
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೀರಗೆ  
ಸೂಕ್ತವ್ದ ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

HULLUMANE PROPERTIES & POWER PVT LTD
# 389/25, Sri Srinivasa Tirtha, S.S. Hospital Road 

 Jayanagara A-Block, Davangere-577 004. 
     PH: 95131 12000

Authorised distributor : ಹುಲುಲಾಮನೆ ಪ್್ರಪರೀಟೀಸ್  & ಪವರ್ ಲಿ.,

|| ಶ್ರೀ ರ�ರೀವಣಸಿದ�ದರೀಶ್ವರ ಪ್ಸನ್ನ ||

ಕ�ೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನ� ಆಹಾ್ವನ
ದಾವಣಗೆರೆ ದೆೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಪುಷಾಪಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
ಇವರ್ ಮಾಡ್ವ ವಿಜಾಞಾಪನ�ಗಳು.

ದಿನಾಂಕ : 07.09.2022ನೆೇ ಬುಧವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9.15ಕೆಕೆ  

ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಪತಿಯವರಾದ 

ಶ್ರೀ ಸಾಸನೂರ್ ಎಂ. ಚಂದ್ಶ�ರೀಖರಪಪಾ
ಇವರು ಶಿವಾಧೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  

ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ

"ಕ�ೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನ�"ಯನ್್ನ
ದಿನಾಂಕ : 11.09.2022ನ�ರೀ ಭಾನ್ವಾರ ಮಧಾಯಾಹ್ನ 11.10 ಗಂಟ�ಗ�  

ಶ್ರೀ ಗ್ರ್ ರ�ರೀವಣಸಿದ�ದರೀಶ್ವರ ದ�ರೀವಸಾಥಾನ, ಕ�.ಟಿ.ಜ�. ನಗರ, 2ನ�ರೀ ಕಾ್ಸ್, 
ದಾವಣಗ�ರ�. ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ 

ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನುನು ಕೆೋೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 
ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಪುಷಾಪಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರ್, 

ಸ�ೂಸ�ಯಂದಿರ್, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಬಂಧ್-ಮಿತ್ರ್. 
ಫರೀ. : 98442 60913, 88925 30219

ವಿ.ಸೂ. : ಇದನ�್ನರೀ ಆಹಾ್ವನವ�ಂದ್ ಭಾವಿಸಿ ಆಗಮಿಸಬ�ರೀಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ದಾವಣಗ�ರ� 
 ಭಾನ್ವಾರ, ಸ�ಪ�ಟಂಬರ್ 11, 2022ಮಧಯಾ ಕನಾನಾಟಕದ ಆಪತು ಒಡನಾಡಿ

ಸಂಪಾದಕರ್ : 
ವಿಕಾಸ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪಪಾ ಮೆಳ�ಳರೀಕಟ�ಟ
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ದಾವಣಗ�ರ�, ಚಿತ್ದ್ಗನಾ, ಹಾವ�ರೀರಿ, ಶವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್, ತ್ಮಕೂರ್, ಗದಗ ಜಿಲ�ಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ಸಾರ ಹ�ೂಂದಿರ್ವ ಪಾ್ದ�ರೀಶಕ ಪತಿ್ಕ�

ಸ�ೈಟುಗಳು 
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವ�
ದೂಡಾದಿಂದ (DHUDA) 

ಅನುಮೋದಸಿದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ 
40x40, 40x30 ಅಳತ�ಯ 

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವ�
ಹ�ಚ್ .ಎನ್ . ಬಸವರಾಜ ಬಡಾವಣ�

ಶವಮೊಗ್ಗ ರಸ�ತು, ಬ�ೈಪಾಸ್  ಹತಿತುರ, ಹರಿಹರ 

89704 95290, 99861 48198
ಸಂಪರ್ನಾಸಿ : 

ದಾವಣಗ�ರ� ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣ� ವಾಸಿ, 
ದಾವಣಗ�ರ� ಜಿಲಾಲೆ ಕ�ರೀಂದ್ ಸಹಕಾರ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿ., ಉಪ ಪ್ಧಾನ ವಯಾವಸಾಥಾಪಕರಾದ  

ಶ್ೋ ಜ್.ಸಿ. ರಮೋಶ್  ಅವರ್ ದಿನಾಂಕ 10.09.2022ರ ಶನಿವಾರ ರಾತಿ್ 9 ಗಂಟ�ಗ� 
ನಿಧನರಾದರ�ಂದ್ ತಿಳಿಸಲ್ ವಿಷಾದಿಸ್ತ�ತುರೀವ�.  ಮೃತರಿಗ� ಸ್ಮಾರ್ 52 ವಷನಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತ್ತು. 
ಮೃತರ ಪಾರ್ನಾವ ಶರಿರೀರವನ್್ನ ದಿನಾಂಕ 11.09.2022ರ ಭಾನ್ವಾರ ಬ�ಳಿಗ�್ಗ 12 ಗಂಟ�ಯವರ�ಗ� 
ದಾವಣಗ�ರ� ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣ�, ಡಾಬಾ ಸಾಟಪ್  ಹತಿತುರದ ಅವರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲೆ ಸಾವನಾಜನಿಕರ 
ಅಂತಿಮ ದಶನಾನಕ�್ಕ ಇರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ನಂತರ ಮಧಾಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟ�ಗ� ಮೃತರ ಅಂತಯಾರ್್ಯೆಯನ್್ನ 
ಸ್ವಗಾ್ಮ ದಾವಣಗ�ರ� ತಾಲೂಲೆರ್ನ ತ�ೂರೀಳಹ್ಣಸ� ಗಾ್ಮದಲ್ಲೆ ನ�ರವ�ರೀರಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಉಪ ಪ್ಧಾನ ವಯಾವಸಾಥಾಪಕ (DGM) ಜಿ.ಸಿ. ರಮೆರೀಶ್  ನಿಧನ

- ದ್ಃಖತಪತು ಕ್ಟ್ಂಬ ವಗನಾ
ಮೃತರ ತಾಯಿ, ಧಮನಾಪತಿ್ನ, ಓವನಾ ಪುತಿ್, ಸಹ�ೂರೀದರರ್ ಹಾಗೂ ಬಂಧ್-ಮಿತ್ರ್.

ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಂದಿ ವಗನಾದವರ್.ಜನನ : 24-7-1970                      ನಿಧನ : 10-9-2022

ರಾಷಟ್ರಪತಿಯಿಂದ 
ದಸರಾ ಉದಾಘಾಟನ�

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 10 -  
ಈ ಬಾರಿಯ ಮೈಸೋರು 

ದಸರಾವನುನು 
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 
ದ್್ರಪದಿ 
ಮುಮುಮು 
ಅವರು 

ಉದಾಘಾಟಿಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬೆೋಮಾ್ಮಯಿ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ದಸರಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು 
ಈಚೆಗೆ ಪೂವಮುಭಾವಿ 
ನಡೆಸಲಾಗಿತು್ತ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಉದಾಘಾಟಕರ ಆಯ್ಕೆಯ 
ನಿರಾಮುರವನುನು 

ನವದೆಹಲ್,ಸೆ.10-ಚಿೇನಾದಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಸಂಗ ಮಾಡಲು ತೆರಳಲು ಬಯ 
ಸುವ ವಿದಾ್ಯರ್ಮುಗಳಿಗೆ ವಿದೆೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಸಲಹೆಯನುನು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿದುದಾ, ಆ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಶೆೇ.16ರಷು್ಟ ಜನರು 
ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯರಾಗಲು ಅಹಮುತೆ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೆೋರೆೋನಾ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿೇನಾಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದದಾ 
ಸಾವಿರಾರು ವಿದಾ್ಯರ್ಮುಗಳ ಜೇವನ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. 

ಈ ನಡುವೆಯ್ೇ, ವಿದೆೇಶಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಮುಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಚಿೇನಾ 
ಸಕಾಮುರ ಅಜಮುಗಳನುನು ಕರೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಚಿರೀನಾ ವಾಯಾಸಂಗಕ�್ಕ 
ತ�ರಳುವವರಿಗ� ಎಚ್ಚರಿಕ�

ಪಾಕ್ ಪ್ವಾಹ : ಜಿಡಿಪಿ ಶ�ರೀ.3ಕ�್ಕ ಕ್ಸಿತ
ಇಸಲಿಮಾಬಾದ್, ಸೆ. 10 – ಪಾಕಿಸಾ್ತನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭೇಕರ 

ಪ್ರವಾಹ, ಉಕೆ್ರೇನ್ ಸಮರ ಮತಿ್ತತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ 2022-23ರಲ್ಲಿ 
ಆರ್ಮುಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶೆೇ.5ರಿಂದ 3ಕೆಕೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು 
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಪಾಕಿಸಾ್ತನದ ಮೋರನೆೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ 30 ಶತಕೆೋೇಟಿ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸಾ್ತನದ 
ವಿಕೆೋೇಪ ಸಮನ್ವಯ ಕೆೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಜಫರ್ 
ಇಕಾಬಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಮತಿ್ತತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಮುಕ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶೆೇ.2ರಷು್ಟ ಕಡಿತವಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಇಕಾಬಾಲ್ 
ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಕಾಮುರಿ ಸಾ್ವಮ್ಯದ ಅಸೆೋೇಸಿಯ್ೇಟೆಡ್ ಪೆ್ರಸ್ ಆಫ್ 
ಪಾಕಿಸಾ್ತನ ಸುದಿದಾ ಸಂಸೆಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

2010ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸಾ್ತನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದದಾ ಮಹಾ 

ಲಂಡನ್, ಸೆ. 10 – ಮೋರನೆೇ ಚಾಲ್ಲ್ಮು  ಅವರು 
ಬಿ್ರಟನ್ ನ ಹೆೋಸ ರಾಜನಾಗಿ ಅಧಕಾರ 
ವಹಿಸಿಕೆೋಂಡಿದಾದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಅಕೆಲ್ಷನ್ ಕ್ನಿಲ್ಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಕಾರ 
ವಹಿಸಿಕೆೋಂಡಿದಾದಾರೆ. ಬಿ್ರಟನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 

ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ ಗದುದಾಗೆಗೆ ಏರುವ ಸಮಾರಂಭವನುನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಅಧಕಾರ ವಹಿಸಿಕೆೋಂಡ ನಂತರ ಮಾತಾಡಿರುವ ಚಾಲ್ಲ್ಮು , ನನನು 

ತಾಯಿ ಎರಡನೆೇ ಎಲ್ಜಬೆತ್ ಅವರು ಶ್ರದೆ್ಧ ಹಾಗೋ ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಆಡಳಿತ 
ನಡೆಸಿದದಾರು. ಅವರು ಜೇವನವಿಡಿೇ ಪ್ರೇತಿ ಹಾಗೋ ಸಾ್ವರಮು ರಹಿತ ಸೆೇವೆಗೆ 
ಹೆಸರಾಗಿದದಾರು ಎಂದಿದಾದಾರೆ.

ಅವರು ಹಾಕಿಕೆೋಟ್ಟ ಮಾಗಮುದಲ್ಲಿ ಸಂವಿರಾನವನುನು ಎತಿ್ತ ಹಿಡಿಯುವ 
ಹೆೋಣೆಯನುನು ನಿವಮುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಚಾಲ್ಲ್ಮು  ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೂಂಡ ಚಾರ್ಸಾನಾ  

(2ನ�ರೀ ಪುಟಕ�್ಕ)

(2ನ�ರೀ ಪುಟಕ�್ಕ)

(2ನ�ರೀ ಪುಟಕ�್ಕ)



ಭಾನ್ವಾರ, ಸ�ಪ�ಟಂಬರ್ 11, 20222

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಮ್ತ�ತುೈದ� ಭಾಗಯಾವತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದ�ೂಗ್ಗಳಿಳ ನಿರೀಲಮ್ಮನವರ್
ನಿಧನ : 11.09.2020

ನಿರೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲ್ ಇಂದಿಗ� ಎರಡ್ ವಷನಾಗಳಾದವು... ನಿರೀವು ಕ್ಟ್ಂಬಕ�್ಕ ತ�ೂರೀರಿದ ಪಿ್ರೀತಿ, 
ಕಾಳಜಿ, ಸ�ರೀವ�, ತಾಯಾಗ, ಆರ�ೈಕ� ಹಾಗೂ ಆದಶನಾಗಳು ಸದಾ ನಮಗ� ದಾರಿದಿರೀಪವಾಗಿವ�.  

ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ�್ಕ ಭಗವಂತನ್ ಚಿರಶಾಂತಿ ನಿರೀಡಲ್. ಸದಾ  ನಿಮ್ಮ ನ�ನಪಿನಲ್ಲೆರ್ವ

ಪತಿ : ಶ್ರೀ ಬಿ. ಜಯಪಪಾ (ಐಗೂರ್) 
ನಿವೃತತು ಭೂ ದಾಖಲ� ಸಹಾಯಕ ನಿದ�ರೀನಾಶಕರ್

ಮಕ್ಕಳು :  ಶ್ರೀ ಬಿ. ಬಸವರಾಜ್, 
ನಿವೃತತು ಸ. ವಯಾವಸಾಥಾಪಕರ್, ಕ.ಗಾ್.ಬಾಯಾಂಕ್ ವಲಯ ಕಛ�ರೀರಿ, ಕ�ೂರೀಲಾರ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಸ್ರ�ರೀಶ್, ನಿವೃತತು ಉಪನಾಯಾಸಕರ್, ಬಾಪೂಜಿ ಪಾಲ್ಟ�ರ್್ನಕ್ 

ಸ�ೂಸ�ಯಂದಿರ್ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಬೂದಿಹಾಳ್ ವಂಶಸಥಾರ್ ಮತ್ತು 
ಐಗೂರ್ ಗಾ್ಮಸಥಾರ್, ದ�ೂಗ್ಗಳಿಳ ವಂಶಸಥಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಂಧ್-ಮಿತ್ರ್

ಕ�ೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನ�

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲೆಲಿ, ತಾಲೋಲಿಕು, ಬಸವನಾಳ್  ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ 
ಸಿದದನೂರ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜ್ನಾಥಯಯಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು 

ಇವರ್ ಮಾಡ್ವ ವಿಜಾಞಾಪನ�ಗಳು. 
ದಿನಾಂಕ : 4.9.2022ನೆೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.15ಕೆಕೆ ನನನು ಧಮಮುಪತಿನುಯಾದ 

ಶ್ೋಮತಿ ಸಿದ್ದನೂರು ಯಶ�ೂೋದಮ್ಮ
ಇವರು ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ 

ಕ�ೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನ�ಯನುನು 
ದಿನಾಂಕ 12.9.2022ನೆೇ ಸೆೋೇಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 10 ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್ , 
ಆಂಜನೆೇಯ ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಪಕಕೆದ ರಸೆ್ತ, ಟಿೇಚರ್ಲ್ ಕಾಲೆೋೇನಿ, ವಿದಾ್ಯನಗರ, 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ 

ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನುನು ಕೆೋೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
-: ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು :-

 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧನೂರ್ ಮಂಜ್ನಾಥಯಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರ್
ದಿ. ಮಳಲಕ�ರ� ಮಹದ�ರೀವಪಪಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾವನಾತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅತಿ್ತಗೆರೆ.

ಸಿದದನೂರ್ ವಂಶಸಥಾರ್ ಮತ್ತು ಬಸವನಾಳ್  ಗಾ್ಮಸಥಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಂಧ್-ಮಿತ್ರ್.
ವಿ.ಸೂ. : ಇದನ�್ನರೀ ವ�ೈಯರ್ತುಕ ಆಹಾ್ವನವ�ಂದ್ ಭಾವಿಸಿ ಆಗಮಿಸಬ�ರೀಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನ� ಆಹಾವಾನ ಪತ್ರಿಕ�

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು: ಶರಣ ಶರಣ ಜಿ.ಎಂ. ಮಹ�ರೀಶ್ವರಪಪಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, 
ಸ�ೂಸ�ಯಂದಿರ್, ದಿದಿದಗಿ ಗೌಡ್ ವಂಶಸಥಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಂಧ್-ಮಿತ್ರ್. ಮೊ. : 99644 68401

|| ಶ್ರೀ ನಂದಿ ಬಸವ�ರೀಶ್ವರ ಪ್ಸನ್ನ ||

ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಮನೋರು ಡಾಲರ್ ಸಾ ಕಾಲೆೋೇನಿ ವಾಸಿ 
ಶರಣ ಜಿ.ಎಂ. ಮಹ�ರೀಶ್ವರಪಪಾ ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪನೆಗಳು.

ದಿನಾಂಕ 03-09-2022 ನೆೇ ಶನಿವಾರ 
ಸಂಜೆ 6-30 ಕೆಕೆ ನನನು ದಿ್ವತಿೇಯ ಪುತ್ರನಾದ

ಶರಣ ಜಿ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜ್ 
ಇವರು ದೆೈವಾಧೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ

ಕ�ೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನ�ಯನ್್ನ ದಿನಾಂಕ 11.09.2022ನ�ರೀ ಭಾನ್ವಾರ ಮಧಾಯಾಹ್ನ 12.30 ಕ�್ಕ 
ಶಾಮನೂರ್ ಡಾಲರ್ ಸಾ ಕಾಲ�ೂರೀನಿಯ ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲೆ ನೆರವೆೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು 

ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನುನು ಕೆೋೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ R.R. Meadows, Registered Office:  
# 418, Behind D.C Residence, Nijalingappa Layout,  
Davangere ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಿೇಡುವ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ,

ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಬೆೇತೋರು 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ 1) ಶ್ರೀ ವಿರೀರಬಸಪಪಾ ಬಿನ್ ವಿರೀರಭದ್ಪಪಾ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 
: 17/06/1983 ರಲ್ಲಿ ಆದ ಜುಬಾನಿ ಪಾಲು ವಿಭಾಗದ ಮೋಲಕ ಇವರ ಹಿಸೆಲ್ಗೆ 
ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಕೆಂಡ 1) ಶ್ರೀ ವಿರೀರಬಸಪಪಾ ಬಿನ್ ವಿರೀರಭದ್ಪಪಾ ಮತ್ತು 2) ಶ್ರೀಮತಿ 
ಅನ್ಸೂಯ ಕ�ೂರೀಂ. ವಿರೀರಬಸಪಪಾ ಇವರುಗಳು ಹಾಲ್ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ 
ಜಮಿೇನಿನ ಜಂಟಿ ಮಾಲ್ೇಕರು ಮತು್ತ ಸಾ್ವಧೇನ ಅನುಭವದಾರರು ಆಗಿದುದಾ, 
ಕಂದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಸದರಿ 
ಮೇಲಕೆಂಡವರಿಂದ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿಸಲು ಇಚಿ್ಚಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಖರಿೇದಿಸಲು, ಯಾರದಾದಾದರೋ ತಂಟೆ, 
ತಕರಾರು, ಅಧಕಾರ, ಭಾಗಾಂಶ, ಹಕುಕೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮೈನರ್ ಹಕುಕೆಗಳು, ಋಣಗಳು, 
ಅಡವು, ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲ, ದಾವೆ/ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿದದಾಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆೋಂಡ 07 ದಿನದೆೋಳಗೆ 
ಸೋಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೆೋಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರನುನು ಅರವಾ ಅವರ ಪರ ಕೆಳಕಂಡ 
ವಕಿೇಲರನುನು ಸಂಪಕಿಮುಸಬೆೇಕೆಂದು ಈ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯನುನು ನಿೇಡುವ ಮೋಲಕ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿದ 
ನಂತರ ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ ತಂಟೆ, ತಕರಾರು ಬಂದಲ್ಲಿ 
ಅವು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ಈ 
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷ�ಡೂಯಾರ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಸಬ್ ರಿಜಸಾ್ಟ್ರ ರವರ ಕಚೆೇರಿಯ ವಾ್ಯಪ್ತಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಬೆೇತೋರು ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ ಸವೆಮು 
ನಂ.82/1, ಇದರ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ 01, ಗುಂಟೆ-13, ಇದರಲ್ಲಿ 00-01 ಗುಂಟೆ 
ಖರಾಬು ವಜಾಜಾತ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-ಒಂದು, ಗುಂಟೆ-ಹನೆನುರಡು (1-12) ಆಕಾರ 
ರೋ.2-25 ಪೆೈಸೆ ಉಳ್ಳ ತರಿೇ ಜಮಿೇನು ಮತು್ತ ಇದಕೆಕೆ ಲಗತಾ್ತದ ಸದರಿ ಬೇೆತೋರು 
ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ ಸವೆಮು ನಂ.83/1, ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-2, ಗುಂಟೆ-25 ಇದರಲ್ಲಿ 00-01 
ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ವಜಾಜಾತ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-ಎರಡು, ಗುಂಟೆ- ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕೆ (2-24) 
ಆಕಾರ ರೋ.4-73 ಪೆೈಸೆ ಉಳ್ಳ ತರಿೇ ಜಮಿೇನು. ಈ ಎರಡೋ ಜಮಿೇನುಗಳು 
ಒಂದಕೆೋಕೆಂದು ಲಗತಾ್ತಗಿದುದಾ, ಇವುಗಳ ಒಟು್ಟ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-03, ಗುಂಟೆ-36 ವುಳ್ಳ 
ಪೂರಾ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಚಕುಕೆಬಂದಿ:- ಪೂವಮುಕೆಕೆ : ಸಿದದಾವಿೇರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿೇನು, 
ಪಶಿ್ಚಮಕೆಕೆ : ಕಮಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ಉತ್ತರಕೆಕೆ : ದಾರಿ, ದಕಿ್ಷಣಕೆಕೆ : ಹಳ್ಳ - ಈ 
ಮಧ್ಯದ ಜಮಿೇನು.

ಸಹಿ/- (ಹ�ಚ್.ದಿವಾಕರ್), ಕಕಿ್ಷದಾರರ ಪರ ವಕಿೇಲರುದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ಕಟಣ�

ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ R.R. Meadows, Registered Office: 
 # 418, Behind D.C Residence, Nijalingappa Layout,  
Davangere ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಿೇಡುವ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ,

ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಆನೆಕೆೋಂಡ 
ಗಾ್ರಮ, ಬಸವೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಹಿಂಭಾಗ, ಮನೆ ನಂ.6/1 ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ  
1) ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಕ�ೂರೀಂ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ. ಲ್ಂಗರಾಜ 2) ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎರ್.
ರವಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ. ಲ್ಂಗರಾಜ 3) ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಎರ್. ಉಷಾ ಬಿನ್ 
ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ. ಲ್ಂಗರಾಜ 4) ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎರ್. ಶವಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್  ಡಿ. ಲ್ಂಗರಾಜ 
ಮತ್ತು 5) ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎರ್.ಮ್ರ್ಗ�ರೀಶ್ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ. ಲ್ಂಗರಾಜ ಇವರುಗಳಿಗೆ 
ಎಂ.ಆರ್.ಹೆಚ್.10/2017-18, ದಿನಾಂಕ:25/10/2017 ರಂದು ಪ್ತಿ ಖಾತೆ 
ನಂ.314 ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಂಟಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತು್ತ ಪಹಣಿ ವಗಾಮುವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಲೆೇಟ್ ಡಿ.ಲ್ಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ದೆೋಡ್ಡ ಅಣಜ ಬಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ 
ದಿನಾಂಕ:03/04/2010 ರಂದು ಆದ ನೆೋೇಂದಾಯಿತ ಪಾಲು ಭಾಗದ ಪತ್ರದ 
ಮೋಲಕ ಇವರ ಹಿಸೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲಕೆಂಡ 1) ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಕ�ೂರೀಂ, ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ.ಲ್ಂಗರಾಜ  
2) ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎರ್.ರವಿಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ.ಲ್ಂಗರಾಜ 3) ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಎರ್.
ಉಷಾ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ. ಲ್ಂಗರಾಜ 4) ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎರ್. ಶವಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ 
ಡಿ. ಲ್ಂಗರಾಜ ಮತ್ತು 5) ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎರ್. ಮ್ರ್ಗ�ರೀಶ್ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ. ಲ್ಂಗರಾಜ 
ಇವರುಗಳು ಹಾಲ್ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನಿನ ಜಂಟಿ ಮಾಲ್ೇಕರು ಮತು್ತ 
ಸಾ್ವಧೇನ ಅನುಭವದಾರರು ಆಗಿದುದಾ, ಕಂದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಸದರಿ ಮೇಲಕೆಂಡವರಿಂದ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು 
ಖರಿೇದಿಸಿಸಲು ಇಚಿ್ಚಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ನಮ್ಮ 
ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಖರಿೇದಿಸಲು ಯಾರದಾದಾದರೋ ತಂಟೆ, ತಕರಾರು, ಅಧಕಾರ, ಭಾಗಾಂಶ, 
ಹಕುಕೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮೈನರ್ ಹಕುಕೆಗಳು, ಋಣಗಳು, ಅಡವು, ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲ, 
ದಾವೆ/ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿದದಾಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆೋಂಡ 07 ದಿನದೆೋಳಗೆ ಸೋಕ್ತ 
ದಾಖಲೆಗಳೆೋಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರನುನು ಅರವಾ ಅವರ ಪರ ಕೆಳಕಂಡ ವಕಿೇಲರನುನು 
ಸಂಪಕಿಮುಸಬೆೇಕೆಂದು ಈ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯನುನು ನಿೇಡುವ ಮೋಲಕ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಷೆಡು್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿದ 
ನಂತರ ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ ತಂಟೆ, ತಕರಾರು ಬಂದಲ್ಲಿ 
ಅವು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ಈ 
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷ�ಡೂಯಾರ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಸಬ್ ರಿಜಸಾ್ಟರ್ ರವರ ಕಚೆೇರಿಯ 
ವಾ್ಯಪ್ತಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಬೆೇತೋರು ಗಾ್ರಮದ 
ರಿೇ ಸವೆಮು ನಂ.83/3, ಇದರ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-01, ಗುಂಟೆ-23, ಇದರಲ್ಲಿ 00-01 
ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ವಜಾಚಾತ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-ಒಂದು, ಗುಂಟೆ-ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು (1-
22) ಆಕಾರ ರೋ.3-22 ಪೆೈಸೆ ಉಳ್ಳ ತರಿೇ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಚಕುಕೆಬಂದಿ:- ಪೂವಮುಕೆಕೆ : 
ಶಿವಲ್ಂಗಪ್ಪ ವಿೇರಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ಪಶಿ್ಚಮಕೆಕೆ : ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಇವರ ಜಮಿೇನು, 
ಉತ್ತರಕೆಕೆ : ಶಿವಲ್ಂಗಪ್ಪ ವಿೇರಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ದಕಿ್ಷಣಕೆಕೆ : ಹಳ್ಳ : - ಈ 
ಮಧ್ಯದ ಜಮಿೇನು.

ಸಹಿ/- (ಹ�ಚ್.ದಿವಾಕರ್), ಕಕಿ್ಷದಾರರ ಪರ ವಕಿೇಲರುದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ಕಟಣ�

ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ R.R. Meadows, Registered Office: 
 # 418, Behind D.C Residence, Nijalingappa Layout,  
Davangere ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಿೇಡುವ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ,

ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ  ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಆನೆಕೆೋಂಡ 
ಗಾ್ರಮ, ಬಸವೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಹತಿ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ 1) ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ 
ಕ�ೂರೀಂ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ. ಶ�ರೀಖರಪಪಾ 2) ಜಯಪ್ಕಾಶ್  ಡಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ .
ಶ�ರೀಖರಪಪಾ ಮತ್ತು 3) ಸಂತ�ೂರೀಷ್ ಡಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ. ಶ�ರೀಖರಪಪಾ ಇವರುಗಳಿಗೆ 
ಎಂ.ಆರ್.121/2010-2011, ದಿನಾಂಕ:16/12/2010 ರಂದು ಪ್ತಿ ಖಾತೆ 
ನಂ.97 ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಂಟಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತು್ತ ಪಹಣಿ ವಗಾಮುವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೇಲಕೆಂಡ 1) ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕ�ೂರೀಂ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ. ಶ�ರೀಖರಪಪಾ  
2) ಜಯಪ್ಕಾಶ್  ಡಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ .ಶ�ರೀಖರಪಪಾ ಮತ್ತು 3) ಸಂತ�ೂರೀಷ್ 
ಡಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ಡಿ. ಶ�ರೀಖರಪಪಾ ಇವರುಗಳು ಹಾಲ್ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ 
ಜಮಿೇನಿನ ಜಂಟಿ ಮಾಲ್ೇಕರು ಮತು್ತ ಸಾ್ವಧೇನ ಅನುಭವದಾರರು ಆಗಿದುದಾ, 
ಕಂದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು 
ಸದರಿ ಮೇಲಕೆಂಡವರಿಂದ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಲು ಇಚಿ್ಚಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಖರಿೇದಿಸಲು, ಯಾರದಾದಾದರೋ 
ತಂಟೆ, ತಕರಾರು, ಅಧಕಾರ, ಭಾಗಾಂಶ, ಹಕುಕೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮೈನರ್ ಹಕುಕೆಗಳು, 
ಋಣಗಳು, ಅಡವು, ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲ, ದಾವೆ/ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿದದಾಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆೋಂಡ 07 
ದಿನದೆೋಳಗೆ ಸೋಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೆೋಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರನುನು ಅರವಾ ಅವರ ಪರ 
ಕೆಳಕಂಡ ವಕಿೇಲರನುನು ಸಂಪಕಿಮುಸಬೆೇಕೆಂದು ಈ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯನುನು 
ನಿೇಡುವ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಷೆಡೋ್ಯಲ್ 
ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ 
ತಂಟೆ, ತಕರಾರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ 
ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷ�ಡೂಯಾರ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಸಬ್ ರಿಜಸಾ್ಟ್ರರ್ ರವರ ಕಚೆೇರಿಯ 
ವಾ್ಯಪ್ತಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಬೆೇತೋರು ಗಾ್ರಮದ 
ರಿೇ ಸವೆಮು ನಂ.83/2, ಇದರ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ 00, ಗುಂಟೆ-18, ಇದರಲ್ಲಿ 00-01 
ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ವಜಾಜಾತ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-ಇಲಾಲಿ, ಗುಂಟೆ-ಹದಿನೆೇಳು (0-17) 
ಆಕಾರ ರೋ.0-88 ಪೆೈಸೆ ಉಳ್ಳ ತರಿೇ ಜಮಿೇನು ಮತು್ತ ಇದಕೆಕೆ ಲಗತಾ್ತದ ಸದರಿ 
ಬೆೇತೋರು ಗಾ್ರಮದ ರಿೇ ಸವೆಮು ನಂ.83/4, ಇದರ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-ಒಂದು, 
ಗುಂಟೆ-ನಾಲುಕೆ (1-04), ಆಕಾರ ರೋ.2-30 ಪೆೈಸೆ ಉಳ್ಳ ತರಿೇ ಜಮಿೇನು, ಈ 
ಎರಡೋ ಜಮಿೇನುಗಳು ಒಂದಕೆೋಕೆಂದು ಲಗತಾ್ತಗಿದುದಾ, ಇವುಗಳ ಒಟು್ಟ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು 
ಎಕರೆ-1, ಗುಂಟೆ-21 ವುಳ್ಳ ಪೂರಾ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಚಕುಕೆಬಂದಿ:- ಪೂವಮುಕೆಕೆ : 
ಕಮಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ಪಶಿ್ಚಮಕೆಕೆ : ಜಾಞಾನಮೋತಮುಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿೇನು, 
ಉತ್ತರಕೆಕೆ : ಹಳ್ಳ, ದಕಿ್ಷಣಕೆಕೆ : ವಿೇರಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿೇನು. - ಈ ಮಧ್ಯದ ಜಮಿೇನು.

ಸಹಿ/- (ಹ�ಚ್.ದಿವಾಕರ್), ಕಕಿ್ಷದಾರರ ಪರ ವಕಿೇಲರುದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ಕಟಣ�

ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ R.R. Meadows, Registered Office: 
 # 418, Behind D.C Residence, Nijalingappa Layout,  
Davangere ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಿೇಡುವ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ,

ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಆನೆಕೆೋಂಡ 
ಗಾ್ರಮ, ಬಸವೆೇಶ್ವರ ನಿಲಯ, ಮನೆ ನಂ.13 ರ ವಾಸಿಯಾದ ಶಿ್ರೇ ಡಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್ 
ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ದೆೋಡ್ಡ ಅಣಜ ಬಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:03/04/2010 ರಂದು ಆದ 
ನೆೋೇಂದಾಯಿತ ಪಾಲುವಿಭಾಗದ ಪತ್ರದ ಮೋಲಕ ಇವರ ಹಿಸೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಕೆಂಡ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ದ�ೂಡ್ಡ ಅಣಜಿ ಬಸಪಪಾ ಇವರು 
ಹಾಲ್ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನಿನ ಮಾಲ್ೇಕರು ಮತು್ತ ಸಾ್ವಧೇನ 
ಅನುಭುವದಾರರು ಆಗಿದುದಾ, ಕಂದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಸಹ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಸದರಿ 1) ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ 
ದ�ೂಡ್ಡ ಅಣಜಿ ಬಸಪಪಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಧಮನಾಪತಿ್ನ 2) ಶ್ರೀಮತಿ ಶವಲ್ರೀಲಾ ಕ�ೂರೀಂ. 
ಡಿ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಇವರಿಂದ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿಸಲು ಇಚಿ್ಚಸಿರುತಾ್ತರೆ. 
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಖರಿೇದಿಸಲು ಯಾರದಾದಾದರೋ 
ತಂಟೆ, ತಕರಾರು, ಅಧಕಾರ, ಭಾಗಾಂಶ, ಹಕುಕೆಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮೈನರ್ ಹಕುಕೆಗಳು, 
ಋಣಗಳು, ಅಡವು, ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲ, ದಾವೆ/ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿದದಾಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆೋಂಡ 7 
ದಿನದೆೋಳಗೆ ಸೋಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೆೋಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರನುನು ಅರವಾ ಅವರ ಪರ 
ಕೆಳಕಂಡ ವಕಿೇಲರನುನು ಸಂಪಕಿಮುಸಬೆೇಕೆಂದು ಈ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯನುನು 
ನಿೇಡುವ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಷೆಡೋ್ಯಲ್ 
ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ 
ತಂಟೆ, ತಕರಾರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ 
ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷ�ಡೂಯಾರ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಸಬ್ ರಿಜಸಾ್ಟ್ರರ್ ರವರ ಕಚೆೇರಿಯ 
ವಾ್ಯಪ್ತಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಬೆೇತೋರು ಗಾ್ರಮದ 
ರಿೇ. ಸವೆಮು ನಂ.85/1, ಇದರ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ 03, ಗುಂಟೆ-38, ಇದರಲ್ಲಿ 00-03 
ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ವಜಾಜಾತ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-ಮೋರು, ಗುಂಟೆ-ಮೋವತೆ್ತೈದು (3-
35) ಆಕಾರ ರೋ.8.73 ಪೆೈಸೆ ಉಳ್ಳ ತರಿೇ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಚಕುಕೆಬಂದಿ : ಪೂವಮುಕೆಕೆ : 
ಜಾಞಾನಮೋತಿಮು ಇವರ ಜಮಿೇನು, ಪಶಿ್ಚಮಕೆಕೆ : ಡಿ.ಬಿ.ಪ್ರಭುದೆೇವ್ ಇವರ ಜಮಿೇನು, 
ಉತ್ತರಕೆಕೆ : ದಾರಿ, ದಕಿ್ಷಣಕೆಕೆ : ಹಳ್ಳ - ಈ ಮಧ್ಯದ ಜಮಿೇನು.

ಸಹಿ/- (ಹ�ಚ್.ದಿವಾಕರ್), ಕಕಿ್ಷದಾರರ ಪರ ವಕಿೇಲರುದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ಕಟಣ�

ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ಕಟಣ�
ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ R.R. Meadows, Registered Office: 

 # 418, Behind D.C Residence, Nijalingappa Layout,  
Davangere ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಿೇಡುವ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ,

ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಆನೆಕೆೋಂಡ 
ಗಾ್ರಮ, ಬಸವೆೇಶ್ವರ ನಿಲಯ, ಮನೆ ನಂ.128 ರ ವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ. ಪ್ಭ್ದ�ರೀವ್ 
ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ದ�ೂಡ್ಡ ಅಣಜಿ ಬಸಪಪಾ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:03/04/2010 ರಂದು ಆದ 
ನೆೋೇಂದಾಯಿತ ಪಾಲುವಿಭಾಗದ ಪತ್ರದ ಮೋಲಕ ಇವರ ಹಿಸೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲಕೆಂಡ ಶ್ರೀ ಡಿ. ಪ್ಭ್ದ�ರೀವ್ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ದ�ೂಡ್ಡ ಅಣಜಿ ಬಸಪಪಾ 
ಇವರು ಹಾಲ್ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನಿನ ಮಾಲ್ೇಕರು ಮತು್ತ ಸಾ್ವಧೇನ 
ಅನುಭವದಾರರು ಆಗಿದುದಾ, ಕಂದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಸದರಿ 1) ಶ್ರೀ ಡಿ. ಪ್ಭ್ದ�ರೀವ್ ಬಿನ್ ಲ�ರೀಟ್ ದ�ೂಡ್ಡ ಅಣಜಿ 
ಬಸಪಪಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಧಮನಾಪತಿ್ನ 2) ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ಪಿ. ಸ್ನಂದ ಕ�ೂರೀಂ. ಡಿ.
ಪ್ಭ್ದ�ರೀವ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದ 3) ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತ. ಕ�. ಬಿನ್ ಡಿ. ಪ್ಭ್ದ�ರೀವ್  
4) ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗಿರೀತಾ ಬಿನ್ ಡಿ. ಪ್ಭ್ದ�ರೀವ್ ಮತ್ತು 5) ಶ್ರೀಮತಿ ಅಚನಾನ ಡಿ.ಪಿ. 
ಬಿನ್ ಡಿ. ಪ್ಭ್ದ�ರೀವ್, ಇವರಿಂದ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿಸಲು 
ಇಚಿ್ಚಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಖರಿೇದಿಸಲು 
ಯಾರದಾದಾದರೋ ತಂಟೆ, ತಕರಾರು, ಅಧಕಾರ, ಭಾಗಾಂಶ, ಹಕುಕೆ-ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, 
ಮೈನರ್ ಹಕುಕೆಗಳು, ಋಣಗಳು, ಅಡವು, ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲ, ದಾವೆ/ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿದದಾಲ್ಲಿ ಈ 
ಪ್ರಕಟಣೆಗೆೋಂಡ 07 ದಿನದೆೋಳಗೆ ಸೋಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೆೋಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರನುನು 
ಅರವಾ ಅವರ ಪರ ಕೆಳಕಂಡ ವಕಿೇಲರನುನು ಸಂಪಕಿಮುಸಬೆೇಕೆಂದು ಈ ಸಾವಮುಜನಿಕ 
ಪ್ರಕಟಣೆಯನುನು ನಿೇಡುವ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು 
ಷೆಡು್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಯಾವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯಿಂದ ತಂಟೆ, ತಕರಾರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ 
ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷ�ಡೂಯಾರ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು ಸಬ್ ರಿಜಸಾ್ಟ್ರರ್ ರವರ ಕಚೆೇರಿಯ 
ವಾ್ಯಪ್ತಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಬೆೇತೋರು ಗಾ್ರಮದ 
ರಿೇ ಸವೆಮು ನಂ.86/1, ಇದರ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ 03, ಗುಂಟೆ-27, ಇದರಲ್ಲಿ 00-03 
ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ವಜಾಜಾತ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-ಮೋರು, ಗುಂಟೆ-ಇಪ್ಪತಾನುಲುಕೆ (3-24) 
ಆಕಾರ ರೋ.8.10 ಪೆೈಸೆ ಉಳ್ಳ ತರಿೇ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಚಕುಕೆಬಂದಿ:ಪೂವಮುಕೆಕೆ : ಡಿ.ಬಿ.
ನಾಗರಾಜ್ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ಪಶಿ್ಚಮಕೆಕೆ : ಹಳಿ್ಳಗ್ಡ್ರ ಬಸವನಗ್ಡ ಇವರ 
ಜಮಿೇನು, ಉತ್ತರಕೆಕೆ : ದಾರಿ, ದಕಿ್ಷಣಕೆಕೆ : ಹಳ್ಳ - ಈ ಮಧ್ಯದ ಜಮಿೇನು.

ಸಹಿ/- (ಹ�ಚ್.ದಿವಾಕರ್), ಕಕಿ್ಷದಾರರ ಪರ ವಕಿೇಲರು

ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ಕಟಣ�
ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ R.R. Meadows, Registered Office: 

 # 418, Behind D.C Residence, Nijalingappa Layout,  
Davangere ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಿೇಡುವ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ,

ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನನುನು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಶಾಬನೋರು ರಸೆ್ತ, 
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ಎ ಬಾಲಿಕ್, ಪತೆ್ರವನ ಪಾಕ್ಮು ಹತಿ್ತರ, ಡೆೋೇರ್ ನಂ.1960 ರ ವಾಸಿಯಾದ 
ಶ್ರೀ ಎ.ಜಿ. ಪ್ಸನ್ನ ಕ್ಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎ. ಗಂಗಪಪಾ ಮತ್ತು ಇವರ ಪತಿ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ಪಿ.
ಲಲ್ತ ಇವರುಗಳಿಂದ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಬೆೇತೋರ್ ಗಾ್ರಮ, ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ರಸೆ್ತ, ಹಳಿ್ಳಗ್ಡ್ರ ಬಾವಿ ಹತಿ್ತರದ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜ್ಳಾ ಕ�ೂರೀಂ. ಹ�ಚ್.ಜಿ.
ಬಸವರಾಜಪಪಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:13/09/2021 ರಂದು ನೆೋೇಂದಾಯಿತ 
ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಮೋಲಕ ಖರಿೇದಿಸಿರುತಾ್ತರೆ.

ಮೇಲಕೆಂಡ 1) ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜ್ಳಾ ಕ�ೂರೀಂ. ಹ�ಚ್.ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪಪಾ ಇವರು 
ಹಾಲ್ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನಿನ ಮಾಲ್ೇಕರು ಮತು್ತ ಸಾ್ವಧೇನ 
ಅನುಭವದಾರರು ಆಗಿದುದಾ, ಕಂದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಸದರಿ 1) ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜ್ಳಾ ಕ�ೂರೀಂ. ಹ�ಚ್.ಜಿ. 
ಬಸವರಾಜಪಪಾ 2) ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜ�ರೀಶ್ವರಿ ಹ�ಚ್.ಬಿ. ಬಿನ್ ಹ�ಚ್.ಬಿ.
ಬಸವರಾಜಪಪಾ ಮತ್ತು 3) ಶ್ರೀ ಕಾತಿನಾಕ್ ಹ�ಚ್.ಜಿ. ಬಿನ್ ಹ�ಚ್.ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪಪಾ 
ಇವರಿಂದ ಷಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿಸಲು ಇಚಿಛಿಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಖರಿೇದಿಸಲು ಯಾರದಾದಾದರೋ ತಂಟೆ, 
ತಕರಾರು, ಅಧಕಾರ, ಭಾಗಾಂಶ, ಹಕುಕೆಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮೈನರ್ ಹಕುಕೆಗಳು, 
ಋಣಗಳು, ಅಡವು, ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲ, ದಾವೆ/ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿದದಾಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆೋಂಡ 7 
ದಿನದೆೋಳಗೆ ಸೋಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೆೋಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರನುನು ಅರವಾ ಅವರ ಪರ 
ಕೆಳಕಂಡ ವಕಿೇಲರನುನು ಸಂಪಕಿಮುಸಬೆೇಕೆಂದು ಈ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯನುನು 
ನಿೇಡುವ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು  
ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಯಾವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯಿಂದ ತಂಟೆ, ತಕರಾರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯಿಂದ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಯ 
ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷ�ಡೂಯಾರ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಸಬ್ ರಿಜಸಾ್ಟ್ರರ್ ರವರ ಕಚೆೇರಿಯ 
ವಾ್ಯಪ್ತಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ ಬೆೇತೋರು ಗಾ್ರಮದ 
ರಿೇ ಸವೆಮು ನಂ.86/2, ಇದರ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ 01, ಗುಂಟೆ-32.08 ಇದರಲ್ಲಿ 00-
01.08 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ವಜಾಜಾತ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-ಒಂದು, ಗುಂಟೆ-
ಮೋವತೆೋ್ತಂದು (1-31) ಆಕಾರ ರೋ.4-00 ಉಳ್ಳ ತರಿೇ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಚಕುಕೆಬಂದಿ: 
ಪೂವಮುಕೆಕೆ : ಬಸವನಗ್ಡು್ರ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ಪಶಿ್ಚಮಕೆಕೆ : ಟೆೋೇಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ 
ಜಮಿೇನು, ಉತ್ತರಕೆಕೆ : ರಸೆ್ತ, ದಕಿ್ಷಣಕೆಕೆ : ಕಾಲುವೆ - ಈ ಮಧ್ಯದ ಜಮಿೇನು.

ಸಹಿ/- (ಹ�ಚ್.ದಿವಾಕರ್), ಕಕಿ್ಷದಾರರ ಪರ ವಕಿೇಲರು

ದಿನಾಂಕ : 11.09.2022 ರಿಂದ 17.09.2022
- ಜಯತಿರೀರಾನಾಚಾರ್ ವಡ�ರೀರ್, ದಾವಣಗ�ರ�. 

ವಾರ ಭವಿಷಯಾ 

ಮೆರೀಷ (ಅಶ್ವನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತಿತುಕಾ) 
(ಚೂ.ಚ�ರೀ.ಚ�ೂರೀ.ಲ.ಲ್.ಉ.ಲ�ರೀ.ಲ�ೂ.ಅ.)

ಈ ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಒಳೆ್ಳಯವರು ಹೆೇಗಿದಾದಾರೆೋೇ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟವರೋ ಇದಾದಾರೆ.ಆದರೆ, 
ಅವರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದದಾರೆ ಯಾವ ದಿಕಿಕೆನಿಂದ ಅಪಾಯ ಬರಬಹುದೆಂದು 
ಊಹಿಸುವುದು ಬಲು ಕಠಿಣ. ಅಂರವರ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಕೆಲವಂದನುನು 
ಪಡೆದುಕೆೋಳ್ಳಲು, ಕೆಲವಂದನುನು  ಕಳೆದುಕೆೋಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೆೇಕು. ಸಂಘ-
ಸಂಸೆಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಲೆಕಕೆಪತ್ರಗಳನುನು ಅಚು್ಚಕಟಾ್ಟಗಿಟು್ಟಕೆೋಳು್ಳವುದು 
ಮೇಲು. ಆರ್ಮುಕ ಸಿಥೆತಿಗತಿ ಮಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವೆೈಭವೇಪೆೇತವಾದ ಜೇವನಕೆಕೆ 
ಕಡಿವಾಣಹಾಕುವುದು ಮೇಲು. ಸೆೋೇಮ-ಮಂಗಳ-ಗುರು-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ವೃಷಭ (ಕೃತಿತುಕಾ, 2,3,4, ರ�ೂರೀಹಿಣಿ, ಮೃಗ 1,2)
(ಇ.ಉ.ಎ.ಒ.ವ.ವಿ.ವು.ವ�.ವರೀ)
ಕುಟುಂಬದ  ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ  ಅದರಲೋಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 

ಬಂಧುಗಳಿಂದಲೆೇ ಭಾರಿೇ ಮೊೇಸ ಹೆೋೇಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ, ಸಾಕಷು್ಟ ಎಚ್ಚರದಿಂದ 
ವ್ಯವಹರಿಸಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪೇಡಿಸುತಿ್ತದದಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿೇಘ್ರದಲ್ಲಿಯ್ೇ 
ಉಪಶಮನ ದೆೋರೆಯಲ್ದೆ, ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕೆಕೆ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಉದಾಸಿೇನತೆಬೆೇಡ, 
ಮಲಲಿಯುದ್ಧ ಪ್ರವಿೇಣರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವ ಅತು್ಯತ್ತಮ 
ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲ್ವೆ. ಸೆೋೇದರನೆೋಂದಿಗಿದದಾ ಮನಸಾ್ತಪವು, ಹಿರಿಯರ ಹಿತ 
ವಚನಗಳಿಂದಾಗಿ ದೋರವಾಗಲ್ದೆ. ರೆೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ತ ಬೆಲೆ ದೆೋರೆಯಲ್ದೆ.
ಗುರು ಚರಿತೆ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ. ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳು,

ಮಿಥ್ನ (3,4, ಆರಿದಾ್, ಪುನವನಾಸ್ 1,2,3)
(ಕ.ರ್.ಕ್.ಘ, ಔ, ಚ.ಕ�.ಕ�ೂರೀ.ಹ.)

ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಗು ತೋರಿಸುತಿ್ತದದಾ ಅನಪೆೇಕಿ್ಷತ 
ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನುನು, ಜಾಣತನದಿಂದ ದೋರ ಮಾಡುವಿರಿ. ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ 
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದರೋ, ಲಾಭಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟಕಕೆಷೆ್ಟ. ಹಳೆೇ 
ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಸಕಾಮುರಿ ನ್ಕರರಿಗೆ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷು್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರಲ್ದುದಾ, ಉಳಿತಾಯದ ಬಗೆಗೆ ತುಸು ಆಲೆೋೇಚಿಸಬಹುದು. 
ಆಸಿ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ 
ದೆೋರೆಯಲ್ದೆ. ಅದನುನು ಸದುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕೆೋಳಿ್ಳ. ಬಾಲ್ಯಮಿತ್ರರ ಭೆೇಟಿಯಾಗಲ್ದೆ. 
ಭಾನು-ಸೆೋೇಮ-ಬುಧ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ಕಕಾನಾಟಕ (ಪುನ 4, ಪುಷಯಾ, ಆಶ�ಲೆರೀಷ)
(ಹಿ.ಹ್.ಹ�.ಹೂ.ಡ.ಡಿ.ಡ್.ಡ�.ಡ�ೂರೀ)
ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ವಿನಾಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಹೆೋೇಗುತಿ್ತದದಾ ಭೋ 

ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಸಾ್ತಪವು, ಈ ವಾರ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಗಲ್ದೆ. ಹಣ ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳು 
ನಿಮ್ಮ ಕೆೈ ಸೆೇರಲ್ವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹಿಣಿಯರು  ಆಡಬಹುದಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದಾಗಿ, 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೆೇರಿದ ವಾತಾವರಣ ಮೋಡಲ್ದೆ. ಹಿರಿಯರು ಇದಕೆಕೆ ಅವಕಾಶ 
ಕೆೋಡದಂತೆ ನೆೋೇಡಿಕೆೋಳು್ಳವುದು ಮೇಲು. ಮತೆೋ್ತಬಬಾರ ಬಗೆಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ಧಕೆಕೆ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸ 
ಸುಖಕರವಾಗಿರಲು, ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲ್. ಸಾಧು-ಸಂತರ ಸೆೇವೆ ಮಾಡಿ, 
ಸೆೋೇಮ-ಬುಧ-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳು,

ಸಿಂಹ ( ಮಘ, ಪುಬ್, ಉತತುರ 1)
(ಮ.ಮಿ.ಮ್.ಮೊರೀ.ವ�.ಟ.ಟಿ.ಟ್.ಟ�)
ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಜವಾಬಾದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಕೆೋಂಡ ಹೆೋಸ ಯೇಜನೆಗಳನುನು 

ಅಚು್ಚಕಟಾ್ಟಗಿ ನಿವಮುಹಿಸುವಿರಿ ಮತು್ತ ಅದಕೆಕೆ ಬೆೇಕಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಹಲವು 
ಮೋಲಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರಲ್ದೆ. ವಿದಾ್ಯರ್ಮುಗಳು ಕಿ್ರೇಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 
ಅತು್ಯತಾಲ್ಹ ತೆೋೇರುವರು ಮತು್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವರು, ಬಾಕಿಯಿರುವ 
ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಆದಷು್ಟ ಬೆೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು  ಪ್ರಯತಿನುಸಿ. 
ಸಹೆೋೇದೆೋ್ಯೇಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ ಅರಿವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೆೇಳುವರು. 
ಆದಾಯದ ಮೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲ್ದೆ. ಪುಣ್ಯಕೆ್ಷೇತ್ರಗಳ ದಶಮುನಭಾಗ್ಯ 
ದೆೋರೆಯಲ್ದೆ. ಭಾನು-ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಶುಭ ದಿನಗಳು,

ಕನಾಯಾ (ಉತತುರಾ 2,3,4, ಹಸಾತು, ಚಿತಾತು 1,2)
(ಟ�ೂರೀ.ಪ.ಪಿ.ಪು.ಷ.ಣ.ಠ.ಪ�.ಪರೀ)

ಕಳೆದವಾರ ಹಲವು ಸನಿನುವೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆಯವರಿಂದ ಮೊೇಸ ಹೆೋೇಗಿದದಾ ನಿೇವು, 
ಈ ವಾರ ಅಷೆ್ಟೇ ಚಾಲಾಕಿತನದಿಂದ ವತಿಮುಸುವಿರಿ. ಅನಿರಿೇಕಿ್ಷತವಾಗಿ ಬರಲ್ರುವ, 
ಹೆೋಸ ಜವಾಬಾದಾರಿಗಳನುನು ಹೆೋೇರಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಈಗಲೆೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು 
ಮೇಲು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಲು, ಸಾಕಷು್ಟ ಹೆೋಸ ಯೇಜನೆಗಳನುನು 
ತಯಾರಿಸುವಿರಿ. ವಿದಾ್ಯವಂತರಾದ ತರುಣಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೆೇತನದ ನ್ಕರಿ ಸಿಗಲ್ದೆ. 
ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ ಇಷ್ಟರಲೆಲಿೇ ಕೋಡಿಬರಲ್ದೆ. ದೆೈನಂದಿನ ಜೇವನಕೆಕೆ 
ಬೆೇಕಾಗುವಷು್ಟ ಆದಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಂತೆಬೆೇಡ. ವಿದಾ್ಯರ್ಮುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ 
ದಿನಗಳು. ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ತ್ಲಾ (ಚಿತಾತು 3,4, ಸಾ್ವತಿ, ವಿಶಾಖ 1,2,3)
(ರ.ರಿ.ರ್.ರ�.ರ�ೂ.ತ.ತಿ.ತ್.ತ�.)
ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದರಲೋಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಬೆೇಡಿಕೆ 

ಹೆಚು್ಚವುದಲಲಿದೆೇ, ಆದಾಯವೂ ವೃದಿ್ಧಸಲ್ದೆ. ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಗನಿಂದ 
ನಿಮಾಮುಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಧನ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲ್ದೆ. ಕೃಷ 
ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಲ್ದೆ. ಮಡದಿ, ಮಕಕೆಳ 
ದುಂದುವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆೋಂದು ಕಡಿವಾಣವಿರಲ್,  ಕೆೈಗಾರಿಕೆೋೇದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಿಮುಕರ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಎದುರಾಗಲ್ವೆ. ವಿದಾ್ಯರ್ಮುಗಳ ಅಲಕೆ್ಷಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರಾರಣ ಮಟ್ಟದ 
ಫಲ್ತಾಂಶ ಬರಲ್ದೆ. ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲಲಿದ 
ಕೆಲಸವಾಗಲ್ದೆ. ಸೆೋೇಮ-ಶುಕ್ರ-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ವೃಶ್ಚಕ (ವಿಶಾಖ 4, ಅನೂ, ಜ�ರೀಷ್ಠ)
(ತ�ೂ.ನ.ನಿ.ನ್.ನ�.ನ�ೂರೀ.ಯ.ಯಿ.ಯ್.)
ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಸಾಕಷು್ಟ ಆದಾಯವಿದದಾರೋ ಲೆಕಕೆಕೆಕೆ ಸಿಗದ ಮತು್ತ ಮಿತಿ 

ಮಿೇರುತಿ್ತರುವ ಮಡದಿ ಮಕಕೆಳ ಖಚುಮು-ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗದೆೇ 
ಹೆೋೇಗಬಹುದು. ಹೆೋಸ ಯೇಜನೆಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೆೋರತೆಯಿಂದ ಸೆೋರಗದಂತೆ 
ನೆೋೇಡಿಕೆೋಳಿ್ಳ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನ್ಕರರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 
ಸಾಲ ತಿೇರಾವಳಿಗೆೋಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ದುರುಪಯೇಗವಾಗದಂತೆ 
ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಮೇಲು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಂದ ಗುಂಪು 
ನಿವಮುಹಣೆಯ ಜವಾಬಾದಾರಿ ಹೆೋೇರುವಂತೆ ಆದೆೇಶ ಬರಲ್ದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ 
ದಿನಗಳು. ಭಾನು-ಮಂಗಳ-ಗುರು-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ಧನಸ್ಸಾ (ಮೂಲ, ಪೂವಾನಾಷಾಡ, ಉತತುರಾಷಾಡ) 
(ಯೆ.ಯರೀ. ಬ.ಬಿ.ಬ್.ಧ.ಫ.ಡ.ಬ�.)
ಸಾಧಕರಿಗೆ, ಸತತ ಪ್ರಯತನುದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಚಿಕಕೆಮಕಕೆಳ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದ ಕಡೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಗಮನಕೆೋಡುವುದು 
ಉತ್ತಮ. ಆರ್ಮುಕ ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದದಾರೋ ರಾಮಿಮುಕ ಕಾಯಮುಗಳಿಗೆ ದಾನ 
ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸುಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮಯಾಗುವುದಿಲಲಿ. ವಾ್ಯಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಬಂಡವಾಳ ಹೋಡಿರುವವರು, ಎದುರಾಳಿಗಳಿಂದ ತಿೇವ್ರತರವಾದ ಪೆೈಪೇಟಿಯನುನು 
ಎದುರಿಸಬೆೇಕಾದಿೇತು. ಮತೆೋ್ತಬಬಾರ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಪ್ರವೆೇಶ 
ಮಾಡಬೆೇಡಿ. ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನವನುನು ಎದುರಿಸಬೆೇಕಾದಿೇತು. ವೆೈದ್ಯರ 
ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲ್ದೆ. ಭಾನು-ಸೆೋೇಮ-ಗುರು-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ಮಕರ (ಉತತುರಾಷಾಢ 2,3,4, ಶ್ವಣ, ಧನಿಷಾ್ಠ 1,2)
(ಜ�ೂ.ಜ.ಜಿ.ಜ�.ಶ.ಶ್.ಶ�ರೀ.ಶ�ೂರೀ.ಗ.ಗಿ)
ಗೃಹ ನಿಮಾಮುಣ ವಸು್ತಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ವಹಿವಾಟು ಹೆಚಿ್ಚ, ಅಧಕ 

ಲಾಭವಾಗಲ್ದೆ. ಮಡದಿಯ ಆರೆೋೇಗ್ಯದಲ್ಲಿ  ಸಾಕಷು್ಟ ಸುರಾರಣೆಯಾಗಲ್ದೆ. ಮಗಳ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಆಸಿ್ತ ವಿಭಾಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಮಧ್ಯಸಥೆರಾಗಬೆೇಕಾದಿೇತು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಅರಾ್ಯತ್ಮದ ಕಡೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಒಲವು ತೆೋೇರುವರು. ಅನೆೇಕ 
ವಿದಾ್ವಂಸರ, ಅರಾ್ಯತ್ಮ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಕೃಷಕರಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲಲಿದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ, 
ಅವರ ದೆೇಹ ದಣಿಯಲ್ದೆ. ಸಕಾಲ್ಕ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಅತಾ್ಯವಶ್ಯಕ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಠಿಣ ನಿರಾಮುರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳದೆೇ ಬೆೇರೆ ಉಪಾಯವಿಲಲಿ. ಆದಾಯದದಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷು್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲ್ದೆ. ಸೆೋೇಮ-ಬುಧ-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

 ಕ್ಂಭ (ಧನಿಷಾ್ಠ, ಶತಭಿಷಾ, ಪೂವಾನಾಭಾದ್ 1,2,3)
(ಗ್.ಗ�.ಗ�ೂ.ಸ.ಸಿ.ಸ್.ಸ�.ಸ�ೂರೀ.ದ)
ರೆೈತಾಪ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜಮಿೇನು ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯವನುನು, ಕೆಲಕಾಲ 

ಮುಂದೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹುಶ್ರದೆ್ಧ ಹಾಗೋ ಶ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭಸಿದದಾ 
ಹೆೋಸ ಯೇಜನೆಗಳು ಇನುನು ಮುಂದೆ ಫಲಕೆೋಡಲು ಆರಂಭಸಲ್ವೆ. ರಿಯಲ್ 
ಎಸೆ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಧಕ ಲಾಭವಾಗಲ್ದೆ. ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆ 
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲ್ದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ 
ವರಿಷ್ಠರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಕೆೇಳಬೆೇಕಾದಿೇತು. ಮಂದಗತಿಯ ಆದಾಯ 
ನಿಮ್ಮ ಕೆೋೇರಿಕೆಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸಲು ಸಾಕಾಗದೆೇ ಹೆೋೇಗಬಹುದು. ಬುಧ-ಶುಕ್ರ-ಶನಿ-
ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ಮೀನ (ಪೂವಾನಾಭಾದ್ 4, ಉತತುರಾಭಾದ್, ರ�ರೀವತಿ)
(ದಿ.ದ್.ಖ.ಝ.ಥ.ದ�.ದ�ೂರೀ.ಖ.ಚ.ಚಿ.) 
ನಿವೃತಿ್ತಯಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಉಳಿಕೆ ಬಗೆಗೆ ಈಗಲೆೇ 

ಒಂದು ಯೇಜನೆಯನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮೇಲು. ಬಯಸಿದ ವಸು್ತಗಳನುನು 
ಕೆೋಂಡುಕೆೋಳು್ಳವಷು್ಟ ಆರ್ಮುಕ ಮುನನುಡೆ ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮದಾಗಲ್ದೆ. 
ತಾಯಿಯ ಆರೆೋೇಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸುರಾರಣೆ ಮನಸಿಲ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲ್ದೆ. 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮುಗಳ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನುನು ಕಂಡು ಪೇಷಕರು ಹೆಮ್ಮ ಪಡುವರು. 
ಸಂಗಿೇತಗಾರರಿಗೆ, ಅದರಲೋಲಿ, ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರೇತಾಲ್ಹ 
ದೆೋರೆಯಲ್ದೆ. ಕತಮುವ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಕಾಲ ದೋರದೋರುಗಳಿಗೆ, 
ಹೆೋೇಗಲೆೇಬೆೇಕಾಗಬಹುದು. ಸೆೋೇಮ-ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಭ ದಿನಗಳು.

ವಿಶ�ರೀಷ ದಿನಗಳು :  ದಿನಾಂಕ:-11-9-2022 ಭಾನ್ವಾರ ಪಕ್ಷಮಾಸ ಆರಂಭ.
ದಿನಾಂಕ:- 14-9-2022 ಬ್ಧವಾರ ಮಹಾಭರಣಿ.

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ಕಟಣ�
ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಿಕು ಅಮರಾವತಿ ಗಾ್ರಮದ ಸವೆಮು ನಂಬರ್ 40/1ರಲ್ಲಿ 

4 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮಿೇನು 30.07.2021ರಂದು ಅಮರಾವತಿ 
ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣದ ಕ್ರಯದ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ 
ನನನು ಮತು್ತ ಇತರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ 
ಯಾರದಾದಾದರೋ ತಂಟೆ-ತಕರಾರು, ಋಣಭಾರ ಹಕುಕೆಗಳು ಇದದಾಲ್ಲಿ 21 
ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಲ್ಖಿತ ರೋಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳೆೋಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ವಿಳಾಸಕೆಕೆ ಕಳಿಸತಕಕೆದುದಾ. 

ಜಗದಿರೀಶ ಹ�ಗಡ�, ನಂ. 713, ಜ�ರೀಡ್ ಗಾಡನಾನ್ ಸಾದಹಳಿಳ, 
ದ�ರೀವನಹಳಿಳ ತಾಲೂಲೆಕ್, ಬ�ಂಗಳೂರ್ ಗಾ್ಮಾಂತರ - 562 110

ದಾವಣಗೆರೆ ಲೆೇಬರ್  ಕಾಲೆೋೇನಿ  ವಾಸಿ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಮನ್  
ಆಗಿ ಕಾಯಮು ನಿವಮುಹಿಸುತಿ್ತದದಾ ಶಿ್ರೇ 
ಜಯಣ್ಣ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 10.9.2022ರ 
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.45 ಕೆಕೆ  
ನಿಧನರಾದರು. ಅಪಾರ ಬಂಧು-
ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ಯು ದಿನಾಂಕ 11.9.2022ರ  
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಸಿಟಿ ಲೆೇಬರ್  ಕಾಲೆೋೇನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ .
ಹೆಚ್ .ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ವಾರ್ ಮನ್  ಶ್ರೀ ಜಯಣ್ಣ 
ನಿಧನ

ಚಿರೀನಾ ವಾಯಾಸಂಗಕ�್ಕ ತ�ರಳುವವರಿಗ� ಎಚ್ಚರಿಕ�
(1ನ�ರೀ ಪುಟದಿಂದ) ವಿದೆೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಸೋಚನೆಗಳು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ 
ಪಡೆದುಕೆೋಂಡಿವೆ.

ಚಿೇನಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತೆರಳುವವರು 
ಕಡಿಮ ಫಲ್ತಾಂಶವನುನು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆೇ, 
ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕೆ ತೆರಳುವವರು ಚಿೇನಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಯುವುದೋ 
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆಯೋ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷಟ್ರಪತಿಯಿಂದ 
ದಸರಾ 
ಉದಾಘಾಟನ�
(1ನ�ರೀ ಪುಟದಿಂದ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ವಿವೆೇಚನೆಗೆ 
ಬಿಡಲಾಗಿತು್ತ. ಸುದಿೇಘಮುವಾಗಿ 
ಯೇಚಿಸಿ ದೆೇಶದ ಪ್ರರಮ 
ಪ್ರಜೆಯನುನು ಉದಾಘಾಟನೆಗೆ 
ಕರೆಯಲು ತಿೇಮಾಮುನಿಸಿ,  
ಅವರ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಪತ್ರ 
ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ. ಸೆ.26ರಂದು 
ನಡೆಯುವ ದಸರಾ 
ಉದಾಘಾಟನೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ 
ಒಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪತ್ರ 
ಬರೆದಿದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಬೆೋಮಾ್ಮಯಿ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಪಾಕ್ ಪ್ವಾಹ : ಜಿಡಿಪಿ ಶ�ರೀ.3ಕ�್ಕ ಕ್ಸಿತ
(1ನ�ರೀ ಪುಟದಿಂದ) ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 2 ಕೆೋೇಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ 
ಪರಿಣಮವಾಗಿತು್ತ. ಈ ಬಾರಿ 3.30 ಕೆೋೇಟಿ ಜನರು ಪ್ರವಾಹಕೆಕೆ 
ಸಿಲುಕಿದಾದಾರೆ. 6 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನೆರವು ಕೆೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ದಿ ಡಾನ್ 
ಪತಿ್ರಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 17 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 
6,600 ಕಿ.ಮಿೇ. ರಸೆ್ತ ಹಾಗೋ 269 ಸೆೇತುವೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಇತಿ್ತೇಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲಾಲಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ ಉಪ ಪ್ರರಾನ 

ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರೋ, 
ನಮ್ಮ ಆತಿ್ಮೇಯ ಒಡನಾಡಿಗಳೂ ಆದ 

ಶ್ೋ ಜ್.ಸಿ.ರಮೋಶ್ 
ಅವರು, ದಿನಾಂಕ 10.09.2022 

ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದುದಾ, 
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ 

ನಿೇಡಲೆಂದು ಹಾಗೋ ಅವರ 
ಅಗಲ್ಕೆಯ ದುಃಖವನುನು ಭರಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನುನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವಗಮುಕೆಕೆ 

ದಯಪಾಲ್ಸಲೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪಾರಮುನೆ.

ಬಿ.ವಿ.ಚಿಂದ್ಶ�ೋಖರ್ ಮತುತು ಕುಟುಿಂಬ ವಗ್ಗದವರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜನತಾ ಬಜಾರ್

ಮಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತುತು ಹಾಲಿ ನಿರ�ೋ್ಗಶಕರು, 
ಡಿಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್, ರಾವಣಗ�ರ�

ಭಾವಪೂಣ್ಗ ಶ್ರಾಧಿಂಜಲಿ
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PÉÆÃ¸ïð «±ÉÃµÀvÉUÀ¼ÀÄ:

r¥ÉÆèÃªÀiÁ £ÀAvÀgÀ...?
GzÉÆåÃUÀ
G£ÀßvÀ ²PÀët
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¥ÀæªÉÃ±À DºÀðvÉ:
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GzÉÆåÃUÀªÀPÁ±À

±ÉÃ.
90gÀµÀÄÖ
¥sÀ°vÁA±À

PÉ®ªÉÃ 
¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ 
ªÀiÁvÀæ

(£ÉÃgÀ 2£ÉÃ ªÀµÀðPÉÌ ¥ÀæªÉÃ±À)
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Lateral Entry
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ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬ್ಬನ್ ಕೆೋ�-ಆಪರೆ�ಟಿವ್ ಬಾ�ಂಕ್ ಲಿ.,
ಪ್ಧಾನ ಕಚ�ರೀರಿ : ಅಂಚ� ಪ�ಟಿಟಗ� ಸಂಖ�ಯಾ 217, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ�ತು, ಗಾಂಧಿ ಸಕನಾರ್ ಹತಿತುರ, ದಾವಣಗ�ರ� - 577 002. ಪರೀ. : 272540, 272541

ಕಾಯನಾನಿವಾನಾಹಕ ಮಂಡಲ್ ಸದಸಯಾರ್ :

ಶ್ರೀ ಮತಿತುಹಳಿಳ ವಿರೀರಣ್ಣ
ನಿದೆೇಮುಶಕರು

ಶ್ರೀ ಕ�ೂರೀಗ್ಂಡಿ ಬಕ�್ಕರೀಶಪಪಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಅಂದನೂರ್ ಮ್ಪಪಾಣ್ಣ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಪಲಾಲೆಗಟಿಟ ಶವಾನಂದಪಪಾ
ನಿದೆೇಮುಶಕರು

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಚಂದ್ಶ�ರೀಖರ್
ನಿದೆೇಮುಶಕರು

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್. ಜಯರ್ದ�್ರೀಶ್
ನಿದೆೇಮುಶಕರು ಮತು್ತ

ವ್ಯವಸಾಥೆಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ದ�ರೀವರಮನಿ ಶವಕ್ಮಾರ್
ನಿದೆೇಮುಶಕರು ಮತು್ತ 

ವ್ಯವಸಾಥೆಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಅಜ್ಂಪುರ ಶ�ಟ್್ 
ವಿಜಯಕ್ಮಾರ್

ನಿದೆೇಮುಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ರ�ರೀಖ  
ಎಂ. ಚಿಗಟ�ರೀರಿ
ನಿದೆೇಮುಶಕರು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ
ನಿದೆೇಮುಶಕರು

ಶ್ರೀ ಕಂಚಿಕ�ರೀರಿ ಮಹ�ರೀಶ್
ನಿದೆೇಮುಶಕರು ಮತು್ತ  

ವ್ಯವಸಾಥೆಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ನಲೂಲೆರ್ ಎಸ್. ರಾಘವ�ರೀಂದ್
ನಿದೆೇಮುಶಕರು

ಶ್ರೀ ಇ.ಎಂ. ಮಂಜ್ನಾಥ
ನಿದೆೇಮುಶಕರು

ಶ್ರೀ ವಿ. ವಿಕ್ಮ್ 
ನಿದೆೇಮುಶಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ಆರ್. ಅಚನಾನ
ನಿದೆೇಮುಶಕರು

ಶ್ರೀ ಮ್ಂಡಾಸ್  ವಿರೀರ�ರೀಂದ್ 
ಚಾಟನಾಡ್ನಾ ಅಕೌಂಟ�ಂಟ್

ವೃತಿ್ತಪರ ನಿದೆಮುೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಕಣವಿ ಮಲ್ಲೆಕಾಜ್ನಾನ್ 
ವರ್ರೀಲರ್

ವೃತಿ್ತಪರ ನಿದೆಮುೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಬ�ಳಗಾವಿ ಬಸವರಾಜಪಪಾ
ಚಾಟನಾಡ್ನಾ ಅಕೌಂಟ�ಂಟ್

ವ್ಯವಸಾಥೆಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಜಂಬಗಿ ರಾಧ�ರೀಶ್ 
ತ�ರಿಗ� ಸಲಹ�ಗಾರರ್

ವ್ಯವಸಾಥೆಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಕ�. ಕ�ೂಟ�್ರೀಶ್ 
ಸಾಫ್ಟ ವ�ರೀರ್  ಇಂಜಿನಿಯರ್ 

ವ್ಯವಸಾಥೆಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಆರಾಧಯಾಮಠ್
ಪ್ರರಾನ 

ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಲ�ಲೆರೀಶ್
ಉಪ ಪ್ರರಾನ
 ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು

ಡಿ.ವಿ. ಆರಾಧಯಾಮಠ್ , ಪ್ಧಾನ ವಯಾವಸಾಥಾಪಕರ್ಅಂದನೂರ್ ಮ್ಪಪಾಣ್ಣ, ಉಪಾಧಯಾಕ್ಷರ್ಕ�ೂರೀಗ್ಂಡಿ ಬಕ�್ಕರೀಶಪಪಾ, ಅಧಯಾಕ್ಷರ್

ಬಾ�ಂಕಿನ ಷೆ�ರುದಾರರ ಗಮನಕೆಕೆ
ಮಾನಯಾ ಸದಸಯಾರಿಗ� ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ವುದ�ರೀನ�ಂದರ� ಬಾಯಾಂರ್ನ 2021-22ನ�ರೀ ಸಾಲ್ನ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭ�ಯನ್್ನ ದಿನಾಂಕ 11.09.2022ರ ಭಾನ್ವಾರದಂದ್ ಬ�ಳಿಗ�್ಗ 11.30 ಗಂಟ�ಗ� 

ನಗರದ ಶ್ರೀ ಗ್ಂಡಿ ಮಹಾದ�ರೀವಪಪಾ ಕಲಾಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲೆ ನಡ�ಸಲಾಗ್ವುದ್, ಮಾನಯಾ ಸದಸಯಾರ್ ಸಕಾಲಕ�್ಕ ಸಭ�ಗ� ಆಗಮಿಸಬ�ರೀಕಾಗಿ ಕ�ೂರೀರಿದ�.

ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 10 - 
ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ವಿರಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣಗೆ ೆ ದೆೋಡ್ಡಬಳಾ್ಳಪುರದಲ್ಲಿ 
ನಡದೆ ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಬಿಜಪೆ ಚುನಾವಣಾ ರಣ ಕಹಳೆ 
ಮೊಳಗಿಸಿದ.ೆ

ಬಿಜಪೆ ಆಡಳಿತಕೆಕೆ ಮೋರು 
ವಷಮು ಪೂರೆೈಸಿದ ಹಿನೆನುಲಯೆಲ್ಲಿ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದದಾ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಜನ ಸಾಗರವನುನು ನೆೋೇಡಿದ 
ನಾಯಕರು, ಇಲ್ಲಿಂದಲೆೇ ಪೂಣಮು 
ಬಹುಮತದೆೋಂದಿಗ ೆಮತೆ್ತ ಅಧಕಾರ 
ಹಿಡಿಯುವ ಘೆೋೇಷಣ ೆಮಾಡಿದರು.

ಇದಕಾಕೆಗಿ ಇಡಿೇ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ 
ಇಂತಹ ಸಮಾವೆೇಶಗಳನುನು ಹಮಿ್ಮ 
ಕೆೋಂಡು ಕೆೇಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮು 
ರದ ಸಾಧನಗೆಳನುನು ಜನರ ಮುಂದಿಟು್ಟ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡುವು 
ದಾಗಿ ಗುಡುಗಿದರು. ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವ 
ರಾಜ ಬೆೋಮಾ್ಮಯಿ, ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ 
ಸ್ಮಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ಮಾಜ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ, ರಾಜಾ್ಯ 
ಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿೇಲ್ 

ಅವರು, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮತು್ತ ಅದರ 
ನಾಯಕರನುನು ತರಾಟಗೆೆ 
ತಗೆದೆುಕೆೋಂಡರು.

ಕೆೇಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಡಬಬಾಲ್ ಎಂಜನ್ ಸಕಾಮುರ 
ಇರುವುದರಿಂದಲೆೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅಭವೃದಿ್ಧ ಪವಮು ನಡಯೆುತಿ್ತದ ೆಎಂದು 
ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಮುಸಿಕೆೋಂಡರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕರು ಕೋಸು 
ಹುಟು್ಟವ ಮುನನುವೆೇ, ಅಧಕಾರಕೆಕೆ 
ಬರುತೆ್ತೇವ ೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮಯಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಸಾಥೆನಕಾಕೆಗಿ ಕಚಾ್ಚಟ 
ಆರಂಭಸಿದಾದಾರ.ೆ

ಅವರು ಭ್ರಮಯಲ್ಲಿ 
ತೆೇಲುತಿ್ತರಲ್ ನಾವು 150ಕೋಕೆ ಹಚೆು್ಚ 
ಕೆ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೆೇರಿ ಭಾರಿಸಿ 
ಪಕ್ಷವನುನು ಮತೆ್ತ ಅಧಕಾರಕೆಕೆ 
ತರುತೆ್ತೇವ.ೆ ಇದಕಾಕೆಗಿ ಇನೋನು 
ವಿರಮಿಸುವ ಪ್ರಶೆನುಯ್ೇ ಇಲಲಿ.

ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಸಮಾವೆೇಶ ನಡಸೆಿ 
ಪಕ್ಷವನುನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಡಬಬಾಲ್ 
ಎಂಜನ್ ಸಕಾಮುರದ ಸಾಧನ ೆ ಜನರ 
ಮುಂದಿಟು್ಟ ಮುಂದಿನ ವಿರಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ 

ದೆೋಂದಿಗ ೆ ಅಧಕಾರಕೆಕೆ ಬರುತೆ್ತೇವೆ 
ಎಂದು ವಿಶಾ್ವಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾದಾರ.ೆ

ಕಳದೆ ಮೋರು ವಷಮುಗಳ 
ಸಕಾಮುರದ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಕಾಯಮುಗಳನುನು 
ಜನ ಒಪ್ಪಕೆೋಂಡಿದಾದಾರ ೆ ಎಂಬುದಕೆಕೆ 
ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಕಾಯಮುಕ್ರಮಕೆಕೆ 
ಅಭೋತಪೂವಮು ಬಂೆಬಲ ದೆೋರತೆಿದೆ 
ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬೆೋಮಾ್ಮಯಿ 
ಬಣಿ್ಣಸಿದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮತು್ತ ಮಾಜ ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತಿ್ರ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರನುನು 

ತರಾಟಗೆ ೆ ತಗೆದೆುಕೆೋಂಡರು. ಅನನು 
ಭಾಗ್ಯದ ಅವ್ಯವಹಾರ ತನಿಖೆ 
ನಡಸೆುತಿ್ತದದಾ ಅನುರಾಗ್ ತಿವಾರಿ 
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅನು 
ಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವಿಗಿೇಡಾದರು. 

ಈ ರಿೇತಿಯ ಆಡಳಿತದ 
ಪಾರದಶಮುಕತ ೆ ಹಾಗೋ 
ಅನನುಭಾಗ್ಯಕೋಕೆ ಕನನು ಹಾಕಿದ ಕಿೇತಿಮು 
ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗ ೆ ಸಲುಲಿತ್ತದೆ 
ಎಂದು ವಾಗಾದಾಳಿ ನಡಸೆಿದರು. 
ಅಧಕಾರದ ಆಸಗೆಾಗಿ ಬಹುಮತ 

ಇಲಲಿದಿದದಾರೋ ಜಡೆಿಎಸ್ ಜತೆ 
ಕೆೈಜೆೋೇಡಿಸಿದ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ 
ಸಂವಿರಾನದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವ 
ನೆೈತಿಕತ ೆ ಇದಯೆ್ೇ? ಎಂದು 
ಪ್ರಶಿನುಸಿದರು.

ಬಿಜಪೆ ಜಾತಿ, ಧಮಮು ನೆೋೇಡದೆ 
ರೆೈತರು ಸೆೇರಿದಂತ ೆ ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ವಿದಾ್ಯನಿಧ ಯೇಜನ ೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆದಾೇವ.ೆ 
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜಾಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ  
ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಮಕಕೆಳು ಇತರರಿಗೆ 
ಪೆೈಪೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಯೆಲ್ 
ಎಂಬ ಉದೆದಾೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾಯಮು 
ಕ್ರಮ ರೋಪಸಿದೆದಾೇವ ೆಎಂದರು.

ಕೆೇಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮುರ 
ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನಯೆನುನು 2023 ರ 
ಚುನಾವಣ ೆವೆೇಳಗೆ ೆನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡು 
ತೆ್ತೇವ.ೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಆಶಿೇವಾಮುದ 
ಪಡಯೆುತೆ್ತೇವ ೆ ಎಂದರು. ರೆೈತರ 
ವ್ಯವಸಾಯಕೆಕೆ ಅನುಕೋಲವಾಗಲು 
ಹಾಗೋ ವಚೆ್ಚ ಕಡಿತ ಮಾಡಲು 
ರೆೈತಶಕಿ್ತ ಯೇಜನ ೆ ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ 
ಜಾರಿಗೆೋಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕೆಕೆ ಕಾಯಮುಕತಮುರೆೇ 
ಜೇವಾಳ. ಇತಿ್ತೇಚಗೆೆ 

ದುಷಕೆಮಿಮುಗಳಿಂದ ಹತೆ್ಯಗಿೇಡಾದ 
ನಮ್ಮ ಕಾಯಮುಕತಮು ಪ್ರವಿೇಣ್ 
ನಟೆಾ್ಟರು ಅವರ ಮನಯೆವರಿಗ ೆ ನನನು 
ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದೆೋ್ಯೇಗ 
ಕೆೋಡುವುದಾಗಿ ಘೆೋೇಷಸಿದರು ಇದೆೇ 
ಸಂದಭಮುದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ, ಪಕ್ಷವನುನು 
ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಸಂಘಟಿಸಿ, ಅಧಕಾರಕೆಕೆ 
ತರುವ ಶಪರ ಮಾಡಿದರು.

150ಕೋಕೆ ಹಚೆು್ಚ ಕೆ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಮುಗಳನುನು ಗಲೆ್ಲಿಸಿ ನಾವು 
ಅಧಕಾರಕೆಕೆ ಬರುತೆ್ತೇವ.ೆ ರೆೈತರು, 
ನೆೇಕಾರರು, ಮಿೇನುಗಾರರು 
ಸೆೇರಿದಂತ ೆ ಎಲಾಲಿ ವಗಮುದ ಜನರಿಗೆ 
ಕಳದೆ ಮೋರು ವಷಮುಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿೇಡಿರುವ ಕಾಯಮುಕ್ರಮಗಳಿಂದ 
ಮತೆ್ತ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೆೈಹಿಡಿಯುತಾ್ತರೆ 
ಎಂಬ ವಿಶಾ್ವಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಆಗಿದದಾ 
ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಿಜಪೆ ಮತು್ತ 
ಪ್ರರಾನಿಯವರ ಬಗೆಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾದಾರ.ೆ ವಿರಾನಸಭೆ 
ಅಧವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ ೆತಕಕೆ ಉತ್ತರ 
ಕೆೋಡುತೆ್ತೇವ ೆಎಂದು 

ಜನಸಪಾಂದನ�ಯಲ್ಲೆ ಬಿಜ�ಪಿಯ ಚ್ನಾವಣಾ ರಣಕಹಳ�

ಉತತುಂಗಿ ಕ�ೂಟ�್ರೀಶ್

ಪ್ರಗತಿ ಪರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠತ 
ಬಾಪೂಜ ಕೆೋೇ-ಆಪರೆೇಟಿವ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ 53ನೆೇ 
ವಾಷಮುಕ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಾಸಭ ೆ    ಬಾಪೂಜ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ   ಇಂದು 
ಮರಾ್ಯಹನು 12-30 ಗಂಟಗೆ ೆ  ಜರುಗಲ್ದ.ೆ 
ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೋ ಹಾಗೋ ಶಾಸಕರಾದ 
ಶಾಮನೋರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ  
ವಹಿಸಲ್ದಾದಾರ.ೆ

ಕಳದೆ ಮಾಚ್ಮು 31ಕೆಕೆ ಮುಕಾ್ತಯಗೆೋಂಡ 
2021-22ನೆೇ ಸಾಲ್ನ ಹಣಕಾಸು ವಷಮುದಲ್ಲಿ 
ರೋ. 13.83 ಕೆೋೇಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಮೋಲಕ 
ಬಾಪೂಜ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ದಾವಣಗರೆೆ 
ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳಲೆಲಿೇ ಪ್ರರಮ 
ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ  ಮುಂದುವರದೆಿದುದಾ, ಅಲಲಿದೆೇ ರಾಜ್ಯದ 

ಉನನುತ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆವೆೇ ಕಲೆವು ಸಹಕಾರಿ 
ಬಾ್ಯಂಕುಗಳಲ್ಲಿ  ಒಂದಂೆಬ ಹಗೆಗೆಳಿಕ ೆಸಾಧಸಿದ.ೆ

ಸ್ಪರಾಮುತ್ಮಕ ಹಾಗು ಆರ್ಮುಕ ಪೆೈಪೇಟಿಯ 
ಇಂದಿನ   ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೋ 
ಕೆೋರೆೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ 
ಪ್ರಗತಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದುದಾ, ಬಾ್ಯಂಕಿನ 
ಸದಸ್ಯರು, ಗಾ್ರಹಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲ ೆ ಇಟಿ್ಟರುವ 
ನಂಬಿಕ ೆಮತು್ತ ವಿಶಾ್ವಸ ಮತು್ತ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ  

ಬಾಪೂಜ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಇಷು್ಟ ದೆೋಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ  
ಯಶಸುಲ್ ಮತು್ತ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಕಾಣಲು  
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ,ೆ ಇದಕೆಕೆ  ಜನಪ್ರಯ ಶಾಸಕರು, 
ಸಮರಮು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ 
ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತರುವ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಶಾಮನೋರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಮತು್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೋ ಮಾಜ 
ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಮುನ್ 
ಅವರ ದೋರದೃಷ್ಟ ಹಾಗು ಜನಪರ ಕಾಳಜಯ 
ಸೆೇವಾ ಕಳಕಳಿಯ್ೇ  ಕಾರಣವಾಗಿದ ೆ ಎಂದು  
ನಿದೆೇಮುಶಕರು ಹಷಮು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾದಾರ.ೆ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ ಎಲಲಿ ಶಾಖಗೆಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ಗತಿ ಪಥದಲ್ಲೆ ಬಾಪೂಜಿ ಬಾಯಾಂಕ್  ದಾಪುಗಾಲ್...

ದಾವಣಗರೆ,ೆಸ.ೆ10-ಮಾಜ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಮುನ್ 
ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ  ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿರುವ  ಕನನುಡ, 
ಹಿಂದಿ ಕರೆೋೇಕ ೆ ಗಾಯನ ಸ್ಪರೆಮು, ಕೋಹೋ.. ಕೋಹೋ.. ದಾವ 
ಣಗರೆ ೆಕೆೋೇಗಿಲ ೆಕಾಯಮುಕ್ರಮಕೆಕೆ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೋರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಅವರು ಸಸಿಗ ೆನಿೇರರೆಯೆುವ ಮೋಲಕ ಚಾಲನ ೆನಿೇಡಿದರು. 

ಇಲ್ಲಿನ ಚಿಂದೆೋೇಡಿ ಲ್ೇಲಾ ಕಲಾಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಮರಾ್ಯಹನು  ಏಪಮುಡಿಸಲಾಗಿದದಾ ಕಾಯಮುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಎಸೆಲ್ಸ್ , ಕಲ ೆ ಎಂಬುದು ಕಲೆವೆೇ ಜನರ ಸ್ವತಾ್ತಗಿದದಾ ಕಾಲವೂ 
ಇತು್ತ. ಆದರ ೆ ಈಗ ಅನೆೇಕ ಸಂಘ-ಸಂಸೆಥೆಗಳು ಇಂತಹ 
ಕಾಯಮುಕ್ರಮಗಳನುನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೋಲಕ ಜಾತಿ, ಮತ 
ಮತು್ತ ಪಂರ ಎನನುದೆೇ  ಅನೆೇಕ ಕಲಾವಿದರಿಗ ೆಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸುವ 
ಮೋಲಕ ಉತ್ತಮ ಕಾಯಮು ಮಾಡುತಿ್ತವ ೆಎಂದು ಶಾಲಿಯಾಘಿಸಿದರು.

ಸ್ಪರೆಮುಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ಪಧಮುಗಳಿಗ ೆ ಪ್ರವೆೇಶ ಶುಲಕೆ 
300 ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವುದನುನು ಪ್ರಸಾ್ತಪಸಿದ 
ಎಸೆಲ್ಸ್, ಪುಕಲ್ಟೆ್ಟ ಹಾಡು ಬಾ ಅಂದು್ರ ಜನ ಬರೆೋೇಲಲಿ, ಇಂತಹ 
ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೆೇಶ ಶುಲಕೆ  ಪಡಯೆುವುದು ತಪು್ಪ ಎಂದರು.  ಕೋಹೋ 
ಕೋಹೋ ಕಾಯಮುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 60ಕೋಕೆ ಹಚೆಿ್ಚನ ಕಲಾವಿದರು 
ಪಾಲೆೋಗೆಂಡು ಕನನುಡ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಿೇತಗೆಳನುನು ಹಾಡುವ ಮೋಲಕ 
ಗಮನ ಸಳೆದೆರು. ಸರಿಗಮ ಖಾ್ಯತಿಯ  ಶಿ್ರೇರಾಮ್ ಕಾಸರ್ 
ಹಾಡಿದ `ಶಿವಶಂಕರಾ..' ಹಾಡಿಗ ೆ ಸಭಕರೆೋಂದಿಗೆ 
ವೆೇದಿಕಯೆಲ್ಲಿದದಾ ಅತಿರ್ಗಳೂ ತಲದೆೋಗಿದರು.

ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರರಾನ 
ಕಾಯಮುದಶಿಮು ದಿನೆೇಶ್ ಕ.ೆ ಶಟೆಿ್ಟ, ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಪ್ರತಿಭಗೆಳನುನು 
ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾಯಮುಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದುದಾ, ಚನನುಗಿರಿ 

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿಯೋ ಸಹ ಆಡಿಶನ್ ನಡಸೆಲಾಗುವುದು. ಇದೆೇ 
ದಿನಾಂಕ 22ರಂದು ಗಾ್ರಂಡ್ ಫಿನಾಲ ೆ ನಡಯೆಲ್ದ.ೆ ಚಿತ್ರನಟ 
ದಶಮುನ್ ಅವರ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೆೇತರಿಗ ೆ `ಡಾ.ಪುನಿೇತ್ 
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್' ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಅಲಲಿದೆೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಮುನ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಯೇಗ, ಬಡವರಿಗ ೆ ನರವು ನಿೇಡುವಂತಹ  
ಹಲವಾರು ವಿದಾಯಕ ಕಾಯಮುಕ್ರಮಗಳನುನು ಎಸ್.ಎಸ್.
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಮುನ್  ಅಭಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ದಿನೆೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಕೋಹೋ ಕೋಹೋ ಕಾಯಮುಕ್ರಮದ ನಿದೆೇಮುಶಕ ಸುರೆೇಶ್ 
ಬಾಬು, ತಿೇಪುಮುಗಾರರಾಗಿ ಹಿನೆನುಲ ೆ ಗಾಯಕಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಶೆ್ವೇತಾ, 
ಶಿ್ರೇರಾಮ ಕಾಸರ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು.

ಹಿರಿಯ ಲಕೆಕೆ ಪರಿಶೆೋೇಧಕ ಅರಣಿ ವಿೇರಣ್ಣ, ಹೆೋೇಟಲೆ್ 
ಉದ್ಯಮಿ ಅಣಬೆೇರು ರಾಜಣ್ಣ,  ಪಾಲ್ಕ ೆ ವಿರೆೋೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ನಾಯಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಡಿಗುಡಾಳು, ಪಾಲ್ಕ ೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಸವಿತಾ ಹುಲುಲಿಮನಿ, ಸುರಾ ಇಟಿ್ಟಗುಡಿ, ಚಮನ್ ಸಾಬ್,  
ಹರಿಹರ ಮಾಜ ನಗರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ರೆೇವಣಸಿದದಾಪ್ಪ, ಉದ್ಯಮಿ 
ಉದಯ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜ ಮೇಯರ್ ರೆೇಖಾ 
ನಾಗರಾಜ್,  ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಗಂಗಾ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ, ಸವಿತಾ 
ಮಲೆಲಿೇಶ ನಾಯಕೆ ಮತಿ್ತತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು.

ಎ.ನಾಗರಾಜ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಕಲಾವಿದ ೆ ಆಲದಹಳಿ್ಳ 
ಶೆ್ರೇಯಾ ನಿರೋಪಸಿದರು.  

ಕಲ� ಕ�ಲವ�ರೀ ಜನರ ಸ್ವತಾತುಗಿದದ ಕಾಲವೂ ಇತ್ತು : ಎಸ�ಸಾಸ್

ಸಿರೀರಂ ಕಂಪನಿಗ� ಆನ್ ಲ�ೈನ್ 
ಮೂಲಕ ಕ�ೂರೀಟಿ ರೂ. ವಂಚನ�

ಮುಂಬೆೈ, ಸೆ. 10 – ಲಸಿಕಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸಿೇರಂ ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೋ್ಯಟ್ 
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸಥೆ ಅದರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ವಂಚಕರು ಮಸೆೇಜ್  ಕಳಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ 1 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.ಗಳ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ 
ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಹಾಗೋ ಗುರುವಾರಗಳಂದು ಮಸೆೇಜ್ ಗಳನುನು 
ಕಳಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದುದಾ, 
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪಲ್ೇಸರು ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಅದರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಎಂದು ಹೆೇಳಿಕೆೋಂಡಿದದಾ ವಂಚಕರು, 
ವಾಟ್ಲ್ ಆಪ್ ಮೋಲಕ ಕಂಪನಿಯ ನಿದೆೇಮುಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬಬಾರಾದ ಸತಿೇಶ್ 
ದೆೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮಸೆೇಜ್ ಕಳಿಸಿದದಾರು. ಕೆಲ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ಹಣ ನಿೇಡುವಂತೆ ಅವರು ಕೆೇಳಿದದಾರು.

ಸಿಇಒ ಹಣ ಕೆೇಳಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ದೆೇಶಪಾಂಡೆ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ಖಾತೆಯಂದಕೆಕೆ 1,01,01,554 ರೋ.ಗಳನುನು ಕಳಿಸಿದಾದಾರೆ. ನಂತರವೆೇ 
ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೆೋತಾ್ತಗಿದೆ.

ಮೊಬ�ೈರ್ ಆಪ್ 
ಕಂಪನಿಯಿಂದ 
17 ಕ�ೂರೀಟಿ ರೂ. ವಶ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 10 – 
ಕೆೋಲೆೋಕೆತಾದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಟದ 
ಆಪ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ 
ನಡೆಸಿರುವ ಜಾರಿ ನಿದೆೇಮುಶನಾಲಯ 
17 ಕೆೋೇಟಿ ರೋ.ಗಳ ನಗದು 
ವಶಪಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿದೆ ಎಂದು 
ಅಧಕೃತ ಮೋಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಆಪ್ ಪ್ರವತಮುಕರು 
ರಾಜಕಿೇಯ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು 
ಹೆೋಂದಿದಾದಾರೆಯ್ೇ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ 
ಹಾಗೋ ಈ ಆಪ್ ಹಿಂದೆ ಚಿೇನಾ 
ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಸೆಥೆಗಳೆೇನಾದರೋ 
ಇವೆಯ್ೇ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆಯೋ ತನಿಖೆ 
ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ.

ಮಹಾರಾಷಟ್ರ ; ಗಣ�ರೀಶ ವಿಸಜನಾನ� 
ಅವಘಡದಲ್ಲೆ 19 ಸಾವು

ಮುಂಬೆೈ, ಸೆ. 10 – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೆೇಶ ವಿಸಜಮುನೆ 
ವೆೇಳೆ ನಡೆದ ಅವಘಡಗಳಲ್ಲಿ 19 ಜನ ಸಾವನನುಪ್ಪದಾದಾರೆ.

ಆಗಸ್್ಟ 31ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದದಾ ಗಣೆೇಶೆೋೇತಲ್ವ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ 
ಅಂತ್ಯಗೆೋಂಡಿತು್ತ. ರಾಯಘಡ ಜಲೆಲಿ ಪನೆ್ವೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗಣೆೇಶ ವಿಸಜಮುನೆ 
ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ವಿದು್ಯತ್ ತಂತಿ ಹರಿದು ಬಿದುದಾ 11 ಜನ 
ಗಾಯಗೆೋಂಡಿದಾದಾರೆ. ಗಾಯಗೆೋಂಡವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕಕೆಳು ಸೆೇರಿದಾದಾರೆ.

ಜನಸಪಾಂದನ�ಯಲ್ಲೆ ಪೂಣನಾ ಬಹ್ಮತದ 
ಅಧಿಕಾರದ ಘ�ೂರೀಷಣ�

ಇಂದ್ ಮಹಾಸಭ�

(4ನ�ರೀ ಪುಟಕ�್ಕ)

(4ನ�ರೀ ಪುಟಕ�್ಕ)



ಭಾನ್ವಾರ, ಸ�ಪ�ಟಂಬರ್ 11, 20224

ಮನ� ಲ್ರೀಜ್ ಗ� ಇದ�
ಕೆೋಂಡಜಜಿ ರೆೋೇಡ್, 

RTO ಸಕಮುಲ್  ಹತಿ್ತರ, 
ಸಿಂಗಲ್  ಬೆಡ್  ರೋಂ 

ಹೆೋಸ ಮನೆ ಲ್ೇಜ್ ಗೆ ಇದೆ.
87222 50144, 9731267126

V-MAX ELEVATORS
ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ವಿದಾ್ಯಹಮುತೆ : Engg-Civil & Mech 
Candidate ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಮತು್ತ  ಟೆಲ್ಕಾಲ್ಂಗ್  

ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ವಿದಾ್ಯಹಮುತೆ : PUC & Degree.  ಸಥೆಳ ದಾವಣಗೆರೆ.
ಹಾಗೂ Marketing Technical Candidate 

wanted, BE Mechanical & Electrical & Civil. 
Contact : 89718 37243, 78991 34005

ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�
ದಾವಣಗೆರೆ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ಸಕಮುಲ್, ರಿಂಗ್ ರಸೆ್ತಗೆ 
ಲಗತಾ್ತಗಿರುವ ಡಿ್ರೇಮ್ ಮಾಟ್ಮು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ 
ಎರಡನೆೇ ಅಂತಸಿ್ತನಲ್ಲಿ 3500 ಚದರ ಅಡಿಯುಳ್ಳ 

ಸಥೆಳ ಕಛೆೇರಿ ಉಪಯೇಗಕೆಕೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
ಸಂಪರ್ನಾಸಿ

97385 37517

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�
ಹೆೋಸದಾಗಿ ಕಟಿ್ಟರುವ 2BHK ಪೂವಮು 

ದಿಕಿಕೆನ ಸುಸಜಜಿತ 1ನೆೇ ಮಹಡಿ ಮನೆ ಕೆ.ಬಿ.
ಬಡಾವಣೆ 4ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ಜಂಬಣ್ಣ 

ಕಾಂಪ್ಂಡ್, ಬನಿನು ಮರದ ಎದುರು, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. 

ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಕಿಮುಸಿ

98800 46409

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
# 1818/41-42, SS ಲೆೇಔಟ್ ,  

`ಎ' ಬಾಲಿಕ್ , 6ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ,  
(ಕೆೇಕ್ ವಾಕ್  ಪಕಕೆ), ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಮೊದಲನೆೇ ಮಹಡಿ, 2BHK ಮನೆ
(ಸಸಯಾಹಾರಿಗಳಿಗ� ಮಾತ್)

ಫರೀ. : 90368 30098

ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
25x15 ಅಳತೆಯ ಆಫಿೇಸ್, ಸವಿೇಮುಸ್ ಸೆ್ಪೇರ್ 

ಎಲಾಲಿ ಫನಿೇಮುಚರ್ ಗಳೆೋಂದಿಗೆ ಬಾತ್  ರೋಂ ಇರುವ 
ಮೊದಲನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಎರಡನೆೇ 

ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಫನಿೇಮುಚರ್ ಗಳೆೋಂದಿಗೆ 
15x20 ರ ರೋಂ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 

ನಂ. 066, 2ನ�ರೀ ಮೆರೀನ್, 1ನ�ರೀ ಕಾ್ಸ್, ನಿಜಲ್ಂಗಪಪಾ ಬಡಾವಣ�

94483 45698

ಟ�ೈಪಿಸ್ಟ ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�
ಹೆೋಸ ಕೆೋೇಟ್ಮು ಎದುರು ಇರುವ ಡಿ.ಟಿ.ಪ. 

ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ 50% ಕಮಿೇಷನ್ ಆರಾರದ ಮೇಲೆ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳಾ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಟೆೈಪಸ್್ಟ 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ನುರಿತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ. 

98445 28109
94482 33070

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಬ�ರೀಕಾಗಿದ�
2 BHK ಹೆೋಸ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 

ಬೆೇಕಾಗಿದೆ. (ಪೂವಮು, ಪಶಿ್ಚಮ, ಉತ್ತರ) 
ಕಾರ್ ಪಾಕಿಮುಂಗ್ ಇರುವ ಮನೆ MCC A 

& B, S.S. Layout, A&B, ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದೆ.

Agent : 95385 65909

ಡೂಯಾಪ�ಲೆಕ್ಸಾ ಮನ� ಲ್ರೀಸ್ ಗ� ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
3 BHKಡೋ್ಯಪೆಲಿಕ್ಲ್ 

ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಸ್ (ಪೂವಮು) 
3 ಅಟಾ್ಯಟ್ ಬಾತ್ ರೋಂ ಇರುವ 

ಮನೆ, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಲ್ೇಸ್ Or ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

Agent : 95385 65909

ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�
ಜೆರಾಕ್ಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು / 
ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ.

94481 54682

WANTED TEACHERS
For Nursery & Primary 

School  
English Fluency is Must 

Contact : 
99864 52865
86185 42230

ಮನ� ಮಾರಾಟಕ�್ಕ
ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ 30x40 ಡಬಲ್ ಫಲಿೇರ್, 

30x40 ಮೋರು ಫಲಿೇರ್, MNK 30x40 
ಡೋ್ಯಪೆಲಿಕ್ಲ್ 20x30 ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ರೆೋೇಡ್ 

ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟಕೆಕೆ 

ಏಜ�ಂಟ್ ಶಾಂತಪಪಾ ಪೂಜಾರಿ
99647 29123

Wanted 
ANJUM  DEGREE COLLEGE 
B.S Nagara, Davanagere- 2. 
Required Clerks - 03 
Computer Knowledge Must.
97437 00743
97402 65935

2 BHK Flat 
For Sale
(MCC B BLOCK)

Contact :

99001 18054
96863 96992

2 ಬ�ಡ್ ರೂಂ ಫಾಲೆಯಾಟ್ ಮಾರಾಟರ್್ಕದ�.

ಸ�ೈಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟರ್್ಕವ�
ಹರಿಹರ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೋಡಾ ಅಪೂ್ರವ್್ಡ  
ಸೆೈಟುಗಳು ವಿಶೆೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ

 ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ. Rs.1099sq.ft ಹಾಗೋ
 ಸುಲಭ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. 30•40, 30•50

98441 24217, 94481 55202 
86603 11021, 93431 10009 

WANTED 
Experienced Tution 

teacher for 9th standard 
CBSE who can come 

home & teach.

88845 64642

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
3BHK ಮೊದಲನೆೇ ಮಹಡಿ ಮನೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ/
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸಿ.ವಿ 

ಶಿವಕುಮಾರ್ , ಬಳಾ್ಳರಿ ಸಿದದಾಮ್ಮ ಪಾಕ್ಮು  
ಹತಿ್ತರ, ಕೆ.ಬಿ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. 

81478 74601
ಸ್ವಂತ ಬೆೋೇರ್ ವೆಲ್  ಇದೆ. 
ಕಛೆೇರಿಗೋ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�
ಸೆೇಲ್ಲ್ ಮನ್  ಹಾಗೋ  ಡಿಲೆವರಿ 

ಬಾಯ್ಲ್  ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.  
ಅನುಭವವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ, ಸಂಪಕಿಮುಸಿ: 

ಮಣಿಕಂಠ ಏಜ�ನಿಸಾರೀಸ್
ಜಯದೆೇವ ಪೆ್ರಸ್  ಹಿಂಭಾಗ, ಚ್ಕಿಪೆೇಟೆ, 

ದಾವಣಗೆರೆ.
94482 33326, 78991 35660

ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�

ಪಾಟ್ಮು  ಟೆೈಮ್   ಮಹಿಳಾ 
ಅಕ್ಂಟೆಂಟ್   ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.  

82960 95119 
96208 67066

ಸಯಂ 
ಉದ�ೂಯಾರೀಗಾವಕಾಶ
Business Opportunity  

ಕೋಡಲೆೇ ಸಂಪಕಿಮುಸಿ :  
91088 22831 
80738 73081

ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�
ಜಾಹಿೇರಾತು ಪತ್ರವನುನು ಹಂಚಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ವ�ರೀತನ : 3000 /- 

10.30AM to 1.30 PM
80886 96717

WANTED 
CNC OPERATORS / PROGRAMMERS  

FRESH OR EXPERIENCED , FOR
 BRANCS INDIA TOOLS PVT LTD 

23.NEAR SHAW EYE CARE , KARUR 
INDUSTRIAL AREA, DAVANGERE. 

WALK IN FOR WRITTEN TEST .
TIMING 9AM TO 3 PM. 

80738 15538, 99646 24254

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆ.ಎಸ್ .ಆರ್ .ಟಿ.ಸಿ 

ಹಿಂಭಾಗ #21091/17 `ಅನುಗ್ರಹ' 2 
BHK, ಗ್್ರಂಡ್  ಫಲಿೇರ್  ಉತ್ತರ ದಿಕಿಕೆನ 

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಬೆೋೇರ್ ವೆಲ್ , 
ಕಾಪಮುರೆೇಷನ್  ನಿೇರಿನ ಸ್ಲಭ್ಯವಿದೆ 

91083 92862

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟರ್್ಕದ�
30x40 ಪೂವಮು Good 

Location, M.N.K ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ 
ಬಡಾವಣೆ, ಉತ್ತಮ್  ಬಡಾವಣೆ 

ಪಕಕೆ ಆವರಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. 
98452 95326

ಮನ�ಗಳು ಬಾಡಿಗ�ಗ�/ಲ್ರೀಸ್ ಗ� ಇವ�
ಲಕಿ್ಷಮಿ ಲೆೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್ .

ಹೆೈ-ಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಹತಿ್ತರ
ಅರುಣಾ ಅಪಾಟ್ಮು ಮಂಟ್ ನಲ್ಲಿ  
2 ಬೆಡ್  ರೋಂ, 2 ಬಾತ್  ರೋಂ 

ಇರುವ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.
96388 17967, 73380 43912

ಮನ� ಲ್ರೀಸ್ ಗ� ಇದ�
ಬಿಐಇಟಿ ರಸೆ್ತ ಬಾಪೂಜ ಸೋಕೆಲ್ ಹತಿ್ತರ ಕುವೆಂಪು 
ನಗರ, 6ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 
1 ಬೆಡ್  ರೋಂನ ಮನೆ, 2ನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬೆಡ್  

ರೋಂ ಮನೆ ಬೆೋೇರ್ ವೆಲ್ , ಮುನಿಲ್ಪಲ್ ನಿೇರಿನ 
ಸ್ಕಯಮುವಿರುವ ಮನೆ ಲ್ೇಸ್ , ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
ಫರೀ. : 99642 22777

    ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ�/ಲ್ರೀಸ್ ಗ� ಇದ�
ಬಾಲಾಜ ನಗರ, ಪಾಕ್ಮು  ಎದುರು, 
ಕುಂದುವಾಡ ರಸೆ್ತ, #  3616/154 

2ನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್  ಬೆಡ್  ರೋಂ 
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ.

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಸಂಪಕಿಮುಸಿ :
ಫರೀ. : 94817 21551

ಕ�ಲಸಕ�್ಕ ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�
PUC ಆಗಿರುವ ಕನನುಡ, ಇಂಗಿಲಿಷ್  ಓದಲು, 

ಬರೆಯಲು ಬರುವ 25 ವಷಮು ಒಳಗಡೆ 
ಇರುವ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಮಾಕೆಮುಟಿಂಗ್  & ಆಫಿೇಸ್ ವಕ್ಮು 
ರಕಾ್ಷ ಅಸ�ೂರೀಸಿಯೆರೀಟ್ಸಾ

ಲಾಯರ್  ರೆೋೇಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ 
91647 16836

Commercial Hall 
For Rent 

30x55 Ground Floor Hall for Rent, 
Prime Location in Vidyanagar, 

Biside Cafe Coffee Day, Idial For 
Office, Tution, Coching Centre, 

Day Care.  Contact :
99725 77991, 91486 52424

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
1BHK , 2nd Floor for 

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

Block, Davanagere.
96638 28202, 96320 60242

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ದಾವಣಗೆರೆ ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2 BHK ಗ್್ರಂಡ್  
ಫಲಿೇರ್ , ಪೂವಮುದ ಬಾಗಿಲು 

ವಾಸು್ತ ಪ್ರಕಾರದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ  
86607 37365 
99863 71175

ಸ�ೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟರ್್ಕವ�
ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೈಟುಗಳು 

ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ.  (Rs 1,500/-Sqft)
ಹ್ಲ್ಲೆಮನ� ಪಾ್ಪಟಿರೀನಾಸ್ 

ಫರೀ.: 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

50% ಡಿಸೌ್ಕಂಟ್ ಸ�ರೀರ್
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 50% ವರೆಗೆ (ಆಯದಾ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ)  

ಭಾರಿೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ. ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ. 
ಉದಯ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್, 

ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಸಂಪರ್ನಾಸಿ: 

96110 16817

Computer Operator 
Cum Receptionist. 

Gents, Day and Night. 
Contact :

Shramajeevi
 Delux Lodge 

WANTED

Davangere.
Dharmendar Singh 

Manager

96205 48704

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

Badavane Davanagere 
95359 99218, 97426 74310

ನಿರೀರಿನ ಲ್ರೀಕ�ರೀಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ಫಂಗ್ )

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತಿ್ತತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೋಂ, ಬಾಲಕೆನಿ, ಟೆರೆೇಸ್ , 
ನಿೇರಿನ ತೆೋಟಿ್ಟ, ಗೆೋೇಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ 
ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿಮುಸಿ: 
ವ�ೂ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

ನಿರೀರಿನ ಲ್ರೀಕ�ರೀಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ಫಂಗ್ )

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಮತಿ್ತತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾತ್ ರೋಂ, 
ಟೆರೆೇಸ್, ಬಾಲಕೆನಿ, ಸಂಪು, ಗೆೋೇಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ನಿೇರಿನ 
ಲ್ೇಕೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿಮುಸಿರಿ :

80955 09025
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
MCC `B' Block ದಾವಣಗೆರೆ  

# 3811, 19 ನೆೇ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತ, 4ನೆೇ 
ಕಾ್ರಸ್ , ಮೊದಲನೆೇ ಪಲಿೇರ್ ನಲ್ಲಿ  
1 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
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

ಶಿ್ರೇ ಗುರು ಮರುಳಸಿದೆದಾೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಸೆೇವಾ ಸಂಸೆಥೆ (ರಿ.)
ಹಿಂದೂ ವಧ್-ವರರ 

ಮಾಹಿತಿ ಕ�ರೀಂದ್
www.hindusmatrimony.com
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ತರಹದ ಹಿಂದೋ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕಿಮುಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪುರಮಠ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ಎದುರು, 
8ನೆೇ ಮೇನ್ , ಪ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. 
94481-59303, 94834 63783

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
# 336, 2 BHK, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, 

ಬಿ ಬಾಲಿಕ್ , 11ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್,  
ಡಿ. ದೆೇವರಾಜ್ ಅರಸ್  ಬಡಾವಣೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ-6. (ಸಸಯಾಹಾರಿಗಳಿಗ� ಮಾತ್)

ಫರೀ. : 70198 47517

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
# 355, 11ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್  ಬಿ ಬಾಲಿಕ್   

(3 BHK) ಡಿ. ದೆೇವರಾಜ್  ಅರಸ್ 
ಬಡಾವಣೆ, ಮೊದಲನೆೇ ಮಹಡಿಯ ಮನೆ, 
ಬೆೋೇರ್ ವೆಲ್ , ಕಾಪಮುರೆೇಶನ್  ನಿೇರಿನ 
ವ್ಯವಸೆಥೆಯಿರುತ್ತದೆ. (ಸಸಯಾಹಾರಿಗ� ಮಾತ್)

ದಾವಣಗ�ರ�. ಮೊ: 74065 52610 

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

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ�
ಹರಿಹರ ದೆೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  

1 ಬೆಡ್  ರೋಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ, 
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ರೋ. 4000/ 

ಬಾಡಿಗೆ ಅಡಾ್ವನ್ಲ್ : ರೋ 25,000. 24 
ಗಂಟೆಗಳ ನಿೇರು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ 

94814 56017, 94819 01103
Girija Hegde

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ�/ಲ್ರೀಸ್ ಗಿದ�
ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, 
ಶಿವಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ ಬಡಾವಣೆ,  

ಶಕಿ್ತ ನಗರ, ಆಂಜನೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ, 
ಸಿದದಾವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ. ಶಿವಕುಮಾರಸಾ್ವಮಿ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ.
78997 60749, 99726 75759

ಮನ� ಮಾರಾಟಕ�್ಕ ಇದ�
2 BHK, ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ 
ಲೆೇಔಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ-

ಕುಂದುವಾಡ ಲೆಕ್ ರೆೋೇಡ್ 
98447 90699

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ಗಾ್ಯಸ್ 
ಗಿೇಜರ್ ಗಳ ರಿಪೆೇರಿ ಹಾಗೋ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ರತ್ನ ಮಾಕ�ನಾಟಿಂಗ್

9901940727

ಗಾಯಾಸ್ ಗಿರೀಸರ್ ರಿಪ�ರೀರಿ

2BHK ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಮುನಪ್ಪ ಸಿ.ವಿ

 #I/2 LIG ಕಾ್ವಟ್ರಸ್  ವಿದಾ್ಯನಗರ 
ಪಾಕ್ಮು  ಹತಿ್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ -5 

99019 40727
98450 08516

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ  
2ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, # 264  

ಕನಕಶಿ್ರೇ ಅಪಾಟ್ಮು ಮಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್  ರೋಂ ಮನೆ  
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ವಿಚಾರಿಸಿ.

80958 99966, 98443 26096

Commercial Space 
11x30 

for Rent in 
Vidayanagar. 

M : 98441 74555

ಮಾಂತಿ್ಕ ವ�ೂರೀಡಿ ಬ�ಟಟಪಪಾ
ನಂ.1 ವಶರೀಕರಣ ಸ�ಪಾಷಲ್ಸ್ಟ 
ಸಿ್ತ್ರೇ-ಪುರುಷ ವಶಿೇಕರಣ, ಗುಪ್ತ ಲೆೈಂಗಿಕ 

ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು 
ನಿಮ್ಮಂತಾಗಲು 100% ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ 

ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಪೇನ್  ಮೋಲಕ 
ಸಂಪಕಿಮುಸಿ: ಗಾಂಧ ಸಕಮುಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.
89716 99826

ವಾಸ್ತು ಮನ�, ಶಾಪ್ ಬಾಡಿಗ�
ಶಾಪ್  ಮತು್ತ 3 ಬೆಡ್  ರೋಂ 

ಅಟಾ್ಯಚ್  ಬಾತ್ ರೋಂ, ಹಾಲ್ , 
ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಕಲ ನಿೇರಿನ 

ಸ್ಕಯಮುವುಳ್ಳ ಮನೆ 408 ಪ.ಜೆ 
ಬಡಾವಣೆ 8ನೆೇ ಮುಖ್ಯ, 8ನೆೇ ಅಡ್ಡ 

ರಸೆ್ತ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧ ಲಾ್ಯಬ್  ಹತಿ್ತರ  
80888 61845, 95386 41980

ಅಧಿಕೃತ 
ಚಿರೀಟಿ ಸಂಸ�ಥಾ 

ರೋ. 1 ಲಕ್ಷ ಚಿೇಟಿ ಪಾ್ರರಂಭ  50 ಸದಸ್ಯರು 
1,400/- ರಿಂದ 2,000 /- ರೋ ವರೆಗೆ, 
ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್  ಫಂಡ್ಸಾ - (ರಿ)
78997 75159

ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�
ಚಾಮರಾಜಪ�ರೀಟ� ಸಕನಾರ್  ಹತಿತುರ, 
ಕಲ�ಲೆರೀಶ್ವರ ರ್ರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮೆರೀಲಾಭಾಗ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರ್ವ 10,000 
ಚದ್ರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ 
ಇರ್ವ ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ�. ಸಂಪರ್ನಾಸಿ :
ಮೊ. : 98453 17181

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ�
ಪ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ 8ನೆೇ ಮೇನ್ , 8ನೆೇ 

ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ನಂ 398/2 ರ 20x50 
ಅಳತೆಯ 2 ಬೆಡ್  ರೋಂ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಲ್ , 

ಕಿಚನ್ , ಸೆೋ್ಟೇರ್  ರೋಂ, ಬಾತ್  ರೋಂ, ಟಾಯ್ಲಿಟ್  
ನಿೇರಿನ ಸಂಪೂಣಮು ಸ್ಲಭ್ಯ ಬೆೋೇರ್ ವೆಲ್ , 

ಮುನಿಸಿಪಲ್  ನಿೇರಿನ ಸ್ಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಪಾಕಿಮುಂಗ್ 
ವ್ಯವಸೆಥೆಯಿರುವ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

78927 53714, 94482 48242

ಬಿಜ�ಪಿಯ ಚ್ನಾವಣಾ ರಣಕಹಳ�
(3ನ�ರೀ ಪುಟದಿಂದ) ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಜಪೆ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ ಹಾಗೋ ಬೆೋಮಾ್ಮಯಿ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪರಿವತಮುನಯೆ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ ೆ ಎಂದರು. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ಸೆೋೇನಿಯಾ ಗಾಂಧ, ರಾಹುಲ್, ಡಿ.ಕ.ೆಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೆೇರಿ ಎಲಲಿರೋ 
ಜಾಮಿೇನಿನಡಿ ಇದಾದಾರ.ೆ ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರಿಗಳ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಎಂದು 
ಆರೆೋೇಪಸಿದರು.  ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಹಚೆು್ಚ ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರ 
ಹಗರಣ ಆಗಿದ.ೆ 24 ಹಿಂದೋ ಕಾಯಮುಕತಮುರ ಹತೆ್ಯ ಆಗಿದುದಾ, ಗೆೋೇ ಹತೆ್ಯ 
ನಿರಂತರವಾಗಿತು್ತ. ಆದರ,ೆ ಗೆೋೇ ಹತಾ್ಯ ನಿಷೆೇಧ, ಮತಾಂತರ ನಿಷೆೇಧವನುನು 
ಬಿಜಪೆ ಸಕಾಮುರ ಜಾರಿಗೆೋಳಿಸಿದ ೆಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮರಳಿನಲೋಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡಯೆಿತು. 36 ಸಾವಿರ ಬೆೋೇರ್ ವಲೆ್ 
ವಿಚಾರ, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ತಲದೆಿಂಬು, ಹಾಸಿಗ,ೆ ಬಿಡಿಎ ನಿವೆೇಶನ, 
ಲಾ್ಯಪ್ ಟಾಪ್ ನಿೇಡಿಕಯೆಲೋಲಿ ಹಗರಣಗಳು ಆಗಿವ.ೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನದು 
ನಿರಂತರ ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರದ ಸಕಾಮುರ ಎಂದು ಆರೆೋೇಪಸಿದರು. ಕೆೇಂದ್ರ 
ಮಹಿಳಾ ಮತು್ತ ಮಕಕೆಳ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಇಲಾಖ ೆ ಸಚಿವ ೆ  ಸ್ಮಮೃತಿ ಇರಾನಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತೆ್ತ ಬಿಜಪೆಯನುನು ಅಧಕಾರಕೆಕೆ ತರುವ ಸಂಕಲ್ಪ 
ನಮ್ಮದಾಗಬೆೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಸಮಪಮುಕ ಆಡಳಿತವನುನು ಜನತ ೆಪ್ರಶಿನುಸಬೆೇಕು. 
ಕನಾಮುಟಕದ ಬಗೆಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತದ ರೆೋೇರಣಯೆನುನು ಜನರು ಪ್ರಶಿನುಸಬೆೇಕು 
ಎಂದರಲಲಿದ,ೆ ಮೊೇದಿ ಮತು್ತ ಬಿಜಪೆ ಸಕಾಮುರವು ಕನಾಮುಟಕಕೆಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 
ಅನುದಾನ ನಿೇಡಿದ ೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಇಬಾಭಾಗ ಮಾಡುವ 
ಘೆೋೇಷಣ ೆ ಕೋಗಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನುನು ಜೆೋತಗೆೋಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ರಾಹುಲ್ 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಾತೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತದಾದಾರ ೆ ಎಂದು ಆಕೆ್ಷೇಪಸಿದರು. ಇದು 
ರಾಷ್ಟ್ರದೆೋ್ರೇಹ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಿಜಪೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ರರಾನ 
ಕಾಯಮುದಶಿಮು ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜಪೆ ಅಧಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆೆ 
ತುಂಬುತ್ತವ.ೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದಾದಾಗ ಹಾಗೋ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ 
ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದಾದಾಗ ಕರೆ ೆ ಖಾಲ್ ಬಿೇಳುತ್ತವ.ೆ ಬಿಜಪೆ ಕಾಲುಗೆಣ 
ಒಳೆ್ಳಯದಿದ.ೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿನ 18 ಶಾಸಕರ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ 10ಕೋಕೆ ಹಚೆು್ಚ 
ಸಾಥೆನಗಳನುನು ಗಲೆ್ಲಿಸಿ ಕೆೋಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ಗತಿ ಪಥದಲ್ಲೆ ಬಾಪೂಜಿ ಬಾಯಾಂಕ್  ದಾಪುಗಾಲ್... ಇಂದ್ ಮಹಾಸಭ�
(3ನ�ರೀ ಪುಟದಿಂದ) ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜಾಞಾನ ಅಳವ 
ಡಿಸುವ ಮೋಲಕ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ ೆಉತ್ತಮ ಸೆೇವ ೆಕಲ್್ಪಸ 
ಲಾಗಿದ.ೆ  ತುತಾಮುಗಿ  ಸಾಲ ಮಂಜೋರಾತಿ ಮಾಡು 
ವುದರಿಂದ ಗಾ್ರಹಕರು ಸಾಲಕಾಕೆಗಿ ಅಲದೆಾಡುವ 
ಅವಶ್ಯಕತ ೆ ಇಲಲಿ.   ನಮಗ ೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಲಗಾರರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದ ೆ ಅಷೆ್ಟೇ ಎನುನುವ ಇಂಗಿತ ಅವರದು.

ಈ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟಾ್ಟರ ೆ 13.83 ಕೆೋೇಟಿ 
ರೋ.ಗಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತರೆಿಗ ೆ ಮತಿ್ತತರೆ 
ಬಾಬು್ತಗಳಿಗ ೆ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಕಲ್್ಪಸಿದ ನಂತರ  
ರೋ. 7.38 ಕೆೋೇಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದುದಾ, 
ಬಾ್ಯಂಕು ಕಳದೆ ಹಣಕಾಸು ವಷಮುಕಿಕೆಂತ, ಈ ವಷಮು 
ರೋ. 1.41 ಕೆೋೇಟಿ  ಹಚೆಿ್ಚನ   ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಾಧನ ೆಮಾಡಿದ.ೆ 10971 ಸದಸ್ಯರು 
ಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿರುವ   ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಷೆೇರು ಬಂಡವಾಳ 
ರೋ. 14.65 ಕೆೋೇಟಿಗೆೇರಿದ.ೆ ಈ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ 
9.26ರಷು್ಟ ಷೆೇರು ಬಂಡವಾಳ ಹಚೆಾ್ಚಗಿದ.ೆ 

ಯಾವುದೆೇ ಒಂದು ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಆರ್ಮುಕ 
ಭದ್ರತಯೆನುನು  ಆ ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ 
ಮತು್ತ ಆಪದ್ಧನ ಮತು್ತ ಇತರ ೆ ನಿಧಗಳು 
ನಿಧಮುರಿಸುತ್ತವ.ೆ  ಹಾಗಾಗಿ ಬರೆೋೇಬಬಾರಿ ರೋ. 
111.58 ಕೆೋೇಟಿ ನಿಧಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿರುವ 

ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ ೆ  ಎಂಬುದನುನು  
ತೆೋೇರಿಸುತ್ತದ ೆಎನುನುತಾ್ತರ.ೆ

ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ರೋ. 900.97 
ಕೆೋೇಟಿ  ಇದುದಾ, ಠೆೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹ ರೋ. 757.82 
ಕೆೋೇಟಿಗ ೆಏರಿಕಯೆಾಗಿದ.ೆ   ರೋ.317.13 ಕೆೋೇಟಿ 
ಸಾಲ ಸ್ಲಭ್ಯವನುನು, ರಿಸವ್ಮು ಬಾ್ಯಂಕಿನ 
ಆದೆೇಶದಂತ ೆ ಆದ್ಯತಾರಂಗ ಮತು್ತ ದುಬಮುಲ 
ವಗಮುದವರನೆೋನುಳಗೆೋಂಡಂತ ೆಬಾ್ಯಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 
ಕೆೈಗಾರಿಕ,ೆ ವಾ್ಯಪಾರ, ವಾಹನ, ಗೃಹ ನಿಮಾಮುಣ, 
ಮನ ೆ ರಿಪೆೇರಿ, ನವಿೇಕರಣ ಮತು್ತ ನಿವೆೇಶನ 
ಖರಿೇದಿಸಲು ಅಲಾ್ಪವಧ, ಮಧ್ಯಮಾವಧ ಮತು್ತ 
ದಿೇಘಾಮುವಧ ಸಾಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದುದಾ,  ಉಳಿದಂತೆ  
530.70 ಕೆೋೇಟಿ  ರೋ.ಗಳನುನು ಸಕಾಮುರಿ ಪತ್ರಗಳ 
ಲ್ಲಿ, ಬಾಂಡ್ ಗಳು ಸೆೇರಿದಂತ ೆ  ವಿವಿಧ ಲಾಭ 
ದಾಯಕ  ಭದ್ರತಗೆಳಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಣ ೆಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ

 ಬಂಗಾರದ ಮೇಲ ೆನಿೇಡುವ ಸಾಲ,   ಕಂತು 
ಸಾಲ, ಎಸ್ .ಎಸ್ .ಐ ಕಂತು ಸಾಲಗಳು, ವೆೈಯಕಿ್ತಕ   
ಸಾಲಗಳ ಮೇಲ್ನ ಬಡಿದಾ ದರವನುನು ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ 
ಇಳಿಕ ೆಮಾಡುವ ಮೋಲಕ    ಸದಸ್ಯರಿಗ ೆಅನುಕೋಲ  
ಕಲ್್ಪಸಿದ.ೆ  

ಸದಸ್ಯರಿಗ ೆ ಈ ಬಾರಿಯೋ ಶೆೇ.18ರಷು್ಟ 

ಡಿವಿಡಂೆಡ್ ನಿೇಡಲು  ನಿದೆೇಮುಶಕ ಮಂಡಳಿ 
ಉದೆದಾೇಶಿಸಿದ.ೆ ಹಿೇಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿವಿ 
ಡಂೆಡ್ ನಿೇಡುತಿ್ತರುವ  ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಆಗಿದ.ೆ 

2022-23 ನೆೇ ಸಾಲ್ಗ ೆಉದೆದಾೇಶಿತ ಕಾಯಮು 
ಚಟುವಟಿಕ ೆ ಗಳನುನು ರೋಪಸಲಾಗಿದುದಾ, ಠೆೇವಣಿ 
ಸಂಗ್ರಹವನುನು ಹಚೆಿ್ಚಸಿ, ಸದಸ್ಯರಿಗ ೆ ಹಚೆಿ್ಚನ ಸಾಲ 
ಸ್ಲಭ್ಯ ಕಲ್್ಪಸುವ ಮೋಲಕ ಹಚೆಿ್ಚನ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಾಧಸುವುದು. ಕಟ್ ಬಾಕಿಗಳನುನು ವಸೋಲು 
ಮಾಡಿ ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಎನ್ ಪಎ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದು. 
ಅವಶ್ಯವಿದದಾ ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಶಾಖಗೆಳನುನು 
ಮತು್ತ ಹೆೋಸ ಎಟಿಎಂಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸುವುದು  
ಮತು್ತ ಕನಾಮುಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲಲಿ ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಸೆೇವ ೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದೆದಾೇಶವನುನು  
ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೆೋಂದಿದ.ೆ

ಬಾ್ಯಂಕಿನ ಈ ಎಲಲಿ ಸಾಧನಗೆ ೆಎಲಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು, 
ಗಾ್ರಹಕರೆೋಂದಿಗ ೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ರಿಸವ್ಮು 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಮತು್ತ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಇಲಾಖೆ 
ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮಹಾಮಂಡಳ ಮತು್ತ 
ಸಿಬಬಾಂದಿ ವಗಮುದವರ ಸಹಕಾರವೂ ಬಾ್ಯಂಕಿನ 
ಪ್ರಗತಿಗ ೆ  ಕಾರಣವಾಗಿದ ೆ ಎನುನುತಾ್ತರ ೆ ಬಾ್ಯಂಕಿನ 
ಪ್ರರಾನ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ಜ.ವಿ. ಶಿವಶಂಕರ್. 

ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�
1. ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್್ಟ

2 .ಸಾ್ಟಫ್  ನಸ್ಮು
3. ವಾಚ್ ಮನ್

(ಹಗಲು ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರ ಡೋ್ಯಟಿ)
4. ಆಯಾ

98808 53626

ಮನ� ಮಾರಾಟರ್್ಕದ�
7th Main,
P.J. Extn.,

ಸಂದಿೇಪ್ ನಸಿಮುಂಗ್ ಹೆೋೇಂ ಹತಿ್ತರ

98866 18889

ಶ್ರೀ ಕಾಮಾರ್್ಷ ಸ್ವಣನಾ 
ಉಳಿತಾಯ ಯರೀಜನ�

ಬಂಪರ್  ಡಾ್ ನಂಬರ್  
431 - ರಮಾಯಾ ಕ�.ಎಂ
874 - ಮಹಾಲರ್್ಷಮಿ  ವಿರೀರಭದ್ಪಪಾ
612 - ಅನ್ರಾಧ ಸರ�ೂರೀದ�

ರಾಯ್ಕರ್  ಜ್ಯಾವ�ಲರಿ 
ವಕ್ಸಾನಾ  ಅಂಡ್  ಜ�ಮ್ಸಾ 

ಶ�್ರೀಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಅದೃಷಟ ಹರಳುಗಳ, ರ್ದಾ್ರ್್ಷಗಳ ಆಗರ
8ನ�ರೀ ಮೆರೀನ್ , ಚಚ್ನಾ  ರಸ�ತು, ಪಿ.ಜ�. ಬಡಾವಣ�, 
ದಾವಣಗ�ರ�-2. ಫರೀನ್  : 08192-252589

ಅತ್ಯಾತತುಮ ಆಭರಣಕಾ್ಕಗಿ ಇಂದ�ರೀ ಭ�ರೀಟಿ ಕ�ೂಡಿ:

ಮನ� ಮಾರಾಟರ್್ಕದ�
ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೆೇಔಟ್  `ಎ' 

ಬಾಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯ 
ಡುಪೆಲಿಕ್ಲ್ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.
99866 17483, 78996 81386

ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�
ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಹುಡುಗರು 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಂಪಕಿಮುಸಿ :

89046 91084

ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�
ಲ್ಂಗಾಯತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  North / 

South ಶೆೈಲ್ಯ ಸಸ್ಯಹಾರಿ 
(Veg) ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆ 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.  
82960 95119 
96208 67066

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟರ್್ಕದ�
30x40 ಉತ್ತರ ಮುಖ, ಬಿ.ಎನ್  3 

ಲೆೇಔಟ್  ದೆೋಡ್ಡಬೋದಿಹಾಳ್, 

ರೆೋೇಡ್  ಸಂಪಕಿಮುಸಿ : 

97396 33884

ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ಸಸಾ್ಯಹಾರಿಗಳ ವಾಸಕೆಕೆ, ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಮಸ್ , Ladies Hostel, 
ಪೆೇಯಿಂಗ್  ಗೆಸ್್ಟ ಹ್ಸ್ , ಕಚೆೇರಿ (Office),  ನಸಮುರಿ ಶಾಲೆ, 

ಟೋ್ಯಷನ್  ಸೆಂಟರ್ , GYM, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಂಗಿೇತ ನೃತ್ಯ 
ಶಾಲೆ, ಕಿಲಿನಿಕ್ , ಆಶ್ರಮ ಹಾಗೋ ಇನಿನುತರೆ ಉದೆದಾೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, 

ಕಾರ್  ಪಾಕಿಮುಂಗ್ , ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ಟಿ ನಿೇರು, ಬೆೋೇರು ಪೂವಮು 
ಮುಖದ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ, ವಾಸು್ತ ಪ್ರಕಾರದ 3BHK / 2 

BHK ಮನೆ, ಹ್ಸಿಂಗ್ ಬೆೋೇಡ್ಮು  ಕಾಲೆೋೇನಿ, Extended  
MCC `B' Block, ಮಡಿಕಲ್  ಹಾಸೆ್ಟಲ್  ಪಕಕೆದಲ್ಲಿದೆ.  

63015 58346

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�
ಜೆೋ್ಯೇತಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ, ಮನೆ ನಂ. 

3551, 5ನೆೇ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ, 7ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, 
ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

94800 09874
98440 32151

WANTED 
Security Supervisor+Field Officer 

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

88678 53961, 97437 56647

ಮಾರಾಟಕ�್ಕ & ಖರಿರೀದಿಗ� ವಿಚಾರಿಸಿ
ಭಾರತ್ ಕಾಲೆೋೇನಿಯಲ್ಲಿ 15x30 
ಪೂವಮುಕೆಕೆ ಹೆೋಸ ಮನೆ 8 ಪಲಲಿರ್  

ರೋಪ್ ಸಿೇಟ್ , ಆರ್ .ಸಿ.ಸಿ 
ಮನೆ ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಇದೆ. 

K.B ಸ್ರ�ರೀಶ್  
95911 60520

JOBS
Sales Manager/Executives 

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

Field work, Male/Female 
Freshers/experienced

98444 92888

REQUIRED 
Campaign team for PU College, 
Science admission purpose. 

experience: 3-5 years 
Location: Davangere 

CONTACT: 
87628 67557, 89515 19607

ಮಳಿಗ� ಮತ್ತು ಮನ� ಮಾರಾಟರ್್ಕದ�
ಬಾಲಾಜ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 

30x50 ಕಾನಮುರ್  ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಕೆಳಗೆ ಕಾಂಫೆಲಿಕ್ಲ್ ಮೇಲಗೆಡೆ 2 ಬೆಡ್  

ರೋಂ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ 
 ಮೊ : 98448 82366

SPACE AVAILABLE 
42x44 size Space available 

for Tution, Coaching 
Purpose in Vidayanagar 
first Bus stop, including  

a singel room with 
attached bathroom.

Mob. : 98441 74555

WANTED SALES 
GIRLS & BOYS 

Matrixx home appliances 
(Basement shop)  

Nijalingappa Layout main road, Near 
more Department, Davangere.

Timing : 9.30 am to 6.30 pm.

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಬ�ರೀಕಾಗಿದ�
2 ಅರವಾ 3 ಬೆಡ್ ರೋಂ, 

ಬೆೋೇರ್ ವೆಲ್ ನಿೇರಿನ  
ಸ್ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್  

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದೆ.
(ಮಧ್ಯವತಿಮುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ)
81472 43646

ಹ�ೂಲ ಮಾರಾಟರ್್ಕದ�
1.15 ಗುಂಟೆ, ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾರ 

S/o ಎಸ್.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆೋಲ ಶಾ್ಯಗಲೆ ಗಾ್ರಮ, 

ತಾ್ಯವಣಿಗೆ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ.

97434 19009

ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�
Part Time/Full Time, SSLC, 

PUC, Pass or Fail
Office Boy/Attender
Salary 3000/5000

93801 70045
96636 56999

ಹಾರ್ ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ� (ವಾಣಿಜಯಾ ಸಥಾಳ)
ನಂ. 898/8-13, ಮೊದಲನೆೇ ಮಹಡಿ, 1000 
SQFT ವಿಸಿ್ತೇಣಮುವುಳ್ಳ ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 
ಮೈಸೋರು ಮಠದ ಗಲ್ಲಿ, ದೆೋಡ್ಡಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

(ಆಫಿೇಸ್ ಹಾಗೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೋಕ್ತವಾದ ಹಾಲ್)
ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ಸಂಪಕಿಮುಸಿ :

94833 21612
96203 92069

  TEACHER WANTED
Teacher (female)

Bharathi Play School, KTJ Nagar, 
DVG., Play group/LKG/UKG

Qualification : Any Degree with 
Exellent English Communication 
with/without Experience. Share 

resume to below email or whatsapp
Meritrisebharathi@gmail.com

78992 70110, 78992 70118

ಶಕ್ಷಕ/ಶಕ್ಷರ್ಯರ್ 
ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ�

1) ಬಿಎಸಿಲ್, ಬಿ.ಇಡಿ., (Maths) -01
2) ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಟಿೇಚರ್ -01, 3) ದೆೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು-01 
ನಿಸಗನಾ ಪಾ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌ್ಢಶಾಲ�, `ಸಿ' ಬಾಲಿಕ್ ,  
SOG ಬಡಾವಣೆ, ಇಂಡಸಿ್ಟ್ರಯಲ್  ಏರಿಯಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕಿಮುಸಿ :  
87927 02690 

99862 26454, 98444 43374

ಸ�ೈಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟರ್್ಕವ�
ಕನಾಮುಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, 30x40 
ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿಕೆನ ಎರಡು ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ. 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ಮಾರಾಟ. 

ಮಧ್ಯವತಿಮುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ.

63605 67975

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ�
ವಾಸು್ತ ಪ್ರಕಾರದ, ಪೂವಮು ಮುಖದ, 
ಹ್ಸಿಂಗ್ ಬೆೋೇಡ್ಮು ಕಾಲೆೋೇನಿ, 

ಮಡಿಕಲ್ ಹಾಸೆ್ಟಲ್  ಪಕಕೆ, Extended  
MCC `B' Block, ಕಾಪಮುರೆೇಷನ್  
ನಿೇರು, ಬೆೋೇರ್ , ಕಾರ್  ಪಾಕಿಮುಂಗ್, 
ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ 3 BHK / 2 BHK 

ಮನೆ (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) 

93817 90636

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟರ್್ಕದ�
30x40 ಪೂವಮು ದಿಕಿಕೆನ ಸೆೈಟು 
ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ದೆೇವಸಾಥೆನ ಹಿಂಭಾಗ, ಸರಸ್ವತಿ 

ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆ. 
97388 79753, 90604 57359

ಪ್ವ�ರೀಶ ಪ್ಕಟಣ�
ಡಿಪಲೆರೀಮಾ ಇನ್ ಪ�ರೀಷ�ಂಟ್ ಕ�ರೀರ್ 

ನಸಿನಾಂಗ್ - 2ವಷನಾ
ವಿದಾಯಾಹನಾತ�: SSLC/PUC/ITI ಪಾಸ್ /ಫೆೇಲ್

 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ನಸಿಮುಂಗ್ ಹೆೋೇಂಗಳಲ್ಲಿ ನಸ್ಮು ಗಳಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಶಸಿ್ವ 15ನೆೇ ವಷಮುದಲ್ಲಿ

 ಮಾನಸ ಕಮೂಯಾನಿಟಿ ಕಾಲ�ರೀಜ್ (ರಿ)
 LK ಕಾಂಪೆಲಿಕ್ಲ್, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಅಶೆೋೇಕ ರಸೆ್ತ, 1ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, 
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಿಂಭಾಗ ರಸೆ್ತ , ದಾವಣಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

ಟಾಯಾಂಕ್  ರ್ಲೆರೀನಿಂಗ್ 
ಮನ�ಯ ನಿರೀರಿನ ತ�ೂಟಿಟ, ಟಾಯಾಂಕ್ ಗಳು 
ಗಲ್ರೀಜಾಗಿದದರ� ಯಂತ್ಗಳ ನ್್ನ ಬಳಸಿ  

ನಾವು ರ್ಲೆರೀನ್ ಮಾಡ್ತ�ತುರೀವ�.  
ಅತ್ಯಾತತುಮ ಸ�ರೀವ�ಗ� ಸಂಪರ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ರ�ೈತ ಬಾಂಧವರ�ರೀ
ಅಡಿಕೆ ತೆೋೇಟದ ಕಳೆಗೆ  

ಸೆ್ಪ್ೇ ಮಾಡುವ ಸಾವಯವ 
ಕಳೆನಾಶಕ ದೆೋರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೊ : 98451 04109

Ready Tea Hotel 
for Rent in 

Vidayanagar. 
12*25 size. 

M : 98441 74555

ಕ�ಲಸಕ�್ಕ ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದರ� 
ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರು, ಸವಮುರ್, 
ಕಿಲಿೇನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಂಪಕಿಮುಸಿ

ನಿಸಗನಾ ಫಾಯಾಮಿಲ್ ರ�ಸ�ೂಟರೀರ�ಂಟ್ 

90083 45177

ಮರದ ಗಾಣದ ಎಣ�್ಣ 
ದ�ೂರ�ಯ್ತತುದ�

ಶ�ರೀಂಗಾ ಎಣ�್ಣ -ರೂ.270/-ಲ್ರೀ. 
ಕ�ೂಬ್ರಿ ಎಣ�್ಣ -ರೂ.350/-ಲ್ರೀ. 
ಶ�ರೀಂಗಾ ಹಿಂಡಿ -ರೂ.42/-ಕ�.ಜಿ.
Amruth Cold Pressed Oil
BIET ಕಾಲೆೇಜ್ ಸಕಮುಲ್,  ದಾವಣಗೆರೆ.

97400 00192

ವಾಹ್  ಕಾಫ !! 
ರಿಚ್  ಕಾಫ !! 

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಫ ಕಂಪನಿ  
ಮಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.  

ವೆೆೋಬೆೈಲ್  : 94487 27084

ಮನ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇವ� 
ಬೆಳೂ್ಳಡಿ ಗಲ್ಲಿಯ  

ಪಾರಸ್ ಕಾಲಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುವ 
ಬಿಲ್್ಡಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಲಿೇರ್ ನಲ್ಲಿ

ಸಿಂಗಲ್  ಬೆಡ್ ರೋಂನ  ಮನೆ ಮತು್ತ 
ಗ್್ರಂಡ್ ಫಲಿೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್  ಬೆಡ್ 

ರೋಂನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.
99865 44132

ಶ�್ರೀಯಸ್ ಉದರ, ಲ್ವರ್ , 
ಕರ್ಳು ರ�ೂರೀಗಗಳ ಚಿರ್ತಾಸಾ ಕ�ರೀಂದ್

ಉದರ, ಲ್ವರ್, ಕರಳು, ಪಾ್ಯನ್ ಕಿ್ರಯಾಸ್,  
ಎಂಡೆೋೇಸೆೋಕೆೇಪ, ಸಕಕೆರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಜಞಾರು

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

08192-237325, 94837 23166

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

ಡಾ. ಇ.ಆರ್. ಸಿದ�ದರೀಶ

ಸ�ೈಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟರ್್ಕವ�
ಲೆೋೇಕಿಕೆರೆ ರಸೆ್ತ ಲಲ್ತ ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಷನಲ್  
ಸೋಕೆಲ್  ಹಿಂಭಾಗ 30x50 & 30x40 
ಶಾಮನೋರು ಹತಿ್ತರ ಶರಣ್ಯ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 

30x50 ಎಸ್.ಎಸ್ .ಎಂ. ಎನ್ ಕೆೈವ್ ನಲ್ಲಿ 
30x40 ಅಳತೆಯ 

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ. 
78996 81386, 99866 17483

ಇಂದ್ ಛಾಯಾಗ್ಹಣ ದಿನಾಚರಣ�
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.10- ಜಲಾಲಿ ಫೇಟೆೋೇಗಾ್ರಫಸ್ಮು ಮತು್ತ 

ವಿೇಡಿಯೇಗಾ್ರಫಸ್ಮು ಸಂಘ, ಫೇಟೆೋೇಗಾ್ರಫಸ್ಮು ಯೋತ್ ವೆಲೆಫೇರ್ 
ಅಸೆೋೇಸಿಯ್ೇಷನ್, ಛಾಯಾಗಾ್ರಹಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸೆೋಸೆೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ 
ನಗರದ ದೆೈವಜಞಾ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 11ರ ಭಾನುವಾರ ವಿಶ್ವ 
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಫೇಟೆೋೇಗಾ್ರಫಸ್ಮು ಯೋತ್ ವೆಲ್ ಫೆೇರ್ ಅಸೆೋೇಸಿಯ್ೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹೆಚ್.ಕೆ. ಚನನುಬಸವರಾಜು ಅವರು ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋೇಷ್ಠಯಲ್ಲಿಂದು ಈ ವಿಷಯ 
ತಿಳಿಸುತಾ್ತ, ಮರಾ್ಯಹನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಎಂ.ಪ. ರೆೇಣುಕಾಚಾಯಮು, 
ಶಾಮನೋರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಕಾಯಮುಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ದೋಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೆೇಶ್, ರಾಜ್ಯ 
ವೃತಿ್ತಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕೋಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲಲ್ನ್ 
ಗೆೋೇನಾಲ್ಲ್್ವಸ್, ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಸನನುಕುಮಾರ್, ಲಲ್ತಾಂಜಲ್ ಉದಯ್ 
ಹುತಿ್ತನಗದೆದಾ, ಲೆೋೇಕಿಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜಾಧವ್, ತಿಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮಿ 
ಎಸ್.ಆರ್., ದುಗಗೆಪ್ಪ ಎಸ್. ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದಾರೆ

ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಕಾಯಾಮುಗಾರ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಸಂಜೆ 5.30ಕೆಕೆ 
ಸಮಾರೆೋೇಪ ಸಮಾರಂಭವಿದುದಾ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಕಾರಿ ದುಗಮುಶಿ್ರೇ ಎನ್., 
ದೆೇವರಮನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರೆೇಷಾ್ಮ ಹಂಸರಾಜ್, ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ, ಬಾಬು ಜ.
ಎಸ್. ವಾಸುದೆೇವ ರಾಯಕೆರ್, ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಪಾಟಿೇಲ್, 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಮುನ್ ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಪಾಲೆೋಗೆಳ್ಳಲ್ದಾದಾರೆ. 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋೇಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್.ತಿಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್, 
ಏಕನಾರ ಬನಖಂಡಿ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಪಾಟಿೇಲ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು.

ಶಿವಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಎರಡನೆೇ ತಿರುವಿನ ಶಿ್ರೇ ಗಜಾನನ 
ಯುವಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೋ ಶಿ್ರೇ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಶಿ್ರೇ  ಶನೆೈಶ್ಚರ, ಶಿ್ರೇ ದುಗಾಮುದೆೇವಿ 
ದೆೇವಸಾಥೆನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9-30 ಕೆಕೆ ಗಣಹೆೋೇಮ ಮತು್ತ 
ಮರಾ್ಯಹನು 12-30 ಕೆಕೆ  ಅನನು ಸಂತಪಮುಣೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 
ಮರವಣಿಗೆ ಮೋಲಕ ಗಣಪತಿ ವಿಸಜಮುನಾ ಕಾಯಮುಕ್ರಮ ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗು 
ವುದು  ಎಂದು ರಮೇಶ್  ಭಟ್  ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ಇಂದ್ ಸಿಂಹಾರೂಢ ಗಣಪತಿ ವಿಸಜನಾನ�

ಪತಿ್ಕ�ಯಲ್ಲೆ ಪ್ಕಟವಾಗ್ವ ಜಾಹಿರೀರಾತ್ಗಳು ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವ�ರೀ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹಿತಿ - ವಸ್ತು ಲ�ೂರೀಪ, ದ�ೂರೀಷ, ಗ್ಣಮಟಟ ಮ್ಂತಾದವುಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಆಸಕತು 
ಸಾವನಾಜನಿಕರ್ ಜಾಹಿರೀರಾತ್ದಾರರ�ೂಡನ�ಯೆರೀ ವಯಾವಹರಿಸಬ�ರೀಕಾಗ್ತತುದ�. ಅದಕ�್ಕ ಪತಿ್ಕ� 
ಜವಾಬಾ್ಧರಿ ಯಾಗ್ವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹಿರೀರಾತ್ ವಯಾವಸಾಥಾಪಕರ್

ಓದ್ಗರ 
ಗಮನಕ�್ಕ
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ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅರ್ಬನ್ ಕೆೋ�-ಆಪರೆ�ಟಿವ್ ಬಾ�ಂಕ್ ಲಿ.,ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅರ್ಬನ್ ಕೆೋ�-ಆಪರೆ�ಟಿವ್ ಬಾ�ಂಕ್ ಲಿ.,
ಪ್ರಧಾನ ಕಚ�ೇರಿ : ಅಂಚ� ಪ�ಟ್ಟಿಗ� ಸಂಖ�ಯೆ 217, ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ�ತಿ, ದಾವಣಗ�ರ� - 577 002. ಪೇ. : 272540, 272541

ದಿನಾಂಕ 31.03.2022ಕ�ಕೆ ಇದ್ಂತ� ಲಾಭ-ಹಾನಿ ಪತ್್ರಕ�

ಖರ್್ಕ
31-03-2021
ರೂ.          ಪ�ೈ.

31-03-2022
ರೂ.          ಪ�ೈ. ಆದಾಯ31-03-2021

ರೂ.          ಪ�ೈ.
31-03-2022
ರೂ.          ಪ�ೈ.

26,37,55,999-88
3,94,59,673-00

2,71,000-00
70,86,393-93

3,85,000-00
1,62,958-97

12,90,078-00
48,95,859-32

6,67,284-09
37,94,860-00

5,35,627-00
0-00

41,71,932-88
57,06,250-27

7,62,303-66
20,86,290-00

9,19,46,187-80
42,69,77,698-80

4,12,79,588-00
5,06,66,599-80
9,19,46,187-80

ಠ�ೇವಣಿಗಳ ಮತ್ತು ತಂದ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲ� ಕ�ೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿ
ಸಂಬಳ, ಭತ�ಯೆ, ಭವಿಷಯೆ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ�
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯೆರ್ಗಳ ಭತ�ಯೆ
ಬಾಡ್ಗ�, ತ�ರಿಗ�ಗಳು, ವಿಮ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಚ್ಛಕ್ತು ಖಚ್ಚುಗಳು
ಕಾನೊನ್ ಖಚ್ಚುಗಳು
ಅಂಚ�, ತಂತಿ ಮತ್ತು ದೊರವಾಣಿ ಖಚ್ಚು
ಲ�ಕ್ಕ ಪರಿಶ�ೊೇಧಕರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಳ
ಆಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ� ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ದ್ರಸ್ತು ಖಚ್ಚು
ಮ್ದ್ರಣ, ಲ�ೇಖನ ಸಾಮಗ್್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೇರಾತ್
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಠ�ೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಕಮಿಷನ್
ವಾರ್ಚುಕ ಮಹಾಸಭ�ಯ ಖಚ್ಚು
ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೆಟರ್  ನಿವಚುಹಣ�
ಇತರ� ಖಚ್ಚುಗಳು
ಮ್ಂಗಡ ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಮತ್ತು ಮೊಲದಲ್ಲಿ ತ�ರಿಗ�ಗ� ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ದ್ದು
ಸರಕ್ ಮತ್ತು ಸ�ೇವಾ ತ�ರಿಗ�ಯ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕ�ಯ ಬಾಬ್ತು
ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ�ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸ್ದ್ದು
ಲಾಭ (ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಹಾಗೂ ಇತರ� ಅವಕಾಶಗಳಿಗ� ವಜಾ ಮಾಡ್ವ ಮೊದಲ್)

ಜ್ಮಾಲಾ
ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಹಾಗೂ ಇತರ� ಅವಕಾಶಗಳು
1) ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ�ಗ� ಅವಕಾಶ 
2) ಕರಡ್ ಸಾಲದ ನಿಧಿಗ� ಅವಕಾಶ [ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಸ�. 36 (1)(Viia)]
3) ದೇರಾಚುವಧಿ ಸಾಲದ ಮೇಲ� ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯದ ಮೇಲ� ಅವಕಾಶ [ಸ�. 36(1)(Viii)] 
4) ಗ್ಂತಾಯಿಸ್ದ ಹಣದ ಮೇಲ� ಏರಿಳಿತ ನಿಧಿ
5) ಆಡ್ಟ್ ಫೇ ಪಾವತಿಯಾಗಬ�ೇಕಾದದ್ದು 
6) ಸ್ಬ್ಂದಗ� ಎಕ್ಸ್ ಗ�್ರೇರ್ಯಾ ಅವಕಾಶ
7) ಉತಾಪಿದನಾ ಆಸ್ತುಯ ಮೇಲ� ಘಟನಾಪ�ೇಕಷ್ ಭಾದಯೆತ� ನಿಧಿ

ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ
ಜ್ಮಾಲಾ

27,70,03,657-82 
4,35,08,283-00

4,69,000-00
74,55,203-55

3,96,000-00
2,11,050-09

13,41,983-00
41,32,800-02

1,54,475-00
38,82,306-00
4,88,447-42

28,37,249-62
39,40,989-95

0-00
10,39,431-84

0-00
10,09,61,367-69
44,78,22,245-00

2,08,66,212-00
81,22,589-00
10,00,000-00
70,00,000-00

3,50,000-00
67,58,740-00
15,00,000-00

4,55,97,541-00
5,53,63,826-69

10,09,61,367-69

29,06,56,528-56
12,82,27,859-88

80,93,310-36

42,69,77,698-80
9,19,46,187-80

9,19,46,187-80

ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮ್ಂಗಡಗಳ ಮೇಲ� ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ
ವಿನಿಯೇಗಗಳ ಮೇಲ� ಬಂದ ಆದಾಯ
ಇತರ� ಜಮಾಗಳು

ಜ್ಮಾಲಾ
ಲಾಭ ಮೇಲ್ನಂತ� ಬಂದಂತ�

 

ಜ್ಮಾಲಾ

29,73,75,898-54
14,13,81,658-04

90,64,888-42

44,78,22,445-00
10,09,61,367-69

 10,09,61,367-69

ದಿನಾಂಕ 31.03.2022ಕ�ಕೆ ಇದ್ಂತ� ಅಢಾವ� ಪತ್್ರಕ�

ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತಿ ಜವಾಬಾ್ರಿಗಳು ಸ್ವತ ತ್ಿ ಮತ್ತಿ ಆಸ್ತಿ

11,27,67,100-00

52,91,83,708-65
51,15,95,025-67

25,26,17,614-67
4,60,00,000-00

50,00,000-00
8,20,00,000-00
5,78,77,411-00
3,65,00,000-00
2,11,00,000-00
1,05,00,000-00

1,75,88,682-98
1,37,67,879-75

16,91,000-00
1,81,803-23
9,48,000-00

10,00,000-00

434,52,96,943-35
344,25,23,271-25

341,25,27,611-25
2,99,95,660-00
65,93,14,127-38

65,85,85,347-18
7,28,780-20

24,26,79,575-77
24,19,34,065-31

7,45,510-46
7,79,968-95

7,79,968-95

0-00
--
--

0-00
0-00

6,32,53,733-98
27,12,444-27

4,86,76,066-93
10,97,924-68
13,79,278-00
14,56,870-31
3,57,000-00

22,30,019-00
58,29,588-00

2,89,17,000-00
3,632-70

26,94,748-20
6,903-04

47,03,103-00
5,06,66,599-80

515,25,56,596-98
5,02,78,664-00

5,02,78,664-00
0-00

11,74,22,200-00

57,73,09,177-45

472,16,93,066-48

0-00

0-00
14,88,755-28

5,11,50,872-17
23,27,952-30

5,40,13,411-96

5,53,63,826-69

558,07,69,262-33
12,56,438-00

55,88,48,930-47
26,83,48,930-47

4,60,00,000-00
50,00,000-00

9,50,00,000-00
6,60,00,000-00
3,65,00,000-00
3,00,00,000-00
1,20,00,000-00

1,84, 60,246-98
1,43,86,483-75

16,91,000-00
2,14,763-23

10,68,000-00
11,00,000-00

370,33,95,468-65
368,85,82,487-65

1,48,12,981-00
71,98,94,288-89

71,95,98,229-19
2,96,059-70

29,79,51,440-94
29,73,54,391-58

5,97,049-36
4,51,868-00 

4,51,868-00

--
--

54,68,959-56
18,37,177-00
14,70,631-00

3,51,000-00
0-00

67,58,740-00
2,99,17,000-00

3,632-70
42,30,551-70

2,99,731-00
36,75,989-00

5,06,66,599-80
5,06,66,599-80

5,53,63,826-69
10,09,61,367-69

2,08,66,212-00
81,22,589-00
10,00,000-00

67,58740-00
70,00,000-00

3,50,000-00
15,00,000-00

4,55,97,541-00
5,53,63,826-69

12,56,438-00
0-00

ಷ�ೇರ್ ಬಂಡವಾಳ
ವಯೆಕ್ತುಗತ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ದಾರಿಕ� ಸಂಸ�ಥೆಗಳಿಂದ
ರೊ.100 ಮೌಲಯೆದ 1174222 ಷ�ೇರ್ಗಳು

ಆಪದ್ನ ಮತ್ತಿ ಇತರ� ನಿಧಿಗಳು
 
ಆಪದ್ಧನ ನಿಧಿ
ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ
ಲಾಭಾಂಶ ಸಮನ್ವಯ ನಿಧಿ 
ಕರಡ್ ಸಾಲದ ನಿಧಿ 
ಕರಡ್ ಸಾಲದ ನಿಧಿ {ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಸ�. 36 (1)(viia)} 
ಗ್ಂತಾಯಿಸ್ದ ಹಣದ ಮೇಲ� ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ 
ಗ್ಂತಾಯಿಸ್ದ ಹಣದ ಮೇಲ� ಏರಿಳಿತ ನಿಧಿ 
ಉತಾಪಿದನಾ ಆಸ್ತುಯ ಮೇಲ� ಘಟನಾಪ�ೇಕಷ್ ಬಾಧಯೆತ� ನಿಧಿ
 
ಇತರ� ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಕಾಯ್್ರಿಸ್ದ ನಿಧಿಗಳು 
ಸ್ಬ್ಂದ ಸೌಕಯಚು ನಿಧಿ 
ಸಾವಚುಜನಿಕ ಒಳಿತ್ ನಿಧಿ 
ಧಮಚುನಿಧಿ 
ಸದಸಯೆರ ಮರಣ�ೊೇತತುರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ 
ಜ್ಬಿಲ್ೇ ನಿಧಿ

ಠ�ೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ� ಖಾತ�ಗಳು 
ಖಾಯಂ ಠ�ೇವಣಿಗಳು 
ವಯೆಕ್ತುಗಳಿಂದ 
ಇತರ� ಸಂಸ�ಥೆಗಳಿಂದ 
ಉಳಿತಾಯ ಠ�ೇವಣಿಗಳು 
ವಯೆಕ್ತುಗಳಿಂದ 
ಇತರ� ಸಂಸ�ಥೆಗಳಿಂದ 
ಚಾಲ್ತಿ ಠ�ೇವಣಿಗಳು 
ವಯೆಕ್ತುಗಳಿಂದ 
ಇತರ� ಸಂಘಗಳಿಂದ 
ಇತರ� ಠ�ೇವಣಿಗಳು 
ವಾಯಿದ� ಮಿೇರಿದ ಠ�ೇವಣಿ 

ಪಡ�ದ ಸಾಲಗಳು
ಅಲಾಪಿವಧಿ ಸಾಲಗಳು 
ಮಧಯೆಮಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು 

ವಸೂಲಾಗತಕಕೆ ಮತ್ತಿ ವಸೂಲ್ಗ� ಬಂದಿರ್ವ ಬಿಲ್ಲಾಗಳು
ಶಾಖ�ಗಳ ಹ�ೂಂದಾಣಿಕ�
ಕಟ್ಟಿಬಾಕಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಸಲ್
ಕ�ೂಡಬ�ೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ

ಇತರ� ಜವಾಬಾ್ರಿಗಳು
ಪಾವತಿಯಾಗಬ�ೇಕಾಗ್ದದು ಹ್ಂಡ್ಗಳು
ಪಡ�ಯದರ್ವ ಲಾಭಾಂಶ
ಸಂಡ್್ರ ಬಾಬ್ತುಗಳು
ಆಡ್ಟ್ ಫೇ ಪಾವತಿಯಾಗಬ�ೇಕಾದದ್ದು
ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಅವಕಾಶ
ಸ್ಬ್ಂದಗ� ಎಕ್ಸ್ ಗ�್ರೇರ್ಯಾ ಅವಕಾಶ
ದೇರಾಚುವಧಿ ಸಾಲದ ಮೇಲ� ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯದ ಮೇಲ� ಅವಕಾಶ
ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲ�ಕಷ್ನ್
ಟಿ.ಡ್.ಎಸ್. ಪ�ೇಯಬಲ್
ಸರಕ್ ಸ�ೇವಾ ತ�ರಿಗ�
ಸ್ಬ್ಂದಗಳ ನಿವೃತಿತು ಸಮಯದ ಗಳಿಕ� ರಜ� ನಗದೇಕರಣದ ಅವಕಾಶ 
ಲಾಭ-ನಷಟಿ ಖಾತ�
ಕಳ�ದ ವಷಚುದ ಅಢಾವ� ಪತಿ್ರಕ� ಲಾಭ
ವಿನಿಯೇಗ್ಸ್ದ ದ್ು
ಈ ಸಾಲ್ನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ
ಷರಾ : ಈ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಾ ಗಳಿಸ್ದ ಲಾಭ
ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಹಾಗೂ ಇತರ� ಅವಕಾಶಗಳು
1. ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಅವಕಾಶ
2. ಕರಡ್ ಸಾಲದ ನಿಧಿಗ� ಅವಕಾಶ [ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಸ�. 36 (1)(viia)]
3. ದೇರಾಚುವಧಿ ಸಾಲದ ಮೇಲ� ಬಂದಂತಹ 
     ಆದಾಯದ ಮೇಲ� ಅವಕಾಶ [ ಸ�. 36 (1)(viii)]
4. ಸ್ಬ್ಂದಗ� ಎಕ್ಸ್ ಗ�್ರೇರ್ಯಾ ಅವಕಾಶ
5. ಗ್ಂತಾಯಿಸ್ದ ಹಣದ ಮೇಲ� ಏರಿಳಿತ ನಿಧಿ
6. ಆಡ್ಟ್ ಫೇ ಪಾವತಿಯಾಗಬ�ೇಕಾದದ್ದು
7. ಉತಾಪಿದನಾ ಆಸ್ತುಯ ಮೇಲ� ಘಟನಾಪ�ೇಕಷ್ ಭಾದಯೆತಾ ನಿಧಿ

                                          
                                           ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ

                                                    ಜ್ಮಾಲಾ
ಘಟನಾಪ�ೇಕ್ಷ ಬಾಧಯೆತ�ಗಳು
ಸ್್ವೇಕಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಲ�ೇಖ ಮತ್ತು ಇತರ� ಜವಾಬಾದುರಿಗಳು
ಆಧಾರ ಸಹತ
ಆಧಾರ ರಹತ

2,90,80,078-00

6,47,00,281-78
22,24,71,286-00

18,04,06,071-12
37,95,00,000-00

122,68,58,173-00
122,68,58,173-00
123,01,20,000-00
122,67,28,000-00

2,02,500-00
40,00,00,000-00

133,70,75,908-64
133,19,74,973-64
133,70,75,908-64

2,20,99,549-00

11,35,15,558-05
11,35,15,558-05
11,35,15,558-05

94,23,279-00

151,55,60,446-23
151,55,60,446-23
151,55,60,446-23

95,09,852-00

21,35,200-00
2,67,649-00

24,428-00
0-00

33546029-00
76000-00

23,25,381-25
16,86,80-00

0-00
20,77,700-00

50,508-00
1,91,500-00

77,531-74
2,780-35

0-00

12,56,438-00
0-00

ನಗದ್ ಮತ್ತಿ ಇತರ� ಬಾಯೆಂಕಿನಲ್ಲಾರ್ವ ಶಿಲ್ಕೆ
ಬಾಯೆಂಕ್ನಲ್ಲಿರ್ವ ನಗದ್
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಮತ್ತು ಇತರ� ಸಮವತಿಚು ಬಾಯೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ
ಕ�.ಎಸ್.ಸ್. ಅಪ�ಕ್ಸ್ ಬಾಯೆಂಕ್, ಜಿಲಾಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಚಾಲ್ತು ಖಾತ�
ಖಾಯಂ ಠ�ೇವಣಿ

ಇತರ� ಬಾಯೆಂಕಿನಲ್ಲಾ ಶಿಲ್ಕೆ
ಚಾಲ್ತು ಖಾತ�
ಖಾಯಂ ಠ�ೇವಣಿ

ಕಾಲ್ ಮನಿ ಹೊಡ್ಕ�

ಸಂರಯಗಳು 
ಕ�ೇಂದ್ರ/ರಾಜಯೆ ಸಕಾಚುರದ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು
ಪುಸತುಕ ಬ�ಲ�
ಮ್ಖಬ�ಲ�
ಮಾರ್ಕಟ�್ಟ ಬ�ಲ�
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಷ�ೇರ್ಗಳು
ಇತರ�

ಸಾಲ ಮತ್ತಿ ಮ್ಂಗಡಗಳು 
ಅಲಾಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು ರ�ೂೇಖ ಪತ್ರಗಳು ಓವರ್ ಡಾ್ರಫ್ಟಿ ಗಳು
ಬಿಲ ಲ್ಿಗಳು ಸ�ೊೇಡ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸತುವಿಕ ಭದ್ರತ�ಗಳ ಮೇಲ�
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಯೆಕ್ತುಗಳಿಂದ ಬರಬ�ೇಕಾದ ಬಾಕ್
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಸ್ತುಯಾದ ಬಾಕ್

ಮಧಯೆಮಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ�
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಯೆಕ್ತುಗಳಿಂದ ಬರಬ�ೇಕಾದ ಬಾಕ್
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಸ್ತುಯಾದ ಬಾಕ್

ದಿೇರಾ್ಕವಧಿ ಸಾಲಗಳು
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ�
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಯೆಕ್ತುಗಳಿಂದ ಬರಬ�ೇಕಾದ ಬಾಕ್
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಸ್ತುಯಾದ ಬಾಕ್

ವಸೂಲಾಗತಕಕೆ ಮತ್ತಿ ವಸೂಲ್ಗ� ಕಳಿಸ್ರ್ವ ಬಿಲ್ಲಾಗಳು
ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸವಕಳಿ ತ�ಗ�ದ್) 
ಪೇಠ�ೊೇಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಟ್್ಟಗಳು
ಬರಬ�ೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ 
ಶಾಖ�ಗಳ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕ� 

ಇತರ� ಆಸ್ತಿಗಳು
ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳು (ಕಂಪ್ಯೆಟರ್)
ಮ್ಂಗಡ ಖಾತ�
ದೊರವಾಣಿ ಖಾತ�
ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� (ಟಿ.ಡ್.ಎಸ್.)
ತ�ೊಡಗಣ� ಮೇಲ� ಬರಬ�ೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ
ಜ�ರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ
ಮ್ದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲ�ೇಖನ ಸಾಮಗ್್ರಗಳ ದಾಸಾತುನ್
ಕ�.ಇ.ಬಿ. ಠ�ೇವಣಿ
ಮ್ಂಗಡ ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ�
ಯಂತ�ೊ್ರೇಪಕರಣ
ಇ-ಸಾ್ಟಯಂಪ್ ಠ�ೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮ್ಂಗಡ
ಕಂಪ್ಯೆಟರ್ ತಂತಾ್ರಂಶ
ಬಿ.ಬಿ.ಪ.ಎಸ್. ವಾಯೆಲ�ಟ್ -ಡ್.ಎನ್ .ಎಸ್  ಬಾಯೆಂಕ್
ಸ್.ಕ�.ವ�ೈ.ಸ್. ವಾಯೆಲ�ಟ್ 
ಕ�ೊೇವಿಡ್  19 ಎಕ್ಸ್ ಗ�್ರೇಶಿಯಾ ಬರಬ�ೇಕಾದದ್ದು

                                                             ಜ್ಮಾಲಾ

ಸಾದಿಲಾ್ವರ್ ಜವಾಬಾ್ರಿ
ಸಂಘಟಕ ಜವಾಬಾದುರಿ ಸ್್ವೇಕೃತ ಮತ್ತು ಇತರ� ಬಾಧಯೆತ�
ಆಧಾರ ಸಹತ
ಆಧಾರ ರಹತ

31,62,51,645-78

55,99,06,071-12

0-00

162,70,60,673-00

296,61,51,912-92

0-00
1,26,90,800-00

66,13,900-00
5,11,50,872-17

0-00

4,09,43,387-34

558,07,69,262-33

12,56,438-00

30,83,00,835-71
3,58,20,760-00

6,00,36,871-71
21,24,43,204-00

71,81,62,969-74
13,91,63,169-74

57,89,99,800-00

0-00

129,86,95,814-00
97,84,93,314-00

97,84,93,314-00
97,00,00,000-00
98,43,92,000-00

2,02,500-00
32,00,00,000-00

268,82,51,653-58
128,18,24,923-64

127,51,23,221-06
128,18,24,923-64

4,93,97,383-00

11,87,46,790-64
11,87,46,790-64
11,87,46,790-64

91,04,252-00

128,76,79,939-30
128,76,79,939-30
128,76,79,939-30

1,09,85,035-00

0-00
1,40,27,800-00

67,83,390-62
63,25,37,33-98

37,325-00

5,50,43,074-35
21,55,400-00
3,30,422-00

18,649-49
0-00

4,85,83,264-00
90,000-00

21,11,300-00
1,68,680-00

0-00
12,87,900-00

50,508-00
1,84,500-00

0-00
0-00

62,450-86

515,25,56,596-98
5,02,78,664-00

5,02,78,664-00
0-00

31-03-2021
ರೂ.           ಪ�ೈ.

31-03-2022
ರೂ.           ಪ�ೈ.

31-03-2021
ರೂ.         ಪ�ೈ.

31-03-2022
ರೂ.          ಪ�ೈ.

ಲ�ಕಕೆ ಪರಿಶ�ೂೇಧಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  :
ನಾನ್, ದ ದಾವಣಗ�ರ�  ಅಬಚುನ್ ಕ�ೊೇ-ಆಪರ�ೇಟಿವ್ ಬಾಯೆಂಕ್ ಲ್., 

ದಾವಣಗ�ರ�,  ಇದರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಕಛ�ೇರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಶಾಖ�ಗಳ (ಕ�ೊ್ರೇಢೇಕೃತ) 
2021-22ನ�ೇ ಸಾಲ್ನ ಲ�ಕ್ಕ ಪರಿಶ�ೊೇಧನ�ಯನ್ನು ಮಾಡ್ರ್ತ�ತುೇನ�. ಇದಕ�್ಕ  
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲ�ಕ್ಕಪತ್ರದ ಪುಸತುಕಗಳು, ಒದಗ್ಸ್ದ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೊ 
ಸಪಿರ್್ಟೇಕರಣಗಳ ಮೇರ�ಗ� ನನನು ತಿಳುವಳಿಕ� ಹಾಗೊ ನಂಬಿಕ� ಮೇರ�ಗ� ಇದರ 
ಜ�ೊತ�ಗ� ಲಗತಿತುಸ್ರ್ವ ಆಸ್ತು-ಜವಾಬಾದುರಿ ತಃಖ�ತು ಮತ್ತು ಲಾಭ-ನಷ್ಟ 
ತಃಖ�ತುಯ್ ದನಾಂಕ: 31.03.2022ಕ�ಕೆ ಇದದುಂತ� ನನನು ವರದಯಲ್ಲಿನ 
ಷರಾಗಳಿಗ� ಒ ಳ ಪಟ್್ಟ  ಬಾಯೆಂಕ್ನ ನ�ೈಜ ಆರ್ಚುಕ ಸ್ಥೆತಿಗತಿಯನ್ನು 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತತುದ�ಂದ್ ದೃಢೇಕರಿಸ್ತ�ತುೇನ�.

ದಿನಾಂಕ : 23.06.2022
ಸ್ಥಳ:  ದಾವಣಗ�ರ�.

ಸಹಿ/-
ಚ�ೇತನ್  ಪದಕಿ

ಸನ್ನದ್ ಲ�ಕಕೆಪರಿಶ�ೂೇಧಕರ್
ಸದಸಯೆತ್ವ ಸಂಖ�ಯೆ : 216929

ಪಾಲ್ದಾರರ್: 
ಮೆ|| ಚ�ೇತನ್  ಪದಕಿ & ಅಸ�ೂೇಸ್ಯೇಟ್ಸ್ , 

ಧಾರವಾಡ.  
ಎಫ್ಆರ್. ನಂ. 011274S

UDIN : 22216929ALNLQA4343

 ಭಾರತ್ೇಯ ರಿಸರ್್ಕ ಬಾಯೆಂಕಿನ ಸ್ತ�ೂತಿೇಲ�ಯಂತ� ಆಸ್ತಿ-ಜವಾಬಾ್ರಿ ತಃಖ�ತಿಗಳಿಗ� ತ�ೂೇರಿಸ್ದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಟ್ಪಪಾಣಿಗಳು : 
1) ದನಾಂಕ 31.03.2022ಕ�್ಕ ಬಾಯೆಂಕ್ನ ಸ್.ಆರ್.ಎ.ಆರ್. (Capital to Risk Weighted Asset Ratio) ಪ್ರಮಾಣವು ಶ�ೇಕಡ 15.58ರಷ್್ಟ ಇರ್ವುದ್. 
2) ತ�ೊಡಗಣ�ಗಳ ಮ್ಖಬ�ಲ�, ಪುಸತುಕ ಬ�ಲ� ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಟ�್ಟ ಬ�ಲ�ಗಳನ್ನು ಅಢಾವ� ಪತಿ್ರಕ�ಯಲ್ಲಿ ನಮೊದಸ್ದ�. 
3) (ಅ) ರಿಯಲ್ ಎಸ�್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ ಸ್ಟ್ರಕಷ್ನ್ ರವರಿಗ� ಈ  ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕ�ೊಟಿ್ಟರ್ವುದಲಲಿ. 
     (ಆ) ಗೃಹ ನಿಮಾಚುಣ/ಖರಿೇದ/ನವಿೇಕರಣ ಮ್ಂತಾದ ಉದ�ದುೇಶಗಳಿಗ� ಕ�ೊಟ್ಟ ಸಾಲವು ರೊ.1324.44 ಲಕಷ್ ಇರ್ತತುದ�. 
4) ಷ�ೇರ್, ಡ್ಬ�ಂಚರ್ ಗಳ ಮೇಲ� ಸಾಲವನ್ನು ಕ�ೊಟಿ್ಟರ್ವುದಲಲಿ. 5) (ಅ) ಬಾಯೆಂಕ್ನ ನಿದ�ೇಚುಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯೆರಿಗ� ಮತ್ತು ಅವರ ಹತಿತುರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗ� (ಠ�ೇವಣಿ 
ಮೇಲ� ) ಭದ್ರತಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ನಿೇಡ್ರ್ವ ಸಾಲದ ಒಟ್್ಟ ಮೊತತುವು ದನಾಂಕ: 31.03.2022ರಂದ್ ರೊ.572.91 ಲಕಷ್ ಇರ್ತತುದ�. (ಆ) ಈ  ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿದ�ೇಚುಶಕರಿಗ� 
ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗ� ಯಾವುದ�ೇ ಆಧಾರ ರಹತ ಬಾಯೆಂಕ್ ಗಾಯೆರಂಟಿ ಮತ್ತು ಖಾತರಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕ�ೊಟಿ್ಟರ್ವುದಲಲಿ. 6) 2021-22ನ�ೇ ಸಾಲ್ಗ� ಬಾಯೆಂಕ್ನ ಠ�ೇವಣಿಗಳ 
ಮೇಲ� ಬಡ್ಡಿಯ ವ�ಚ್ಚವು ಶ�ೇಕಡಾ 6.35ರಷ್್ಟ ಇದ�. 7) ಬಾಯೆಂಕ್ನ ಪ್ರಸಕತು ಸಾಲ್ನ ಅನ್ತಾಪಿದಕ ಆಸ್ತುಗಳು ಕ�ಳಕಂಡಂತ� ಇರ್ತತುದ�. 

8) 2021-22ನ�ೇ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಾ ಬಾಯೆಂಕಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಕ� ಈ ಕ�ಳಕಂಡಂತ್ದ�. * ಬಾಯೆಂಕ್ನ ಬಡ್ಡಿಯ ಆದಾಯವು ದ್ಡ್ಯ್ವ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲ� ಶ�ೇಕಡಾ 7.93 
ಇರ್ತತುದ�. * ಇತರ� ಆದಾಯವು ದ್ಡ್ಯ್ವ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲ� ಶ�ೇಕಡಾ 0.16 ಇರ್ತತುದ�. * ಬಾಯೆಂಕ್ನ ಒಟ್್ಟ ಗಳಿಕ�ಯ್ ದ್ಡ್ಯ್ವ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲ� 
ಶ�ೇಕಡಾ 1.83 ಇರ್ತತುದ�. * ಬಾಯೆಂಕ್ನ ಆಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ� ಬಂದ ಗಳಿಕ�ಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಶ�ೇಕಡಾ 1.05 ಇರ್ತತುದ�.  * ಬಾಯೆಂಕ್ನ ವಯೆವಹಾರವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಬ್ಂದಗ� ರೊ. 
1182.75ಲಕಷ್ ಇರ್ತತುದ�. * ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಬ್ಂದಗ� ಹ�ೊೇಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ರೊ.  8.52 ಲಕಷ್ ಇರ್ತತುದ�. 
9) ಠ�ೇವಣಿಗಳ ಮೇಲ� ವಿಮಯ ಪ್ರೇಮಿಯಂ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 21.05.2021 ಮತ್ತು 26.11.2021 ರಂದ್ ಒಟ್್ಟ ರೊ.62.93 ಲಕಷ್. ಡ್ಪಾಸ್ಟ್  ಇನೊಷ್ರ�ನ್ಸ್ 
ಅಂಡ್ ಕ�್ರಡ್ಟ್ ಗಾಯೆರಂಟಿ ಕಾರ್ಚುರ�ೇಷನ್ ಗ� ಮ್ಂಗಡವಾಗ್ ಜಮಾ ಮಾಡ್ದ� ಮತ್ತು ಅವರಿಗ� ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾದ ಪ್ರೇಮಿಯಂ ಬಾಕ್ ಇರ್ವುದಲಲಿ. 
10) ಬಾಯೆಂಕ್ ಸಾಲಾಂತಯೆಕ�್ಕ ಠ�ೇವಣಾತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತ�ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ರೊ. 12.56 ಲಕಷ್ಗಳಿಗ� ಬಾಯೆಂಕ್ ಖಾತರಿ (Bank Guarantee)ಯನ್ನು ಕ�ೊಟಿ್ಟರ್ತತುದ�. 
11) ಎನ್.ಪಿ.ಎ. :- ಪ್ರಸಕತು ಸಾಲ್ನ ಅಂತಯೆಕ�್ಕ  ಇರ್ವಂತಹ ಈ  ಕ�ಳಕಂಡ ನಿಧಿಗಳ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಹಂದನ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿದದು ನಿಧಿಗಳ ಮೊಬಲಗ್ಗಳ�ೊಂದಗ� ತ್ಲನ� 
ಮಾಡ್ದ ಹ�ೊೇಲ್ಕ�ಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕ�ಳಕಂಡಂತಿರ್ತತುದ�. (ರೊ. ಲಕಷ್ಗಳಲ್ಲಿ)(ರೊ. ಲಕಷ್ಗಳಲ್ಲಿ)

12) ಡ�ಫ್ ಖಾತ�ಗ� ವಗಾಚುವಣ�ಯಾಗ್ರ್ವ ಮೊತತು ರೊ. 102.41 ಲಕಷ್.

ದಿನಾಂಕ
ಒಟ್ಟಿ ಅನ್ತಾಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿವ್ವಳ ಅನ್ತಾಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳು

ಮೊಬಲಗ್ ಶ�ೇಕಡವಾರ್ ಮೊಬಲಗ್ ಶ�ೇಕಡವಾರ್

31.03.2022 479.60 1.62% -1130.40 0.00%

31.03.2021  993.23   3.69%    -405.54  0.00%
ವಯೆತಾಯೆಸ -513.63  -2.07%    -724.86

31.03.2022
31.03.2021

ವಯೆತಾಯೆಸ

1610.00

1398.77
   211.23

120.00

105.00
   15.00

365.00

365.00
     0.00

ದಿನಾಂಕ
ಕರಡ್ ಮತ್ತಿ 

ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ಸಾಲಗಳ ನಿಧಿ
ಉತಾಪಾದನಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮೆೇಲ� 
ಘಟನಾಪ�ೇಕ್ಷ ಬಾಧಯೆತ� ನಿಧಿ

ಗ್ಂತಾಯ್ಸ್ದ ಹಣದ ಮೆೇಲ್ನ  
ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ

 0.00%

ಎಂ. ರಂದ್ರಶ�ೇಖರ್
ನಿದ�ೇಚುಶಕರ್

ಮ್ಂಡಾಸ್ ವೇರ�ೇಂದ್ರ
ಚಾಟಚುಡ್ಚು ಅಕೌಂಟ�ಂಟ್, ನಿದ�ೇಚುಶಕರ್

ಡ್.ವ. ಆರಾಧಯೆಮಠ್
ಪ್ರಧಾನ ವಯೆವಸಾಥೆಪಕರ್

ಬಿ.ಎಸ್. ಮಲ�ಲಾೇಶ್
ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವಯೆವಸಾಥೆಪಕರ್

ಪಿ.ಕ�. ಶಿವಾನಂದಪಪಾ
ನಿದ�ೇಚುಶಕರ್

ಕ�ೂೇಗ್ಂಡ್ ಬಕ�ಕೆೇಶಪಪಾ
ಅಧಯೆಕಷ್ರ್

ಅಂದನೂರ್ ಮ್ಪಪಾಣ್ಣ
ಉಪಾಧಯೆಕಷ್ರ್
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avÀæzÀÄUÀð f¯Éè ºÉÆ¼À¯ÉÌgÉ vÁ®ÆPÀÄ »jAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÁªÀtUÉgÉ ªÁ¹ 

£ÀÄVÎºÀ½î ²æÃªÀÄw «ÄÃ£ÁPÀëªÀÄä ¢|| §¸ÀªÀAvÀ¥Àà£ÀªÀgÀ 
ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀÄVÎºÀ½î ²æÃ J£ï.©.¸ÀÄgÉÃ±À

(¦.r.N D£ÀUÉÆÃqÀÄ) EªÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ «eÁÕ¥À£ÉUÀ¼ÀÄ. 
¢£ÁAPÀ: 03-09-2022£ÉÃ ±À¤ªÁgÀ gÁwæ 10.45PÉÌ £À£Àß 

zsÀªÀÄð¥ÀwßAiÀiÁzÀ °A|| ²æÃªÀÄw J¸ï.ºÉZï.gÀÆ¥À
EªÀgÀÄ ²ªÀ¢üÃ£ÀgÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀgÀ DvÀä ±ÁAwUÁV 

PÉÊ¯Á¸À ²ªÀUÀuÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 11-09-2022£ÉÃ 

¨sÁ£ÀÄªÁgÀ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ²ªÀ ¥ÁªÀðw ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è, 
²æÃ F±ÀégÀ zÉÃªÀ¸ÁÜ£À DªÀgÀt, «zÁå£ÀUÀgÀ, zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ°è

£ÉÃgÀªÉÃj¸À®Ä UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀÄ ¤±ÀÑ¬Ä¹gÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ DUÀ«Ä¹ ªÀÄÈvÀgÀ DvÀäPÉÌ agÀ-±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß 

PÉÆÃgÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw.

PÉÊ¯Á¸À ²ªÀUÀuÁgÁzsÀ£É DºÁé£À ¥ÀwæPÉ
|| ²æÃUÀÄgÀÄ ºÀA¥É «gÀÆ¥ÁPÉëÃ±ÀégÀ ¥Àæ¸À£Àß ||

²æÃ J£ï.©. ¸ÀÄgÉÃ±ï (¦.r.N. D£ÀUÉÆÃqÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ,
¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ, C½AiÀÄAzÀgÀÄ, ªÀiÁªÀA¢gÀÄ, £ÀÄVÎºÀ½î ªÀA±À¸ÀÜgÀÄ,

»jAiÀÄÆgÀÄ ºÁUÀÆ §AzsÀÄ-«ÄvÀægÀÄ.

E w zÀÄBRvÀ¥ÀÛgÀÄA

°A|| ²æÃªÀÄw J¸ï.ºÉZï. gÀÆ¥À

d£À£À
17-05-1975

ªÀÄgÀt
03-09-2022

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 10 - ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿ್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 
ಸಾಮಾಜಕ ಮತು್ತ  ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾ್ರಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಕೆೇರಳ 
ರಾಜ್ಯವು ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚೋಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು  
ಹರಿಹರದ ಆಯಮು ಈಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆೈ. ಕೃಷ್ಣಮೋತಿಮು 
ಅಭಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು.

ನಗರದ ತಾಲೋಲಿಕು ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿ್ರೇ 
ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 168 ನೆೇ ವಷಮುದ ಜಯಂತೆೋ್ಯೇತಲ್ವ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿ್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಿೇನ ಬದುಕನುನು 
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದದಾ ಅಸ್ಪಮೃಶ್ಯರನುನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. 

ವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ 
ಬಲಯುತರಾಗಿ ಎಂಬ ಘೆೋೇಷ ವಾಕ್ಯದೆೋಂದಿಗೆ ಜನರನುನು 
ಒಗೋಗೆಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೆೇಕ  ದೆೇವಾಲಯಗಳನುನು 
ಸಾಥೆಪಸಿದರು ಎಂದರು.

ಕೆೇರಳ, ಕನಾಮುಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಲಂಕಾ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವರು ಸಾಥೆಪಸಿದ ದೆೇವಸಾಥೆನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಮೃಶ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶ ಮತು್ತ  
ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ತಹಶಿೇಲಾದಾರ್ ಎಂ.ಬಿ.ಅಶ್ವತ್ಥೆ  ಮಾತನಾಡಿ, 12 ನೆೇ 
ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಾಮಾಜಕ ಸುರಾರಣಾ 
ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಕನಾಮುಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೋಡಿತು. ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ, ಕೆೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ 
ಸುರಾರಣೆ ಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಂದುವರೆಯಿತು ಎಂದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಮುಗಳ ಸಮಾನ 
ಮನಸಕೆರ ವೆೇದಿಕೆಯ ಗ್ರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕೆೋಟ್ರಪ್ಪ, 
ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಆದಶಮುಗಳನುನು ಸವಮುರೋ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೋ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಂಡರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ,  ಸಹನೆ, ಸಹಬಾಳೆ್ವ 
ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಸಕಾಮುರಿ ನ್ಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲೋಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ.ಕೆ.
ಭೋಮೇಶ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದುಳಿದ  ವಗಮುಗಳ ಸಮಾನ ಮನಸಕೆರ  ವೆೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಜ.ಹೆಚ್.ಮರಿಯೇಜರಾವ್, ಎಲ್.ಬಸಪ್ಪ. ಪ್ರೇತಂ ಬಾಬು, 
ಆನಂದ್, ಮಹಂತೆೇಶ್ ಕೆಂಚನಹಳಿ್ಳ, ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆೋಟಗಿ 
,ವಿೇರಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ಆರೆೋೇಗ್ಯ , ಮಹೆೇಶ್, ಶಿವು, ಅರುಣ್ 
ಕುಮಾರ್, ಸುನಿಲ್, ಮನು, ಮಧು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಗಡಿ 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು.

ನಾರಾಯಣ ಗ್ರ್ಗಳ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾ್ಂತಿಗ� ಕ�ರೀರಳ ಸಾಕ್ಷರ

ಹರಿಹರದ ಆಯನಾ ಈಡಿಗರ 
ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕ್ಷ ವ�ೈ. ಕೃಷ್ಣಮೂತಿನಾ

ಜಗಳೂರು, ಸೆ.10- ತಾಲೋಲಿಕು 
ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೋಲಿಕು 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರೇ  ನಾರಾಯಣ 
ಗುರು ಅವರ ಜಯಂತೆೋ್ಯೇತಲ್ವನುನು ಸರಳವಾಗಿ 
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

ತಹಶಿೇಲಾದಾರ್ ಸಂತೆೋೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜ. ಮತು್ತ 
ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಮುಶಕ ಬಿ 
ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರು  ಅವರ 
ಭಾವಚಿತ್ರಕೆಕೆ ಪುಷಾ್ಪಚಮುನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಮುದಲ್ಲಿ ಉಪತಹಶಿೇಲಾದಾರ್ 
ಮಂಜಾನಂದ ಆರ್.ಐ., ಕುಬೆೇರ್ ನಾಯ್ಕೆ, 
ಧನಂಜಯ್, ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಜಲಾಲಿ ನಿದೆೇಮುಶಕ 

ಲೆೋೇಕಣ್ಣ, ತಾಲೋಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್, 
ಪ್ರರಾನ ಕಾಯಮುದಶಿಮು ಮಂಜಣ್ಣ 
ಖಜಾಂಚಿ ಪಾಪಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ 

ಸುರೆೇಶ್, ನಾಗರಾಜು, ಹೆೋನೆನುೇಶ್, ವಕಿೇಲ ಸಂಘದ 
ಕಾಯಮುದಶಿಮು ರುದೆ್ರೇಶ್, ಸಿಬಬಾಂದಿ ಗಳಾದ 
ಕಾಂತರಾಜ್, ನೆೇತಾ್ರವತಿ, ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಗಿರಿೇಶ್, 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಮುನ್ ಮುಂತಾದವರು ಇದದಾರು.

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೆೇರಿ ಮತು್ತ ಸಮಾಜ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೆೇರಿ  ಸೆೇರಿದಂತೆ, ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರೇ  ನಾರಾಯಣ 
ಗುರು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕೆಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಬ್ಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗ್ರ್ ಜಯಂತಿ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 10 – ಹಿಂದೋ ದೆ್ವೇಷದ 
ಆರೆೋೇಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧತ ವಿವಾದಿತ ಕಿ್ರಶಿ್ಚಯನ್ 
ರಾಮಿಮುಕ ಮುಖಂಡನನುನು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧ ಅವರನುನು ಬಿಜೆಪ ತರಾಟೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಿದುದಾ, ಇದು ‘ಭಾರತ್ ತೆೋೇಡೆೋೇ’ ಕೃತ್ಯ 
ಎಂದು ಆರೆೋೇಪಸಿದೆ.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧ ಅವರು 
ಕಿ್ರಶಿ್ಚಯನ್ ರಾಮಿಮುಕ ಮುಖಂಡ ಜಾಜ್ಮು ಪನನುಯ್ಯ 
ಅವರನುನು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಿದದಾರು.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿರುವ ಬಿಜೆಪ ವಕಾ್ತರ 
ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲ, ರಾಹುಲ್ ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಿದ 
ಪನನುಯ್ಯ ಅವರು ‘ಜೇಸಸ್ ಒಬಬಾರೆೇ ನಿಜವಾದ 
ದೆೇವರು, ಜೇಸಸ್ ಶಕಿ್ತಯ ರಿೇತಿ ಅಲಲಿ’ ಎಂದಿದಾದಾರೆ. 
ಇದಕೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನುನು ಹಿಂದೋ ದೆ್ವೇಷಕಾಕೆಗಿ 
ಬಂಧಸಲಾಗಿತು್ತ ಎಂದಿದಾದಾರೆ.

‘ಭಾರತ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ನತೆ ಯಿಂದ ನನನು 
ಸೆೋೇಂಕಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಬೋಟು 
ಧರಿಸುತೆ್ತೇನೆ’ ಎಂದೋ ಪನನುಯ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆೇಳಿದದಾರು. 
ಹಿಂದೋ ದೆ್ವೇಷವು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಪಕ್ಷದ ಡಿ.ಎನ್.ಎ.ದಲ್ಲಿದೆ 
ಎಂದು ಪೂನಾವಾಲ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಆರೆೋೇಪ ತಳಿ್ಳ ಹಾಕಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರರಾನ 
ಕಾಯಮುದಶಿಮು ಜೆೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಬಿಜೆಪಯು 
ದೆ್ವೇಷದ ಕಾಖಾಮುನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪ 
ಹಂಚಿಕೆೋಳು್ಳತಿ್ತರುವ ವಿಡಿಯೇದಲ್ಲಿ ರುವ ಧ್ವನಿಗೋ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಯವರಿಗೋ ಯಾವುದೆೇ ಸಂಬಂಧವಿಲಲಿ 

ಎಂದಿದಾದಾರೆ.
ಭಾರತ್ ಜೆೋೇಡೆೋೇ ಯಾತೆ್ರಯಿಂದ ಹತಾಶರಾಗಿ 

ರುವ ಬಿಜೆಪ ಸಂಬಂಧವಿಲಲಿದ ವಿಡಿಯೇಗಳನುನು ಹಂಚಿ 
ಕೆೋಳು್ಳತಿ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧ, ನರೆೇಂದ್ರ ದಾಭೆೋೇಲಕೆರ್, 
ಗೆೋೇವಿಂದ ಪಾನಲ್ರೆ, ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುಗಿಮು ಹಾಗೋ 
ಗ್ರಿ ಲಂಕೆೇಶ್ ರಿೇತಿಯ ಜನರ ಹತೆ್ಯಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿರುವವರು ಪ್ರಶೆನು ಕೆೇಳುತಿ್ತದಾದಾರೆ ಎಂದಿದಾದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪ ವಕಾ್ತರ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ ಅವರು ಹೆೇಳಿಕೆ 
ನಿೇಡಿದುದಾ, ಈ ವಿಡಿಯೇದಿಂದ ಭಾರತ ಜೆೋೇಡೆೋೇ 
ಯಾತೆ್ರಯ ವಾಸ್ತವ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ನವರಾತಿ್ರಯ 
ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೋ ದೆೇವತೆ 
ಶಕಿ್ತಯನುನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದಾದಾರೆ.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಮ ದೆೇವರ ಅಸಿ್ತತ್ವ 
ಪ್ರಶಿನುಸಿತು್ತ. ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧ 
ಅವರು ದೆೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆೋೇಗುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ, 
ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಿಂದೋ ವಿರೆೋೇಧ 
ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದಾದಾರೆ.

ಒಂದು ಧಮಮುದ ಓಲೆೈಕೆಗಾಗಿ ಇನೆೋನುಂದನುನು 
ಹಿೇಗಳೆಯುವುದು ‘ಭಾರತ್ ಜೆೋೇಡೆೋೇ’ 
ಎನನುಬಹುದೆೇ? ಎಂದೋ ಅವರು ಪ್ರಶಿನುಸಿದಾದಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ದ�್ವರೀಷದ ಆರ�ೂರೀಪದ 
ಮೆರೀಲ� ಬಂಧಿತನ ರಾಹ್ರ್ ಭ�ರೀಟಿ

‘ಭಾರತ್ ತ�ೂರೀಡ�ೂರೀ’ ಯಾತ�್ 
ಎಂದ್ ಬಿಜ�ಪಿ ತರಾಟ�

ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆೆಂ ಹುಟುಟುಹಬ್ಬ : ಇೆಂದು 
5555 ಜನರೆಂದ ರಕ್ತದಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.9- ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 
ಅವರ 55ನೆೇ ಹ್ಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್.
ಎಂ. ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಂದ 5555 ರನ 
ರಕ್ತದಾನಿಗಳಂದ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ವ ದಾಖಲೆ ಯೇರನೆ 
ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಜಿಲಾಲಿ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾರಜುದರ್ಜು ದನೆೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟು ಪತ್್ರಕಾಗೊೇಷ್ಠಿರಲ್ಲಿ ತ್ಳಸಿದಾದಾರೆ.

ಒಂದೆೇ ದನ ಅಷೊಟುಂದ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಶೆೇಖರಣೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ವ 
ದೃಷ್ಟುಯಂದ ವೆೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಪೂಜಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೆೇಂದ್ರಗಳಂದ ರಕ್ತದಾನ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೇಜಿಸಲ್ 
ತ್ೇಮಾಜುನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಹೆೇಳದರ್.

ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾ್ರಂಶ್ಪಾಲ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಕೆಕೆ ತಗಲ್ವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜೆ.
ಜೆ.ಎಂ. ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಂ.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳೆೇ ಭರಿಸಲ್ವೆ 
ಎಂದರ್. ಪೆಥಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಖ್ಯಸೆಥೆ ಡಾ.ಶರ್ಕಲಾ ಕೃಷ್ಣಮೂತ್ಜು 
ಮಾತ ನಾಡಿ ರಕ್ತವನ್ನು ವ್ಯರಜುಗೊಳಸದೆ ಎಷ್ಟು ಬೆೇಕೊೇ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದರ್.

ಜೆ.ಜೆ.ಎಂ. ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲರದ ಪಾ್ರಂಶ್ಪಾಲ ಡಾ.ಮ್ರ್ಗೆೇಶ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸೆ.11ರ ಭಾನ್ವಾರ ಮೊದಲ ದನ ಹೊನಾನುಳ ಹಾಗೂ 
ದಾವಣಗೆರೆರ ಐ.ಎಂ.ಎ.ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ವ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ 
ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದರ್.

ಪಾಲ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾರಕ ಮಂರ್ನಾರ ಗಡಿಗ್ಡಾಳ್, ರಕ್ತದಾನಕೆಕೆ 
ನೊೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದರ್.

ಸಾವಜುರನಿಕರ್ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲ್ ಹೆಸರ್ ನೊೇಂದಾಯಸಲ್ 
ಹರಿೇಶ್ ಕೆ.ಎಲ್. ಬಸಾಪುರ ಮೊ.9964070830, ಬಾಪೂಜಿ ಹಾಗೂ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೆೇಂದ್ರಗಳ ಫೇನ್ ಸಂಖೆ್ಯ 08192-273850, 
08192-266016ಗೆ ಸಂಪರ್ಜುಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ.

ಪತ್್ರಕಾಗೊೇಷ್ಠಿರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಪರಶ್ರಾಮ್, 
ಕ್ಮಾರ್, ರ್್ರೇಕಾಂತ್ ಬಗೆೇರ, ಡಾ.ಧನ್ಯಕ್ಮಾರ್, ರ್ವಗಂಗಾ 
ರ್್ರೇನಿವಾಸ್, ಕಾಡಜಿಜಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇತರರ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರ್.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 10 – ಇಬಬಾರು 
ಅಪಾ್ರಪ್ತರು ಲೆೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ 
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಕಕೆಳ ಕುಟುಂಬ 
ದವರು ಇತ್ಯರಮುಕೆಕೆ ಬರುವ ಮೋಲಕ 
ಪೇಕೆೋಲ್ೇ  ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾ 
ಗಲು ಹೆೈಕೆೋೇಟ್ಮು ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಿದೆ.

ಅಪಾ್ರಪ್ತ ಬಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸೆಂ 
ಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಸ 
ಲಾಗಿತು್ತ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಳ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಈ 
ಪ್ರಕರಣವನುನು ಕೆೈ ಬಿಡಲು ಹೆೈಕೆೋೇಟ್ಮು 
ನಾ್ಯಯಮೋತಿಮು ಒ.ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನನು 
ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಿದಾದಾರೆ.

ಶಾಲಾ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿದದಾ ಹುಡುಗ 
ಹಾಗೋ ಹುಡುಗಿ ಜೆೋತೆಯಾಗಿ ಮನೆ 
ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿ ಹೆೋೇಗಿದದಾರು. ಈ ಬಗೆಗೆ ದೋರು 
ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿತು್ತ. ಉಭಯರು 
ಮತೆೋ್ತಂದು ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತೆ್ತಯಾಗಿದದಾರು. 
ನಂತರ ಹು ಡುಗನ ವಿರುದ್ಧ ಪೇಕೆೋಲ್ೇ 
ಕಾಯ್ದಾಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಹಾಗೋ ಐ.ಪ.ಸಿ. 
ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿತು್ತ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಳ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇತು್ತ. ಈ 
ನಡುವೆಯ್ೇ, ಉಭಯರ ಕುಟುಂಬ 
ದವರು ಹೆೈಕೆೋೇಟ್ಮು ಮೊರೆ ಹೆೋೇಗಿ, 
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು 

ಬಯಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದದಾರು. 
ಈ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿದ ಹೆೈಕೆೋೇ 

ಟ್ಮು, ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಿದುದಾ ಹೆೋೇ 
ಗಲ್ದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದುವರೆಸುವು 
ದರಿಂದ ವಿದಾ್ಯರ್ಮುಯ ಜೇವನದ ಮೇಲೆ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಇಬಬಾರು ಅಪಾ್ರಪ್ತರು ಲೆೈಂಗಿಕ ಕಿ್ರಯ್ 
ಯಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿದಾದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು 
ಪೇಕೆೋಲ್ೇ ಕಾಯ್ದಾಯಡಿ ಅಪರಾಧವಾಗು 
ವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೈಕೆೋೇಟ್ಮು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಿಶೆೋೇರಾವಸೆಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ 
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿದಾದಾರೆ. ಕೆಲವಮ್ಮ 
ತಾತಾಕೆ ಲ್ಕ ಆಕಷಮುಣೆಯಿಂದ ಈ 
ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಉದಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಕ 
ಷಮುಣೆಯಿಂದ ಹುಡುಗ ಪೇಕೆೋಲ್ೇ ಪ್ರಕ 
ರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾದಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥೆತಿ 
ಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರಮುಗೆೋಳಿಸುವ 
ಬಗೆಗೆ ಸೋಕ್ತ ನಿರಾಮುರ ತೆಗೆದುಕೆೋಳ್ಳಬೆೇಕಿದೆ 
ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಹೆೇಳಿದೆ.

ಪೇಕೆೋಲ್ೇ ಕಾಯ್ದಾಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 
ರೋಪಸಿರುವುದು ತಿೇವ್ರ ಸ್ವರೋಪದ 
ಲೆೈಂಗಿಕ ಹಲೆಲಿ ತಡೆಯುವ ಉದೆದಾೇಶದಿಂದ. 
ಈ ಕಾಯ್ದಾಯ ಬಗೆಗೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಮುಗಳಿಗೆ 
ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲಲಿ. ಅವರೆೇ ಅಪಾ್ರಪ್ತರಾಗಿ 
ದುದಾ, ಆಕಷಮುಣೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುತಾ್ತರೆ ಎಂದು 
ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಹೆೇಳಿದೆ.

ಅಪಾ್ಪತುರ ನಡ್ವಿನ ಪ್ಣಯಕ�್ಕ 
ಪರೀಕ�ೂಸಾರೀ ಕಾಯೆದ ಅನ್ವಯಿಸದ್

ದಾವಣಗ�ರ�ಯ ಹರಳ�ಣ�್ಣ ಕ�ೂಟ್ಬಸಪಪಾ ವೃತತುದಲ್ಲೆ ಪ್ತಿಷಾ್ಠಪಿಸಿದದ ಶ್ರೀ ಗಣ�ರೀಶ ಮೂತಿನಾಯನ್್ನ 
ವಿಜೃಂಭಣ�ಯಿಂದ ವಿಸಜಿನಾಸಲಾಯಿತ್. ವಿಸಜನಾನಾ ಕಾಯನಾಕ್ಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ಏಪನಾಡಾಗಿದದ  
ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಮೂತಿನಾ ಮೆರವಣಿಗ�ಗ� ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಮನೂರ್ ಮಲ್ಲೆಕಾಜ್ನಾನ್ ಅವರ್ 
ಟಾ್ಯಾಕಟರ್  ಅನ್್ನ ಚಲ್ಸ್ವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನ� ನಿರೀಡಿ ಗಮನ ಸ�ಳ�ದರ್.

ಜಗಳೂರ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.10- ನೋಪುರ ಕಲಾ ಸಂಸೆಥೆ 
ಸಹಯೇಗದೆೋಂದಿಗೆ ನೋಪುರ ನೃತೆೋ್ಯೇತಲ್ವ-2022 
ವಿಶೆೇಷ ಆಕಷಮುಣೆ `ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮನಸಾ 
ಸ್ಮರಾಮಿ' ಕಾಯಮುಕ್ರಮ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ ಸೆ.11ರಂದು 
ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಭಂಟರ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಸಂಸೆಥೆಯ ಸಂಸಾಥೆಪಕ ನಿದೆೇಮುಶಕಿ 
ಬೃಂದಾ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋೇಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 

ಜಸಿ್ಟನ್ ಡಿ.ಸ್ಜ ಕಾಯಮುಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. 
ರವಿಚಂದ್ರ, ಪ್ರ.ಶೆ್ವೇತಾ ಮರಿಗ್ಡರ್ ಮುಖ್ಯ 
ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದಾರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಶಿ್ರೇ ರುದಾ್ರಕ್ಷ ನಾಟಾ್ಯಲಯಂ ಸಂಸಾಥೆಪಕ ನಿದೆೇಮು 
ಶಕಿ ವಿದುಷ ಪದಿ್ಮನಿ ಉಪಾಧ್ಯ, ಮಹತಿೇ ಕಲಾ ಸಂಸೆಥೆ 
ಯ ಸಂಗಿೇತ ಮತು್ತ ಸಂಸಕೆಮೃತ ವಿದಾ್ವಂಸರಾದ ದಾ್ವರಕಿೇಶ್ 
ಎಂ. ಅವರನುನು ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಜಯದುಗಾಮು 
ಮೇಕಾ, ಮಧು ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋೇಷ್ಠಯಲ್ಲಿದದಾರು.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದ್ ̀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮನಸಾಸ್ಮರಾಮಿ' 

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದ್ 
`ಸಂಭ್ಮ-2022' 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.10- ಪ.ಎಸ್.
ಎಸ್.ಇ.ಎಂ.ಆರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
`ಸಂಭ್ರಮ-2022' ನಡೆಯಲ್ದೆ 
ಎಂದು ಶಾಲಾ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರಾದ 
ವನಿತಾ ಜೆ.ಎಸ್. ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಸೆ.11ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
8.30ಕೆಕೆ ಸಂಸೆಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.
ಎಸ್. ಗಣೆೇಶ್ ಕಾಯಮುಕ್ರಮ 
ಉದಾಘಾಟಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸಥೆ 
ಮಂಜುನಾರ ರಂಗರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋೇಷ್ಠಯಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಎಸ್ ಎಸ್ ಇಎಂಆರ್   
ಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಪ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಯು 
ಕಾಲೆೇಜು, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಪ.ಇ.ಎಂ. 
ಹಾಗೋ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ. 
ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಯುಕಾ್ತಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ 
ಕಾಯಮುಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಹಿರಿಯ 
ಅರಾ್ಯಪಕ ಬಿ.ವಿ. ಪ್ರಭು ಪತಿ್ರಕಾ 
ಗೆೋೇಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಾರು.
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ವಿಶ�ರೀಷ ಸೂಚನ� : ಸದಸಯಾರ್ಗಳು ಕ�ೂರೀವಿಡ್-19 ಅನ್ವಯ ಮಾಸ್್ಕ ಧರಿಸಬ�ರೀಕ್ ಹಾಗೂ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್್ನ ಕಾಯ್ದಕ�ೂಳಳಬ�ರೀಕ�ಂದ್ ವಿನಂತಿ.

ವಿಶ್ವಕಮನಾ ಕ�್ಡಿಟ್  ಕ�ೂರೀ-ಆಪರ�ರೀಟಿವ್  ಸ�ೂಸ�ೈಟಿ ಲ್.,
ಮ್ಖಯಾ ಕಛ�ರೀರಿ : ನಂ.75/1, ತ್ಳಸಿ ಕಾಂಪ�ಲೆಕ್ಸಾ , 1ನ�ರೀ ಮಹಡಿ, ವಸಂತ ರಸ�ತು, ದಾವಣಗ�ರ�-01. 

ಶಾಖಾ ಕಛ�ರೀರಿ : ಹ�ಚ್.ಕ�.ಆರ್ . ಸಕನಾರ್ , ನಿಟ್ವಳಿಳ ದಾವಣಗ�ರ�. 

ಮಾನಯಾ ಸಹಕಾರಿ ಸದಸಯಾರ�ರೀ, ಸ�ೂಸ�ೈಟಿಯ 2021-22ನ�ರೀ ಸಾಲ್ನ ಸವನಾ ಸದಸಯಾರ 25ನ�ರೀ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭ�ಯನ್್ನ ದಿನಾಂಕ : 11.09.2022ರ ಭಾನ್ವಾರ  
ಬ�ಳಿಗ�್ಗ 10.00 ಗಂಟ�ಗ� ದಾವಣಗ�ರ�-ಹರಿಹರ ಅಬನಾನ್ ಸಹಕಾರ ಬಾಯಾಂಕ್  ಸಮ್ದಾಯ ಭವನ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಎ ಬಾಲೆಕ್ , ದಾವಣಗ�ರ� ಇಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ�ಥಾಯ 

ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಶವಾನಂದ ಇವರ ಘನ ಅಧಯಾಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲೆ ಕರ�ಯಲಾಗಿದ�. ಕಾರಣ ಸ�ೂಸ�ೈಟಿಯ ಎಲಾಲೆ ಸದಸಯಾರ್ಗಳು ಸಕಾಲಕ�್ಕ ಆಗಮಿಸಿ, 
ಸಭ�ಯನ್್ನ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ನಡ�ಸಿಕ�ೂಡಬ�ರೀಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದ�. ಮಹಾಸಭ�ಯ ಆಹಾ್ವನವನ್್ನ ಮಾನಯಾ ಸದಸಯಾರ್ಗಳಿಗ� ಅಂಚ� ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲ�ರೀ 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ�. ಆಹಾ್ವನ ಪತಿ್ಕ� ತಲ್ಪದ�ರೀ ಇರ್ವವರ್ ಈ ಪತಿ್ಕಾ ಪ್ಕಟಣ�ಯೆರೀ ಆಹಾ್ವನವ�ಂದ್ ಭಾವಿಸಿ ಮಹಾಸಭ�ಗ� ಆಗಮಿಸ್ವಂತ� ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದ�.

ಬಿ.ವಿ. ಶವಾನಂದ
ಅಧಯಾಕ್ಷರ್

ಆರ್ .ವಿಜಯಕ್ಮಾರ್ 
ಉಪಾಧಯಾಕ್ಷರ್

25ನೆ� ವರ್ಬದ ರಜತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ, ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ�ರಿಗೆ ಸನಾಮಾನ 
ಹಾಗೋ ವಿಶಾ್ರಂತ ನಿದೆ�್ಬಶಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮಪ್ಬಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಆಹಾವಾನ ಪತಿ್ರಕೆ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಪಪಾಣ�ಯ ಮೆರೀರ�ಗ�
ಸಿ.ಆರ್ . ಬಡಿಗೆೀರ್ , ಕಾಯನಾದಶನಾ

ಬಿ.ನಾಗ�ರೀಂದಾ್ಚಾರ್  
(ಬಸಾಪುರ) 
ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

ಎ.ಬಿ. ರವಿ
ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

ಹ�ಚ್.ಎನ್ .ಜಯಾಚಾರ್ 
(ಹಿರ�ರೀಮೆರೀಗಳಗ�ರ�)

 ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

ಬಿ. ಸಿದಾದಚಾರ್ 
ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

ಎನ್ .ಪೂವಾನಾಚಾರ್ 
ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

ಎಂ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ್  
(ಶಾಮನೂರ್)

ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

ಎಸ್ .ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್ 
(ಮಾಯಕ�ೂಂಡ) 

ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

ಆರ್ .ರ�ರೀಖಾ 
ರಮೆರೀಶ್ 

ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

ನಿರೀಲಾವತಿ  
ಮಂಜ್ನಾರಾಚಾರ್ 

ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

ಭಾಗಯಾಮ್ಮ 
ಮಂಜ್ನಾಥ 

ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

ಸಿ.ಆರ್.ಬಡಿಗ�ರೀರ್
ಕಾಯನಾದಶನಾ

ವಿ.ಎಂ.ಕ�ೂಟ�್ರೀಶಾಚಾರ್ 
ನಿದ�ನಾರೀಶಕರ್

 ರಜತ ಮಹ�ೂರೀತಸಾವದ ಸಂಭ್ಮ

LADIES PG BUILDING 
FOR RENT 

ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ 
ಬಾಡಿಗ�ಗಿರ� 

ನಿಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

Mobi.: 95351 14063 
96203 71544, 97428 35642

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ (ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ  
ಮತು್ತ DHUDA), ಬಿಲ್್ಡಂಗ್  ಪಾಲಿನ್ (ವಾಸು್ತ ಪ್ರಕಾರ), 

ಎಸಿ್ಟಮೇಷನ್, ಕನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತು್ತ ಮಟಿೇರಿಯಲ್ ಕಾಂಟಾ್ರಯಾಕ್್ಟ  
ಹಾಗೋ ಅಲ್ನೆೇಷನ್, ಲೆೇಔಟ್  ಪಾಲಿನ್  ಮತು್ತ ಅಭವೃದಿ್ಧ  

(Development) ಮಾಡಿಕೆೋಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಂಪಕಿಮುಸಿ :   ಪಿ್ಯಾಂಕ ಜಿ.ಪಿ., ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
+91 70190 70400

8ನ�ರೀ ಮೆರೀನ್, 8ನ�ರೀ ಕಾ್ಸ್ , ಬಾಯಾಡಗಿ ಶ�ಟ್್ ಸೂ್ಕರ್  ಹತಿತುರ, 
ಪಿ.ಜ�. ಬಡಾವಣ�, ದಾವಣಗ�ರ�-4.

ಅರಸಿ ಕನಸಾಲ�ಟನಿಸಾ ಸವಿರೀನಾಸಸ್ 

ಭವಾನಿ ಸ�ಪಾಷಾಲ್ಟಿ ರ್ಲೆನಿಕ್ 
508, ಸಾಪಾಗ�ರೀರ್  ಪ�ರೀಟ� ಬಸವಣ್ಣ ದ�ರೀವಸಾಥಾನ 

ಹತಿತುರ, (ಕಾಯಿಪ�ರೀಟ�) ದಾವಣಗ�ರ�.

ದಿನಾಂಕ : 05.09.2022 ರಿಂದ 15.09.2022 ರವರ�ಗ�
ಬ�ಳಿಗ�್ಗ : 11.00 ರಿಂದ 01.30ರವರ�ಗ� ಮತ್ತು 

ಸಂಜ� 06.00 ರಿಂದ 08.30 ರವರ�ಗ�

ಡಾ|| ಲರ್್ಷಮಿ ಆರ್.ಪಿ.
MBBS., MD., ಸಲಹಾ ತಜಞಾರ್

ಡಾ|| ಪ್ವಿರೀಣ್ ಕ್ಮಾರ್  ಕ�.ಎಸ್.
MBBS., DGO., MS., OBG., 

ಹ�ರಿಗ� ಮತ್ತು ಸಿತು್ರರೀರ�ೂರೀಗ ಹಾಗೂ ಬಂಜ�ತನ ಚಿರ್ತಾಸಾ ತಜಞಾರ್

ಸಂಪರ್ನಾಸಿ :
ಫರೀನ್ : 98804 91579

ಉಚಿತ ಆರ�ೂರೀಗಯಾ ತಪಾಸಣಾ ಶಬಿರ

* ಗಭಿನಾಣಿ ಸಿತು್ರರೀಯರ ತಪಾಸಣ� ಸಮಾಲ�ೂರೀಚನ�  
* ಸಿತು್ರರೀಯರ ಆರ�ೂರೀಗಯಾ ತಪಾಸಣ� ಮತ್ತು (PCOS) ಸಮಸ�ಯಾ  
* ಬಂಜ�ತನ ಚಿರ್ತ�ಸಾ * ಮ್ಟಿಟನ ಸಮಸ�ಯಾ * ಕ�ಮ್್ಮ * ನ�ಗಡಿ  
* ಶರೀತ * ಜ್ವರ * ಮೆೈ * ಕ�ೈ ನ�ೂರೀವು * ರಕತುದ�ೂತತುಡ (ಬಿ.ಪಿ.)  

* ಸಕ್ಕರ� ಕಾಯಿಲ� (ಶ್ಗರ್  ಟ�ಸ್ಟ ) ಹಾಗೂ ಇತರ� ಸಾಂಕಾ್ಮಿಕ 
ರ�ೂರೀಗಗಳ ಸಮಸ�ಯಾ ಇರ್ವವರ್ ಇದರ ಸದ್ಪಯರೀಗ ಪಡ�ದ್ಕ�ೂಳಿಳ.

ವ�ೈದಯಾರ�ೂಂದಿಗ� ಚಿರ್ತ�ಸಾಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ನಾಸಿ :

SAMARTH MARKETING
DAVANGERE 

Contact number : & 97384 86520

REQUIRED

ALL JOBS ARE FOR ONLY MALE  
Job Location

Marketing Sales Executive
Accountant -Tally ERP - 9

ಸಹಿ/- ಅಶ�ೂರೀಕ ರಾವ್ ಟಿ. ಕರ್್ಷದಾರರ್ ಸಹಿ/- ಮಂಜಪಪಾ ಹಲಗ�ರೀರಿ, ವರ್ರೀಲರ್

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ಕಟಣ�
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು ಸಬ್  ರಿಜಸಾ್ಟ್ರರ್ ರವರ ಕಛೆೇರಿ ವಾ್ಯಪ್ತಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಕರೋರು ಗಾ್ರಮದ ರಿ.ಸವೆಮು ನಂ. 
44/7ರಲ್ಲಿರುವ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ ಇಲಾಲಿ. ಗುಂಟೆ 14, ಆಕಾರ ರೋ. 0.33 
ಪೆೈಸೆಯುಳ್ಳ ಖುಷಕೆ ಜಮಿೇನಿನ ಚಕುಕೆಬಂದಿ : - ಪೂವಮುಕೆಕೆ : ದಿವಂಗತ ಜುಲ್ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮಕಕೆಳು, ಕರಿಯಪ್ಪ ಮತು್ತ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರುಗಳ 
ಜಮಿೇನು, ಪಶಿ್ಚಮಕೆಕೆ : ಚ್ಡಮ್ಮ ಮತು್ತ ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರುಗಳ ಜಮಿೇನು, 
ಉತ್ತರಕೆಕೆ : ಖಬರಸಾಥೆನ್, ದಕಿ್ಷಣಕೆಕೆ : 30 ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸೆ್ತ. ಸದರಿ ಜಮಿೇನನುನು 
ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೋಲ ಮಾಲ್ೇಕರಾದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, 
ಕರೋರು ಗಾ್ರಮದ ಮನೆ ನಂ. 20ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಲೆೇಟ್ ಕೆ.ಟಿ. ಫಕಿಕೆೇರಪ್ಪ 
ಇವರ ಧಮಮುಪತಿನು 72 ವಷಮು ವಯಸಿಲ್ನ ಶಿ್ರೇಮತಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಹಾಗೋ ಮಕಕೆಳಾದ 
ಪ. ನಾಗರಾಜ, ರುದೆ್ರೇಶ್, ನಿೇಲಮ್ಮ, ಅಂಜನಮ್ಮ ಇವರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ 
ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆೋಂಡಜಜಿ ರಸೆ್ತ, ಡಿ. ದೆೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, 
ಸಿ ಬಾಲಿಕ್, ಮೈಲಾರ ಲ್ಂಗೆೇಶ್ವರ ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಹತಿ್ತರ, ಡೆೋೇರ್. ನಂ. 513ರಲ್ಲಿ 
ವಾಸವಾಗಿರುವ 53 ವಷಮು ವಯಸಿಲ್ನ ಅಶೆೋೇಕ ರಾವ್ ಟಿ. ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಿಣರಾವ್ 
ಟಿ. (ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂ. : 99643 27636 ಹಾಗೋ ಶಿ್ರೇಮತಿ ಬಬಿತಾ ಎ.ಟಿ. ಕೆೋೇಂ 
ಅಶೆೋೇಕ್ ರಾವ್ ಟಿ. ಇವರುಗಳು ನೆೋೇಂದಣಿ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಕೆಕೆ ಪಡೆಯುವುದರ 
ಬಗೆಗೆ ನಿಧಮುರಿಸಿದಾದಾರೆ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿಧಮುರಿತ ಉದೆದಾೇಶಿತ ಖರಿೇದಿ ಬಗೆಗೆ ಸಾವಮುಜನಿಕರ 
ಯಾವಂದೋ ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದದಾಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ವಕಿೇಲರಾದ 
ನಮಗಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಿಗಾಗಲ್ೇ ಲ್ಖಿತ ಮೋಲಕ ಈ 
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ರವಾನಿಸತಕಕೆದುದಾ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ 
ಆಕೆ್ಷೇಪಣೆಗಳನುನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ಕಟಣ�
ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ R.R. Meadows, Registered Office: 

 # 418, Behind D.C Residence, Nijalingappa Layout,  
Davangere ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಿೇಡುವ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನೆಂದರೆ,

ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ  ಕಾಣಿಸಿದ ಜಮಿೇನನುನು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಬೆೇತೋರು 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ 1) ಶಿ್ರೇ ಬಸವನಗ್ಡ ಬಿ.ಜ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಹಳಿ್ಳಗ್ಡು್ರ 
ಬಸಪ್ಪ 2) ಶಿ್ರೇಮತಿ ಅನನುಪೂಣಮು ಕೆೋೇಂ ಬಸವನಗ್ಡ ಬಿ.ಜ ಇವರಿಗೆ 
ದಿನಾಂಕ:18/10/2019 ರಲ್ಲಿ ಆದ ನೆೋೇಂದಾಯಿತ ಪಾಲು ವಿಭಾಗದ ಮೋಲಕ 1 
ಮತು್ತ 2 ನೆೇಯವರ ಇವರ ಹಿಸೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಕೆಂಡ 1) ಶಿ್ರೇ ಬಸವನಗ್ಡ ಬಿ.ಜ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಹಳಿ್ಳಗ್ಡು್ರ ಬಸಪ್ಪ  
2) ಶಿ್ರೇಮತಿ ಅನನುಪೂಣಮು ಕೆೋೇಂ. ಬಸವನಗ್ಡ ಬಿ.ಜ ಮತು್ತ 3) ಶಿ್ರೇ ಬಸವರಾಜ 
ಬಿ.ಜ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ಡ ಬಿ.ಜ ಇವರುಗಳು ಹಾಲ್ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ 
ಜಮಿೇನಿನ ಜಂಟಿ ಮಾಲ್ೇಕರು ಮತು್ತ ಸಾ್ವಧೇನ ಅನುಭವದಾರರು ಆಗಿದುದಾ, 
ಕಂದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು 
ಸದರಿ ಮೇಲಕೆಂಡವರಿಂದ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಲು ಇಚಿ್ಚಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡೋ್ಯಲ್ ಜಮಿೇನನುನು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಖರಿೇದಿಸಲು, ಯಾರದಾದಾದರೋ 
ತಂಟೆ, ತಕರಾರು, ಅಧಕಾರ, ಭಾಗಾಂಶ, ಹಕುಕೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮೈನರ್ ಹಕುಕೆಗಳು, 
ಋಣಗಳು, ಅಡವು, ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲ, ದಾವೆ/ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿದದಾಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆೋಂಡ 07 
ದಿನದೆೋಳಗೆ ಸೋಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೆೋಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರನುನು ಅರವಾ ಅವರ ಪರ 
ಕೆಳಕಂಡ ವಕಿೇಲರನುನು ಸಂಪಕಿಮುಸಬೆೇಕೆಂದು ಈ ಸಾವಮುಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯನುನು 
ನಿೇಡುವ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಷೆಡೋ್ಯಲ್ 
ಜಮಿೇನನುನು ಖರಿೇದಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ 
ತಂಟೆ, ತಕರಾರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಕಿ್ಷದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಂದ 
ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಷ�ಡೂಯಾರ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಸಬ್ ರಿಜಸಾ್ಟ್ರರ್ ರವರ ಕಚೆೇರಿಯ 
ವಾ್ಯಪ್ತಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೋಲಿಕು, ಕಸಬಾ ಹೆೋೇಬಳಿ, ಬೆೇತೋರು ಗಾ್ರಮದ 
ರಿೇ ಸವೆಮು ನಂ.86/4, ಇದರ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ 01, ಗುಂಟೆ-32.08 ಇದರಲ್ಲಿ 00-
01.08 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ವಜಾಜಾತ ವಿಸಿ್ತೇಣಮು ಎಕರೆ-ಒಂದು, ಗುಂಟೆ-
ಮೋವತೆೋ್ತಂದು (1-31) ಆಕಾರ ರೋ.3-99 ಪೆೈಸೆ ಉಳ್ಳ ತರಿೇ ಜಮಿೇನಿಗೆ 
ಚಕುಕೆಬಂದಿ - ಪೂವಮುಕೆಕೆ : ಡಿ.ಬಿ.ಪ್ರಭುದೆೇವ್ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ಪಶಿ್ಚಮಕೆಕೆ : 
ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ಉತ್ತರಕೆಕೆ : ಜಗಳೂರು ರಸೆ್ತ, ದಕಿ್ಷಣಕೆಕೆ : ಹಳ್ಳ - ಈ 
ಮಧ್ಯದ ಜಮಿೇನು.

ಸಹಿ/- (ಹ�ಚ್.ದಿವಾಕರ್), ಕಕಿ್ಷದಾರರ ಪರ ವಕಿೇಲರು

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಾಲ್ನಗರ, ಡೆೋೇರ್ 
ನಂ. # 208, 2ನೆೇ ಮೇನ್ , 4ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್  
ವಾಸಿ ಜಿ.ಹ�ಚ್ .ಸಿದದಲ್ಂಗ�ರೀಶ್ವರ ಇವರ 
ಪತಿ್ನ ಶಾಂತಾ.ಎಸ್. ವಯಸುಲ್ 32 
ವಷಮು, 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ದುಂಡು ಮುಖ, 
ಸಾಧರಣ ಮೈಕಟು್ಟ, ಎಣೆ್ಣಗಂಪು  ಮೈಬಣ್ಣ 
ಇವರು, ದಿನಾಂಕ 22.8.2022ರ 
ಸೆೋೇಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆಗೆ 6.45 ಗಂಟೆಗೆ 
ಜಾಲ್ನಗರದ ಮನೆಯಿಂದ 
ಕಾಣೆಯಾಗಿದಾದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೋ 
ಇವರ ಸುಳಿವು ಸಿಕಕೆಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ನಂಬರ್ ಗೆ ಸಂಪಕಿಮುಸಲು ಕೆೋೇರಿದೆ.

87222 61277 , 99642 30226

ಕಾಣ�ಯಾಗಿದಾದರ�

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 10 – ಅಯೇರೆ್ಯಯ 
ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪತೆ್ತ ಮಾಡಿದದಾ ಪುರಾತತ್ವ ತಜಞಾ 
ಬ್ರಜ್ ಬಸಿ ಲಾಲ್ ತಮ್ಮ 101ನೆೇ ವಯಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ 
ನಿದನರಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಭಾರತಿೇಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ 
ಪ್ರರಾನ ನಿದೆೇಮುಶಕರಾಗಿ ಕಾಯಮು ನಿವಮುಹಿಸಿದದಾ 
ಅವರು, ಬಿ.ಬಿ. ಲಾಲ್ ಎಂದೆೇ ಹೆಸರಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಅವರು 1968ರಿಂದ 1972ರ ನಡುವೆ 
ಭಾರತಿೇಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರರಾನ 
ನಿದೆೇಮುಶಕರಾಗಿದದಾರು. ಅಯೇರೆ್ಯಯ 
ರಾಮಜನ್ಮಭೋಮಿ ಪ್ರದೆೇಶದ ಉತ್ಖನನದ 
ನೆೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದದಾರು. ಉತ್ಖನನದ ವೆೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ 

ಪುರಾತನ ಮಂದಿರ ಇದದಾದುದಾ ಕಂಡು ಬಂದಿತು್ತ.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೇಖವಿರುವ 

ಹಲವಾರು ತಾಣಗಳ ಉತ್ಖನನದ 
ಯೇಜನೆಯು ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತು್ತ. 

ಬಾಬಿ್ರ ಮಸಿೇದಿಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಬಳಿ 
ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸುವಾಗ ದೆೇವಾಲಯದ 
ಸ್ತಂಭಗಳು ಪತೆ್ತಯಾದ ಬಗೆಗೆ ಅವರು ಏಳು 
ಪುಟಗಳ ಪಾ್ರರಮಿಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾರು. ಈ 
ವರದಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿವಾದದ ಇತ್ಯರಮುದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು್ತ. ಬಿ.ಬಿ. ಲಾಲ್ 
ಅವರು ಪದ್ಮ ಭೋಷಣ ಹಾಗೋ ಪದ್ಮ ವಿಭೋಷಣ 
ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳು ದೆೋರೆತಿವೆ.

ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪತ�ತು ಮಾಡಿದದ 
ಪುರಾತತ್ವ ತಜಞಾ ಲಾರ್ ಇನಿ್ನಲಲೆ

ಹೆೈಸೋಕೆಲ್ ಮೈದಾನದ ಹಿಂದೋ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು 
ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ  ಮೋರು ಮುತು್ತ  ನಗೆಯ (ಕಾಮಿಡಿ) ನಾಟಕ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆೋಳಿ್ಳ ಗುರು, ಎಂ.ವಿ. ಕಮಲ್ 
ಗಿರಿೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದ್ ನಗ�ಯ ನಾಟಕ

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದ್ 
ಜಬಾ್ರ್ ಗ� ಸನಾ್ಮನ

ವಿರಾನ ಪರಿಷತಿ್ತಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ 
ರುವ ಕೆ. ಅಬುದಾಲ್ ಜಬಾಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ 
ಇಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಭನಂದನಾ 
ಸಮಾರಂಭವನುನು ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶಿವಪುರದ ಕರೋರು ಶಿ್ರೇ 
ಚ್ಡೆೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ 
ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ, ಡಿ.ಜ. ಶಾಂತನಗ್ಡ, 
ಜಗಳೂರು ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಡಾ. ವೆೈ. 
ರಾಮಪ್ಪ, ಹದಡಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ಎನ್.ಎಂ. 
ಆಂಜನೆೇಯ, ತುಚಮುಘಟ್ಟ 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಎಂ. ಹಾಲೆೇಶ್, 
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, 
ಬೆಲಲಿದ ಶಂಕರ್, ಮಹೆೇಶ್ ಪೆೈಲಾ್ವನ್ 
ಮತಿ್ತತರರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಚಿತ್ 
ಬರ�ಯ್ವ ಸಪಾಧ�ನಾ

ಹಿಂದೋ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್್ಟ 
ಮತು್ತ ಕಲಾಕುಂಚ ಸಾಂಸಕೆಮೃತಿಕ 
ಸಂಸೆಥೆಯ ಸಂಯುಕಾ್ತಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೇ 
ಗಣೆೇಶೆೋೇತಲ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಥೆಳದಲೆಲಿೇ 
ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರೆಮು 
ಹಮಿ್ಮಕೆೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೋ 
ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್್ಟ ನ ಸಂಸಾಥೆಪಕ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆೋಳಿ್ಳ ಗುರು ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ. 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆೈಸೋಕೆಲ್ 
ಮೈದಾನದ ಹಿಂದೋ  ಗಣಪತಿ 
ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವ ಈ ಸ್ಪರೆಮುಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ 
ವಯಸಿಲ್ನ ಪರಿಮಿತಿ ಇಲಲಿದೆೇ 
ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು, ಮಕಕೆಳು 
ಯಾರಾದರೋ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 
ಯಾವುದೆೇ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೇ ಗಣೆೇಶನ 
ಚಿತ್ರವನುನು ಬರೆಯಬಹುದು.   ವಿವರಕೆಕೆ 
9901122728, 9844127137ಕೆಕೆ 
ಸಂಪಕಿಮುಸಬಹುದು.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದ್ 
ವಿದ್ಯಾತ್ ವಯಾತಯಾಯ

ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ `ಎ' 
ಮತು್ತ `ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್, ಜಯನಗರ 
ಎ, ಬಿ ಮತು್ತ ಸಿ ಬಾಲಿಕ್ 
ಭೋಮಿಕಾ ನಗರ ಜೆ.ಎನ್.
ಕಾನೆ್ವಂಟ್, ಕೆಎಸ್ ಎಸ್ 
ಕಾಲೆೇಜ್ ಮತು್ತ ಸುತ್ತ 
ಮುತ್ತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ  ಸಂಜೆ 4 
ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ 
ಉಂಟಾಗಲ್ದೆ.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದ್ 
ವಿಶ್ವಕಮನಾ ಸ�ೂಸ�ೈಟಿಯ 
ರಜತ ಮಹ�ೂರೀತಸಾವ 

ವಿಶ್ವಕಮಮು ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೆೋೇ ಆಪರೆೇಟಿವ್ 
ಸೆೋಸೆೈಟಿಯ ರಜತ ಮಹೆೋೇತಲ್ವ ಕಾಯಮುಕ್ರಮವು 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ-
ಹರಿಹರ ಅಬಮುನ್ ಸಹಕಾರ ಸಮುದಾಯ  
ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಸೆೋಸೆೈಟಿಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ. ಶಿವಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಶಾಮನೋರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಕಾಯಮುಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಲ್ದುದಾ, ಸಂಸದ ಜ.ಎಂ. 
ಸಿದೆದಾೇಶ್ವರ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್, 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರಾದ 
ಹೆಚ್.ಅನನುಪೂಣಮು, ದೋಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. 
ಸುರೆೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 10- ನಗರದ ಪೆೇಟೆ ಆಂರನೆೇರ ಸಾವಾಮಿ 
ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಮ್ಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಷಾಠಿಪಿಸಿರ್ವ ಹಿಂದೂ 
ಮಹಾಗಣಪತ್ ದೆೇವರ ಆರ್ೇವಾಜುದವನ್ನು ರ್್ರೇರಾಮಸೆೇನೆ 
ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೊೇದ್ ಮ್ತಾಲ್ಕ್ ಪಡೆದ್ಕೊಂಡರ್.

ಈ ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿೇಶ್, ಹಿಂದೂ 
ಜಾಗರಣ ವೆೇದಕೆರ ದನೆೇಶ್, ಚಂದನ್ ಮೂಕಜುಲ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ 
ಗೌಡ, ಸಾವಾತ್ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ಗಿರಿೇಶ್ ಗೌಡ, ರಟ್ಟುಹಳ್ಳ ಮಂರ್ನಾಥ್, 
ಅಚಜುಕ ವೆಂಕಟೆೇಶ ಮತ್್ತತರರ್ ಹಾರರಿದದಾರ್.

ಹರಿಹರ : ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ 
ಮಂಟಪಕ�್ಕ ಮ್ತಾಲ್ಕ್ ಭ�ರೀಟಿ

ಹರಪನಹಳಿ್ಳ, ಸೆ.10- ತಾಲೋಲಿಕು 
ಮಟ್ಟದ ಕಿ್ರೇಡಾಕೋಟದಲ್ಲಿ ಸಕಾಮುರಿ ಪ್್ರಢ 
ಶಾಲೆ ಹಿಕಿಕೆಂಗೆೇರಿಯ ಪಾವಮುತಿ ಕಾವಲಾರ 
ನೆೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ವಿದಾ್ಯರ್ಮುನಿಯರು ಥೆೋ್ರೇ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜಲಾಲಿ 
ಮಟ್ಟಕೆಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದಾದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ದೆೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, 
ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬಬಾಂದಿ ಹಾಗೋ ಪಾಲಕರು ತಂಡಕೆಕೆ ಅಭನಂದಿಸಿದಾದಾರೆ.

ರ�ೂ್ರೀ ಬಾರ್  : ಜಿಲಾಲೆ ಮಟಟಕ�್ಕ ಆಯೆ್ಕ

ಹರಪನಹಳಿಳ
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ಭಾನ್ವಾರ, ಸ�ಪ�ಟಂಬರ್ 11, 20228

ಗಾಸಿಗ�ೂಂಡ ದ�ರೀಹವನ್್ನ ಗ�ಲ್ವಾಗಿಸಲ್ ಬ�ರೀಕ್ ಫಸಿಯರೀರ�ರಪಿ   
ನೆೋೇವು..ನೆೋೇವು…ನೆೋೇವು! ಮೊಣಕಾಲು ನೆೋೇವು, 

ಬೆನುನು ನೆೋೇವು, ಕುತಿ್ತಗೆ ನೆೋೇವು ಮತು್ತ ಭುಜದ 
ನೆೋೇವು. ಈ ನೆೋೇವುಗಳು ವಯೇಸಹಜವಾಗಿರಬಹುದು ಅರವಾ 
ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿರ ಬಹುದು. ಇಂತಹ ನೆೋೇವುಗಳಿಗೆ no ಹೆೇಳಲು 
ಬೆೇಕು ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪ ಚಿಕಿತೆಲ್. ಕಿೇಲು ನೆೋೇವಿಗೆ ಮತು್ತ ದಿೇಘಾಮು 
ವಧಯ ಅನಾರೆೋೇಗ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತೆಲ್ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನೆೋೇವುಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಯಾತನೆಯ 
ಜೆೋತೆಗೆ ಭಯವನುನು ಅನುಭವಿಸುತಾ್ತರೆ,  ಅದರಲೋಲಿ ದಿೇಘಾಮುವಧ 
ನೆೋೇವಿನಿಂದ ನರಳುವವರು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನನುತೆಯಂದಿಗೆ 
ಹತಾಶರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ಇಂತಹ ರೆೋೇಗಗಳಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧವಿಲಲಿದೆೇ 
ಸೋಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತೆಲ್ ಎಂದರೆ ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪ ಚಿಕಿತೆಲ್. ಈ ಚಿಕಿತೆಲ್ಯನುನು 
ನಿೇಡುವ ತಜಞಾರನುನು ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪಸ್್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. 
ಇವರು ಮನುಷ್ಯನ ದೆೇಹದ ರಚನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೂಣಮು ಜಾಞಾನವನುನು 
ಹೆೋಂದಿರುತಾ್ತರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ರೆೋೇಗಿಗಳ ಸಮಸೆ್ಯಯನುನು 
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಕೆ ಸೋಕ್ತ ವಾ್ಯಯಾಮ ವಿರಾನಗಳಿಂದ 
ಸರಿಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ. ಈ ಚಿಕಿತೆಲ್ ದೆೇಹವನುನು ಸಡಿಲಗೆೋಳಿಸಿ ಸಾನುಯುಗಳಲ್ಲಿ 
ಶಕಿ್ತ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಸಾನುಯುಗಳನುನು ಬಲಗೆೋಳಿಸಿ ವಿವಿಧ ಕೆೋೇನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವುಗಳು ಚಲ್ಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಚಲಾವಣೆ 

ವೃದಿ್ಧಗೆೋಳು್ಳತ್ತದೆ. ರೆೋೇಗಿಯ ನೆೋೇವು ಮತು್ತ ಖಿನನುತೆ ದೋರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ, ಪಾಶ್ವಮುವಾಯು, ಹೃದಯದ ತೆೋಂದರೆ, ಶಾ್ವಸಕೆೋೇಶದ ತೆೋಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತಿ್ತರುವರು ಕೆೈಕಾಲು, 

ಬೆನುನು ಮತು್ತ ಸೆೋಂಟ ನೆೋೇವಿನಿಂದ ನರಳುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ. ಇವರಿಗೆ ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪಸ್್ಟ ಗಳು ಎಲೆಕೆೋ್ಟ್ರೇಥೆರಪ ಉಪಕರಣ 
ಗಳಿಂದ ಹಾಗೋ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾ್ಯಯಾಮ ಕ್ರಮಗಳ ಮೋಲಕ ಚಿಕಿತೆಲ್ ನಿೇಡುತಾ್ತರೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಕೆಲವು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತೆಲ್ಯ ಮೊದಲು 
ಮತು್ತ ನಂತರ ರೆೋೇಗಿಯು ಚೆೇತರಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಈ ಚಿಕಿತೆಲ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಭಮುಣಿ ಸಿ್ತ್ರೇಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ 
ಆಗುವಂತೆ ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವಾ್ಯಯಾಮದ ಚಿಕಿತೆಲ್ಯಿದೆ. ಇದಕೆಕೆ ಪ್ರೇ ನಾಟಲ್ (Pre Natal)  ವಾ್ಯಯಾಮ 
ಚಿಕಿತೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೆೇಹ ಸದೃಢವಾಗಲು ವಾ್ಯಯಾಮ ಚಿಕಿತೆಲ್ಯೋ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇತಿ್ತೇಚಿಗೆ ಅಂಗ ವೆೈಕಲ್ಯಕೆಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಸಿಥೆ ಸಂಧವಾತದಿಂದ ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರು ಪೇಡಿತರಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪ ತಜಞಾ ವೆೈದ್ಯರು ಅಸಿಥೆ ಸಂಧವಾತ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತದಾದಾರೆ. 
ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪಯಲ್ಲಿ ಜೆರಿಯಾಟಿ್ರಕ್ (Geriatric), ಪಡಿಯಾಟಿ್ರಕ್ (Pediatric), ನೋ್ಯರೆೋೇಲಜ (Neurology), 
ಆಥೆೋೇಮುಪೆಡಿಕ್ (Orthopaedic), ಕಾಡಿಮುಯಾ ಪಲ್ಮನರಿ (Cardio Pulmonary)  ಹಿೇಗೆ ಹಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು 
ವಿವಿಧ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡುತಿ್ತವೆ. ಈ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಿಷಾಕೆರವಾಗಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಯಂತೆೋ್ರೇಪಕರಣಗಳು 
ರೆೋೇಗಿಗಳಿಗೆ ಇನೋನು ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪ ಚಿಕಿತೆಲ್ಯು ಮಕಕೆಳಿಂದ ವಯೇವೃದ್ಧರವರೆಗೋ 

ಬಹಳ ಉಪಯೇಗಕಾರಿ. ದೆೇಹದ ನೆೋೇವು ಚಿಕಕೆದಿರುವಾಗಲೆೇ 
ಈ ಚಿಕಿತೆಲ್ಯನುನು ಪಡೆದುಕೆೋಂಡರೆ  ರೆೋೇಗಿಗಳು ಶಿೇಘ್ರ 
ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆೇ ಹೆಚು್ಚ. ಮದುದಾ, ಮಾತೆ್ರಗಳಿಲಲಿದೆ 
ದೆೇಹದ ನಾನಾ ನೆೋೇವುಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಿಕಿತೆಲ್ ಎನಿಸಿರುವ 
ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಲಲಿದ ಬೆೇಡಿಕೆ. ಹೆಮ್ಮಯ 
ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಾಮುಟಕವು ಅತಿ ಹೆಚು್ಚ 
ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪಸ್್ಟ ಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಷಮು ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 
ಎಂಟು  ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪ ದಿನ ಎಂದು ವಿಶಾ್ವದ್ಯಂತ 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

- ಡಾ. ಶಶಾಂಕ್ ಹ್ಲಲೆತಿತು, PT
MPT.,CMT., MIAP., 

ಕನಲ್ಲೆ್ಟಂಟ್   ಫಿಸಿಯೇಥೆರಪಸ್್ಟ 
ದಾವಣಗೆರೆ.

98865 15142
dr.shashank74@gmail.com

ದಾವಣಗ�ರ� ಜಿಲ�ಲೆ ನಾಯಾಮತಿ ತಾಲೂಲೆಕ್ 
ಆರುಂಡಿ ಗಾ್ಮದ   
ದಿ|| ಶ್ರೀ ಜಿಗಳಿ ವಿರೀರಪಪಾನವರ ಧಮನಾಪತಿ್ನ 

ಶತಾಯುಷಿ 
ಶ್ೋಮತಿ ಜ್ಗಳಿ ಬಸಮ್ಮ
ರವರ್ ದಿನಾಂಕ 10.09.2022ರ 
ಶನಿವಾರ ಮಧಾಯಾಹ್ನ 12.20 ಕ�್ಕ 
ನಿಧನರಾದರ�ಂದ್ ತಿಳಿಸಲ್ 
ವಿಷಾದಿಸ್ತ�ತುರೀವ�. ಮೃತರಿಗ� ಸ್ಮಾರ್ 
101 ವಷನಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತ್ತು. 
ಮೃತರ ಪಾರ್ನಾವ ಶರಿರೀರವನ್್ನ 
ದಿನಾಂಕ 11.09.2022ರ ಭಾನ್ವಾರ 
ಬ�ಳಿಗ�್ಗ 8 ಗಂಟ�ಯವರ�ಗ� ದಾವಣಗ�ರ� 
ನಗರದ ಸಿದದವಿರೀರಪಪಾ ಬಡಾವಣ�ಯ 

ಶತಾಯ್ರ್ ಜಿಗಳಿ ಬಸಮ್ಮ ನಿಧನ

 ದ್ಃಖತಪತು ಕ್ಟ್ಂಬ ವಗನಾ
ಜಿಗಳಿ ಬಸವರಾಜಪಪಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಹ�ೂರೀದರರ್, 

ಆರ್ಂಡಿ. ಮೊ. : 98808 80329, 9880314263

4ನ�ರೀ ಕಾ್ಸ್ , ಮನ� ಸಂಖ�ಯಾ 1653/21ರಲ್ಲೆ ಸಾವನಾಜನಿಕರ ಅಂತಿಮ ದಶನಾನಕ�್ಕ 
ಇರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ನಂತರ ಮಧಾಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟ�ಗ� ಮೃತರ ಅಂತಯಾರ್್ಯೆಯನ್್ನ ಸ್ವಗಾ್ಮ 
ನಾಯಾಮತಿ ತಾಲೂಲೆರ್ನ ಆರ್ಂಡಿ ಗಾ್ಮದಲ್ಲೆ ನ�ರವ�ರೀರಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ದೈವಜ್ಞ ಕೆ್ರಡಿಟ್  ಕೆೋ� - 
ಆಪರೆ�ಟಿವ್  ಸೆೋಸೈಟಿ ಲಿ.,

ಸನಾ್ಮನಯಾ ಸಂಘದ ಸದಸಯಾರ್ಗಳ�ರೀ,
ದಿನಾಂಕ 24.09.2022ರ ಶನಿವಾರ ಬ�ಳಿಗ�್ಗ 11 ಗಂಟ�ಗ� 
ದಾವಣಗ�ರ� ಪಿ.ಬಿ. ರಸ�ತು, ರ�ರೀಣ್ಕಾ ಬಡಾವಣ�ಯಲ್ಲೆರ್ವ  

ದ�ೈವಜಞಾ ಕಲಾಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲೆ 25ನ�ರೀ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭ�ಯನ್್ನ 
ಸಂಘದ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ಶಾಂತ ವಿ. ವ�ಣ�ರೀನಾಕರ (ಹ�ಗಡ�) 

ಇವರ ಅಧಯಾಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲೆ ಆಯರೀಜಿಸಲಾಗಿದ�. ತಾವ�ಲಲೆರೂ ಸರಿಯಾದ 
ಸಮಯಕ�್ಕ ಆಗಮಿಸಿ, ಸಭ�ಯನ್್ನ ಯಶಸಿ್ವಗ�ೂಳಿಸಬ�ರೀಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

25 ನೆ� ವಾರ್್ಬಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ನೆೋ�ಟಿ�ಸು

|| ಶ್ರೀ ಗಣ�ರೀಶಾಯ ನಮಃ ||

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಸಿಲವಾರ್  ಜುಬಿಲಿ ಟವರ್ , ವಸಂತ  ರಸೆತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.


