟೆಗೆನಿಧನರ್ದರು.ಓವ್ಸಪುತಿರೆ,
ಮಕಕಿಳುಮತುತೆಮೊಮ್ಮಕಕಿಳನುನು ಅಗಲ್ರುವ
ಮೃತರ ಅಿಂತಯಾಕ್ರೆಯಯನುನು ದಿನ್ಿಂಕ
09.09.2022ರ ಶುಕರೆವ್ರ ಮಧ್ಯಾಹನು
12.00 ಗಿಂಟೆಗೆ, ಮಳಲೆಕಿರೆಯ ಪುತಿರೆಯ
ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿನೆರವೆೇರಸಲ್ಗುವುದು.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಿವಲ್ೆಂರಮ್ಮ 
ನಿಧನ

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ರಶ್ಮಹ್ಸೆಟ್ಲ್ಪಕಕಿದದೆೈವಜ್ಞ

ಕ್ಲೊೇನಿಯಲ್ಲಿಸೆೈಟ್ಮ್ರ್ಟಕ್ಕಿವೆ.
ಪೂವ್ಸ30x50,ಪಶಚಿಮ30x40
FinalRate-2600ಅಡಿ
ಆಸಕತೆರುಸಿಂಪಕ್್ಸಸ:

90080 93045, 73489 07416

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಆಫೇಸ್ನಲ್ಲಿಕೆಲಸಮ್ಡಲು

ಮಹಳೆಬೆೇಕ್ಗಿದ್್ದರೆ.ಕಿಂಪೂಯಾಟರ್
&ಇಿಂಗಿಲಿಷ್ಅನುಭವಇರಬೆೇಕು.

ವೆೇತನ:5,000/-
10.30AMto4.30PM

80886 96717

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಸಸ್ಯಾಹ್ರಗಳವ್ಸಕೆಕಿ,ಸಸಯಾಹ್ರಗಳಮಸ್,LadiesHostel,
ಪೆೇಯಿಿಂಗ್ಗೆಸ್ಟ್ಹೌಸ್,ಕಚೆೇರ(Office),ನಸ್ಸರಶ್ಲೆ,
ಟೂಯಾರನ್ಸೆಿಂಟರ್,GYM,ಗರೆಿಂಥ್ಲಯ,ಸಿಂಗಿೇತನೃತಯಾ
ಶ್ಲೆ,ಕ್ಲಿನಿಕ್,ಆಶರೆಮಹ್ಗೂಇನಿನುತರೆಉದೆ್ದೇಶಗಳಿಗ್ಗಿ,
ಕ್ರ್ಪ್ಕ್್ಸಿಂಗ್,ಮುನಿಸಪ್ಲ್ಟಿನಿೇರು,ಬೊೇರುಪೂವ್ಸ
ಮುಖದ,ಸ್ವತಿಂತರೆವ್ದ,ವ್ಸುತೆಪರೆಕ್ರದ3BHK/

2BHKಮನೆ,ಹೌಸಿಂಗ್ಬೊೇಡ್್ಸಕ್ಲೊೇನಿ,Extended
MCC`B'Block,ಮಡಿಕಲ್ಹ್ಸೆಟ್ಲ್ಪಕಕಿದಲ್ಲಿದೆ.

63015 58346

ಅಡಿಕೆ ತೊೇಟ ರದೆ್ದಗೆ ಇಲ್, 
ಅಳಿಲು ಪಾ್ರಣಿರಳಿೆಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಹಬೊೇ್ಸಲ್ವ್+ಬಳಸಇಳುವರ

ಹೆಚ್ಚಿಸಪಡೆಯಿರಸಿಂಪೂಣ್ಸಸ್ವಯವ.
ಪ್ರೆಣಿಗಳಿಗೆಅಪ್ಯಕ್ರಯಲಲಿ.

94837 73347, 82962 84823

ಕಾರು, ಲಾರಿ ಇತರೆ ವಾರನರಳ 

ವೆೈರಿೆಂಗ್  ಇಲ್ರಳಿೆಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೆ್ಪ್ೇ 

ಬಳರ ನಿಮ್ಮ ವಾರನವನುನು ರಕ್್ಷರ. 
ಸಿಂಪಕ್್ಸಸ:

94837 73347 
82962 84823

Change of Name
 Raju N.K S/o Late Nanjundappa N aged 
about 41 Years, resident of @ 539/1 Kaipet 
Davanagere. Now I Intend to Change my 
Name as RAJU NEELAGUNDA in lieu of my 
previous name RAJU N.K on my own 
accord. In future I shall transact in all 
proceedings with my new name as 'RAJU 
NEELAGUNDA' Only and I shall put my 
Signature in my new name only. As per 
Affidivit Dated 21.6.2022  Sd/-  RAJU NEELAGUND

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿರ್ಲಿೇಮ್ಪೆೇಷೆಿಂಟ್ಕೆೇರ್ನಸ್ಸಿಂಗ್-2ವರ್ಸ,
NTC:ನಸ್ಸರಟಿೇಚರ್ಸ್ಟೆರೆೈನಿಿಂಗ್.

ರೆೇರ ಪರಿೇಕೆ್ಷರಳು
SSLC,PUC,BA,B.Com,MBA

ಶಿ್ರೇ  ರೆಂಗೊೇತ್್ರ ಕಾಲೆೇಜ್ 
ಲ್ಯರ್ರೊೇಡ್ದ್ವಣಗೆರೆ.
86602 35013

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
PBರೊೇಡಿಗೆಹತಿತೆರಶನಿೇಶ್ವರ್

ದೆೇವಸ್ಥೆನದಹಿಂಭ್ಗದಲ್ಲಿ30x40,
30x40Westಅಕಕಿ-ಪಕಕಿ,60x40,
30x40WestRate-1800/-

BankLoanಆಗುತೆತೆೇ
ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆೆಂಟ್ 
99166 12110

ಬಾಡಿಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಮರೆರಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
ನಿಜಲ್ಿಂಗಪ್ಪಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ,
ಆಿಂಜನೆೇಯಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ
3ಬೆಡ್ರೂಿಂಮನೆ,2ಬೆಡ್
ರೂಿಂಮನೆ,1ಬೆಡ್ರೂಿಂಮನೆ

ದಕ್್ಷತ್  ಐನಳಿಳ ಏಜೆೆಂಟ್ 
77955 06795

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಹೊಸಬನಶಿಂಕರಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ30x50
ಪಶಚಿಮ,30x50ಪಶಚಿಮ,ದಕ್ಷಿಣಕ್ನ್ಸರ್.
ಶವ-ಪ್ವ್ಸತಿಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ60x60
ಪಶಚಿಮ,ದಕ್ಷಿಣಕ್ನ್ಸರ್,ಎರಡೂಕಡೆ40

ಅಡಿರಸೆತೆಗೆಹೊಿಂದಿಕೊಿಂಡಿದೆ.
ಸಾವಾಮ ಏಜೆೆಂಟ್  ವಿದಾ್ಯನರರ
97421 44715

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಪ್ಟ್್ಸಟೆೈಿಂ,ಹೆಲ್ಪರ್ಕೆಲಸಕೆಕಿ
ಹುಡುಗರುಬೆೇಕ್ಗಿದ್್ದರೆ. 

TIMINGS6PMto10PM
Sajjan Super Mart 
HKRcircle,Davangere.
M : 99009 71888

ಅಧಿಕೃತ 
ಚಿೇಟಿ ಸೆಂಸೆಥೆ 

ರೂ.1ಲಕಷಿಚ್ೇಟಿಪ್ರೆರಿಂಭ50ಸದಸಯಾರು
1,400/- ರಿೆಂದ 2,000 /- ರೂವರೆಗೆ,
ಸ್ಕೆಂದ ಚಿಟ್  ಫೆಂಡ್ಸ್ - (ರಿ)
78997 75159

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಬಿಲ್ಲಿಿಂಗ್ಗೆಕಿಂಪೂಯಾಟರ್ಕಲ್ತ
ಹುಡುಗಿಯರುಬೆೇಕ್ಗಿದ್್ದರೆ.

ಷಾ ಆಪ್ಟಕಲ್ಸ್  
4ನೆೇಮೇನ್,ಪಿ.ಜೆ.ಎಕ್ಸ್ಟೆೇನಷಿನ್,ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರಯಯಾ

ಪ್ಕ್್ಸಹತಿತೆರ,ಶ್ಮನೂರುಶುಗರ್ಸ್ಪಕಕಿ,ದ್ವಣಗೆರೆ.

93536 89957

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ನಿಧನ : 09.09.2020 ನಿಧನ : 26.09.2020

ಮೆ|| ಬಾಳೆಹೆೊಲದ ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಡ್  ಸನ್ಸ್ , ಎಪ್ಎೆಂರ ಯಾಡ್ನಾ   ̀ಡಿ' ಬಾಲೆಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೆ|| ಬಾಳೆಹೆೊಲದ ಆಗೆೊರೀ ಏಜೆನಸ್ೀಸ್ , ಮಹಾವಿೇರ ರೊೇಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶರಣ ಶ್ರೀ ಬಾಳೆಹೊಲದ 
ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಶರಣ ಶ್ರೀ ಬಾಳೆಹೊಲದ 
ಬಸವರಾಜ

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೂ ಕಳೆದರೂ, ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ 
ಹಾಗೂ ನೀವು ಹಾಕಿಕೂಟ್ಟ ಮಾಗ್ಷದರ್ಷನದಲಿಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ

ಹಿರಿಯ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಹೂೀರಾಟಗಾರರು ಮತುತಿ ವತ್ಷಕರು ಮಾಜಿ ನರೀ್ಷರಕರು, ಶಿವ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮತುತಿ ವತ್ಷಕರು

✦  ಜಿ.ಬಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಿ.ಬಿ. ರದೆ್ದೇಶ್ , ಬಿ.ಬಿ. ರೆಂಧು
✦  ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿೇಣಾ ಬಾಳೆಹೊಲದ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
✦  ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೆೇಖಾ ಬಾಳೆಹೊಲದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್  ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
✦  ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೂಪ ಬಾಳೆಹೊಲದ ಕ್ರಣಕುಮಾರ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 
     ಹಾರೂ ಅಳಿಯೆಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು
✦  ಬಾಳೆಹೊಲದ ವೆಂಶಸಥೆರು ಹಾರೂ ಬೆಂಧು ಮತ್ರರು, ದಾವಣಗೆರೆ

ದ್ವಣಗೆರೆತ್ಲೂಲಿಕುಬ್ಡ್ಗ್ರೆಮದವ್ಸ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ತ್ಪ್ಪಮ್ಮ 
ಇವರುದಿನ್ಿಂಕ8.9.2022ರಗುರುವ್ರಸಿಂಜೆ5.20ಕೆಕಿನಿಧನರ್ದರೆಿಂದು

ತಿಳಿಸಲುವಿಷ್ದಿಸುತೆತೆೇವೆ.ಮೃತರಗೆ88ವರ್ಸವಯಸ್ಸ್ಗಿತುತೆ.
ಓವ್ಸಪುತರೆ,ಮೂವರುಪುತಿರೆಯರು,ಸೊಸೆ,ಅಳಿಯಿಂದಿರು,ಮೊಮ್ಮಕಕಿಳು

ಸಹೊೇದರರು,ಸಹೊೇದರಯರುಹ್ಗೂಅಪ್ರಬಿಂಧು-ಬಳಗವನುನುಅಗಲ್ರುವ
ಮೃತರಅಿಂತಯಾಕ್ರೆಯಯನುನುದಿನ್ಿಂಕ9.9.2022ರಶುಕರೆವ್ರಮಧ್ಯಾಹನು1ಗಿಂಟೆಗೆ

ಬ್ಡ್ಗ್ರೆಮದಮೃತರಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿನೆರವೆೇರಸಲ್ಗುವುದು.

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು :ಆರ್.ಎಸ್.ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಮತುತುಮಕ್ಕಳು,
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು,ಅಳಿಯಂದಿರುಹಾಗೂರಾಮಗ�ೂಂಡನಹಳಿಳಿ

ಹ�ಬಾಬಾಳ್ಸಹ�ೂ�ದರರುಹಾಗೂಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ತ್ಪ್ಪಮ್ಮ ನಿಧನ
ಕೆೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧರೆ ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ರಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ನರರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ  
`ಎ' ಬಾಲೆಕ್, 6ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ವಾರ,

ದಿ|| ರಾರೂರು ಶೆಂಭಣ್ಣನವರ ಮರರಾದ  
ಎಸ್. ಓೆಂಕಾರಪ್ಪ

ಇವರುಮ್ಡುವವಿಜ್್ಞಪನೆಗಳು.
ದಿರಾೆಂಕ 5-9-2022ರೆೇ ಸೊೇಮವಾರ  

ರಾತ್್ರ 11-45ಕೆ್ಕ ನನನು ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿಯವರಾದ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಹಾದೆೇವಮ್ಮ
ಇವರುಶವ್ಧಿೇನರ್ದಪರೆಯುಕತೆ

ಮೃತರಆತ್ಮಶ್ಿಂತಿಗ್ಗಿ
ಕೆೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧರೆಯನುನು 

ದಿರಾೆಂಕ 9-9-2022ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.30 ಕೆ್ಕ  
ಶಿ್ರೇ ನಿಮಷಾೆಂಬ ಮೆಂಟಪ, ಶರೆೇಶ್ರದ್ಿಂಬದೆೇವಸ್ಥೆನದಹತಿತೆರ,ರಿಂಗ್ರಸೆತೆ,
ದ್ವಣಗೆರೆಇಲ್ಲಿನೆರವೆೇರಸಲುಗುರು-ಹರಯರುನಿಶಚಿಯಿಸರುವುದರಿಂದ
ತ್ವುಗಳುಆಗಮಿಸ,ಮೃತರಆತ್ಮಕೆಕಿಚ್ರಶ್ಿಂತಿಕೊೇರಬೆೇಕ್ಗಿವಿನಿಂತಿ.

ಇಿಂತಿದುಃಖತಪತೆರು:ಎಸ್. ಓೆಂಕಾರಪ್ಪ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರಿ, ಸಹೊೇದರರು, 
ಮೃತರ ಅಳಿಯೆಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ 

ಬೆಂಧು-ಮತ್ರರು. ಮೊ. : 95380 56725, 9886380143
ವಿ.ಸೂ.:ಆಹ್್ವನಪತಿರೆಕೆತಲುಪದೆೇಇರುವವರುಇದನೆನುೇವೆೈಯಕ್ತೆಕಆಹ್್ವನವೆಿಂದುಭ್ವಿಸಆಗಮಿಸಬೆೇಕ್ಗಿವಿನಿಂತಿ.

|| ಶಿ್ರೇ ಕೂಡಲ ಸೆಂರಮೆೇಶವಾರ ಪ್ರಸನನು ||

ರಜಪಿಪಲಿ (ಗುಜರ್ತ್), ಸೆ. 8 – ಗೊೇವುಗಳು
ಹ್ಲು ನಿೇಡುವುದನುನು ನಿಲ್ಲಿಸದ ನಿಂತರ ಅವುಗಳನುನು
ಹೊರಗಟುಟ್ವ ಹಿಂದೂಗಳು ಢೊೇಿಂಗಿ ಎಿಂದು
ಗುಜರ್ತ್ ರ್ಜಯಾಪ್ಲ ಆಚ್ಯ್ಸ ದೆೇವವರೆತ
ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ರೆೈತರ ಸಮ್ವೆೇಶವಿಂದರಲ್ಲಿ ಮ್ತನ್ಡುತಿತೆದ್ದ
ಅವರು, ಒಿಂದೆಡೆ ನಿೇವು ಗೊೇವನುನು ಮ್ತೆ ಎಿಂದು
ಪೂಜಿಸುತಿತೆೇರ. ಗೊೇವಿನ ತಲೆಗೆ ತಿಲಕ ಇಡುತಿತೆೇರ.
ಆದರೆ,ಇದೆೇಗೊೇವುಹ್ಲುನಿೇಡುವುದನುನುನಿಲ್ಲಿಸದ

ತಕಷಿಣಇದನುನುಕೆೈಬಿಡುತಿತೆೇರಎಿಂದಿದ್್ದರೆ.
ಹೇಗ್ಗಿಯೇ ನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಜವನುನು

ಮೊದಲಸಲಢೊೇಿಂಗಿಎಿಂದು ಕರೆಯುತೆತೆೇನೆ. ನಿೇವು
ಮೊದಲು ಗೊೇಮ್ತೆಯನುನು ಅರ್ಸ ಮ್ಡಿಕೊಳಳಾ
ಬೆೇಕ್ದೆಎಿಂದುರ್ಜಯಾಪ್ಲರುಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ಸೆಗಣಿಹ್ಗೂಗೊೇಮೂತರೆಬಳಸನೆೈಸಗಿ್ಸಕಕೃರ್
ಮ್ಡಿದ್ಗ ದೆೇವರು ಸಿಂತೃಪತೆನ್ಗುತ್ತೆನೆ. ರೆೈತರು
ರ್ಸ್ಯನಿಕ ಆಧರತ ಕೃರ್ ಬಿಡಬೆೇಕು ಎಿಂದೂ
ಅವರುಕರೆನಿೇಡಿದ್್ದರೆ.

ಹಾಲು ಕೊಡದ ಗೊೇವುರಳನುನು ಹೊರರಟುಟವ 
ಹೆಂದೂರಳು ಢೊೇೆಂಗಿ : ರಾಜ್ಯಪಾಲ ದೆೇವವ್ರತ

ರೆೇತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅೆಂಧರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ

Required
 office work & reception for 

PU science college (2 ladies) 
with accommodation, Boys 
hostel warden, DTP worker 
for question paper typing. 

Location: Davangere. Contact : 
87628 67557, 99168 18369

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ಅಡುಗೆಭಟಟ್ರು,ಸವ್ಸರ್,
ಕ್ಲಿೇನರ್ಕೆಲಸಮ್ಡಲು
ಬೆೇಕ್ಗಿದ್್ದರೆ.ಸಿಂಪಕ್್ಸಸ

ನಿಸರನಾ ಫಾ್ಯಮಲ್ ರೆಸೊಟೇರೆೆಂಟ್

90083 45177

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ 
ಬೆಳ್ಳಾಡಿಗಲ್ಲಿಯ

ಪ್ರಸ್ಕ್ಲಿತ್ಸೆಿಂಟರ್ಇರುವ
ಬಿಲ್್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಸೆಕೆಿಂಡ್ಫಲಿೇರ್ನಲ್ಲಿ
ಸಿಂಗಲ್ಬೆಡ್ರೂಿಂನಮನೆಮತುತೆ
ಗೌರೆಿಂಡ್ಫಲಿೇರ್ನಲ್ಲಿಡಬಲ್ಬೆಡ್

ರೂಿಂನಮನೆಬ್ಡಿಗೆಗೆಇವೆ.
99865 44132

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 8 - ಜಿಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಸಜನಿಕ
ಶಕಷಿಣ ಇಲ್ಖೆ ವತಿಯಿಿಂದ ನಡೆಸದ ಕಲಿಸಟ್ರ್
ಮಟಟ್ದ ಪರೆತಿಭ್ ಕ್ರಿಂಜಿ ಮತುತೆ ಕಲೊೇತಸ್ವ
ಪೌರೆಢಶ್ಲ್ ವಿಭ್ಗದಲ್ಲಿ 10ನೆೇ ತರಗತಿಯ
ಅಜಯ್ ಕುಮ್ರ್ ಆರ್. 9ನೆೇ ತರಗತಿಯ
ಶೆರೆೇಯಸ್ ಎಿಂ. ಕ್್ವಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪರೆರಮ ಸ್ಥೆನ
ಪಡೆದಿದ್್ದರೆ.

ಭರತನ್ಟಯಾದಲ್ಲಿ 10ನೆೇ ತರಗತಿಯ ಕವನ
ದಿ್ವತಿೇಯ ಸ್ಥೆನ, ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೇಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಿರೆನ್
ಕೌಸರ್ ಪರೆರಮ, ಕವ್ಲ್ನಲ್ಲಿ  ತೃತಿಯ ಸ್ಥೆನ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ಶ್ಹದ್ಅಕ್ೇಬ್ಖ್ನ್,ಮಲ್ಲಿಕ್

ರಹ್ನ್, ಅಬೂಬಕಿರ್ ಸದಿ್ದೇಕ್,ಮೊಹಮ್ಮದ್ಅಯ್ನ್,ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶ್ಹದ್,ಈಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳು
ಜಯಗಳಿಸದ್್ದರೆ.ವಿಜೆೇತವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳನುನುಶ್ಲ್ಆಡಳಿತಮಿಂಡಳಿಸಿಂಸ್ಥೆಪಕಕ್ಯ್ಸದಶ್ಸಶರೆೇಮತಿಶೃತಿ
ಎಸ್.ಎಿಂ.ಮಿಂಜುನ್ರಸ್್ವಮಿಮತುತೆಶಕಷಿಕವೃಿಂದದವರುಅಭಿನಿಂದಿಸದ್್ದರೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 8 - ನಗರದ ವಿಶ್ವಭ್ರತಿ
ವಿದ್ಯಾಪಿೇಠ ಪೌರೆಢಶ್ಲೆಯ ಕ್ರೆೇಡ್ಪಟುಗಳು
100,200,400ಮಿೇಟರ್ಓಟದಲ್ಲಿಪರೆರಮ,
ಗುಿಂಡುಎಸೆತ,ಜ್ವಲ್ನ್ಥೊರೆೇಪರೆರಮಸ್ಥೆನ,
ರಲೆೇಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಕ, ಬ್ಲಕ್ಯರು ದಿ್ವತಿೇಯ
ಸ್ಥೆನ,ಜಿಲ ಲ್ಿಮಟಟ್ದಕುಸತೆಪಿಂದಯಾದಲ್ಲಿಮೂವರು
ಪರೆರಮಸ್ಥೆನಪಡೆದುತ್ಲೂಲಿಕುವಿಭ್ಗಮಟಟ್ಕೆಕಿ
ಆಯಕಿಯ್ಗಿದ್್ದರೆ. ವಿಜೆೇತರನುನು ಸಿಂಸೆಥೆಯ
ಕ್ಯ್ಸದಶ್ಸಗಳು,ಪೌರೆಢಶ್ಲೆಯವಗ್ಸದವರು
ಅಭಿನಿಂದಿಸದ್್ದರೆ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಲ್ಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಹಗಲುಪ್ಳೆಯಕೆಕಿ
ಸೂಪರ್ವೆೈಸರ್ಬೆೇಕ್ಗಿದ್್ದರೆ.
ಸಿಂಬಳದೊಿಂದಿಗೆಊಟ,ವಸತಿ

ಸೌಲಭಯಾವಿರುತತೆದೆ.
ಸೆಂಪಕ್ನಾರ : 63639-54459

ಇೆಂದು `ಲಕ್್ಕಮಾ್ಯನ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುರಡೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ,ಸೆ.8-ಪವರ್ಸ್ಟ್ರ್ದಿ.ಪುನಿೇತ್ರ್ಜ್ಕುಮ್ರ್

ಅವರಅಭಿನಯದಕೊನೆಯಚ್ತರೆ`ಲಕ್ಕಿಮ್ಯಾನ್'ಚ್ತರೆನ್ಳೆದಿನ್ಿಂಕ9
ರಿಂದುಶುಕರೆವ್ರತೆರೆಕ್ಣಲ್ದು್ದ,ನಗರದಅಶೊೇಕಚ್ತರೆಮಿಂದಿರದಲ್ಲಿ
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಿಂಟೆಗೆ ಅಭಿಮ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಹವಿತರಸಲ್ಗುವುದುಎಿಂದು
ಅಖಿಲಕನ್್ಸಟಕಡ್.ರ್ಜ್ಕುಮ್ರ್ಅಭಿಮ್ನಿಸಿಂಘಗಳಒಕೂಕಿಟ,
ಡ್. ಶವರ್ಜ್ ಕುಮ್ರ್ ಅಭಿಮ್ನಿಗಳ ಸಿಂಘ ಹ್ಗೂ ಪುನಿೇತ್
ರ್ಜ್ಕುಮ್ರ್ ಅಭಿಮ್ನಿಗಳ ಸಿಂಘಗಳ ಸಿಂಯುಕ್ತೆಶರೆಯದಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಲಿಧಯಾಕಷಿಯೇಗೆೇಶ್ಸುದಿ್ದಗೊೇರ್ಠಿಯಲ್ಲಿತಿಳಿಸದರು.

ಪುನಿೇತ್ ರ್ಜ್ಕುಮ್ರ್ ಅವರ ಭ್ವಚ್ತರೆದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ
ತಿಂದೆ ಡ್. ರ್ಜ್ಕುಮ್ರ್ ಅವರ ಭ್ವಚ್ತರೆವನೂನು ಸಹ
ಪರೆದಶ್ಸಸುವಿಂತೆಅವರುಮನವಿಮ್ಡಿದರು.

ಅಶೊೇಕಚ್ತರೆಮಿಂದಿರದಮ್ಲ್ೇಕಲಕ್ಷಿ್ೇಕ್ಿಂತರೆಡಿ್ಡಮ್ತನ್ಡಿ,
ರ್ಜಯಾದಲ್ಲಿಚ್ತರೆಮಿಂದಿರಗಳುನರಟ್ದಲ್ಲಿದು್ದ,ಈಗ್ಗಲೆೇ50ಚ್ತರೆಮಿಂದಿರ
ಗಳುಮುಚಚಿಲ್ಪಟಿಟ್ವೆ.ದ್ವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇಮೂರುಚ್ತರೆಮಿಂದಿರಗಳು
ಮುಚ್ಚಿವೆಎಿಂದರು.ಪತಿರೆಕ್ಗೊೇರ್ಠಿಯಲ್ಲಿಬಿ.ವ್ಸುದೆೇವ್,ಬಿ.ಹರೇಶ್,
ಗಣೆೇಶ್ಮತಿತೆತರರುಉಪಸಥೆತರದ್ದರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಕುಡಿವ ನಿೇರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲೆ ವ್ಯತ್ಯಯ
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.8- ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸ ಇಲ್ಖೆಯಿಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಲಸರ ಯೇಜನೆಯ ಕ್ಮಗ್ರ

ಕೆೈಗೊಳಳಾಲ್ಗುತಿತೆದು್ದ, ಕ್ಮಗ್ರಪೂಣ್ಸಗೊಿಂಡವಿದ್ಯಾನಗರ,ಆಿಂಜನೆೇಯಬಡ್ವಣೆ, ತರಳಬ್ಳುಬಡ್ವಣೆ,
ಸದ್ದವಿೇರಪ್ಪಬಡ್ವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ್ಡಿದು್ದದಿನ್ಿಂಕ10ರಶನಿವ್ರಪೆೈಪ್ಜೊೇಡಣ್ಕ್ಯ್ಸನಡೆಯಲ್ರುವುದರಿಂದ
ನಿೇರನಪೂರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿವಯಾತಯಾಯವ್ಗಲ್ದೆ.ಯ್ವುದೆೇತರಹದತೊಿಂದರೆಗಳುಕಿಂಡುಬಿಂದಲ್ಲಿ(ಹೊಸನಳಸಿಂಪಕ್ಸ
ನಿೇಡದಿರುವುದು, ನಳದಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಬ್ರದಿರುವುದು ಮತುತೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸದ ನಳ ಸಿಂಪಕ್ಸದಲ್ಲಿ ನಿೇರು
ಸೊೇರಕೆಯ್ಗುತಿತೆದು್ದ)ಜಲಸರಯೇಜನೆಯನ್ಗರಕಸೆೇವ್ಕೆೇಿಂದರೆದದೂರವ್ಣಿಸಿಂಖೆಯಾ9036544419ಗೆ
ಕರೆಮ್ಡಿತಮ್ಮಕುಿಂದು-ಕೊರತೆಗಳನುನುನಿವ್ರಸಕೊಳಳಾಬಹುದ್ಗಿದೆಎಿಂದುನಗರಪ್ಲ್ಕೆಆಯುಕತೆರುತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

ನರರದ ಶಿ್ರೇ ಅನನುಪೂಣೆೇನಾಶವಾರಿ 
ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 8 - ನಗರದ ಶರೆೇ ಡಿ.
ದೆೇವರ್ಜಅರಸುಬಡ್ವಣೆ̀ ಎ'ಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಶರೆೇ ಮ್ತ್ ಅನನುಪೂಣೆೇ್ಸಶ್ವರ ದೆೇವಸ್ಥೆನದಲ್ಲಿ
ನ್ಡಿದು್ದ ದಿನ್ಿಂಕ 10ರ  ಶನಿವ್ರ ಅನಿಂತನ
ಹುಣಿಣುಮ ಪರೆಯುಕತೆ  ನವಗರೆಹ ಹೊೇಮ, ಶರೆೇ
ಸತಯಾನ್ರ್ಯಣ ಸ್್ವಮಿ ಪೂಜ್ ಕಥ್, ಶರೆೇ
ಮ್ತ್ಅನನುಪೂಣೆೇ್ಸಶ್ವರಗೆಮಹ್ಮಿಂಗಳ್ರತಿ,
ಪರೆಸ್ದವಿನಿಯೇಗನಡೆಯಲ್ದೆ.ಮುದೆೇಗೌಡುರೆಗಿರೇಶ್ಹ್ಗೂಸಹ
ಕುಟುಿಂಬದವರು ಪೂಜ್ ಸೆೇವ್ಕತ್ಸರ್ಗಿದ್್ದರೆ ಎಿಂದು ದೆೇವಸ್ಥೆನ
ಸಮಿತಿಅಧಯಾಕಷಿಆರ್.ಜಿ.ನ್ಗೆೇಿಂದರೆಪರೆಕ್ಶ್ತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೆಂಜಿ : ಎರಎೆಂ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾಥೆನ

ವಿಶವಾಭಾರತ್ ಶಾಲೆ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು ಸ್ಪಧೆನಾರಳಿಗೆ ಆಯ್್ಕ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.8-ರೊೇಟರ ಕಲಿಬ್ಆಫ್ಬೆಿಂಗಳ್ರುಜಿಂಕಷಿನ್,
ಶರೆೇ ಭಗವ್ನ ಮಹ್ವಿೇರ್ ವಿಕಲ್ಿಂಗ ಸಹ್ಯತ ಸಮಿತಿ ಜೆೈಪುರ್
ಹ್ಗೂಶರೆೇಶೃಿಂಗೆೇರಪಿೇಠಚ್ರಟೆೇಬಲ್ಟರೆಸ್ಟ್ನವರು2ನೆೇವರ್ಸದ
ಉಚ್ತಮಗ್ಕೃತಕಅಿಂಗಜೊೇಡಣೆಶಬಿರವನುನುಇದೆೇದಿನ್ಿಂಕ15
ರಿಂದ18ರವರೆಗೆಶರೆೇಚಿಂದರೆಶೆೇಖರ್ಭ್ರತಿಕಲ್ಯಾಣಮಿಂಟಪ,ನಿಂ.
29/1,ಪಿಂಪ್ಮಹ್ಕವಿರಸೆತೆ,ಶಿಂಕರಪುರಿಂ,ಬೆಿಂಗಳ್ರು-560004
ಇಲ್ಲಿಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಜಿಲೆಲಿಯವಿಕಲಚೆೇತನರುಶಬಿರದಲ್ಲಿನೊೇಿಂದಣಿಮ್ಡಿಸಬಹುದು.
ವಿಕಲಚೆೇತನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಹತಿಗ್ಗಿಲಕ್ಷಿ್- 6361077503,
ಪವಿತರೆ - 9538454596, ಭೂಮಿಕ್ - 9900647879, ನಿತು
ಸರ್ಫ್ (ಪೆರೆಸಡೆಿಂಟ್)-9880007877, ಮಿೇರ್ದೆೇಶ್ ಪ್ಿಂಡೆ
(ಸೆಕೆರೆಟರ)-9448385616, ಸಿಂಜಯ್ ಗಗ್್ಸ ಸ.
ಎಸ್(ಡೆೈರೆಕಟ್ರ್)–9900955009,ಶಿಂಕರ್ಲ್ಲ್ಅಗರ್ವ್ಲ್
–(ಚೆೇರಮನ್)9342069904 ಸಿಂಖೆಯಾಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಕ್್ಸಸಬಹು
ದ್ಗಿದೆ ಎಿಂದು ಜಿಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೆೇತನರ ಹ್ಗೂ ಹರಯ ನ್ಗರಕರ
ಸಬಲ್ೇಕರಣ್ಧಿಕ್ರ ಡ್.ಕೆ.ಕೆ.ಪರೆಕ್ಶ್ತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

15ರಿೆಂದ ಉಚಿತ ಮೆಗಾ  
ಕೃತಕ ಅೆಂರ ಜೊೇಡಣೆ ಶಿಬಿರ

ಮಾಯಕೊೆಂಡ : 
ರಾಳೆ ಚುರಾವಣಾ 
ಬಹಷಾ್ಕರ - ಸಭೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ,ಸೆ.
8-ಮ್ಯಕೊಿಂಡ
ಗ್ರೆಮವನುನುತ್ಲೂಲಿಕು
ಕೆೇಿಂದರೆವನ್ನುಗಿಘೊೇರ್ಸದಿದ್ದರೆ
ಮುಿಂಬರುವ2023ರ
ವಿಧ್ನಸಭ್
ಚುನ್ವಣೆಯನುನು
ಬಹರಕಿರಸುವಬಗೆಗೆ
ಚಚ್್ಸಸಲುನ್ಡಿದು್ದದಿನ್ಿಂಕ
10ರಶನಿವ್ರಬೆಳಿಗೆಗೆ10
ಗಿಂಟೆಗೆಮ್ಯಕೊಿಂಡ
ಆಿಂಜನೆೇಯಸ್್ವಮಿ
ದೆೇವಸ್ಥೆನದಲ್ಲಿತುತು್ಸಸಭೆ
ಕರೆಯಲ್ಗಿದೆಎಿಂದು
ಮ್ಯಕೊಿಂಡತ್ಲೂಲಿಕು
ಹೊೇರ್ಟಸಮಿತಿ
ಅಧಯಾಕಷಿಎಿಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಶ್ಸತೆರಿ
ತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

ರಡರಲ್ ಅಬನಾನ್ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಸಭೆ ಇೆಂದು
ಹೂವಿನಹಡಗಲ್ಯ  ಹಡಗಲ್ ಅಬ್ಸನ್ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟಿವ್

ಬ್ಯಾಿಂಕ್ನ ವ್ರ್್ಸಕಮಹ್ಜನ ಸಭೆಯು ಅಧಯಾಕಷಿ ಎಿಂ.ನ್ಗಭೂರಣ್
ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೆೇಣುಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪರೆಧ್ನ ಕಚೆೇರಯಲ್ಲಿ ಇಿಂದು
ನಡೆಯಲ್ದೆಎಿಂದುಪರೆಧ್ನವಯಾವಸ್ಥೆಪಕಕೆ.ಸದ್ನಿಂದತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ರಣೆೇಶ ವಿಸಜನಾರೆ
ಬಿಂಬೂಬಜ್ರ್ನಲ್ಲಿರುವಶರೆೇಮಲ್ಲಿಕ್ಜು್ಸನಸ್್ವಮಿದೆೇವಸ್ಥೆನದ

ಆವರಣದಲ್ಲಿನಡೆಯುತಿತೆರುವಗಣೆೇಶೊೇತಸ್ವದಲ್ಲಿಇಿಂದುವಿವಿಧಕಲ್
ತಿಂಡಗಳೊಿಂದಿಗೆಮರವಣಿಗೆಮೂಲಕಗಣೆೇಶವಿಸಜ್ಸನೆನಡೆಯಲ್ದೆ.

ನರರದ ಎಪ್ಎೆಂರ ಯಾಡ್ನಾ  
ರಣೆೇಶ ವಿಸಜನಾರೆ ಇೆಂದು 

ಎಪಿಎಿಂಸಯ್ಡ್್ಸ ಶರೆೇ ವಿನ್ಯಕ ಸ್್ವಮಿ ದೆೇವಸ್ಥೆನ ಸಮಿತಿ
ವತಿಯಿಿಂದ ಹಮಿ್ಮಕೊಿಂಡಿರುವ ಗಣೆೇಶೊೇತಸ್ವದ ಅಿಂಗವ್ಗಿ  ಇಿಂದು
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಿಂಟೆಗೆ ಅನನುಸಿಂತಪ್ಸಣೆ, ಮಧ್ಯಾಹನು 3.30 ಕೆಕಿ  ಬ್ಜ್
ಭಜಿಂತಿರೆಗಳೊಿಂದಿಗೆ ಶರೆೇ ವಿನ್ಯಕ ಸ್್ವಮಿಯನುನು ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಕೊಿಂಡೊಯು್ದವಿಸಜಿ್ಸಸಲ್ಗುವುದು.

ರಾಳೆ ಸಾಮೂಹಕ ಶಿ್ರೇ ಗಾಯತ್್ರ ಪೂಜೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.8- ಶರೆೇ ಗ್ಯತಿರೆ ಪರವ್ರದ ಆಶರೆಯದಲ್ಲಿ

ಅನಿಂತನ ಹುಣಿಣುಮ ಅಿಂಗವ್ಗಿ ಸ್ಮೂಹಕ ಶರೆೇ ಗ್ಯತಿರೆ ಪೂಜೆ,
ಉಪ್ಸನೆ,ಸ್ಮೂಹಕಶರೆೇಗ್ಯತಿರೆಪೂಜ್ಕ್ಯ್ಸಕರೆಮವುನ್ಡಿದು್ದ
ದಿನ್ಿಂಕ10ರಶನಿವ್ರಬೆಳಿಗೆಗೆ7ಗಿಂಟೆಗೆಸ್ಮೂಹಕಶರೆೇಗ್ಯತಿರೆ
ಪೂಜೆ ಹ್ಗೂ ಉಪ್ಸನೆ ಕ್ಯ್ಸಕರೆಮವನುನು ನಗರದ ಜಯದೆೇವ
ವೃತತೆದಲ್ಲಿರುವಶರೆೇಶಿಂಕರಮಠದಲ್ಲಿನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಚಿತ್ರಗಿೇತೆರಳ ಕರೊೇಕೆ ಗಾಯನ ಸ್ಪಧೆನಾ
ನಿಟುಟ್ವಳಿಳಾಯ ಜ್್ಞನಸೌರಭ ಸ್ಿಂಸಕಿಕೃತಿಕ ಹ್ಗೂ ಶಕಷಿಣ ಟರೆಸ್ಟ್

ಆಶರೆಯದಲ್ಲಿಶಕಷಿಕರದಿನ್ಚರಣೆಅಿಂಗವ್ಗಿಶಕಷಿಕಹ್ಗೂಶಕಷಿಕ್ಯರಗೆ
ಕನನುಡ ಚ್ತರೆಗಿೇತೆಗಳ ಕರೊೇಕೆ ಗ್ಯನ ಸ್ಪಧೆ್ಸ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಇಿಂದು
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30ಕೆಕಿಪಿಬಿ.ರಸೆತೆಯಗಿೇತ್ಮಿಂದಿರದಲ್ಲಿಏಪ್್ಸಡ್ಗಿರುವ
ಸ್ಪಧೆ್ಸಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿನಿವೃತತೆಶಕಷಿಕರುಹ್ಗೂಜಿಲ್ಲಿಉತತೆಮಶಕಷಿಕಶಕಷಿಕ್
ಪರೆಶಸತೆಪುರಸಕಿಕೃತರಗೆಸನ್್ಮನಕ್ಯ್ಸಕರೆಮಹಮಿ್ಮಕೊಳಳಾಲ್ಗಿದೆಎಿಂದು
ಜ್್ಞನಸೌರಭಸಿಂಸೆಥೆಯಟರೆಸಟ್ನಡಿ.ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ಪತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.



ದಾವಣಗೆರೆ 
ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 09, 2022ಮಧ್ಯ ಕರಾನಾಟಕದ ಆಪ್ತ ಒಡರಾಡಿ

ಸೆಂಪಾದಕರು : 
ವಿಕಾಸ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಮೆಳೆಳೇಕಟೆಟ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರನಾ, ಹಾವೆೇರಿ, ಶಿವಮೊರ್ಗ, ವಿಜಯನರರ, ಚಿಕ್ಕಮರಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ರದರ ಜಿಲೆಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೊೆಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ಬಿೆಂಗಳ್ರು,ಸ.ೆ8-ರ್ಜಯಾದಲ್ಲಿಕ್ಿಂಗೆರೆಸ್
ಅಧಿಕ್ರಕೆಕಿ ಬರುವುದನುನು ತಡಯೆಲು
ಬಿಜಪೆಿಯು ಜಡೆಿಎಸ್ ನರೆವಿನ ನಿರೇಕೆಷಿಯನುನು
ಎದುರುನೊೇಡುತಿತೆದ.ೆ

ಮುಿಂಬರುವ ವಿಧ್ನಸಭೆ ಚುನ್ವಣೆ
ಫಲ್ತ್ಿಂಶಮತೆತೆಅತಿಂತರೆವ್ಗಲ್ದೆಎಿಂಬುದನುನು
ಹಲವು ಸಮಿೇಕೆಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅರತಿರುವ
ಬಿಜಪೆಿಯಕೆೇಿಂದರೆನ್ಯಕರು,ಕ್ಿಂಗೆರೆಸ್ಕಟಿಟ್
ಹ್ಕಲು ಜಡೆಿಎಸ್ನ ಪರೊೇಕಷಿ ಸಹ್ಯಕೆಕಿ
ಆಸಕ್ತೆತೊೇರದ್್ದರ.ೆ

ಜಡೆಿಎಸ್ ವರರಠಿ ಹಚೆ್.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರು
ಹ್ಗೂಮ್ಜಿಮುಖಯಾಮಿಂತಿರೆಹಚೆ್.ಡಿ.ಕುಮ್
ರಸ್್ವಮಿಅವರೊಿಂದಿಗೆದಹೆಲ್ಬಿಜಪೆಿನ್ಯ
ಕರುಅನೌಪಚ್ರಕವ್ಗಿಪರೆಸ್ತೆಪಮ್ಡಿದ್್ದರ.ೆ

ಜಡೆಿಎಸ್ಸ್ವಿಂತಬಲದಮೇಲೆಅಧಿಕ್ರಕೆಕಿ
ಬರದಿದ್ದರೂ ಕಲೆವು ಕೆಷಿೇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ತನನು
ಪ್ರೆಬಲಯಾವನುನು ಉಳಿಸಕೊಿಂಡಿದ.ೆ ಇಲಲಿದಿರುವ

ಕಡೆಬಲಗೊಳುಳಾವಪರೆಯತನುಮ್ಡುತಿತೆದ.ೆ
ಮೈತಿರೆ ಸಕ್್ಸರದ ಪತನದ ನಿಂತರ ಕ್ಿಂ

ಗೆರೆಸ್-ಜಡೆಿಎಸ್ಸಿಂಬಿಂಧಸರಪಡಿಸಲ್ಗದರುಟ್
ಹಳಸದ.ೆ ಇದನುನು ಅಸತೆರಿ ಮ್ಡಿಕೊಳುಳಾವ
ಬಿಜಪೆಿಯು ತನನು ಶತುರೆವ್ದ ಕ್ಿಂಗೆರೆಸ್,
ಜಡೆಿಎಸ್ ಗೂ ಶತುರೆ. ಶತುರೆವನುನು ಶತುರೆವಿನ
ಮೂಲಕಹಣಿಯುವತಿಂತರೆರೂಪಿಸದ.ೆ

ಇದಕೆಕಿ ಪುರ್ಠಿ ನಿೇಡುವಿಂತೆ ಹಚೆ್.ಡಿ.
ಕುಮ್ರಸ್್ವಮಿ ದಹೆಲ್ಯಲ್ಲಿ ನ್ಲೆಕಿೈದು
ದಿನಗಳಿಿಂದ ಬಿೇಡುಬಿಟಿಟ್ದ ್್ದರ.ೆ ದಹೆಲ್ಯ

ದೆೇವೆೇಗೌಡರ ನಿವ್ಸದಲೆಲಿೇ ಉಳಿದು
ಕೊಿಂಡಿರುವ ಕುಮ್ರಸ್್ವಮಿ ನಡೆ ನಿಗೂಢ
ವ್ಗಿದ.ೆ ಯ್ರನುನು ಸಿಂಪಕ್್ಸಸದ್ದರು, ಯ್ವ
ಚುನ್ವಣ್ತಿಂತರೆರೂಪಿಸುತಿತೆದ ್್ದರೆಎಿಂಬುದು
ರ್ಜಕ್ೇಯವ್ಗಿಭ್ರೇಕುತೂಹಲಕರೆಳಿಸದ.ೆ

ದಹೆಲ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಮ್ರಸ್್ವಮಿ
ಕ್ಯ್ಸತಿಂತರೆದ ಬಗೆಗೆ ಕ್ಿಂಗೆರೆಸ್ಗೆ
ದಿಗಿಲುಿಂಟ್ಗಿದ.ೆ ದಹೆಲ್ಯ ಕ್ಿಂಗೆರೆಸ್
ಮುಖಿಂಡರ ಮೂಲಕ ಕುಮ್ರಸ್್ವಮಿ ಅವರ
ಗೌಪಯಾನಡೆಬೆೇಧಿಸುವಯತನುವನುನುಮ್ಡಿದ್್ದರ.ೆ

ಬಿಜಪೆಿನ್ಯಕರುಹ್ಗೂಕುಮ್ರಸ್್ವಮಿ
ಭೆೇಟಿಯ್ಗಿಮ್ತುಕತೆನಡಸೆದ್್ದರಯೆೇಎಿಂಬ
ಅನುಮ್ನ ಕ್ಿಂಗೆರೆಸ್ ನ್ಯಕರನುನು
ಕ್ಡತೊಡಗಿದ.ೆ

ಬಹರಿಂಗವ್ಗಿ ಕ್ಿಂಗೆರೆಸ್ ಮತುತೆ
ಬಿಜಪೆಿಯಿಿಂದಸಮ್ನಅಿಂತರಕ್ಯು್ದಕೊಿಂಡು
ಚುನ್ವಣೆಎದುರಸುವುದ್ಗಿ

ದೆೇವೆೇಗ್ಡರ  
ಪಕ್ಷದ ಪರೊೇಕ್ಷ ರೆರವಿಗೆ 

ಕೆೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಆಸಕ್್ತ

ನವದಹೆಲ್,ಸ.ೆ8-ನಿೇಟ್-ಯುಜಿಪರೆವೆೇಶ
ಪರೇಕೆಷಿಯ ಫಲ್ತ್ಿಂಶ ಪರೆಕಟಿಸಲ್ಗಿದು್ದ,
ರ್ಜಸ ಥ್ೆನದ ತನಿಶಕಿ ಅವರುಮೊದಲ ರ್ಯಾಿಂಕ್
ಪಡದೆಿದ್್ದರ.ೆ ನ್ಲ್ವರು ಅಭಯಾಥಿ್ಸಗಳು ನಿೇಟ್
ಪರೇಕೆಷಿ ಯಲ್ಲಿ 720ಕೆಕಿ 715 ಅಿಂಕಗಳನುನು
ಪಡದೆಿದ್ದರು.ಆದರ,ೆರ್ರ್ಟ್ರಿೇಯಪರೇಕ್ಷಿಸಿಂಸೆಥೆ
ರೂಪಿಸರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ, ತನಿಶಕಿ
ಮೊದಲಸ್ಥೆನಪಡದೆಿದ ್್ದರ.ೆ

ದಹೆಲ್ಯ ವತಸ್ ಆಶಶ್ ಬ್ತರೆ ಎರಡನೆೇ
ಸ್ಥೆನ, ಹೃಸಕೆೇಶ್ ನ್ಗಭೂರಣ್ ಗಿಂಗೂಲ್
ಮೂರನೆೇ ಸ್ಥೆನ ಹ್ಗೂ ಕನ್್ಸಟಕದ ರುಚ್

ಪವ್ಶೆನ್ಲಕಿನೆೇಸ್ಥೆನಪಡದೆಿದ ್್ದರ.ೆ
ಅಭಯಾಥಿ್ಸಗಳು ಸಮ್ನ ಅಿಂಕ ಪಡದೆ್ಗ

ಜಿೇವಶ್ಸತೆರಿದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸದ ಅಿಂಕಗಳಿಗೆ ಆದಯಾತೆ
ನಿೇಡುವುದೂಸೆೇರದಿಂತೆಒಿಂಭತುತೆಮ್ನದಿಂಡ
ಗಳಮೂಲಕರ್ಯಾಿಂಕ್ಿಂಗ್ನಿಧ್ಸರಸಲ್ಗುವುದು.

ಬುಧವ್ರ  ನಿೇಟ್ ಫಲ್ತ್ಿಂಶ ಪರೆಕಟಿಸ
ಲ್ಗಿದು್ದ, 17.64ಲಕಷಿ ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳಪೆೈಕ್ 9,
93,069ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳುರ್ಯಾಿಂಕ್ಿಂಗ್ಅಹ್ಸತೆ
ಪಡದೆುಕೊಿಂಡಿದ್್ದರ.ೆ ಅಹ್ಸತ್ ಪರೇಕೆಷಿಯಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳಿಗೆಹೊೇಲ್ಸದರೆ 1.3ಲಕಷಿಹಚೆುಚಿ
ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸನಿಯರುರ್ಯಾಿಂಕ್ಿಂಗ್ಪಡದೆಿದ ್್ದರ.ೆ

ಜಗಳ್ರು, ಸೆ. 8- ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ
ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಿಂದ ಭ್ರೇ
ಪರೆಮ್ಣದಲ್ಲಿಮಳೆಸುರಯುತಿತೆದು್ದ, ಕೆರೆ-
ಗೊೇಕಟೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಸಿಂಗರೆಹವ್ಗಿದು್ದ,
ಸತತಮಳೆಗೆತ್ಲೂಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ44ಮನೆಗಳು
ಕುಸದಿವೆ, ನೂರ್ರುಎಕರೆಈರುಳಿಳಾ ಬೆಳೆ
ಹ್ನಿಯ್ಗಿದೆ.

ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗಿನ ವ್ಡಿಕೆ
ಮಳೆ 279 ಮಿ.ಮಿೇ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ
581 ಮಿ.ಮಿೇ. ಮಳೆಯ್ಗಿದು್ದ, ಶೆೇ.
81ರರುಟ್ಅಧಿಕಮಳೆಯ್ಗಿದೆ.ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಕ ಹ್ನಿ ಉಿಂಟ್ಗಿಲಲಿ ಎಿಂದು ಕೃರ್
ಇಲ್ಖೆಸಹ್ಯಕನಿದೆೇ್ಸಶಕಮಿರುನ್
ಕ್ಮ್ವತ್ತಿಳಿಸದರು.

ತ್ಲೂಲಿಕ್ನ ಪರೆಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ್ದ
ಮಕೆಕಿಜೊೇಳ34285,ಹತಿತೆ4416,ರ್ಗಿ
1661, ತೊಗರ 1565, ಜೊೇಳ 235,
ಸೂಯ್ಸಕ್ಿಂತಿ505ಮತುತೆಶೆೇಿಂಗ್10
ಸ್ವಿರಹೆಕೆಟ್ೇರ್ಬಿತತೆನೆಯ್ಗಿದೆ.

ಗಾ್ರಮರಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರರಳ ತೆಂಡ 

ಭೆೇಟಿ :  ತಹಶೇಲ್್ದರ್    ಸಿಂತೊೇಷ್
ಕುಮ್ರ್ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತೊೇಟಗ್ರಕ್
ಇಲ್ಖೆಸಹ್ಯಕನಿದೆೇ್ಸಶಕವೆಿಂಕಟೆೇಶ
ಮೂತಿ್ಸ, ಕೃರ್ ಇಲ್ಖೆ ಸಹ್ಯಕ
ನಿದೆೇ್ಸಶಕ ಮಿರುನ್ ಕ್ಮ್ವತ್, ಮತುತೆ
ಬಿಳಿಚೊೇಡು ಆರ್.ಐ. ಧನಿಂಜಯ್
ಹ್ಗೂ ಕಸಬ್ ಆರ್.ಐ. ಕುಬೆೇರನ್ಯಕಿ
ಹ್ಗೂ ಗ್ರೆಮ ಲೆಕ್ಕಿಧಿಕ್ರಗಳ ತಿಂಡ,
ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಹರೆೇಮಲಲಿನಹೊಳೆಗ್ರೆಮದಲ್ಲಿ

ಮಳೆಯಿಿಂದ ಹ್ನಿಯ್ಗಿರುವ ಈರುಳಿಳಾ
ಬೆಳೆಯನುನುಪರಶೇಲ್ಸದರು.

ಬಿಂಗ್ರಕಕಿನಗುಡ್ಡ, ಮ್ಳಮ್ಮನಹಳಿಳಾ,
ಚ್ಕಕಿಮಲಲಿನಹೊಳೆ, ಮರೆೇನಹಳಿಳಾ,
ತಮಲೆೇಹಳಿಳಾ, ಹನುಮಿಂತ್ಪುರ,
ಕಲೆಲಿೇದೆೇವರಪುರ, ಚ್ಕಕಿ ಉಜಿಜ್ನಿ,
ಸಿಂಗೆೇನಹಳಿಳಾ, ಸೊಕೆಕಿ, ಐನಹಳಿಳಾ,
ಸಿಂತೆಮುದ್್ದಪುರ, ಗೌಡಗೊಿಂಡನಹಳಿಳಾ
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ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭ್ಗಶಃ ಹ್ನಿಯ್ಗಿದೆ.
ಎರಡುಮನೆಗಳಿಗೆಪೂಣ್ಸಹ್ನಿಯ್ಗಿದೆ.

ಬಗೆಗೆೇನಹಳಿಳಾ, ಹರೆೇಮಲಲಿನಹೊಳೆ,
ಕಮಿಂಡಲಗುಿಂದಿಗ್ರೆಮಗಳಿಗೆಭೆೇಟಿನಿೇಡಿ
ಮನೆಹ್ಗೂಬೆಳೆಹ್ನಿಬಗೆಗೆಪರಶೇಲನೆ
ನಡೆಸದರು.

ಕಸಬ್ ಹೊೇಬಳಿ ವ್ಯಾಪಿತೆಯ
ಹರೆೇಮಲಲಿನಹೊಳೆ, ಕಮಿಂಡಲಗುಿಂದಿ,
ಸದ್ದಮ್ಮನಹಳಿಳಾ ಮುಿಂತ್ದ ಗ್ರೆಮಗಳಲ್ಲಿ
ಭ್ರೇ ಮಳೆಯಿಿಂದ ಹಳಳಾಗಳು ಹರದು
ಈರುಳಿಳಾಹೊಲಗಳಿಗೆನಿೇರುನುಗಿಗೆದು್ದ,80
ಹೆಕೆಟ್ೇರ್ ಪರೆದೆೇಶದಲ್ಲಿನ ಈರುಳಿಳಾ ಬೆಳೆಗೆ
ಹ್ನಿಯ್ಗಿದೆ. ಮಕೆಕಿಜೊೇಳ ಮತುತೆ ಹತಿತೆ
ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ನಿೇರು ನಿಿಂತಿದೆ.
ಮೂರುದಿನಗಳಿಿಂದನಿರಿಂತರವ್ಗಿಮಳೆ
ಸುರಯುತಿತೆದು್ದ,  ತ್ಲೂಲಿಕ್ನ ಜಗಳ್ರು,
ಭರಮಸಮುದರೆಕೆರೆ,ಮ್ಚ್ಕೆರೆಸೆೇರದಿಂತೆ
ಹಲವ್ರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹ್ಗೂ ಚೆಕ್
ಡ್ಯಾಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಿಂದ ನಿೇರು
ಹರದುಬರುತಿತೆದೆ.

ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ತಡೆಯಲು ಜೆಡಿಎಸ್ 
ರೆರವಿನ ನಿರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪ್

ನಿೇಟ್ ಫಲ್ತಾೆಂಶ : 9.93 ಲಕ್ಷ ರಾ್ಯೆಂಕ್

ಜರಳೂರು ; ಅಧಿಕ ಮಳೆ : ಕೆರೆ, ಗೊೇಕಟೆಟರಳಿಗೆ ನಿೇರು

ದ್ವಣಗೆರೆ,ಸೆ.8-2022ರನಿೇಟ್ಫಲ್ತ್ಿಂಶದಲ್ಲಿಇಲ್ಲಿನ
ಸರ್.ಎಿಂ. ವಿ ಕ್ಲೆೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳು ಅದಿ್ವತಿೇಯ
ಸ್ಧನೆಗೆೈದಿದ್್ದರೆ.720ಕೆಕಿ705ಅಿಂಕವನುನುಗಳಿಸರುವಕ್ಲೆೇಜಿನ
ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸರೊೇಹತ್ಆರ್.ಜೆ.ರ್ರಟ್ರಿಮಟಟ್ದಲ್ಲಿ42ನೆೇರ್�ಿಂಕ್
ಗಳಿಸದು್ದ,ಕೆಟಗರವಿಭ್ಗದಲ್ಲಿ38ನೆೇರ್�ಿಂಕ್ಗಳಿಸದ್್ದರೆ.

ರ್ರಟ್ರಿಮಟಟ್ದಲ್ಲಿಅತಿೇಹೆಚುಚಿಅಿಂಕಗಳಿಸರುವವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳ
ಪಟಿಟ್ಯಿಂತೆ ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸ ಗಳಿಸರುವ ಅಿಂಕವು 6ನೆೇ ಸ್ಥೆನದಲ್ದು್ದ,

ರ್ಜಯಾಮಟಟ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸ ಗಳಿಸರುವ ಅಿಂಕವು 3ನೆೇ ಅತಿೇ ಹೆಚುಚಿ ಅಿಂಕವ್ಗಿದೆ
ಮತುತೆದ್ವಣಗೆರೆನಗರದಈವರೆಗಿನನಿೇಟ್ಅಿಂಕಗಳದ್ಖಲೆಗಳನುನುಮಿೇರಹೊಸ
ಮೈಲ್ಗಲಲಿನುನುಸ್ಧಿಸರುವವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಕ್ಲೆೇಜುಹ್ಗೂನಗರಕೆಕಿ

ದ್ ವ ಣ ಗೆ ರೆ ,
ಸೆ.8- ನಗರದ ವಿಶ್ವ
ಚೆೇತನ ವಿದ್ಯಾನಿಕೆೇತನ
ಹ್ಗೂ ವಿದ್ಯಾಚೆೇತನ
ವಸತಿಯುತ ಪಿಯು
ಕ್ಲೆೇಜಿನವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸನಿ
ಮುರುಕ್ ಶರೆೇ ಬ್ರುಣಿ

ಅವರುವೆೈದಯಾಕ್ೇಯವೃತಿತೆಶಕಷಿಣಪರೇಕೆಷಿ(ನಿೇಟ್)ಯಲ್ಲಿಜಿಲೆಲಿಗೆಪರೆರಮಸ್ಥೆನಗಳಿಸದ್್ದರೆ.
ಮುರುಕ್ಶರೆೇಬ್ರುಣಿಅವರುಪರೆರಮಪರೆಯತನುದಲೆಲಿೇದೊಡ್ಡಸ್ಧನೆಮ್ಡಿದ್್ದರೆ.

720ಅಿಂಕಗಳಿಗೆ705ಅಿಂಕಪಡೆದುದೆೇಶಕೆಕಿ23ನೆೇಸ್ಥೆನ,ರ್ಜಯಾಕೆಕಿ

ನಿೇಟ್ : ಸರ್.ಎೆಂ.ವಿ. ಕಾಲೆೇಜಿನ 
ರೊೇಹತ್ ಅದಿವಾತ್ೇಯ ಸಾಧರೆ

ನಿೇಟ್ ಪರಿೇಕೆ್ಷ : ಚೆೇತನ ಸೆಂಸೆಥೆಯ 
ಮುರುಕ್ ಶಿ್ರೇ ಜಿಲೆಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 8 – ಪರೆಧ್ನಮಿಂತಿರೆ
ನರೆೇಿಂದರೆ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಗುರುವ್ರ
ಇಿಂಡಿಯ್ ಗೆೇಟ್ನಲ್ಲಿ 28 ಅಡಿ ಎತತೆರದ
ನೆೇತ್ಜಿ ಸುಭ್ಷ್ ಚಿಂದರೆ ಬೊೇಸ್ ಅವರ
ಪರೆತಿಮಅನ್ವರಣಗೊಳಿಸದ್್ದರೆ.

ಕೆೇಿಂದರೆ ಸಕ್್ಸರದ 13,450 ಕೊೇಟಿ
ರೂ.ಗಳ ಸೆಿಂಟರೆಲ್ ವಿಸ್ಟ್ ಯೇಜನೆಯ
ಭ್ಗವ್ಗಿಪರೆತಿಮನಿಮಿ್ಸಸಲ್ಗಿದೆ.

ಈ ಪರೆತಿಮಯು ಏಕ ಶಲೆಯದ್್ದಗಿದು್ದ, 280
ಟನ್ ತೂಕದ್್ದಗಿದೆ. ಪರೆತಿಮಗ್ಗಿ ಶಲೆಯನುನು
ತೆಲಿಂಗ್ಣದಿಿಂದ ದೆಹಲ್ಗೆ ತರಲ್ಗಿತುತೆ. ಎರಡು
ತಿಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರೆತಿಮ ರೂಪಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಇದೆೇ
ವೆೇಳೆಪರೆಧ್ನಮಿಂತಿರೆನರೆೇಿಂದರೆಮೊೇದಿಅವರುರ್ಜ
ಪರದಹೆಸರನುನುಕತ್ಸವಯಾಪರಎಿಂದುಬದಲ್ಸದ್್ದರೆ.

ಬಿರೆಟಿರರ ಕ್ಲದಲ್ಲಿಈಮ್ಗ್ಸವನುನು ಕ್ಿಂಗ್ಸ್ವೆೇ

ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಗುತಿತೆತುತೆ. ನಿಂತರ ಅದರ
ಹೆಸರನುನು ಹಿಂದಿ ಭ್ಷೆಯ ಸಮ್ನ್ರ್ಸಕ
ವ್ಗಿರ್ಜಪರಎಿಂದುಕರೆಯಲ್ಗುತಿತೆತುತೆ.

ಈ ವೆೇಳೆ ಮ್ತನ್ಡಿರುವ ಪರೆಧ್ನಿ,
ವಸಹ್ತುಶ್ಹ ಕ್ಲದ ಸಿಂಕೆೇತವನುನು
ಭ್ರತದಿಿಂದರದು್ದಗೊಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.ನೆೇತ್ಜಿ
ಅವರ ಪರೆತಿಮ ಸ್ಥೆಪನೆಯಿಿಂದ ಭ್ರತದ
ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ವಸಹ್ತುಶ್ಹ

ಪರೆಭ್ವಗಳೆಲಲಿವನುನುಬದಲ್ಸುವನಿಜವ್ದಪರೆಯ್ಣ
ಆರಿಂಭವ್ಗಿದೆಎಿಂದಿದ್್ದರೆ.

ಸೆಿಂಟರೆಲ್ವಿಸಟ್ಅನ್ವಯಹೊಸ ಸಿಂಸತ್ಕಟಟ್ಡ,
ಪರೆಧ್ನ ಮಿಂತಿರೆಗೆ ಹೊಸ ಕಚೆೇರ ಹ್ಗೂ ಹೊಸ
ನಿವ್ಸಗಳನುನುರೂಪಿಸಲ್ಗುವುದು.ಉಪರ್ರಟ್ರಿಪತಿಗೆ
ಹೊಸಮನೆಕಟುಟ್ವಜೊತೆಗೆಹೊಸಸಚ್ವ್ಲಯಗಳ್
ರೂಪುಗೊಳಳಾಲ್ವೆ.

ದೆರಲ್ ರಾಜಪಥವಿನುನು ಕತನಾವ್ಯಪಥ 

ಬಾಸ್ಮತ್ಯ್ೇತರ  
ಅಕ್್ಕ ರಫ್್ತನ ಮೆೇಲೆ 
ಶೆೇ.20ರ ತೆರಿಗೆ

ನವದೆಹಲ್,ಸೆ.8–ಬ್ಸ್ಮತಿಯೇತರ
ಅಕ್ಕಿರಫತೆನಮೇಲೆಕೆೇಿಂದರೆಸಕ್್ಸರ
ಶೆೇ.20ರತೆರಗೆವಿಧಿಸದೆ.ಮುಿಂಗ್ರು
ಹಿಂಗ್ಮಿನಲ್ಲಿಭತತೆದಬಿತತೆನೆ
ಕುಿಂಠಿತವ್ಗಿರುವಈಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿಈ
ಕರೆಮತೆಗೆದುಕೊಳಳಾಲ್ಗಿದೆ.

ಅರೆಪ್ಲ್ಶ್ಮ್ಡಿದಅಕ್ಕಿಯೂ
ಸೆೇರದಿಂತೆಎಲ್ಲಿರೇತಿಯಅಕ್ಕಿಗಳಮೇಲೆ
ತೆರಗೆಅನ್ವಯವ್ಗಲ್ದೆ.ಆದರೆ,
ಪರ್ಬ್ಯಿಲ್್ಡಅಕ್ಕಿಗೆತೆರಗೆವಿಧಿಸಲಲಿ.
ಶುಕರೆವ್ರದಿಿಂದಜ್ರಗೆಬರುವಿಂತೆ
ಆದೆೇಶಹೊರಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಪರೆಸಕತೆಮುಿಂಗ್ರುಹಿಂಗ್ಮಿನಲ್ಲಿ
383.99ಲಕಷಿಹೆಕೆಟ್ೇರ್ಪರೆದೆೇಶದಲ್ಲಿ
ಭತತೆದಬಿತತೆನೆಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ.ಇದುಕಳೆದ
ವರ್ಸಕೆಕಿಹೊೇಲ್ಸದರೆಶೆೇ.5.62ರರುಟ್
ಕಡಿಮಯ್ಗಿದೆ.

70 ವಷನಾ ಬಿ್ರಟನ್ 
ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ 
ಎಲ್ಜಬೆತ್ ನಿಧನ

ಲಿಂಡನ್,ಸೆ.8
-ಬಿರೆಟನ್ನಲ್ಲಿ
ಅತಯಾಿಂತಸುದಿೇಘ್ಸ
ಕ್ಲರ್ಣಿಯ್ಗಿದ್ದ
ಎರಡನೆೇಎಲ್ಜಬೆತ್
ಗುರುವ್ರ

ನಿಧನರ್ಗಿದ್್ದರೆ.ಅವರಗೆ96ವರ್ಸ
ವಯಸ್ಸ್ಗಿತುತೆ.

ಅವರು70ವರ್ಸಗಳಕ್ಲ
ರ್ಣಿಯ್ಗಿದು್ದಇತಿಹ್ಸವ್ಗಿದೆ.ಅವರು
ವಿಶ್ವದಅತಯಾಿಂತದಿೇಘ್ಸಕ್ಲಆಡಳಿತ
ನಡೆಸದವರಲ್ಲಿಒಬ್ಬರ್ಗಿದ್್ದರೆ.

ಗುರುವ್ರಬೆಳಿಗೆಗೆರ್ಣಿಆರೊೇಗಯಾದ
ಬಗೆಗೆತಿೇವರೆಕಳವಳ

ಹರಹರ,ಸೆ.8-ಇತಿಹ್ಸಪರೆಸದ್ದ
ಹರಹರದ ಆರೊೇಗಯಾ ಮ್ತೆಯ
ವ್ರ್್ಸಕ ಮಹೊೇತಸ್ವದ ಸೆೇವಿಂತಿಗೆ
ಹೂವಿನರಥೊೇತಸ್ವವಿಜೃಿಂಭಣೆಯಿಿಂದ
ನಡೆಯಿತು.

ಸಿಂಜೆದೆೇವ್ಲಯದಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಮ್ತೆ ಮೇರಯಮ್ಮನವರಗೆ ವಿಶೆೇರ
ಪೂಜೆಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸ, ರಥೊೇತಸ್ವಕೆಕಿ
ಚ್ಲನೆ ನಿೇಡಲ್ಯಿತು. ಮರವಣಿಗೆ
ಯಲ್ಲಿಭಜನೆ,ಡೊಳುಳಾಸೆೇರದಿಂತೆವಿವಿಧ
ಸ್ಿಂಸಕಿಕೃತಿಕ ಕಲ್ತಿಂಡಗಳು ಮರವಣಿಗೆ
ಯಲ್ಲಿಭ್ಗವಹಸಮರಗುತಿಂದವು.

ಮರವಣಿಗೆಯು ದೆೇವ್ಲಯದ
ಆವರಣದಿಿಂದ ಪ್ರೆರಿಂಭಗೊಿಂಡು, ಹಳೆ
ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆತೆ, ದೊಡಿ್ಡ ಬಿೇದಿ, ಟಿ.ಬಿ. ರಸೆತೆ,
ದೆೇವಸ್ಥೆನ ರಸೆತೆ, ರ್ಣಿ ಚೆನನುಮ್ಮ ವೃತತೆ,
ಮುಖಯಾ ರಸೆತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಂಚರಸ
ಪುನಃದೆೇವ್ಲಯದಆವರಣಕೆಕಿಬಿಂದು
ತಲುಪಿತು.

ಬೆಳಗೆಗೆ 6 ಗಿಂಟೆಯಿಿಂದ ಪೂಜ್
ವಿಧಿಗಳುಆರಿಂಭಗೊಿಂಡವು.ಬೆಳಗೆಗೆ 11
ಕೆಕಿಹರಹರಧಮ್್ಸಧಯಾಕಷಿಡ್.ಅಿಂತೊೇನಿ
ಪಿೇಟರ್ ಮಹೊೇತಸ್ವದ ಅಗರೆ ಪೂಜೆ

ನಡೆಸಕೊಟಟ್ರು.
ಆಶೇವ್ಸಚನ ನಿೇಡಿದ ಅವರು,

ಮೇರ ಮ್ತೆ ಕೆೇವಲ ಕೆರೆೈಸತೆ ಜನರಗೆ
ಮ್ತರೆ ಮ್ತೆಯಲಲಿ, ತ್ಯಿ
ಸ್ವ್ಸಜನಿಕರಗೆ ತ್ಯಿಯ್ಗಿದ್್ದರೆ.
ಅವರಆದಶ್ಸಗಳುತುಿಂಬ್ಅಪರೂಪ.
ಯೇಸುವಿಗೆಜನ್ಮನಿೇಡುವಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿ
ಒಿಂದು ದನದ ಕೊಟಿಟ್ಗೆಯನುನು
ಆಶರೆಯಿಸ,ಅಲ್ಲಿದ್ದಪ್ರೆಣಿಗಳನುನುಪಿರೆೇತಿಸ,
ದೆೈವತ್ವವನುನುಅನುಗರೆಹಸದಮಹ್ಮ್ತೆ
ಎಿಂದುನುಡಿದರು.

ಈ ಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬಗ್ಸದ
ಧಮ್್ಸಧಯಾಕಷಿ ರ್ಬಟ್್ಸ ಮಿರ್ಿಂಡ
ಇವರುಪೂಜ್ವಿಧಿನಡೆಸಕೊಟಟ್ರು.

ಮ್ಜಿ ಶ್ಸಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ಶವಶಿಂಕರ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಮೇರಯಮ್ಮ

ನರಜ್ತೆರೆಗೆನ್ಡಿನ್ದಯಾಿಂತಕೆರೆೈಸತೆಧಮ್ಸ
ದವರಲಲಿದೆ, ಇತರೆ ವಗ್ಸದವರು ಆಗ
ಮಿಸತ್ಯಿಯಆಶೇವ್್ಸದಪಡೆಯು
ವುದುಇಲ್ಲಿನವೆೈಶರಟ್್ಯಗಳನುನುಹ್ಗೂದೆೇವಿ
ಯವರಮಹಮಯನುನು ಎತಿತೆ ತೊೇರಸು
ತತೆದೆ. ಇಿಂತಹ ಶಕ್ತೆಯನುನು ಹೊಿಂದಿರುವ
ತ್ಯಿ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು
ಇಲ್ಲಿನಜನತೆಹೆಮ್ಮಪಟುಟ್ಕೊಳುಳಾವಿಂತಹ
ವಿಚ್ರವ್ಗಿದೆಎಿಂದುಹೆೇಳಿದರು.

ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಸಥೆಳಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದಿದ್ದ
50 ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚಿ ಧಮ್ಸ ಗುರುಗಳು,
ಧಮ್ಸಭಗಿನಿಯರು ಹ್ಜರದ್ದರು.
ಮಹೊೇತಸ್ವಕೆಕಿ ಸಹಸ್ರೆರು ಸಿಂಖೆಯಾಯಲ್ಲಿ
ಭ್ಗವಹಸದ್ದ ಭಕತೆರು ಸರತಿ ಸ್ಲ್ನಲ್ಲಿ
ಬಿಂದು ಆರೊೇಗಯಾಮ್ತೆಯ ದಶ್ಸನ
ಪಡೆದರು.

ಈಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿಶವಮೊಗಗೆದಡ್.
ಫ್ರೆನಿಸ್ಸ್ಸೆರವೇ,ಫ್ದರ್ಅಿಂತೊೇನಿ
ಪಿೇಟರ್,ಫ್ದರ್ಜೆೇಸುರಕಷಿಕನ್ರನ್,
ಫ್ದರ್ ಕೆ.ಎ. ಜ್ಜ್್ಸ ಬರೆದರ್,
ಸಿಂತೊೇರಆರೊೇಕಯಾಸ್್ವಮಿ,ಸುರೆೇಶ್,
ಡಿ ಫ್ರೆನಿಸ್ಸ್, ಲ್ರೆನ್ಸ್, ಸೆೇರದಿಂತೆ
ಮತಿತೆತರರುಉಪಸಥೆತರದ್ದರು.

ಸೆೇವೆಂತ್ಗೆ ತೆೇರರೆೇರಿದ ಆರೊೇರ್ಯ ಮಾತೆ

ಮಾತೆಗೆ ವಾರ್ನಾಕ 
ಮಹೊೇತಸ್ವದ 

ಅರ್ರ ಪೂಜೆ

ಬೆಿಂಗಳ್ರು,ಸೆ. 8 -ಆಯುಷ್್ಮನ್
ಭ್ರತ್-ಆರೊೇಗಯಾಕನ್್ಸಟಕಯೇಜನೆ
ಯಡಿ ಪರಶರಟ್ ಜ್ತಿ ಹ್ಗೂ ಪರಶರಟ್
ಪಿಂಗಡದ ಫಲ್ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿರಳ
ಕ್ಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಚ್ಕ್ತ್ಸ್ ವೆಚಚಿ ಭರಸಲು
ಆರೊೇಗಯಾಮತುತೆವೆೈದಯಾಕ್ೇಯಶಕಷಿಣಸಚ್ವ
ಡ್.ಕೆ.ಸುಧ್ಕರ್ತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

ಈ ಸಿಂಬಿಂಧ ಪತಿರೆಕ್ ಹೆೇಳಿಕೆ
ನಿೇಡಿರುವ ಅವರು, ಹೆಚುಚಿ ಚ್ಕ್ತ್ಸ್ ವೆಚಚಿ
ತಗುಲುವಕ್ಯಿಲೆಗಳಿಗೂಉಚ್ತಚ್ಕ್ತೆಸ್
ನಿೇಡಲು ಕರೆಮ ವಹಸಲ್ಗಿದೆ. ಈ
ಮೂಲಕಬಡಜನರಆರೊೇಗಯಾ ರಕಷಿಣೆಗೆ

ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯನುನು ರ್ಜಯಾ ಸಕ್್ಸರ
ನಿೇಡಿದೆಎಿಂದಿದ್್ದರೆ.

ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ್-ಆರೊೇಗಯಾ
ಕನ್್ಸಟಕ ಯೇಜನೆಯಡಿ, ವಿವಿಧ
ಕ್ಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸುವಣ್ಸ ಆರೊೇಗಯಾ
ಸುರಕ್ಷಿ ಟರೆಸ್ಟ್ನಿಿಂದ ಚ್ಕ್ತ್ಸ್ ವೆಚಚಿ

ಭರಸಲ್ಗುತಿತೆದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ವಿರಳ
ಕ್ಯಿಲೆಗಳನುನು ಈ ಯೇಜನೆಯಡಿ
ಸೆೇರಸಲ್ಗಿಲಲಿ.ಅಲಲಿದೆೇಇಿಂತಹರೊೇಗಗ
ಳಿಗೆ ಸಕ್್ಸರ ಆಸ್ಪತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಕ್ತ್ಸ್
ಸೌಲಭಯಾಇರುವುದಿಲಲಿ.ಅಿಂತಹಸಿಂದಭ್ಸ
ದಲ್ಲಿಖ್ಸಗಿಆಸ್ಪತೆರೆಗಳಲ್ಲಿಚ್ಕ್ತೆಸ್ನಿೇಡಿಆ
ವೆಚಚಿವನುನುಭರಸಬೆೇಕ್ಗುತತೆದೆ.

ಈಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ,ಚ್ಕ್ತೆಸ್ಗಳುಹ್ಗೂ
ವೆಚಚಿದಪಟಿಟ್ಯನುನುಸದ್ಧಪಡಿಸದ್ದಸುವಣ್ಸ
ಆರೊೇಗಯಾ ಸುರಕ್ಷಿ ಟರೆಸ್ಟ್, ಈ ಕುರತು
ರ್ಜಯಾಸಕ್್ಸರಕೆಕಿಪರೆಸ್ತೆವನೆಸಲ್ಲಿಸತುತೆ.ಈ
ಪರೆಸ್ತೆವನೆಗೆರ್ಜಯಾ

ಈ ರೆರವು ಪರಿಶಿಷಟ 
ಜಾತ್-ಪರಿಶಿಷಟ 

ಪೆಂರಡದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್-ಆರೊೇರ್ಯ ಕರಾನಾಟಕ 
ಯೇಜರೆಯಡಿ ವಿರಳ ಕಾಯಿಲೆರಳಿರೂ ಚಿಕ್ತೆಸ್ ಇೆಂಡಿಯಾ 

ಗೆೇಟ್ ನಲ್ಲೆ 
ರೆೇತಾಜಿ 
ಪ್ರತ್ಮೆ 

ಅರಾವರಣ

ಹರಹರ, ಸೆ. 8 - ಲ್ಿಂಗೆೈಕಯಾ
ತರಳಬ್ಳು ಜಗದುಗೆರು ಶರೆೇ
ಶವಕುಮ್ರ ಶವ್ಚ್ಯ್ಸ ಮಹ್
ಸ್್ವಮಿಗಳವರ 30 ನೆೇ ಶರೆದ್್ಧಿಂಜಲ್
ಸಮ್ರಿಂಭದ ದ್ಸೊೇಹಕೆಕಿ ಭಕ್ತೆ
ಸಮಪ್ಸಣೆ ಸಮ್ರಿಂಭವನುನು ನ್ಳೆ

ದಿನ್ಿಂಕ 9 ರ ಶುಕರೆವ್ರ ಬೆಳಗೆಗೆ 11 ಗಿಂಟೆಗೆ ಕೊಿಂಡಜಿಜ್
ಗ್ರೆಮದಲ್ಲಿಹಮಿ್ಮಕೊಳಳಾಲ್ಗಿದೆಎಿಂದುಹರಹರತ್ಲೂಲಿಕು
ಸ್ಧುವಿೇರಶೆೈವಸಮ್ಜದಅಧಯಾಕಷಿಮಹದೆೇವಪ್ಪಗೌಡುರೆ
ಅಮರ್ವತಿಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಪತಿರೆಕ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತಿರೆಕ್
ಗೊೇರ್ಠಿಯಲ್ಲಿಮ್ತನ್ಡಿದಅವರು,

ಜಿಲೆಲೆಯಲ್ಲೆ 4.3  
ಮಮೇ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.8 - ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ
ನಿನೆನು ಬಿದ್ದ ಮಳೆ 4.3 ಮಿ.ಮಿೇ.
ಸರ್ಸರ ಯ್ಗಿದು್ದ, ಸಿಂತರೆಸತೆರಗೆ
ಪರಹ್ರ ವಿತರಸಲು ಕರೆಮ
ವಹಸಲ್ಗುವುದು ಎಿಂದು
ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರ ಶವ್ನಿಂದ ಕ್ಪಶ
ತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

 ಚನನುಗಿರ ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಲ್ಲಿಲಿ 4.6
ಮಿ.ಮಿೇ,ದ್ವಣಗೆರೆ5.4ಮಿ.ಮಿೇ,
ಹರಹರ 2.2 ಮಿ.ಮಿೇ, ಹೊನ್ನುಳಿ
1.2ಮಿ.ಮಿೇ, ಜಗಳ್ರು 8.9ಮಿ.
ಮಿೇ,ನ್ಯಾಮತಿಯಲ್ಲಿ

ತರಳಬಾಳು ಹರಿಯ 
ಜರದು್ಗರುರಳ ಶ್ರದಾಧೆಂಜಲ್ಗೆ 
ಇೆಂದು ಭಕ್್ತ ಸಮಪನಾಣೆ

(7ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(7ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(7ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

ದ್ವಣಗರೆ,ೆಸ.ೆ8-ಶರೆೇಶೆೈಲಜಗದುಗೆರುಗಳ್ದ
ಲ್ಿಂ. ವ್ಗಿೇಶ ಪಿಂಡಿತ್ರ್ಧಯಾ ಶವ್ಚ್ಯ್ಸ
ಸ್್ವಮಿೇಜಿಹ್ಗೂಲ್ಿಂ.ಉಮ್ಪತಿಪಿಂಡಿತ್ರ್ಧಯಾ
ಸ್್ವಮಿೇಜಿ ಯವರ ಸಮ್ಧಿಗಳು
ದ್ವಣಗರೆಯೆಲ್ಲಿವ.ೆಹಲವ್ರುಶವ್ಚ್ಯ್ಸರು
ದ್ವಣಗರೆಯೆಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ನುಷ್ಠಿನ ಗಳನುನು
ಮ್ಡುತಿತೆದ ್್ದರ.ೆ ಹೇಗ್ಗಿ ದ್ವಣಗರೆಯೆನುನು
ಅಭಿನವ ಶರೆೇಶೆೈಲ ಎನನುಬಹುದು ಎಿಂದು ಕ್ಶ
ಜಗದುಗೆರು ಶರೆೇ ಡ್. ಮಲ್ಲಿಕ್ಜು್ಸನ ವಿಶ್್ವರ್ಧಯಾ
ಶವ್ಚ್ಯ್ಸಸ್್ವಮಿೇಜಿಅಭಿಪ್ರೆಯಪಟಿಟ್ದ್್ದರ.ೆ

ನಗರದ ದ್ವಣಗರೆೆ - ಹರಹರ ಅಬ್ಸನ್
ಸಹಕ್ರ ಬ್ಯಾಿಂಕ್ ಸಮುದ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ
ಶರೆೇಶೆೈಲಜಗದುಗೆರುಲ್ಿಂ.ವ್ಗಿೇಶಪಿಂಡಿತ್ರ್ಧಯಾ
ಶವ್ಚ್ಯ್ಸ ಸ್್ವಮಿೇಜಿ, ಲ್ಿಂ. ಉಮ್ಪತಿ
ಪಿಂಡಿತ್ರ್ಧಯಾ ಶವ್ಚ್ಯ್ಸ ಸ್್ವಮಿೇಜಿಯವರ
ಪುಣ್ಯಾರ್ಧನೆ ಅಿಂಗವ್ಗಿ ಇಿಂದು
ಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದ್ದ ಸಿಂಗಿೇತಯುಕತೆ ಇರಟ್ಲ್ಿಂಗ
ಮಹ್ಪೂಜೆನರೆವೆೇರಸದನಿಂತರಶರೆೇಗಳುಧಮ್ಸ

ಸಿಂದೆೇಶನಿೇಡಿದರು.
ತ್ವುಜಗದುಗೆರುಗಳ್ದಮೊದಲವರ್ಸದಲ್ಲಿ

ಸೊಲ್ಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೆವಣ ಮ್ಸದ ಅನುಷ್ಠಿನ
ನರೆವೆೇರಸದೆ್ದವು. ಮುಿಂದಿನ ವರ್ಸ ದ್ವಣಗರೆೆ
ಯಲ್ಲಿಶ್ರೆವಣಮ್ಸದಅನುಷ್ಠಿನನರೆವೆೇರಸಲು
ಆಯೇಜಕ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೊೇರದ್್ದರ.ೆ ಈ
ಪೂಜ್ ಅನುಷ್ಠಿನ ದ್ವಣಗರೆಯೆಲ್ಲಿ ನರೆವೆೇರು
ವುದುತಮಗೆಸಿಂತೊೇರತಿಂದಿದೆಎಿಂದರು.

ಈ ಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ
ತ್ವರಕರೆಯೆ ಶಲ್ಮಠದ ಶರೆೇ ಡ್. ಅಭಿನವ
ಸದ್ದಲ್ಿಂಗ ಸ್್ವಮಿೇಜಿ, ಪೂಜ್ನುಷ್ಠಿನದಿಿಂದ
ಜಿೇವನದ ಜಿಂಜ್ಟಗಳು ನಿವ್ರಣೆ ಯ್ಗುತತೆವ.ೆ
ಇರಟ್ಲ್ಿಂಗಪೂಜಯೆಿಿಂದಶ್ಿಂತಿ,ಸಿಂಪತುತೆಹ್ಗೂ
ಆಯುರಯಾಪ್ರೆಪಿತೆಯ್ಗುತತೆದೆಎಿಂದರು.

ಪುಣ್ಯಾರ್ಧನೆ ಸೆೇವ್ ಸಮಿತಿ ಕ್ಯ್್ಸಧಯಾಕಷಿ
ಎನ್.ಎ. ಮುರುಗೆೇಶ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಶರೆೇಗಳ
ಮ್ಗ್ಸದಶ್ಸನದಲ್ಲಿಮೊದಲಬ್ರಗೆ ಇರಟ್ಲ್ಿಂಗ
ಮಹ್ಪೂಜೆನರೆವೆೇರಸಲ್ಗಿದ.ೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಅಭಿನವ ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ
ಕಾಶಿ ಜರದು್ಗರು ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ ವಿಶಾವಾರಾಧ್ಯ ಶಿ್ರೇ ಅಭಿಮತ

(7ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(7ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (7ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(7ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(7ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 09, 20226

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದಾ್ಯನರರ 
ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ ಪಾಕ್ನಾ  ಎದುರು ವಾರ, 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸವನಾಮೆಂರಳಮ್ಮ ತೆೆಂಬದ್ 
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.

ನನನು ಪತ್ಯವರಾದ 

ಎೆಂ.ಎೆಂ ತೆೆಂಬದ್ (ನಿವೃತತೆಮುಖೊಯಾೇಪ್ಧ್ಯಾಯರು)

ಇವರು,ದಿನ್ಿಂಕ6.9.2022ರ
ಮಿಂಗಳವ್ರಮಧ್ಯಾಹನು3ಗಿಂಟೆಗೆ

ನಿಧನರ್ದರೆಿಂದುತಿಳಿಸಲುವಿಷ್ದಿಸುತೆತೆೇವೆ.
ಕ್ರಣಮೃತರಆತ್ಮಶ್ಿಂತಿಗ್ಗಿ

ಕೆೈಲಾಸ  ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾವಾನ

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು :  ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸವನಾಮೆಂರಳಮ್ಮ ತೆೆಂಬದ್ , 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮೆಂಜುಳ ದಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತೆೆಂಬದ್ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಗೊೇವಾ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪುಷಾ್ಪ ಶಿ್ರೇ ಡಾ. ಮೆಂಜುರಾಥ್  ತೆೆಂಬದ್  ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 
ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರು, ಜೆಜೆಎೆಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಉಷಾ ಶಿ್ರೇ ಡಾ. ರುದ್ರಣ್ಣ ನೆಂದಿರಳಿಳ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಬೆೆಂರಳೂರು.

ತೆೆಂಬದ್ ವೆಂಶಸಥೆರು, ಚಳಗೆೇರಿ, ರಾಣೆೇಬೆನೂನುರು ತಾಲೂಲೆಕು.
ಮೊ :  94487 27210, 95913 57050

ತೆೆಂಬದ್ ಅವರ ಅೆಂತ್ಮ ದಶನಾನಕೆ್ಕ ಆರಮರದ್ದ ಪೆಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿ್ರೇರಳ ನುಡಿರಳು : 
91 ವಯರಸ್ನ ಎೆಂ.ಎೆಂ ತೆೆಂಬದ ಅವರು ರಾಣೆೇಬೆನೂನುರು ತಾಲೂಲೆಕ್ನ ಚಳಗೆೇರಿಯವರು. 12.09.1965ರಲ್ಲೆ 

ತರಳಬಾಳು ವಿದಾ್ಯಸೆಂಸೆಥೆಯಿೆಂದ ಪಾ್ರರೆಂಭವಾದ ಶಿ್ರೇ ಸದು್ಗರು ಶಿ್ರೇ ಶಿವಾನೆಂದ ಪ್್ರಢಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ 
ಮುಖೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರು. ಶಿ್ರೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾಯನಾ ಮಹಾ ಸಾವಾಮರಳವರ ಕೃಪಾದೃರ್ಟಗೆ ಬಿದು್ದ ಅತು್ಯತ್ತಮ 
ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಮುಖೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮತು್ತ ಹಾಸೆಟಲ್ ಕಟಟಡ ಕಟುಟವಲ್ಲೆ ಶ್ರದೆಧಯಿೆಂದ ಶ್ರಮರ ರುರುರಳ 

ಹಾರೂ ಸಾವನಾಜನಿಕರ ಮೆಚುಚುಗೆ ಪಡೆದವರು. ಶಾಲೆಗೆ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳನುನು ಸೆೇರಿಸುವಲ್ಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ 
ಮಾಡುವಲ್ಲೆ ಹೆಂದೆ ಬಿದ್ದವರಲಲೆ. ರಣಿತ ಮತು್ತ ವಿಜಾಞಾನ ವಿಷಯವನುನು ಅತು್ಯತ್ತಮವಾಗಿ ಬೊೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳ ಮನದಲ್ಲೆ ಶಾಶವಾತವಾಗಿ ಉಳಿದವರು. ಮೂರು ವಷನಾರಳ ಕಾಲ ತೆೆಂಬದ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಪಡೆದ 
ಶಿಕ್ಷಣದ ರೆನಪು ಮಾಡಿಕೊೆಂಡು ಅವರ ಶಿ್ರೇಮತ್ಯವರು ಹಾರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾೆಂತವಾನ ಹೆೇಳಿದರು. ಅವರ 

ಶರಿೇರವನುನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ಮೆಚುಚುಗೆ ಸೂಚಿರದರು.

ಸಾಣೆೇರಳಿಳ ಶಾಖಾಮಠದ ಶಿ್ರೇ ಪೆಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾಯನಾ ಶಿ್ರೇರಳ ಕೃಪಾಶಿೇವಾನಾದದೊೆಂದಿಗೆ

ಕ�ೈಲಾಸಶಿವಗಣಾರಾಧನ�ಯನುನುದಿರಾೆಂಕ : 10.09.2022ರ ಶನಿವಾರದೆಂದು  
ಮಧಾ್ಯರನು 12.00 ರೆಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರದಡಿ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲೆರುವ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶೆಂಕರಪ್ಪ  

ಮನಿ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲೆ ನೆರವೆೇರಸಲುನಿಶಚಿಯಿಸಲ್ಗಿದು್ದ,ಕ್ರಣತ್ವುಗಳುಆಗಮಿಸ,
ಮೃತರಆತ್ಮಕೆಕಿಚ್ರಶ್ಿಂತಿಕೊೇರಬೆೇಕ್ಗಿವಿನಿಂತಿ.

ನಿೇಟ್ ಪರಿೇಕೆ್ಷ: ಟಿೇಮ್ 
ಅಕಾಡೆಮ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಾಧರೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ,ಸೆ.8-ನಗರದ
ಶರೆೇಸದೆ್ಧೇಶ್ವರಪದವಿಪೂವ್ಸ
ಕ್ಲೆೇಜುಟಿೇಿಂಅಕ್ಡೆಮಿಯ
ಸೌರವ್ಪಿ.ಮುಡದೆೇವಣಣುನವರ್
ಮತುತೆಸೂಯ್ಸವಧ್ಸನ್ಹೆಚ್.
ಪ್ಟಿೇಲ್ನಿೇಟ್ಪರೇಕೆಷಿಯಲ್ಲಿ
ಅತುಯಾತತೆಮಸ್ಧನೆಮ್ಡಿದ್್ದರೆ.

2022-23ನೆೇಶೆೈಕಷಿಣಿಕಸ್ಲ್ನಎನ್.ಟಿ.ಎ.
ನಡೆಸುವನಿೇಟ್ಪರೇಕೆಷಿಯಲ್ಲಿಸದೆ್ದೇಶ್ವರಕ್ಲೆೇಜಿನ(ಟಿೇಿಂ
ಅಕ್ಡೆಮಿ)ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳ್ದಸೌರವ್ಪಿ.
ಮುಡದೆೇವಣಣುನವರ್720ಅಿಂಕಗಳಿಗೆ655ಅಿಂಕಗಳನುನು
ಹ್ಗೂಸೂಯ್ಸವಧ್ಸನ್ಹೆಚ್.ಪ್ಟಿೇಲ್720
ಅಿಂಕಗಳಿಗೆ640ಅಿಂಕಗಳನುನುಗಳಿಸಅತುಯಾತತೆಮ
ಸ್ಧನೆಗೆೈದಿದ್್ದರೆ.ಆರುವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳು600ಕ್ಕಿಿಂತಹೆಚುಚಿ
ಅಿಂಕಗಳನುನುಗಳಿಸಸ್ಧನೆಮ್ಡಿದ್್ದರೆ.

ಸ್ಧನೆಗೆೈದವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳನುನುಪ್ರೆಿಂಶುಪ್ಲರ್ದ
ಕೆಿಂ.ಎಿಂ.ಮಿಂಜಪ್ಪ(ಟಿೇಿಂಅಕ್ಡೆಮಿಅಧಯಾಕಷಿ),ಎಸ್.
ವಿ.ವಿ.ಆರ್.ನ್ಗಭೂರಣಿಂ(ಭೌತಶ್ಸತೆರಿಮುಖಯಾಸಥೆರು,
ಕ್ಯ್ಸದಶ್ಸಟಿೇಿಂಅಕ್ಡೆಮಿ)ಹ್ಗೂಉಪನ್ಯಾಸಕ
ವೃಿಂದದವರು,ಕ್ಲೆೇಜುಸಬ್ಬಿಂದಿಅಭಿನಿಂದಿಸದ್್ದರೆ.

ಸೌರವ್ಪಿ.ಮುಡದೆೇವಣಣುನವರ್(655),
ಸೂಯ್ಸವಧ್ಸನ್ಹೆಚ್.ಪ್ಟಿೇಲ್(640),
ಅಭಿಷೆೇಕ್ಎಿಂ.ಅಡ್ಮನಿ(627),
ಅಜಯ್ಕುಮ್ರ್ಪಿ.ಜಿ.(615),ಪವನ್ಬಿ.ಬಿ.
(615),ವರುಣ್ಬ್ಯಾಡಗಿ(605).

ಹರಹರ, ಸೆ.8- ನ್ಡಿನ್ದಯಾಿಂತ ಮಳೆ, ಬೆಳೆಗಳು ಚೆನ್ನುಗಿ ಬಿಂದು
ಜನರಬದುಕುಚೆನ್ನುಗಿಆಗಲ್ಎಿಂದುನಗರದಲ್ಲಿಜೊೇಕುಮ್ರದೆೇವನು
ಮನೆಗೆಭೆೇಟಿಕೊಟಟ್ಸಮಯದಲ್ಲಿಭಕತೆರುಭಕ್ತೆಯಿಿಂದಬರಮ್ಡಿಕೊಿಂಡು
ವಿಶೆೇರ ಪೂಜೆಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತೆ್ಯನುಸ್ರ ಜೊೇಳ,
ಗೊೇಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ವಿವಿಧ ದವಸ ಧ್ನಯಾಗಳು, ಎಣೆಣು ಸೆೇರದಿಂತೆ ಹಣವನುನು
ದ್ನವ್ಗಿ ನಿೇಡಿದರು. ಈ ಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿ ಹನುಮಮ್ಮ,
ಗದಿಗೆಮ್ಮ,ಮಿಂಜಮ್ಮ,ಶೆೈಲ್,ಯಶೊೇಧಇತರರುಹ್ಜರದ್ದರು.

ದ್ವಣಗೆರೆ,ಸೆ.8-ನಗರದಬ್ಪೂಜಿಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಕ್ಲೆೇಜು
ಮತುತೆ  ನೂಯಾ ಏಜ್ ಇನೊನುೇವೆೇರನ್ ನೆಟ್ವಕ್್ಸ, ಕೆಐಟಿಎಸ್ (ಬೆಿಂಗ
ಳ್ರು) ಸಹಯೇಗದೊಿಂದಿಗೆಯುವಉದಯಾಮಿಗಳ ಕ್ಯ್್ಸಗ್ರವನುನು
ಬ್ಪೂಜಿ ಹೆಯಾಯರ್ ಪೆರೆೈಮರ ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮಿ್ಮಕೊಳಳಾಲ್ಗಿತು. ಈ
ಕ್ಯ್ಸಕರೆಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪನೂ್ಮಲ ವಯಾಕ್ತೆಯ್ಗಿ ಕ್ವೆ್ಸವಿಿಂಗ್ಸ್  ಕಿಂಪನಿಯ
ವಯಾವಸ್ಥೆಪಕನಿದೆೇಶಕರುಮತುತೆವ್ಣಿಜೊಯಾೇದಯಾಮಿವಿಶ್ವನ್ರಸ್್ವಮಿಅವರು
ತ್ವುಉದಯಾಮಿಯ್ಗಿಯಶಸ್ವಯ್ದಬಗೆಗೆಉಪನ್ಯಾಸನಿೇಡಿದರು.ಕ್ಯ್ಸ
ಕರೆಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಪೂಜಿ ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಲೆೇಜಿನಮ್ಹತಿ ತಿಂತರೆಜ್್ಞನ
ವಿಭ್ಗದ ಡ್.ಪೂಣಿ್ಸಮ, ಶ್ಲೆಯಮುಖಯಾಸಥೆರ್ದ ಡ್. ವನಿತ್, ಸಹ
ಪ್ರೆಧ್ಯಾಪಕಶೆೇಕ್ಇಮ್ರೆನ್,ಮಿಂಜುನ್ರಈಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿಉಪಸಥೆತರದ್ದರು.

ಜೊೇಕುಮಾರ ಸಾವಾಮಗೆ ದವಸ ದಾನ

ಬಿಐಇಟಿ : ಉದ್ಯಮರಳ ಕಾಯಾನಾಗಾರ

ಚ್ತರೆದುಗ್ಸ, ಸೆ.8- ಇಲ್ಲಿನ
ಮುರುಘ್ ಮಠದ ಎಸ್ಜೆಎಿಂ
ವಿದ್ಯಾಪಿೇಠದ ಕ್ಯ್ಸದಶ್ಸಯ್ಗಿ
ಜಿಲೆಲಿಯ ನಿವೃತತೆ ನ್ಯಾಯ್ಧಿೇಶರ್ದ
ವಸತೆರಿದ್ ಮಠ ಅವರು ನಿನೆನು ಅಧಿಕ್ರ
ವಹಸಕೊಿಂಡರು.

ಬೃಹನ್ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಜೆಎಿಂ
ವಿದ್ಯಾಪಿೇಠದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುರುಘ್
ಮಠದಉಸುತೆವ್ರವಹಸರುವಹೆಬ್್ಬಳು

ಮಠದಶರೆೇಮಹ್ಿಂತರುದರೆ ಸ್್ವಮಿೇಜಿ
ಯವರು ಅರಣಿಯ ಶರೆೇ ಶವ ಬಸವ
ಸ್್ವಮಿೇಜಿ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ ವಸತೆರಿದ್ ಮಠ
ಅವರಗೆಅಧಿಕ್ರಹಸ್ತೆಿಂತರಸದರು.

ಶರೆೇಜಗದುಗೆರುಮುರುಘರ್ಜೆೇಿಂದರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಉಪಕುಲಪತಿಡ್.
ಎಸ್.ಮೊೇಹನ್ ಕುಮ್ರ್, ರಜಿಸ್ಟ್ರಿರ್
ಶೆೇಖ್ವತ್, ಎಸ್ಜೆಎಿಂ ವಿದ್ಯಾಪಿೇಠದ
ಸದಸಯಾರುಗಳ್ದಪಟೆೇಲ್ಶವಕುಮ್ರ್,

ಮಲ್ಲಿಕ್ಜು್ಸನ ಸ್್ವಮಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಉಪಸಥೆತರದ್ದರು.

ದ್ವಣಗೆರೆಯ ಶರೆೇ ಶವಯೇಗ್
ಶರೆಮದ ಕ್ಯ್ಸದಶ್ಸ ಎಿಂ.
ಜಯಕುಮ್ರ್,ಅಿಂದನೂರುಮುಪ್ಪಣಣು,
ಚ್ಗಟೆೇರಜಯಪರೆಕ್ಶ್, ಕಿಂದನಕೊೇವಿ
ಶವಕುಮ್ರ್, ಟಿ.ಎಿಂ. ವಿೇರೆೇಿಂದರೆ,
ಚ್ಗಟೆೇರ ಜಯದೆೇವ್ ಮತುತೆ ಇತರರು
ಸಭೆಯಲ್ಲಿಹ್ಜರದ್ದರು.

ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಎಸ್ ಜೆಎೆಂ ವಿದಾ್ಯಪ್ೇಠದ  
ಕಾಯನಾದಶಿನಾಯಾಗಿ ವಸ್ತ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರ ರವಾೇಕಾರ

ದ್ವಣಗೆರೆತ್ಲೂಲಿಕು
ಆವರಗೊಳಳಾವ್ಸ

ಬ��ವಿನಹಳಿಳಿ
ಚನನುಬಸಪ್ಪ

ಇವರು,ದಿನ್ಿಂಕ8.9.2022ರ
ಗುರುವ್ರರ್ತಿರೆ11.50ಕೆಕಿ
ನಿಧನರ್ದರೆಿಂದುತಿಳಿಸಲು
ವಿಷ್ದಿಸುತೆತೆೇವೆ.ಮೃತರಗೆ82

ವರ್ಸವಯಸ್ಸ್ಗಿತುತೆ.
ಪತಿನು,ಓವ್ಸಪುತರೆ,ಆರುಜನಪುತಿರೆಯರು,ಸೊಸೆಯಿಂದಿರು,

ಅಳಿಯಿಂದಿರು,ಮೊಮ್ಮಕಕಿಳುಸಹೊೇದರರು,ಸಹೊೇದರಯರುಹ್ಗೂ
ಅಪ್ರಬಿಂಧು-ಬಳಗವನುನುಅಗಲ್ರುವಮೃತರಅಿಂತಯಾಕ್ರೆಯಯನುನು

ದಿನ್ಿಂಕ9.9.2022ರಶುಕರೆವ್ರಮಧ್ಯಾಹನು2ಗಿಂಟೆಗೆ
ಆವರಗೊಳಳಾಗ್ರೆಮದರುದರೆಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನೆರವೆೇರಸಲ್ಗುವುದು.

ಬ��ವಿನಹಳಿಳಿಚನನುಬಸಪ್ಪನಿಧನ

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು :ಲಲಿತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು,ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳುಹಾಗೂಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಮೊ:63605-71376

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿರೊೇಬನರರದ 2ರೆೇ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲೆನ ಶಿ್ರೇ ವಿೇರ ವರರದಿಧ 
ವಿರಾಯಕ ಸೆೇವಾ ಸಮತ್ ವತ್ಯಿೆಂದ ಪ್ರತ್ಷಾಠಾಪ್ಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಿ್ರೇ ರಣೆೇಶನ 
ಮೂತ್ನಾ ವಿಸಜನಾರೆ ರುರುವಾರ ವಿಜೃೆಂಭಣೆಯಿೆಂದ ರೆರವೆೇರಿತು.

ವಿರೊೇಬ ನರರದ 
ರಣಪ ವಿಸಜನಾರೆ

ಹರಪನಹಳಿಳಾ, ಸೆ.8 - ರ್ರ್ಟ್ರಿೇಯ ಕ್ಿಂಗೆರೆಸ್ ಯುವ
ನ್ಯಕ ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಿಂಧಿ ಸ್ರರಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೊಿಂಡಿರುವ
ಭ್ರತ್ಐಕಯಾತ್ಯ್ತೆರೆಅಭಿಯ್ನಯಶಸ್ವಯ್ಗಲ್ಎಿಂದು
ಕೆಪಿಸಸಪರೆಧ್ನಕ್ಯ್ಸದಶ್ಸಎಿಂ.ಪಿ.ಲತ್ಮಲ್ಲಿಕ್ಜು್ಸನ್
ಶುಭಹ್ರೆೈಸದರು.

ಬುಧವ್ರಪಟಟ್ಣದಸಕ್್ಸರಪದವಿಪೂವ್ಸಕ್ಲೆೇಜ್ನ
ಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಿಂಧಿ ಮಮೊೇರಯಲ್ ಹ್ಲ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಗ್ಿಂಧಿ
ಪರೆತಿಮಗೆಮ್ಲ್ಪ್ಸಣೆಸಲ್ಲಿಸನಿಂತರಮ್ತನ್ಡಿದಅವರು,
ಭ್ರತ್ಜೊೇಡೊೇಯ್ತೆರೆಯುಕನ್ಯಾಕುಮ್ರಯಿಿಂದಕ್ಶ್ಮೇರ
ದವರೆಗೆ150ದಿನಗಳ3570ಕ್.ಮಿೇವರೆಗೂನಡೆಯಲ್ದು್ದ,
ಪ್ದಯ್ತೆರೆ ಉದ್ದಕೂಕಿ ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಿಂಧಿಯವರು ಅಲ್ಲಿನ
ಜನರಸಥೆತಿ-ಗತಿಅವರಜಿೇವನಶೆೈಲ್ಆಲ್ಸಲ್ದ್್ದರೆಎಿಂದರು.

ಈ ಸದ್ಭಾವನ್ ಯ್ತೆರೆಯು ನಮ್ಮ ರ್ಜಯಾಕೆಕಿ ಕೆೇರಳದ
ವಯ್ನುಡಿನಿಿಂದ ಗುಿಂಡುಲಿಪೆೇಟೆ ಮೂಲಕ ಅಕೊಟ್ೇಬರ್ನಲ್ಲಿ
ತಲುಪಲ್ದೆ. ಬಳ್ಳಾರ ವಿಜಯನಗರದಮ್ಗ್ಸವ್ಗಿ ಕೂಡಿಲಿಗಿ
ಮೂಲಕ ಹ್ದು ಹೊೇಗಲ್ರುವಈಯ್ತೆರೆಗೆ ನ್ವು ಕೂಡ
ಸ್ಥ್ನಿೇಡಲ್ಗುವುದುಎಿಂದುಹೆೇಳಿದರು.

ಪುರಸಭೆಮ್ಜಿಅಧಯಾಕಷಿಹ್ಲ್ಸದಸಯಾಎಿಂ.ವಿ.ಅಿಂಜಿನಪ್ಪ
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಬಿರೆಟಿರರನುನು ದೆೇಶದಿಿಂದ ಹೊಡೆದೊಡಿಸದ

ರೇತಿಯಲೆಲಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿಯನುನು ಅಧಿಕ್ರದಿಿಂದ
ಓಡಿಸಬೆೇ ಕ್ಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್್ಸರದ ವಿರುದ್ಧ
ಜನ ಬೆೇಸತಿತೆದ್್ದರೆ ಅಗತಯಾ ವಸುತೆಗಳ ಬೆಲೆ
ಗಗನಕೆಕಿೇರವೆ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಭರೆಷ್ಟ್ಚ್ರ  ಮಿತಿ ಮಿೇರದೆ
ಇವೆಲಲಿವನೂನು ಜನರಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ದ ಅಗತಯಾ ಇದೆ. ಈ
ಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಿಂಧಿಯವರು ಭ್ರತ ಐಕಯಾತ್
ಯ್ತೆರೆಕೆೈಗೊಿಂಡಿದು್ದಇದುಯಶಸ್ವಯ್ಗಲ್ದೆಎಿಂದರು.

ಇದೆೇವೆೇಳೆ ಕ್ಯ್ಸಕತ್ಸರುಮೇಣದಬತಿತೆಬೆಳಗಿಸುವ

ಮೂಲಕಭ್ರತ್ಜೊೇಡೊೇಯ್ತೆರೆಗೆಬೆಿಂಬಲ
ವಯಾಕತೆಪಡಿಸದರು.

ಈ ಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸಯಾ ವೆಿಂಕ
ಟೆೇಶ್ವಕ್ೇಲರು,ಚ್ಕೆಕಿೇರಬಸಪ್ಪ,ಮುಖಿಂಡರ್ದಹುಲ್ಕಟಿಟ್
ಚಿಂದರೆಪ್ಪ,ಉದಯ್ಶಿಂಕರ್,ಮತೂತೆರುಬಸವರ್ಜ,ಸ್ಸ್ವಹಳಿಳಾ
ನ್ಗರ್ಜ,ಬ್ಲ್ಜಿಶವರ್ಜ್,ರಮೇಶ್,ನರೆೇಶ್,ಗ್ರೆಪಿಂ
ಉಪ್ಧಯಾಕೆಷಿ ಲಕ್ಷಿ್ ಚಿಂದರೆಶೆೇಖರ್, ಸಹನ್, ವನಜ್ಕಷಿಮ್ಮ,
ರತನುಮ್ಮ,ರೆೇಣುಕಮ್ಮ,ಹ್ಲಮ್ಮಸೆೇರದಿಂತೆಇತರರುಇದ್ದರು.

ಭಾರತ್ ಐಕ್ಯತಾ ಯಾತೆ್ರ ಅಭಿಯಾನ ಯಶರವಾಯಾರಲ್ : ಎೆಂ.ಪ್.ಲತಾ

ರರಪನರಳಿಳ

ದ್ವಣಗೆರೆ,ಸೆ.8-ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಹಳೆೇಬ್ತಿಯಲ್ಲಿತರಳಬ್ಳುಯುವಕಸಿಂಘದಿಿಂದಆಯೇಜಿಸರುವಗಣೆೇಶ
ಪರೆತಿಷ್ಠಿಪನೆ,ಹಲವುವಿಶೆೇರತೆಗಳಿಿಂದ್ಗಿಜನಮನಸೆಳೆಯುತಿತೆದೆ.ಸ್್ವತಿಂತರೆ್ಯಹೊೇರ್ಟಗ್ರರಹ್ಗೂಹಿಂದೂ
ಧಮ್ಸದಏಳಿಗೆಗೆಶರೆಮಿಸದಸ್ಧಕರಭ್ವಚ್ತರೆಗಳನುನುಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಪರೆತಿದಿನವೂಸ್ಧಕರನುನುಸ್್ವಗತಿಸಸತಕಿರಸಲ್ಗುತಿತೆದೆ.ಹಿಂದೂಕ್ಯ್ಸಕತ್ಸಪುನಿೇತ್ಕೆರೆಹಳಿಳಾಇಲ್ಲಿಗೆಭೆೇಟಿ
ನಿೇಡಿ ಗಣೆೇಶನ ಆಶೇವ್್ಸದ ಪಡೆದರು. ತರಳಬ್ಳುಯುವಕ ಸಿಂಘದ ಕ್ಯ್ಸಕತ್ಸರ್ದಜಿ.ಎಚ್.ಸದೆ್ದೇಶ್,
ಹೆೇಮಿಂತ, ಪರೆಕ್ಶ್, ಅಶೊೇಕ್, ನವಿೇನ್, ಸಿಂಜು, ಹನುಮಿಂತ, ಪರೆದಿೇಪ್, ಚೆೇತನ್, ಭರತ್. ಸಚ್ಚಿ,
ಯುವರ್ಜ್,ಶವುಸುರೆೇಶ್,ನಿಿಂಗರ್ಜ್,ಅಿಂಜಿನ್ಗರ್ಜ್ಮತುತೆಇತರರುಉಪಸಥೆತರದ್ದರು.

ರಳೆೇಬಾತ್ಗೆ ಹೆಂದೂ ಕಾಯನಾಕತನಾ ಪುನಿೇತ್  ಕೆರೆರಳಿಳ ಭೆೇಟಿ
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ದಾವಣಗ�ರ�ಶಿವ-ಬಸವಸೌಹಾದ್ದಸಹಕಾರಿನಿಯಮಿತ(ರಿ.)
ಮಾರಿಕಾೆಂಬ ದೆೇವಸಾಥೆನದ ರತ್್ತರ, ಕುಕು್ಕವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು, ಜಿಲೆಲೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ ಶವ-ಬಸವ ಸೌಹ್ದ್ಸ ಸಹಕ್ರ ನಿಯಮಿತ (ರ.), ಕುಕುಕಿವ್ಡ ಇದರ
2021-2022ನೆೇ ಸ್ಲ್ನ 4ನೆೇ ವರ್ಸದ ವ್ರ್್ಸಕ ಮಹ್ಸಭೆಯನುನು ದಿರಾೆಂಕ 10.9.2022ರೆೇ 
ಶನಿವಾರದೆಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ಘೆಂಟೆಗೆ ಕಛೆೇರಿ ಆವರಣ, ಶಿ್ರೇ ಮಾರಿಕಾೆಂಬ ದೆೇವಸಾಥೆನದ ರತ್್ತರ, 
ಕುಕು್ಕವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು ಇಲ್ಲಿಗೌರವ್ಧಯಾಕಷಿರ್ದಶಿ್ರೇ ಡಿ. ಮಲೆಲೆೇಶಪ್ಪಇವರಉಪಸಥೆತಿಯಲ್ಲಿ
ಮತುತೆಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಎೆಂ. ರುರುರಾಜ್ ಇವರಅಧಯಾಕಷಿತೆಯಲ್ಲಿಕರೆಯಲ್ಗಿದೆ.ಮ್ನಯಾಸವ್ಸಸದಸಯಾರುಸಕ್ಲಕೆಕಿ
ಆಗಮಿಸ,ಸಭೆಯನುನುಯಶಸ್ವಯ್ಗಿನಡೆಸಕೊಡಲುಕೊೇರಲ್ಗಿದೆ.

4ನ��ವರ್ದದವಾರ್್ದಕಮಹಾಸಭ�ಯನ�ೂ�ಟಿಸ್

ಸಹ /- ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿ

ವಿಶೆೇಷ ಸೂಚರೆ ; 1) ಈಗಾರಲೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ರಕೆಯನುನು ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಸಲಾಗಿದು್ದ, ತಲುಪದೆೇ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರು ಇದರೆನುೇ ವೆೈಯಕ್್ತಕ 
ಆಹಾವಾನವೆೆಂದು ಭಾವಿರ, ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಆರಮಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್. 2) ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಮಾಸ್್ಕ ಧರಿರ, ಸಾ್ಯನಿಟೆೈಸರ್ ಬಳರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅೆಂತರ ಕಾಯು್ದಕೊಳಳಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್.

ಮಾನ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರೆೇ,
ನಮ್ಮಸಹಕ್ರಯ2021-22ನೆೇಸ್ಲ್ನ8ನೆೇವ್ರ್್ಸಕಮಹ್ಸಭೆಯನುನುದಿನ್ಿಂಕ:10.09.2022ರಶನಿವ್ರಮಧ್ಯಾಹನು

12.00 ಗಿಂಟೆಗೆ ಶಿ್ರೇ ಬಸವೆೇಶವಾರ ಸೆೇವಾ ಸೆಂಘದ ಸಭಾೆಂರಣ, ದೊಡ್ಡಪೆೇಟೆ, ದ್ವಣಗೆರೆ (ಶರೆೇ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸ್ಥೆನ) ಇಲ್ಲಿ
ಸಹಕ್ರಯಅಧಯಾಕಷಿರ್ದಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಎೆಂ. ರವಿಶೆಂಕರ್ ಇವರಅಧಯಾಕಷಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಗಿದೆ.ಮ್ನಯಾ ಸದಸಯಾರು ಸಕ್ಲಕೆಕಿ ಆಗಮಿಸ,
ಸಭೆಯನುನುಯಶಸ್ವಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ಗಿಕೊೇರಲ್ಗಿದೆ.

2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ರಕೆ

ಕ್ಯ್ಸಕ್ರಮಿಂಡಳಿಯಆದೆೇಶದಮೇರೆಗೆ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಜೊ್ಯೇತ್,ಮುಖಯಾಕ್ಯ್ಸನಿವ್್ಸಹಕರು

ದಾವಣಗೆರೆ ಶಿ್ರೇ ದಾರೆೇಶವಾರಿ ಸ್ಹಾದನಾ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟಿವ್.ಲ್
# 619/1, ಮೊದಲರೆೇ ಮರಡಿ, ಚರ್ನಾ  ರಸೆ್ತ, ಪ್.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-7.  ಫೇ. : 08192 232354

ದ್ವಣಗರೆೆ ಪ್ರೆರಮಿಕ ಸಹಕ್ರ ಕೃರ್ ಮತುತೆ
ಗ್ರೆಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಬ್ಯಾಿಂಕ್ ನಿಯಮಿತದ 85 ನೆೇ
ವ್ರ್್ಸಕಸವ್ಸಸದಸಯಾರಮಹ್ಸಭಯೆುಇಿಂದುಬಳೆಿಗೆಗೆ11
ಗಿಂಟಗೆೆನಗರದತರಳಬ್ಳುಸಭ್ಭವನದಲ್ಲಿನಡಯೆಲ್ದ.ೆ

ಇೆಂದು ಪ್ಎಲ್ ಡಿ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಸಭೆ

ಬಿ. ಕಲಪನರಳಿಳ 
ಇೆಂದು ರಣೆೇಶ 
ವಿಸಜನಾರೆ

ದ್ವಣಗೆರೆತ್ಲೂಲಿಕುಬಿ.
ಕಲಪನಹಳಿಳಾ ಗ್ರೆಮದ ಶರೆೇ
ಬಸವೆೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಸಿಂಘದ
ವತಿಯಿಿಂದ ಹಮಿ್ಮಕೊಿಂಡಿರುವ
7ನೆೇವರ್ಸದಗಣೆೇಶೊೇತಸ್ವದ
ಅಿಂಗವ್ಗಿ ಇಿಂದು ಸಿಂಜೆ 6
ಗಿಂಟೆಗೆ ಗಣೆೇಶ ವಿಸಜ್ಸನೆ
ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್ ರೆರವಿನ ನಿರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪ್

ಜಿಲೆಲೆಯಲ್ಲೆ 4.3 ಮಮೇ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಅಭಿನವ ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಹೆೇಳುವ ಜಡೆಿಎಸ್ ನಡೆ ಮ್ತರೆ ನಿಗೂಢವ್ಗಿದ.ೆ
ಈತನಕಯ್ವುದೆೇಗುಟಟ್ನುನುಬಿಟುಟ್ಕೊಟಿಟ್ಲಲಿ.ಇದುರ್ರ್ಟ್ರಿೇಯಪಕಷಿಗಳ
ನ್ಯಕರನಿದೆ್ದಗಡೆಿಸದ.ೆ

ಮುಿಂದಿನ ವಿಧ್ನಸಭೆ ಚುನ್ವಣೆ ನಿಂತರ ಅಧಿಕ್ರ ಹಡಿಯಲು
ಜಡೆಿಎಸ್ಪ್ತರೆನಿಣ್್ಸಯಕಎಿಂಬಸುಳಿವುಅರತಿರುವಬಿಜಪೆಿವರರಠಿರು,
ಚುನ್ವಣಗೊ ಮುನನುವೆೇ ತರೆಮೆರಯೆ  ಕ್ಯ್ಸ ತಿಂತರೆವನುನು
ರೂಪಿಸುತಿತೆದ ್್ದರ.ೆ

ಮುಿಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿಜಡೆಿಎಸ್ನಡೆಯ್ವಸ್ವರೂಪಪಡಯೆಲ್ದ.ೆ
ರ್ಜಯಾದ ರ್ಜಕ್ೇಯ ಚ್ತರೆಣ ಹೆೇಗಿರಲ್ದೆ ಎಿಂಬ ಕ್ತರ ಮ್ತರೆ
ಮುಿಂದುವರಯೆಲ್ದ.ೆ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) 3.2ಮಿ.ಮಿೇಮಳೆಯ್ಗಿದೆ.ದ್ವಣಗೆರೆತ್ಲೂಲಿಕು
ವ್ಯಾಪಿತೆಯಲ್ಲಿ1ಮನೆಭ್ಗಶಃಹ್ನಿಯ್ಗಿದೆ.ಹರಹರತ್ಲೂಲಿಕುವ್ಯಾಪಿತೆ
ಯಲ್ಲಿ4ಭ್ಗಶ:ಮನೆಗಳುಹ್ನಿಯ್ಗಿವೆ.ಹೊನ್ನುಳಿತ್ಲೂಲಿಕುವ್ಯಾಪಿತೆ
ಯಲ್ಲಿ 5 ತಿೇವರೆ ಮನೆ ಹ್ನಿಯ್ಗಿದೆ ಹ್ಗೂ 5 ಭ್ಗಶಃ ಹ್ನಿಯ್
ಗಿದೆ.ನ್ಯಾಮತಿ ತ್ಲೂಲಿಕು ವ್ಯಾಪಿತೆಯಲ್ಲಿ 14ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹ್ನಿಯ್ಗಿದೆ.
ಚನನುಗಿರತ್ಲೂಲಿಕುವ್ಯಾಪಿತೆಯಲ್ಲಿ2ಪಕ್ಕಿಮನೆಗಳಿಗೆಹ್ಗೂ6ಮನೆ
ಗಳಿಗೆತಿೇವರೆಹ್ನಿಯ್ಗಿದು್ದ,ಭ್ಗಶಃ9ಮನೆಗಳುಹ್ನಿಯ್ಗಿವೆ.ಜಗ
ಳ್ರುತ್ಲೂಲಿಕುವ್ಯಾಪಿತೆಯಲ್ಲಿ22ಭ್ಗಶ:ಮನೆಗಳುಹ್ನಿಯ್ಗಿವೆ.

ಜರದು್ಗರುರಳ ಶ್ರದಾಧೆಂಜಲ್ಗೆ ಇೆಂದು ಭಕ್್ತ ಸಮಪನಾಣೆ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಇದೆೇದಿನ್ಿಂಕ24ರಿಂದು
ಸರಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಹರಯ
ಜಗದುಗೆರುಗಳ ಶರೆದ್್ಧಿಂಜಲ್ ಸಮ್ರಿಂಭದ
ದ್ಸೊೇಹಕೆಕಿ ಹರಹರ ತ್ಲೂಲಿಕ್ನಿಿಂದ ಭಕ್ತೆ
ಸಮಪ್ಸಣೆಕ್ಯ್ಸಕರೆಮಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದೆ
ಎಿಂದುತಿಳಿಸದರು.

ಸ್ಧು ವಿೇರಶೆೈವ ಸಮ್ಜದ ಪರೆಧ್ನ
ಕ್ಯ್ಸದಶ್ಸ ನಿಟೂಟ್ರು ಶವಣಣು ಇಟಗಿ
ಮ್ತನ್ಡಿ,ಕೊರೊನ್ಸಮಯದಲ್ಲಿ2020-
21 ಕೊರೊನ್ ಸಿಂತರೆಸತೆರಗೆ ದ್ಸೊೇಹ
ನಡೆಸಲ್ಗಿತುತೆ. ಕೊಿಂಡಜಿಜ್ಯಲ್ಲಿಪರೆತಿವರ್ಸವೂ

101 ಕ್್ವಿಂಟ್ಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಸಮಪ್ಸಣೆ
ಮ್ಡಲ್ಗುತಿತೆತುತೆ. ಈ ಬ್ರ 50 ಕ್್ವಿಂಟಲ್
ತೊಗರ ಬೆೇಳೆ ಸಮಪ್ಸಣೆ ಮ್ಡಲ್ಗುತಿತೆದೆ.
ಜೊತೆಗೆಬೆಳಗೆಗೆ10ಗಿಂಟೆಗೆರಕತೆದ್ನ,ಉಚ್ತ
ಆರೊೇಗಯಾತಪ್ಸಣೆಶಬಿರ,ಶಬಿರದಲ್ಲಿಕಣಿಣುನ
ಪರೇಕೆಷಿ, ಸತೆರಿೇ ರೊೇಗ ಸೆೇರದಿಂತೆ ಹಲವ್ರು
ರೊೇಗಗಳ ತಪ್ಸಣೆಯನುನು ದ್ವಣಗೆರೆ
ಎಸ್ಎಸ್ಆಸ್ಪತೆರೆಯವೆೈದಯಾರ ತಿಂಡದೊಿಂದಿಗೆ
ಮ್ಡಲ್ಗುತತೆದೆಎಿಂದರು.

ಸಮ್ರಿಂಭದ ಸ್ನಿನುಧಯಾವನುನು ಶರೆೇ
ತರಳಬ್ಳುಜಗದುಗೆರುಡ್.ಶರೆೇಶವಮೂತಿ್ಸ

ಶವ್ಚ್ಯ್ಸಮಹ್ಸ್್ವಮಿೇಜಿವಹಸಲ್ದ್್ದರೆ.
ಶ್ಸಕರುಗಳ್ದ ಶ್ಮನೂರು ಶವಶಿಂಕರಪ್ಪ,
ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಿಂದರೆನ್ಥ್, ಎಸ್. ರ್ಮಪ್ಪ,
ಮ್ಜಿಶ್ಸಕರ್ದಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶವಶಿಂಕರ್,
ಬಿ.ಪಿ.ಹರೇಶ್ಸೆೇರದಿಂತೆಇತರೆಮುಖಿಂಡರು
ಆಗಮಿಸುತ್ತೆರೆ.

ಜಿಲ್ಲಿಕನನುಡಸ್ಹತಯಾಪರರತ್ಅಧಯಾಕಷಿಬಿ.
ವ್ಮದೆೇವಪ್ಪ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಿೇಡಲ್ದ್್ದರೆ.
ತೊೇಟಗ್ರಕೆ ಇಲ್ಖೆಯ ಬಸವನಗೌಡುರೆ,
ದೆೇವರ್ಜ್, ಸಮ್ಜದ ಮುಖಿಂಡರ್ದ
ಮ್ಗನೂರು ಸಿಂಗಮೇಶ ಗೌಡುರೆಮತಿತೆತರರು
ಪ್ಲೊಗೆಳಳಾಲ್ದ್್ದರೆ.

ಈ ಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿ ಗೌಡುರೆ ಸಿಂಗಪ್ಪ
ಕೊಿಂಡಜಿಜ್, ತುಿಂಗಭದ್ರೆ ಕೊೇ ಆಪರೆೇಟಿವ್
ಸೊಸೆೈಟಿ ಮ್ಜಿ ಅಧಯಾಕಷಿ, ಹ್ಲ್ ಸದಸಯಾ
ಹಲಸಬ್ಳುಶವ್ನಿಂದಪ್ಪಹರಹರ,ಎಪಿಎಿಂಸ
ಮ್ಜಿಅಧಯಾಕಷಿ ಬೆಳ್ಳಾಡಿ ನರೆೇಿಂದರೆ, ಕೊಿಂಡಜಿಜ್
ನರೆೇಶ್ಕುಮ್ರ್,ಕೆ.ವಿ.ರುದೆರೆೇಶ್ಬೆಳ್ಳಾಡಿ,
ವಿಶ್ಲ್ , ಜಗದಿೇಶ್ ಮಹದೆೇವಪ್ಪ
ಮತಿತೆತರರುಉಪಸಥೆತರದ್ದರು.

ವಿರಳ ಕಾಯಿಲೆರಳಿರೂ ಚಿಕ್ತೆಸ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಸಕ್್ಸರ ಒಪಿ್ಪಗೆ ನಿೇಡಿ ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸದೆ. ಇದರ
ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚುಚಿ ವೆಚಚಿ ತಗುಲುವ ಕ್ಯಿಲೆಗಳ ಚ್ಕ್ತ್ಸ್ ವಿಧ್ನ ಗುರುತಿಸ,
ಅವುಗಳಿಗೂವೆಚಚಿನಿಗದಿಮ್ಡಲುಕರೆಮವಹಸಲ್ಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಿಗಿಗಿರಜನಉಪಯೇಜನೆಯಡಿ7.39ಕೊೇಟಿರೂ.,ಪರಶರಟ್
ಜ್ತಿಉಪಯೇಜನೆಯಡಿ 15.79 ಕೊೇಟಿ ಸೆೇರ, ಒಟುಟ್ 23.18 ಕೊೇಟಿ
ರೂ. ಮೊತತೆವನುನು ಪುನರ್ ವಿನಿಯೇಗದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿ
ಆದೆೇಶಸಲ್ಗಿದೆ.ಪಿಇಟಿಸ್ಕಿ್ಯನ್ಗೆ10,000ರೂ.,ಅಸಥೆಮಜೆಜ್ಕಸಗೆಎರಡು
ವಿಧ್ನಗಳಲ್ಲಿ7ಲಕಷಿರೂ.ಹ್ಗೂ21ಲಕಷಿರೂ.,ರೊೇಬೊೇಟಿಕ್ಸಜ್ಸರಗೆ
1.50ಲಕಷಿರೂ.ಸೆೇರದಿಂತೆವಿವಿಧಚ್ಕ್ತೆಸ್ಗಳಿಗೆವೆಚಚಿನಿಗದಿಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ
ಎಿಂದವರುಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ಈಕುರತುಮ್ತನ್ಡಿದಸಚ್ವಡ್.ಕೆ.ಸುಧ್ಕರ್,ಪರೆಧ್ನಿನರೆೇಿಂದರೆ
ಮೊೇದಿಯವರು ಜನರ ಬಡ ಜನರ ಆರೊೇಗಯಾ ರಕಷಿಣೆಗ್ಗಿ ಜ್ರಮ್ಡಿದ
ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಯೇಜನೆಯನುನು ವಿಸತೆರಸುವ ಕೆಲಸವನುನು ಮುಖಯಾಮಿಂತಿರೆ
ಬಸವರ್ಜ ಬೊಮ್್ಮಯಿಯವರ ನೆೇತೃತ್ವದ ರ್ಜಯಾ ಸಕ್್ಸರ ಮ್ಡುತಿತೆದೆ
ಎಿಂದವರುಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ವಿರಳಕ್ಯಿಲೆಗಳಿಗೂಚ್ಕ್ತ್ಸ್ವೆಚಚಿವನುನುಭರಸುವಮಹತ್ವದಕರೆಮವನುನು
ಸಕ್್ಸರ ಕೆೈಗೊಿಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚುಚಿ ವೆಚಚಿ ತಗುಲುವಚ್ಕ್ತೆಸ್ಗಳಿಗೂದರ
ನಿಗದಿಮ್ಡಿ, ಆ ವೆಚಚಿ ಭರಸುವ ಕರೆಮ ವಹಸಲ್ಗುತಿತೆದೆ. ಪರಶರಟ್ ಜ್ತಿ
ಹ್ಗೂ ಪರಶರಟ್ ಪಿಂಗಡದ ಫಲ್ನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳರುಟ್
ಪರೆಯೇಜನವ್ಗಲ್ದೆಎಿಂದುತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

ಬಿ್ರಟನ್ ರಾಣಿ ಎಲ್ಜಬೆತ್ ನಿಧನ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ವಯಾಕತೆವ್ಗಿತುತೆ.ಹೇಗ್ಗಿರ್ಜಕುಟುಿಂಬ
ದವರುಸ್ಕಿಟ್ಲ್ಯಾಿಂಡ್ನಲ್ಲಿರ್ಣಿಇರುವಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಸೆೇರದ್ದರು. 1952ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಜಬೆತ್ ಅವರು ಬಿರೆಟನ್
ರ್ಣಿಯ್ಗಿಸಿಂಹ್ಸನಏರದ್ದರು.ಅವರನಿಧನದನಿಂತರ
ಹರಯಮಗಹ್ಗೂಉತತೆರ್ಧಿಕ್ರಚ್ಲ್ಸಸ್ಅವರು
ಹೊಸರ್ಜರ್ಗಲ್ದ್್ದರ.ೆರ್ಣಿಯಗೌರವ್ರ್ಸಬಿರೆಟನ್
ನಲ್ಲಿ10ದಿನರ್ರ್ಟ್ರಿೇಯಶೊೇಕಘೊೇರ್ಸದೆ.ರ್ಣಿಯ
ಪ್ಥಿ್ಸವ ಶರೇರವನುನು ಬ್ಲ್ಮೊರಲ್ ಎಸೆಟ್ೇಟ್ನಲ್ಲಿ
ಇಡಲ್ದು್ದ, ಶುಕರೆವ್ರ ಲಿಂಡನ್ಗೆ ಒಯಯಾಲ್ಗುವುದು
ಎಿಂದುಅರಮನೆಯಹೆೇಳಿಕೆಯುತಿಳಿಸದೆ.

ಕಳೆದ ಬುಧವ್ರವಷೆಟ್ೇ ಎಲ್ಜಬೆತ್ ಲ್ಜ್ ಟರೆಸ್
ಅವರನುನುದೆೇಶದಪರೆಧ್ನಿಯ್ಗಿನೆೇಮಿಸದ್ದರು.

ಸರ್.ಎೆಂ.ವಿ. ಕಾಲೆೇಜಿನ ರೊೇಹತ್ ಅದಿವಾತ್ೇಯ ಸಾಧರೆ

ಬಿ ಬಿ ಪ್ರಜವಾಲ್ ದಿೇಪನ್  ಎೆಂ ಜಿ ಮರೊೇಜ್  ಬಿ ಎ ಪ್ ಹೆೇಮೆಂತ್ ರಾರುಲ್  ರರಮ್ಯಶಿ್ರೇ ಡಿ ವಿಯದುನೆಂದನ್ ಸಾಯಿತೆೇಜ ಕೆ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಕ್ೇತಿ್ಸತಿಂದಿದ್್ದರೆ.
ಕ್ಲೆೇಜಿನ ಮತೊತೆೇವ್ಸ ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸ

ಯದುನಿಂದನ್ ಹೆಚ್.ಬಿ. 690 ಅಿಂಕ ಗಳಿಸ
ಕ್ಲೆೇಜಿಗೆ ಅಿಂಕವ್ರು ದಿ್ವತಿೇಯನ್ಗಿದು್ದ,
ರ್ರಟ್ರಿಮಟಟ್ದಲ್ಲಿ302ನೆೇರ್�ಿಂಕ್ಗಳಿಸದ್್ದರೆ.

ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳ ಸ್ಧನೆ ಬಗೆಗೆ ಕ್ಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ
ಇಿಂದುಪತರೆಕತ್ಸರೊಿಂದಿಗೆಸಿಂತಸಹಿಂಚ್ಕೊಿಂಡ
ಕ್ಯ್ಸದಶ್ಸ ಎಸ್.ಜೆ. ಶರೆೇಧರ್, ಈ ವರ್ಸ
280ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳುಉಚ್ತಮಡಿಕಲ್ಸೇಟ್
ಪಡೆಯಲುಅಹ್ಸತೆಪಡೆದಿದ್್ದರೆ.ಕಳೆದನ್ಲುಕಿ
ವರ್ಸಗಳಿಿಂದಲೂಪರೆತಿವರ್ಸ200ಕೂಕಿಹೆಚುಚಿ
ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳು ಈ ಅಹ್ಸತೆ ಪಡೆಯುತಿತೆದ್್ದರೆ
ಎಿಂದುತಿಳಿಸದರು.

ಆರ್.ಜೆ. ರೊೇಹತ್, ಕಳೆದ ಬ್ರಯ
ನಿೇಟ್ ಪರೇಕೆಷಿಯಲ್ಲಿ 519ನೆೇ ರ್�ಿಂಕ್
ಪಡೆದಿದ್ದರು.ನ್ನುಕಠಿಣಪರಶರೆಮದಿಿಂದಕಳೆದ
ವರ್ಸ ಪರೇಕೆಷಿ ಎದುರಸರಲ್ಲಲಿ. ಫಲ್ತ್ಿಂಶ
ಅಷ್ಟ್ಗಿಸಮ್ಧ್ನತಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ.ಆದ್ದರಿಂದಈ
ವರ್ಸ ಮತೆತೆ ಪರೇಕೆಷಿ ಬರೆಯುವುದ್ಗಿ
ರ್ೇರಕರಗೆ ಹೆೇಳಿದೆ. ಅವರೂ ಒಪಿ್ಪದ್ದರು. ಈ
ಬ್ರಯ ಫಲ್ತ್ಿಂಶದಿಿಂದ ಸಿಂತೊೇರವ್ಗಿದೆ
ಎಿಂದು ಪತಿರೆಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಸಿಂತಸ
ಹಿಂಚ್ಕೊಿಂಡರು.

ಪರೇಕೆಷಿ ಬಗೆಗೆಯೇ ಹೆಚುಚಿ ಗಮನ
ಕೆೇಿಂದಿರೆೇಕರಸದ್ದರಿಂದ ಮುಿಂದಿನ ಹೆಜೆಜ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ
ಅಷ್ಟ್ಗಿ ಚ್ಿಂತಿಸಲಲಿ. ಆದರೆ ಕ್ಡಿ್ಸಯೇಲಜಿ
ಮ್ಡುವ ಇಚೆಚಿ ಇದೆ. ಕ್ಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಲು

ಉತತೆಮ ವ್ತ್ವರಣವಿತುತೆ. ಪಠಯಾದ ಜೊತೆ
ಹೆಚ್ಚಿಗಿ ಮೂವರು ತ್ಸು ಕೊೇಚ್ಿಂಗ್
ಪಡೆಯುತಿತೆದೆ್ದ. ಅಲಲಿದೆ ಪರೆತೆಯಾೇಕವ್ಗಿ ನ್ನು
ಒಿಂದೂವರೆ ತ್ಸು ಓದುತಿತೆದೆ್ದ ಎಿಂದವರು
ಹೆೇಳಿದರು. ರೊೇಹತ್ ಚ್ತರೆದುಗ್ಸ ಜಿಲೆಲಿಯ
ಹರಯೂರು ನಗರದ ರಿಂಗನ್ಥ್ ಹ್ಗೂ
ಜಯಮ್ಮದಿಂಪತಿಪುತರೆ.

ಕ್ಲೆೇಜಿನಮತೊತೆೇವ್ಸ ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸ ಹೆಚ್.
ಬಿ. ಯದುನಿಂದನ್, ಆಲ್ ಇಿಂಡಿಯ್ ರ್�ಿಂ
ಕ್ಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ302ನೆೇಸ್ಥೆನದಲ್ಲಿದ್್ದರೆ.ಮೂಲತಃ
ಶೃಿಂಗೆೇರಯ ಇವರು, ಹ್ಸೆಟ್ಲ್ನಲ್ಲಿದ್್ದರೆ.
ಎಲ್ಐಸ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಅಧಿಕ್ರ ಭ್ನುಪರೆಕ್ಶ್
ಹ್ಗೂ ಸುಜ್ತ ದಿಂಪತಿಯ ಪುತರೆ.
ಪಿಯುಸಯಲ್ಲಿ586ಅಿಂಕಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಮತೊತೆೇವ್ಸವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸನಿರಮಯಾಶರೆೇಡಿ.ವಿ.,
ನಗರದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ  ತ್ಯಿ
ಹ್ಗೂ ಅಜಜ್ನೊಿಂದಿಗಿದ್್ದರೆ. ಪಿಯುಸಯಲ್ಲಿ
586ಅಿಂಕಗಳಿಸದ್ದಇವರು,ಈಬ್ರನಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ
4380ನೆೇ ರ್�ಿಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್್ದರೆ. ಕ್ಮಿ್ಸಕ
ಅಧಿಕ್ರಯ್ಗಿದ್ದ ತಿಂದೆ ವಿಜಯ ಕುಮ್ರ್
ಹೃದಯ್ಘ್ತದಿಿಂದ ಮೃತಪಟಿಟ್ದ್ದರು. ಈ
ಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಡಿ್ಸಯ್ಲಜಿ
ಮ್ಡುವುದ್ಗಿಅವರುತಿಳಿಸದರು.

ಸಿಂಸೆಥೆಯ ಅಧಯಾಕಷಿ ಡ್.ವಿ.ರ್ಜೆೇಿಂದರೆ
ನ್ಯುಡು, ಕ್ಯ್ಸದಶ್ಸ ಎಸ್.ಜೆ. ಶರೆೇಧರ್,
ಟರೆಸಟ್ಗಳ್ದ ಸೆೈಯದ್ ಶಿಂಸೇರ್, ಸುರೆೇಶ್,
ಪರೆದಿೇಪ್, ಉಪ ಪ್ರೆಿಂಶುಪ್ಲ ದೆೇವರ್ಜ್

ಹ್ಗೂ ಸಬ್ಬಿಂದಿ ವಗ್ಸ ಈ ಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿ
ಉಪಸಥೆತರದ್ದರು.

ಅತು್ಯತ್ತಮ ಅೆಂಕ ರಳಿರರುವ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳ 
ವಿವರ: ರೊೇಹತ್ಆರ್.ಜೆ.  705ಅಿಂಕಗಳು,
ಯದುನಿಂದನ್ ಹೆಚ್ ಬಿ- 690, ಮನೊೇಜ್
ಬಿ.ಎ-678,ಪಿ.ಹೆೇಮಿಂತ್-670,ರ್ಹುಲ್ಸ
ಗಿಂಗನಗೌಡ-656, ದಿೇಪನ್ ಎಿಂ.ಜಿ- 655,
ಬಿ.ಬಿ.ಪರೆಜ್ವಲ್- 651,ರಮಯಾಶರೆೇಡಿ.ವಿ-
650,ಸ್ಯಿತೆೇಜ.ಕೆ-650.

ಕ್ಲೆೇಜಿನ 9 ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳು 650 ಕೂಕಿ
ಹೆಚುಚಿಅಿಂಕಗಳಿಸದು್ದ,37ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳು600
ಕೂಕಿಹೆಚುಚಿ,80ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳು550ಕೂಕಿಹೆಚುಚಿ,
144 ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳು 500 ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚಿ, 171
ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸಗಳು 480 ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚಿ ಅಿಂಕ
ಗಳಿಸದ್್ದರೆ.

ರ್ರಟ್ರಿಮಟಟ್ದ ಜನರಲ್ ಹ್ಗೂ ಕೆಟಗರ
ವಿಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆೇಜು ಗಳಿಸರುವ ಅತುಯಾತತೆಮ
ಯ್್ಸಿಂಕುಗಳಪಟಿಟ್:ಸ್ಯಿಸಿಂಜಯ್
- 29, ಸ್ವದೆೇಶ್ ಎಸ್ ಆರ್-30, ರೊೇಹತ್
ಆರ್ಜೆ- 38, ಪಿ.ಹೆೇಮಿಂತ್-39, ರೊೇಹತ್
ಆರ್.ಜೆ-42, ಟಿ ಹೆಚ್ ಭರತೆೇಶ್-69,
ಭ್ಗ್ಸವ್ಎಿಂ-169,ವಿನಯಕುಮ್ರ್-214,
ಯದುನಿಂದನ್ಹೆಚ್ಬಿ-217,ಯದುನಿಂದನ್
ಹೆಚ್ಬಿ-302,ಧನುಶರೆೇಹೆಚ್ಎನ್-497,
ಮನೊೇಜ್ಬಿ.ಎ-597,ಸಿಂಚನಓಲೆೇಕ್ರ್-
720, ಕೆ.ಎನ್. ಪವನ್ ಕುಮ್ರ್ -731,
ಮನೊೇಜ್ಬಿ.ಎ-931.

ಚೆೇತನದ ಮುರುಕ್ ಶಿ್ರೇ ಪ್ರಥಮ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) 7ನೆೇ ಸ್ಥೆನಮತುತೆ ಜಿಲೆಲಿಗೆ ಪರೆರಮ
ಸ್ಥೆನ ಪಡೆದಿದ್್ದರೆ. ಅಷೆಟ್ೇ ಅಲಲಿದೆ ಆಲ್ ಇಿಂಡಿಯ್
ಬ್ಲಕ್ಯರ ರ್ಯಾಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ 10ನೆೇ ಸ್ಥೆನ, ಕನ್್ಸಟಕ
ರ್ಜಯಾ ಬ್ಲಕ್ಯರ ರ್ಯಾಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ 3ನೆೇ ಸ್ಥೆನ, ಆಲ್
ಇಿಂಡಿಯ್ ಮ್ಕ್್ಸನಲ್ಲಿ 5ನೆೇ ಮ್ಕ್್ಸ, ಕನ್್ಸಟಕ
ರ್ಜಯಾದಲ್ಲಿ3ನೆೇಮ್ಕ್್ಸಪಡೆದಿದ್್ದರೆ.

ಮುರುಕ್ ಶರೆೇ ಬ್ರುಣಿ ಈ ವರ್ಸದ ಪಿಯು
ವ್ರ್್ಸಕಪರೇಕೆಷಿ,ಕೆ-ಸೆಟ್ಪರೇಕೆಷಿ,ಕೆವಿಪಿವೆೈಪರೇಕೆಷಿಯಲೂಲಿಉತತೆಮಅಿಂಕ
ಪಡೆದುಕ್ಲೆೇಜಿಗೆಕ್ೇತಿ್ಸತಿಂದಿದ್್ದರೆಎಿಂದುಚೆೇತನಸಿಂಸೆಥೆಯಸಿಂಸ್ಥೆಪಕರ್ದ
ಶರೆೇಮತಿವಿಜಯಲಕ್ಷಿ್ವಿೇರಮ್ಚನೆೇನಿಕ್ಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿಇಿಂದುಕರೆಯಲ್ಗಿದ್ದ
ಪತಿರೆಕ್ಗೊೇರ್ಠಿಯಲ್ಲಿತಿಳಿಸದರು.

ನಮ್ಮಸಿಂಸೆಥೆಯುಕಳೆದನ್ಲುಕಿವರ್ಸಗಳಿಿಂದನಿೇಟ್ನಲ್ಲಿಉತತೆಮಸ್ಧನೆ
ಮ್ಡಿದೆ.ಈಸ್ಲ್ನಲ್ಲಿ100ಕೂಕಿಹೆಚುಚಿಜನರುವೆೈದಯಾಕ್ೇಯಕೆಷಿೇತರೆಕೆಕಿಹೊೇಗು
ತಿತೆದ್್ದರೆ. ಉತತೆಮ ಶಕಷಿಕರ ಪರೆಯತನುವೂ ಈ ಫಲ್ತ್ಿಂಶಕೆಕಿ ಕ್ರಣವ್ಗಿದೆ.
ಮುರುಕ್ಶರೆೇಬ್ರುಣಿದ್ವಣಗೆರೆಇತಿಹ್ಸದಲೆಲಿೇಮೊಟಟ್ಮೊದಲಬ್ರಗೆ
705ಅಿಂಕಗಳನುನುಪಡೆದುಹರ್ಸತಿಂದಿರುವುದ್ಗಿಸಿಂತಸಹಿಂಚ್ಕೊಿಂಡರು.

ವಿದ್ಯಾಥಿ್ಸನಿ ಮುರುಕ್ ಶರೆೇ ಬ್ರುಣಿ ಮೂಲತಃ ಆಿಂಧರೆ ಪರೆದೆೇಶದವ
ರ್ಗಿದ್್ದರೆ. ತಿಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ಜು್ಸನ್ ಗಣಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ್ಗಿದ್್ದರೆ. ಮಗಳ
ಸ್ಧನೆಗೆ ಹರ್ಸ ವಯಾಕತೆಪಡಿಸದ ಅವರು, ನಿೇಟ್ ಪರೇಕೆಷಿಗೆ ಸಮಯ ವಯಾರ್ಸ
ಮ್ಡದೆೇಓದಿದವಿರಯಗಳಬಗೆಗೆಪೂವ್ಸತಯ್ರನಡೆಸದ್ದಳು.ಕಠಿಣಪರೆಶೆನು
ಗಳಿಗೆಮೊದಲುಉತತೆರಕಿಂಡುಕೊಿಂಡುಕಠಿಣಪರಶರೆಮದಿಿಂದಸದ್ದಗೊಿಂಡಿದ್ದ
ರಿಂದಸ್ಧನೆಸ್ಧಯಾವ್ಯಿತುಎಿಂದುಮಗಳಸ್ಧನೆಗೆಹರ್ಸವಯಾಕತೆಪಡಿಸದರು.

ಪರೆತಿದಿನ12ತ್ಸುಅಭ್ಯಾಸನಡೆಸುತಿತೆದೆ್ದ.ಓದುವ್ಗಸೆನುೇಹತರು,ಶಕಷಿಕ
ರೊಿಂದಿಗೆಚಚೆ್ಸಮ್ಡುತಿತೆದೆ್ದ.ಈಸ್ಧನೆಗೆ ಕ್ಲೆೇಜಿನಆಡಳಿತಮಿಂಡಳಿ,
ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ರ್ರೆೇತ್ಸ್ಹವೆೇ ಕ್ರಣ. ಮುಿಂದೆ ಆಿಂಕ್ಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೆೇಕು
ಎಿಂದುಕನಸುಕಿಂಡಿದೆ್ದೇನೆಎಿಂದುಮುರುಕ್ಶರೆೇಬ್ರುಣಿತಿಳಿಸದರು.

ಈಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿರ್ಘವೆೇಿಂದರೆಪರೆಸ್ದ್,ನಿದೆೇ್ಸಶಕಪವನ್ಕುಮ್ರ್,
ಪ್ರೆಚ್ಯ್ಸಜಿ.ವಿನೊೇದ್ಸೆೇರದಿಂತೆಇತರರುಇದ್ದರು.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಪರೆತಿ ವರ್ಸ ಇದೆೇ ಸಭ್ಿಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿೇತಯುಕತೆ
ಇರಟ್ಲ್ಿಂಗಮಹ್ಪೂಜೆನೆರವೆೇರಸಲುಸಮಿತಿಯವರುಸದ್ಧರ್ಗಿದೆ್ದೇವೆ
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಪೂಜ್ ಸಮ್ರಿಂಭದ ವೆೇದಿಕಯೆ ಮೇಲೆ
ರ್ಣೆೇಬನೊನುರುಶರೆೇಶವಯೇಗಿಸ್್ವಮಿೇಜಿಶರೆೇಶೆೈಲಮಠದನಿದೆೇ್ಸಶಕ
ಸದೆ್ದೇಶ್ ಕೊೇಟಹೆ್ಳ್, ಸಮ್ಜದಮುಖಿಂಡರ್ದ ಕೊಟೆರೆೇಶ್, ಎಲ್.
ಎಿಂ. ಬಸವರ್ಜಯಯಾ, ನ್ಗೆೇಿಂದರೆಯಯಾ, ಉಳುವಯಯಾ, ಅಕ್ಕಿ ರ್ಜು, ಪಿ.
ಜಿ.ರ್ಜಶೆೇಖರ್ಮತಿತೆತರರುಉಪಸಥೆತರದ್ದರು.

ಅಹಮದ್ಬ್ದ್, ಸೆ. 8 – ಅಿಂಚೆ
ಮೂಲಕಶೌಯ್ಸಚಕರೆಪರೆಶಸತೆಕಳಿಸರುವುದಕೆಕಿ
ಬೆೇಸರ ವಯಾಕತೆಪಡಿಸರುವ ಹುತ್ತ್ಮ ಸೆೈನಿಕ
ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನ್ಯಕ್ ಗೊೇಪ್ಲ್ ಸಿಂಗ್
ಭಡೊೇರಯಕುಟುಿಂಬದವರು,ಪರೆಶಸತೆಯನುನು
ಪಡೆಯಲುನಿರ್ಕರಸದ್್ದರೆ.ಐದುವರ್ಸಗಳ
ಹಿಂದೆ ಜಮು್ಮ ಮತುತೆ ಕ್ಶ್ಮೇರದಲ್ಲಿ ಉಗರೆರ
ಜೊತೆ ನಡೆದ ಗುಿಂಡಿನ ಚಕಮಕ್ಯಲ್ಲಿ
ಭಡೊೇರಯಹುತ್ತ್ಮರ್ಗಿದ್ದರು.

ಮರಣೊೇತತೆರವ್ಗಿ ಭಡೊೇರಯ
ಅವರಗೆ ಶೌಯ್ಸಚಕರೆ ಪರೆಶಸತೆಯನುನು  ಕಳೆದ
ಸೆಪೆಟ್ಿಂಬರ್ 5ರಿಂದು ಅಿಂಚೆ ಮೂಲಕ
ಕಳಿಸಲ್ಗಿತುತೆ. ಅಿಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪರೆಶಸತೆ
ಕಳಿಸರುವುದು ಅವಮ್ನ ಎಿಂದಿರುವ ಅವರ
ತಿಂದೆ ಮುನಿಮ್ ಸಿಂಗ್, ಪರೆಶಸತೆಯನುನು
ವ್ಪಸ್ಕಳಿಸದ್್ದರೆ.

ಶೌಯ್ಸ ಚಕರೆವು ದೆೇಶದ ಮೂರನೆೇ
ಅತುಯಾನನುತ ಸೆೈನಿಕ ಪರೆಶಸತೆಯ್ಗಿದೆ. ಈ
ಗೌರವವನುನು ನವದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ರಟ್ರಿಪತಿ
ಭವನದ ಸಮ್ರಿಂಭದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ತುತೆ
ಎಿಂದುಸಿಂಗ್ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ಅಿಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪರೆಶಸತೆ ಕಳಿಸರುವುದು
ಶಷ್ಟ್ಚ್ರದ ಉಲಲಿಿಂಘನೆಯಷೆಟ್ೇ ಅಲಲಿದೆೇ
ಹುತ್ತ್ಮರು ಹ್ಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಿಂಬದವರಗೆ
ಮ್ಡಿರುವ ಅವಮ್ನ. ಹೇಗ್ಗಿ ಪದಕ
ಇರುವ ಪ್ಸ್ಸಲ್ ಅನುನು ಸ್ವೇಕರಸದೆೇ
ಮರಳಿಸದೆ್ದೇನೆಎಿಂದುಸಿಂಗ್ತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ಭಡೊೇರಯ ಅವರಗೆ 33
ವರ್ಸಗಳ್ಗಿದ್್ದಗ ಹೊೇರ್ಟದ ವೆೇಳೆ
ಹುತ್ತ್ಮರ್ಗಿದ್ದರು. ಶ್ಿಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನಿೇಡಲ್ಗುವ ಪರೆಶಸತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಯ್ಸ ಚಕರೆ
ಮೂರನೆಯದ್್ದಗಿದೆ. ಅಶೊೇಕ ಚಕರೆ ಹ್ಗೂ
ಕ್ೇತಿ್ಸ ಚಕರೆಗಳು ಮೊದಲ ಎರಡು
ಗೌರವಗಳ್ಗಿವೆ.

2011ರಲೆಲಿೇ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪತಿನುಯಿಿಂದ

ದೂರವ್ಗಿದ್ದರು. ಹೇಗ್ಗಿ ಸೊಸೆಗೆ ಪರೆಶಸತೆ
ಹ್ಗೂಸೆೇವ್ಸೌಲಭಯಾಗಳನುನುನಿೇಡಬ್ರದು
ಎಿಂದು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಗರ ಸವಿಲ್
ನ್ಯಾಯ್ಲಯದಮೊರೆಹೊೇಗಿದ್ದರು.

ಭಡೊೇರಯ ಪತಿನುಯಿಿಂದ ದೂರವ್ಗಿ
ದ್ದರು.ಆದರೆ,ಅವರುಕತ್ಸವಯಾದಲ್ಲಿತೊಡಗಿದ್ದ
ಕ್ರಣ,ವಿಚೆಛೇದನದಆದೆೇಶವನುನುನ್ಯಾಯ್ಲ
ಯದಿಿಂದಪಡೆಯಲುಸ್ಧಯಾವ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ.

ಈ ಪರೆಕರಣದ ಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷೆಟ್ಲಲಿ
ವರ್ಸಪರೆಶಸತೆಪದಕವಿತರಣೆಸ್ಧಯಾವ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಸೆಪೆಟ್ಿಂಬರ್ 2021ರಿಂದು ನ್ವು ಕ್ನೂನು
ಹೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆದಿ್ದದೆ್ದವು. ಪದಕ ಹ್ಗೂ
ಇತರೆಸೆೇವ್ಸೌಲಭಯಾಗಳನುನುಸೆೈನಿಕನತಿಂದೆ-
ತ್ಯಿಗೆ ನಿೇಡುವಿಂತೆ ನ್ಯಾಯ್ಲಯ
ಆದೆೇಶಸತುತೆಎಿಂದುಸಿಂಗ್ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ಈ ಬಗೆಗೆ ನ್ವು ಸೆೈನಿಕ ಅಧಿಕ್ರಗಳಿಗೆ
ಹ್ಗೂರಕಷಿಣ್ಸಚ್ವ್ಲಯಅಧಿಕ್ರಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಸದೆ್ದವು. ಅವರು ರ್ರಟ್ರಿಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ
ಸಮ್ರಿಂಭ ನಡೆಸ ಪರೆಶಸತೆ ನಿೇಡುವ ಬದಲು
ಅಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸದ್್ದರೆ ಎಿಂದು ತಿಂದೆ
ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಶ್ಯನಾ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶರ್ತ
ಗ್ರವವನುನು ವಾಪಸ್ 

ಕಳಿರದ ರುತಾತ್ಮ 
ಸೆೈನಿಕನ ತೆಂದೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 8- ಜವ್ಬ್್ದರಯುತ
ಸ್ಥೆನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಸದರು ರ್ಜಯಾದ ಸಿಂಕರಟ್ದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ದೊೇಸೆ ತಿನುನುತ್ತೆ ಮಜ್
ಮ್ಡುತಿತೆರುವಫೇಟೊೇಹ್ಕುತ್ತೆರೆಎಿಂದರೆಈ
ದೆೇಶದಜನರದೌಭ್್ಸಗಯಾಮತೊತೆಿಂದಿಲಲಿ ಎಿಂದು
ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಜ್ಲತ್ಣದ ಜಿಲ್ಲಿ ಪರೆಧ್ನ
ಕ್ಯ್ಸದಶ್ಸ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಕ್ರೆಯ್ ಅವರು

ತೆೇಜಸ್ವ ಸೂಯ್ಸ ವಿರುದ್ಧ ಆಕೊರೆೇಶ
ವಯಾಕತೆಪಡಿಸದ್್ದರೆ.

ಬೆಿಂಗಳ್ರು ಸೆೇರದಿಂತೆ ರ್ಜಯಾದ ನ್ನ್
ಭ್ಗಗಳಲ್ಲಿಮಳೆಯಿಿಂದಜನರುಸಿಂಕರಟ್ದಲ್ಲಿದ್್ದರೆ.
ಬೆಿಂಗಳ್ರುಜಲ್ವೃತಗೊಿಂಡುನೂರ್ರುಮಿಂದಿ
ಬಿೇದಿಪ್ಲ್ಗಿದ್್ದರೆ. ಬಡವರಮನೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ
ಹೊೇಗಿವೆ,ಊಟಕೆಕಿಇಲಲಿದಿಂತೆಪರದ್ಡುತಿತೆದ್್ದರೆ.

ಇಿಂರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಿಂಸದ ಹ್ಗೂ
ರ್ರ್ಟ್ರಿೇಯ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೊೇಚ್್ಸ ಅಧಯಾಕಷಿ
ತೆೇಜಸ್ವ ಸೂಯ್ಸ ದೊೇಸೆ ತಿನುನುತ್ತೆ ಕ್ಲ
ಕಳೆಯುತಿತೆದ್್ದರೆ.ಅಲಲಿದೆೇಜನರನೂನುಸಹಬಿಂದು
ದೊೇಸೆ ತಿನುನುವಿಂತೆ ಆಹ್್ವನ ನಿೇಡುತಿತೆದ್್ದರೆ.
ಇವರಗೆ ಜವ್ಬ್್ದರ ಇದೆಯೇ? ಎಿಂದು ಪರೆಶೆನು
ಮ್ಡಿದ್್ದರೆ.

ಬೆೇಜವಾಬಾ್ದರಿ ಯುವ ಸೆಂಸದ ತೆೇಜರವಾ ಸೂಯನಾ : ಜಿಕ್್ರಯಾ ಆಕೊ್ರೇಶ

ಬೆಿಂಗಳ್ರು,ಸೆ.8–ಹೆದ್್ದರನಿಮ್್ಸಣಕೆಕಿ
ಅಗತಯಾವ್ದ ಮಣುಣು ಪಡೆಯುವ್ಗ ಕೆರೆಗಳನುನು
ನಿಮಿ್ಸಸುವಮೂಲಕ, ನಿೇರನ ಸಮಸೆಯಾಯನೂನು
ಬಗೆಹರಸಬಹುದು ಎಿಂದು ಕೆೇಿಂದರೆ ಹೆದ್್ದರ
ಖ್ತೆಸಚ್ವನಿತಿನ್ಗಡಕಿರತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

ಭ್ರತ್ಮ್ಲ್ ಸರಣಿಯ ಅಿಂಗವ್ಗಿ
ಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದ್ದ ‘ಮಿಂರನ’ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಮ್ತನ್ಡುತಿತೆದ್ದ ಅವರು, ಹೆದ್್ದರ ನಿಮ್್ಸಣ
ಕ್ಕಿಗಿ ಮಣಿಣುನ ಅಗತಯಾವಿರುತತೆದೆ. ಈ ಮಣಣುನುನು
ಪಡೆಯಲು ನೆಲವನುನು ಅಗೆಯುವ್ಗ, ಅದನೆನುೇ
ಕೆರೆಯ್ಗಿಪರವತಿ್ಸಸಬಹುದುಎಿಂದಿದ್್ದರೆ.

ಇದರಿಂದರಸೆತೆನಿಮ್್ಸಣಕೆಕಿಅಗತಯಾಬೆೇಡಿಕೆ

ಗಳನುನುಈಡೆೇರಸುವಜೊತೆಗೆಗ್ರೆಮಿೇಣಭ್ಗಕೆಕಿ
ಕೆರೆಗಳ್ ಲಭಯಾವ್ಗುತತೆವೆ. ಅಿಂತಿಮವ್ಗಿ ಅಿಂತ
ಜ್ಸಲಮಟಟ್ವೂಹೆಚುಚಿತತೆದೆಎಿಂದವರುಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ರ್ರ್ಟ್ರಿೇಯಹೆದ್್ದರಪ್ರೆಧಿಕ್ರ ಕೆೈಗೊಿಂಡ
ಯೇಜನೆಯಿಂದರಕ್ರಣದಿಿಂದ36ಕೆರೆಗಳು
ಹ್ಗೂ 22 ಬ್ವಿಗಳು ರೂಪುಗೊಿಂಡವು.
ಇಿಂತಹ ಕರೆಮಗಳಿಿಂದ ಯೇಜನೆಯ ವೆಚಚಿವೂ
ಕಡಿಮಯ್ಗುತತೆದೆಎಿಂದವರುತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ನಿೇರನ ಬಿಕಕಿಟಿಟ್ದೆ.
ಆದರೆ, ಇದಕೆಕಿ ಕ್ರಣ ನಿೇರನ ಕೊರತೆಯಲಲಿ,
ನಿೇರನ ನಿವ್ಸಹಣೆಯ ಕೊರತೆ ಎಿಂದೂ ಗಡಕಿರ
ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ಹೆದಾ್ದರಿಗೆ ಮಣು್ಣ ಪಡೆಯವಾರ 
ಕೆರೆ ನಿಮನಾಸಬರುದು : ರಡ್ಕರಿ ಬೆಿಂಗಳ್ರು,ಸೆ.8-ಪುಣೆ-ಚೆನೆನುೈರ್ರ್ಟ್ರಿೇಯಹೆದ್್ದರ

ಬೆಿಂಗಳ್ರು ನಗರದಮೂಲಕ ಹ್ದು ಹೊೇಗುವ ವಯಾವಸೆಥೆ
ಮ್ಡುವುದ್ಗಿ ಕೆೇಿಂದರೆಭೂಸ್ರಗೆ ಸಚ್ವನಿತಿನ್ಗಡಕಿರ
ಭರವಸೆನಿೇಡಿದ್್ದರೆ.

ದಕ್ಷಿಣರ್ಜಯಾದಪರೆಮುಖನಗರಗಳರ್ರ್ಟ್ರಿೇಯಹೆದ್್ದರ
ಸಿಂಪಕ್ಸಕೆಕಿಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತೆಮೂರುದಿನಗಳಮಿಂರನಸಭೆ
ನಡೆಸುತಿತೆರುವಸಚ್ವರು,ಇಿಂದುರ್ಜಯಾಕೆಕಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತೆ
ಮುಖಯಾಮಿಂತಿರೆಯವರೊಟಿಟ್ಗೆಚಚೆ್ಸನಡೆಸದಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿ
ಈಭರವಸೆಕೊಟಿಟ್ದ್್ದರೆ.

ಪುಣೆ-ಹುಬ್ಬಳಿಳಾ-ದ್ವಣಗೆರೆ-ತುಮಕೂರು ಮೂಲಕ
ಬೆಿಂಗಳ್ರು ನಗರಕೆಕಿ ಸಿಂಪಕ್ಸ ಕಲ್್ಪಸ ಚೆನೆನುೈಗೆ ರಸೆತೆ ಹ್ದು
ಹೊೇಗಲ್ದೆಎಿಂದುಗಡಕಿರಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.ಹುಬ್ಬಳಿಳಾ-ಬೆಿಂಗಳ್
ರುನಡುವಿನರ್ರ್ಟ್ರಿೇಯಹೆದ್್ದರಯಲ್ಲಿರುವಲೊೇಪಗಳನುನು
ಸರಪಡಿಸುವುದ್ಗಿಯೂಇದೆೇಸಿಂದಭ್ಸದಲ್ಲಿತಿಳಿಸದ್್ದರೆ.

ಬೆಿಂಗಳ್ರುಮೂಲಕ
ಪುಣೆ-ಚೆನೆನುೈಹೆದ್್ದರ

705 ಅೆಂಕ 
ಪಡೆದ 

ಮುರುಕ್ ಶಿ್ರೇ 
ಬಾರುಣಿ

- ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಭಾವರಾ ಸರಕಾರ ಸೆಂಘ ನಿಯಮತ (ರಿ)
ಬಿ.ಕೆ.ಹ್ಸೆಟ್ಲ್ಕಟಟ್ಡ,ಜಯದೆೇವಸಕ್ಸಲ್ಹತಿತೆರ,ದ್ವಣಗೆರೆ-2

ಮೇಲಕಿಿಂಡಸಹಕ್ರಸಿಂಘದ
2021-22ನೆೇಸ್ಲ್ನ7ನೆೇವ್ರ್್ಸಕಮಹ್ಸಭೆಯನುನು

ದಿನ್ಿಂಕ10.09.2022ನೆೇಶನಿವ್ರಬೆಳಿಗೆಗೆ11ಕೆಕಿಸಿಂಘದಅಧಯಾಕಷಿರ್ದ
ಶರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ

ಅವರಅಧಯಾಕಷಿತೆಯಲ್ಲಿಸಿಂಘದಕಚೆೇರಆವರಣದಲ್ಲಿಏಪ್ಸಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.
ಮ್ನಯಾಸದಸಯಾರುಸಕ್ಲಕೆಕಿಆಗಮಿಸ,ಸಭೆಯನುನುಯಶಸ್ವಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ಗಿವಿನಿಂತಿ.

7 ರೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆ ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ರಕೆ
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