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

ನವದಹೆಲಿ, ಸ.ೆ 9 – ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ 
ಪ್ರವೆೇಶಕೆಕೆ ನಡಸೆಲ್ದ ಸಿ.ಯು.ಇ.ಟಿ. ಪರೇಕೆಷೆ 
ಫಲಿತ್ಂಶ ಸಪೆೆಟಂಬರ್ 15ರಂದು ಪ್ರಕಟವ್ಗಲಿದೆ 
ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧನಸಹ್ಯ ಆಯೇ 
ಗದ ಅಧಯಾಕಷೆ ಜಗದೇಶ್ ಕುಮ್ರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ

ಸಿ.ಯು.ಇ.ಟಿ. - ಯು.ಜಿ. ಪರೇಕೆಷೆಯನುನು 
ಜುಲೆೈನಲಿಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಆಗಸ್ಟ 30ರಂದು 
ಪೂರ್ಣಗೆೊಳಿಸಲ್ಗಿತುತು. ಆಗಸ್ಟ 20ರಂದು 
ಪರೇಕೆಷೆಗಳನುನು ಪೂರ್ಣಗೆೊಳಿಸಲು ಮೊದಲು 
ಉದೆದಾೇಶಿಸಲ್ಗಿತುತು. ಆದರ,ೆ ಹಲವ್ರು ತ್ಂತಿ್ರಕ 
ತೆೊಡಕುಗಳ ಕ್ರರದಂದ್ಗಿ ಪರೇಕೆಷೆ ಪೂರ್ಣ 
ಗೆೊಳಿಸುವುದು ಹತುತು ದನ ವಿಳಂಬವ್ಯಿತು.

ಬ್್ರಟನ್ ರಾಣಿ ನಿಧನ   
1 ದಿನ ಶೊೇಕಾಚರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 9 – ಬ್್ರಟನ್ ರ್ಣಿ 
ಎರಡನೆೇ ಎಲಿಜಬೆತ್ ನಿಧನರ್ಗಿರುವ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್್ಣರ ಒಂದು ದನದ 
ಶೆೊೇಕ್ಚರಣೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಗುರುವ್ರ ಬ್್ರಟನ್ ರ್ಣಿ ಮೃತಪಟಟ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ, ಶುಕ್ರವ್ರದಂದು 
ಶೆೊೇಕ್ಚರಣೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಗಿತುತು.

ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಸಮಾನ 
ಮಾನ್ಯತೆ : ಯು.ಜಿ.ಸಿ.

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 9 – ಮ್ನಯಾತೆ ಪಡೆದ 
ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಂದ ದೊರ ಶಿಕಷೆರ ಹ್ಗೊ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಮೊಲಕ ಪಡೆಯಲ್ದ ಪದವಿಗಳನುನು ಸ್ಂಪ್ರದ್ 
ಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲಿಲಿ ಪಡೆಯಲ್ದ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಸಮ 
ನ್ಗಿ ಪರಗಣಿಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿ 
ಲಯ ಧನಸಹ್ಯ ಆಯೇಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ನುತಕ 
ಹ್ಗೊ ಸ್ನುತಕೆೊೇತತುರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 
ದಂತೆ ಈ ನಿರ್್ಣರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು 
ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ರಜನಿೇಶ್ ಜೆೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ವರಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ9- ಆಶ್ ಕ್ಯ್ಣಕತೆ್ಣಯರ ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಕಲೆಸಗಳ ಒತತುಡ ತಗಿಗಿಸಬೆೇಕು, ಬ್ಕಿ ವೆೇತನ ಸೆೇರದಂತ ೆ ವಿವಿಧ 
ಬೆೇಡಿಕಗೆಳ ಈಡೆೇರಕಗೆ ೆಒತ್ತುಯಿಸಿ  ಆಲ್ ಇಂಡಿಯ್ ಯುನೆೈಟಡೆ್ 
ಟೆ್ರೇಡ್ ಯೊನಿಯನ್ ಸಂೆಟರ್ ಸಂಯೇಜಿತ ಕನ್್ಣಟಕ ರ್ಜಯಾ 
ಸಂಯುಕತು ಆಶ್ ಕ್ಯ್ಣಕತೆ್ಣಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ ಲ್ಿ ಸಮಿತಿ 
ನೆೇತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಆಶ್ ಕ್ಯ್ಣಕತೆ್ಣಯರು ನಗರದಲಿಲಿಂದು ಜಿಲ ಲ್ಿ 
ಪಂಚ್ಯತ್ ಕಚೆೇರ ಮುಂಭ್ಗದಲಿಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನ ೆನಡಸೆಿದರು.

ಆಶ್ ಕ್ಯ್ಣಕತೆ್ಣಯರು ನಿರಂತರವ್ಗಿ ಕಲೆಸಗಳನುನು 
ಮ್ಡುತಿತುದದಾರೊ ಅವರ ಕಲೆಸಕೆಕೆ ತಕಕೆಂತ ೆ ಆಶ್ ಸ್ಫ್ಟ 
ಸಮಸೆಯಾಯಿಂದ್ಗಿ, ಸಮಪ್ಣಕವ್ಗಿ ಡ್ಟ್ ಎಂಟಿ್ರ ಮ್ಡುವ 

ಸಿಬ್ಂದಗಳ ಕೆೊರತಯೆಿಂದ್ಗಿ ಹರ ಬರುತಿತುಲಲಿ. 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಆರ್ರತ ಕಲೆಸಗಳ್ದ ಈ-ಸಂಜಿೇವಿನಿ, ಎನ್ ಸಿಡಿ 

ಡ್ಟ್ ಎಂಟಿ್ರ ಮ್ಡುವುದು, ಆರ್ರ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಮ್ಡುವುದು, 
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭ್ರತ್ ಕ್ಡ್್ಣ ಎಂಟಿ್ರ ಮ್ಡುವುದು ಹ್ಗೊ ಇನಿನುತರೆ 
ಕಲೆಸಗಳಿಗ ೆ ಒತ ತ್ುಯಿಸುತಿತುರುವುದನುನು ಆಶ್ ಸಂಘಟನಯೆ ಜಿಲ ಲ್ಿ 
ಸಂಚ್ಲಕ ತಿಪೆಪೇಸ್್ವಮಿ ಅರಬೆೇರು ಖಂಡಿಸಿದರು.

ಮೊಬೆೈಲ್ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ತಗ್್ಗಸಲು ಆರ್ರಹ
ಜಿಲಾಲೆ ಪೆಂಚಾಯ್್ತ ಎದುರು  

ಆಶಾ ಕಾಯನಾಕತೆನಾಯರ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ 

15ಕೆ್ಕ ಸಿಯುಇಟಿ ರಿಸಲ್ಟ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 9 - 
ಬ್ಜಪೆಿ ನೆೇತೃತ್ವದ ಸಕ್್ಣರಕೆಕೆ 
ಮೊರು ವರ್ಣ ಪೂರೆೈಸಿದ 
ಹಿನೆನುಲಯೆಲಿಲಿ ನ್ಳ ೆ ಶನಿವ್ರ 
ದೆೊಡ್ಡ ಬಳ್್ಳಪುರದಲಿಲಿ ಹಮಿಮಾಕೆೊಂಡಿರುವ 
ಜನಸಪಂದನ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮದಂದ ಪಕಷೆದ 
ರ್ಷಟ್ೇಯ ಅಧಯಾಕಷೆ ಜ.ೆಪಿ. ನಡ ್್ಡ ದೊರ 
ಉಳಿದದ್ದಾರ.ೆ 

ರ್ಷಟ್ೇಯ ಅಧಯಾಕಷೆರನುನು 
ಕರತೆರಲು ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ 
ಬಸವರ್ಜ ಬೆೊಮ್ಮಾಯಿ 
ಸೆೇರದಂತ ೆ ರ್ಜಯಾದ ನ್ಯ 

ಕರು ಕಡ ೆ ಗಳಿಗಯೆವರಗೆೊ ನಡಸೆಿದ 
ಯತನು ಫಲ ಪ್ರದವ್ಗಲಿಲಲಿ. ನಡ ್್ಡ ಬದಲು 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ೆ ಸಮಾಮೃತಿ ಇರ್ನಿ 
ಭ್ ಗ ವ ಹಿ ಸ ಲಿ ದ್ದಾ ರೆ . 

ಇೆಂದು ಬ್ಜೆಪಿ ಜನಸ್ಪೆಂದನ

ಹರಹರ, ಸ.ೆ 9 - ಸಮ್ಜದಲಿಲಿ ಎಲಲಿರೊ 
ಒಗಗಿಟಿಟನಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಎಂತಹ ಸಮಸೆಯಾಗಳು 
ಇದದಾರೊ ತಕಷೆರವೆೇ ಪರಹ್ರ ಸ್ಧಯಾ ಎಂದು 
ತರಳಬ್ಳು ಬೃಹನಮಾಮಠದ ಜಗದುಗಿರು ಶಿ್ರೇ 
ಶಿವಮೊತಿ್ಣ ಶಿವ್ಚ್ಯ್ಣ ಮಹ್ಸ್್ವಮಿಗಳು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ತ್ಲೊಲಿಕಿನ ಕೆೊಂಡಜಿಜಿ ಗ್್ರಮದಲಿಲಿ ಲಿಂಗೆೈಕಯಾ 
ಶಿ್ರೇ ಶಿವಕುಮ್ರ ಶಿವ್ಚ್ಯ್ಣ ಸ್್ವಮಿಗಳವರ 
30 ನೆೇ ಶ್ರದ್್ಧಂಜಲಿ ಸಮ್ರಂಭಕೆಕೆ ಭಕಿತು 
ಸಮಪ್ಣಣ ೆ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮದ ಸ್ನಿನುಧಯಾ ವಹಿಸಿ 
ಅವರು ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಶ್ಲ್ ದ್ಖಲ್ತಿಗಳಲಿಲಿ ಜ್ತಿ ಹ್ಗೊ 
ಧಮ್ಣಗಳ ವಿವರ ಬರಸೆಲ್ಗುತಿತುದ.ೆ ಮುಂದನ 
ದನಗಳಲಿಲಿ ಯ್ವ ಪಕಷೆದವರು ಎಂದು ಬರಯೆಿರ 
ಎಂದು ಕೆೇಳಬಹುದು. ರ್ಜಕಿೇಯ ಈ ರೇತಿ 
ದುಬ್ಣಳಕ ೆ ಆಗದಂತ ೆ ಎಚ್ಚರಕ ೆ ವಹಿಸಬೆೇಕಿದೆ 

ಎಂದು ಶಿ್ರೇಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಮ್ರಂಭವು ಭ್ರರಕೆಕೆ ಮ್ತ್ರ 

ಸಿೇಮಿತವ್ಗಬ್ರದು ಎಂದು ನಮಮಾ 
ಮನದ್ಸಯೆ್ಗಿತುತು. ಅದರಂತ,ೆ ಆರೆೊೇಗಯಾ 
ತಪ್ಸಣ,ೆ ರಕತುದ್ನ ಹ್ಗೊ ತರಳಬ್ಳು ವಿಜ್ಞಾನ 
ಕೆೇಂದ್ರದಂದ ರೆೈತರಗ ೆ ಉಪನ್ಯಾಸ 
ಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದ.ೆ ಕೆೊಂಡಜಿಜಿ ಗ್್ರಮದವರು 
ಅರ್ಣಪೂರ್ಣವ್ಗಿ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ 
ಎಂದು ಶಿ್ರೇಗಳು ಮೆಚು್ಚಗ ೆವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ತರಳಬ್ಳು ಕೃಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೇಂದ್ರದ ಮುಖಯಾಸಥೆ 

ಡ್. ಟಿ.ಎನ್. ದೆೇವರ್ಜ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಗುರುಗಳು ನ್ಯಾಯಪಿೇಠ, ಜ್ಞಾನ ದ್ಸೆೊೇಹ, 
ನಿೇರ್ವರಗ್ಗಿ ಹಚೆು್ಚ ಪ್್ರತಿನಿಧಯಾವನುನು ನಿೇಡಿ 
ಅನೆೇಕ ಗುರುತರ ವ್ದ ಕ್ಯ್ಣಗಳನುನು 
ಮ್ಡುತಿತುದ್ದಾರ ೆಎಂದರು. ಶ್ಸಕ ಎಸ್. ರ್ಮಪಪ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ತರಳಬ್ಳು ಸ್್ವಮಿೇಜಿ ಅವರು 
ಸಮ್ಜದ ಭಕತುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಗ ೆ ಉತತುಮ 
ಕಲೆಸಗಳನುನು ಮ್ಡುತಿತುದ್ದಾರ.ೆ ಅವರು ರೆೈತರಗೆ 
ನಿೇರು ನಿೇಡಿರುವ ಸ್ಕ್ರ ಮೊತಿ್ಣ ಎಂದರು.

ಮ್ಜಿ ಶ್ಸಕ ಬ್.ಪಿ. ಹರೇಶ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಲಿಂಗೆೈಕಯಾ ಶಿವಕುಮ್ರ ಸ್್ವಮಿಗಳು ಶಿಕಷೆರ 
ಕೆಷೆೇತ್ರದಲಿಲಿ ಸಕ್್ಣರ ಮ್ಡದೆೇ ಇರುವಂತ 
ಕ್ಯ್ಣ ಸ್ಧನಯೆನುನು ಮ್ಡಿದ್ದಾರ ೆಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಿ ಬ್ಜಪೆಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಹನಗವ್ಡಿ ಎಸ್. ಎಂ. 
ವಿೇರೆೇಶ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ತರಳಬ್ಳು ಜಗದುಗಿರು 
ಗಳು ಕೆೈ ಹ್ಕಿದ ಯೇಜನಗೆಳು 

ಒರ್ಗಟಿಟದಾದಾರ ಎಲಾಲೆ ಸಮಸೆ್ಯರಳಿರೂ ಪರಿಹಾರ

ಲಂಡನ್, ಸ.ೆ 9 – ಬ್್ರಟನ್ ರ್ಣಿ ಎರಡನೆೇ 
ಎಲಿಜಬತೆ್ ನಿಧನದ ನಂತರ, ವೆೈಲ್ಸ್ ನ ಮ್ಜಿ 
ರ್ಜಕುಮ್ರ ಮೊರನೆೇ ಚ್ಲ್ ಸ್್ಣ  ರ್ಜ ಸ್ಥೆನಕೆಕೆ 
ಬರಲಿದ್ದಾರ.ೆ

ಇದುವರಗೆೊ ರ್ಣಿ ಆಡಳಿತ ಇದದಾ ಬ್್ರಟನ್ ನಲಿಲಿ 
ಇನುನು ಮುಂದ ೆ ರ್ಜನ ಆಳಿ್ವಕ ೆ ಆರಂಭವ್ಗಲಿದ.ೆ 
ಇದರೆೊಂದಗ ೆನೆೊೇಟುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರ್ರಟ್ಗಿೇತೆ 

ಯವರಗೆ ೆಹಲವ್ರು ಅಂಶಗಳು ಬದಲ್ಗಲಿವ.ೆ ಈ 
ಬದಲ್ವಣಗೆಳು ಪೂರ್ಣಗೆೊಳ್ಳಲು ವರ್ಣಗಳೆೇ 
ಬೆೇಕ್ಗಲಿವ.ೆ ದೆೇಶದ 2,400ಕೊಕೆ ಹಚೆು್ಚ ವಕಿೇಲರ 
ಪದನ್ಮವೂ ಬದಲ್ಗಲಿದ.ೆ ಇದುವರಗೆೊ 
ದೆೇಶದ ಉನನುತ ವಕಿೇಲರನುನು ‘ರ್ಣಿಯ ವಕಿೇಲರು’ 
ಎಂದು ಕರಯೆಲ್ಗುತಿತುತುತು. ಇನುನು ಮುಂದ ೆಅವರು 
‘ರ್ಜನ ವಕಿೇಲ’ರ್ಗಲಿದ್ದಾರ.ೆ

ಬ್್ರಟನ್ ನಲ್ಲೆ ‘ರಾಜಯುರ’ ಆರೆಂಭ
ರಾಷಟ್ರಗ್ೇತೆಯ್ೆಂದ ರೊೇಟುರಳವರೆಗೆ ಎಲೆಲೆಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪವನಾ

AVAILABLE FOR RENT
Fully Constructed 3 floor Building  

10000 sq feet carpet area  
Commercial Property available with  

lift and Generator facilities 

Galaxy, K.R. Road, Davangere.

CONTACT : 98800 64464

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 9 - ಹೆೈಕೆೊೇರ್್ಣ  
ಆದೆೇಶದಂತೆ ಭ್ರಷ್ಟಚ್ರ ನಿಗ್ರಹ 
ದಳವನುನು (ಎಸಿಬ್) ರದುದಾಗೆೊಳಿಸಿರುವ 
ರ್ಜಯಾ ಸಕ್್ಣರ, ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತು ಪೊಲಿೇಸ್  
ವಿಭ್ಗಕೆಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಚ್ರ ನಿಯಂತ್ರರ 
ಕ್ಯ್ದಾಯಡಿ ಹಿಂದೆ ನಿೇಡಿದದಾ ಅಧಿಕ್ರಗಳನುನು 
ಮರುಸ್ಥೆಪಿಸಿ ಆದೆೇಶ ಹೆೊರಡಿಸಿದೆ.

ಎಸಿಬ್ಯಲಿಲಿ ತನಿಖ್ ಹಂತದಲಿಲಿರುವ 
ಪ್ರಕರರಗಳು, ಬ್ಕಿ ಇರುವ ವಿಚ್ರಣೆಗಳು, 
ಶಿಸುತುಕ್ರಮಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರರಗಳು ಮತುತು 

ಖ್ಸಗಿ ದೊರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಲಿ 
ಪ್ರಕರರಗಳನೊನು ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತುಕೆಕೆ ವಗ್್ಣ 
ಯಿಸುವಂತೆ ಆದೆೇಶದಲಿಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

2016ರಲಿಲಿದದಾ ಸಿದದಾರ್ಮಯಯಾ 
ನೆೇತೃತ್ವದ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಸಕ್್ಣರವು, 

ಭ್ರಷ್ಟಚ್ರ ನಿಯಂತ್ರರ ಕ್ಯ್ದಾಯಡಿ ತನಿಖೆ 
ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕ್ರವನುನು ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತು ಪೊಲಿೇಸ್  
ವಿಭ್ಗದಂದ ಹಿಂಪಡೆದು ಎಸಿಬ್ ರಚಿಸಿತುತು. ಇದನುನು 
ರದುದಾಗೆೊಳಿಸಿ ಹೆೈಕೆೊೇರ್್ಣ  ವಿಭ್ಗಿೇಯ ಪಿೇಠ ಇದೆೇ 
ಆಗಸ್ಟ  11ರಂದು ತಿೇಪು್ಣ ನಿೇಡಿತುತು.

ಎಸಿಬ್ ರದ್ಧತ್ಗೆ ಆದೆೇಶ

ಬಸವನಾಳ್ ಸ�ೋ�ಮಶ��ಖರಪ್ಪ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದಾ್ಯನರರ ವಾಸಿ, ಜರಳೂರು ತಾಲೂಲೆಕು ಅಸಗೊೇಡು ಗಾ್ರಮದ

ಶ್� ಸ�ೋ�ಮಶ��ಖರಪ್ಪ ಬಸವನಾಳ್  ಅವರು 

ದಿರಾೆಂಕ 09-09-2022ರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್್ರ 8 ರೆಂಟೆಗೆ ನಿಧನರಾದರೆೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು 
ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 74 ವಷನಾ ವಯಸಾಸಾಗ್ತು್ತ. 

ಮೃತರು ಧಮನಾಪತ್ನಿ, ಓವನಾ ಪುತ್ರ, ಓವನಾ ಪುತ್್ರ, ಅಳಿಯ, ಸೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 
ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರ-ಸಹೊೇದರಿ ಹಾರೂ ಅಪಾರ ಬೆಂಧು-ಬಳರವನುನಿ ಅರಲ್ದಾದಾರೆ.

ಮೃತರ ಪಾರ್ನಾವ ಶರಿೇರವನುನಿ ದಿರಾೆಂಕ 10-09-2022ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ರೆಂಟೆಯವರೆಗೆ 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿದಾ್ಯನರರ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ (4ರೆೇ ಬಸ್ ಸಾಟಪ್  ಹತ್್ತರ) 13ರೆೇ ಮೆೇನ್, 16ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲೆರುವ 

(# 1946/52) ಅವರ ಸ್ವರೃಹದಲ್ಲೆ ಸಾವನಾಜನಿಕರ ಅೆಂತ್ಮ ದಶನಾನಕೆ್ಕ ಇರಿಸಲಾರುವುದು.

ನೆಂತರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 1 ರೆಂಟೆಗೆ ಶಿ್ರೇ ಸೊೇಮಶೆೇಖರಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ವಗಾ್ರಮವಾದ 
ಜರಳೂರು ತಾಲೂಲೆಕು ಅಸಗೊೇಡಿನಲ್ಲೆರುವ ತೊೇಟದಲ್ಲೆ ಅೆಂತ್ಯಕ್್ರಯೆಯನುನಿ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾ
ಧಮನಾಪತ್ನಿ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮೆಂಜುಳಾ ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್ 
ಪುತ್ರ-ಸೊಸೆ : ಶರತ್  ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್  ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೂಪ ಶರತ್ 
ಪುತ್್ರ-ಅಳಿಯ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶರ್ನಾಳ ಬಸವರಾಜ್  ಮತು್ತ ಬಸವರಾಜ್  ಹೆಡಿನಿ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು : ಪಿ್ರೇತೆಂ ಮತು್ತ ಸೆಂಜರಾ  ಹಾರೂ ಬಸವರಾಳ್  ಕುಟುೆಂಬದವರು
ಮೊಬೆೈಲ್  : 94481 78032, 98456 03333

ಜನನ :
12-02-1945

ನಿಧನ :
09-09-2022

ಎಲಾಲೆ ಪ್ರಕರಣರಳು ಲೊೇಕಾಯಕ್ತಕೆ್ಕ ವರನಾ

ಲ್ೆಂ|| ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿರಳ  
30 ರೆೇ ಶ್ರದಾ್ಧೆಂಜಲ್ ಸಮಾರೆಂಭಕೆ್ಕ 
ಭಕ್್ತ ಸಮಪನಾಣ ೆಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ 
ತರಳಬಾಳು ಜರದು್ಗರುರಳ ಹಿತನುಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 9 - ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 
30 ರಂದ ಕನ್್ಣಟಕದಲಿಲಿ ಭ್ರತ 
ಐಕಯಾತ್ ಯ್ತೆ್ರ ಆರಂಭವ್ಗಲಿದೆ. 
ಈಗ್ಗಲೆೇ ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಂಧಿ ಅವರು 
ಕನ್ಯಾಕುಮ್ರಯಿಂದ ಪ್ದಯ್ತೆ್ರ 
ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರದೆೇಶ 
ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಯಾಕಷೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮ್ರ್ 
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಪತಿ್ರಕ್ಗೆೊೇಷಠಿಯಲಿಲಿ ಮ್ತನ್ 
ಡಿದ ಅವರು, ರ್ಜಯಾ ಯ್ತೆ್ರ ಸಂದಭ್ಣ 
ದಲಿಲಿ ದಸರ್ ವೆೇಳೆ 2 ದನ ವಿಶ್್ರಂತಿ 
ನಿೇಡಲ್ಗುವುದು. ಯ್ತೆ್ರಯಲಿಲಿ ಆಸಕಿತು 

ಇರುವವರಗೆ ನಡೆಯಲು ಅವಕ್ಶ 
ಕಲಿಪಸಿಕೆೊಡಲಿದೆದಾೇವೆ. ಕೆಲವರು 1 ದನ 
ನಡೆದರೆ, ಮತೆತು ಕೆಲವರು 21 ದನ ನಡೆ 
ಯಬಹುದು. ಹಿೇಗ್ಗಿ ನ್ವು 
ಪಕ್ಷೆತಿೇತವ್ಗಿ ಎಲಲಿರಗೊ ಮುಕತು 
ಅವಕ್ಶ ಮ್ಡಿಕೆೊಡಲು ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ನೆೊೇಂದಣಿ ಆರಂಭಿಸುತಿತುದೆದಾೇವೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಸೆ.30ರಿೆಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ರಾಹುಲ್ ಯಾತೆ್ರ

ಹೆೊನ್ನುಳಿ, ಸೆ.9-  ಡಿಜೆ ಸದದಾಗೆ ಹೆಜೆಜಿ ಹ್ಕುತಿತುರುವ 
ಯುವಕರು, ಶ್ಸಕರು ಬರುತಿತುದದಾಂತೆ ಪುಪಪಮ್ಲೆ ಹ್ಕಿ 
ಸ್್ವಗತಿಸಿದ ಗಜರ್ಜ, ಶ್ಸಕರನುನು ಹೆಗಲ ಮೆೇಲೆೊತುತುಕೆೊಂಡು 
ಕುಣಿದು ಕುಪಪಳಿಸುತಿತುರುವ ಯುವ ಸಮೊಹ, ಅಪುಪವಿನ 
ಭ್ವಚಿತ್ರದೆೊಂದಗೆ ಸೆಟೇಪ್ ಹ್ಕುತಿತುರುವ ಶ್ಸಕರು, ಈ 
ಎಲ್ಲಿ ದೃಶಯಾಗಳು ಕಂಡು ಬಂದದುದಾ ಗಣೆೇಶ ವಿಸಜ್ಣನೆ 
ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ.

ಹೌದು ಎಲೆಲಿಲೊಲಿ ಇದೇಗ ಗಣೆೇಶ ವಿಸಜ್ಣನೆ ಕ್ಯ್ಣ 
ಕ್ರಮ ಮೆೇಳೆೈಸಿದೆ. ಹೆೊನ್ನುಳಿ ತ್ಲೊಲಿಕಿನ ಯರೆೇಚಿಕಕೆನಹಳಿ್ಳ, 
ಕುಂದೊರು, ಯಕಕೆನಹಳಿ್ಳ, ತಕಕೆನಹಳಿ್ಳ, ಕಮ್ಮಾರಘಟೆಟ 
ಸೆೇರದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್್ರಮ ಗಳಲಿಲಿ ಗಣೆೇಶ ವಿಸಜ್ಣನೆಯನುನು 
ಅದೊ್ಧರಯ್ಗಿ ಮ್ಡಲ್ಯಿತು. ಗಣೆೇಶ ಮೊತಿ್ಣಗೆ ಪೂಜೆ 
ಸಲಿಲಿಸಿ, ಯುವಕರು ಗ್್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ 

ರಣೆೇಶ ವಿಸಜನಾರೆಗೆ ಮೆರರು 
ತೆಂದ ಶಾಸಕ ಎೆಂಪಿಆರ್ 

ನವದಹೆಲಿ, ಸ.ೆ 9- ಈ ವರ್ಣ ಮುಂಗ್ರನಲಿಲಿ 
ಭತತುದ ಇಳು ವರ 10-12 ದಶಲಕಷೆ ಟನ್ 
ಕಡಿಮೆಯ್ಗಲಿರುವ ಹಿನೆನುಲಯೆಲಿಲಿ, ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕ್್ಣರ 
ನುಚ್ಚಕಿಕೆ ರಫ್ತುನ ಮೆೇಲ ೆನಿಷೆೇಧ ಹೆೇರದ.ೆ

ನಿನೆನುಯಷೆಟೇ ಬ್ಸಮಾತಿ ಹ್ಗೊ ಪ್ರ್ ಬ್ಯಿಲ್್ಡ 
ಹೆೊರತ್ದ ಅಕಿಕೆ ರಫ್ತುನ ಮೆೇಲ ೆ ಶೆೇ.20ರ ತರೆಗೆ 
ವಿಧಿಸಲ್ಗಿತುತು.

ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿರುವ ಆಹ್ರ 
ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಸುರ್ಂಶು ಪ್ಂಡ,ೆ ನುಚ್ಚಕಿಕೆ ಹ್ಗೊ 
ಇತರ ೆನುಚು್ಚಗಳು ರಫ್ತು ಅಸ್ಮ್ನಯಾವ್ಗಿ ಹಚೆ್್ಚಗಿದೆ 
ಎಂಬ ವರದಗಳ ಹಿನೆನುಲಯೆಲಿಲಿ ಈ ಕ್ರಮ 
ತಗೆದೆುಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದ ೆಎಂದದ್ದಾರ.ೆ

ನುಚ್ಚಕ್್ಕ ರಫ್್ತ ನಿಷೆೇಧ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಕ್ ಸೂ್ಕಟರ್ ರೂ ಮಾಲ್ನ್ಯ ದೆಂಡ!
ಮಲಪುಪರಂ, ಸೆ. 9 – ಮ್ಲಿನಯಾ 

ನಿಯಂತ್ರರ ಪ್ರಮ್ರ ಪತ್ರ ಇಲಲಿ 
ಎಂಬ ಕ್ರರಕ್ಕೆಗಿ ಎಲೆಕಿಟ್ಕ್ ಸೊಕೆಟ 
ರ್ ಗೆ ಕೆೇರಳ ಪೊಲಿೇಸ್ ತಂಡವಂದು 
ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಮೊಲಕ ಆನ್  
ಲೆೈನ್ ನಲಿಲಿ ಟೆೊ್ರೇಲ್ ಗೆ ಗುರಯ್ಗಿದೆ.

ಮ್ಲಿನಯಾ ನಿಯಂತ್ರರ ಪ್ರಮ್ರ 
ಪತ್ರ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಮಲಪುಪರಂ 
ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ ಹೆೊಗೆಯ್ೇ ಬ್ರದ 
ಎಲೆಕಿಟ್ಕ್ ವ್ಹನ ಸವ್ರರೆೊಬ್ರಗೆ 
250 ರೊ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಈ ಬಗೆಗಿ 

ರಸಿೇದ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವ್ರ ನಿೇಲಂಚೆೇರ 

ಎಂಬಲಿಲಿ ವ್ಹನಗಳ ತಪ್ಸಣೆ 
ಮ್ಡುವ್ಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದೆ. 
ಈ ಬಗೆಗಿ ಸಪರಟನೆ ನಿೇಡಿರುವ ಪೊಲಿೇ 
ಸರು, ವ್ಹನ ಚ್ಲನ್ ಪತ್ರ ಇಲಲಿ 
ಎಂಬ ಕ್ರರಕ್ಕೆಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲ್ 
ಗಿತುತು. ಆದರೆ, ಪೊಲಿೇಸರ ಕರತುಪಿಪ 
ನಿಂದ್ಗಿ ಮ್ಲಿನಯಾ ನಿಯಂತ್ರರದ 
ದಂಡ ವಸೊಲಿಯ್ಗಿದೆ ಎಂದದ್ದಾರೆ.

ಆ ದ ರೆ , 

ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಸ್ಮಮೃತ್ ಇರಾನಿ

ಯಾತೆ್ರಯಲ್ಲೆ ಪಾಲೊ್ಗಳಳಲು 
ರೊೇೆಂದಣಿ ಆರೆಂಭ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಶನಿವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 10, 20222

ಟಿ.ಎಸ್. ರಾಮಚೆಂದ್ರಪ್ಪ TSR
ನಿವೃತತು ವಿರಯ ಪರವಿೇಕಷೆಕರು, 

ಮುನಿಸ್ಪಲ್ ಹೆೈಸೊಕೆಲ್
ಜನನ : 12.06.1926,  ನಿಧನ : 10.09.2018
ಸದ್ ನಿಮಮಾ ನೆನಪಿನಲಿಲಿ

ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆ, ಅಳಿಯ, 
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, 

ಮರಿವೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ :
ಖುಷಿ, ಶಿಖಾ, ರಾಭ್ಯ, ಕಬ್ೇರ್  
ಬೆಂಧು-ರ್ತ್ರರು, ಹಿತೆೈಷಿರಳು.

ರಾಲ್ಕರೆೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಶ್ರೀ ಜಿ. ಜಗದರೀಶ್  

ಇವರು ಶಿವ್ಧಿೇನರ್ದ ಪ್ರಯುಕತು ಮೃತರ ಆತಮಾ ಶ್ಂತಿಗ್ಗಿ 

ದ್ವರಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಲೆೇಔರ್  ವ್ಸಿ 
ಹುಣಸೆೇಕಟೆಟ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸಿದದಾಮ್ಮ, ದಿ|| ಜಿ. ಬಸಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 

ಇವರು ಮ್ಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.
ದಿರಾೆಂಕ 7.9.2022ರೆೇ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ನ ಜಾವ 5.24ಕೆ್ಕ ನನನಿ ಮರರಾದ 

`ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ'ಯನುನು  ದಿರಾೆಂಕ 11.9.2022ರೆೇ ಭಾನುವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆಗಿ 10.30ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲಾಲೆ ನಿವೃತ್ತ ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರ ಭವನ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಬ್' 

ಬ ಲ್ಿಕ್ , ದ್ವರಗೆರೆ ಇಲಿಲಿ ನೆರವೆೇರಸಲು ಗುರು-ಹಿರಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಂದ 
ತ್ವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತಮಾಕೆಕೆ ಚಿರಶ್ಂತಿಗ್ಗಿ ಕೆೊೇರಬೆೇಕ್ಗಿ ವಿನಂತಿ. 

✦ ಹುಣಸೆೇಕಟೆಟ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸಿದದಾಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 
✦ ಮೃತರ ಧಮ್ಣಪತಿನು ಶಿ್ರೇಮತ್ ಜಿ.ಸುಧಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳಾದ ಚಿ|| ಜಿ.ಜೆ ಏಕಾೆಂತ್, 
✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಲಾವಣ್ಯ, ಶಿ್ರೇ ರಘು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 
✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿದಾ್ಯ, ಶಿ್ರೇ ವಿನಯ್  ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 
✦ ದೊರ್ಗಳಿಳ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶೆಂಕರಮ್ಮ ದಿ. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
✦ ದಿ. ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕಮಲಮ್ಮ, ದಿ. ಎೆಂ. ಕನನಿಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು 
✦ ದಿ. ಶಿ್ರೇಮತ್ ನಿೇಲಮ್ಮ, ಶಿ್ರೇ ಬ್.ಜಯಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಐಗೊರು.
✦ ಮುರಿಗೆಪಳ ವೆಂಶಸ್ಥರು ಹುಣಸೆೇಕಟೆಟ ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ರ್ತ್ರರು.

ದಯಾನಂದ ಟ�್�ಡರ್�
ಎಪಿಎೆಂಸಿ ಯಾರ್ನಾ , ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೊಬೆೈಲ್  : 88616 31449

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ
|| ಶಿ್ರೇ ಶೆೈಲ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ ಪ್ರಸನನಿ ||

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು 

ಜನನ : 
12.12.1959

ನಿಧನ : 
7.9.2022

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಸೆ.9- ಪಟಟರದ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಕಿ್ರೇಡ್ಂಗರದಲಿಲಿ ಶ್ಲ್ ಶಿಕಷೆರ ಮತುತು ಸ್ಕಷೆರತ್ 
ಇಲ್ಖೆ, ಕೆಷೆೇತ್ರ ಶಿಕಷೆಣ್ಧಿಕ್ರಗಳ ಕ್ಯ್್ಣಲಯ, ಕೆಷೆೇತ್ರ 
ಸಂಪನೊಮಾಲ ಕೆೇಂದ್ರ, ತ್ಲೊಲಿಕು ಪ್್ರರಮಿಕ ಮತುತು ಪೌ್ರಢ 
ಶ್ಲ್  ದೆೈಹಿಕ ಶಿಕಷೆರ ಶಿಕಷೆಕರ ಸಂಘ ಇವರ ಸಂಯು 
ಕ್ತುಶ್ರಯದಲಿಲಿ ಪ್್ರರಮಿಕ ಮತುತು ಪೌ್ರಢಶ್ಲ್ ವಿದ್ಯಾ 
ರ್್ಣಗಳ ತ್ಲೊಲಿಕು ಮಟಟದ ಕಿ್ರೇಡ್ಕೊಟವನುನು ಕೆಷೆೇತ್ರ 
ಶಿಕಷೆಣ್ಧಿಕ್ರ ಯು.ಬಸವರ್ಜಪಪ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ಪ್್ರರಮಿಕ ಶ್ಲ್ ಶಿಕಷೆಕರ ಸಂಘದ 

ಜಿಲ್ಲಿಧಯಾಕಷೆ ಬಸವರ್ಜ್  ಸಂಗಪಪನವರ್, ಸಕ್್ಣರ 
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕಷೆ ಸಿದದಾಲಿಂಗನಗೌಡ ಶಿಕಷೆಕರ 
ಸಂಘದ ತ್ಲೊಲಿಕು ಅಧಯಾಕಷೆ ಕಲವಿೇರಪಪ ಕಳಿ್ಳಮನಿ, ದೆೈಹಿಕ 
ಶಿಕಷೆರ ಶಿಕಷೆಕರ ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕಷೆ ಜನ್ದ್ಣನ ರೆಡಿ್ಡ, 
ತ್ಲೊಲಿಕು ನೌಕರರ ಒಕೊಕೆಟದ  ಅಧಯಾಕಷೆ ಎಂ. 
ಆಂಜನೆೇಯ, ಶಿಕಷೆಕರುಗಳ್ದ ಹುಚ್ಚಪಪ, ಅಜು್ಣನ್  
ಪರಸಪಪ, ಎ.ಎಸ್ .ಎಂ. ಗುರುಪ್ರಸ್ದ್, ಎನ್.ಜಿ. ಉದಯ 
ಶಂಕರ್, ಕೆ. ಹನುಮಂತಪಪ, ಕೆ.ಮೊಗಪಪ, ತಿರುಪತಿ, 
ಬ್ಗಳಿ ರ್ಜಪಪ,  ಸೆೇರದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರದದಾರು. 

ಹರಪನಹಳಿಳ ತಾಲೂಲೆಕು ಮಟಟದ ಕ್್ರೇಡಾಕೂಟ

ಹರಹರ, ಸೆ. 9 - ಹರಹರ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಉಪ್ಧಯಾಕಷೆ 
ರ್ಗಿ ನ್ಗಮಮಾ ಶೆೇಖರಪಪ ನೆೇಮಕಗೆೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೆೈಸ್ ದೆಂಡ ಪ್ರಕರಣ : ಹೆೈಕೊೇರ್ನಾ  
ತಡೆ ತೆರವಿಗೆ ಸುಪಿ್ರೇೆಂ ಕೊೇರ್ನಾ ನಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 9 – ನೆೈಸ್ ಕಂಪನಿ ದ್ಖಲಿಸಿರುವ ಮ್ನ ನರಟ 
ಪ್ರಕರರದಲಿಲಿ 2 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಪ್ವತಿಸುವಂತೆ ಮ್ಜಿ ಪ್ರರ್ನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. 
ದೆೇವೆೇಗೌಡ ಅವರಗೆ ವಿಚ್ರಣ್ ನ್ಯಾಯ್ಲಯ ಹೆೊರಡಿಸಿರುವ 
ಆದೆೇಶಕೆಕೆ ಹೆೈಕೆೊೇರ್್ಣ ನಿೇಡಿರುವ ತಡೆಯ್ಜೆಞಾ ತೆರವುಗೆೊಳಿಸಲು ಸುಪಿ್ರೇಂ 
ಕೆೊೇರ್್ಣ ನಿರ್ಕರಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಪ್ರಭ್ವಿ ಸ್ವ್ಣಜನಿಕ ವಯಾಕಿತುಯಬ್ರು ಕ್ಪೊ್ಣರೆೇರ್ 
ಸಂಸೆಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿೇಡಿದ ಹೆೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಷೆಠಿ, ಷೆೇರು 
ಮೌಲಯಾ ಹ್ಗೊ ಹೊಡಿಕೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ಪರಣ್ಮವ್ಗುತತುದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕೆೊೇರ್್ಣ ಒಪಿಪಕೆೊಂಡಿದೆ.

ಕಂಪನಿ ದ್ಖಲಿಸಿದದಾ ಮ್ನ ನರಟ ಪ್ರಕರರದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ದಂಡ 
ಪ್ವತಿಸುವಂತೆ ವಿಚ್ರಣ್ ನ್ಯಾಯ್ಲಯ ಜೊನ್ 17, 2021ರಂದು 
ಆದೆೇಶಿಸಿತುತು. ನಂತರ ದೆೇವೆೇಗೌಡ ಹೆೈಕೆೊೇರ್್ಣ ಮೊರೆ ಹೆೊೇಗಿದದಾರು. ಈ 
ಬಗೆಗಿ ಫೆಬ್ರವರ 17, 2022ರಂದು ಆದೆೇಶ ಹೆೊರಡಿಸಿದದಾ ಹೆೈಕೆೊೇರ್್ಣ, 
ವಿಚ್ರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೆೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ತೆೇಜೆೊೇವರೆಗೆ 
ಕ್ರರವ್ಗುವ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಬ್ರದು ಎಂದು ದೆೇವೆೇಗೌಡರಗೆ ತಿಳಿಸಿತುತು.

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ. 9-  ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಮ್ಕೆ್ಣ 
ರ್ ನ ಸಕ್್ಣರ ಪೌ್ರಢಶ್ಲೆಯ ಮಕಕೆಳು ವಲಯ 
ಮಟಟದ ಪ್ರತಿಭ್ ಕ್ರಂಜಿ ಸಪರೆ್ಣಯಲಿಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಿ, 
ವಿವಿಧ ವಿಭ್ಗಗಳಲಿಲಿ ವಿಜೆೇತರ್ಗಿ ಪ್ರಶಸಿತು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ಲೆಯ ಮುಖೆೊಯಾೇಪ್ರ್ಯಾಯ ಯು.ಬ್. 
ಬಸವರ್ಜ, ದ್ವರಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಶ್ಲ್ಭಿವೃದ್ಧ ಹ್ಗೊ 
ಮೆೇಲುಸುತುವ್ರ ಸಮಿತಿಗಳ (ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ) ಸಮನ್ವಯ 
ವೆೇದಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಿ ಪತಿ್ರಕ್ ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ರಮೆೇಶ್ ಸಿ. 
ದ್ಸರ್, ಶಿಕಷೆರ ಇಲ್ಖೆಯ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಕೆ. ಸದ್ನಂದ 
ಹ್ಗೊ ಇತರೆ ಶಿಕಷೆಕರು ವಿಜೆೇತರ್ದ ಪ್ರತಿಭ್ವಂತ 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿತು ಪತ್ರ ವಿತರಸಿದರು.

ವಿಜೆೇತ ಮಕಕೆಳು : 10ನೆೇ ತರಗತಿಯ ಸಿ.ಆರ್. 
ಅನುರ (ಜ್ನಪದ ಗಿೇತೆ-ಪ್ರರಮ), ಸಿ.ಆರ್. 
ಅನುಷ್, ಭೊಮಿಕ್ ಸಂಗಡಿಗರು (ಜ್ನಪದ ನೃತಯಾ-
ಪ್ರರಮ), ಎಸ್. ಪ್ರತಿೇಕ (ಭ್ವಗಿೇತೆ ಪ್ರರಮ), ಎನ್. 

ಪ್ರಮೊೇದ್ (ಹ್ಸಯಾ ಸಪರೆ್ಣ-ಪ್ರರಮ), ವಿ. ಕೆೊಟೆ್ರೇಶ್ 
(ಚಚ್್ಣ ಸಪರೆ್ಣ - ಪ್ರರಮ), ಗೌಸಿಯ್ ಬ್ನು (ಹಿಂದ 
ಭ್ರರ-ಪ್ರರಮ), ವೆೈರ್ಣವಿ (ಛದಮಾ ವೆೇರ-ದ್ವತಿೇಯ), 
ಎಸ್. ತೆೇಜಸ್ (ಚಿತ್ರಕಲೆ ತೃತಿೇಯ), ರಫ್ೇಯ್ 
ಖ್ನಂ (ರ್ಮಿ್ಣಕ ಪಠರ-ಅರೆೇಬ್ಕ್-ತೃತಿೇಯ), 9ನೆೇ 
ತರಗತಿಯ ಎಸ್. ರ್ಜೆೇಶ್ವರ (ಕನನುಡ ಭ್ರರ- 
ದ್ವತಿೇಯ), ಆಕ್ಶರ್ಯನ ಗೌಡು್ರ (ಮಿಮಿಕಿ್ರ-
ದ್ವತಿೇಯ), 8ನೆೇ ತರಗತಿಯ ಎಂ.ಲಕಿಷೆಮಿ (ರ್ಮಿ್ಣಕ 
ಪಠರ-ಸಂಸಕೆಮೃತ-ಪ್ರರಮ), ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕೆೇರ್ 
(ಕನನುಡ ಭ್ರರ-ತೃತಿೇಯ).

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಶ್ಲೆಯ ಶಿಕಷೆಕರ್ದ ರತನುಮಮಾ 
ಜಿ.ಬ್, ಅಫ್ರೇಜ್ ಸುಲ್ತುನ್, ಕೆ. ನ್ಗರ್ಜರ್ವ್, 
ಸಂಗಿೇತ ಶಿಕಷೆಕರ್ದ ಕಲಲಿಪಪ ಅರಳಿ, ಲಲಿತ ಬ್. ಅಸುಂಡಿ, 
ಭುವನೆೇಶ್ವರ ಜಿ., ಶಿವಕುಮ್ರ್ ಹಿರೆೇಮಠ, ದೆೈಹಿಕ ಶಿಕಷೆಕಿ 
ಎಲಲಿಮಮಾ ಕೆ., ಸವಿತ ಕೆ.ಜಿ, ವಿಮಲ್ಕಿಷೆ ಉಪಸಿಥೆತರದದಾರು.

ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೆಂಜಿ ಸ್ಪಧೆನಾ : ಕೆ.ಆರ್.ಮಾಕೆನಾರ್  
ಸಕಾನಾರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ರೆೇರ ತೆರಿಗೆ ಸೆಂರ್ರಹದಲ್ಲೆ ಶೆೇ.35ರಷುಟ ಹೆಚ್ಚಳ
ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 9 – ಪ್ರಸಕತು ಹರಕ್ಸು ವರ್ಣದಲಿಲಿ ವೆೈಯಕಿತುಕ ಆದ್ಯ ತೆರಗೆ 

ಸೆೇರದಂತೆ ನೆೇರ ತೆರಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಶೆೇ.35.46ರರುಟ ಹೆಚ್್ಚಗಿ 6.48 ಲಕಷೆ ಕೆೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಿಗೆ 
ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 8ರವರೆಗೆ ಈ ತೆರಗೆ ಸಂಗ್ರಹವ್ಗಿದೆ. ರೇಫಂಡ್ ಗೆ 
ಹೆೊಂದ್ಣಿಕೆ ಮ್ಡಿದ ನಂತರ ತೆರಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಶೆೇ.32.73 ಆಗಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಕ್ ಸೂ್ಕಟರ್  
ಮಾಲ್ನ್ಯ ದೆಂಡ!
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಡಿ.ಎಲ್. ಇಲಲಿ 
ಎಂಬ ಕ್ರರಕೆಕೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ 
ಹೆಚ್್ಚಗಿದೆ. ಹಿೇಗಿದದಾರೊ ಕಡಿಮೆ 
ಮೊತತುದ ದಂಡ ಪಡೆದದುದಾ ಪೊಲಿೇಸ್ 
ತಂಡದಲಿಲಿದದಾ ಯ್ರಗೊ ಗೆೊತ್ತುಗಲಿ 
ಲಲಿವೆೇ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನುಯೊ 
ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ವ್ಹನ ಚ್ಲಕರು 
ಮನವಿ ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡ್ಗ, ಕಡಿಮೆ 
ಮೊತತುದ ದಂಡವಿರುವ 
ಅಪರ್ಧಗಳನುನು ನಮೊದಸುವುದು 
ಕೆಲವಮೆಮಾ ನಡೆಯುತತುದೆ ಎಂದು 
ಪೊಲಿೇಸ್ ಮೊಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸೆ.30ರಿೆಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ರಾಹುಲ್ ಯಾತೆ್ರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಈ ಯ್ತಿ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಸತುವಯಾ, ಆಹ್ರ 
ಸೌಕಯ್ಣ ಕಲಿಪಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮ್ಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕ್ಗುತತುದೆ. 
ಹಿೇಗ್ಗಿ ನೆೊೇಂದಣಿ ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆದಾೇವೆ. ಪ್ರದೆೇಶ 
ಯ್ತಿ್ರಗಳ ಜತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಇಚೆಛೆ ಯ್ತಿ್ರಗಳು ಹ್ಗೊ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಯ್ತಿ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಶ ಮ್ಡಿಕೆೊಡಲು 
ನಿಧ್ಣರಸಿದೆದಾೇವೆ. ಹಿೇಗ್ಗಿ ಇಂದು ಈ ಯ್ತೆ್ರಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಲತ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸುತಿತುದೆದಾೇವೆ 
ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರ್ಜಯಾದಲಿಲಿ ಎಲಲಿ ವಗ್ಣಗಳ ಜನರ ಮರೆಯಾ ಸ್ಮರಸಯಾ 
ಕಲಿಪಸಿ ನಮಮಾ ನ್ಡನುನು ಸವ್ಣಜನ್ಂಗದ ಶ್ಂತಿಯ 
ತೆೊೇಟವ್ಗಿ ಮ್ಡಿ ದೆೇಶದಲಿಲಿ ಶ್ಂತಿ ಕ್ಪ್ಡುವುದು, 
ರ್ಜಯಾದಲಿಲಿ ನಿರುದೆೊಯಾೇಗ ಸಮಸೆಯಾ ನಿವ್ರಸಿ ಯುವಕರಗೆ 
ಉದೆೊಯಾೇಗ ಕಲಿಪಸಲು, ಅಗತಯಾ ವಸುತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಕೆ ಮತುತು 
ಆದ್ಯ ಕುಸಿತದ ವಿರುದ್ಧ, ರ್ಜಯಾವನುನು ಭ್ರಷ್ಟಚ್ರದಂದ 
ಮುಕತುಗೆೊಳಿಸಲು ಉತತುಮ ಆಡಳಿತಕೆಕೆ, ದೆೇಶ ಹ್ಗೊ 
ರ್ಜಯಾದ ರೆೈತರು, ಕ್ಮಿ್ಣಕರ ಬದುಕು ಸುರ್ರಸುವ 
ನಿಟಿಟನಲಿಲಿ ಈ ಯ್ತೆ್ರ ಮ್ಡುತಿತುದೆದಾೇವೆ ಎಂದು 
ಶಿವಕುಮ್ರ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಕನ್್ಣಟಕದಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭ್ರತ ಐಕಯಾತ್ 
ಯ್ತೆ್ರ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಮರ್ಯಾಹನು ಬ್ಡುವಿನ ವೆೇಳೆ 
ನಿರುದೆೊಯಾೇಗಿ ಯುವಕರಗೆ ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಂಧಿ ಅವರ ಜತೆ 
ಸಂವ್ದ ಮ್ಡಲು ಅವಕ್ಶ ಮ್ಡಿಕೆೊಡಲ್ಗುವುದು. 
ಇವರ ಜತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಕ್ಮಿ್ಣಕರು, ಸಂಘ-
ಸಂಸೆಥೆಗಳು, ಎರಡು ಕಡೆ ರೆೈತರು, ಪರಶಿರಟರು, ನ್ಗರಕ 
ಸಮ್ಜದವರು, ಅಲಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಶ್ರಮಿಕರಗೊ 
ಸಂವ್ದಕೆಕೆ ಒಂದೆೊಂದು ದನ ಅವಕ್ಶ ಕಲಿಪಸುತೆತುೇವೆ 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಂಧಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬ್ರ ರ್ಜಯಾಕೆಕೆ 
ಬಂದ್ಗ ಬ್ಳಿಗಿರ ರಂಗನ ಬೆಟಟದಲಿಲಿ ಬುಡಕಟುಟ ಜನರನುನು 
ಭೆೇಟಿ ಮ್ಡಿದದಾರು. ಅಲಿಲಿನ ಜನರ ಸಮಸೆಯಾ ತಿಳಿದು 
ಫ್ರೆಸ್ಟ ಸೆರ್ಲಿ ಮೆಂರ್ ಕ್ಯ್ದಾ ತಂದರು. ಹಿೇಗ್ಗಿ 21 

ದನಗಳ ಕ್ಲ ಮರ್ಯಾಹನು ಬ್ಡುವಿನ ವೆೇಳೆಯಲಿಲಿ 
ಒಂದೆೊಂದು ವಗ್ಣದವರಗೆ ಭೆೇಟಿ ಅವಕ್ಶ 
ಮ್ಡಿಕೆೊಡುತೆತುೇವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ನಡಿಗೆ ಸಮಯದಲಿಲಿ 1 ಲಕಷೆಕೊಕೆ ಹೆಚು್ಚ 
ಜನ ನೆೊೇಂದಣಿ ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡಿದುದಾ, ಅದರಲಿಲಿ 35 
ವರ್ಣಕಿಕೆಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯೇಮ್ನದವರು 76 ಸ್ವಿರ 
ಜನ ಇದದಾರು. ಹಿೇಗ್ಗಿ ಯುವಕರಗೆ ಭ್ರತ ಐಕಯಾತ್ 
ಯ್ತೆ್ರಯಲಿಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಲು ಅವಕ್ಶ ಮ್ಡಿಕೆೊಡಲು 
ನೆೊೇಂದಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆದಾೇವೆ ಎಂದರು.

ರ್ಮಲಿಂಗ್ರೆಡಿ್ಡ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಕೃರ್ಣ 
ಭೆೈರೆೇಗೌಡ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಸೆೇರದಂತೆ ನಗರದ 
ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯಕರನುನು ಒಳಗೆೊಂಡ ಸಮಿತಿ 
ರಚಿಸಲ್ಗಿದುದಾ, ಈ ಸಮಿತಿ 15 ದನಗಳ ಒಳಗೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರಕರಂದ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೊಲಕ 
ಅಭಿಪ್್ರಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ ಜನರ ಧ್ವನಿ 
ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಧ್ವನಿಯ್ಗಬೆೇಕು ಎಂದು ಈ ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರವ್ಹ ಪಿೇಡಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಜನರಗೆ ಸೊಕತು 
ಪರಹ್ರ ಸಿಗುವಂತೆ ಮ್ಡಲು ಸವ್ಣಪಕಷೆ ಪರಹ್ರ 
ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ್ಗಬೆೇಕು. ಇದರಲಿಲಿ ನ್ಗರಕ ಸಮ್ಜದ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಬೆೇಕು ಎಂದು ಶಿವಕುಮ್ರ್ ಇದೆೇ 
ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವ್ಹ ಪಿೇಡಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲಿಲಿ ಮನೆ 
ಹ್ನಿಯ್ಗಿದದಾರೆ ಅವರಗೆ 5 ಲಕಷೆದಂದ 125 
ಲಕಷೆದವರೆಗೊ ಪರಹ್ರ ನಿೇಡಬೆೇಕು. ಪ್ರವ್ಹದಂದ 
ಜನ ಪಿೇಠೆೊೇಪಕರರದಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟೆಟ, ವ್ಹನ 
ಎಲಲಿವನೊನು ಕಳೆದುಕೆೊಂಡಿದುದಾ, ಇವರಗೆ ಸೊಕತು ಪರಹ್ರ 
ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತುಯಿಸಿದರು. ಸಕ್್ಣರ ಕೊಡಲೆೇ 
ಆರೆೊೇಗಯಾ ಶಿಬ್ರ ಆಯೇಜಿಸ ಬೆೇಕು. ಜತೆಗೆ 
ಸಹ್ಯವ್ಣಿ ವಯಾವಸೆಥೆ ಕಲಿಪಸಬೆೇಕು. ಸಕ್್ಣರ ಕೊಡಲೆೇ 
ಈ ಆಗ್ರಹಗಳನುನು ಪರಗಣಿಸಬೆೇಕು ಎಂದರು. 

ಇೆಂದು ಬ್ಜೆಪಿ ಜನಸ್ಪೆಂದನ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಮುಂಬರುವ ವಿರ್ನಸಭ್ ಚುನ್ 
ವಣ ೆ ಪೂವ್ಣ ತಯ್ರ ಸಮ್ವೆೇಶವಂೆದೆೇ 
ಬ್ಂಬ್ಸಲ್ಗಿದ.ೆ ಸಮ್ವೆೇಶದ ಯಶಸಿಸ್ಗ್ಗಿ 
ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಯವರು ತಮಮಾ ಸಂಪುಟದ 
ಸಹೆೊೇದೆೊಯಾೇಗಿಗಳ ದಂಡನೆನುೇ ನಿಯೇಜಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ 

ಸತತ ಮೊರು ಬ್ರ ಜನೆೊೇತಸ್ವ ಮುಂದೊ 
ಡಿಕಯೆ್ದ ಹಿನೆನುಲಯೆಲಿಲಿ ವಿಘನು ನಿವ್ರಣಗೆ್ಗಿ ಸಚಿವ 
ಡ್. ಕ.ೆ ಸುರ್ಕರ್ ಸಮ್ವೆೇಶ ನಡಯೆುವ ವೆೇದಕಯೆಲಿಲಿ 
ಹೆೊೇಮ, ಹವನ ನಡಸೆಿದದಾರು. 

ಈ ಹಿಂದ ೆ ಕ್ರಣ್ಂತರಗಳಿಂದ ಸಮ್ವೆೇಶ 
ಮುಂದೊಡಲಪಟಿಟತುತು. ಜನೆೊೇತಸ್ವ ಎಂಬ ಹಸೆರನುನು 
ಬದಲಿಸಿ, ಜನಸಪಂದನ ಎಂಬ ಹೆೊಸ ಹಸೆರು ಇಟುಟ, 
ಪೂಜ ೆಪುರಸ್ಕೆರ ಮ್ಡಿ, ಸಮ್ವೆೇಶ ಯಶಸಿಸ್ಗ ೆತಯ್ರ 
ನಡದೆದ.ೆ 

ಸಮ್ವೆೇಶಕೆಕೆ ರ್ಷಟ್ೇಯ ನ್ಯಕರನುನು ಕರತೆರುವ 
ಪ್ರಯತನು ಫಲಪ್ರದವ್ಗಲಿಲಲಿ. ಈ ಸಮ್ವೆೇಶ ಮುಂದನ 
ವಿರ್ನಸಭ್ ಚುನ್ವಣಗೆ ೆ ಕಹಳ ೆ ಊದುವ 
ವೆೇದಕಯೆ್ಗಲಿದ.ೆ 

ಸಮ್ವೆೇಶಕೆಕೆ ಎರಡರಂದ ಐದು ಲಕಷೆ 
ಕ್ಯ್ಣಕತ್ಣರನುನು ಕರತೆರುವ ಯತನು ನಡದೆದ.ೆ 
ಸಮ್ವೆೇಶದಲಿಲಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಮತುತು ರ್ಜಯಾ ಸಕ್್ಣರಗಳ 
ಸ್ಧನಗೆಳನುನು ಬ್ಂಬ್ಸಿ, ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಮ್ಡುತಿತುರುವ 
ಆರೆೊೇಪಗಳಿಗ ೆಉತತುರ ನಿೇಡುವ ಉದೆದಾೇಶವ್ಗಿದ.ೆ 

ಈ ಸಮ್ವೆೇಶದ ನಂತರ ಇತರ ೆಐದು ಕಡ ೆಇಂತಹ 
ಸಮ್ವೆೇಶಗಳನುನು ನಡಸೆಲು ರ್ಜಯಾ ಬ್ಜಪೆಿ ಸಿದದಾತೆ 
ನಡಸೆಿದ.ೆ ಒಟ್ಟರ ೆಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರಯವರು ಪರೆೊೇಕಷೆವ್ಗಿ 
ತಮಮಾ ಶಕಿತು ಪ್ರದಶ್ಣನಕ್ಕೆಗಿ ವೆೇದಕ ೆ ಬಳಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು 
ಹೆೊರಟಿದ್ದಾರ.ೆ 

ನುಚ್ಚಕ್್ಕ ರಫ್್ತ ನಿಷೆೇಧ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಶುಕ್ರವ್ರದಂದಲೆೇ ರಫ್ತು 
ನಿಷೆೇಧ ಜ್ರಗೆ ಬಂದದೆ. 2021-22ರ 
ಸ್ಲಿನಲಿಲಿ 3.89 ದಶಲಕಷೆ ಟನ್  ನುಚ್ಚಕಿಕೆ ರಫ್ತು 
ಮ್ಡಲ್ಗಿತುತು. 2018-19ರಲಿಲಿ 1.22 
ದಶಲಕಷೆ ಟನ್ ನುಚ್ಚಕಿಕೆ ರಫ್ತುಗಿತುತು.

ಸಗಟು ಮ್ರುಕಟೆಟಯಲಿಲಿ ಅಕಿಕೆ ಬೆಲೆ 
ಸೆಪೆಟಂಬರ್ ನಲಿಲಿ ಶೆೇ.8ರರುಟ ಹೆಚ್್ಚಗಿ 
ಕಿ್ವಂಟ್ಲ್ ಗೆ 3,291 ರೊ.ಗಳಿಗೆ 
ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಣ ಕಿ್ವಂಟ್ಲ್ ಅಕಿಕೆ 
ಬೆಲೆ 3,041 ರೊ. ಆಗಿತುತು. ಚಿಲಲಿರೆ 
ಬೆಲೆಯಲಿಲಿ ಶೆೇ.6.38ರ ಏರಕೆಯ್ಗಿದೆ.

ಪಶು ಆಹ್ರದ ಬೆಲೆ 
ಏರಕೆಯ್ಗಿದೆ. ಮೆಕೆಕೆಜೆೊೇಳದ ಬೆಲೆ 
ಜನವರಯಲಿಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 19 ರೊ. ಇದದಾದುದಾ, 
ಸೆಪೆಟಂಬರ್ ವೆೇಳೆಗೆ 24 ರೊ.ಗಳಿಗೆ 
ತಲುಪಿದೆ. ನುಚ್ಚಕಿಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆೇ ಅವಧಿ 
ಯಲಿಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 16 ರೊ.ಗಳಿಂದ 22 ರೊ.
ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್್ಚಗಿದೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೊ, ದೆೇಶದಲಿಲಿ ಹೆಚು್ಚವರ ಅಕಿಕೆಯ 
ದ್ಸ ತ್ುನು ಇರಲಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಬೆೈಲ್ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ತಗ್್ಗಸಲು ಆರ್ರಹ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಆಶ್ ಕ್ಯ್ಣಕತೆ್ಣ 
ಯರ ಬಹುದನಗಳ ಹ್ಗೊ ಬಹುನಿರೇಕಿಷೆತ 
ಬೆೇಡಿಕಗೆಳ ಬಗೆಗಿ  ಗಮನಹರಸಿ, ಸೊಕತು 
ಪರಹ್ರಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬೆೇಕು. ಆಶ್ 
ಕ್ಯ್ಣಕತೆ್ಣಯರಂದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ 
ಭ್ರತ ಕ್ಡ್್ಣ , ಮತ ಚಿೇಟಿಗ ೆ ಆರ್ರ 
ಜೆೊೇಡಣ,ೆ ಈ ಸಂಜಿೇವಿನಿ, ಅಂತಹ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಆರ್ರತ ಇತರೆ 
ಚಟುವಟಿಕಗೆಳನುನು ಒತ್ತುಯಪೂವ್ಣಕವ್ಗಿ 
ಮ್ಡಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದನುನು ನಿಲಿಲಿಸಬೆೇಕು. 

ಇಲ್ಖಯೆ ಸುತೆೊತುೇಲಯೆಂತ ೆ ಪ್ರತಿ 
ತಿಂಗಳು 5ನೆೇ ತ್ರೇಖಿನ ಒಳಗ ೆ ಸಂಬಳ 
ಬ್ಡುಗಡಯೆ್ಗುವಂತ ೆ ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೆೊಳ್ಳಬೆೇಕಂೆದು ರ್ಜಯಾ ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಡಿ. 
ನ್ಗಲಕಿಷೆಮಿ ಒತ್ತುಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನಯೆಲಿಲಿ ಭ್ರತಿ, ಸುಮ 
ನಲೊಲಿರು, ಲಿೇಲ್ವತಿ, ರೇತ್, ಮಂಜಮಮಾ, 
ಲಕಿಷೆಮಿದೆೇವಿ ವಿಶ್ಲ್ಕಿಷೆ, ಕವಿತ್, ಕಮಲಮಮಾ, 
ರೆೇಖ್, ಮುನಿಯಮಮಾ, ರ್ರ್, ಪವಿೇ್ಣನ್ 
ಬ್ನು, ತಿಪಪಮಮಾ ಇತರರದದಾರು.

ಬ್್ರಟನ್ ನಲ್ಲೆ ‘ರಾಜಯುರ’ ಆರೆಂಭ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಬ್್ರಟನ್ ನ 
ನೆೊೇಟುಗಳು, ನ್ರಯಾ, ಅಂಚ ೆಪಟೆಿಟಗ,ೆ ಅಂಚೆ 
ಚಿೇಟಿ ಹ್ಗೊ ಸಕ್್ಣರದ ಸಹಿಗಳಲಿಲಿ 
ಬ್್ರಟನ್ ರ್ಣಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವ.ೆ ಇವುಗಳೆ 
ಲಲಿವನೊನು ಬದಲಿಸಲ್ಗುವುದು. ಇದು 
ಬೃಹತ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ಯ್ಗಿದುದಾ, ಪೂರ್ಣಗೆೊ 
ಳ್ಳಲು ವರ್ಣಗಳೆೇ ಬೆೇಕ್ಗಲಿವ ೆಎಂದು ‘ದ 
ಟಲೆಿಗ್್ರಫ್’ ಪತಿ್ರಕ ೆ ವರದ ಮ್ಡಿದ.ೆ 
ಬ್್ರಟನ್ ರ್ರಟ್ಗಿೇತಯೆಲಿಲಿ ‘ಗ್ಡ್ ಸೆೇವ್ ದ 
ಕಿ್ವೇನ್’ ಎಂಬ ಸ್ಲಿದ.ೆ ಅದನುನು ಬದಲಿಸಿ 
‘ಗ್ಡ್ ಸೆೇವ್ ಅವರ್ ಗೆ್ರೇಷಯಸ್ ಕಿಂಗ್’ 
ಎಂದು ಬದಲಿಸಲ್ಗುವುದು. ಇದಲೆಲಿವೂ 
ಹಿಂದನಿಂದ ನಡದೆು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದ್ಯವೆೇ 
ಹೆೊರತು ಕ್ನೊನಲಲಿ.

ಇನುನು ಮಂದ ೆದೆೊರ ೆಚ್ಲ್ ಸ್್ಣ ಗ ೆಸ್ವಂತ 
ಪ್ಸ್ ಪೊೇರ್್ಣ ಅಗತಯಾ ಇರುವುದಲಲಿ. 

ಆದರ,ೆ ದೆೇಶದ ಉಳಿದ ನ್ಗರಕರು ಅವರ 
ಹಸೆರನಲಿಲಿ ಪ್ಸ್ ಪೊೇರ್್ಣ ಗಳನುನು 
ಹೆೊಂದಲಿದ್ದಾರ.ೆ 

ಹೆೊಸ ರ್ಜನ ಹಸೆರನಲಿಲಿ ಹೆೊಸ 
ರ್ಜಮುದೆ್ರಯೊ ಬರಲಿದ.ೆ ಇದನುನು 
ಸಕ್್ಣರದ ಅಧಿಕೃತ ದ್ಖಲಗೆಳಿಗೆ 
ಬಳಸಲ್ಗುವುದು. ಸೆೈನಿಕ ಪದಕಗಳಲಿಲಿ 
ಇದುವರಗೆೊ ರ್ಣಿಯ ಚಿತ್ರ 
ಬಳಸಲ್ಗುತಿತುತುತು. ಆ ಪದಕಗಳೂ ಇನುನು 
ಮುಂದ ೆಬದಲ್ಗಲಿವ.ೆ ಚ್ಲ್ ಸ್್ಣ  ರ್ಜರ್ದ 
ನಂತರ ತಮಮಾದೆೇ ಆದ ವೆೈಯಕಿತುಕ ಧ್ವಜ 
ಹೆೊಂದಲಿದ್ದಾರ.ೆ 1960ರಲಿಲಿ ರ್ಣಿ 
ಎಲಿಜಬತೆ್ ಅವರು ತಮಮಾದೆೇ ಆದ ಧ್ವಜ 
ಹೆೊಂದದದಾರು. ರ್ಣಿ ನಿವ್ಸಗಳು ಹ್ಗೊ 
ಪ್ರಯ್ರ ಮ್ಡುವ ವ್ಹನಗಳ ಮೆೇಲ ೆಈ 
ಧ್ವಜ ಬಳಸಲ್ಗುತಿತುತುತು.

ಮೆರರು ತೆಂದ ಶಾಸಕ ಎೆಂಪಿಆರ್ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ರಸೆತುಗಳಲಿಲಿ ಅದೊ್ಧರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮ್ಡುವ ಮೊಲಕ 
ಗಣೆೇಶ ಮೊತಿ್ಣಗಳನುನು ವಿಸಜ್ಣನೆ ಮ್ಡಿದರು.

ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರರು ನಿೇಡಿದ ರೆೇಣುಕಾಚಾಯನಾ : ವಿವಿಧ ಗ್್ರಮಗಳಲಿಲಿ 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಂಡಿದದಾ ಗಣೆೇಶ ಮೊತಿ್ಣ ವಿಸಜ್ಣನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿಲಿ ಪ್ಲೆೊಗಿಂಡ 
ಶ್ಸಕರು ಯುವ ಸಮೊಹದೆೊಂದಗೆ ಸಖತ್ ಸೆಟಪ್ ಹ್ಕಿದರು. ಅಪುಪವಿನ 
ಭ್ವಚಿತ್ರದೆೊಂದಗೆ ಸಖತ್ ಸೆಟಪ್ ಹ್ಕಿದ ರೆೇರುಕ್ಚ್ಯ್ಣ ಯುವ 
ಸಮೊಹದಲಿಲಿ ಉತ್ಸ್ಹ ತುಂಬ್ದರು.

ಹುಟೊಟರು ಕುಂದೊರಗೆ ಶ್ಸಕರು ಆಗಮಿಸುತಿತುದದಾಂತೆ ಗಜರ್ಜ 
ಶ್ಸಕರಗೆ ಹ್ರ ಹ್ಕಿ ಅದೊ್ಧರಯ್ಗಿ ಬರ ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡಿತು.

ಇದೆೇ ವೆೇಳೆ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಶ್ಸಕರು, ಹೆೊನ್ನುಳಿ-ನ್ಯಾಮತಿ ಅವಳಿ 
ತ್ಲೊಲಿಕಿನ ಪ್ರತಿಯಂದು ಗ್್ರಮಗಳಲಿಲಿ ಅದೊ್ಧರಯ್ಗಿ ಗಣೆೇಶ ಮೊತಿ್ಣ 
ವಿಸಜ್ಣನೆ ಮ್ಡಲ್ಗುತಿತುದೆ ಎಂದರು. ಪೊಲಿೇಸರು ಡಿಜೆ ಹ್ಕಲು ಅನುಮತಿ 
ನಿೇಡಲು ನಿರ್ಕರಸಿದುದಾ, ನ್ನು ಡಿಜೆ ಹ್ಕಲು ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಿದುದಾ ಪೊಲಿೇಸರು 
ಕೊಡ ಸಹಕ್ರ ನಿೇಡುತಿತುದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಸನ್ತನ ಹಿಂದೊ ಧಮ್ಣದ ಪವಿತ್ರ 
ಹಬ್, ಹಿಂದೊಗಳು ಪ್ರರಮವ್ಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ನ್ಯಕನನುನು ಅದೊ್ಧರಯ್ಗಿ 
ವಿಸಜ್ಣನೆ ಮ್ಡುತಿತುದುದಾ, ಇದೆೇ ತಿಂಗಳ 18 ರಂದು ಹಿಂದೊ ಮಹ್ಸಭ್ 
ಗಣೆೇಶ ಮೊತಿ್ಣ ವಿಸಜ್ಣನೆ ಮ್ಡುತಿತುದುದಾ, ಅವಳಿ ತ್ಲೊಲಿಕಿನ ಯುವ 
ಸಮೊಹ ಲಕಷೆ ಲಕಷೆ ಸಂಖೆಯಾಯಲಿಲಿ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮ್ಡಿದರು.

ಸಮಸೆ್ಯರಳಿರೂ ಪರಿಹಾರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ನಿಲಲಿಲು ಸ್ಧಯಾವಿಲಲಿ ಎನುನುವ ಮ್ತು 
ಜಗಜ್ಜಿಹಿೇರ್ಗಿದ.ೆ ಇದಕೆಕೆ ಸಿರಗರೆ ೆಮಠದ ಭಕತುರಲಿಲಿನ 
ಒಗಗಿಟುಟ ಕ್ರರ ಎಂದರು.

ತರಳಬ್ಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೇಂದ್ರದ ಬಸವನಗೌಡ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ರೆೈತರು ಏಕ ಬಳೆ ೆಬಳೆಯೆುವ ಪದದಾತಿಯನುನು 
ಬ್ಟುಟ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷ ಪದದಾತಿಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೇಕು. 
ಮಣಿ್ಣನ ಫಲವತತುತಯೆನುನು ಅರತು ಬ್ತತುನ ೆಮ್ಡಬೆೇಕು 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಿವರ್ಣ ಇಟಗಿ ಪ್್ರಸ್ತುವಿಕವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ತರಳಬ್ಳು ಜಗದುಗಿರುಗಳ ಆದೆೇಶದಂತ ೆ ಹರಹರ 
ತ್ಲೊಲಿಕಿನಲಿಲಿ 2013ರಂದ ಅಕಿಕೆ ಸಮಪ್ಣಣೆ 
ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮ ನಡಯೆುತ ತ್ು ಬಂದದ ೆಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಕನನುಡ ಸ್ಹಿತಯಾ ಪರರತ್  ಜಿಲ್ಲಿ 
ಅಧಯಾಕಷೆ ಬ್. ವ್ಮದೆೇವಪಪ ಮ್ತನ್ಡಿ, ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಸ್ದು ವಿೇರಶೆೈವ ಸಮ್ಜದ ಅಧಯಾಕಷೆ ಅಮರ್ವತಿ 
ಮಹ್ದೆೇವಪಪ ಗೌಡು್ರ, ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಇಟಗಿ ಶಿವರ್ಣ, 
ಉಪ್ಧಯಾಕಷೆ ಹಲಸಬ್ಳು ಶಿವ್ನಂದಪಪ, ಜಿಲ ಲ್ಿ ಯುವ 
ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಯಾಕಷೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೆೊಂಡಜಿಜಿ, ತಹಶಿೇಲ್ದಾರ್ 
ಎಂ.ಬ್. ಅಶ್ವತ್ಥೆ , ಗೌಡು್ರ ಸಂಗಪಪ, ದೆೊಡ್ಡ ನ್ರಪಪರ 
ರೆೇವರಸಿದದಾಪಪ,  ವಿಜಯ ಪಿ,  ನರೆೇಶ್ ಕುಮ್ರ್, ಓ.
ವಿ. ಪ್ರಭು, ಜಿ.ಆರ್. ಬಸವರ್ಜ್, ಜಿ.ಸಿ. ನರೆೇಶ್, 
ಮಲಿಲಿಕ್ಜು್ಣನ, ಮಯೊರ, ನ್ಗರ್ಜ್, ಕ.ೆಎಸ್.  
ನ್ಗರ್ಜ್, ಕುಮ್ರ್, ಹನುಮಂತಪಪ, ಪ್ಲ್ಕಷೆಪಪ,  
ಸಿರಗರೆ ೆ ರ್ಜರ್ಣ, ರ್ಜಪಪ, ಅಮರ್ವತಿ ಗೌಡು್ರ, 
ನರೆೇಂದ್ರ ಬಳೊ್ಳಡಿ, ಸೆೇರದಂತ ೆಇತರರು ಹ್ಜರದದಾರು.

ಸ್್ವಗತವನುನು ನಿಖಿಲ್ ಕೆೊಂಡಜಿಜಿ, ಪ್್ರರ್ಣನಯೆನುನು 
ರ್ಧಿಕ್, ಸಂಜಯ್ ಸಂಗಡಿಗರು ನರೆವೆೇರಸಿದರು. ಪಿ 
ವಿಜಯ ನಿರೊಪಿಸಿದರು.

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಸೆ.7- ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ 
ಬಲಿಯ್ಗುತಿತುದ್ದಾರೆ. ಇದರಂದ ಕುಟುಂಬ ಬ್ೇದಗೆ ಬರುವ 
ಮುಂಚೆಯ್ೇ ಮಕಕೆಳನುನು ಸಂಸ್ಕೆರವಂತರ್ಗಿ ಮ್ಡುವ 
ಜವ್ಬ್ದಾರ ಪೊೇರಕರ ಮೆೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಯೇಜನ್ಧಿಕ್ರ ಸುಬ್ರಮರಯಾ ಹೆೇಳಿದರು.

 ಪಟಟರದ ವ್ಲಿಮಾೇಕಿ ನಗರದ ಶಿ್ರೇ ಗೆೊೇಣಿ ಬಸವೆೇಶ್ವರ 
ದೆೇವಸ್ಥೆನದ ಆವರರದಲಿಲಿ ಶಿ್ರೇ ಕೆಷೆೇತ್ರ ಧಮ್ಣಸಥೆಳ 
ಗ್್ರಮಿೇಣ್ಭಿವೃದ್ಧ ಟ್ರಸ್ಟ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ಣಡಿಸಿದದಾ ಬ್ೇದ 
ನ್ಟಕ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮವನುನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, 

ಪರವತ್ಣನೆಯು ಜಗದ ನಿಯಮ. ಅದೆೇ ರೇತಿ ಕ್ಲ 
ಬದಲ್ವಣೆಯ್ದಂತೆ ನ್ವು ಕೊಡ ಬದಲ್ಗಬೆೇಕ್ದ 
ಅನಿವ್ಯ್ಣತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.   

ಧಮ್ಣಸಥೆಳ ಗ್್ರಮಿೇಣ್ಭಿವೃದ್ಧ ಸಂಸೆಥೆಯು ಬರೇ ಸ್ಲ 
ಕೆೊಡುವುದು, ಸ್ಲ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಅಷೆಟೇ ಅಲಲಿದೆೇ ಅನೆೇಕ 
ಜನಪರ ಸಮ್ಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಮ್ಡುತ್ತು ಬಂದದೆ 
ಯುವ ಪಿೇಳಿಗೆ ಸಿನಿಮ್ಗಳನುನು  ನೆೊೇಡಿ  ಅದರಲಿಲಿ ಬರುವ ಕೆಟಟ 
ದೃುಶಯಾಗಳನುನು ಮೆೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳದೆೇ ಒಳೆ್ಳ  ದುೃಶಯಾಗಳನುನು ಮ್ತ್ರ 
ತಮಮಾ ಜಿೇವನದಲಿಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಿ್ಳ ಸಂಘವು ಮನೆಯಲಿಲಿಯ್ೇ 

ವೆೈಯಕಿತುಕ ಶೌಚ್ಲಯ ನಿಮಿ್ಣಸಿಕೆೊಡುವ ಉದೆದಾೇಶ ಹೆೊಂದದೆ 
ಅದರ ಉಪಯೇಗ ಮ್ಡಿಕೆೊೇಳಿ್ಳ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದರು.  

ತ್ಲೊಲಿಕು ವ್ಲಿಮಾೇಕಿ ಸಮ್ಜದ ಅಧಯಾಕಷೆ ಕೆ.ಉಚ್ಚಂಗೆಪಪ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ತ್ಲೊಲಿಕಿನ ಪಟಟರ ಸೆೇರದಂತೆ ಬಹುತೆೇಕ ಗ್್ರಮಿೇರ 
ಭ್ಗದಲಿಲಿ ಈಗಲೊ ಮಹಿಳಯೆರು ಬಯಲು ಬಹಿ್ಣದಸಗೆ ೆಹೆೊೇಗು 
ವುದು ಜಿೇವಂತವ್ಗಿದುದಾ, ಇದರಂದ ರೆೊೇಗ, ರುಜಿನಗಳು ಹೆಚ್್ಚಗಿ 
ಮನುರಯಾ ಅನ್ರೆೊೇಗಯಾ ಪಿೇಡಿತನ್ಗಲಿದುದಾ, ಗ್್ರಮಿೇರ ಭ್ಗದಲಿಲಿ 
ಗ್್ರಮ ಪಂಚ್ಯಿತಿ, ನಗರಗಳಲಿಲಿ ಪುರಸಭೆ, ನಗರಸಭೆಗಳಲಿಲಿ 
ವೆೈಯಕಿತುಕ ಶೌಚ್ಲಯಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಣಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಸಹ್ಯ ಧನ 
ನಿೇಡುತತುದೆ. ಆದದಾರಂದ ಬಯಲು ಬಹಿ್ಣದಸೆಗೆ ಹೆೊೇಗದೆ 
ವೆೈಯುಕಿತುಕ ಶೌಚ್ಲಯಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಣಸಿಕೆೊಳು್ಳವ ಮೊಲಕ 
ರೆೊೇಗ ಮುಕತು  ವ್ತವ್ರರಕೆಕೆ ಸಹಕರಸಬೆೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಬಯಲು ಬಹಿ್ಣದಸೆ ಹ್ಗೊ ಬ್ಲಯಾ 
ವಿವ್ಹ ತಡೆಗಟುಟವ ಕುರತು ದ್ವರಗೆರೆಯ ಶೃತಿ 
ತಂಡದವರಂದ ಬ್ೇದ ನ್ಟಕ ಪ್ರದಶ್ಣನ ನಡೆಯಿತು.  ಈ ವೆೇಳೆ 
ಜ್ಞಾನ ವಿಕ್ಸ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕ್ರ ಉಮ್ ವರದಗ್ರ ಸುರೆೇಶ್ 
ಮಂಡಕಿಕೆ, ವಲಯ ಮೆೇಲಿ್ವಚ್ರಕರ್ದ ರಕಿಷೆೇತ್, ಹೆೇಮಂತ, 
ಸೆೇವ್ ಪ್ರತಿ ನಿದಗಳ್ದ ಕೆ.ಕರಬಸಮಮಾ, ಗೌಸಿಯ್, 
ಅನನುಪೂಣೆ್ಣಶ್ವರ ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕೆಷೆ ಶ್ಂತಮಮಾ ಸಿ.ಹನುಮಕಕೆ, 
ಸೆೇರದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರದದಾರು.  

ಮಕ್ಕಳನುನಿ ಸೆಂಸಾ್ಕರವೆಂತರಾಗ್ಸಲು ಪೇಷಕರಿಗೆ ಕರೆ
ಹರಪನಹಳಿಳಯ ಶಿ್ರೇ ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಧಮನಾಸ್ಥಳ ಗಾ್ರರ್ೇಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಟ್ರಸ್ಟ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಯೇಜರಾಧಿಕಾರಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ. ಸೆ.9- ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೆೊೇರ್ಟಗ್ರರು ಹಿರಯ ನ್ಯಾಯವ್ದ 
ಎಚ್.ಎಂ. ವಿೇರಭಧ್ರಯಯಾ (100) 
ಬೆಂಗಳೂರನಲಿಲಿ ಶುಕ್ರವ್ರ ರ್ತಿ್ರ 9.30ಕೆಕೆ 
ನಿಧನರ್ದರು. 

ವಿೇರಭದ್ರಯಯಾ ಅವರು ನ್ಲ್ವರು 
ಪುತ್ರರು, ಮೊವರು ಪುತಿ್ರಯರು 
ಸೆೇರದಂತೆ ಅಪ್ರ ಬಂಧುಗಳನುನು ಅಗಲಿದುದಾ, 
ಹರಪನಹಳಿ್ಳಯಲಿಲಿ ಶನಿವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗಿ 8 ರಂದ 2 
ಗಂಟೆಯವರಗೆ ಸ್ವ್ಣಜನಿಕ ದಶ್ಣನ ನಂತರ ಅವರ 
ಹುಟೊಟರ್ದ ಕೊಡಿಲಿಗಿ ತ್ಲೊಲಿಕು ಚೆೊರನೊರು 
ಗ್್ರಮದಲಿಲಿ ಅಂತಯಾಕಿ್ರಯ್ ನೆರವೆೇರಸಲ್ಗುವುದು 
ಎಂದು ಕುಟುಂಬಗಳ್ದ ಮೊಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸೆಂತಾಪ : ತೆಗಿಗಿನ ಮಠದ ಶಿ್ರೇ ವರಸದೆೊಯಾೇಜ್ತ 
ಶಿವ್ಚ್ಯ್ಣ ಸ್್ವಮಿೇಜಿ. ನಿೇಲಗುಂದ ಗುಡ್ಡದ 
ವಿರಕತುಮಠದ ಶಿ್ರೇ ಚೆನನುಬಸವ ಶಿವಯೇಗಿಗಳು, 
ಅರಸಿಕೆೇರ ಕೆೊೇಶ್ಂತೆೇಶ್ವರ ಮಠದ  ಶಿ್ರೇ 
ಶ್ಂತಲಿಂಗ ದೆೇಶಿಕೆೇಂದ್ರ ಸ್್ವಮಿೇಜಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ 
ಮಹಿಳ್ ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಎಂ.ಪಿ.ಲತ್ 
ಮಲಿಲಿಕ್ಜು್ಣನ್, ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕ್ಶ್ ಸಮ್ಜಮುಖಿ 
ಟ್ರಸ್ಟ  ಅಧಯಾಕೆಷೆ ಎಂ.ಪಿ. ವಿೇಣ್ ಮಹ್ಂತೆೇಶ್   
ಚರಂತಿಮಠ್, ಪುರಸಭೆ ಮ್ಜಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಎಂ. 

ರ್ಜಶೆೇಖರ್,  ಎಪಿಎಂಸಿ ಮ್ಜಿ ಅಧಯಾಕಷೆ  
ಕೆ.ಎಂ.ಬಸವರ್ಜಯಯಾ, ಡ್. ಎಸ್.ಎಂ. 
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರಯಯಾ, ಎಸ್.ಎಂ. ಸದೆೊಯಾೇ 
ಜ್ತಯಯಾ, ಎಸ್.ಎಂ. ವಿೇರಭದ್ರಯಯಾ, 
ವೆೈದಯಾ ಡ್. ಮಲಕೆಪಪ ಅಧಿಕ್ರ್,  ಬಳ್್ಳರ 
ಜಿಲ್ಲಿ ಗ್್ರಮ್ಂತರ ಟ್ಸ್ಕೆ ಪೊೇಸ್್ಣ 
ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯ್ಣಪಡೆಯ ಸದಸಯಾ  

ಶಶಿಧರ್ ಪೂಜ್ರ್, ತ್ಲೊಲಿಕು ವ್ಲಿಮಾೇಕಿ ನ್ಯಕ 
ಸಮ್ಜದ ಅಧಯಾಕಷೆ ಕೆ. ಉಚೆ್ಚಂಗೆಪಪ, ಗಂಗ್ಮತ 
ಸಮ್ಜದ ತ್ಲೊಲಿಕು ಅಧಯಾಕಷೆ ಬ್ಗಳಿ ಹೆೊಸರಪಪ, 
ಸ್ಧು ವಿೇರಶೆೈವ ಸಮ್ಜದ ತ್ಲೊಲಿಕು ಅಧಯಾಕಷೆ 
ಬಂದೆೊೇಳ್ ಮಂಜುನ್ರ, ವಿೇರಶೆೈವ ಪಂಚಮಸ್ಲಿ 
ಸಮ್ಜದ ತ್ಲೊಲಿಕು ಅಧಯಾಕಷೆ ಪಿ. ಬೆಟಟನಗೌಡು್ರ, 
ಭೆೊೇವಿ ಸಮ್ಜದ ತ್ಲೊಲಿಕು ಅಧಯಾಕಷೆ ಎಂ.ಬ್. 
ಅಂಜಿನಪಪ, ವಕಿೇಲರ ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕಷೆ ಕೆ.
ಚೆಂದ್ರಗೌಡ, ಮ್ಜಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಮತಿತುಹಳಿ್ಳ ಅಜಜಿರ್ಣ, 
ಉಚ್ಚಂಗಿದುಗ್ಣದ ಶಿವಕುಮ್ರಸ್್ವಮಿ. ರವಿ 
ಅಧಿಕ್ರ್, ಕಸ್ಪ ಮ್ಜಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಬ್.ರ್ಮಪ್ರಸ್ದ್ 
ಗ್ಂಧಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸಯಾರು ಗಳ್ದ ಎಂ.ವಿ. 
ಅಂಜಿನಪಪ, ಡಿ.ಅಬುದಾಲ್ ರಹಿಮ್ನ್ ಸ್ಬ್, 
ಗೆೊಂಗಡಿ ನ್ಗರ್ಜ್, ಗಣೆೇಶ್, ಕಟಿಟ ಆನಂದಪಪ 
ಮತಿತುತರರು ತಿೇವ್ರ ಶೆೊೇಕ ವಯಾಕತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾ್ವತೆಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರ, ಹಿರಿಯ 
ರಾ್ಯಯವಾದಿ ವಿೇರಭದ್ರಯ್ಯ ನಿಧನ

ಹರಿಹರ ಬಾಲೆಕ್  
ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ 

ರಾರಮ್ಮ ಶೆೇಖರಪ್ಪ ಆಯೆ್ಕ

ನರರದ ರಾೆಂ ಅೆಂರ್ ಕೊೇ  
ಸಕನಾಲ್ ರಣಪತ್  ಇೆಂದು ವಿಸಜನಾರೆ

ರ್ಂ ಅಂಡ್ ಕೆೊೇ ಸಕ್ಣಲ್ ವರಸಿದ್ಧ ವಿನ್ಯಕ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ 
ವತಿಯಿಂದ ಗಣೆೇಶೆೊೇತಸ್ವದ ಅಂಗವ್ಗಿ ಇಂದು ಮರ್ಯಾಹನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಜಿ 
ಶ್ಸಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲಿಲಿಕ್ಜು್ಣನ್ ನೆೇತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಬ್ತಿ ಕೆರೆಯಲಿಲಿ ಗಣೆೇಶ 
ವಿಸಜ್ಣನೆ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನರರದ ಆೆಂಜರೆೇಯ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ  
ರಣಪತ್ ವಿಸಜನಾರೆ

ಆಂಜನೆೇಯ ಬಡ್ವಣೆ ಗರಪತಿ ವಿಸಜ್ಣನೆ 
ಇಂದು  ಮರ್ಯಾಹನು 3 ಕೆಕೆ ನೆರವೆೇರಲಿದೆ.
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ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9- ನಗರದ ಎತಿತುನ ಸಂತೆ 
ಹಿಂಭ್ಗದಲಿಲಿರುವ ಚಿಕಕೆನಹಳಿ್ಳ ಗ್್ರಮಕೆಕೆ ಮೊಲಭೊತ 
ಸೌಕಯ್ಣಗಳನುನು ಕಲಿಪಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭ್ರತ 
ಕಮುಯಾನಿಸ್ಟ ಪಕಷೆ, ದ್ವರಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕು ಸಮಿತಿ, 
ಕನ್್ಣಟಕ ರ್ಜಯಾ ಕಟಟಡ ಕಟುಟವ ಕ್್ವರ ಕ್ಮಿ್ಣಕರ 
ಸಂಘ, ದ್ವರಗೆರೆ ಎಐಟಿಯುಸಿ ಆಶ್ರಯದಲಿಲಿ 
ಚಿಕಕೆನಳಿ್ಳ ಗ್್ರಮಸಥೆರು ಇಂದು ರ್ಜಯಾ ಹೆದ್ದಾರ ತಡೆ 

ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದ ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ ರೆೈಲೆ್ವ ಬ್್ರಡ್ಜಿ ಪಕಕೆದಲಿಲಿ ಬರುವ 

ಎತಿತುನ ಸಂತೆಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಣಸುವ ಬ್ೇರೊರು- ಸಮಮಾಸಗಿ 
ರ್ಜಯಾ ಹೆದ್ದಾರ ರಸೆತುಯನುನು  ಬಂದ್ ಮ್ಡುವ ಮೊಲಕ 

ಆಕೆೊ್ರೇಶ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು.
ಆವರಗೆರೆ ಸವೆ್ಣ ನಂ.321/11 ರಲಿಲಿ 1 ಎಕರೆ 20 

ಗುಂಟೆ ಜಮಿೇನಿನ ಜ್ಗದಲಿಲಿ ಇರುವ ನಿರ್ಶಿ್ರತರ 
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ 
ಹಕುಕೆಪತ್ರಗಳನುನು ಸುಮ್ರು 76 ಜನರಗೆ ನಿೇಡಿದುದಾ, ಈ 
ಕ್ಲೆೊೇನಿಗೆ ಮುಖಯಾ ರಸೆತುಗೆ ಸಂಪಕ್ಣ ರಸೆತು 
ಇಲಲಿದಂತ್ಗಿದೆ. ಇದೇಗ ಮಳೆಗ್ಲ ಆಗಿರುವ ಕ್ರರ 

ಇಲಿಲಿನ ನಿವ್ಸಿಗಳು ಓಡ್ಟ ಮ್ಡದ ಪರಸಿಥೆತಿ 
ಎದುರ್ಗಿದೆ. 

ಕ್ರರ ಈ ಹಿಂದೆಯ್ೇ ಪ್ಲಿಕೆ ಸ್ಮ್ನಯಾ 
ಸಭೆಯಲಿಲಿ ತಿಮ್್ಣನಿಸಿದಂತೆ ಖ್ಸಗಿ ವಯಾಕಿತುಯಿಂದ 
ರಸೆತುಗೆ ಅಗತಯಾವ್ದ ಜ್ಗವನುನು ಸಕ್್ಣರ ನಿಯ್ನುಸ್ರ 
ಬ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸಿ ಕೆೊಡದೆೇ ನಿಲ್ಣಕಷೆ 
ತೆೊೇರದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಟಟಡ ಕ್ಮಿ್ಣಕರ ಸಂಘದ 
ರ್ಜ್ಯಾಧಯಾಕಷೆ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಉಮೆೇಶ್ ಅಸಮ್ರ್ನ 
ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು.

 ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲಿಲಿ ಆವರಗೆರೆ ವ್ಸು, ಮಲಲಿಮಮಾ, 
ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪಪ, ಪರಶುರ್ಮ, ಹನುಮಂತಪಪ, 
ದಂಡೆಪಪ, ಶಿವಪಪ, ಬಸರ್ಣ, ಗಂಗಪಪ, ಬಸರ್ಣ, ಕಿರಣ್, 
ಐರಣಿ ಚಂದು್ರ, ಯರಗುಂಟೆ ಸುರೆೇಶ್, ವಿ. ಲಕಷೆಮಿರ, 
ನೆೇತ್್ರವತಿ, ನರೆೇಗ್ ರಂಗನ್ರ, ರಮೆೇಶ್ ದ್ಸರ್, 
ಮಲಲಿಮಮಾ, ರೆೇರುಕಮಮಾ, ಹನುಮಕಕೆ, ಹೆೊನನುಮಮಾ, 
ಶ್ರದಮಮಾ ಸೆೇರದಂತೆ ಇತರರು ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯನಾ ಕಲ್್ಪಸಲು ಹೆದಾದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಚಿಕ್ಕನಳಿಳ ಗಾ್ರಮಸ್ಥರ ಆರ್ರಹ

ಕನಕಪುರ-ಸೆೇಲೆಂ ರೆೈಲೆ್ವ ಮಾರನಾಕೆ್ಕ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಅತ್ ದೊಡ್ಡ ಸುರೆಂರ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 9 - ಕನ್್ಣಟಕದ ಅತಿ ಉದದಾದ ರೆೈಲೆ್ವೇ ಸುರಂಗ ಮ್ಗ್ಣ 
ನಿಮ್್ಣರಕೆಕೆ ರ್ಜಯಾ ಸಕ್್ಣರ ಸಮಮಾತಿಸಿದೆ. 

ಸುದದಾಗ್ರರಗೆ ಈ ವಿರಯ ತಿಳಿಸಿದ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಣ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೆೊೇಮರ್ಣ 
ಕನಕಪುರದಂದ ತಮಿಳುನ್ಡಿನ ಸೆೇಲಂಗೆ ಹೆೊಸ ರೆೈಲು ಸಂಪಕ್ಣ ಕಲಿಪಸುವ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ ಈ ಸುರಂಗ ಮ್ಗ್ಣ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು. 

ಯೇಜನೆಗೆ ಸವೆೇ್ಣ ಕ್ಯ್ಣ ಆರಂಭಗೆೊಂಡಿದುದಾ, ಕನಕಪುರ-ಮಳವಳಿ್ಳ-
ಕೆೊಳೆ್ಳೇಗ್ಲ-ಯಳಂದೊರು-ಈರೆೊೇಡ್ 
ಮೊಲಕ ಸೆೇಲಂಗೆ ಸಂಪಕ್ಣ ಕಲಿಪಸುವ 
ಯೇಜನೆ ಇದ್ಗಿದೆ.

ಚ್ಮರ್ಜನಗರ ಜಿಲೆಲಿಯ ಯಳಂ 
ದೊರನಿಂದ ತಮಿಳುನ್ಡಿನ ಈರೆೊೇಡ್ 
ನಡುವೆ ಅರರಯಾ ಪ್ರದೆೇಶ ಇರುವುದರಂದ 
ಪರಸರಕೆಕೆ ಹ್ನಿಯ್ಗದಂತೆ 
ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳ್ಳಲು ನೆಲದಡಿ ಸುರಂಗ ಮ್ಗ್ಣದ ಮೊಲಕ ಒಂಭತುತು 
ಕಿಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ಗಳರುಟ ದೊರ ರೆೈಲು ಸಂಚರಸಲಿದೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರ್ಜಯಾದ ಅತಿೇ ಉದದಾದ ಈ ಸುರಂಗ ಮ್ಗ್ಣ ಅತಯಾಂತ ಆಧುನಿಕವ್ಗಿ 
ನಿಮ್್ಣರಗೆೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರೆೈಲಿನಲಿಲಿ ಸಂಚರಸುವ ಪ್ರಯ್ಣಿಕರಗೆ ಯ್ವುದೆೇ ರೇತಿಯ 
ತೆೊಂದರೆ ಇರುವುದಲಲಿ. ಮೆಟೆೊ್ರೇ ಸುರಂಗ ಮ್ಗ್ಣಕೆಕೆ ಅನುಸರಸಿದಂತೆ ಇಲಿಲಿಯೊ 
ಅನುಸರಸುತೆತುೇವೆ ಎಂದರು. 

ಯೇಜನೆ ಅನುಷ್ಠಿನಗೆೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಮ್ಗ್ಣದಲಿಲಿ  ಸಂಚರಸುವವರಗೆ 
ಅರವತೆತುರಡು ಕಿಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ಗಳರುಟ ದೊರ ಕಡಿಮೆಯ್ಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ರ್ಯಚೊರು ವಿಮ್ನ ನಿಲ್ದಾರ ನಿಮ್್ಣರ ಕ್ಯ್ಣಕೆಕೆ ಈ ತಿಂಗಳ 18 
ರಂದು ಅಡಿಗಲುಲಿ ಹ್ಕುತಿತುದುದಾ, ಶಿವಮೊಗಗಿದ ವಿಮ್ನ ನಿಲ್ದಾರ ಈ ವಷ್್ಣಂತಯಾದ 
ವೆೇಳೆಗೆ ಜನ ಸಂಚ್ರಕೆಕೆ ಮುಕತುವ್ಗಲಿದೆ ಎಂದೊ ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಯಳೆಂದೂರಿನಿೆಂದ 
ಈರೊೇರ್ ಮಾರನಾದಲ್ಲೆ 
ಸುರೆಂರ ನಿಮಾನಾಣಕೆ್ಕ 
ರಾಜ್ಯದ ಸಮ್ಮತ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.9- ದಕಿಷೆರ ಭ್ರತದ 
ಸ್ವಿರ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳಿಗೆ ಕಬ್್ರ 
ಕಡಲೆಯ್ಗಿರುವ ನಿೇರ್ ಎನುನುವುದು ಪರಶ್ರಮ 
ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳಿಗೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತುಗಿದೆ. ಇದಕೆಕೆ 
ಕ್ರರ ಪರಶ್ರಮ ಅಕ್ಡೆಮಿಯಲಿಲಿನ 
ಮ್ಗ್ಣದಶ್ಣನ. ಪ್ರಸಕತು ಸ್ಲಿನ ನಿೇರ್ 
ಪರೇಕೆಷೆಯಲಿಲಿ ಉತತುಮ ಸ್ಧನೆ ತೆೊೇರರುವ 
ಪರಶ್ರಮ ನಿೇರ್ ಅಕ್ಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳು 
ರ್ಜಯಾ ಹ್ಗೊ ರ್ರಟ್ದ ವಿವಿಧ ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ 
ಕ್ಲೆೇಜುಗಳಲಿಲಿ ಸಿೇಟು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 
ಪರಶ್ರಮ ನಿೇರ್ ಅಕ್ಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಪಕ 
ಪ್ರದೇಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವಿಶ್್ವಸ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವ್ರ ಪರಶ್ರಮ ನಿೇರ್ ಅಕ್ಡೆಮಿ 
ಯಲಿಲಿ ನಡೆದ ಸುದದಾಗೆೊೇಷಠಿಯಲಿಲಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಅವರು, ಈ ಬ್ರ 780 ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳು ನಮಮಾ 
ಅಕ್ಡೆಮಿಯಲಿಲಿ ಲ್ಂಗ್ ಟರ್್ಣ ಕೆೊೇಸ್್ಣ ಗೆ 
ಸೆೇಪ್ಣಡಯೆ್ಗಿದದಾರು. ಇವರಲಿಲಿ 580 ರಂದ 600 
ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳು ತೆೇಗ್ಣಡೆಯ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನುನು 

ರ್ರಟ್ಕೆಕೆ 10 ನೆೇ ಸ್ಥೆನವನುನು ಹ್ಗೊ ರ್ಜಯಾಕೆಕೆ 2ನೆೇ 
ಸ್ಥೆನವನುನು ನಮಮಾ ಅಕ್ಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್್ಣ 
ಪಡೆದದ್ದಾನೆ. ಸುಮ್ರು 50 ರಂದ 60 ವಿದ್ಯಾ 
ರ್್ಣಗಳು ಏರ್ಸ್ ನಲಿಲಿ ಸಿೇಟು ಪಡೆಯುವುದು 
ನಿಶಿ್ಚತ ಎನುನುವ ವಿಶ್್ವಸವನುನು ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸ್ಧನೆ ಕೆೇವಲ ಪರಶ್ರಮ 
ಅಕ್ಡೆಮಿಯದುದಾ ಎನುನುವುದಕಿಕೆಂತ, 
ಕನನುಡಿಗರದುದಾ. ಕನನುಡದ ಹುಡುಗನೆೊಬ್ ಸ್ಥೆಪಿಸಿದ 
ಈ ಸಂಸೆಥೆ ಇಂದು ರ್ರಟ್ಮಟಟದಲಿಲಿ 

ಹೆಸರ್ಗುವುದಕೆಕೆ ಕ್ರರರು ಕನ್್ಣಟಕದ ಜನ 
ನಿೇಡಿದ ಸಹಕ್ರ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

600ಕೂ್ಕ ಹೆಚು್ಚ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು ತೆೇರನಾಡೆ: 
ಈ ಬ್ರ ನಮಮಾ ಅಕ್ಡೆಮಿಯಲಿಲಿ 780 
ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳಿದದಾರು. ಅವರಲಿಲಿ 580 ರಂದ 600 
ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳಿಗೆ ಸಿೇಟು ಖಚಿತ. ಇಲಿಲಿಗೆ ಬರುವ 
ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳು ಅದ್ಗಲೆೇ ಎರಡು ವರ್ಣ ಶ್ರಮ 
ಪಟುಟ ಓದರುತ್ತುರೆ. ಆದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿೇಟು 
ಪಡೆಯುವುದಕೆಕೆ ಸ್ಧಯಾವ್ಗಿರುವುದಲಲಿ. 

ಅಂತವರು ನಮಮಾಲಿಲಿ 10 ತಿಂಗಳ ಕ್ಲ 
ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಓದುತ್ತುರೆ. ಅವರನುನು 
ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಗಿ ಇದೆೇ ವಿರಯದಲಿಲಿ ತೆೊಡಗು 
ವಂತೆ ಮ್ಡುವುದರಂದಲೆೇ, ನ್ವು ಉತತುಮ 
ಫಲಿತ್ಂಶ ಸಿಗಲು ಸ್ಧಯಾವೆಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ಬ್ರ ನ್ವು ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ 
ಪಡೆಯುವ ವಿಶ್್ವಸದಲಿಲಿದೆದಾವು. ಆದರೆ ಕೆೇವಲ 
10 ಅಂಕಗಳಲಿಲಿ ಇದನುನು ಮಿಸ್ ಮ್ಡಿ 
ಕೆೊಂಡಿದೆದಾೇವೆ. ಮುಂದನ ಬ್ರ ನಿಶಿ್ಚತವ್ಗಿ 
ನ್ವು ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುತೆತುೇವೆ. ಅದೆೇ 
ನಮಮಾ ಗುರ. ಪರಶ್ರಮ ನಿೇರ್ ಅಕ್ಡೆಮಿ ಕೆೇವಲ 
ಕೆಂಗೆೇರಯಲಿಲಿ ಮ್ತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ಬಾರಿ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳ ಸಾಧರೆ
ಸಾತ್್ವಕ್.ಎೆಂ-700,  ಸೆಂಜರಾ - 670
ಪ್ರಜ್ವಲ್ - 680,  ಯಶಸ್ - 660
ವಿಕಾಸ್ ವಿ.ಬೆಂಡಾ - 655 ಅೆಂಕ

ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಎರಡರೆೇ ಸಾ್ಥನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲೆ ಯಶಸಿ್ವ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಗ್ೆಂತ ಉತ್ತಮ ಸಾಧರೆ

ನಿೇರ್ ನಲ್ಲೆ `ಪರಿಶ್ರಮ' ಅಕಾಡೆರ್ ಭಜನಾರಿ ಸಾಧರೆ

ಮಾಯಕೊೆಂಡದಲ್ಲೆ 
ಇೆಂದು ಚುರಾವಣಾ 
ಬಹಿಷಾ್ಕರ - ಸಭೆ

ಮ್ಯಕೆೊಂಡ  
ಗ್್ರಮವನುನು ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಕೆೇಂದ್ರವನ್ನುಗಿ ಘೆೊೇಷಸದದದಾರೆ 
ಮುಂಬರುವ 2023 ರ 
ವಿರ್ನಸಭ್ ಚುನ್ವಣೆಯನುನು 
ಬಹಿರಕೆರಸುವ  ಬಗೆಗಿ ಚಚಿ್ಣಸಲು 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ 
ಮ್ಯಕೆೊಂಡ ಆಂಜನೆೇಯ 
ಸ್್ವಮಿ ದೆೇವಸ್ಥೆನದಲಿಲಿ ತುತು್ಣಸಭೆ 
ಕರೆಯಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು 
ಮ್ಯಕೆೊಂಡ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಹೆೊೇರ್ಟ ಸಮಿತಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಎಂ.
ಎಸ್ .ಕೆ. ಶ್ಸಿತು್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರ್ಣೆೇಬೆನೊನುರು, ಸೆ. 9- ಇಲಿಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಸದಸಯಾ  
ಪ್ರಕ್ಶ ಬುರಡಿಕಟಿಟ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು 
ನಡೆಯುವ ತಮಮಾ ವಿವ್ಹದ ಜೆೊತೆಗೆ 123 ಜೆೊತೆ ಸವ್ಣ 
ಸಮ್ಜದ ಬಡವರ ಮದುವೆ ಮ್ಡುತಿತುದುದಾ  ಪ್ರತಿ 
ಜೆೊೇಡಿಗೊ ಬಟೆಟ, ಬಂಗ್ರದ ತ್ಳಿ, ಬೆಳಿ್ಳ ಕ್ಲುಂಗುರ 

ಮತುತು ಪ್ರತಿ ಜೆೊೇಡಿಗೆ 25 ಸ್ವಿರ ಧನ ಸಹ್ಯ 
ಮ್ಡುವುದ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ವಂದೆೇ ಮ್ತರಂ ಸೆೇವ್ ಸಂಸೆಥೆಯಿಂದ 
ನಡೆಯುವ ಈ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮದ ವಿವರವನುನು ಪ್ರವ್ಸಿ ಮಂದರದಲಿಲಿಂದು 
ಕರೆದದ್ಧ ಸುದದಾಗೆೊೇಷಠಿಯಲಿಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನವೆಂಬರ್ 20 ರೆೊಳಗ್ಗಿ ಕುರುಬಗೆೇರಯ ಸೆೊಪಿಪನ ಪೆೇಟೆಯಲಿಲಿನ 
ಸಂಸೆಥೆಯ ಕ್ಯ್್ಣಲಯದಲಿಲಿ ಹೆಸರು ನೆೊೇಂದ್ಯಿಸಬೆೇಕು. ನಗರಸಭೆ 
ಸದಸಯಾ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆದೆದಾೇರ, ಹುಚ್ಚಪಪ ಮೆಡೆಲಿೇರ, ಭಿೇಮಪಪ ಅರಳಿಕಟಿಟ, 
ವಿರೆೇಶ ಹೆದೆದಾೇರ, ಅಬ್್ಸಖ್ನ್ ಸೌದ್ಗರ, ಉಮೆೇಶ ಲಮ್ಣಿ, ಶಿ್ರೇ ಕ್ಂತ 
ಸರ್ಣಮನಿ ಗೆೊೇಷಠಿಯಲಿಲಿದದಾರು. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ. ಕೆೊೇರಲ್ಗಿದೆ : 
98452 93203, 6361289671,9741829071.

123 ಜೊತೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹರಳು

ರಾಣೆೇಬೆನೂನಿರು

ಹೊರಾನಿಳಿ

ಧಮನಾಸ್ಥಳ ದಾಸೊೇಹಕೆ್ಕ ಅಕ್್ಕ ಸಮಪನಾಣೆ

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ. 9 - ಧಮ್ಣಸಥೆಳದ ದ್ಸೆೊೇಹಕೆಕೆ 
ನಗರದ ಶಿ್ರೇ ಸೆೊೇಮೆೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಲಯದದಂದ 1 
ಲ್ರ ಲೆೊೇಡ್  ಅಕಿಕೆಯನುನು ದ್ನ ಮ್ಡಲ್ಯಿತು. 

ಶ್ಲ್  ಆವರರದಲಿಲಿ ಗುರುವ್ರ 25 ಕೆಜಿ 
ತೊಕದ 400 ಪ್ಯಾಕೆರ್  ಅಕಿಕೆ ತುಂಬ್ದ ಲ್ರಗೆ ಪೂಜೆ 
ಸಲಿಲಿಸಿ, ಧಮ್ಣಸಥೆಳಕೆಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಡಲ್ಯಿತು. ಅಕಿಕೆ 
ತುಂಬ್ದ ವ್ಹನಕೆಕೆ ಶ್ಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್ 
ಹಸಿರು ನಿಶ್ನೆ ತೆೊೇರಸಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಶ್ಸಕ ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್ , 
ಧಮ್ಣಸಥೆಳ ನಮಮಾ ರ್ಜಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ರ್ಮಿ್ಣಕ 
ಕೆೇಂದ್ರ, ನ್ಡಿನ ನ್ನ್ ಭ್ಗಗಳಿಂದ ನಿತಯಾ ಸ್ವಿರ್ರು 
ಜನ ಅಲಿಲಿಗೆ ದೆೇವರ ದಶ್ಣನಕೆಕೆ ಹೆೊೇಗುತ್ತುರೆ. ಅಲಿಲಿಗೆ 
ಹೆೊೇಗುವ ಎಲಲಿ ಭಕತುರಗೊ ದ್ಸೆೊೇಹ ಇರುತತುದೆ. 

ಇದೆೊಂದು ದೆೊಡ್ಡ ವಯಾವಸೆಥೆ. ಇಲಿಲಿಗೆ ಅಕಿಕೆಯನುನು ದ್ನ 
ಮ್ಡುವುದು ಪುರಯಾದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಮೆಚು್ಚಗೆ 
ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ಅಕಿಕೆ ದ್ನಿ ಸೆೊೇಮೆೇಶ್ವರ ಶ್ಲೆಯ ಕ್ಯ್ಣ 
ದಶಿ್ಣಯೊ ಆದ ದೊಡ್ ಅಧಯಾಕಷೆ ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೆೇಶ್ , 
ಧಮ್ಣಸಥೆಳ್ದ ದ್ಸೆೊೇಹಕೆಕೆ  ಅಕಿಕೆ ದ್ನ ಮ್ಡಬೆೇಕು 
ಎಂಬ ಕನಸು ಈಗ ಈಡೆೇರದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಜಗಳೂರು ಕರ್ವಕುಪಿಪ ಶಿ್ರೇಗಳು ಅಕಷೆತೆ ಹ್ಕಿ ಶುಭ 
ಹ್ರೆೈಸಿದರು. ಸಂಸೆಥೆ ಅಧಯಾಕಷೆ ಅಶೆೊೇಕ್ ರೆಡಿ್ಡ, ಮ್ಜಿ 
ಮೆೇಯರ್  ಎಸ್.ಟಿ ವಿೇರೆೇಶ್ , ಸದಸಯಾ 
ಪ್ರಸನನುಕುಮ್ರ್, ಕೆ.ಎಂ. ವಿೇರೆೇಶ್ , ಬ್ಜೆಪಿ 
ಮುಖಂಡರ್ದ ಶಶಿಶಂಕರ್, ಜಗದೇಶ್  ದೊಡ್ 
ಆಯುಕತು ಕುಮ್ರಸ್್ವಮಿ ಇದದಾರು.

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9- ನಗರದ ಬ್ಪೂಜಿ ಇನ್ ಸಿಟಟೊಯಾರ್ ಆಫ್  ಹೆೈ-ಟೆಕ್ 
ಎಜುಕೆೇಶನ್ ಕ್ಲೆೇಜಿನಲಿಲಿ ಪ್ರರಮ ವರ್ಣದ ಬ್ಸಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳಿಗೆ ಓರಯಂಟೆೇರನ್ 
ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮವನುನು ನಡೆಯಸಲ್ಯಿತು. ಸಂಪನೊಮಾಲ ವಯಾಕಿತುಯ್ಗಿ ರಂಜಿತ್ ನ್ಯರ್ 
ಆಗಮಿಸಿದದಾರು. ಅಧಯಾಕಷೆತೆಯನುನು ಪ್್ರಂಶುಪ್ಲರ್ದ ಡ್.ಬ್.ಬ್ೇರಪಪ ವಹಿಸಿದದಾರು.
ಸಂಯೇಜಕ ಕೆ. ಸಿದದಾಲಿಂಗಪಪ ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಿಥೆತರದದಾರು.

ಬಾಪೂಜಿ ಇನ್ ಸಿಟಟೂ್ಯರ್ ಆಫ್  ಹೆೈ-ಟೆಕ್  
ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲೆ ಓರಿಯೆಂಟೆೇಷನ್ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ಹೆೊನ್ನುಳಿ, ಸೆ.9- ತುಂಗ್ ಪತಿತುನ 
ಸಹಕ್ರ ಸಂಘ ಅಧಯಾಕಷೆರ್ಗಿ ಎನ್. 
ರ್ಜೆೇಂದ್ರ ಅವಿ ರೆೊೇಧವ್ಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಯ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನ್ ವಣ್ 
ಅಧಿಕ್ರ ಸಹಕ್ರ ಸಂಘಗಳ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಅಭಿವೃದದಾ ಅಧಿಕ್ರ ರಮೆೇಶ್ ಘೆೊೇಷಸಿದರು. 

ತುಂಗ್ ಪತಿತುನ ಸಹಕ್ರ ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕಷೆ 
ರ್ಗಿದದಾ ಧಮ್ಣರ್ಜ್ ಅವರ ರ್ಜಿೇನ್ಮೆ 
ಯಿಂದ ತೆರವ್ದ ಸ್ಥೆನಕೆಕೆ ಇಂದು ಚುನ್ವಣೆ 

ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಸಂಘದ 
ನಿದೆೇ್ಣಶಕ ಎಂ.ಇ.ನ್ಗರ್ಜ್,ಎಸ್.
ಶಿ್ರೇನಿವ್ಸ್, ಡಿ.ಎಸ್.ಸುರೆೇಶ್, ಹೆಚ್. 

ಎ.ಅಶೆೊೇಕ, ಜಯಮಮಾ ಎಂ.ಬಸವನಗೌಡ,ಜಿ.
ಎಚ್.ಚಂದ್ರಪಪ,ಪಿ.ಧಮ್ಣರ್ಜ್,ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ಬಸವರಯಾಪಪ, ಜಿ.ಯಶೆೊೇಧಮಮಾ, ಎ.ಅರ್ಣಪಪ 
ನ್ಯಕೆ. ನಿವೃತತು ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ವಿರೊಪ್ಕಷೆಪಪ, 
ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಸಂಪತ್ ಕುಮ್ರ್ ಹ್ಗು 
ಸಿಬ್ಂದ ವಗ್ಣದವರು ಇದದಾರು.

ತುೆಂಗಾ ಪತ್್ತನ ಸಹಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ ರಾಜೆೇೆಂದ್ರ



ಶನಿವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 10, 20224

ಸೆೈಟಿನ ಮೂಲ ಪತ್ರರಳು ಕಳೆದಿವೆ
ದ್ವರಗೆರೆ ಯಲಲಿಮಮಾ ನಗರ 4ನೆೇ ಮೆೇನ್, 7ನೆೇ 
ಕ್್ರಸ್, ಆಸಿತು ನಂ. 73/4 ರಲಿಲಿ ಸೆೈರ್ ನಂ. 56, 
ಅಳತೆ 30x40 ಸೆೈಟಿನ ಕ್ರಯ ಪತ್ರಗಳು ಸಂ. 
4339 /70-71, 2436 / 80-81, 
7294/83-84 ದ. 08.09.2022ರಂದು 
ದ್ವರಗೆರೆ ಗಡಿಯ್ರ ಕಂಬದ ಹತಿತುರ ಜೆರ್ಕ್ಸ್ 
ಮ್ಡಿಸಲು ಹೆೊೇದ್ಗ ಕಳೆದರುತತುವೆ. ಸಿಕಕೆವರು 
ದಯವಿಟುಟ ಮರಳಿಸಲು ಕೆೊೇರುತೆತುೇನೆ.

ವಿಜಯಲಕ್್ಷಮಿ ಎನ್.,
94817 15840

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ತರಳಬ್ಳು ಬಡ್ವಣೆ 1926 A/13, 

2ನೆೇ ಮುಖಯಾರಸೆತು, 3ನೆೇ ಕ್್ರಸ್, 
ಮೊದಲನೆೇ ಮಹಡಿ, 2 ಬೆಡ್ 

ರೊಂವುಳ್ಳ ಮನೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

94482 33600

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಜೆೊಯಾೇತಿ ಪ್ರಸ್ದ ನಿಲಯ, ಮನೆ ನಂ. 

3551, 5ನೆೇ ಮುಖಯಾರಸೆತು, 7ನೆೇ ಕ್್ರಸ್, 
ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ ಬ್ಲಿಕ್, ದ್ವರಗೆರೆ.

94800 09874
98440 32151

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದ್ವರಗೆರೆ ಬನಶಂಕರ 

ಬಡ್ವಣೆಯಲಿಲಿ 2 BHK ಗೌ್ರಂಡ್  
ಫಲಿೇರ್ , ಪೂವ್ಣದ ಬ್ಗಿಲು 

ವ್ಸುತು ಪ್ರಕ್ರದ ಮನೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ  
86607 37365 
99863 71175

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ 34x50, 40x90, 30x40 

ಕಮಷ್ಣಯಲ್  ಭೊಮಿಕ 30x40, 
30x55  ಹೆೈಟೆಕ್  ಬಡ್ವಣೆಯಲಿಲಿ 30x40 

ಸೆೈಟುಗಳು ಮ್ರ್ಟಕಿಕೆವೆ. 
ಶಾೆಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಏಜೆೆಂರ್  

99647 29123

4 BHK DUPLEX HOUSE FOR SALE
60x50, Sqft 3,000 ft Daining, Italian 

Kitchen, Drawing Room, Balcony Sitout,  
4 Toilet Room, Pooja Room, 24x7 Water, 

Solar Facility, 2 Car Parking Spacious Hall 
@ Swami Vivekananda Extenxion 5th Main 

Conatact : 
74115 40948

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಸಸ್ಯಾಹ್ರಗಳ ವ್ಸಕೆಕೆ, ಸಸಯಾಹ್ರಗಳ ಮೆಸ್ , Ladies Hostel, 
ಪೆೇಯಿಂಗ್  ಗೆಸ್ಟ ಹೌಸ್ , ಕಚೆೇರ (Office),  ನಸ್ಣರ ಶ್ಲೆ, 

ಟೊಯಾರನ್  ಸೆಂಟರ್ , GYM, ಗ್ರಂಥ್ಲಯ, ಸಂಗಿೇತ ನೃತಯಾ 
ಶ್ಲೆ, ಕಿಲಿನಿಕ್ , ಆಶ್ರಮ ಹ್ಗೊ ಇನಿನುತರೆ ಉದೆದಾೇಶಗಳಿಗ್ಗಿ, 

ಕ್ರ್  ಪ್ಕಿ್ಣಂಗ್ , ಮುನಿಸಿಪ್ಲಿಟಿ ನಿೇರು, ಬೆೊೇರು ಪೂವ್ಣ 
ಮುಖದ, ಸ್ವತಂತ್ರವ್ದ, ವ್ಸುತು ಪ್ರಕ್ರದ 3BHK / 2 

BHK ಮನೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೆೊೇಡ್್ಣ  ಕ್ಲೆೊೇನಿ, Extended  
MCC `B' Block, ಮೆಡಿಕಲ್  ಹ್ಸೆಟಲ್  ಪಕಕೆದಲಿಲಿದೆ.  

63015 58346

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
ಎೆಂಇಎಸ್  ಪೌ್ರಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆ್ಥ ಆಂಜನೆೇಯ 

ಬಡ್ವಣೆ ದ್ವರಗೆರೆ. ಆಫ್ೇಸ್  ಕೆಲಸಕೆಕೆ 
ಕನನುಡ ಮತುತು ಇಂಗಿಲಿಷ್  ಟೆೈಪಿಂಗ್  ಬರುವಂತಹ 
ಆಪರೆೇಟರ್ಸ್ ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ 
ಕೆಲಸ, ಅಡುಗೆ-ಸಹ್ಯಕರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಕೊಡಲೆೇ ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ :

98804 36414

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಶಿವಕುಮ್ರ ಬಡ್ವಣೆ, 2ನೆೇ ಹಂತ, 8ನೆೇ 
ಅಡ್ಡ ರಸೆತು, ಮನೆ ನಂ. 109/8, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ 
2 ಬೆಡ್  ರೊಂ ಸುಸಜಿಜಿತವ್ದ ಬೆೊೇರ್ ವೆಲ್  

& ಕ್ಪೊ್ಣರೆೇರನ್  ನಿೇರು ಇರುವ East 
Facing ದಕಿಕೆನ ಮನೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

Rent - 10,000 /- PM 
99645 71281, 70193 59464

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
15 ನೆೇ ಕ್್ರಸ್ , 1ನೆೇ ಮುಖಯಾ ರಸೆತು  

2 BHK ವಿನೆೊೇಬ ನಗರ ಗೌ್ರಂಡ್  
ಫಲಿೇರ್ , ಬೆೊೇರ್ ವೆಲ್ , ಕ್ಪೊ್ಣರೆೇರನ್  

ನಿೇರನ ವಯಾವಸೆಥೆ ಇರುತತುದೆ. ದ್ವರಗೆರೆ
ಮೊ. 83293 91817

WANTED 
Security Supervisor+Field Officer 

For Security Guard Agency 
Salary : 8000-14000 + Petrol Allowence
FOR SAFAJ SECURITY & SERVICE 

88678 53961, 97437 56647

ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ
ಲಕಿಷೆಮಿ ಲೆೇಔರ್ ನಲಿಲಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್ .

ಹೆೈ-ಟೆಕ್ ಆಸಪತೆ್ರ ಹತಿತುರ
ಅರುಣ್ ಅಪ್ರ್್ಣ ಮೆಂರ್ ನಲಿಲಿ  
2 ಬೆಡ್  ರೊಂ, 2 ಬ್ತ್  ರೊಂ 

ಇರುವ ಮನೆಗಳು ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.
96388 17967, 73380 43912

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪ್ವ್ಣತಿ ಬಡ್ವಣೆಯಲಿಲಿ  HERO 
ಸೊಕೆಲ್  ಹಿಂಭ್ಗ 30x40 ಪಶಿ್ಚಮ, ಅಕಕೆ-
ಪಕಕೆ 55x56 ಪಶಿ್ಚಮ- ದಕಿಷೆರ ಕ್ನ್ಣರ್  

ಎರಡೊ ಕಡೆ 40 ಅಡಿ ರಸೆತುಗೆ ಹೆೊಂದಕೆೊಂಡಿದೆ.
ಸಾ್ವರ್ ಏಜೆೆಂರ್  ವಿದಾ್ಯನರರ
97421 44715

ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ & ಖರಿೇದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಭ್ರತ್ ಕ್ಲೆೊೇನಿಯಲಿಲಿ 15x30 
ಪೂವ್ಣಕೆಕೆ ಹೆೊಸ ಮನೆ 8 ಪಿಲಲಿರ್  

ರೊಪ್ ಸಿೇರ್ , ಆರ್ .ಸಿ.ಸಿ 
ಮನೆ ಮ್ರ್ಟಕೆಕೆ ಇದೆ. 

K.B ಸುರೆೇಶ್  
95911 60520

PART TIME WORK
ಬ್ಡುವಿನ ವೆೇಳೆಯಲಿಲಿ ನಿೇವು 

ಕುಳಿತ ಸಥೆಳದಲಿಲಿಯ್ೇ 
ಕೆಲಸ / JOB 

ವ್ರದ ಸಂಬಳ : 3000 ರಂದ 5000 
ಮೆೇಲಪಟುಟ. ಕೆೊೇರಯರ್  ಸೌಲಭಯಾವಿದೆ.   
97432 17566, 91084 18233

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ
ಹರಪನಹಳಿ್ಳ ತ್ಲೊಲಿಕಿನ್ದಯಾಂತ 

ಕ್ಯ್ಣನಿವ್ಣಹಿಸಲು, ಲೆೊೇನ್  ರಕವರ 
(ಕಲೆಕಷೆನ್ ) ಅಫ್ೇಸರ್ ಗಳು 

ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಣಕ ಸಂಬಳ 
ಜೆೊತೆಗೆ T.A ಸೌಲಭಯಾವಿರುತತುದೆ. 

(ಸಥೆಳಿಯರಗೆ ಮ್ತ್ರ.) 
ಮೊ : 99729 33679

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
1BHK , 2nd Floor for 

Rent. #3425/22 4th Mian, 
11th Cross, S.S Layout 

Block, Davanagere.
96638 28202, 96320 60242

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
30x40 ಪೂವ್ಣ ದಕಿಕೆನ ಸೆೈಟು 
ಮ್ರ್ಟಕಿಕೆದೆ. ಸ್ಯಿಬ್ಬ್ 
ದೆೇವಸ್ಥೆನ ಹಿಂಭ್ಗ, ಸರಸ್ವತಿ 

ಬಡ್ವಣೆ ದ್ವರಗೆರೆ. 
97388 79753, 90604 57359

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆೆಂರ್ ಕೆೇರ್ 

ನಸಿನಾೆಂಗ್ - 2ವಷನಾ
ವಿದಾ್ಯಹನಾತೆ: SSLC/PUC/ITI ಪ್ಸ್ /ಫೆೇಲ್

 ಖ್ಸಗಿ ಆಸಪತೆ್ರ, ನಸಿ್ಣಂಗ್ ಹೆೊೇಂಗಳಲಿಲಿ ನಸ್್ಣ ಗಳ್ಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮ್ಡಬಹುದು. ಯಶಸಿ್ವ 15ನೆೇ ವರ್ಣದಲಿಲಿ

 ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನಿಟಿ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
 LK ಕ್ಂಪೆಲಿಕ್ಸ್, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಅಶೆೊೇಕ ರಸೆತು, 1ನೆೇ ಕ್್ರಸ್, 
ಆಹ್ರ್ 2000 ಹಿಂಭ್ಗ ರಸೆತು , ದ್ವರಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

ಸೆೈರ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ದ್ವರಗೆರೆ ರ್ಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸಪತೆ್ರ ಹಿಂಭ್ಗದಲಿಲಿ 
ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲಿಲಿ ಸೆೈಟುಗಳು 

ಮ್ರ್ಟಕಿಕೆವೆ.  (Rs 1,500/-Sqft)
ಹುಲುಲೆಮರೆ 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

ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನಿೆಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟ, ಟಾ್ಯೆಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗ್ದದಾರೆ ಯೆಂತ್ರರಳ ನುನಿ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆಂಪಕ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

50% ಡಿಸೌ್ಕೆಂರ್ ಸೆೇಲ್
ನಮಮಾಲಿಲಿ 50% ವರೆಗೆ (ಆಯದಾ ವಸುತುಗಳಿಗೆ)  

ಭ್ರೇ ರಯ್ಯಿತಿ ಮ್ರ್ಟ. ತ್ವರೆ ಮ್ಡಿ. 
ಉದಯ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್, 

ಹದಡಿ ರಸೆತು, ದ್ವರಗೆರೆ.
ಸೆಂಪಕ್ನಾಸಿ: 

96110 16817

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ 
ವಯಸ್ಸ್ದ ರೆೊೇಗಿಯನುನು 

ನಿವ್ಣಹಿಸಲು ಪುರುಷ ನಸ್ನಾ  
ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ 

ಹೆೊಂದರಬೆೇಕು ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ :
ಇಕಾಬಾಲ್  

91088 79412

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

Computer Operator 
Cum Receptionist. 

Gents, Day and Night. 
Contact :

Shramajeevi
 Delux Lodge 

WANTED

Davangere.
Dharmendar Singh 

Manager

96205 48704

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

Leaders Preferably for 
Business Owners and Retired 

Professionals. Contact : 
Ph. : 93537 44635

ಅಧಿಕೃತ 
ಚಿೇಟಿ ಸೆಂಸೆ್ಥ 

ರೊ. 1 ಲಕಷೆ ಚಿೇಟಿ ಪ್್ರರಂಭ  50 ಸದಸಯಾರು 
1,400/- ರಿೆಂದ 2,000 /- ರೊ ವರೆಗೆ, 
ಸ್ಕೆಂದ ಚಿರ್  ಫೆಂರ್ಸಾ - (ರಿ)
78997 75159

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ 
ಬ್ಲಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಕಂಪೂಯಾಟರ್  ಕಲಿತ 
ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ.

ಷಾ ಆಪಿಟಕಲ್ಸಾ  
4ನೆೇ ಮೆೇನ್ , ಪಿ.ಜೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟೆೇನಷೆನ್ , ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರಯಯಾ 

ಪ್ಕ್್ಣ  ಹತಿತುರ, ಶ್ಮನೊರು ಶುಗರ್ಸ್ ಪಕಕೆ, ದ್ವರಗೆರೆ. 

93536 89957

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

Badavane Davanagere 
95359 99218, 97426 74310

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫೆಂಗ್ )

ನಿಮಮಾ ಮನೆ ಮತಿತುತರೆ ಕಟಟಡಗಳ 
ಬ್ತ್ ರೊಂ, ಬ್ಲಕೆನಿ, ಟೆರೆೇಸ್ , 
ನಿೇರನ ತೆೊಟಿಟ, ಗೆೊೇಡೆ ಬ್ರುಕು, 
ನಿೇರನ ಟ್ಯಾಂಕ್ , ಎಲ್ಲಿ ರೇತಿಯ 
ನಿೇರನ ಲಿೇಕೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫೆಂಗ್ )

ನಿಮಮಾ ಮನೆ, ಮತಿತುತರೆ ಕಟಟಡಗಳ ಬ್ತ್ ರೊಂ, 
ಟೆರೆೇಸ್, ಬ್ಲಕೆನಿ, ಸಂಪು, ಗೆೊೇಡೆ ಬ್ರುಕು, 
ನಿೇರನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ರೇತಿಯ ನಿೇರನ 
ಲಿೇಕೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿರ :

80955 09025
ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಮಾೆಂತ್್ರಕ ವೊೇಡಿ ಬೆಟಟಪ್ಪ
ನೆಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟ 
ಸಿತು್ೇ-ಪುರುರ ವಶಿೇಕರರ, ಗುಪತು ಲೆೈಂಗಿಕ 

ದ್ಂಪತಯಾ ಸಮಸೆಯಾ, ಇರಟಪಟಟವರು 
ನಿಮಮಾಂತ್ಗಲು 100% ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ 

ಪರಹ್ರ ಮ್ಡುತ ತ್ುರೆ. ಪೊೇನ್  ಮೊಲಕ 
ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ: ಗ್ಂಧಿ ಸಕ್ಣಲ್ , ದ್ವರಗೆರೆ.
89716 99826

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
MCC `B' Block ದ್ವರಗೆರೆ  

# 3811, 19 ನೆೇ ಮುಖಯಾ ರಸೆತು, 4ನೆೇ 
ಕ್್ರಸ್ , ಮೊದಲನೆೇ ಪೊಲಿೇರ್ ನಲಿಲಿ  
1 BHK ಮನೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

(ಸಸಯಾಹ್ರಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ರ)
08192-223074
94491 88233

2 BHK HOUSE 
FOR RENT

S. Nijalingappa layout  
opposite to national  

convent school, Davangere.
For Only vegetarians
Ph. : 97312 90256

MBBS
Aspirants Looking For Medical 

(MBBS)  Admission in Abroad with 
Minimum Eligibility Criteria and 

Low Budget, Get In Touch & Visit
+91 7022 321 123
Doctors Query Pvt Ltd., Davangere.
www.doctorsquery.com

ಕಮಷಿನಾಯಲ್ ಅಥವಾ ಇೆಂಡಸಿಟ್ರಯಲ್ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ 
ಸೆೊೇನ್ಲಿಕ ಟ್್ರ್ಯಕಟರ್ ಷೆೊೇ ರೊರ್ 

ಹಿಂಭ್ಗ.  40x68  ಅಳತೆಯ  
2 ಸೆೈಟುಗಳು ಮ್ರ್ಟಕಿಕೆವೆ.  

ಫೇ.: 97424 34049

Rama Paying Guest
(Only for Ladies)

PG with all basic needs
# 1954/9, MCC "B" block, 
11th main, 7th cross, near 
stories cafe, Davangere-4.

Contact Details :
99721 46601, 88928 86613

 ಕ್ರು ಚಿತ್ರಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ 
ನೊತನವ್ಗಿ ಕಿರು ಚಿತ್ರಕೆಕೆ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಮತುತು 
ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು ಯುವತಿಯರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸಕಿತು ಉಳ್ಳವರು ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ :
ಊಟ, ವಸತಿ ಉಚಿತವ್ಗಿ ಕೆೊಡಲ್ಗುವುದು.

ಶಿ್ರೇ ಶಾರಾದ ಕಲಾ ಶಾಲೆ 
ಜಯನಗರ, ದ್ವರಗೆರೆ.

ಫೇ. : 86602 15071

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ. 9-  ಭ್ರತ ಕಂಡ ಅತಯಾಂತ 
ಶೆ್ರೇರಠಿ ಶಿಕಷೆರ ತಜಞಾ, ಶಿಕಷೆರ ಕ್್ರಂತಿಯ ಹರಕ್ರ ಡ್. 
ಸವ್ಣಪಲಿಲಿ ರ್ರ್ಕೃರ್ಣನ್ ರವರು  ಎಂದು ಭ್ರತ 
ಸೆೇವ್ದಳ ಜಿಲ್ಲಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಪೊ್ರ. ಚನನುಪಪ  ಪಲ್ಲಿಗಟೆಟ 
ಅಭಿಪ್್ರಯಪಟಟರು.

ಭ್ರತ ಸೆೇವ್ದಳ ಭವನದಲಿಲಿ 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದದಾ ಡ್. ಸವ್ಣಪಲಿಲಿ ರ್ರ್ಕೃರ್ಣನ್ 
ಅವರ  ಜಯಂತಿ ಮತುತು ಶಿಕಷೆಕರ ದನ್ಚರಣೆ 
ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮ  ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಅವರು 

ಮ್ತನ್ಡಿದರು. 
ರ್ರ್ಕೃರ್ಣನ್ ರವರು   ವಿವಿಧ ಪದವಿ 

ಪಡೆದು,  ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲಿಲಿ 
ಪ್್ರರ್ಯಾಪಕರ್ಗಿ, ಕುಲಪತಿಗಳ್ಗಿ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಿಸಿ, 
ಭ್ರತದ ರ್ರಟ್ಪತಿಗಳ್ಗಿ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಿಸಿ ಭ್ರತ 
ರತನು ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಂಡ ಏಕೆೈಕ ಶಿಕಷೆರ 

ಪೆ್ರೇಮಿಯ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹುಟುಟ ಹಬ್ವನುನು 
ಶಿಕಷೆಕರ ದನ್ಚರಣೆಯ್ಗಿ ಆಚರಸುತಿತುರುವುದು 
ಅತಯಾಂತ ಸಂತೆೊೇರದ ವಿರಯ. ಶಿಕಷೆರ ಕೆಷೆೇತ್ರದಲಿಲಿ 
ತ್ಲೊಲಿಕು, ಜಿಲ್ಲಿ ಮತುತು ರ್ರಟ್ ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು 
ಪಡೆಯುತಿತುರುವ ಶಿಕಷೆಕರಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ  
ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸಯಾ ಟಿ. ನ್ಗರ್ಜ್ ಮತುತು  
ನಿವೃತತು ಶಿಕಷೆಕ ವಿೇರೆೇಶ್  ಅವರು ಶಿಕಷೆಕರ ಮತುತು 
ಶಿರಯಾರ ಬ್ಂಧವಯಾಗಳ ಕುರತು ಮ್ತನ್ಡಿದರು. 
ಅರ್ಣಯಯಾ ವಲಯ ಸಂಘಟಕರು ಡ್. ಸವ್ಣಪಲಿಲಿ 
ರ್ರ್ಕೃರ್ಣನ್ ರವರ   ಬ್ಲಯಾ,ಶಿ ಕಷೆರ ವೃತಿತು, 
ಸಮ್ಜ ಸೆೇವೆ, ಪ್್ರರ್ಯಾಪಕರ ಜಿೇವನ ಕುರತು 
ಮ್ತನ್ಡಿದರು. 

ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಕೆ.ಬ್. ಪರಮೆೇಶ್ವರಪಪ, 
ಬ್.ಪಿ. ಪ್ರಸ್ದ್, ತ್ಲೊಲಿಕು ಸೆೇವ್ದಳ ಅಧಯಾಕಷೆ 
ಹ್ಸಬ್ವಿ ಕರಬಸಪಪ,  ರತನು ವಿೇರೆೇಶ್, ಶೆೈಲಜ್ 
ಪರಶುರ್ರ್ ಖತ್ವ್ ಕರ್, ಕೆ.ಪಿ. ಶಿ್ರೇಕ್ಂತ್  
ಉಪಸಿಥೆತರದದಾರು. ಗೆೊೇಪ್ಲಪಪ ಸ್್ವಗತಿಸಿದರು, 
ಹನುಮಂತಪಪ  ವಂದಸಿದರು.

ಕೆೊಟೊಟರು, ಸೆ.9 - ನಿವೃತತು ಸಕ್್ಣರ ನೌಕರರ 
ಸಂಘದ ಸಮುದ್ಯ ಭವನದ ಮೆೇಲಮಾಹಡಿ ಕಟಟಡ 
ನಿಮ್್ಣರಕೆಕೆ ಶ್ಸಕರ ಅನುದ್ನದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 10 
ಲಕಷೆ ಹರವನುನು ಬ್ಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಸಕ 
ಎಸ್.ಭಿೇಮನ್ಯ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಸವೆೇಶ್ವರ ನಗರದ ಶಿ್ರೇ ಕೆೊೇಲಶ್ಂತೆೇಶ್ವರ 
ಪೌ್ರಢಶ್ಲೆ ಮುಂಭ್ಗದಲಿಲಿ ಕನ್್ಣಟಕ ರ್ಜಯಾ 
ಸಕ್್ಣರ ನಿವೃತತು ನೌಕರರ ಸಂಘದ ನೊತನ 
ಸಮುದ್ಯ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತುತು 75 
ವರ್ಣ ಮೆೇಲಪಟಟ ವಯಸಿಸ್ನ  ನಿವೃತತು ಸಕ್್ಣರ 
ನೌಕರರಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹ್ಗೊ ಶಿ್ರೇ ಬರಕ್ರ್ ಕೆಂಚಪಪ 
ಮತುತು ಎಸ್.ಬ್ ಈರಗ್ರ್ ರಚಿಸಿದ ನಮಮಾ 
ಕೆೊಟೊಟರು ಎಂಬ ಪುಸತುಕ ಬ್ಡುಗಡೆ ಸಮ್ರಂಭದ 
ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಅವರು ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಕನ್್ಣಟಕ ರ್ಜಯಾ ಸಕ್್ಣರ ನಿವೃತತು ನೌಕರ 
ಸಂಘದ ನೊತನ ಸಮುದ್ಯ ಭವನಕೆಕೆ 10 ಲಕಷೆ  
ರೊ ಹರವನುನು ಬ್ಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನುನು 
ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರೇತಿಯ್ಗಿ ಸಮುದ್ಯ 
ಭವನದ ಮೆೇಲಮಾಹಡಿಗೆ ಶ್ಸಕರ ಅನುದ್ನದ 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ 10 ಲಕಷೆ ಹರವನುನು ಬ್ಡುಗಡೆ ಮ್ಡುವೆ 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ನಂತರ ಶಿ್ರೇ ಬರಕ್ರ್ ಕೆಂಚಪಪ ಮತುತು ಎಸ್.
ಡಿ ಈರಗ್ರ ರಚಿಸಿದ ನಮಮಾ ಕೆೊಟೊಟರು ಎಂಬ 
ಪುಸತುಕವನುನು ಶ್ಸಕ ಎಸ್.ಭಿೇಮ ನ್ಯ್ಕೆ  ಮತುತು 
ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ಯತಿ ಮ್ಜಿ ಸದಸಯಾ ಎಂ.ಎಂ.ಜೆ 
ಹರ್ಣವಧ್ಣನ್ ಬ್ಡುಗಡೆ ಮ್ಡಿದರು.

ನಂತರ ಈ ಪುಸತುಕವನುನು ಈರರ್ಣ ಅವರು 
ಪರಚಯಿಸುತ್ತು ಪುಸತುಕವು ರ್ಮಿ್ಣಕ ಅಂಶಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿದುದಾ, ನಮಗೆ 4 ಮಠಗಳ ಬಗೆಗಿ  ಮ್ಹಿತಿ 

ಗೆೊತಿತುದೆ, ಇನುನುಳಿದ 12 ಮಠಗಳ ಬಗೆಗಿ ಸಂಕಿಷೆಪತುವ್ಗಿ 
ವಿವರಣೆಯನುನು ಈ ಪುಸತುಕದಲಿಲಿ ನಿೇಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿದರು.

ರ್ಜಯಾ ಸಕ್್ಣರ ನಿವೃತತು ನೌಕರ ಸಂಘದ 
ತ್ಲೊಲಿಕು ಅಧಯಾಕಷೆ ಎಂ. ಶಿವರ್ಣ, ಪಟಟರ ಪಂಚ್ 
ಯಿತಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಸುರ್ಕರ್ ಪ್ಟಿೇಲ್, ಸಕ್್ಣರ 
ನಿವೃತತುರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಬ್.ರ್ಮಪಪ, 
ಕನ್್ಣಟಕ ರ್ಜಯಾ ಸಕ್್ಣರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ 
ತ್ಲೊಲಿಕು ಅಧಯಾಕಷೆ ಜಗದೇಶ್, ಕೆೊಟೊಟರು ಬ್ಲಿಕ್ 
ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಯಾಕಷೆ ದ್್ವರಕಿೇಶ್, ಸಕ್್ಣರ ನಿವೃತತು 
ನೌಕರರು ಹ್ಗೊ ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರದದಾರು.

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಸೆ.9- ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಸದ 
ಸಯಾರು, ಪೊೇರಕರು, ಹಳೆೇ ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳು ಸ್ವಯಂ 
ದೆೇಣಿಗೆ ಹ್ಕಿ ಸುಮ್ರು 2 ಲಕಷೆ ರೊ. ವೆಚ್ಚದಲಿಲಿ 
ಗ್್ರಮದ ಪಿಡಬುಲಿ್ಯಡಿ ಸಕ್್ಣರ ಹಿ.ಪ್್ರ. ಶ್ಲೆಯಲಿಲಿ 
ಶೌಚ್ಲಯ ನಿಮ್್ಣರಕೆಕೆ ಸೆೊೇಮವ್ರ ಶ್ಲ್ 
ಆವರರದಲಿಲಿ ಗುದದಾಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೆೇರಸಿದರು.

ಶಿರ್ಲ್ವಸೆಥೆ ತಲುಪಿರುವ ಶೌಚ್ಲಯ ಕೆಡವಿ 
ನೊತನ ಶೌಚ್ಲಯ ಕಟಿಟಕೆೊಡುವಂತೆ 
ಒತ್ತುಯಿಸಿ, ಶಿಕಷೆರ ಇಲ್ಖೆ, ಪುರಸಭೆ, ಶ್ಸಕರ 

ಅನುದ್ನ ಹಿೇಗೆ ಎಲಲಿರನೊನು ಕೆೇಳಿದರೊ ಯ್ವುದೆೇ 
ಪ್ರಯೇಜನವ್ಗಿರಲಿಲಲಿ.

ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಬ್. ಬಸವರ್ಜ್, 
ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸಯಾರು, ಶೌಚ್ಲಯ ನಿಮ್್ಣರ 
ಸಮಿತಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಕೆೊಪಪದ ಗಿರೇಶ್, ಗೌರವ್ಧಯಾಕಷೆ 
ಆರೇಫ್ ಅಲಿ, ಖಜ್ಂಚಿ ರ್ಜಿೇವ್, ಸಹ 

ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣಗಳ್ದ ಕಿರಣ್ ಕುಮ್ರ್, 
ಪವನ್ ಕುಮ್ರ್ ಮತಿತುತರರು ನೊತನ 
ಶೌಚ್ಲಯ ಕಟಟಡ ನಿಮ್್ಣರಕೆಕೆ ಭೊಮಿ ಪೂಜೆ 
ನೆರವೆೇರಸಿ ಕ್ಮಗ್ರ ಆರಂಭಿಸಿಯ್ೇ ಬ್ಟಟರು.

ಶೌಚ್ಲಯ ನಿಮ್್ಣರ ಸಮಿತಿ ಅಧಯಾಕಷೆ 
ಕೆೊಪಪದ ಗಿರೇಶ್ ಮ್ತನ್ಡಿ,  ಇಲಿಲಿನ ಶೌಚ್ 
ಲಯ ನಿೇರು ಹೆೊರ ಹೆೊೇಗದೆೇ ಗಬೆ್ದುದಾ ಹೆೊೇಗಿ 
ದುದಾ, ಶೌಚ್ಲಯ ಕಟಟಡ  ಶಿರ್ಲ್ವಸೆಥೆಯಲಿಲಿತುತು. 
ಮಕಕೆಳ ಆರೆೊೇಗಯಾದ ಮೆೇಲೊ ದುರಪರಣ್ಮಗಳ್ 
ಗುತಿತುದದಾವು. ಕಟಟಡ ಕೆಡವಿ ನೊತನ ಕಟಟಡ 
ಕಟಿಟಸುವಂತೆ ನ್ನ್ ಇಲ್ಖೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ 
ಮ್ಡಿದರೊ ಯ್ವುದೆೇ ಪ್ರಯೇಜನವ್ಗಲಿಲಲಿ. 
ಹಿೇಗ್ಗಿ ದೆೇಣಿಗೆ ಹ್ಕಿಕೆೊಂಡು ಶೌಚ್ಲಯ 
ನಿಮಿ್ಣಸುತಿತುದೆದಾೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2 ಲಕಷೆ ರೊ.ಗೊ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದಲಿಲಿ ಹುಡುಗರಗೆ 
5, ಹುಡುಗಿಯರಗೆ 5 ಯುನಿರ್ ಗಳಿರುವ 6x30 
ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಕಟಟಡ ನಿಮ್್ಣರದ ಗುರ ಹೆೊಂದ 
ದೆದಾೇವೆ. ಇಂದು ಫೌಂಡೆೇರನ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಂಕಿ್ರೇರ್ 
ಹ್ಕುವ ಕ್ಮಗ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದೆದಾೇವೆ ಎಂದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾ್ರೆಂತ್ಯ ಹರಿಕಾರ ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್

ಪ್ರ. ಚನನಿಪ್ಪ ಪಲಾಲೆರಟೆಟ

ಕೊಟೂಟರು

ಮಲೆೇಬೆನೂನಿರು

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9- ನಲವತುತು ವರ್ಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಕ್ದಂಬರ 
ಒಂದರಲಿಲಿ ರ್ರಟ್ಗಿೇತೆಗೆ ಅವಮ್ನ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಲೆೇಖಕ ಬರಗೊರು 
ರ್ಮಚಂದ್ರಪಪ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಜೆಪಿ ವಿರ್ನ ಪರರತ್ ಸದಸಯಾ 
ರವಿಕುಮ್ರ್ ಮತಿತುತರರು ಪೊಲಿೇಸರಗೆ ದೊರು ನಿೇಡಿರುವುದು 
ಹ್ಸ್ಯಾಸಪದ ಎಂದು ದ್ವರಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ಯ ಸ್ಹಿತಯಾ ಸಂಘಟನೆ 
ಅಭಿಪ್್ರಯ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದೆ. 

ಈ ಬಗೆಗಿ ಪತಿ್ರಕ್ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು 
ಬರಗೊರು ರ್ಮಚಂದ್ರಪಪ ಅವರು ವಿಡಂಬನೆ ಶೆೈಲಿಯಲಿಲಿ ಕ್ದಂಬರ 
ರಚಿಸಿದುದಾ, ವಯಾವಸೆಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ದಂಬರಯ ನ್ಯಕನ ಮೊಲಕ 
ಆಕೆೊ್ರೇಶದ ಮ್ತುಗಳನ್ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆೊಂದು ಪ್ತ್ರ ಎಂದು 
ನೆೊೇಡಬೆೇಕೆೇ ವಿನ: ಬೆೇರೆ ಅರ್ಣ ಕಲಿಪಸುವುದು ಸರಯಲಲಿ. ನೊರ್ರು 
ಲೆೇಖಕರು ತಮಮಾ ಕತೆ ಕ್ದಂಬರಗಳಲಿಲಿ ಚಿತಿ್ರಸಿರುವ ಪ್ತ್ರಗಳು 
ಕ್ಲಪನಿಕವ್ಗಿರುತತುವೆ. ಅವನುನು ಬೆೇರ್ಯಾವುದಕೆೊಕೆೇ ಜೆೊೇಡಿಸುವುದು ತಪುಪ. 
ಇಲಿಲಿ ಕೃತಿಯ ಆಶಯ ಮುಖಯಾವೆೇ ಹೆೊರತು ಪ್ತ್ರಗಳ ಮ್ತು, ಗುರ 
ಲಕಷೆರಗಳಲಲಿ. ಹಿೇಗಿದೊದಾ ಬರಗೊರು ಅವರು ತಮಮಾ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ 
ತರುವ್ಗ ಆ ಕ್ದಂಬರಯಲಿಲಿ ಹಲವು ತಿದುದಾಪಡಿ ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ.  
ರವಿಕುಮ್ರ್ ಅವರು ಇಲಲಿದದಾನುನು ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಬ್ೇತು ಪಡಿಸಲು 
ಹೆೊೇಗುವ ಬದಲು ತೆರೆದ ಕಣಿ್ಣನಿಂದ, ಒಳೆ್ಳಯ ಮನಸಿಸ್ನಿಂದ ಸ್ಹಿತಯಾ, 
ಕೃತಿಗಳನುನು ಓದಲಿ. ಸಕ್್ಣರ ರ್ಮಚಂದ್ರಪಪ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿೇಡಿರುವ 
ದೊರಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೆೊಡದರಲಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಿ ಸಂಚ್ಲಕರ್ದ ಪೊ್ರ. ಎ.ಬ್. 
ರ್ಮಚಂದ್ರಪಪ, ಬ್.ಎನ್ ಮಲೆಲಿೇಶ್, ಲೆೇಖಕ ರ್ದ ಡ್. ಎಂ.ಜಿ.ಈಶ್ವರಪಪ, 
ಜೆ.ಕಲಿೇಂ ಬ್ಷ್, ಸತಯಾಭ್ಮ್ ಮಂಜುನ್ಥ್, ದ್ದ್ಪಿೇರ್ 
ನವಿಲೆೇಹ್ಳ್, ಮಲಿಲಿಕ್ಜು್ಣನ ಕಡಕೆೊೇಳ, ಬ್.ಮ. ಬಸವ ರ್ಜಯಯಾ, 
ಮಲಿಲಿಕ್ಜು್ಣನ ಕಲಮರಳಿ್ಳ ಮುಂತ್ದವರು ಒತ್ತುಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರರೂರು ವಿರುದ್ಧ ದೂರು 
ಬೆಂಡಾಯ ಸೆಂಘಟರೆ ಖೆಂಡರೆ

ನಿವೃತ್ತ ರೌಕರ ಸೆಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದಾಘಾಟರೆ

ದೆೇಣಿಗೆಯ್ೆಂದ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾನಾಣ

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಸೆ.9- ಹೆೊಳೆಸಿರಗೆರೆ ಗ್್ರಮದ ಶಿ್ರೇ ಸುಭ್ಸ್ 
ಚಂದ್ರ ಬೆೊೇಸ್ ಉಸುತುವ್ರ ಮುಂದುವರಕೆ ಶಿಕಷೆರ ಕೆೇಂದ್ರದಲಿಲಿ 57ನೆೇ 
ಅಂತರರ್ಷಟ್ೇಯ ಸ್ಕಷೆರತ್ ಸಪ್ತುಹದ ಅಂಗವ್ಗಿ ಗ್್ರ.ಪಂ. ಅಧಯಾಕಷೆರ್ದ 
ಕ್ವಯಾಮಮಾ, ಉಪ್ಧಯಾಕಷೆರ್ದ ರೆೇಖಮಮಾ ಅವರು ಧ್ವಜ್ರೆೊೇಹರ  ನೆರವೆೇರಸಿ 
ದರು. ಸಮ್ಜ ಸೆೇವಕಿ ಆಲಿಸ್ ಸ್ಲೆೊೇಮನ್, ಅನುಸೊಯಮಮಾ.
ಉಸುತುವ್ರ ಪೆ್ರೇರಕ ಎಂ.ಶಿವಕುಮ್ರ್, ಕುಂದೊರು ಮಂಜಪಪ, ಜಯರ್ಣ, 
ನೊರ್  ಅಹಮದ್, ಮ್ಲ್ಶಿ್ರೇ, ಶಕುಂತಲಮಮಾ ಮತಿತುತರರು ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು. 

ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಪಾ್ತಹ

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9- ಜಿಲ್ಲಿ ಚಿೇಟಿ ನಿಧಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 
ನಗರದ ಬ್ಲಕರ ಸಕ್್ಣರ ಪೌ್ರಢಶ್ಲ್ ಮೆೈದ್ನದಲಿಲಿ ಹಿಂದೊ 
ಮಹ್ಸಭ್ ಏಪ್ಣಡಿಸಿರುವ ಗಣೆೊೇತಸ್ವದಲಿಲಿ ಶಿ್ರೇ ಗರಪತಿಯು ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಜನತೆಯ ಸುಭಿೇಕಷೆತೆ ಮತುತು ಸಮೃದ್ಧಗ್ಗಿ ಪ್್ರರ್್ಣಸಿ, ವಿಶೆೇರ ಪೂಜೆ ಮತುತು 
ಪ್ರಸ್ದ ವಿನಿಯೇಗ ನಡೆಸಲ್ಯಿತು ಎಂದು ಚಿೇಟಿ ನಿಧಿಗಳ ಸಂಘದ 
ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಅಂದನೊರು ರ್ಜೆೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿೇಟಿ ನಿಧಿರಳ ಸೆಂಘದಿೆಂದ ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಡಿದುದಾ ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೆೇತ್
ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9- ಪಶುಪ್ಲನ್ ಮತುತು ಪಶುವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ಸೆೇವ್ 

ಇಲ್ಖೆ ವತಿಯಿಂದ  ಪಶು ಆಸಪತೆ್ರ ಆವರರದಲಿಲಿರುವ ಪಶುಪ್ಲನ್ 
ಮತುತು ಪಶುವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ತರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದ್ರದಲಿಲಿ ರೆೈತರಗೆ ಪಶುಸಂಗೆೊೇಪನ್ 
ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುರತು ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬ್ರವನುನು ಹಮಿಮಾಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ. ಇದೆೇ 
ದನ್ಂಕ 12 ಮತುತು 13 ರಂದು ಕೆೊೇಳಿ ಸ್ಕ್ಣಿಕೆ  ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲ್ 
ಗುತತುದೆ. ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪಕಿ್ಣಸುವ ದೊರವ್ಣಿ 08192-233787.

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ. 9- 
ಶ್ಯಾಮನೊರು ಬಳಿ ಇರುವ 
ಜೆೈನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಿ.ಬ್.ಎಸ್.ಇ. 
ಶ್ಲೆಯಲಿಲಿ ಹತತುನೆೇ ತರಗತಿ 
ವಿದ್ಯಾರ್್ಣ ಸಿದೆದಾೇಶ್ ಹನುಮಂತ್ 
ಕದರ್ ಹುಬ್ಳಿ್ಳ, ರ್ರವ್ಡ ಮತುತು 
ಮೆೈಸೊರನಲಿಲಿ ನಡೆದ ರ್ಜಯಾಮಟಟದ 
ಕಬ್ಡಿ್ಡ ಚ್ಂಪಿಯನ್ ಷಪ್ ನಲಿಲಿ ಸತತ 
ನ್ಲುಕೆ ಬ್ರ ಭ್ಗವಹಿಸಿ, ಪದಕ 
ಮತುತು ಟೆೊ್ರೇಫ್ಯನುನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತುರೆ.

ಗೆೊೇವ್ದ ಒಡಿಶ್ ಮತುತು 
ಬಂಗ್ಲದಲಿಲಿ ನಡೆದ ರ್ಷಟ್ೇಯ ಮಟಟದ ಕಬ್ಡಿ್ಡ ಚ್ಂಪಿಯನ್ ಷಪ್ ನಲಿಲಿ 
ಭ್ಗವಹಿಸಿ, ಯಶಸಿ್ವಯನುನು ಪಡೆದು, ನಂತರ ನೆೇಪ್ಳದಲಿಲಿ ನಡೆದ 
ಅಂತರರ್ಷಟ್ೇಯ ಮಟಟದಲಿಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರನಲಿಲಿ 
ನಡೆಯಲಿರುವ ಪೊ್ರಕಬ್ಡಿ್ಡಯಲಿಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಿದೆದಾೇಶ್ ಹನುಮಂತ್ ಕದರ್, ದ್ವರಗೆರೆ ದೆೇವರ್ಜ ಅರಸು 
ಬಡ್ವಣೆ  ವ್ಸಿ ಹನುಮಂತ್ ಮತುತು ಪೂಜ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ.

ಪ್ರಕಬಡಿ್ಡಯಲ್ಲೆ ಸಿದೆದಾೇಶ್ 
ಹನುಮೆಂತ್ ಕದಮ್ ಆಯೆ್ಕ

ಇೆಂದು ಯೇಗಾಸನ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ 
ಸಪತುರಷ ಯೇಗ್ಸನ ಸೆೊಪೇರ್ಸ್್ಣ  ಅಕ್ಡೆಮಿ (ದ್ವರಗೆೆರೆ-

ಹರಹರ) ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೆೊಬೆಲ್  ವಲ್್ಡ್ಣ  ರೆಕ್ಡ್್ಣ  ಯೇಗ್ಸನ 
ಪ್ರಶಸಿತು ಪ್ರದ್ನ ಸಮ್ರಂಭವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗಿ 11.30 ಕೆಕೆ ಜಿಲ್ಲಿ ನಿವೃತತು 
ಪೊಲಿೇಸ್  ಅಧಿಕ್ರಗಳ ಸಂಘದ ಸಮುದ್ಯ ಭವನದಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಸ್ನಿನುಧಯಾವನುನು ಶಿ್ರೇ ಓಂಕ್ರ ಶಿವ್ಚ್ಯ್ಣ ಸ್್ವಮಿೇಜಿ ವಹಿಸುವರು. 
ಸಿ.ಬ್. ರರಯಾಂತ್  ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ರ್ಜಯಾ ಸಂಯೇಜಕ 
ಬ್ಬುಸ್ಬ್  ಅಧಯಾಕಷೆತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖಯಾ ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಸುಚೆೇತನ ನೆಲವಿಗಿ, ಡ್. ವಿದ್ಯಾ ಹಿರೆೇಮಠ, ಇ.ಎಂ. ಮಂಜುನ್ರ, 
ವ್ಸುದೆೇವ ರ್ಯಕೆರ್  ಆಗಮಿಸುವರು.

ಗಾ್ರರ್ೇಣ ಯುವಕ-ಯುವತ್ಯರಿಗೆ 
ಸ್ವಯೆಂ ಉದೊ್ಯೇರ ತರಬೆೇತ್

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9- ಕೆನರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್್ರಮಿೇರ ಸ್ವಉದೆೊಯಾೇಗ 
ತರಬೆೇತಿ ಸಂಸೆಥೆ, ರೆೇಷೆಮಾ ಇಲ್ಖೆ ಆವರರ, ತೆೊೇಳಹುರಸೆ ಹ್ಗೊ ಜಿಲ್ಲಿ 
ಪಂಚ್ಯತ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತುಶ್ರಯದಲಿಲಿ ಜಿಲೆಲಿಯ ಬಡತನ ರೆೇಖೆಗಿಂತ 
ಕೆಳಗಿರುವ ಗ್್ರಮಿೇರ ಮಟಟದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಗೆ ಇದೆೇ ದನ್ಂಕ 
12 ರಂದ ಕೌಶಲಯಾ ತರಬೆೇತಿ ಹಮಿಮಾಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ. ದ್ವರಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಗ್್ರಮಿೇರ ಮಟಟದ ಬ್ಪಿಎಲ್ ಅಭಯಾರ್್ಣಗಳು ಅಜಿ್ಣ ಸಲಿಲಿಸಬಹುದ್ಗಿದೆ. 
ಮಹಿಳ್ ಹೆೊಲಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ (30 ದನಗಳ ಅವಧಿ), ಮೊಬೆೈಲ್ ರಪೆೇರ 
ತರಬೆೇತಿ (30 ದನಗಳ ಅವಧಿ). ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪಕ್ಣಸಿ 9481977076, 
7019980484, 9964111314, 9538395817 ಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಣಸಬಹುದು.

ಸಿೇತಮ್ಮ  ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಡಿಎೆಂಸಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ ಎಸ್.ಬ್ ಕುಬೆೇರಪ್ಪ

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9-   ನಗರದ ಸಿೇತಮಮಾ ಬ್ಲಕಿ 
ಯರ ಪೌ್ರಢಶ್ಲೆ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಂ. ಸಿ. ಅಧಯಾಕಷೆರ್ಗಿ 
ಆವರಗೆರೆಯ ಎಸ್.ಬ್. ಕುಬೆೇರಪಪ ಆಯ್ಕೆಯ್ಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಸಯಾರ್ಗಿ ನ್ಗರ್ಜ, ಬ್. ಮೊೇಹನ್ 
ಕುಮ್ರ್, ಮೊಹಮಮಾದ್ ಇನ್ಯಿತ್ ವುಲ್ಲಿ, ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಚೆೈತ್್ರ, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಅಕಷೆರ್ ಬ್ನು, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಶ್ಹಿೇರ 

ಬ್ನು, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಶ್ರದ ಎಂ. ತಳವ್ರ, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಕೆೊಟ್ರಮಮಾ 
ಆಯ್ಕೆಯ್ದರು.  ಎ.ಆರ್.ಮಂಜಪಪ , ಶಿ್ರೇಮತಿ ರುದ್ರಮಮಾ , ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಲಕಿಷೆಮಿದೆೇವಿ,  ಎಸ್.ಟಿ. ವಿೇರೆೇಶ್  ಇವರುಗಳನುನು ಪದನಿಮಿತತು ಸದಸಯಾರನ್ನುಗಿ 
ಹ್ಗು ವಸಂತ್ ಎನ್.ರ್ಟಿ, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಜಿೇನತ್  ಉನಿನುೇಸ್ ಮತುತು ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಬ್. ಎಂ. ಅರುರ ಕುಮ್ರ,  ಛ್ಯ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಅವರುಗಳು ನ್ಮ 
ನಿದೆೇ್ಣಶಿತ ಸದಸಯಾರುಗಳ್ಗಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ. 
9- ಪದವಿ ಪೂವ್ಣ 
ಶಿಕಷೆರ ಇಲ್ಖೆ ನಡೆ 
ಸಿದ ತ್ಲೊಲಿಕು ಮ 
ಟಟದ ಬ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡಿಮಾಂ 
ಟನ್ ಸಪರೆ್ಣಯಲಿಲಿ 
ಭ್ಗವಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಿ 
ಮಟಟಕೆಕೆ ಆಯ್ಕೆಯ್ದ  ಅರಜಿ ಹ್ಯಾಳೆೇದ ವಿೇರಪಪ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ಸಂಯುಕತು 
ಪದವಿ ಪೂವ್ಣ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳ್ದ ಜಿ.ಎಸ್.ಗುರಶಿ್ರೇ, ಕೆ.ಬ್.
ರಕಿಷೆತ, ಎಸ್.ಯು.ಭ್ವನ, ಎಸ್ .ವಿೇಣ್ ಮತುತು ಹೆಚ್.ವಿ.ಮಂಜುಳ್ 
ಅವರುಗಳನುನು ಶಿ್ರೇ ಕೆರೆಹೆೊನನುಮಮಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸೆಥೆ  ಅಭಿನಂದಸಿದೆ.

ಬಾ್ಯಡಿ್ಮೆಂಟನ್: ಜಿಲಾಲೆ ಮಟಟಕೆ್ಕ ಆಯೆ್ಕ

REQUIRED 
Campaign team for PU College, 
Science admission purpose. 

experience: 3-5 years 
Location: Davangere 

CONTACT: 
87628 67557, 89515 19607

ಮಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಬ್ಲ್ಜಿ ಬಡ್ವಣೆಯಲಿಲಿ 

30x50 ಕ್ನ್ಣರ್  ಸೆೈರ್ ನಲಿಲಿ 
ಕೆಳಗೆ ಕ್ಂಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆೇಲಗಿಡೆ 2 ಬೆಡ್  

ರೊಂ ಮನೆ ಮ್ರ್ಟಕಿಕೆದೆ 
 ಮೊ : 98448 82366

ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶ
ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳಿಗೆ, 

ನಿರುದೆೊಯಾೇಗಿಗಳಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಗೆ, ಯ್ವುದೆೇ 
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದದಾರೊ ಪ್ರ್್ಣ  ಟೆೈಂ / ಫ್ಲ್  ಟೆೈಂ 

ಕೆಲಸ ಮ್ಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ರಂದ 50 
ಸ್ವಿರದವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವ ಮತುತು ನಿಮಮಾ ಕನಸುಗಳನುನು 
ನನಸು ಮ್ಡಿಕೆೊಳು್ಳವ ಅಧು್ತ ಸುವಣ್್ಣವಕ್ಶ.

93435 46891, 70194 26891

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದಾರೆ 
ಅಡುಗೆ ಭಟಟರು, ಸವ್ಣರ್, 
ಕಿಲಿೇನರ್ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು 
ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ

ನಿಸರನಾ ಫಾ್ಯರ್ಲ್ ರೆಸೊಟೇರೆೆಂರ್ 

90083 45177

EDUCATION LOANS 
from Nationalized Bank for 
Medical/Engineering MS/
MD/PILOT  Etc Courses 

from 20 Lakhs to 3 Crores. 
India & Abroad Study

81474 15315
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹಿತ್ - ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟ ಮುೆಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ 
ಸಾವನಾಜನಿಕರು ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ 
ಜವಾಬಾ್ಧರಿ ಯಾರುವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಓದುರರ 
ರಮನಕೆ್ಕ
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LADIES PG BUILDING 
FOR RENT 

ಸುಸಜಿಜಿತವಾದ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ 
ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ 

ನಿಜಲಿಂಗಪಪ ಬಡ್ವಣೆ, ದ್ವರಗೆರೆ

Mobi.: 95351 14063 
96203 71544, 97428 35642

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ವಾಸವಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ (ರಿ)
ಎಸ್.ಕ�.ಪಿ. ರಸ�ತೆ, ದಾವಣಗ�ರ�

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾಯ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೋ ಸವ್ಯ ಸದಸ್ಯರು
ವಾಸವಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ (ರಿ), ಎಸ್.ಕ�.ಪಿ. ರಸ�ತೆ, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಶ್� ಪುನಿ�ತ್  ಎಸ್.ಪಿ. 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಮಾತೆ ಶಿ್ರೇ ಕನ್ಯಕಾಪರಮೆೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೊೇರ್ಯ- 
ಅಷೆಟೈಶ್ವಯನಾ-ಸುಖ-ಶಾೆಂತ್ - ರೆಮ್ಮದಿ ನಿೇಡಲ್ ಹಾರೂ ಇನೂನಿ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಮಾಜ 

ಸೆೇವೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್್ತ ನಿೇಡಲೆೆಂದು ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತಾ್ತ, ಶುಭ ಹಾರೆೈಸುತೆ್ತೇವೆ.

02-09-2022 ಂದ 20-09-2022

: 6359973317 / 6357406272

��� � �� ������ ����:

�   � �� ��� � ����:

: 9342940284 / 6357406279

ಗ ಮಹ, 68, 2 ಖ  ಅಕ ಮ ರ ,

.. ಸ ರ, ವಣ-577002.

ವಣ:

ಇೆಂದು, ಶಿ್ರೇ ಮಟಿಟ ಆೆಂಜರೆೇಯ ಸಾ್ವರ್ ಪರವು 
ದ್ವರಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಶಿ್ರೇ ಮಟಿಟ ಆೆಂಜರೆೇಯ ಸಾ್ವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಣ ಭ್ದ್ರಪದ ಮ್ಸದಲಿಲಿ ಅನ್ದ 

ಕ್ಲದಂದಲೊ ಪರವು ಆಚರಣೆ ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡು ಬಂದರುವ ಪ್ರಯುಕತು, ದಿರಾೆಂಕ 10.09.2022ರ ಶನಿವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನಿ 12 ರೆಂಟೆಯ್ೆಂದ ಶಿ್ರೇ ಸಾ್ವರ್ಯ ಪರವು ಆರಾಧರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.  ಸವ್ಣ ಭಕ್ತುದಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, 

ಸ್್ವಮಿಯ ಆಶಿೇವ್್ಣದ ಪಡೆದು, ಪ್ರಸ್ದ ಸಿ್ವೇಕರಸಿ, ಸ್್ವಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪ್ತ್ರರ್ಗಬೆೇಕ್ಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಶಿ್ರೇ ಮಟಿಟ ಆೆಂಜರೆೇಯ ಸಾ್ವರ್ ಪರವು ಆಚರಣಾ ಸರ್ತ್
ಶಾಮನೂರು, ವಿದಾ್ಯನರರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪುರಸಭಾ ಕಾಯಾನಾಲಯ 
ಹೂವಿನ ಹಡರಲ್-583219, ವಿಜಯನರರ ಜಿಲೆಲೆ,  ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಕ್ರ.ಸೆಂ./ಪುಸ/ಹೂಹ/01/ಕೊಟೆೇಷನ್ ಪ್ರ/2022-23      
ದಿರಾೆಂಕ : 08.09.2022

ಕೊಟೆೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಹೊವಿನಹಡಗಲಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪಿತುಯ ನವಲಿ ರಸೆತುಯಲಿಲಿ ಬರುವ ಎಸ್.

ಟಿ.ಪಿ. ಘಟದಲಿಲಿ 1) 100 ಕೆ.ವಿ. ಟಿಸಿ ರಪೆೇರ, 2) 11 ಕೆ.ವಿ. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಫ್ಯಾಸ್ -
3 ಸಂಖೆಯಾ  3) 11 ಕೆ.ವಿ. ಸಿ.ಟಿ. ಕ್ಯಿಲ್ -2 ಸಂಖೆಯಾ ಬೆೇಕ್ಗಿರುವುದರಂದ, 
ಅಧಿಕೃತ ಗುತಿತುಗೆದ್ರರು/ಸರಬರ್ಜುದ್ರರು ಸ್ಮಗಿ್ರಗಳನುನು ಸರಬರ್ಜು 
ಮ್ಡಲು  ದನ್ಂಕ : 16.09.2022 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ರ ಒಳಗ್ಗಿ ತಮಮಾ 
ದರಗಳನುನು ಸಲಿಲಿಸತಕಕೆದುದಾ. ಪುರಸಭೆಯ ತನನು ಸ್ಮ್ನಯಾ ರರತುತುಗಳಿಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಗುತಿತುಗೆದ್ರರು ಕನಿರಟ ದರಗಳನುನು ಆಧರಸಿ ದರಗಳನುನು 
ಅಂಗಿೇಕರಸಿ ಸರಬರ್ಜು ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಲ್ಗುವುದು.

ಸಹಿ/- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪುರಸಭೆ ಹೂವಿನಹಡರಲ್

ಸಹಿ/- ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿರಳು 
ಪುರಸಭೆ ಹೂವಿನಹಡರಲ್

✦ ಸಭೆಗೆ ಬರುವ್ಗ ಕಡ್್ಡಯವ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಿೇಡಿರುವ ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿಯನುನು ತರತಕಕೆದುದಾ.
✦ ಕೆೊೇವಿಡ್ ಮ್ಗ್ಣಸೊಚಿ ಅನ್ವಯ ಸದಸಯಾರು ಕಡ್್ಡಯವ್ಗಿ ಮ್ಸ್ಕೆ ಧರಸುವುದು ಹ್ಗೊ ಕೆೊೇವಿಡ್ 

ನಿಯಮಗಳನುನು ಪ್ಲಿಸುವುದು.
✦ ಸದಸಯಾರು ಸಭೆಗೆ ಹ್ಜರ್ಗುವ್ಗ ಸದಸಯಾತ್ವದ ರಜಿಸಟರ್ ನಲಿಲಿ ತಮಮಾ ಸಹಿಯನುನು ಮ್ಡಲು ಕೆೊೇರದೆ. 

ಸದಸಯಾರು ತಮಮಾ ವಿಳ್ಸ ಬದಲ್ದಲಿಲಿ ಕಛೆೇರ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಛೆೇರಗೆ ಬಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ದ್ಖಲೆಗಳನುನು ನಿೇಡಿ ಷೆೇರು ಖ್ತೆಯಲಿಲಿ ವಿಳ್ಸ ಬದಲ್ಯಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲು ಕೆೊೇರದೆ.

✦ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ಖ್ತೆ ಹೆೊಂದುವುದು ಕಡ್್ಡಯವ್ಗಿರುತತುದೆ ಹ್ಗೊ 2018-19ನೆೇ ಸ್ಲಿನ 
ಡಿವಿಡೆಂಡ್  ಪಡೆಯದೆೇ ಇರುವ ಸದಸಯಾರು ಕೊಡಲೆೇ ಆಡಳಿತ ಕಛೆೇರಗೆ ಬಂದು ತಮಮಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 
ಪಡೆಯುವುದು. ಇಲಲಿವ್ದಲಿಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪವಿಧಿ ಪ್ರಕ್ರ ಆಪದದಾನ ನಿಧಿಗೆ ವಗ್್ಣವಣೆ ಮ್ಡಲ್ಗುವುದು.

✦ ಭ್ರತಿೇಯ ರಸವ್್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನಿದೆೇ್ಣಶನದ ಪ್ರಕ್ರ ಸದಸಯಾರು/ಖ್ತೆದ್ರರು ತಮಮಾ ಇತಿತುೇಚಿನ ಕೆ.ವೆೈ.ಸಿ 
ದ್ಖಲೆಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನುನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಲಿಲಿಸಿ, ಖ್ತೆಯನುನು ಸರಪಡಿಸಿಕೆೊಳು್ಳವುದು.

ದಿ ದಾವಣಗ�ರ� ಅಬ್ಯನ್ ಕ�ೋ�-ಆಪರ��ಟಿವ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲಿ.,
ಪ್ರಧಾನ ಕಚೆೇರಿ : ಪೇಸ್ಟ ಬಾಕ್ಸಾ ನೆಂ. 217, ಪಿ.ಬ್.ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577002.

ಡಿ.ವಿ. ಆರಾಧ್ಯಮಠ್ 
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಅೆಂದನೂರು ಮುಪ್ಪಣ್ಣ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕೊೇರುೆಂಡಿ ಬಕೆ್ಕೇಶಪ್ಪ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ�ಕೆ
ಬಾ್ಯೆಂಕ್ನ 61ರೆೇ ವಾಷಿನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ದಿರಾೆಂಕ : 11.09.2022ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗೆ್ಗ 11-30ಕೆ್ಕ 

ಶಿ್ರೇ ರುೆಂಡಿ ಮಹದೆೇವಪ್ಪ ಕಲಾ್ಯಣ ಮೆಂಟಪದಲ್ಲೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ,  
ಸದಸ್ಯರು ವಾಷಿನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ತಪ್ಪದೆೇ ಹಾಜರಾರಲು ಕೊೇರಿದೆ.

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ. 9- ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪಕಷೆದ ತತ್ವ-ಸಿದ್್ಧಂತ, ನಿೇತಿ-
ನಿಯಮಗಳೆೇ ಗೆೊತಿತುಲಲಿದ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ 
ಜಿಲ್ಲಿಧಯಾಕಷೆ ಹೆಚ್.ಬ್. ಮಂಜಪಪ 
ಅವರ ಉಚ್್ಚಟನೆಯ ಹೆೇಳಿಕೆ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳು್ಳ. ಸತಯಾಕೆಕೆ 
ದೊರವ್ದ ಸಂಗತಿ. ಕೊಡಲೆೇ ಅವರ 
ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸುತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಪಕಷೆದಂದ 
ವಜ್ಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ ಜಿ.ಪಂ. ಮ್ಜಿ ಅಧಯಾಕಷೆ 
ಡ್. ವೆೈ. ರ್ಮಪಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವ್ಸಿ ಮಂದರದಲಿಲಿ ಸುದದಾಗೆೊೇಷಠಿಯಲಿಲಿ 
ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, ಪಕಷೆದ ಸಿದ್್ಧಂತ, ನಿೇತಿ, 
ನಿಯಮ ಅಷೆಟೇ ಅಲಲಿ ಕನಿರಠಿ ಸ್ಮ್ನಯಾ ಜ್ಞಾನ 
ಕೊಡ ಅವರಗಿಲಲಿ. ಪೂವ್ಣಗ್ರಹ ಪಿೇಡಿತರ್ಗಿ, 
ಏಕಪಕಿಷೆೇಯ ನಿರ್್ಣರ ಕೆೈಗೆೊಂಡು ನನನುನುನು 
ಉಚ್್ಚಟನೆ ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳು್ಳ 
ಶಿಫ್ರಸುಸ್ ಪತ್ರ ಬರೆದರುವುದರ 
ಉದೆದಾೇಶವ್ದರೊ ಏನು ? ಎಂದು ಪ್ರಶಿನುಸಿದರು.

ನ್ನು ಅನ್ರೆೊೇಗಯಾದ ನಿಮಿತಯಾ ಬೆಂಗ 
ಳೂರನ ಖ್ಸಗಿ ಆಸಪತೆ್ರಯಲಿಲಿ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡೆಯು 
ತಿತುರುವ ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಪಕಷೆದಂದ ಉಚ್್ಚಟಿಸ 
ಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಪತಿ್ರಕೆ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿರುವುದನುನು 

ಗಮನಿಸಿದುದಾ, ಪೂವ್್ಣಪರ ಮ್ಹಿತಿ 
ಇಲಲಿದೆೇ ಏಕ್ಏಕಿ ಉಚ್್ಚಟನೆಯ 
ಶಿಫ್ರಸುಸ್ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿರುವ 
ಉದೆದಾೇಶವನುನು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು 
ಒತ್ತುಯಿಸಿದರು.

ನ್ನು ಯ್ವುದೆೇ ಸಭೆ, ಸಮ್ 
ರಂಭಗಳಲಿಲಿ ಗಲ್ಟೆ ಮ್ಡು 

ವುದ್ಗಲಿೇ, ಮುಜಗರಕೆಕೆ ಒಳಗ್ಗುವಂತಹ 
ಯ್ವುದೆೇ ಕೃತಯಾವನುನು ಮ್ಡಿರುವುದಲಲಿ. 
ಯ್ವುದೆೇ ಜ್ತಿ ನಿಂದನೆ ಕೆೇಸ್ 
ಹ್ಕಿರುವುದಲಲಿ. ಸುಳು್ಳ ಆರೆೊೇಪ ಮ್ಡುವುದು 
ಸಲಲಿದು ಎಂದು ತ್ಕಿೇತು ಮ್ಡಿದರು.

ಮಂಜಪಪ ಅವರು ಏಳು ದನಗಳೆೊಳಗ್ಗಿ 
ಸರಯ್ದ ರೇತಿ ಉತತುರ ನಿೇಡದದದಾರೆ 
ಕ್ನೊನ್ತಮಾಕ ಹೆೊೇರ್ಟಕೆಕೆ 
ಮುಂದ್ಗುವುದ್ಗಿ ರ್ಮಪಪ ಎಚ್ಚರಸಿದರು.

ಪತಿ್ರಕ್ಗೆೊೇಷಠಿಯಲಿಲಿ ಹೆಗೆಗಿರೆ ರಂಗಪಪ, 
ತಿಮಮಾರ್ಣ, ಹೊವಿನಮಡು ಚನನುಬಸಪಪ, 
ಶಿ್ರೇನಿವ್ಸ್, ಚೌಡಪಪ, ಜಯರ್ಣ, 
ಹನುಮಂತಪಪ, ಹನುಮೆೇಶ್, ವೆಂಕಟೆೇಶ್, 
ತಿಮ್ಮಾ ಭೆೊೇವಿ, ಗಿರೇಶ್, ಪವನ್, ಕೃರ್ಣಪಪ 
ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಿಥೆತರದದಾರು.

ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಂಜಪ್ಪ  
ವಜಾಕೆ್ಕ ಡಾ. ವೆೈ. ರಾಮಪ್ಪ ಆರ್ರಹ

SAMARTH MARKETING
DAVANGERE 

Contact number : & 97384 86520

REQUIRED

ALL JOBS ARE FOR ONLY MALE  
Job Location

Marketing Sales Executive
Accountant -Tally ERP - 9

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9- ಸಮಯಕೆಕೆ 
ಸರಯ್ಗಿ ವೆೇತನ ಪ್ವತಿಸುವುದು 
ಸೆೇರದಂತೆ, ವಿವಿಧ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳ 
ಈಡೆೇರಕೆಗ್ಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಲಸದಂದ ದೊರ 
ಸರದು ಯುಬ್ಡಿಟಿ ಕ್ಲೆೇಜು ಸಿ ಮತುತು ಡಿ 
ಗೊ್ರಪ್ ಹೆೊರಗುತಿತುಗೆ ನೌಕರರು ಬ್ಗಿಪಟುಟ 
ಹಿಡಿದದುದಾ, ಅನಿದ್ಣರಟ ಹೆೊೇರ್ಟವನುನು 
ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಗೆ ಈ 
ಹೆೊೇರ್ಟ 4ನೆೇ ದನಕೆಕೆ ಕ್ಲಿಟಿಟದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5ನೆೇ ತ್ರೇಖಿನೆೊಳಗೆ 
ವೆೇತನ, ವೆೇತನ ಚಿೇಟಿ ನಿೇಡುವುದೊ 
ಸೆೇರದಂತೆ, ವಿವಿಧ ಬೆೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಸುವಂತೆ 
ಒತ್ತುಯಿಸಿ ಕ್ಲೆೇಜಿನ ಹೆೊರ ಗುತಿತುಗೆ 
ನೌಕರರು ಕ್ಲೆೇಜು ಪ್ರವೆೇಶ ದ್್ವರದ ಬಳಿ 
ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ, ನಂತರ 
ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖೆೇನ 
ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರ ಕಚೆೇರಗೆ ತೆರಳಿ ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರ 
ಅವರಗೆ ಮನವಿ ಸಲಿಲಿಸಿದರು. ಸಕ್್ಣರವು 
ನಿಗದ ಮ್ಡಿದಂತೆ ಆಗಸ್ಟ 2022ರಂದ 
ವೆೇತನ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದು ಆದೆೇಶ 
ಹೆೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ರೆೊಳಗೆ 

ವೆೇತನ ನಿೇಡಬೆೇಕು. ಹೆೊರಗುತಿತುಗೆ 
ನೌಕರರಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿೇಡಿದಂತೆ ಕ್ಯ್ಣ 
ನಿವ್ಣಹಿಸುತಿತುರುವ ಹುದೆದಾಯ ಪದನ್ಮ 
ನಮೊದಸಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಪ್ರತಿಭಟನ್ಕ್ರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಹೆೊೇರ್ಟದಲಿಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಿಧಯಾಕಷೆ 

ಮಂಜುನ್ರ ಕೆೈದ್ಳೆ, ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ 
ತಿಪೆಪೇಸ್್ವಮಿ ಅರಬೆೇರು, ಹೆೊರ ಗುತಿತುಗೆ 
ನೌಕರರ್ದ ಡಿ.ಕರಬಸಪಪ, ವಿರುಪ್ಕಷೆಪಪ, 
ಕವಿತ್, ರೆೇರುಕ್, ಎ.ಪ್ರಸನನುಕುಮ್ರ, ಬ್.
ಪರಮೆೇಶ್ವರಪಪ, ಮೌನೆೇಶ್ಚ್ರ್, 
ಬ್ಲರ್ಜ, ರವಿಕುಮ್ರ, ಸಿದದಾರ್ಣ, ಎಚ್.
ಕೆ.ಅಕಕೆ ಮಹ್ದೆೇವಿ, ನಿಮ್ಣಲ, ರೆೇರುಕ್, 
ಪುಷ್ಪ, ಎಂ.ಕವಿತ್, ಜೆೊಯಾೇತಿ, ಅಶಿ್ವನಿ, 
ಕಿೇತಿ್ಣ, ರೆೇಖ್ ಬ್ಯಿ, ಶಹನ್ಜ್, 
ಹೆೇಮ್ವತಿ, ಅಶಿ್ವನಿ, ಸುಜ್ತ, ಶಹಿೇನ್, 
ಚನನುವಿೇರಪಪ, ಅನುಸೊಯಮಮಾ, ಜಯಮಮಾ 
ಸೆೇರದಂತೆ ಇತರರು ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು.

4ರೆೇ ದಿನಕೆ್ಕ ಕಾಲ್ಟಟ ಅನಿದಿನಾಷಟ ಹೊೇರಾಟ

ದ್ವರಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ 9- ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಆಡಳಿತದಂದ ಮ್ತ್ರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸ್ಧಯಾ ಎಂದು ಶ್ಸಕ ಶ್ಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪಪ 
ಅಭಿಪ್್ರಯಪಟಟರು. ನಗರದ 5ನೆೇ ವ್ಡ್್ಣ ನಲಿಲಿ ರೊ. 71.12 
ಲಕಷೆದಲಿಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕ್ಮಗ್ರಗಳಿಗ ೆ ಚ್ಲನ ೆ ನಿೇಡಿ 
ಅವರು ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷೆ ಅಧಿಕ್ರದಲಿಲಿದದಾ ವೆೇಳ ೆಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೆ 
ಒತುತು ನಿೇಡುತ ತ್ು ಬಂದದುದಾ, ಇಂದು ಕೆೇಂದ್ರ ಮತುತು ರ್ಜಯಾದಲಿಲಿ 
ಅಧಿಕ್ರದಲಿಲಿರುವ ಪಕಷೆದಂದ ಯ್ವುದೆೇ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಲೆಸಗಳು 
ನಡಯೆುತಿತುಲಲಿ ಎಂದು ಬೆೇಸರ ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ 
ಸಂದಭ್ಣದಲಿಲಿ ಪ್ಲಿಕ ೆಸದಸಯಾರ್ದ ಶಿ್ರೇಮತಿ ಸುರ್ ಇಟಿಟಗುಡಿ 
ಮಂಜುನ್ಥ್, ಸ ಥ್ೆಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಉದಯ್ ಕುಮ್ರ್, 
ಅಧಿಕ್ರಗಳ್ದ ಗಣೆೇಶಬ್ಬು, ಪಿ್ರೇತರ್ ಮತಿತುತರರದದಾರು.

ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಆಡಳಿತದಿೆಂದ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
5ರೆೇ ವಾರ್ನಾ ನ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿರಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸೆಸಾಸ್ ಚಾಲರೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ 
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರಗ್ೇತೆರಳ ಸ್ಪಧೆನಾ 

ಜ್ಞಾನ ಸೌರಭ ಕಲ್ಚರಲ್  ಅಂಡ್  ಎಜುಯಾಕೆೇಶನಲ್  ಟ್ರಸ್ಟ  
ಆಶ್ರಯದಲಿಲಿ ಶಿಕಷೆಕ, ಶಿಕಷೆಕಿಯರಗ್ಗಿ `ಕನನುಡ ಚಿತ್ರಗಿೇತೆಗಳ ಕರೆೊೇಕೆ 
ಗ್ಯನ ಸಪರೆ್ಣ' ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮವನುನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗಿ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ 
ಕೆೊೇದಂಡರ್ಮ ದೆೇವಸ್ಥೆನದಲಿಲಿ ಹಮಿಮಾಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ.

ಅಧಯಾಕಷೆತೆಯನುನು ಡಿ. ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪ ವಹಿಸುವರು. ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮವನುನು 
ಶಿ್ರೇಮತಿ ನ್ಗರತನುಮಮಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಮುಖಯಾ ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ಎ.
ಎಸ್ . ಮೃತುಯಾಂಜಯ, ಮಹ್ಂತೆೇಶ್  ಒರರೆೊಟಿಟ, ನಿಟುಟವಳಿ್ಳ 
ಪ್ರವಿೇಣ್ ಕುಮ್ರ್ , ಶಿ್ರೇಕ್ಂತಭರ್ , ಶಿ್ರೇಮತಿ ರುದ್್ರಕಿಷೆಬ್ಯಿ, 
ಶಿ್ರೇಮತಿ ಶಿಲ್ಪ ಆಗಮಿಸುವರು. 

ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ನಿವೃತತು ಶಿಕಷೆಕರು ಹ್ಗೊ ಉತತುಮ ಶಿಕಷೆಕ ಪ್ರಶಸಿತು 
ಪುರಸಕೆಮೃತರ್ದ ಶಿ್ರೇಮತಿ ಜಿ.ಇ. ನ್ಗರತನುಮಮಾ, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಕಮಲಮಮಾ  
ಟಿ, ಮೆರಸಿನಕ್ಯಿ ಮಹ್ರುದ್ರಪಪ, ಟಿ.ಎಂ. ಸಿದದಾರ್ಜ್, ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಸಿ.ಎಂ. ನೆೇಮ್ವತಿ, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಎಂ.ವಿ. ಶಕುಂತಲ ಅವರುಗಳಿಗೆ 
ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಗುವುದು.

ಶಿಕಷೆಕಿಯರ್ದ ಶಿ್ರೇಮತಿ ಅನಿತ್ ವಿ.ಜಿ., ಶಿ್ರೇಮತಿ ಅನಿಲ್ಕಿಷೆ 
ಆರ್., ಶಿ್ರೇಮತಿ ಉಷ್ದೆೇವಿ ಹೆಚ್.ಆರ್ ., ಶಿ್ರೇಮತಿ ನಿೇನ್ ಮೆೇರ, 
ಶಿ್ರೇಮತಿ ರಶಿಮಾ ಟಿ.ಆರ್ ., ಕು. ಕ್ವೆೇರ ಡಿ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕ್ಣಿಕೆ 
ವಿತರಸಲ್ಗುವುದು.

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ. 9- ಮ್ಜಿ ಸಚಿವ 
ಶ್ಮನೊರು ಮಲಿಲಿಕ್ಜು್ಣನ್ ಅವರ 55 ನೆೇ ಜನಮಾ 
ದನ್ಚರಣೆ ಸಮ್ರಂಭದ ಬೃಹತ್ ವೆೇದಕೆ 
ನಿಮ್್ಣರಕೆಕೆ ನಗರದ ಬ್ಪೂಜಿ ಎಂ.ಬ್.ಎ. 
ಕ್ಲೆೇಜು ಮೆೈದ್ನದಲಿಲಿ ಶುಕ್ರವ್ರ ಭೊಮಿ ಪೂಜೆ 
ನೆರವೆೇರಸಲ್ಯಿತು.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲಿಲಿಕ್ಜು್ಣನ್ ಅಭಿಮ್ನಿ 
ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇದೆೇ ದನ್ಂಕ 22 ರಂದು 
ಮರ್ಯಾಹನು 1 ರಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ 
ಅವರ ಜನಮಾ ದನವನುನು ಅದೊದಾರಯ್ಗಿ ಆಚರಸಲು 
ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನುನು ಮ್ಡಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗುತಿತುದೆ ಎಂದು 
ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಯಾಕಷೆ ಹೆಚ್.ಬ್. ಮಂಜಪಪ 
ಸುದದಾಗ್ರರಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂದನ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮಕೆಕೆ ಮ್ಜಿ ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ 
ಸಿದ್ಧರ್ಮಯಯಾ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮ್ರ್ 

ಮೊದಲೆೊಗಿಂಡು ಪಕಷೆದ ಅನೆೇಕ ಮುಖಂಡರು 
ಭ್ಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರನಟ ದಶ್ಣನ್ 

ಹ್ಗೊ ಸಂಗಿೇತ ನಿದೆೇ್ಣಶಕ ಹರಕೃರ್ಣ ಅವರ 
ಸಂಗಿೇತ ಸಂಜೆ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮ ಹಮಿಮಾಕೆೊಂಡಿದುದಾ. ಈ 
ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮಕೆಕೆ ಸಥೆಳ ನಿಗದಗೆೊಳಿಸಿಲಲಿ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಶ್ಸಕ ಶ್ಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪಪ ಅವರ 
ನೆೇತೃತ್ವದಲಿಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನಮಾ ದನ್ಚರಣೆ ಕ್ಯ್ಣ 
ಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಸುಮ್ರು 50 ರಂದ 60 ಸ್ವಿರ ಜನರು 
ಪ್ಲೆೊಗಿಳು್ಳವ ನಿರೇಕೆಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಹಿತಿ 
ನಿೇಡಿದರು. ಇದೆೇ ವೆೇಳೆ ಎಸೆಸ್ಸೆಸ್ಂ ಭ್ವಚಿತ್ರವಿರುವ 
ಲೆೊೇಗೆೊೇವನುನು ಬ್ಡುಗಡೆ ಮ್ಡಲ್ಯಿತು.

ಪತಿ್ರಕ್ಗೆೊೇಷಠಿಯಲಿಲಿ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರರ್ನ 
ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ದನೆೇಶ್ ಕೆ. ಶೆಟಿಟ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತುರ 
ಡಿ. ಬಸವರ್ಜ್, ಪ್ಲಿಕೆ ವಿಪಕಷೆ ನ್ಯಕ 
ಗಡಿಗುಡ್ಳ್ ಮಂಜುನ್ಥ್, ಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ 
ಅಧಯಾಕಷೆ ಕೆ.ಜಿ. ಶಿವಕುಮ್ರ್, ಪ್ಲಿಕೆ ಸದಸಯಾರ್ದ 

ಎ. ನ್ಗರ್ಜ್, ಸುರ್ ಇಟಿಟಗುಡಿ ಮಂಜುನ್ಥ್,  
ಮುಖಂಡರ್ದ ಮುದೆೇಗೌಡು್ರ ಗಿರೇಶ್, 
ತುಚ್ಣಘಟಟ ಬಸವರ್ಜಪಪ, ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪಪ, 
ಹೆಚ್.ಆನಂದಪಪ, ಎಸ್. ಮಲಿಲಿಕ್ಜು್ಣನ್, 
ಶ್ಮನೊರು ಟಿ. ಬಸವರ್ಜ್, ಎಸ್.ಕೆ. 
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್, ಮ್ಗ್ನಹಳಿ್ಳ ಬ್.ಕೆ. 
ಪರಶುರ್ರ್, ಬ್.ಹೆಚ್.ಮಲೆಲಿೇಶಪಪ, ಹರೇಶ್ 
ಬಸ್ಪುರ, ಎಲ್.ಎಂ.ಹೆಚ್. ಸ್ಗರ್, 
ಯುವರ್ಜ್, ಮಹಿಳ್ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಿಧಯಾಕೆಷೆ 
ಅನಿತ್ಬ್ಯಿ ಮ್ಲತೆೇಶರ್ವ್ ಜ್ಧವ್, 
ಮಹಿಳ್ ಮುಖಂಡರ್ದ ಸುಷ್ಮಾ ಪ್ಟಿೇಲ್, 
ಸವಿತ್ಬ್ಯಿ ಮಲೆಲಿೇಶನ್ಯಕೆ, ಮಿೇನ್ಕಿಷೆ 
ಜಗದೇಶ್, ಗಿೇತ್ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್,ಮಂಜಮಮಾ, 
ಮಂಗಳಮಮಾ, ಉಮ್ ತೆೊೇಟಪಪ ಮತಿತುತರರು 
ಉಪಸಿಥೆತರದದಾರು.

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9-  ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿ ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 8 ರಂದು ಬ್ದದಾ ಮಳೆಯ ವಿವರದನ್ವಯ 0.8 
ಮಿ.ಮಿೇ. ಸರ್ಸರ ಮಳೆಯ್ಗಿದೆ ಎಂದು  ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರ ಶಿವ್ನಂದ ಕ್ಪಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 ಚನನುಗಿರ ತ್ಲೊಲಿಕಿನಲಿಲಿಲಿ 0.3 ಮಿ.ಮಿೇ, ದ್ವರಗೆರೆ 1.5 ಮಿ.ಮಿೇ, ಹರಹರ 0.8 ಮಿ.ಮಿೇ, 
ಹೆೊನ್ನುಳಿ 0.5 ಮಿ.ಮಿೇ, ಜಗಳೂರು 1.0 ಮಿ.ಮಿೇ,  ನ್ಯಾಮತಿಯಲಿಲಿ 0.2 ಮಿ.ಮಿೇ ಮಳೆಯ್ಗಿದೆ

ಚನನುಗಿರ ತ್ಲೊಲಿಕು ವ್ಯಾಪಿತುಯಲಿಲಿ 4 ಮನೆಗೆ ತಿೇವ್ರ ಹ್ನಿಯ್ಗಿವೆ. ನ್ಯಾಮತಿ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ವ್ಯಾಪಿತುಯಲಿಲಿ 7 ಮನೆಗಳು ಭ್ಗಶ: ಹ್ನಿಯ್ಗಿವೆ. ಸಂತ್ರಸತುರಗೆ   ಪರಹ್ರ ವಿತರಸಲು ಕ್ರಮ 
ವಹಿಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕ್ರಗಳು ವಿವಿವರಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲೆಲೆಯಲ್ಲೆ 0.8 ರ್.ರ್ೇ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ

ರ್ಣೆೇಬೆನೊನುರು, ಸೆ. 9- ಹೆಡಿಯ್ಲ ಸಕ್್ಣರ ಪ್್ರರಮಿಕ ಶ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್್ಣಗಳು ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಮಟಟದ ಕಿ್ರೇಡ್ ಕೊಟದ  ಶೆಟಲ್ ಕ್ಕ್ ನಲಿಲಿ ಪ್ರರಮ ಸ್ಥೆನ ಪಡೆದದುದಾ, ಮುಖೆೊಯಾೇಪ್ರ್ಯಾಯ 
ಬ್.ಪಿ. ಶಿಡೆೇನೊರ ಅಭಿನಂದಸಿದ್ದಾರೆೆ.

ಶೆಟಲ್ ಕಾಕ್ : ಹೆಡಿಯಾಲ ಶಾಲೆ ಪ್ರಥಮ 

ಅಥನಾಪೂಣನಾ ಎಸೆಸಾಸೆಸಾೆಂ ಜನ್ಮದಿನದ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ

ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬ್ರಹಮಾಶಿ್ರೇ ನ್ರ್ಯರ ಗುರು ಅವರ ಜಯಂತಿಯನುನು ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಕಛೆೇರಯಲಿಲಿ 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರರ್ನ ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ದನೆೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟಿಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗೆಗಿ 11-30ಕೆಕೆ ಜಿಲ್ಲಿ  
ಕ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಯಾಕಷೆ ಹೆಚ್.ಬ್.ಮಂಜಪಪನವರ ಅಧಯಾಕಷೆತೆಯಲಿಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಶ್ಸಕ ಶ್ಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪಪ, ಎಸ್.
ಎಸ್.ಮಲಿಲಿಕ್ಜು್ಣನ್ ಮತಿತುತರರು  ಭ್ಗವಹಿಸುವರು.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಜಿಲಾಲೆ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ನಿೆಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರೇ  ರಾರಾಯಣ ರುರು ಜಯೆಂತ್

ನರರದಲ್ಲೆೆಂದು ಚಚಾನಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 
ವತ್ಣಮ್ನ ದ್ವರಗೆರೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಆತಮಾನಿಭ್ಣರ ಭ್ರತ 

ಅಭಿಯ್ನ; ಅನವಶಯಾವೇ? ಅನಿವ್ಯ್ಣವೇ?’ ವಿರಯ ಕುರತು 
ಚಚ್್ಣ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ಂತಿ ರ್ಯಲ್ 
ಸಭ್ಂಗರದಲಿಲಿ ಜರುಗಲಿದುದಾ, ವಿರಯ ಕುರತು ಆರ್್ಣಕ ವಿಶೆಲಿೇರಕ 
ವಿಶ್ವನ್ಥ್ ಭರ್ ಮ್ತನ್ಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆೇದಕೆಯ ಬ್.ಜಿ. 
ನವಿೇನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟುಟ ಬ್ಡದ  
ಯುಬ್ಡಿಟಿ ಕಾಲೆೇಜಿನ  
ಹೊರರುತ್್ತಗೆ ರೌಕರರು

ಕನಕ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಿ.,
ಮೆಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ- 577 001.

ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಷ��ರುದಾರರ ಗಮನಕ�ಕೆ
ನಮಮಾ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ನ 25ರೆೇ ವಷನಾದ ವಾಷಿನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯನುನಿ 

ದಿರಾೆಂಕ 21.09.2022ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.25 ಕೆ್ಕ ಶಿ್ರೇ ಬ್ೇರೆೇಶ್ವರ ಭವನ, 
ಎಸ್ .ಪಿ. ಆಫ್ೇಸ್  ಹತಿತುರ, ದ್ವರಗೆರೆ ಇಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈಗ್ಗಲೆೇ ವ್ಷ್ಣಕ ಮಹ್ಸಭೆಯ ಪುಸತುಕಗಳನುನು ಮ್ನಯಾ ಸದಸಯಾರುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೆೊಡಲ್ಗಿದೆ. ಕೆಲವು 
ಪುಸತುಕಗಳು ಷೆೇರುದ್ರರ ವಿಳ್ಸ ಬದಲ್ವಣೆ ಮ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ತಿಳಿಸದೆೇ ಇರುವ ಕ್ರರ ಅರವ್ 
ಅಪೂರ್ಣ ವಿಳ್ಸದ ಕ್ರರದಂದ ಹಿಂದಕೆಕೆ ಬಂದರುತತುವೆ. ಆದ ಕ್ರರ, ವಿಳ್ಸ ಬದಲ್ವಣೆ ಅರವ್ 
ಅಪೂರ್ಣ ವಿಳ್ಸದ ಕ್ರರ, ಪುಸತುಕ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಛೆೇರ ವೆೇಳೆಯಲಿಲಿ ಬಂದು 
ಆರ್ರ್ ಕ್ಡ್್ಣ ಜೆರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕೆೊಟುಟ, ವಿಳ್ಸ ಬದಲ್ಯಿಸಿ ಅರವ್ ಪೂರ್ಣ ವಿಳ್ಸ ಕೆೊಟುಟ 
ವ್ಷ್ಣಕ ವರದ ಪುಸತುಕ ಪಡೆಯಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವ್ಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ.

ಬ್.ಎಲ್ . ಗೌಡ
ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಲೊೇಕ್ಕೆರೆ ಸಿದದಾಪ್ಪ, ರಾ್ಯಯವಾದಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

3 ದಿನರಳ ಕಾಯನಾಕ್ರಮವೆಂದರಲ್ಲೆ 
ಭಾರವಹಿಸಲೆೆಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದದಾ  
ಶ್� ಶ್�ಶ�ೈಲ ಜಗದುಗುರುಗಳು ಮತು್ತ  
ಶ್� ಕಾಶ ಜಗದುಗುರುಗಳು 
ಕೆೈಗಾರಿಕೊೇದ್ಯರ್ರಳೂ, ಅಕ್್ಕ ವತನಾಕರೂ, ಸಮಾಜ 
ಸೆೇವಕರೂ ಆದ ಎಸ್.ಜಿ.ಉಳುವಯ್ಯ ಅವರ 
ನಿವಾಸಕೆ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರರ್ಸಿದದಾರು. 
ಉಳುವಯ್ಯ ಮತು್ತ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆಕಾಶ್  
ಹಾರೂ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾದವರು ಜರದು್ಗರುರಳವರ 
ಪಾದಪೂಜೆ ರೆರವೆೇರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಭಕ್್ತ ಸಮಪಿನಾಸಿದರು. 
ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ಅಬನಾನ್ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎ. ಮುರುಗೆೇಶ್, ಅಕ್್ಕ ರಾಜು, 
ಕುಣೆಬೆಳಕೆರೆ ಬಸವರಾಜ್, ಪಿ.ಜೆ.ರಾಜಶೆೇಖರ್, 
ಬೆಳೂಳಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್್ತತರರು  
ಈ ಸೆಂದಭನಾದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಾರು.

ಕೆೈಗಾರಿಕೊೇದ್ಯರ್ ಎಸ್.ಜಿ.ಉಳುವಯ್ಯ ನಿವಾಸಕೆ್ಕ 
ಶಿ್ರೇ ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇ ಕಾಶಿ ಜರದು್ಗರುರಳ ಭೆೇಟಿ
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ಶನಿವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 10, 20226

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುರಳ ರಮನಕೆ್ಕ
ಸಹಕಾರಿಯ 2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ 10ರೆೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನುನಿ ವಿೇರಶೆೈವ ಲ್ೆಂಗಾಯತ ಪೆಂಚಮಸಾಲ್ ಜರದು್ಗರು ಶಿ್ರೇ ವಚರಾನೆಂದ ಸಾ್ವರ್ೇಜಿ 

ಅವರ ಸಾನಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲೆ, ಸಹಕಾರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರೇ ಬ್.ಸಿ.ಉಮಾಪತ್ ಇವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೆ ದಿರಾೆಂಕ 10/09/2022ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.00 
ರೆಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗ್ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಾಗಾನಹಳಿಳ ಬಸಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಕಲಾ್ಯಣ ಮೆಂಟಪ. ಶಿ್ರೇ ಬಕೆ್ಕೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾ್ಥನ ಆವರಣ. ಚೌಕ್ಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577001 
ಇಲ್ಲೆ ಕರೆಯಲಾಗ್ದೆ. ಈಗಾರಲೆೇ ಅಹನಾ ಸದಸ್ಯರುರಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆಯನುನಿ ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ದೆ. ಅದಾರೂ್ಯ ಈ 
ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ಮೂಲಕ ಅಹನಾ ಸದಸ್ಯರು ವಾಷಿನಾಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾರಬೆೇಕೆೆಂದು ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗ್ ವಿನೆಂತ್ಸಲಾಗ್ದೆ. 

10ನ�� ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭ�ಯ ನ�ೋ�ಟಿ�ಸ್

ಬ್.ಸಿ. ಉಮಾಪತ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಎೆಂ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಕಾಯನಾಕಾರಿ ಮೆಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಸ್ಥಳ: ದಾವಣಗೆರೆ
ದಿರಾೆಂಕ 09.09.2022

ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ ಸಹಿ/-
(ಚನನಿಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ ಕೆ), ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ಕ್ರ.ಸೆಂ
2543

1,01,56,464.00
93,28,520.16

8,49,02,253.21
6,53,30,780.00
2,10,06,000.00

10,86,53,287.37
34,51,501.42

10%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2019-20 2020-21 2021-22ವಿವರ
ಸದಸ್ಯರ ಸೆಂಖೆ್ಯ
ಷೆೇರು ಬೆಂಡವಾಳ
ನಿಧಿರಳು/ಸ್ವೆಂತ ಬೆಂಡವಾಳ
ಸದಸ್ಯರ ಠೆೇವಣಿರಳು
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಸಾಲರಳು
ಹೂಡಿಕೆರಳು
ದುಡಿಯುವ ಬೆಂಡವಾಳ
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ
ಲಾಭಾೆಂಶ ನಿೇಡಿಕೆ

2658
1,13,97,408.00
1,24,32,906.58
10,01,57,130.21
7,83,40,132.00
3,90,06,000.00

12,93,38,269.37
40,17,287.58

10%

2731
1,15,82,144.00
1,34,71,579.16

11,64,93,695.21
7,18,68,622.00
7,15,06,000.00

14,98,48,023.37
40,97,679.00
ಉದೆದಾೇಶಿತ 10%

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಸೂಚರೆ : ಇತ್್ತೇಚಿನ ಸೌಹಾದನಾ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯೆದಾಯ ತ್ದುದಾಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ :- ಹಿೆಂದಿನ ಐದು ವಾಷಿನಾಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆರಳ ಪೆೈಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾಷಿನಾಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆರಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ಲಲೆದಿದದಾರೆ 
ಅಥವಾ ಹಿೆಂದಿನ ಐದು ಸಹಕಾರ ವಷನಾರಳಲ್ಲೆ ಪೆೈಕ್ ಯಾವುದೆೇ ಎರಡು ಸಹಕಾರ ವಷನಾರಳಿಗಾಗ್ ಉಪವಿಧಿ ನಿದಿನಾಷಟಪಡಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟಟದ ಸಹಕಾರಿಯ ಸೆೇವೆಯನುನಿ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡಿಲಲೆದಿದದಾರೆ; ಅೆಂತಹ 
ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆ, ಚುರಾವಣೆರಳಲ್ಲೆ ಪಾಲೊ್ಗಳಳಲು ಮತು್ತ ಮತ ಚಲಾಯ್ಸಲು ಮತು್ತ ಕಾಯೆದಾಯ ಪ್ರಕರಣ 20ರನ್ವಯ ಮುೆಂದಿನ ಒೆಂದು ವಷನಾದವರೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ ಮುೆಂದುವರೆಯಲು ಅನಹನಾರಾರುತಾ್ತರೆ.

ಎಸ್.ಮಲಲೆನಗೌಡು್ರ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಅೆಂದನೂರು ಮುರುಗೆೇಶಪ್ಪ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಹಾಲೆೇಶ್ ಅೆಂರಡಿ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಅವ್ವಣ್ಣಪ್ಪ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಡಿ.ರಮೆೇಶ್
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಪಿ.ವಿ. ರವಿಕುಮಾರ್
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಚೆಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಬಾದಾರ್
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಜಿ.ವಿ. ಸುೆಂಕದ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ವಿನುತಾ ಎೆಂ.ಬ್.
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಗ್ೇತಾ ಪ್ರಶಾೆಂತ್
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಚೆೈತನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಬ್.
ವಿಶೆೇಷ ಆಹಾ್ವನಿತರು

ಮೆಂಜುರಾಥ ಎಸ್.
ವಿಶೆೇಷ ಆಹಾ್ವನಿತರು

ಚನನಿಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ ಕೆ. 
ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ ಎೆಂ. 
ಸಹ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ರೊೇೆಂದಣಿ ಸೆಂಖೆ್ಯ: ಡಿ.ಆರ್. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಆರ್ .ಎಸ್.ಆರ್/ಸೌರೊೇ/2652/2013-14  ದಿರಾೆಂಕ 12.7.2013

ಹರ ವಿವಿಧೆೋರೀದೆಧರೀಶ ಸೌಹಾದ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ
# 56/11ಬ್, ಮೊದಲರೆೇ ಮಹಡಿ, ಹಳೆ ಮಾಧ್ಯರ್ಕ ಶಾಲೆ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆೆರೆ-577001., ದೂರವಾಣಿ: 08192 233700

2017-18ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಫಲ್ತಾೆಂಶ 
ದಿರಾೆಂಕ : 05.09.2022 ರೆಂದು ಪ್ರಕಟಗೊೆಂಡಿದುದಾ, 106 ಗೆಜೆಡೆರ್ ಪ್ರಬೆೇಷನರಿ 

ಹುದೆದಾರಳಲ್ಲೆ ಅಸಿಸೆಟೆಂರ್  ಕರ್ೇಷನರ್ , ಕಮಷಿನಾಯಲ್  ಟಾ್ಯಕ್ಸಾ  

ಡಾ|| ಸೂ್ಪತ್ನಾ ಎನ್. ಸಕ್್ರ ಇವರು 
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತ್ಷಿ್ಠತ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ ಉತ್್ತೇಣನಾರಾಗ್ದುದಾ, ರಾಜ್ಯಮಟಟದಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾ್ಥನ 

ಪಡೆದಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೊೇರುವವರು :

ಡಾ|| ಸೂ್ಪತ್ನಾ ಎನ್. ಸಕ್್ರ

ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಪ್ರಥಮ

ಶಿ್ರೇಯುತ ಬ್.ಬ್. ಸಕ್್ರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಕ್್ರ ಐಟಿಐ ಕಾಲೆೇಜ್, ಹರಿಹರ., ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲಾಲೆ ಪಲ್ೇಸ್ ವರಿಷಾ್ಠಧಿಕಾರಿರಳು 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಿವಮ್ಮ ಬ್. ಸಕ್್ರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಕ್್ರ ಐಟಿಐ, ಹರಿಹರ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪಲಲೆವಿ ಮತು್ತ ಆನೆಂದ ಬ್. ಸಕ್್ರ, ನಿದೆೇನಾಶಕರು, ಸಕ್್ರ ಐಟಿಐ, ಹರಿಹರ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಡಾ|| ಪೂಣಿನಾಮಾ ಮತು್ತ ಡಾ|| ಸೆಂತೊೇಷ್ ಬ್. ಸಕ್್ರ, ನಿದೆೇನಾಶಕರು, ಸಕ್್ರ ಐಟಿಐ, ಹರಿಹರ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ದಿೇಪಾ ಸಕ್್ರ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ., ನಿದೆೇನಾಶಕರು, ಸಕ್್ರ ಐಟಿಐ, ಹರಿಹರ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಿೇಲಾ ಮತು್ತ ರಾಜೆೇಶ್  ಕೊಣೂ್ಣರ್ , ಕಾಯನಾದಶಿನಾ, ಸಕ್್ರ ಐಟಿಐ 

ಹಾರೂ ಪಾ್ರಚಾಯನಾರು ಮತು್ತ ಸಿಬಬಾೆಂದಿ ವರನಾದವರು, ಸಕ್್ರ ಐಟಿಐ, ಹರಿಹರ.

ನರರದ ಶಿ್ರೇ ಅನನಿಪೂಣೆೇನಾಶ್ವರಿ 
ದೆೇವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆ

ಶಿ್ರೇ ಡಿ. ದೆೇವರ್ಜ ಅರಸು ಬಡ್ವಣೆ `ಎ' 
ಬ್ಲಿಕ್ ನಲಿಲಿರುವ ಶಿ್ರೇ ಮ್ತ್ ಅನನುಪೂಣೆೇ್ಣಶ್ವರ 
ದೆೇವಸ್ಥೆನದಲಿಲಿ ಇಂದು ಅನಂತನ ಹುಣಿ್ಣಮೆ ಪ್ರಯುಕತು  
ನವಗ್ರಹ ಹೆೊೇಮ, ಶಿ್ರೇ ಸತಯಾನ್ರ್ಯರ ಸ್್ವಮಿ ಪೂಜ್ 
ಕಥ್, ಶಿ್ರೇ ಮ್ತ್ ಅನನುಪೂಣೆೇ್ಣಶ್ವರಗೆ ಮಹ್ 

ಮಂಗಳ್ರತಿ, ಪ್ರಸ್ದ ವಿನಿಯೇಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುದೆೇಗೌಡು್ರ ಗಿರೇಶ್ 
ಹ್ಗೊ ಸಹ ಕುಟುಂಬದವರು ಪೂಜ್ ಸೆೇವ್ಕತ್ಣರ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 
ದೆೇವಸ್ಥೆನ ಸಮಿತಿ ಅಧಯಾಕಷೆ ಆರ್.ಜಿ. ನ್ಗೆೇಂದ್ರ ಪ್ರಕ್ಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9- ನಗರದ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲ್ ಬಡ್ವಣೆಯ ಶಿ್ರೇ ಶಬರ ಮಹಿಳ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 
ಆರ್್ಣಕವ್ಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್್ಣನಿ ಕು. ವರ್ಣ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಗಿ ನೆರವು ನಿೇಡಲ್ಯಿತು. ಸಂಘದ 
ಅಧಯಾಕಷೆರ್ದ ಶಿ್ರೇಮತಿ ವಸಂತ ಚಂದ್ರರ್ಣ ಮತುತು ಸಂಘದ ಪದ್ಧಿಕ್ರಗಳು ಉಪಸಿಥೆತರದದಾರು.

ಶಬರಿ ಮಹಿಳಾ ಸೆಂಘದಿೆಂದ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾನಿಗೆ ರೆರವು

ಸಾ್ವತೆಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರು, ಹಿರಿಯ ರಾ್ಯಯವಾದಿ 

ಎಚ್ .ಎಂ. ವಿರೀರಭದ್ಯ್ಯ (100)
 ನಿಧನರಾಗ್ದುದಾ, ಅವರಿಗೆ ನಮೆ್ಮಲಲೆರ ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾ್ಧೆಂಜಲ್.

ಅವರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾೆಂತ್ಯನುನಿ ನಿೇಡಲೆೆಂದು ಹಾರೂ 
ಅವರ ಅರಲ್ಕೆಯ ದುಃಖವನುನಿ ಭರಿಸುವ ಶಕ್್ತಯನುನಿ 

ಮೃತರ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾಕೆ್ಕ ನಿೇಡಲೆೆಂದು ಆ ಭರವೆಂತನಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾ್ಧೆಂಜಲ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸವ್ದ ಸದಸ್ಯರು 
ಹಾಗೋ ಸಿಬ್ಂಧಿ ವಗ್ದ, 

ಸುವರ್ದ ಸೌಹಾದ್ದ ಪತಿ್ತನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ. 9- ಜಿಲ್ಲಿ 
ನೆರ್ ಬ್ಲ್ ಅಸೆೊೇಸಿಯ್ೇರನ್  
ಯನುನು ಅಸಿತುತ್ವಗೆೊಳಿಸಿ ನೊತನ 
ಪದ್ಧಿಕ್ರಗಳನುನು ಆಯ್ಕೆ 
ಮ್ಡಲ್ಯಿತು.

ಗೌರವ್ಧಯಾಕಷೆರ್ಗಿ ಶ್ಮ 
ನೊರು ಮಲಿಲಿಕ್ಜು್ಣನ್, ಅಧಯಾಕಷೆ 
ರ್ಗಿ ದನೆೇಶ್ ಕೆ. ಶೆಟಿಟ, ಉಪ್ಧಯಾ 
ಕಷೆರ್ಗಿ ಪ್ರಸನನು ಎಸ್.ಎಲ್. ಮತುತು 
ಶಿ್ರೇನಿವ್ಸ್ ಎಸ್., ಕ್ಯ್ಣ 
ದಶಿ್ಣಯ್ಗಿ ವಿೇರೆೇಶ್ ಆರ್., 
ಖಜ್ಂಚಿಯ್ಗಿ ದಶ್ಣನ್ ಆರ್, 
ಸಹ ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಶ್ಂತಕು 
ಮ್ರ್ ಹೆಚ್.ಆರ್., ನಿದೆೇ್ಣಶಕ 
ರುಗಳ್ಗಿ ಸೌಮಯಾ ಎಂ., ಸಚಿ 
ನ್ ರ್ವ್ ಘ್ಟೆಗಿ ಎನ್., ಮಂಜು 
ನ್ಥ್ ಎಂ., ಉತತುರ್ ಆರ್. 
ಜ್ಧವ್, ಶೆ್ರೇಯಸ್ ಪಿ.ಎಸ್., 
ಅವರುಗಳು ಆಯ್ಕೆಯ್ಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲಾಲೆ ರೆರ್ ಬಾಲ್ 
ಅಸೊೇಸಿಯೆೇಷನ್ ಗೆ 
ದಿರೆೇಶ್ ಶೆಟಿಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
ಶಿವಗೊೇಷಿ್ಠ-ಸ್ಮರಣೆ 

ಶಿವಗೆೊೇಷಠಿ ಸಮಿತಿ, ಶಿ್ರೇ 
ಶಿವಕುಮ್ರ ಸ್್ವಮಿ ಮಹ್ 
ಮಂಟಪ, ಸ್ದರ ನೌಕರರ 
ಬಳಗ ಇವರ ಸಹಯೇಗದಲಿಲಿ 
ಇಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಕೆಕೆ ತರಳ 
ಬ್ಳು ಬಡ್ವಣೆಯ ಶರರ 
ಮ್ಗನೊರು ಬಸಪಪ ಸಭ್ಂಗರ 
ದಲಿಲಿ `ಶಿವಗೆೊೇಷಠಿ 288' - ಸಮಾರಣೆ 
60 ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಧಯಾಕಷೆತೆಯನುನು ಎಂ.ಬ್. 
ಸಂಗಮೆೇಶ್ವರ ಗೌಡು್ರ ವಹಿಸು 
ವರು. ಮುಖಯಾ ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ಡ್. 
ಪಿ. ನ್ಗಭೊರರ ಗೌಡ ಆಗಮಿ 
ಸಿ `ಪುರಯಾ ಸಿತು್ೇಯರು' ವಿರಯ 
ಕುರತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಿೇಡುವರು.

ನಿವೃತತು ಪೌ್ರಢಶ್ಲ್ 
ಮುಖೆೊಯಾೇಪ್ರ್ಯಾಯ ಎಸ್ .
ಆರ್ . ಅಜಜಿಪಪ ಇವರ ಧಮ್ಣಪತಿನು 
ಕೆ. ಲಲಿತಮಮಾ, (ಹೆೊಳಲೆಕೆರೆ) 
ಇವರ ಸಮಾರಣೆ ನಡೆಯುವುದು. 
ಲಿಂಗೆೈಕಯಾರ ಸಮಾರಣೆಯನುನು ಜೆ. 
ಪರಮೆೇಶ್ವರಪಪ ನಡೆಸಿಕೆೊ 
ಡುವರು. ಕದಳಿ ಮಹಿಳ್ 
ವೆೇದಕೆಯವರಂದ ವಚನ 
ಗ್ಯನ ನಡೆಯುವುದು.

ರಾಳೆ ವಿಶ್ವಕಮನಾ ಕೆ್ರಡಿರ್  
ಸೊಸೆೈಟಿಯ ರಜತ ಮಹೊೇತಸಾವ 

ದ್ವರಗೆರೆ, ಸೆ.9- ವಿಶ್ವಕಮ್ಣ ಕೆ್ರಡಿರ್ ಕೆೊೇ ಆಪರೆೇಟಿವ್ 
ಸೆೊಸೆೈಟಿಯ ರಜತ ಮಹೆೊೇತಸ್ವ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮವು ನ್ಡಿದುದಾ ದನ್ಂಕ 
11ರಂದು ಬೆಳಿಗೆಗಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ದ್ವರಗೆರೆ-ಹರಹರ ಅಬ್ಣನ್ 
ಸಹಕ್ರ ಸಮುದ್ಯ  ಭವನದಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸೆೊಸೆೈಟಿಯ 
ಅಧಯಾಕಷೆ ಬ್.ವಿ. ಶಿವ್ನಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿ್ರಕ್ಗೆೊೇಷಠಿಯಲಿಲಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, ಶ್ಸಕ ಶ್ಮನೊರು 
ಶಿವಶಂಕರಪಪ ಕ್ಯ್ಣಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದುದಾ, ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಾೇಶ್ವರ, 
ಶ್ಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್, ಸಹಕ್ರ ಸಂಘಗಳ ಇಲ್ಖೆ ಉಪ 
ನಿಬಂಧಕರ್ದ ಹೆಚ್.ಅನನುಪೂರ್ಣ, ದೊಡ್ ಅಧಯಾಕಷೆ ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೆೇಶ್ 
ಮುಖಯಾ ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಪ್ರಸಕತು ವರ್ಣ 
8 ಲಕಷೆ ರೊ. ಲ್ಭ ಗಳಿಸಿದುದಾ, ಶೆೇ.8ರರುಟ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೆೊೇಷಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಪತಿ್ರಕ್ಗೆೊೇಷಠಿಯಲಿಲಿ ಉಪ್ಧಯಾಕಷೆ ಆರ್.ವಿಜಯಕುಮ್ರ್, 
ನಿದೆೇ್ಣಶಕರುಗಳ್ದ ಬ್.ನ್ಗೆೇಂದ್ರಚ್ರ್ ಬಸ್ಪುರ, ಬ್.ಸಿದ್ದಾಚ್ರ್, 
ಎಸ್.ನ್ಗರ್ಜ್ಚ್ರ್ ಮ್ಯಕೆೊಂಡ, ಎನ್.ಪೂವ್್ಣಚ್ರ್, ವಿ.ಎಂ. 
ಕೆೊಟೆ್ರೇಶ್ಚ್ರ್, ಕ್ಯ್ಣದಶಿ್ಣ ಸಿ.ಆರ್. ಬಡಿಗೆೇರ್ ಉಪಸಿಥೆತರದದಾರು.


