
ದಾವಣಗೆರೆ 
ಸೆೋ�ಮವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 12, 2022ಮಧ್ಯ ಕರಾನಾಟಕದ ಆಪ್ತ ಒಡರಾಡಿ

ಸೆಂಪಾದಕರು : 
ವಿಕಾಸ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಮೆಳೆಳ�ಕಟೆಟ

ಸೆಂಪುಟ : 49     ಸೆಂಚಿಕೆ : 120     ( 254736      91642 99999     RNI No: 27369/75    KA/SK/CTA-275/2021-2023. O/P @ B.V. Nagar P.O.     ಪುಟ : 6    ರೋ : 5.00      www.janathavani.com       janathavani@mac.com

ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರನಾ, ಹಾವೆ�ರಿ, ಶಿವಮೊರ್ಗ, ವಿಜಯನರರ, ಚಿಕ್ಕಮರಳೂರು, ತುಮಕೋರು, ರದರ ಜಿಲೆಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೆೋೆಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ11- ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ 55ನೆೇ 
ರನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್್ಮಕೆೊಂಡಿರ್ವ 
5555 ಯೊನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಕೆಕೆ 
ಭಾನ್ವಾರ ಐಎಂಎ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ 
ದೆೊರತೆಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆ 
ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತ್. 

ಎಸೆಸೆಸೆಸೆಂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ 
ವತಿಯಿಂದ ಎಸೆಸೆಸೆಸೆಂ ರನ್ಮ ದಿನವನ್ನು 
ವಿಭಿನನುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೆೇಕ್ ಎಂಬ 
ಉದೆದುೇಶದಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಡಿಸಂೆಬರ್ 
31ವರಗೆ ೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೇಜಿಸಿದ.ೆ 
ಹೇಗ ೆ ಸಂಗ್ರಹಸಲಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಡವರ್, 
ಸಕಾಜುರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರ್ವ 
ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗ ೆ ನಿೇಡಲಾಗ್ ವುದ್ ಎಂದ್ 
ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಲೆ್್ತ  ಕೆೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಶಿ್ರೇಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್  ತಿಳಿಸಿದರ್. 

ರಕ್ತದಾನ ನೆೊೇಂದಣಿ ಕಾಯಜುಕೆಕೆ 

ಚಾಲನ ೆ ನಿೇಡಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರ್, ಎಸೆಸೆಸೆಸೆಂ ಅವರ ಹ್ಟ್ಟ್ ಹಬ್ಬಕೆಕೆ 
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಜಿಲೆಲಿಯಾದ್ಯಂತ ನಡಸೆಲ್ 
ತಿೇಮಾಜುನಿಸಲಾಗಿದ.ೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 

ಕೆೇವಲ 1 ಸಾವಿರ ಯೊನಿಟ್ ಮಾತ್ರ 
ಸಂಗ್ರಹಸಿಡಬಹ್ದ್. ಸಂಕಷಟ್ದಲ್ಲಿ 
ರ್ವವರಿಗ ೆರಕ್ತ  ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿೇಡಲಾಗ್ತ್ತದ.ೆ 

ಇದಕಾಕೆಗಿ ಬಾಪೂಜಿ ಹಾಗೊ ಎಸ್.

ಎಸ್. ಹೆೈಟಕೆ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸೆಥೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ ಯಾವ ಹೆೊತಿ್ತಗ ೆ ಕೆೇಳಿದರೊ 
ರಕ್ತ ಸಿಗ್ವಂಥ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ ಇದಕೆಕೆ 
ಸಹಾಯವಾಣಿ ತರೆಯೆಲಾಗಿದ.ೆ ಹರಪನಹಳಿಳಿ 
ಸೆೇರಿದಂತ ೆಜಿಲೆಲಿಯ ಏಳೂ ಕೆ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೊ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗ್ತಿ್ತದ.ೆ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 14 
ರಂದ್ ಮಾಯಕೆೊಂಡ ಹಾಗೊ ಇದೆೇ 
ದಿನಾಂಕ 19 ರಂದ್ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿಯೊ 
ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡಯೆಲ್ದ ೆಎಂದ್ ಅವರ್ 
ವಿವರಿಸಿದರ್. 

ಪಾಲ್ಕ ೆ ವಿರೆೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ 
ಗಡಿಗ್ಡಾಳ್ ಮಂರ್ನಾಥ್ ರಕ್ತದಾನ 
ಶಿಬಿರಕೆಕೆ ಸಿಕಕೆ ಸ್ಪಂದನ ೆ ಖ್ಷಿ ಕೆೊಟ್ಟ್ದ.ೆ 
ಮತ್ತಷ್ಟ್ ಹಚೆಿಚಿನ ಕಲೆಸ ಮಾಡಲ್ ನಮಗೆ 
ಹ್ಮ್ಮಸ್ಸೆ ತಂದಿದ ೆಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್. 

ಕಪೆಿಸಿಸಿ ವಕಾ್ತರ ಡಿ. ಬಸವರಾಜ್, ಜಿಲಾಲಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಜುದಶಿಜು ದಿನೆೇಶ್ ಕ.ೆ ಶಟೆ್ಟ್, 
ಪಾಲ್ಕ ೆಸದಸ್ಯ ಕ.ೆ ಚಮನ್ 

ಎಸೆಸೆಸೆಸೆೆಂ ಜನ್ಮದಿನ : ರಕ್ತದಾನ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ

ರೆೈಲೆವೆ ಆದಾಯ ಶೆ�.38ರಷುಟ ಹೆಚ್ಚಳ
ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 11 – ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ರೆೈಲೆವೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 

ಶೆೇ.38ರ ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೆೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ರೆೈಲೆವೆ ಆದಾಯ 95,486.58 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ. 

ಆಗಿದೆ. ಇದ್ ಹಂದಿನ ವಷಜುಕೆಕೆ ಹೆೊೇಲ್ಸಿದರೆ 26,271.29 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ. 
ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ 13,574.44ಕೆೊೇಟ್ ರೊ.
ಗಳಿಂದ 25,276.54 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. ಇದ್ ಶೆೇ.116ರ 
ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಕ್ ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಬರ್ವ ಆದಾಯ ಶೆೇ.20ರಷ್ಟ್ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿ 65,505.02 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳಿಗೆ ತಲ್ಪಿದೆ.

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 11 - ಅಂತರರಾಷಿಟ್್ೇಯ ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ಯಲ್ಲಿ ಕಚಾಚಿ ತೆೈಲದ 
ಬೆಲೆಯ್ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟಟ್ ತಲ್ಪಿದೆ. ಆದರೆ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್ ಹಾಗೊ ಡಿೇಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲಲಿ. 

ಈ ಹಂದೆ ಕಚಾಚಿ ತೆೈಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚಾಚಿಗಿದದುರೊ ಸಹ, ಕಂಪನಿಗಳು ತೆೈಲ ಬೆಲೆ 
ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಆದ ನಷಟ್ವನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ 
ಸರಿದೊಗಿಸಿಕೆೊಳುಳಿತಿ್ತವೆ.

ಬೆ್ರಂಟ್ ಕಚಾಚಿ ತೆೈಲದ ದರ ಕಳೆದ 
ವಾರ ಬಾ್ಯರೆಲ್ ಗೆ 90 ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ 
ಕಡಿಮೆ ಮಟಟ್ಕೆಕೆ ಕ್ಸಿದಿದೆ. ಇದ್ 
ಫೆಬ್್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದದು ದರಕ್ಕೆಂತ 
ಕಡಿಮೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತ್ಸ್ ಚೆೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ದರವು ಈಗ 92.84 
ಡಾಲರ್ ನಷಿಟ್ದೆ. ಹೇಗಿದದುರೊ, ಕಳೆದ 158 ದಿನಗಳಿಂದ ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್, ಡಿೇಸೆಲ್ 
ಬೆಲೆ ಒಂದೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿತ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದದು ಕೆೇಂದ್ರ ಇಂಧನ 
ಸಚಿವ ಹರದಿೇಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ, ಈ ಹಂದೆ ಕಚಾಚಿ ತೆೈಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದದುರೊ 
ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್ ಮತ್್ತ ಡಿೇಸೆಲ್ ದರ ಹೆಚಿಚಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದಿದಾದುರೆ. ಆದರೆ, 
ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್ ಹಾಗೊ ಡಿೇಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಹೆಚಚಿಳ ಮಾಡದೆೇ ಇರ್ವ 
ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ವ ನಷಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಅವರ್ 

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 11 – ಪೆಟೆೋ್ರ�ಲ್ 
ಹಾರೋ ಡಿ�ಸೆಲ್ ರಳ ಬೆಲೆಯನುನು 
ಕನಿಷ್ಠ ಲ್�ಟರ್ ಗೆ 15 ರೋ. ಇಳಿಸ 
ಬೆ�ಕು ಹಾರೋ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ 
ಬೆಲೆಯನುನು 150 ರೋ. ಇಳಿಸ 
ಬೆ�ಕೆೆಂದು ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದೆ. 
ಪತ್್ರಕಾಗೆೋ�ಷ್್ಠಯಲ್ಲೆ ಮಾತರಾಡಿ 
ರುವ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ವಕಾ್ತರ ಗೌರವ್ 
ವಲಲೆಭ್, ಕಚಾ್ಚ ತೆೈಲದ ಬೆಲೆ ಏಳು 
ತ್ೆಂರಳಲ್ಲೆಯ� ಅತ್ ಕಡಿಮೆ ಹೆಂತ 
ದಲ್ಲೆದೆ. ಹ�ಗಿದ್ದರೋ ಅದರ ಲಾಭ 
ವನುನು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಏಕೆ ಹಸಾ್ತೆಂತರಿ 
ಸಿಲಲೆ? ಎೆಂದವರು 

ಕಚಾ್ಚ ತೆೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿದರೋ 
ಪೆಟೆೋ್ರ�ಲ್ ಯಥಾಸಿಥಿತ್

ಹಳೆಯ ನಷಟ 
ಸರಿದೋಗಿಸುತ್್ತರುವ  
ತೆೈಲ ಕೆಂಪನಿರಳು

ತೆೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ 
ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಒತಾ್ತಯ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ನೋಪುರ ಕಲಾ ಸೆಂಸೆಥಿ ಭಾನುವಾರ ಸೆಂಜೆ ಭೆಂಟರ ಭವನದಲ್ಲೆ ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನೃತೆೋ್ಯ�ತಸೆವ  
ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು `ಮಹಾರಣಪತ್ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ' ನೃತ್ಯರೋಪಕ ಪ್ರದಶಿನಾಸಿದರು. `ಮಹಾರಣಪತ್ ಮನಸಾಸ್ಮರಾಮಿ' 

ಹೃದಯಪೂವನಾಕ ಅಭಿನೆಂದರೆರಳು
2017-18ರೆ� ಸಾಲ್ನ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಫಲ್ತಾೆಂಶ 

ದಿ.: 05.09.2022 ರೆಂದು ಪ್ರಕಟಗೆೋೆಂಡ, 106  ಗೆಜೆಟೆಡ್  ಪ್್ರಬೆ�ಷನರಿ ಹುದೆ್ದರಳಲ್ಲೆ 
ಬೆೆಂರಳೂರಿನ ಪ್ರತ್ಷ್್ಠತ ಸ್ಪರಾನಾತ್ಮಕ ಸೆಂಸೆಥಿಯಾದ TOPPER IAS Institute for 
Competitive Exams ನಲ್ಲೆ ವಾ್ಯಸೆಂರ ಮಾಡಿದ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತ್ಷ್್ಠತ 

ಪರಿ�ಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ ಉತ್್ತ�ಣನಾರಾಗಿ, ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರದ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿರಳಾಗಿ 
ಆಯ್ಕಯಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ TOPPER IAS Institute for 

Competitive Exams ಸೆಂಸೆಥಿಯ ವತ್ಯಿೆಂದ ಹೃತೋ್ಪವನಾಕ ಅಭಿನೆಂದರೆರಳು...

TOPPER IAS INSTITUTE FOR 
COMPETITIVE EXAMS

3rd floor, Mahendra Towers, Near Metro 
Station, Vijayanagar, Bengaluru-04 

Contact : 63632 19044

ಶುಭ ಕೆೋ�ರುವವರು :

ಸೆೋ�ಮಶೆ�ಖರ್  ಹುಲ್ಮನಿ
EX-Telecom Officer &  

Founder of Topper IAS
ಅರಾ್ಯಪಕರು ಮತು್ತ ಸಿಬ್ೆಂದಿ ವರನಾ

ಅರವಿೆಂದ ಎಸ್.ಆರ್.
Labour Officer

ಸೋ್ಪತ್ನಾ ಎನ್. ಸಕ್್ರ
Assistant Commissioner of CT

ಅಶೆೋ�ಕ್ ಆರ್. ಪವಾರ್ 
Tahasildar

ರರನ ಸಿೆಂಧು
Tahasildar

ಶಿಲಾ್ಪ ಹೆಚ್.ಆರ್.
Assistant Director

ಪ್ರ�ತ್ ಆರ್.
Assistant Superintendent

ಶಿ�ತಲ್  ಟಿ.ಎಸ್.
Tahasildar

ಚೆ�ತನ ಯಾದವ
Tahasildar

ಅಭಿಜಿತ್  ಕೆ.ಜೆ.
Assistant Superintendent

ಪೂರ್ನಾಮಾ ವಿ.
Tahasildar

ಶಿ್ರ�ಧರ್  ಕೆ.
Tahasildar

ಸೌಭಾರ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.
Assistant Superintendent

5ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ�

ದಿ|| ಶಿ್ರ�ಮತ್ ರೆ�ಣುಕಾ ಪ.ಆರ್. ರಾರರಾಜ್
ಮರಣ : 12-9-2017

ನಿ�ವು ನಮ್ಮನನುರಲ್ ಇೆಂದಿಗೆ 5 ವಷನಾರಳಾದವು. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ 

ದುಃಖತಪ್ತರು :  ಪತ್ : ಪ.ಆರ್. ರಾರರಾಜ್ ರಾವ್ ,  
ಮಕ್ಕಳಾದ : ಪ.ನ್. ರಾಜೆ�ಶವೆರಿ, ಪ.ಎನ್. ತುಕಾರಾಮ್   

ಪ.ಎನ್. ಕುಮಾರ್,  ಪ.ಎನ್. ಶಿ್ರ�ಧರ್
ಸೆೋಸೆಯೆಂದಿರು : ಮಹಾಲಕ್್ಷಮಿ, ಸೌಮ್ಯ, ಕವಿತಾ

ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ : ತರುಣ್, ತನುಶಿ್ರ�, ಉಲಾಲೆಸ್, ದಿವಾ್ಯ, ರಾಘವ, ವಿರಾಯಕ

ಜೆಇಇ ಪರಿ�ಕಾ್ಷ 
ಫಲ್ತಾೆಂಶ ಪ್ರಕಟ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 11 – ಐ.ಐ.ಟ್. 
ಪ್ರವೆೇಶಕಾಕೆಗಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ವ ಜೆಇಇ 
ಅಡಾವೆನ್ಸೆ ಡ್ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯ ಫಲ್ತಾಂಶ 
ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಂಬೆ ವಲಯದ 
ಆರ್.ಕೆ. ಶಿಶಿರ್ ಮೊದಲ ಸಾಥೆನ 
ಪಡೆದ್ಕೆೊಂಡಿದಾದುರೆ. ಶಿಶಿರ್ ಅವರ್ 
360 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 314 ಅಂಕ 
ಪಡೆದಿದಾದುರೆ. ಮೊದಲ 15 ಸಾಥೆನಗಳು 
ಬಾಲಕರ ಪಾಲಾಗಿವೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳು ಪರಿೇಕೆ್ಷ ಬರೆದಿದದುರ್. 
ಇವರಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳು 
ಅಹಜುತೆ ಪಡೆದಿದಾದುರೆ.

ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಹಾವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾವಾಮಿ 

ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿ, 
ಶಿ್ರೀ ಜಿ.ಡಿ ಕ�ರೀಟಿಗಿಮನಿ ಇವರ ಧಮ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ

ಶ್ೇಮತಿ ಹ�ೇಮಾವತಿ (ಹನುಮಕ್ಕ)
ಇವರು ದಿನಾಂಕ 04-09-2022ರಂದು ಸವಾಗ್ಮಸ್ಥರಾದರೆಂದು 

ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ರೀವೆ. ಮೃತರ 
'ವ�ೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನ�'ಯನುನು 

ದಿನಾಂಕ 12-09-2022ರ ಸ�ರೀಮವಾರ ಮಧಾಯಾಹನಿ 
12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, 

ಹದಡಿ ರೆ�ರೀಡ್, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ಮಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ತಾವುಗಳು ಸದರಿ ಕಾಯ್ಮಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ�ಗಂಡು  

ಮೃತರ ಆತ್ಮಕಕೆ ಶಾಂತ್ ಕ�ರೀರಬರೀಕಾಗಿ ಪಾ್ರ್್ಮಸುತ್ರೀವೆ.

ವಿಶರೀಷ ಸ�ಚನೆ : ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ಕ ತಲುಪದೆರೀ ಇದ್ದವರು ಇದನೆನಿರೀ ಆಹಾವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಬರೀಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ದಿ|| ಶರಿರೀಮತ್ ಹರೀಮಾವತ್ (ಹನುಮಕ್ಕ)

ಇಂತ್ ದುಃಖತಪ್ರು :  

ಶರಿರೀ ಜಿ.ಡಿ ಕೆ�ರೀಟಿಗಿಮನಿ ಮತುತು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗ� 
ಕುಟುಂಬ ವಗ್ಗದವರು ಮತುತು ಬಂಧು-ಮಿತರಿರು.

ಪ್ರವೆ�ಶ ಪತ್ರದಲ್ಲೆ ಮೊ�ದಿ, ರೆೋ�ನಿ!
ಪಾಟನು, ಸೆ. 11 – ಬಿಹಾರದ ವಿಶವೆವಿದಾ್ಯನಿಲಯ ವಂದ್ ನಿೇಡಿದ 

ಪರಿೇಕಾ್ಷ ಪ್ರವೆೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ, ಕ್್ರಕೆಟ್ಗ 
ಮಹೆೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೆೊೇನಿ ಹಾಗೊ ರಾರ್ಯಪಾಲ ಫಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ 
ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡ್ ಬಂದಿವೆ.

ಲಲ್ತ್ ನಾರಾಯಣ ಮ್ರ್ಲಾ ವಿಶವೆವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಬಿ.ಎ. 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪ್ರವೆೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೆೊೇಪವನ್ನು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ 
ತನಿಖೆಗೆ ಆದೆೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೆೇಳಿ 
ನೆೊೇಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ಸಹ 

ಬೆಂಗಳೂರ್, ಸೆ. 11 – ಕತಜುವ್ಯ 
ನಿರತರಾಗಿದಾದುಗ ಸಾವನನುಪು್ಪವ ಅರಣಾ್ಯ 
ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಟ್ಂಬಕೆಕೆ ನಿೇಡಲಾಗ್ವ 
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಈಗಿರ್ವ 30 ಲಕ್ಷ 
ರೊ.ಗಳಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿ 
ಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಬಸವರಾರ ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ರಾಷಿಟ್್ೇಯ ಅರಣ್ಯ ಹ್ತಾತ್ಮರ 

ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ 
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹ್ತಾತ್ಮರಾದವರಿಗೆ 
ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ 
ಈ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿದಾದುರೆ.

ಈ ಹಂದೆ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರಯಾಗಿದದು 
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೊರಪ್ಪನವರ್ 
ಹ್ತಾತ್ಮರ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗೆ ನಿೇಡ್ವ 
ಪರಿಹಾರವನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳಿಂದ 

30 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿಸಿದದುರ್. 
ತಮ್ಮ ಸಕಾಜುರ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 50 
ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿಸಲ್ದೆ ಎಂದ್ 
ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಅಲಲಿದೆೇ ಅನ್ಕಂಪದ ಆಧಾರದ 
ಮೆೇಲೆ ಹ್ತಾತ್ಮರ ಕ್ಟ್ಂಬದ ಸದಸ್ಯ 
ರೆೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಕಲ್್ಪಸಲಾ 
ಗ್ವುದ್ ಎಂದೊ ಅವರ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಕತನಾವ್ಯದಲ್ಲೆ ಸಾವನನುಪು್ಪವ ಅರಣಾ್ಯಧಿಕಾರಿ 
ಕುಟುೆಂಬಕೆ್ಕ 50 ಲಕ್ಷ ರೋ. ಪರಿಹಾರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11- ಗಾ್ರಹಕರ 
ನಂಬಿಕೆ ಮತ್್ತ ಸಹಕಾರದಿಂದ 
ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಕಷ್ಟ್ ಠೆೇವಣಿ 
ಹಣವನ್ನು ಹೆೊಂದಿದದುರೊ, ಒಳೆಳಿಯ 
ಸಾಲಗಾರರ್ ಸಿಗ್ವುದ್ ಕಷಟ್ವಾಗಿದೆ 
ಎಂದ್ ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ರಾದ  ಶಾಮನೊರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಬೆೇಸರ 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದದುರ್.

ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಮ್ದಾಯ 
ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ರರ್ಗಿದ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 53ನೆೇ 

ವಾಷಿಜುಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಸಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಿ್ತದದುರ್. 

ಜಿಲೆಲಿಯ ಎಲಾಲಿ ಸಹಕಾರಿ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳಿ ಗಿಂತಲೊ 
ಮ್ಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ಬಾ್ಯಂಕ್, ಈ 
ಬಾರಿ 7.37 ಕೆೊೇಟ್ ನಿವವೆಳ ಲಾಭವನ್ನು 

ಗಳಿಸಿದೆ.  ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, 
ಮ್ಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚಿಚಿನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು 
ಎಲೆಲಿಡೆ ತೆರೆದ್ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೆೇವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ  ಲಾಭ ಮಾಡಲ್ 

ಶ್ರಮ್ಸ್ವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರ್. 
ಈಗ ಸಮಾರಕೆೊಕೆಂದ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳಾಗಿವೆ. 

ಕೆಲವು ಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಒಟಾಟ್ರೆ 
ಲಾಭವನ್ನು ಹೆೇಳುತಿ್ತವೆಯೆೇ ವಿನಃ ನಿವವೆಳ 
ಲಾಭವನ್ನು ಹೆೇಳುತಿ್ತಲಲಿ. ಈ ಎಲಲಿದರ ಮಧೆ್ಯಯೊ  
ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 
ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮೆ್ಮಲಲಿರ 
ನಂಬಿಕೆ, ಸಹಕಾರ ಹೇಗೆಯೆೇ ಇರಲ್, ಇದ್ ನಮ್ಮ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಲಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಎಂದ್ ಅಭಿಮಾನ 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿ  ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 

ಉತ್ತಮ ಸಾಲಗಾರರು ಸಿರುವುದು ಕಷಟವಾಗಿದೆ
ಬಾಪೂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ 53ರೆ� ವಾಷ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಎಸೆಸೆಸ್  ಬೆ�ಸರ

(5ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)
(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(5ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆ� ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಸೆೋ�ಮವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 12, 20222

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿನೆೊೇಬನಗರ  
1ನೆೇ ಮೆೇನ್, 4ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ವಾಸಿ 

ಶಿ್ರ� ಎಸ್.ಎೆಂ. 
ಮಹಾದೆ�ವ ಸಾವೆಮಿ 
ಅವರ್ 
ದಿನಾಂಕ 11-09-2022ರ 
ಭಾನ್ವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 7-30ಕೆಕೆ 
ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರಾದರೆಂದ್ ತಿಳಿಸಲ್ 
ವಿಷಾದಿಸ್ತೆ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 
ಸ್ಮಾರ್ 60 ವಷಜು 
ವಯಸಾಸೆಗಿತ ್್ತ. 

ಎಸ್.ಎೆಂ. ಮಹಾದೆ�ವ ಸಾವೆಮಿ ನಿಧನ

ತಾಯಿ, ಧಮಜುಪತಿನು, ಓವಜು ಪುತ್ರ, ಸಹೆೊೇದರ ಹಾಗೊ  
ಅಪಾರ ಬಂಧ್-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲ್ರ್ವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯೆಯನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ 11-09-2022ರ ಭಾನ್ವಾರದಂದ್ ನಗರದ 
ಹಂದೊ ವಿೇರಶೆೈವ ರ್ದ್ರಭೊಮ್ಯಲ್ಲಿ ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಯಿತ್.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾ
ಸೆಂತೆಬೆನೋನುರು ಮಠದ ವೆಂಶಸಥಿರು ಹಾರೋ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ರಗಳೂರ್, ಸ.ೆ11- ಮೊರ್ 
ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಸೆೇವ ೆ ಮಾಡಲ್ 
ಆಶಿೇವಾಜುದ ಮಾಡಿರ್ವ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ 
ರನರಿಗ ೆ ಭದಾ್ರ ಮೆೇಲದುಂಡ ೆ ಯೇರನೆ 
ಜಾರಿಗ ೆತಂದ್ ಹಸಿರ್ ನಾಡನಾನುಗಿಸ್ವ 
ಮೊಲಕ  ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕಲೆಸ ಮಾಡಿದೆದುೇನೆ 
ಎಂದ್ ಶಾಸಕ ಎಸ್ .ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ 
ತಿಳಿಸಿದರ್.

ತಾಲೊಲಿಕ್ನ ತೆೊೇರಣಗಟೆಟ್ ಗಾ್ರಮ 
ದಲ್ಲಿ ಕನನುಡ ಮತ ್್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದದು 
ಗಿರಿರನೆೊೇತಸೆವ ಕಾಯಜುಕ್ರಮ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಭದಾ್ರ ಮೆೇಲದುಂಡ ೆ ಯೇರನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೆೇ ಮ್ಖ್ಯ 
ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂದ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲಾಗಿದ.ೆ 
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಭೊಮ್ ಪೂಜೆ 

ಮಾಡಿ ಪೆೈಪ್ ಹಾಕ್ವ ಕಲೆಸವನ್ನು 
ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. ತಾಲೊಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಅಲಮೆಾರಿ ರನಾಂಗಕೆಕೆ 1743 
ಮನಗೆಳು ಈಗಾಗಲೆೇ ಮಂರೊರಾತಿ 
ಯಾಗಿವ.ೆ  ತೆೊೇರಣಗಟೆಟ್ ಗಾ್ರಮಕೆಕೆ 
222 ಮನ ೆ ಕೆೊಟ್ಟ್ದೆದುೇನ ೆ ಮತ್್ತ  
ತಾಲೊಲಿಕ್ನ ಎಲಾಲಿ ರನಾಂಗದವರಿಗೊ 
ಮನಗೆಳನ್ನು ಮಂರೊರ್ 
ಮಾಡಿಸ್ವುದಾಗಿ ಅವರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಈ ವಷಜು ಮಳರೆಾಯ 
ಸಮೃದಿಧಿಯಾಗಿ ಮಳ ೆ ಸ್ರಿಸ್ತಿ್ತದಾದುನ.ೆ 
ಕರೆ,ೆ ಕಟೆಟ್ಗಳು ಎಲಾಲಿ ತ್ಂಬ್ವ 
ಹಂತಕೆಕೆ ಬಂದಿವ.ೆ ರೆೈತರ ಮ್ಖದಲ್ಲಿ 
ಮಂದಹಾಸ ಮೊಡಿದ ೆ ಎಂದರ್. 
ತೆೊೇರಣಗಟೆಟ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿೇಘ್ರವೆೇ 
ಊರಿನ ಮಧೆ್ಯ ಶಿ್ರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ 
ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪನ ೆಮಾಡ್ತೆ್ತೇನೆ 

ಎಂದ್ ಶಾಸಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.
ತಹಶಿೇಲಾದುರ್ ಸಂತೆೊೇಷ್ 

ಕ್ಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಿರಿರನ 
ಉತಸೆವ ಕಾಯಜುಕ್ರಮವನ್ನು ಗಾ್ರಮ 
ಮಟಟ್ದಲ್ಲಿ ಕನನುಡ ಮತ್್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ 
ಇಲಾಖ ೆಆಯೇರನ ೆಮಾಡಿರ್ವುದ್ 
ನಿರಕೊಕೆ ಸಂತೆೊೇಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದ.ೆ 
ತಾಲೊಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ, ರನಪದ 
ಕಲಗೆಳಿಗ ೆ ಒಂದ್ ಪೇಷಣಯೆಾಗಿದ.ೆ 
ಈ ಕಲಗೆಳು ಮ್ಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗಗೆೆ 
ಉಳಿಯ್ವಂತಹ ಕಲೆಸವಾಗಬೆೇಕ್ 
ಎಂದರ್.

ಈ ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ ಕನನುಡ ಮತ ್್ತ 
ಸಂಸಕೆಕೃತಿ ಇಲಾಖಯೆ ಸಹಾಯಕ 
ನಿದೆೇಜುಶಕ ರವಿಚಂದ್ರ, ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದ್ಗಜುಮ್ಮ 
ವಂೆಕಟೆೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಓಬಳೆೇಶ್, ಲಂಬಾಣಿ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ ಮತ ್್ತ 
ಭಾಷಾ ಅಕಾಡಮೆ್ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಉಮೆೇಶ್ ನಾಯ್ಕೆ, ಪಿಎಸ್ ಐ 
ಮಹೆೇಶ್ ಹೆೊಸಪೆೇಟ,ೆ ಪಂಚಾಯತಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮರ್ಳಸಿದದುಪ್ಪ, 
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಬಡಪ್ಪ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ತೆೊೇರಣಗಟೆಟ್ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ  
ಸದಸ್ಯರ್ ಹಾಗೊ ಸ್ತ್ತಮ್ತ್ತಲ್ನ 
ಗಾ್ರಮಸಥೆರ್ ಹಾರರಿದದುರ್.

ಬರದ ರಾಡು ಹಸಿರು ರಾಡಾರಲ್ದೆ
ಜರಳೂರು: ಗಿರಿಜರೆೋ�ತಸೆವ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಚೆಂದ್ರ

ಹರಿಹರದ 
ರಣೆೋ�ತಸೆವದಲ್ಲೆ ವಾಗಿ್ಮ 
ಹಾರಿಕ ಮೆಂಜುರಾಥ್ 

ಚನನುಗಿರಿ, ಸೆ. 11 - ಆಧ್ನಿಕ 
ಪ್ರಪಂಚ ಎಲಲಿವನೊನು ಕೆೊಟ್ಟ್ದೆ. ಆದರೆ 
ಮನ್ಷ್ಯ-ಮನ್ಷ್ಯರ ಮಧೆ್ಯ ದೆವೆೇಷ, 
ಅಸೊಯೆ, ಈಷೆಜು ಮನೆೊೇಭಾವಗಳ 
ಸಣ್ಣತನದ ಗೆೊೇಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ್ದೆ. ಮಾನ 
ವಿೇಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲಲಿದಂ 
ತಾಗಿ ಒಬ್ಬರ್ ಇನೆೊನುಬ್ಬರ ಮೆೇಲೆ ಕರ್ 
ಬ್ವ ಮನೆೊೇಭಾವ ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. ಇವೆಲಲಿ 
ದಕೊಕೆ ಕಾವ್ಯ ಉತ್ತರವಾಗಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಪ್ರಜೆಞೆ ಹಾಗೊ ಸಮಕಾಲ್ೇನ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಧವೆನಿಯಾಗಬೆೇಕಾಗಿದೆ 
ಎಂದ್ ಚನನುಗಿರಿ ತಾಲೊಲಿಕ್ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಲ್.ಜಿ .ಮಧ್ಕ್ಮಾರ್ ಬಸವಾಪಟಟ್ಣ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಟ್ರ್.

ಸಂತೆೇ ಬೆನೊನುರ್ ಫೆೈರನುಟಾ್ರಜ್ 
ಅವರ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಹೆೇಗೆ ಹಾಡಲ್ ಕವನ 
ಸಂಕಲನ ಲೆೊೇಕಾಪಜುಣೆ 
ಕಾಯಜುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಖ್ಯ ಅತಿರ್ಯಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಸಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್. 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೃಹತ್ ಸೊಳೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಈ ಕಾಯಜುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಫೆೈರನು 
ಟಾ್ರಜ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯ ಹೆಮೆ್ಮಯ 
ಕವಿ, ಈಗಾಗಲೆೇ ಎಂಟ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 
ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಲೆೊೇಕಕೆಕೆ ನಿೇಡಿರ್ವ 
ಇವರ ಸಾಹತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಗಂಭಿೇರ ಚಚೆಜುಗಳಾಗಬೆೇಕ್ ಎಂದರ್.

ಕೃತಿ ಲೆೊೇಕಾಪಜುಣೆ ಮಾಡಿದ 
ತಾಲೊಲಿಕ್ ಕಾಯಜುನಿರತ ಪತ್ರಕತಜುರ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿೇರೆೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಡ್ ಕಂಡ ಉತ್ತಮ 
ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೆೈರನುಟಾ್ರಜ್ ಕೊಡ ಒಬ್ಬರ್. 
ಹತ್್ತ ಹಲವಾರ್ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳನ್ನು 
ಪಡೆದಿರ್ವ ಇವರ ಸಾಹತ್ಯ  ಗಣನಿೇಯ 

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದ್ ಅಭಿಪಾ್ರಯ 
ಪಟಟ್ರ್.

`ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಹೆೇಗೆ ಹಾಡಲ್' ಕೃತಿ 
ಕ್ರಿತಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಪಾಪುಗ್ರ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾರಮ್ಖಿ ಬರಹಗಳ 
ಮೊಲಕ ಹೆಸರಾಗಿರ್ವ ಫೆೈರನುಟಾ್ರಜ್ ರ 
ಈ ಕೃತಿ ಗವಿಸಿದದು ಎನ್.ಬಳಾಳಿರಿ ಪ್ರಶಸಿ್ತ 
ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಾಥಜುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್.

ಕವಿ ಸನಾವುಲಾಲಿ ನವಿಲೆೇಹಾಳು, 
ಬಿ.ಆರ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ,  ಶಿವು 
ಮ್ದಿಯಪ್ಪರ, ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಾವಿಕಟೆಟ್, 
ಫೆೈರನುಟಾ್ರಜ್, ನಾಗೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಕವಿ ಆನಂದ 
ಋಗೆವೆೇದಿ, ಕತೆಗಾರ ಇಂದ್ರಕ್ಮಾರ್, 
ಕವಿ ರೆೇವಣಸಿದದುಪ್ಪ ಭಾಗವಹಸಿದದುರ್.

ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಸೆೈಫುಲಾಲಿ 
ಪಾ್ರರ್ಜುಸಿದರ್, ಶರತ್ ಸಾವೆಗತ 
ಕೆೊೇರಿದರ್, ಕವಿ ಉಚಚಿಂಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ 
ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕ ನ್ಡಿಗಳಾಡಿದರ್. ಶೆವೆೇತಾ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಂದಿಸಿದರ್. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ 
ಮಾರ್ತಿ ಕಾಯಜುಕ್ರಮ ನಿರೊಪಿಸಿದರ್.

ಸಮಕಾಲ್ೇನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಧವೆನಿಯಾಗಬೆೇಕ್

ಜಿ�ವನದ ಆನೆಂದ ಭೆೋ�ರದಿೆಂದಲಲೆ, ಯ�ರದಿೆಂದ
ಹೆೋಳಸೆಿರಿಗರೆಯೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಹರಿಹರದ ಶಿ್ರ� ಶಾರದೆ�ಶಾನೆಂದಜಿ� ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರತ್ಪಾದರೆ

ಮಲೆೇಬನೆೊನುರ್, ಸ.ೆ 11- 
ಬ್ರಹಾ್ಮಂಡದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲ್ 
ವೆೈಜಾಞೆನಿಕ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 
ಪಾರಮಾರ್ಜುಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು 
ಅರಿಯಲ್ ಅಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಸಾಧನಗೆಳಿಂದ 
ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗಾಗಿ ರಗತಿ್ತನ ಬೆೇರೆ 
ಬೆೇರ ೆ ದೆೇಶದವರೊ ಭಾರತದ 
ಅಧಾ್ಯತ್ಮದತ್ತ ಒಲವು ತೆೊೇರ್ತಿ್ತದಾದುರೆ 
ಎಂದ್ ಹರಿಯ ಪತ್ರಕತಜು ಎಚ್.
ಬಿ.ಮಂರ್ನಾಥ್  ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಟ್ರ್. 

ಹೆೊಳಸೆಿರಿಗರೆಯೆಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೇ ಕೆ್ಷೇತ್ರ 
ಧಮಜುಸಥೆಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇರನೆ 
(ಮಲೆೇಬನೆೊನುರ್)  ಮತ್್ತ  ಶಿ್ರೇ 
ಮಂರ್ನಾಥ ಸಾವೆಮ್, ಸಾಮೊಹಕ ಶಿ್ರೇ  
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಮ್ತಿ 
(ಹೆೊಳಸೆಿರಿಗರೆ)ೆ ವಲಯ ಹಾಗೊ 
ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧ್ ಸವೆಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ 
ಒಕೊಕೆಟಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಿನೆನು 

ಏಪಾಜುಡಾಗಿದದು ಸಾಮೊಹಕ ಶಿ್ರೇ 
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ 
ಕಾಯಜುಕ್ರಮದ ಧಾಮ್ಜುಕ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ 
ಮ್ಖ್ಯ ಅತಿರ್ಯಾಗಿ ಪಾಲೆೊಗೆಂಡ್ 
ಅವರ್ ಉಪನಾ್ಯಸ ನಿೇಡಿದರ್.

 ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜ ೆ ಎಂದರೆ 
ಕೆೇವಲ ದೆೇವರ ಪೂಜ ೆ ಅಲಲಿ, ಇದ್ 
ಸತ್ಯದ ಅನೆವೆೇಷಣ,ೆ ಸತ್ಯದ ಅನೆವೆೇಷಣೆ 
ಯಲ್ಲಿ ವಿಜಾಞೆನದ ಮೆೈಕೆೊ್ರೇಸೆೊಕೆೇಪ್, 
ಟಲೆ್ಸೆೊಕೆೇಪ್ ಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಸಲಾಗದ 
ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಸಾಧನಗೆಳಿಂದ 
ಅರಿಯಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿದ.ೆ ನಾವು 
ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಡದೆ್ಕೆೊಳುಳಿವುದೆೇ 
ನಿರವಾದ ಸತ್ಯದೆೈವದ ಆರಾಧನ,ೆ 
ವೆೈಯಕ್್ತಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ವ ಧಾಮ್ಜುಕ 
ಕಾಯಜುಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ `ನಾನ್' ಎಂಬ್ವ 
`ಅಹಂ ಭಾವ' ಮೊಡಿದರ ೆಸಾಮೊಹಕ 
ವಾಗಿ ಮಾಡ್ವ ಧಾಮ್ಜುಕ  

ಕಾಯಜು ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ `ನಾವು' ಎಂಬ್ವ 
`ವಿಶಾಲ ಮನೆೊೇಭಾವ' ಮೊಡ್ತ್ತದೆ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸಾವೆರಸ್ಯಕರ 
ಉದಾಹರಣಗೆಳೆೊಂದಿಗ ೆ ಸಮರ್ಜುಸಿದ 
ಮಂರ್ನಾಥ್, ಗಾ್ರಮ ಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಿಂದ ರಾಷಾಟ್್ಭಿವೃದಿಧಿ ಸಾಧ್ಯ. 
ಇದಕಾಕೆಗಿ ರಾರ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಯಂದ್ 
ಗಾ್ರಮವೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, 
ಆರ್ಜುಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾದರ ೆ ಸಾಲದ್, 
ಅಧಾ್ಯತಿ್ಮಕವಾಗಿಯೊ ಒಂದಾಗಬೆೇಕ್, 
ಇದಕಾಕೆಗಿ ಧಾಮ್ಜುಕ ಕಾಯಜುಕ್ರಮಗಳ 
ಸಾಮೊಹಕ ಆಚರಣ ೆ ಅವಶ್ಯ 
ಎಂಬ್ದ್  ಡಾ. ವಿೇರೆೇಂದ್ರ  
ಹಗೆಗೆಡಯೆವರ ಆಶಯವಾಗಿದ ೆ ಎಂದ್ 
ಮಂರ್ನಾಥ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಈಶವೆರಿೇಯ ವಿಶವೆವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಮಲೆೇಬನೆೊನುರ್  ಶಾಖಯೆ ಸಂಚಾಲಕ 
ರಾದ ರಾರಯೇಗಿನಿ ಬ್ರಹಾ್ಮಕ್ಮಾರಿ 

ಮಂರ್ಳಾಜಿೇ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರ್ಷ 
ವಗಜುದ ಕಲೆವರಲ್ಲಿರ್ವ ದ್ಶಚಿಟಗಳನ್ನು 
ಬಿಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ನರಶಿ್ರೇ ಗಳಲೆಲಿ 
ನಾರಾಯಣರಾಗಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದ್ 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರ್.

ಕಾಯಜುಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿನುಧ್ಯ 
ವಹಸಿದದು ಹರಿಹರ ಶಿ್ರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಶಿ್ರೇ ಸಾವೆಮ್ 
ಶಾರದೆೇಶಾನಂದಜಿೇ  ಮಹಾರಾರ 
ರವರ್ ಆಶಿೇವಜುಚನ ನಿೇಡಿ, ಬದ್ಕ್ನ 
ಸಾಥಜುಕತ ೆ ಇರ್ವುದ್ ಸಂಪತಿ್ತನ 
ಸಂಗ್ರಹದಿಂದಲಲಿ,  ಸಮಪಜುಣಯೆಿಂದ 
ಹಾಗೊ ಜಿೇವನದ ಆನಂದವಿರ್ವುದ್ 
ಭೆೊೇಗದಿಂದಲಲಿ, ಯೇಗದಿಂದ ಎಂದ್ 
ವಿವರಿಸಿದರ್.

ಜಿಲಾಲಿ ರನಜಾಗೃತಿ ವೆೇದಿಕಯೆ 
ಸದಸ್ಯರೊ ಆದ ಎನ್.ಜಿ. ನಾಗನಗೌಡರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಕಾಯಜುಕ್ರ 

ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿೇಶ್, 
ಧಮಜುಸಥೆಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇರ 
ನಯೆ ಜಿಲಾಲಿ ನಿದೆೇಜುಶಕ 
ವಿರಯಕ್ಮಾರ್ ನಾಗನಾಳ, ಬಿಜಪೆಿ 
ಮ್ಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ ಪೂಜಾರ್, 
ಮ್ಖಂಡ ಎಂ.ಜಿ. ಪರಮೆೇಶವೆರಗೌಡ, 
ಕ.ೆಎನ್. ಹಳಿಳಿಯ ಕ.ೆಹಚೆ್. 
ನಾಗನಗೌಡ, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಕಾವ್ಯ,           ಬೊದಾಳ್ ಶೆೇಖರಪ್ಪ 
ಮ್ಂತಾದವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆೊಟೆ್ರೇಶ್ 
ಗೌಡ, ಕ.ೆಎನ್. ಹಳಿಳಿ ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಜಿ. ಬಸವನಗೌಡ, ಹೆೊಳಸೆಿರಿಗರೆೆ  
ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶಿ್ರೇಮತಿ  
ರೆೇಖಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಎನ್.ಜಿ. ಮಂರನಗೌಡ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ,  
ಬಿ. ಶೆೇಖರಪ್ಪ, ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ನಿವೃತ್ತ 
ಸೆೈನಿಕ ಪರಶ್ರಾಮ್, ಜಾಞೆನ ವಿಕಾಸ 
ಕೆೇಂದ್ರದ ಸಮನವೆಯಾಧಿಕಾರಿ ರಕ್್ಷತಾ  
ಸೆೇರಿದಂತ ೆ ಒಕೊಕೆಟದ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೊ ಸೆೇವಾ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಸಿದದುರ್.

ಹೆೊಳಸೆಿರಿಗರೆ ೆ ವಲಯ 
ಮೆೇಲ್ವೆಚಾರಕರಾದ ಶಿ್ರೇಮತಿ ನಂದಾ 
ಸಾವೆಗತಿಸಿದರ್. ಮಲೆೇಬನೆೊನುರ್ 
ಯೇರನಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್ ದೆೇವಾಡಿಗ 
ಕಾಯಜುಕ್ರಮ ನಿರೊಪಿಸಿದರ್. 
ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ್ 
ಪೂಜಾರ್ ವಂದಿಸಿದರ್.

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 11- ದೆೇಶದ ರನರ್ 
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜಿೇವನವನ್ನು ನಡೆಸಲ್ ದೆೇಶ 
ಭಕ್ತರ್ ಒಗಗೆಟ್ಟ್ನಿಂದ ಬಾಳುವುದನ್ನು 
ರೊಢಿಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ಹಂದ್ ವಾಗಿ್ಮ ಹಾರಿಕ ಮಂರ್ನಾಥ್ 
ಹೆೇಳಿದರ್.

ನಗರದ ಪೆೇಟೆ ಆಂರನೆೇಯ ಸಾವೆಮ್ 
ದೆೇವಸಾಥೆನ ಮ್ಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸಿರ್ವ 
ಹಂದೊ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ 
ಕಾಯಜುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿಕೊಸೆಚಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 
ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಸಮಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉನನುತವಾದ 
ಸಾಥೆನವನ್ನು ಗಳಿಸಲ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ವು 
ದರ ಜೆೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಕೆೊಟ್ಟ್ರ್ವ ಸಂಸಾಕೆರ 
ವನ್ನು ಎಲಲಿರೊ ಪಾಲ್ಸಬೆೇಕ್ ಎಂದರ್.

ಹಂದೊಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, 
ಕ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೆೇಕ್. ಹೆೊರಗಡೆ 
ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲಲಿರೊ ಹಂದೊಗಳು ಒಂದ್ 
ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಬರಬೆೇಕ್ ಎಂದವರ್ 
ಕ್ವಿಮಾತ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಹಂದೊಗಳ ಮೆೇಲೆ ದಾಳಿ, ಅತಿಕ್ರಮಣ 
ಮಾಡ್ವವರ್ ಹಂದಿನಿಂದಲೊ ಹೆಚಾಚಿಗಿ 

ದಾದುರ.ೆ ಇವರನ್ನು ಮಟಟ್ ಹಾಕ್ವುದಲ್ಲಿ ಹಂದೊ 
ಗಳು ಯಾವತೊ್ತ ಹಂದೆ ಬಿದಿದುಲಲಿ. ಇದಕೆಕೆ 
ಹರಿಯರ್ ಹಾಕ್ಕೆೊಟಟ್ ಮಾಗಜುದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಿ್ತ 
ರ್ವುದೆೇ ಕಾರಣ ಎಂದವರ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಪುಣ್ಯಕೆೊೇಟ್ ಮಠದ ಶಿ್ರೇ ರಗದಿೇಶವೆರ 
ಸಾವೆಮ್ೇಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಧಮಜು, 
ಸಂಸಕೆಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ವ 
ಕಾಯಜುವಾಗಬೆೇಕ್. ಭಾರತಿೇಯರಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವರ್ ಎಲಲಿವನೊನು ಇಲ್ಲಿಂದ 

ಪಡೆದ್ಕೆೊಂಡ್ ನಮ್ಮ ಧಮಜುಕೆಕೆ ದೆೊ್ರೇಹ 
ಮಾಡ್ವವರ್ ಹೆಚಾಚಿಗಿದಾದುರೆ. ಅವರ ಬಗೆಗೆ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೆೊಡದೆ ಅಧಮ್ಜುಗಳಿಗೆ, 
ಅಜಾಞೆನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಜಾಞೆನ ಕೆೊಡ್ವಂತಹ 
ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರ್.

ಸತಿೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ್ ರಾಷಟ್್ದ 
ಹೆೊೇರಾಟಕೆಕೆ ಹಂದೊಗಳನ್ನು ಒಗೊಗೆಡಿಸಿದ್ದು 
ಇತಿಹಾಸ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್್ತಗಳ 

ಹೆಸರಿಗೆ ಚ್್ಯತಿ ಆಗದಂತೆ ನಡೆದ್ಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕ್. 
ಹಂದೊ ಗಣಪತಿ ಮಹೆೊೇತಸೆವ ಮೆರವಣಿಗೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಬೆೇಕ  ್ಎಂದ  ್ಕರ ೆನಿೇಡಿದರ .್

ಈ ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. 
ಹರಿೇಶ್, ಜಿಲಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. 
ವಿೇರೆೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ 
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಸಾವಂತ್, 
ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಹಂಡಸಘಟಟ್ ಲ್ಂಗ 
ರಾಜ್,  ಹಂದೊ ಜಾಗರಣ ವೆೇದಿಕೆಯ 
ದಿನೆೇಶ್, ರಟ್ಟ್ಹಳಿಳಿ ಮಂರ್ನಾಥ್, ಚಂದ್ರ 
ಕಾಂತಗೌಡ, ಬಸವನಗೌಡ, ಸಾವೆತಿ 
ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ರಾಘವೆೇಂದ್ರ, ಚಂದನ್ 
ಮೊಕಜುಲ್, ಧರಣೆೇಂದ್ರ, ರಾರ್ ರೆೊೇಖಡೆ, 
ಸಂತೆೊೇಷ ಗ್ಡಿಮನಿ ಮತಿ್ತತರರ್ 
ಹಾರರಿದದುರ್.

ದೆ�ಶದ ರೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ದೆ�ಶಭಕ್ತರು ಒರ್ಗಟಾಟಗಿ ಬಾಳಬೆ�ಕು

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 11 - ನಿವೃತ್ತ 
ನಾ್ಯಯಮೊತಿಜು ನಾಗಮೊೇಹನ್ ದಾಸ್ 
ಆಯೇಗ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸ್ವ ಬಗೆಗೆ 
ಹರಿಹರ ಪರಿಶಿಷಟ್ ಜಾತಿ ಮತ್್ತ ಪರಿಶಿಷಟ್ 
ಪಂಗಡದ ತಾಲೊಲಿಕ್ ಮಟಟ್ದ ಸಮ್ತಿಯ 
ವತಿಯಿಂದ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್್ತ 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ್ಗಳಾದ ಹೆಚ್. ಎಸ್ 
ಶಿವಶಂಕರ್ ಹಾಗೊ ಬಿ.ಪಿ ಹರಿೇಶ್ 
ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತ್.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಜುಸ್ವ 
ಮೊಲಕ ಹಾಗೊ ತಾಲೊಲಿಕ್ ಮಟಟ್ದಲ್ಲಿ 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿ್ಠಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ವ ಮೊಲಕ 
ಮ್ೇಸಲಾತಿ ಹೆಚಿಚಿಸ್ವ ಬಗೆಗೆ ಸಕಾಜುರದ 
ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೆೇಕೆಂದ್ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ 

ಕೆೊೇರಲಾಗಿದೆ.
ಹರಿಹರದ ಪರಿಶಿಷಟ್ ಜಾತಿ 

ಮತ್್ತ ಪರಿಶಿಷಟ್ ಪಂಗಡ ಅಧ್ಯ 
ಕ್ಷರ್ ಹಾಗೊ ಮ್ಖಂಡರ ನೆೇತೃತವೆದಲ್ಲಿ 
ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತ್.

ಈ ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ ಮಾದಾರ 
ಸಮಾರದ ಮ್ಖಂಡರಾದ ಹೆಚ್. 
ನಿರಗ್ಣ, ಚಲವಾದಿ ಸಮಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  
ಡಾ.ಹೆಚ್ ರಗನಾನುಥ್ ಮೆೇದಾರ 
ಸಮಾರದ ವಿರಯ್, ಬಹ್ರನ ಸಮಾರ 
ಪಕ್ಷದ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ಬಂಜಾರ 
ಸಮಾರದ ಅರಯ್ ನಾಯ್ಕೆ, ವಾಲ್್ಮೇಕ್ 
ಸಮಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ಮಂರ್ನಾಥ್, 
ರಂಗಪ್ಪ ಜಿಗಳಿ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಆರ್. 

ದಿನೆೇಶ್ ಬಾಬ್, ನಗರಸಭೆ 
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವಪ್ಪ, 
ನಾಗರಾಜ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, 

ಉಮಾ ವಕ್ೇಲರ್ ಮಾರ್ತಿ ಬೆೇಡರ್ 
ಮಹೆೇಶವೆರ್, ಶಂಕರ್ ಮೊತಿಜು, ಅಂಜಿ 
ನಾಯಕೆ, ವೆಂಕಟೆೇಶ್, ಕೆ.ವಿ. ಕೆೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ, 
ರಗದಿೇಶ್ ಕ್ರ್ಬರಹಳಿಳಿ, ಮಹೆೇಶವೆರಪ್ಪ 
ಭಾನ್ವಳಿಳಿ ಮಕ್್ರ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಪಾವಜುತಿ, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಗಿೇತಾ ಧನರಾಜ್ 
ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಸವರಾಜ್, 
ಗಂಗಾಧರ್,  ರಾರ್ ಆಟೆೊೇ, ರಮೆೇಶ್ 
ಎಂ, ಭರತ್ , ನಾಗರಾಜ್, ರಾಮ್, 
ನಾಗರಾಜ್, ತಳವಾರ್ ತಿೇಥಜು 
ಮತಿ್ತತರರ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರ್.

ಪರಿಶಿಷಟರ ಮಿ�ಸಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ಮನವಿ

ಹರಿಹರ

ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೆ. 11 - ಶಿ್ರೇ ತರಳ 
ಬಾಳು ರಗದ್ಗೆರ್ ಶಿ್ರೇ  ಶಿವಕ್ಮಾರ 
ಶಿವಾಚಾಯಜು ಮಹಾಸಾವೆಮ್ಗಳವರ 
30ನೆಯ ಶ್ರದಾಧಿಂರಲ್ ಸಮಾರಂಭವು 
ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 24 ರಂದ್ 
ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದಾಧಿಭಕ್್ತಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ರರ್ಗ್ವುದ್ ಎಂದ್  ಶಿ್ರೇ 
ತರಳಬಾಳು ರಗದ್ಗೆರ್   ಡಾ. ಶಿವಮೊತಿಜು 
ಶಿವಾಚಾಯಜು ಮಹಾಸಾವೆಮ್ಗಳವರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ನಡೆದ ಪೂವಜುಭಾವಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಆಶಿೇವಜುಚನ ನಿೇಡಿದ ಶಿ್ರೇಗಳು, ಇದೆೇ 
ದಿನಾಂಕ 20 ರಿಂದ  5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯ್ವ 
ವಿವಿಧ ಕಾಯಜುಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ನಿೇಡಿದರ್.   

ದಿನಾಂಕ 24ರಂದ್ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಬಸವರಾರ ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ನಾಡಿನ 
ಅನೆೇಕ ರಾರಕ್ೇಯ ಮ್ಖಂಡರ್, ಸಾಹತಿಗಳು, 
ಕಲಾವಿದರ್ ಭಾಗವಹಸ್ವರ್. 

ಇದೆೇ ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆಯ ಆಶ್ರ 
ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೇರ್ಗಳ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಿಗೆ ತರಳಬಾಳು ನಿಧಿ ಯೇರನೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಸ್ಪಧೆಜುಗಳನ್ನು 
ಏಪಜುಡಿಸಿದೆ. ಸೆ. 20 ರಂದ್ ಪಾ್ರಥಮ್ಕ ಶಾಲಾ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಿಗೆ, 21 ರಂದ್ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ ಹಾಗೊ 
ಸೆ. 22 ರಂದ್ ಕಾಲೆೇರ್ ವಿಭಾಗದ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಧೆಜುಗಳು ನಡೆಯ್ತ್ತವೆ.

ಸೆ. 23 ರಂದ್ ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು ರಗದ್ಗೆರ್ 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾ್ಯಸಂಗ ಮಾಡಿ ಉನನುತ ಸಾಥೆನಮಾನಗಳನ್ನು 
ಅಲಂಕರಿ ಸಿರ್ವ  ಹರಿಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳ 

ಸಮಾವೆೇಶ ಹಾಗೊ  ವಿದಾ್ಯಸಂ 
ಸೆಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರ್ವ 
ನೌಕರರ ಸಮಾವೆೇಶ ರರ್ಗಲ್ದೆ.

ಶ್ರದಾಧಿಂರಲ್ ಸಮಾರಂಭಕೆಕೆ ಆಗ 
ಮ್ಸ್ವ ಲಕಾ್ಷಂತರ ಭಕಾ್ತದಿಗಳಿಗೆ 
ದಾಸೆೊೇಹ ವ್ಯವಸೆಥೆಯನ್ನು ಏಪಜುಡಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆೇ ಹರಿಹರ 

ತಾಲೊಲಿಕ್ನ ಭಕ್ತರ್ 50 ಕ್ವೆಂಟಾಲ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು 
ಸಮಪಿಜುಸಿದಾದುರೆ. ಭಕ್್ತ ಸಮಪಜುಣೆ ಕಾಯಜು 
ಕ್ರಮಗಳು ಹರಿಹರ, ಭದಾ್ರವತಿ, ಹೆೊನಾನುಳಿ, 
ನಾ್ಯಮತಿ, ರಾಣೆೇಬೆನೊನುರ್ ತಾಲೊಲಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಾಗೊ ಕೊಲಂಬಿ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ವೆ

ಶ್ರದಾಧಿಂರಲ್ ಸಮಾರಂಭದ ಪೂವಜುಭಾವಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಮರ್ಳಸಿದದುಯ್ಯ ಎಲಾಲಿ ಸಮ್ತಿಗಳ ಸಂಚಾಲಕರ 
ಪಟ್ಟ್ಯನ್ನು ಹಾಗೊ ಕಾಯಜುಕ್ರಮದ ಸಿದಧಿತೆ 
ಕ್ರಿತ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಡಾ.ಹೆಚ್.ವಿ. ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಜು 
ದಶಿಜು ಪ್ರ ಎಸ್. ಬಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಭಾಗವಹಸಿದದುರ್.

24 ರೆಂದು ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ಹರಿಯ 
ಶಿ್ರ�ರಳ ಶ್ರದಾಧೆಂಜಲ್ ಸಮಾರೆಂಭ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು
ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗಾ್ರಮ್ೇಣ 

ಸವೆಉದೆೊ್ಯೇಗ ತರಬೆೇತಿ ಸಂಸೆಥೆ, ರೆೇಷೆ್ಮ 
ಇಲಾಖೆ ಆವರಣ, ತೆೊೇಳಹ್ಣಸೆ 
ಹಾಗೊ ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ 
ಸಂಯ್ಕಾ್ತಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಬಡತನ ರೆೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ವ ಗಾ್ರ 
ಮ್ೇಣ ಮಟಟ್ದ ಯ್ವಕ-ಯ್ವತಿ 
ಯರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯ 
ತರಬೆೇತಿ ಹಮ್್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ದಾವ 
ಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿಯ ಗಾ್ರಮ್ೇಣ ಮಟಟ್ದ 
ಬಿಪಿಎಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಜುಗಳು ಅಜಿಜು 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹ್ದಾಗಿದ.ೆ ಮಹಳಾ ಹೆೊಲ್ಗೆ 
ತರಬೆೇತಿ (30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ), 
ಮೊಬೆೈಲ್ ರಿಪೆೇರಿ ತರಬೆೇತಿ (30 
ದಿನಗಳ ಅವಧಿ). ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪ 
ಕ್ಜುಸಿ 9481977076, 701998 
0484, 9964111314, 95383 
95817 ಗೆ ಸಂಪಕ್ಜುಸಬಹ್ದ್.

ಮೆಗಾ ಕೃತಕ  
ಅೆಂರ ಜೆೋ�ಡಣೆ ಶಿಬಿರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11- ರೆೊೇಟರಿ ಕಲಿಬ್ ಆಫ್ 
ಬೆಂಗಳೂರ್ ರಂಕ್ಷನ್, ಶಿ್ರೇ ಭಗವಾನ ಮಹಾವಿೇರ್ 
ವಿಕಲಾಂಗ ಸಹಾಯಕ ಸಮ್ತಿ ಜೆೈಪುರ್ ಹಾಗೊ ಶಿ್ರೇ 
ಶೃಂಗೆೇರಿ ಪಿೇಠ ಚಾರಿಟೆೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನವರ್ 2ನೆೇ 
ವಷಜುದ ಉಚಿತ ಮೆಗಾ ಕೃತಕ ಅಂಗ ಜೆೊೇಡಣೆ 
ಶಿಬಿರವನ್ನು ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 15 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿ್ರೇ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಭಾರತಿ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಏಪಜುಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಜಿಲೆಲಿಯ ವಿಕಲ ಚೆೇತನರ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ  
ನೆೊೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬಹ್ದ್. 

ವಿಕಲಚೆೇತನರ್ ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹತಿಗಾಗಿ  
ಲಕ್್ಷಮಿ - 6361077503, ಪವಿತ್ರ - 

9538454596, ಭೊಮ್ಕಾ - 
9900647879, ನಿತ್ ಸರಾಫ್ (ಪೆ್ರಸಿ 
ಡೆಂಟ್) - 9880007877, ಮ್ೇರಾದೆೇಶ್ 
ಪಾಂಡೆ (ಸೆಕೆ್ರಟರಿ) - 94483 85616, 
ಸಂರಯ್ ಗಗ್ಜು ಸಿ. ಎಸ್. (ಡೆೈರೆಕಟ್ರ್)- 
9900955009, ಶಂಕರ್ ಲಾಲ್ಅಗರ್ ವಾಲ್ 
– (ಚೆೇರಮನ್) 9342069904 ಸಂಖೆ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಸಂಪಕ್ಜುಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಜಿಲಾಲಿ 
ವಿಕಲಚೆೇತನರ ಹಾಗೊ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ 
ಬಲ್ೇಕರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕೆ.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಮ್ತಿ ಪರಿಶಿಷಟ್ ಜಾತಿ 
ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 
ರವರ 55ನೆೇ ಹ್ಟ್ಟ್ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿೇಕ್ಷಕರಾದ 
ಚಿದಾನಂದ ಮೊತಿಜು ಬಿ.ಟ್ ಆಗಮ್ಸ್ತಿ್ತದ್ದು, ಮ್ಂಬ 
ರ್ವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ನಾವಣೆಯ ಪೂವಜುಭಾವಿ 
ಸಭೆಯ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30 ಕೆಕೆ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಹೆಚ್ 
ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

ಇೆಂದು ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಎಸಿಸೆ ಸಭೆ

ಎಲ್ಜಬೆತ್ ನಿಧನ : 
ಶೆೋ�ಕಾಚರಣೆಗೆ ಆಕೆ್ಷ�ಪ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 11 – ಬಿ್ರಟನ್ ರಾಣಿ ಎರಡನೆೇ 
ಎಲ್ರಬೆತ್ ನಿಧನದ ಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 
ಭಾನ್ವಾರದಂದ್ ಶೆೊೇಕಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಕಾಜುರ ಗ್ಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೆೇತಗಳನ್ನು 
ನಿವಾರಿಸ್ವುದಾಗಿ ಹೆೇಳುತಿ್ತರ್ವಾಗ, ರಾಣಿಯ 
ನಿಧನಕೆಕೆ ಶೆೊೇಕಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ 
ಅಗತ್ಯವೆೇನಿತ್್ತ? ಎಂದ್ ಕೆಲವರ್ ಪ್ರಶಿನುಸಿದಾದುರೆ.

ಗ್ಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೆೇತದಿಂದ ಹೆೊರ 
ಬರಬೆೇಕೆಂದ್ ನೌಕಾ ದಳದ ಚಿಹೆನುಯನ್ನು 
ಬದಲ್ಸಲಾಗಿತ್್ತ. ಈಗ ರಾಣಿ ನಿಧನಕೆಕೆ 
ಶೆೊೇಕಾಚರಣೆ ನಡೆಸ್ವುದ್ 
ವಿರೆೊೇಧಾಭಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ದೆಹಲ್ಯ ಲೆೇಖಕ 
ಸವೆಪಿನುಲ್ ನರೆೇಂದ್ರ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ರಾಣಿ ಸಹ ಸಾಮಾ್ರರ್ಯಶಾಹ ಸಂಸೆಥೆಯಿಂದ 
ಬಂದವರಾಗಿದಾದುರೆ. ಹೇಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು 
ಸಾಮಾ್ರರ್ಯದ ಹನೆನುಲೆ ಇಲಲಿದೆೇ ನೆೊೇಡಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ ಎಂದ್ ಜಾಜ್ಜು ವಾಷಿಂಗಟ್ನ್ 
ವಿಶವೆವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ವಿದಾವೆಂಸರಾದ 
ಅನನ್ಯ ಭಾರಧವೆಜ್ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 11 – ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ ಹೆೊಸ ರಾಷಿಟ್್ೇಯ ಪಕ್ಷ 
ಆರಂಭಿಸ್ವುದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷಟ್್ ಸಮ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೊ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ ರಾವ್ ಘೆೊೇಷಿಸಿದಾದುರೆ. ರಾವ್ ಅವರ್ ಕೆ.ಸಿ.ಆರ್. ಎಂದೆೇ 
ಹೆಸರಾಗಿದಾದುರೆ.

ಬ್ದಿಧಿಜಿೇವಿಗಳು, ಆರ್ಜುಕ ತರಞೆರ್ ಹಾಗೊ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಪರಿಣಿತರ 
ಜೆೊತೆ ಚಚೆಜು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಹೆೊಸ ರಾಷಿಟ್್ೇಯ ಪಕ್ಷ ರೊಪಿಸ್ವ ಬಗೆಗೆ 
ಸವಜುಸಮ್ಮತಿ ಮೊಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದವರ್ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ ರಾಷಿಟ್್ೇಯ ಪಕ್ಷ ರಚಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ನೊತನ ಪಕ್ಷದ 
ನಿೇತಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದಲೆಲಿೇ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದವರ್ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ರಾವ್ ಅವರ್ ರಾಷಿಟ್್ೇಯ ವೆೇದಿಕೆಗೆ ಧ್ಮ್ಕ್ವ ಬಗೆಗೆ ಈ 
ಹಂದಿನಿಂದಲೊ ಸೊಚನೆ ನಿೇಡ್ತ್ತಲೆೇ ಬಂದಿದದುರ್. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹಾಗೊ 
ಬಿಜೆಪಿಯೆೇತರ ರಂಗ ರಚಿಸ್ವ ಬಗೆಗೆ ಅವರ್ ಹಲವಾರ್ ನಾಯಕರ ಜೆೊತೆ 
ಚಚೆಜು ನಡೆಸಿದದುರ್. ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ರಚಿಸ್ವ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಹೆೊರಡಿಸಿದಾದುರೆ.

ಶಿ�ಘ್ರದಲೆಲೆ� ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಪಕ್ಷ 
ಸಾಥಿಪರೆ : ಕೆ.ಸಿ.ಆರ್. ಘೆೋ�ಷಣೆ
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ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ11- ಒಂದೆೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೆೇ 
ಧಮಜು, ಒಬ್ಬನೆೇ ದೆೇವರ್ ಎಂದ್ ಮನ್ಕ್ಲ 
ಕ್ಟ್ಂಬಕೆಕೆ ಸಾರಿ ವಿಶವೆಮಾನವ ಸಂದೆೇಶವನ್ನು 
ಕೆೇರಳದಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭ ಮಾಡಿ ದೆೇಶದಲೆೆಲಿಡೆ 
ಹಬಿ್ಬಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಶಿ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರೇ 
ನಾರಾಯಣ ಗ್ರ್ಗಳು ಎಂದ್ ಕ್ಂಬಳೂರ್ 
ಸಕಾಜುರಿ ಪದವಿ ಪೂವಜು ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕ್ 
ಸ್ಮತಿ ರಯಪ್ಪ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ, ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲ್ಕ ೆಹಾಗೊ ಕನನುಡ ಮತ ್್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ ಇಲಾಖಯೆ 
ವತಿಯಿಂದ  ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರೇ  
ನಾರಾಯಣ ಗ್ರ್  ರಯಂತಿ ಕಾಯಜುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  
ಅವರ್ ಉಪನಾ್ಯಸ ನಿೇಡಿದರ್.

18-19 ಶತಮಾನಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 
ಐರೆೊೇಪ್ಯರ್ ವಸಾಹತ್ಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಿ, ಭಾರತದ 
ರಾರಕ್ೇಯ ಸಾವೆತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕ್ತ್್ತಕೆೊಂಡ್ 
ಭಾರತಿೇಯರನ್ನು ಗ್ಲಾಮ ರನಾನುಗಿಸಿದ ಕರಾಳ 
ಇತಿಹಾಸವಾಗಿತ ್್ತ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಂದ್ಳಿದ ವಗಜುದವರ ಶೆೊೇಷಣಯೆೆೇ ನಡದೆಿತ ್್ತ. 
ಕೆೇರಳದ ಬಹ್ಸಂಖಾ್ಯತ ಈಳವ ರನಾಂಗದವರ್ 
ಕೊಡಾ ಅಸ್ಪಕೃಶ್ಯ ವಗಜುಕೆಕೆ ಸೆೇರಿದದುರ್. ದೆೇವಾ 
ಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೆೇಶವಿರಲ್ಲಲಿ.ಮೆೇಲ್ ಜಾತಿಯವರ್ 
ನಡಯೆ್ವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯೆ್ವಂತಿಲಲಿ. 
ಮಹಳಯೆರ್ ಕ್ಪ್ಪಸ ತೆೊಡ್ವಂತಿರಲ್ಲಲಿ, 
ಆಭರಣ ಧರಿಸ್ವಂತಯೆೆೇ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಕಾಲ್ಗೆ 
ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ವಂತಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವಿದೆ್ಯಯಿಂದಾಗಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೊ್ರರ ಶೆೊೇಷಣಗೆ ೆ ಒಳಗಾದ 
ಈಳವರಿಗ ೆ ತಮ್ಮ ದ್ಃಸಿಥೆತಿಯ ಅರಿವೂ ಕೊಡಾ 

ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮೌಢ್ಯತಯೆನ್ನು ಕಂಡ ಸಾವೆಮ್ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದರೆೇ `ಕೆೇರಳವಂದ್ ಹ್ಚಚಿರ ಆಸ್ಪತೆ್ರ' 
ಎಂಬ ಉದಾಘಾರ ತಗೆದೆಿದದುರ್ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಗ್ರ್ಗಳು ಸದಾ  ಸಮಾರದ ಕಂದಾಚಾರ, 
ಮೊಢನಂಬಿಕಗೆಳನ್ನು, ಅವಿಚಾರಗಳನ್ನು 
ಗಳಿಗಯೆಿಂದಲೆೇ ಟ್ೇಕ್ಸಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಿ್ತದದುರ್. 
ಹಸಿದವರ್, ಬಳಲ್ದವರ್, ದಿೇನದಲ್ತರನ್ನು 
ಕಂಡರ ೆಅವರಿಗ ೆಎಲ್ಲಿಲಲಿದ ಪಿ್ರೇತಿ ತ್ಂಬಿಕೆೊಂಡಿತ ್್ತ.  
ಮನ್ಷ್ಯ, ಜಾತಿಯಿಂದ ದೆೊಡ್ಡವನಾಗ್ವುದಿಲಲಿ 
ಬದಲಾಗಿ ಆತ ಬದ್ಕ್ವ ನಿೇತಿಯಿಂದ,  
ರಿೇತಿಯಿಂದ ದೆೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ್ತನ ೆಎಂದರ್.

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಪಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 
ನಾರಾಯಣ ಗ್ರ್ಗಳು ಕೆೇವಲ ಒಂದ್ ರನಾಂಗದ 
ಗ್ರ್ ಅಲಲಿ, ಮಾನವ ರನಾಂಗದ ಗ್ರ್ . ಇವರ 
ಅಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಚಿಂತನಯೆ ಮೊಸಯೆಲ್ಲಿ 
ಮತಾಂತರವನ್ನು ತಪಿ್ಪಸಿ ದೆೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು 
ಉಳಿಸಿ, ಸಮಾನತಯೆನ್ನು ತರ್ವನಿಟ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾ 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಹೆೊೇರಾಟ ಮಾಡಿದಾದುರ ೆಎಂದರ್.

ಜಿಲಾಲಿ ಮ್ಖ್ಯ ಕಾಯಜುನಿವಜುಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. 
ಎ. ಚನನುಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರೇ ನಾರಾಯಣ 
ಗ್ರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಇಡಿೇ ಜಿೇವನವನ್ನು ಹಂದ್ಳಿದ 
ಹಾಗೊ ಶೆೊೇಷಿತ ವಗಜುದವರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 
ಶ್ರಮ್ಸಿದ ಮಹಾಪುರ್ಷ, ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರ್ ಕೊಡ 
ತಮ್ಮ ಹರಿರನೆೊೇದಾಧಿರಕಾಕೆಗಿ ಸೊ್ಪತಿಜು ಪಡದೆಿದ್ದು 
ಗ್ರ್ಗಳಿಂದ. ನಾರಾಯಣ ಗ್ರ್ಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಕಾಯಜುಕ್ರಮಗಳಿಗೊ ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಚಟ್ವಟ್ಕಗೆಳಿಗೊ ಬಹಳಷ್ಟ್ ಹೆೊೇಲ್ಕೆ 
ಇರ್ವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹ್ದ್ ಎಂದರ್. 

ಮೆೇಯರ್ ರಯಮ್ಮ ಗೆೊೇಪಿನಾಯ್ಕೆ, 
ಸಮಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್, ಕಾಯಜುದಶಿಜು 
ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಈ ವೆೇಳ ೆಹಚೆ ಚ್ಿವರಿ 
ಪಲ್ೇಸ್ ವರಿಷಾ್ಠಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಬಿ. ಬಸರಗಿ, ಅಪರ 
ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎನ್. ಲೆೊೇಕೆೇಶ್, ಕನನುಡ ಮತ್್ತ 
ಸಂಸಕೆಕೃತಿ ಇಲಾಖ ೆಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಜುಶಕ ರವಿಚಂದ್ರ, 
ಮ್ಖಂಡರಾದ ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪ್ಪ, ರವಿೇಂದ್ರ ಬಾಬ್, 
ಸತಿೇಶ್, ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ ಮತಿ್ತತರರ್ ಹಾರರಿದದುರ್.

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಧಾಯಾಪಕಿ ಸುಮತಿ ಜಯಪ್ಪಸಾವೆವಲೆಂಬರೆಯ� 
ಬೆಳವರ್ಗೆಯ ದಾರಿ

ಭಾರತ ತನನು ಸವೆ ಸಾಮಥ್ಯಜುವನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸ್ವುದನ್ನು ಹೆೊರತ್ ಪಡಿಸಿದರೆ, 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ದಾರಿ ಇಲಲಿ 
ಎಂದ್ ಆರ್ಜುಕ ವಿಶೆಲಿೇಷಕ ವಿಶವೆನಾಥ ಭಟ್ 
ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಮೆೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಲಕ 
ವಿಶವೆ ದಜೆಜುಯ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲೆಲಿೇ 
ಉತಾ್ಪದಿಸಿ, ವಿದೆೇಶಗಳಿಗೊ ರಫು್ತ ಮಾಡ್ವ 
ಸಾಮಥ್ಯಜು ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕ್ದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ 
ಭಾರತ 5 ಟ್್ರಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ 
ಆರ್ಜುಕತೆಯಾಗಲ್ ಹಾಗೊ 21ನೆೇ 
ಶತಮಾನ ಭಾರತದಾದುಗಲ್ ಸಾಧ್ಯ 
ಎಂದವರ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 11 – ಆರ್ಜುಕ ನಿೇತಿ, 
ಸ್ಧಾರಿತ ವ್ಯವಸೆಥೆ, ರನಸಂಖಾ್ಯ ಬಳಕೆ, ಬಿಡಿ 
ಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಹಾಗೊ ಮೊಲಭೊತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಂಬ ಐದ್ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಸಾವೆವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ನಿಮಾಜುಣವಾಗ್ತಿ್ತದೆ 
ಎಂದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಜುಕ ವಿಶೆಲಿೇಷಕ 
ವಿಶವೆನಾಥ ಭಟ್ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಪಟ್ಟ್ದಾದುರೆ.

ನಗರದ ವತಜುಮಾನ ಫೇರಂ ಫಾರ್ 
ಇಂಟಲೆಕ್ಚಿಯಲ್ ಡಿಬೆೇಟ್ಸೆ ಸಂಸೆಥೆಯ ವತಿ 
ಯಿಂದ ಹೆೊೇಟೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪಾಕ್ಜು ನಲ್ಲಿ ನಿನೆನು 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು ‘ಆತ್ಮನಿಭಜುರ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನ : ಅನವಶ್ಯವೇ? 
ಅನಿವಾಯಜುವೇ?’ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಚಿೇನಾ ಮೆೇಲೆ ವಿಶವೆದ ದೆೇಶಗಳು ನಂಬಿಕೆ 
ಕಳೆದ್ಕೆೊಂಡ್, ಉತಾ್ಪದನೆಗಾಗಿ ಬೆೇರೆ 
ದೆೇಶಗಳತ್ತ ನೆೊೇಡ್ತಿ್ತವೆ. ಇದ್ ಭಾರತಕೆಕೆ 
ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಮೆ್ಮ ಸಿಗ್ವ ಅವಕಾಶ ದೆೊರಕ್ಸಿ 
ಕೆೊಟ್ಟ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೆೊಳಳಿಲ್ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾಜುರ ಹಲವಾರ್ ಸ್ಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದ್ಕೆೊಳುಳಿತಿ್ತದೆ ಎಂದರ್.

2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕೆಕೆ 16 ಕೆೊೇಟ್ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಸಿಥೆರ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಸೃಷಿಟ್ 
ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತ ಉತಾ್ಪದನಾ ವಿಷಯ 
ದಲ್ಲಿ ಸಾವೆವಲಂಬಿಯಾಗ್ವುದಷೆಟ್ೇ ಅಲಲಿದೆೇ, ರಫು್ತ 
ತಾಣವೂ ಆಗಬೆೇಕ್ದೆ ಎಂದವರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

2020ರ ಕೆೊರೆೊನಾ ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೆೊೇಗ್ಯ,  ಆರ್ಜುಕ ಹಾಗೊ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಛಿದ್ರವಾಯಿತ್. ಈ 
ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ಆರೆೊೇಗ್ಯದ ಜೆೊತೆಗೆ ಆರ್ಜುಕ 

ಚೆೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಭಜುರ ಭಾರತ ಯೇರನೆ 
ರೊಪಿಸಿದರ್ ಎಂದ್ ಭಟ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಆತ್ಮನಿಭಜುರ ಯೇರನೆಯ ಅನವೆಯ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟ್ ಉತೆ್ತೇರನ 
ನಿೇಡಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಾಕ್ಸೆ ಕಾನ್ 
ರಿೇತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಹೊಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿ್ತವೆ. ಸಾ್ಯಮ್ ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ್ 
ಭಾರತವನ್ನು ಮೊಬೆೈಲ್ ರಫು್ತ ತಾಣ ಮಾಡಲ್ 
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೆೇ 
ವಿಶವೆದಲೆಲಿೇ ಎರಡನೆೇ ಅತಿ ದೆೊಡ್ಡ ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್.

ಕೆೊರೆೊನಾಗೆ ಮೊದಲೆೇ ದೆೇಶದ 
ಸಾವೆವಲಂಬನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರ್ಜುಕ ನಿೇತಿ 
ರೊಪಿಸಲಾಗಿತ್್ತ. ಮ್ಂದ್ವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಧರಿತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸೆಥೆ 
ಬಲಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆೇಶದ 85 ಕೆೊೇಟ್ ಯ್ವ 
ರನತೆಯ ಸಾಮಥ್ಯಜು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ 
ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೊ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕೆ ಒತ್್ತ ಕೆೊಡಬೆೇಕ್ದೆ 
ಎಂದವರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಮೊಲಭೊತ ಸೌಲಭ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಕೆೇಂದ್ರ 

ಸಕಾಜುರ ಗತಿ ಶಕ್್ತ ಯೇರನೆ ರೊಪಿಸಿದೆ. ಹೆದಾದುರಿ, 
ರೆೈಲೆವೆ, ವಿಮಾನ ವಲಯ, ಕೃಷಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಹಲವಾರ್ ಮೊಲಭೊತ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಐದ್ 
ವಷಜುಗಳಲ್ಲಿ 110 ಲಕ್ಷ ಕೆೊೇಟ್ ಹೊಡಿಕೆ 
ಮಾಡ್ವ ಬೃಹತ್ ಯೇರನೆ ಇದಾಗಿದೆ. 1947 
ರಿಂದ 2021ರ ನಡ್ವೆ ಮೊಲಭೊತ ವಲಯಕೆಕೆ 
ಮಾಡಿದ ಹೊಡಿಕೆಯ ಎರಡ್ ಪಟ್ಟ್ ಹೊಡಿಕೆ 
ನಂತರದ ಐದ್ ವಷಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ದೆ 
ಎಂದವರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ವೆೇದಿಕೆಯ ಮೆೇಲೆ ವತಜುಮಾನ ಸದಸ್ಯ 
ಶಿ್ರೇಕಾಂತ್ ಹ್ದಾದುರ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರ್. ಎಸ್. 
ಹಷಿಜುತ ಸಾವೆಗತಿಸಿದರೆ, ಮಂರ್ಳ ಪ್ರಸಾದ್ 
ಸಾವೆಗತಿಸಿದರ್. ಹೆಚ್.ಜಿ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಿರೊಪಿಸಿ 
ದರೆ ನವಿೇನ್ ಗಡ್ಡದಗೊಳಿ ವಂದಿಸಿದರ್.

ಚಿ�ರಾದ ಅಪನೆಂಬಿಕೆ ಭಾರತಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ
ಆರ್ನಾಕ ನಿ�ತ್, 
ವ್ಯವಸೆಥಿ, ಜನಸೆಂಖೆ್ಯ, 
ಬಿಡಿ ಭಾರ ಹಾರೋ 
ಮೋಲಭೋತ 
ಸೌಲಭ್ಯರಳ 
ಆರಾರದ ಮೆ�ಲೆ 
ಸಾವೆಲವೆಂಬಿ ಭಾರತ ನಿಮಾನಾಣ.
- ಆರ್ನಾಕ ವಿಶೆಲೆ�ಷಕ ವಿಶವೆರಾಥ ಭಟ್

ಸಂಘಟನೆಯರೀ ಶಕಿತಿ ಎಂದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು

ಹೆೊನಾನುಳಿ, ಸೆ.11- ತಾಲೊಲಿಕ್ ಕ್್ರೇಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊನೆನು 
ಹಮ್್ಮಕೆೊಂಡಿದದು ತಾಲೊಲಿಕ್ ಮಟಟ್ದ ಪಾ್ರಥಮ್ಕ ಶಾಲಾ ಕ್್ರೇಡಾಕೊ 
ಟದಲ್ಲಿ ಪೆ್ರೇರಣಾ ಪಬಿಲಿಕ್ ಸೊಕೆಲ್ ನ ಕ್್ರೇಡಾಪಟ್ಗಳು ತಾಲೊಲಿಕ್ 
ಮಟಟ್ದ ಕ್್ರೇಡಾ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪಡೆಯ್ ವುದರ ಮೊಲಕ ಜಿಲಾಲಿ 
ಪಟಟ್ಕೆಕೆ ಆಯೆಕೆಯಾಗಿರ್ತಾ್ತರೆ ಎಂದ್ ಪೆ್ರೇರಣಾ ಪಬಿಲಿಕ್ ಸೊಕೆಲ್ 
ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ ಕಾಯಜುದಶಿಜು ಕೆ.ಪುಟಟ್ಪ್ಪ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಪೆ್ರೇರಣಾ ಪಬಿಲಿಕ್ ಸೊಕೆಲ್ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ತಾಲೊಲಿಕ್ ಮಟಟ್ದಿಂದ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟ್ಕೆಕೆ ಆಯೆಕೆಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ 
ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಕ್್ರೇಡಾಪಟ್ ವಿಜೆೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್.

ಉದದು ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಜೆನಿ, ಯೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್್ಯಷ್, ತಟೆಟ್ 
ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಹೆೇಮಂತರಾಜ್, ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೆೇಖನ್ ಮತ್್ತ 

ಕ್ಶಿೇರ್, ಗ್ಂಡ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶೆ್ರೇಯಾ, 400ಮ್ೇ ಓಟದಲ್ಲಿ 
ಮ್ೇನಾಕ್್ಷ, ಷಟಲ್ ಕಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆನಿ ಮತ್್ತ ನಿಸಗಜು, 4x100 
ರಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಮಂತ್, ಚೆೇತನ್, ಎಂ.ಝೈನ್, ಅದಿೇಶ ಪ್ರಥಮ 
ಸಾಥೆನ ಗಳಿಸಿದಾದುರೆ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

400 ಮ್ೇ.ಓಟದಲ್ಲಿ ಜೆನಿ, ಗ್ಂಡ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜೆೈನ್, 
ಅಡೆತಡೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ, ತಟೆಟ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇಶಾಂತ್ ದಿವೆತಿೇಯ 
ಸಾಥೆನಗಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೊ ದಿವೆತಿೇಯ ಸಾಥೆನ ಗಳಿಸಿದ 
ಕ್್ರೇಡಾಪಟ್ಗಳು ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟ್ಕೆಕೆ ಆಯೆಕೆಯಾಗಿರ್ತಾ್ತರೆ ಎಂದರ್.

ಸಂಸೆಥೆಯ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಆರತಿ, ಮ್ಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಕಲಾಶಿ್ರೇರಯಪ್ಪ, 
ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಹೆೇಶವೆರಪ್ಪ, ಬಾ್ಯಲಾಕ್ಮಾರಿ, ಶೆೈಲಜಾ, ಸ್ಪಿ್ರಯಾ, 
ನಿೇಲಾಕ್ಮಾರಿ ಇದದುರ್.

ಹೆೋರಾನುಳಿಯ ಪೆ್ರ�ರಣಾ ಶಾಲೆಗೆ ಸಮರ್ರ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

Required Computer Operator 
for the purpose of Billing.

Male Or Female

WANTED

ASHUJI DISTRIBUTORS
#323, Binny Company Road, Davanagere.

Interested Can apply with resume along with 
passport size photos attested.

LADIES PG BUILDING 
FOR RENT 

ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ 
ಬಾಡಿಗ�ಗಿದ� 

ನಿರಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

Mobi.: 95351 14063 
96203 71544, 97428 35642

ಸ�ೈಟುಗಳು 
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವ�
ದೂಡಾದಂದ (DHUDA) 

ಅನುಮೋದಸಿದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ 
40x40, 40x30 ಅಳತ�ಯ 

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವ�
ಹೆಚ್ .ಎನ್ . ಬಸವರಾಜ ಬಡಾವಣೆ

ಶಿವಮೊರ್ಗ ರಸೆ್ತ, ಬೆೈಪಾಸ್  ಹತ್್ತರ, ಹರಿಹರ 

89704 95290, 99861 48198
ಸೆಂಪಕ್ನಾಸಿ : 

ದಿನಾಂಕ : 19.09.2022ರ ಸೆೊೇಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30 ಘಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲಿ 
ಸಹಕಾರ ಒಕೊಕೆಟದ 2021-22ನೆೇ ಸಾಲ್ನ 19ನೆೇ ವಾಷಿಜುಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  
ಶಿ್ರ� ಸಿರಿಗೆರೆ ರಾಜಣ್ಣನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ `ಕಲಾಪ್ರಕಾಶ ವೃಂದ' ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಅಬನಾನ್ ಸಹಕಾರ 
ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ವಿನೆೊೇಬನಗರ 2ನೆೇ ಮ್ಖ್ಯರಸೆ್ತ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಎ' ಬಾಲಿಕ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ 
ಎದ್ರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಘದ/ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಘದ ಠರಾವು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸಹಯಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಸಕಾಲಕೆಕೆ ಹಾರರಾಗಲ್ ಕೆೊೇರಿದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೇ ವಾಷಿಜುಕ ವರದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೊಲಕ 
ಕಳುಹಸಲಾಗಿದೆ. ನೆೊೇಟ್ಸ್ ತಲ್ಪದೆೇ ಇರ್ವವರ್ ಇದನೆನುೇ ವಾಷಿಜುಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನೆೊೇಟ್ಸ್ ಎಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹಾರರಾಗಲ್ ಕೆೊೇರಿದೆ.

ವಿಶೆ�ಷ ಸೋಚರೆ :
1) ಒಕೊಕೆಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೆೇಶ. 
2) ಸಭಗೆ ೆಬರ್ವಾಗ ಈ ಸಭಯೆ ತಿಳುವಳಿಕ ೆಪತಿ್ರಕಯೆನ್ನು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಜೆೊತಯೆಲ್ಲಿ ತರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
3) ಸವಜು ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಜುಸತಕಕೆ ವಿಷಯಗಳಿದದುಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯ್ವ 7 ದಿನಗಳ ಮ್ಂಚಿತವಾಗಿ ಲ್ಖಿತ 
ಮೊಲಕ ಜಿಲಾಲಿ ಸಹಕಾರ ಒಕೊಕೆಟದ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕೆದ್ದು.

ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಲ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೆ�ರೆಗೆ
ಸಹ/- (ಕೆ.ಹೆಚ್. ಸೆಂತೆೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್)

ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಕಾಯನಾನಿವನಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ  
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಸಹಕಾರ ಒಕೋ್ಕಟ ನಿ., ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಸಹಕಾರ ಒಕೋ್ಕಟ ನಿಯಮಿತ
2021-2022 ನ�ೇ ಸಾಲಿನ 19ನ�ೇ  

ವಾರ್್ಷಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭ�ಯ ತಿಳುವಳಿಕ� ಪತ್

ಸಥಿಳ : ದಾವಣಗೆರೆ.
ದಿರಾೆಂಕ : 29.08.2022

ಅಶ್ವಿನಿ ವಿದಾಯಾಸಂಸ�ಥೆ (ರಿ.)

ಆಯುವೆ�ನಾದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆ�ಜ್ 
ಮತು್ತ ಪ.ಜಿ.ಸೆೆಂಟರ್

♦  ಡಾ.ಮೃತುಯಾಂಜಯ ಎನ್.ಹಿರ�ೋಮಠ್
 ಛೆ�ಮನಾನ್ ಎಎೆಂಸಿ ಮತು್ತ ಪ.ಜಿ.ಸೆೆಂಟರ್

● ●ಸವನಾರಿರೋ ಸುಸಾವೆರತ

♦  ಡಾ.ಜಾಞಾನ�ೋಶವಿರ ಎಲ್.ಎಂ.
ಪಾ್ರಚಾಯನಾರು ಎಎೆಂಸಿ ಮತು್ತ ಪ.ಜಿ.ಸೆೆಂಟರ್

 -: ಗೌರವಾನಿವೆತ ಅತ್ರ್ರಳು :-

♦  ಡಾ.ಎಸ್.ಜ್.ಹೂವಿನ್ ನಿವೃತ್ತ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸೆ ಪೆಕಟರ್, ಕರಾನಾಟಕ ಸಕಾನಾರ

♦  ಶ್್ೋಮತಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಅಜ�ಜಿೋ ಒಡ�ಯರಮಠ  ಎಇಎ ಸದಸ್ಯರು

♦  ಶ್್ೋ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್  ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕರು, ಆದಿತ್ಯ ಬಿಲಾನಾ ರೋ್ರಪ್ 

-: ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ರಳು :-

♦  ಶ್್ೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುನೂನುರು ಮಾಜಿ ಸೆಂಸದರು,  ಶಾಸಕರು ಶಿಗಾ್ಗೆಂವಿ

♦  ಇಂ. ಟಿ.ಹ�ಚ್.ಎಂ.ಚನನುವಿೋರಸಾವಿಮಿ ಎಇಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
     ಪಡಬೋಲೆಯೂಡಿ ಮಾಜಿ ಕಾಯನಾಪಾಲಕ ಅಭಿಯೆಂತರರು

♦  ಡಾ.ಎನ್.ಆರ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಎಇಎ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

♦  ಡಾ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಎೆಂ.ಡಿ.ಆಯು  ಗೆೋ�ಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ಟ 

ದಿರಾೆಂಕ : 12-9-2022ರೆ� ಸೆೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 9-00 ರೆಂಟೆಗೆ
ಸಥಿಳ : ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಪೂಜಾ ಇೆಂಟರ್ ರಾ್ಯಷನಲ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

2016-17 ನ�ೋ ಸಾಲಿನ  ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳ 
ಗಾ್ಜುಯಾಯೋಷನ್ ಡ�ೋ 

ಮತುತು ಘಟಿಕ�ೂೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ -2022

  ಬಾತ್ ಕೆರೆ ಎದುರು "ಅಶಿವೆನಿ ನರರ", ಪ.ಬಿ.ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

 (BAMS-MD-MS)

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11 - ಬಾಲ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಕಕೆಳ 
ಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಹರಿಯ ಸಿವಿಲ್ 
ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರ್ ಹಾಗೊ ಕಾನೊನ್ ಸೆೇವಾ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ 
ಕಾಯಜುದಶಿಜು ಪ್ರವಿೇಣ್ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.  

ನಗರದ ಆರ್ ಎಲ್ ಕಾನೊನ್ ಕಾಲೆೇರ್,  ಜಿಲಾಲಿ 
ಸೆೇವಾ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ, ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷಿಟ್್ೇಯ 
ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸಾಪುರದ ಶಿ್ರೇ 
ರೆೇವಣಸಿದೆದುೇಶವೆರ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನೆನು ಏಪಜುಡಿಸಿದದು 
ಕಾನೊನ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಉಪನಾ್ಯಸ ಕಾಯಜುಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ 
ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಞೆನವೆೇ ಕಾನೊನ್ ಎಂದ್ ಕರೆಲ್ಪಡ್ತ್ತದೆ. 
18 ವಷಜುದ ಮಕಕೆಳು ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ಭವಿಸದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
ದೆೊಡ್ಡವರಂತೆ ಬದ್ಕನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅ 
ಮಕಕೆಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕತ್ತಲ ಕೊಪಕೆಕೆ ತಳಿಳಿದಂತೆ ಆಗ್ತ್ತದೆ. 

ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಬದಲ್ಸ್ವ ಉದೆದುೇಶದಿಂದ ಮಕಕೆಳ 
ಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್. 

ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಮಗ್ವು ಅನಾಥರಾಗದಂತೆ ರೆೊೇಗ - 
ರ್ಜಿನಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಯಾಗದಂತೆ ಎಳೆಯ ವಯಸಿಸೆನಲ್ಲಿ 
ದ್ಡಿಯದಂತೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುಳಿವ ರವಾಬಾದುರಿ 
ಸಮ್ದಾಯದ ಕತಜುವ್ಯ. ಇಂದಿಗೊ ಸಹ ಮಕಕೆಳ ಮೆೇಲೆ 
ಶೆೊೇಷಣೆ, ಬಾಲ ಕಾಮ್ಜುಕ ಪದಧಿತಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, 
ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌರಜುನ್ಯ, ಮಕಕೆಳ ಮಾರಾಟ, ಮಾದಕ 
ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಯಾ ಗ್ವುದ್ ದ್ರಂತದ ವಿಷಯ. 
ಕಾನೊನ್ ಸಂಘಷಜುಕೆಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕಾನೊನ್ 
ನೆರವು ರಕ್ಷಣೆ, ಪುನರ್ ವಸತಿ ರವಾಬಾದುರಿ ಸಕಾಜುರದ 
ಮೆೇಲ್ದೆ ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಮಕಕೆಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೊನಿನ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿತ್ 
ಹರಿಯ ವಕ್ೇಲರಾದ ಎಲ್.ಎಚ್. ಅರ್ಣ್ ಕ್ಮಾರ್ 

ಉಪನಾ್ಯಸ ನಿೇಡಿ, ರಗತಿ್ತನ ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಬದ್ಕ್ವ 
ಹಕ್ಕೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಂದ್ವ 
ಭಾಗವಹಸ್ವ ಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೊ ಸಹ 
5 ವಷಜುದೆೊಳಗಿನ ಮಕಕೆಳು ರೆೊೇಗ ರ್ಜಿನಗಳಿಗೆ 
ಬಲ್ಯಾಗ್ತಿ್ತದಾದುರೆ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೆೊರಗೆ 
ಉಳಿಯ್ತಿ್ತದಾದುರೆ. 

ಸೆೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಳಿಳಿ ಹಾಡಿಗಳು ಕೆೊಳಗೆೇರಿ 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ದೆೊರೆಯ್ತಿ್ತಲಲಿ. ಮಕಕೆಳು ಎದ್ರಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ ಈ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರಕೆಕೆ ಸಕಾಜುರದ ಹಲವಾರ್ 
ಯೇರನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬೆೇಕ್ ಎಂದರ್. 

ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದು ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಂ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾನೊನ್ ಸಮಪಜುಕ 
ಜಾರಿ ಮತ್್ತ ಅನ್ಷಾ್ಠನದಿಂದ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ವ್ಯವಸೆಥೆ 
ಕಾಪಾಡಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ದೆ. ಅನಾ್ಯಯಕೆಕೆ ಒಳಗಾದ 
ರನರ್ ನಾ್ಯಯ ಪಡೆಯಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ದೆ ಎಂದ್ 
ಹೆೇಳಿದರ್. 

ಮ್ಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಸಹ 
ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರ್ ಹಾಗೊ ಕಾನೊನ್ ನೆರವು ಕೆೊೇಶದ 
ಸಂಚಾಲಕ  ವಿದಾ್ಯಧರ ವೆೇದ ವಮಜು, ರೆೇವಣಸಿದೆದುೇಶವೆರ 
ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯ ಮ್ಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೆ.ಜಿ. 
ಭಾಗವಹಸಿದದುರ್.     ಸೌಮ್ಯ ಸಾವೆಗತಿಸಿದರ್. ಅನ್ಪಮ 
ವಂದಿಸಿದರ್.

ಬಾಲ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಕಕೆಳ ಹಕ್ಕೆ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿ
ರಾ್ಯ. ಪ್ರವಿ�ಣ್ ರಾಯಕ್

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 11 – 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಿಕ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನ್ನು 
ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೆೇ ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ 
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟ್. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 
ಮಾಗಜುಸೊಚಿ ಪ್ರಕಟ್ಸಿದೆ.

ಪರಿೇಕೆ್ಷ, ಫಲ್ತಾಂಶ ಹಾಗೊ 
ಸಹ ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳ ಒತ್ತಡಗಳು 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ ಬರ್ವ 
ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಕಾರಣ ಎಂದ್ ಇತಿ್ತೇಚೆಗೆ 

ನಡೆಸಲಾದ ಎನ್.ಸಿ..ಇ.ಆರ್.ಟ್. 
ಸಮ್ೇಕೆ್ಷ ತಿಳಿಸಿತ್್ತ.

ಮಕಕೆಳು ಹೆಚಿಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು 
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯ್ತಾ್ತರೆ. ಈ 
ಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಕ್್ಷತ 
ವಾತಾವರಣ ಕಲ್್ಪಸಬೆೇಕ್ದೆ. 
ವಸತಿಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 
ಸಮಯವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲೆಲಿೇ 
ಕಳೆಯ್ತಾ್ತರೆ ಎಂದ್ 
ಮಾಗಜುಸೊಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಾನಸಿಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಸಲಹಾ 
ಸಮ್ತಿ ರಚಿಸಬೆೇಕ್. ಈ ಸಮ್ತಿಗೆ 
ಪಾ್ರಂಶ್ಪಾಲರ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಬೆೇಕ್. 

ಶಿಕ್ಷಕರ್, ಪೇಷಕರ್, 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳು ಹಾಗೊ  
ಮಾಜಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳು  
ಸಮ್ತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೆೇಕ್ 
ಎಂದ್ ಮಾಗಜುಸೊಚಿಯಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆೋ�ರ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯಗೆ 
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಮಾರನಾಸೋಚಿ

ವಿಶವೆವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಪ್ರವೆ�ಶ ಪತ್ರದಲ್ಲೆ ಮೊ�ದಿ, ರೆೋ�ನಿ !
(1ರೆ� ಪುಟದಿೆಂದ) ದಾಖಲ್ಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ವಿಶವೆವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ರಿಜಿಸಾಟ್್ರ್ ಮ್ಷಾ್ತಕ್ ಅಹಮದ್ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೊಲಕ ಪ್ರವೆೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್್ತ. ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳು ತಾವೆೇ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೊ ಇತರೆ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೊಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕ್ತ್್ತ. ಕೆಲವರ್ ಬೆೇರವಾಬಾದುರಿ ಕ್ಚೆೇಷೆ್ಠ ನಡೆಸಿದಾದುರೆ ಎಂದ್ ರಿಜಿಸಾಟ್್ರ್ ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ವಿಶವೆವಿದಾ್ಯನಿಲಯಕೆಕೆ ಕೆಟಟ್ ಹೆಸರ್ ಬರ್ತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತೆ್ತೇವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಹಾಗೊ 
ರಾರ್ಯಪಾಲರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಗಂಭಿೇರ ವಿಷಯ ಎಂದವರ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.



ಸೆೋ�ಮವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 12, 20224

2 BHK Flat 
For Sale
(MCC B BLOCK)

Contact :

99001 18054
96863 96992

2 ಬೆಡ್ ರೋೆಂ ಫಾಲೆಯೂಟ್ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ.

ಸೆೈಟ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಹಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಲಭ ಕಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೈಟ್ಗಳು 

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ.  (Rs 1,500/-Sqft)
ಹುಲುಲೆಮರೆ ಪಾ್ರಪಟಿ�ನಾಸ್ 

ಫ�.: 95135 03000

50% ಡಿಸೌ್ಕೆಂಟ್ ಸೆ�ಲ್
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 50% ವರೆಗೆ (ಆಯದು ವಸ್್ತಗಳಿಗೆ)  

ಭಾರಿೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ. ತವೆರೆ ಮಾಡಿ. 
ಉದಯ ಸೋಪರ್ ಬಜಾರ್, 

ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಸೆಂಪಕ್ನಾಸಿ: 

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

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

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
2 BHK, ಮಹಾಲಕ್್ಷಮಿ 
ಲೆೇಔಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ-

ಕ್ಂದ್ವಾಡ ಲೆಕ್ ರೆೊೇಡ್ 
98447 90699

ಅಧಿಕೃತ 
ಚಿ�ಟಿ ಸೆಂಸೆಥಿ 

ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಚಿೇಟ್ ಪಾ್ರರಂಭ  50 ಸದಸ್ಯರ್ 
1,400/- ರಿೆಂದ 2,000 /- ರೊ ವರೆಗೆ, 
ಸ್ಕೆಂದ ಚಿಟ್  ಫೆಂಡ್ಸೆ - (ರಿ)
78997 75159

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಜೆೊ್ಯೇತಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ, ಮನೆ ನಂ. 

3551, 5ನೆೇ ಮ್ಖ್ಯರಸೆ್ತ, 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

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಕನಾಜುಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, 30x40 
ದಕ್್ಷಣ ದಿಕ್ಕೆನ ಎರಡ್ ಸೆೈಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ. 
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ಮಾರಾಟ. 

ಮಧ್ಯವತಿಜುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ.

63605 67975

ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹ�ರಾತುರಳು ವಿಶಾವೆಸಪೂಣನಾವೆ� ಆದರೋ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹತ್ - ವಸು್ತ ಲೆೋ�ಪ, ದೆೋ�ಷ, ರುಣಮಟಟ ಮುೆಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ 
ಸಾವನಾಜನಿಕರು ಜಾಹ�ರಾತುದಾರರೆೋಡರೆಯ� ವ್ಯವಹರಿಸಬೆ�ಕಾರುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ 
ಜವಾಬಾಧರಿ ಯಾರುವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹ�ರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಿಪಕರು

ಓದುರರ 
ರಮನಕೆ್ಕ

ಮರೆ ಲ್�ಜ್ ಗೆ ಇದೆ
ಕೆೊಂಡಜಿಜಿ ರೆೊೇಡ್, RTO ಸಕಜುಲ್  ಹತಿ್ತರ, 

* ಸಿೆಂರಲ್  ಬೆಡ್  ರೋೆಂ 
* ಡಬಲ್  ಬೆಡ್  ರೋೆಂ, 

ಹೆೊಸ ಮನೆ ಲ್ೇಜ್ ಗೆ ಇದೆ.
87222 50144, 97404 05245

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ 
ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ 
ಪುರ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಜು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. 

ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ : SSLC 
ಪರಿಮಳ ಕಾಫ� ಕೆಂಪನಿ 

ದಾವಣಗೆರೆ.
ಮೊ : 94482 72734

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಜೆರಾಕ್ಸೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ ಹ್ಡ್ಗರ್ / 
ಹ್ಡ್ಗಿಯರ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ.

94481 54682

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಹರಿಹರ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡಾ ಅಪೂ್ರವ್್ಡ  
ಸೆೈಟ್ಗಳು ವಿಶೆೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ

 ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ. Rs.1099sq.ft ಹಾಗೊ
 ಸ್ಲಭ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. 30•40, 30•50

98441 24217, 94481 55202 
86603 11021, 93431 10009 

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಪಾಟ್ಜು  ಟೆೈಮ್   ಮಹಳಾ 
ಅಕೌಂಟೆಂಟ್   ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.  

82960 95119 
96208 67066

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆ.ಎಸ್ .ಆರ್ .ಟ್.ಸಿ 

ಹಂಭಾಗ #21091/17 `ಅನ್ಗ್ರಹ' 2 
BHK, ಗೌ್ರಂಡ್  ಫಲಿೇರ್  ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೆನ 

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಬೆೊೇರ್ ವೆಲ್ , 
ಕಾಪಜುರೆೇಷನ್  ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ 

91083 92862

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

ಮಾೆಂತ್್ರಕ ವೆೋ�ಡಿ ಬೆಟಟಪ್ಪ
ನೆಂ.1 ವಶಿ�ಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟ 
ಸಿ್ತ ೇ-ಪುರ್ಷ ವಶಿೇಕರಣ, ಗ್ಪ್ತ ಲೆೈಂಗಿಕ 

ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ, ಇಷಟ್ಪಟಟ್ವರ್ 
ನಿಮ್ಮಂತಾಗಲ್ 100% ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ 

ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ್ತರೆ. ಪೇನ್  ಮೊಲಕ 
ಸಂಪಕ್ಜುಸಿ: ಗಾಂಧಿ ಸಕಜುಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.
89716 99826

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ 

ಅನ್ಭವವುಳಳಿ ಹ್ಡ್ಗರ್ 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. ಸಂಪಕ್ಜುಸಿ :

89046 91084

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಲ್ಂಗಾಯತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  North / 

South ಶೆೈಲ್ಯ ಸಸ್ಯಹಾರಿ 
(Veg) ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ ಮಹಳೆ 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.  
82960 95119 
96208 67066

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್  ಕ್ೇಪಿಂಗ್  

ಹ್ಡ್ಗರ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.  
ಸಂಬಳ : 10,000. ಊಟ, ರೊಂ 

ಉಚಿತ. ಸಂಪಕ್ಜುಸಿ :

97400 98047, 97400 98064

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ಗಾ್ಯಸ್ 
ಗಿೇರರ್ ಗಳ ರಿಪೆೇರಿ ಹಾಗೊ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 
ರತನು ಮಾಕೆನಾಟಿೆಂಗ್

9901940727

ಗಾ್ಯಸ್ ಗಿ�ಸರ್ ರಿಪೆ�ರಿ

2BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಸಿ.ವಿ

 #I/2 LIG ಕಾವೆಟ್ರಸ್  ವಿದಾ್ಯನಗರ 
ಪಾಕ್ಜು  ಹತಿ್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ -5 

99019 40727
98450 08516

ಸೆಕೋ್ಯರಿಟಿ ಗಾಡ್ನಾ  ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸಂಬಳ: 8,000 - 10,000 

ವಿನೆೊೇಬನಗರ ಬಸ್  ಸಾಟ್ಪ್  ಪಿ.ಬಿ 
ರೆೊೇಡ್  ದಾವಣಗೆರೆ 

88678 53961
91130 53483

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಸಾನಿವೆ ರೆಸೆೋಟ�ರೆೆಂಟ್  

ಸಪಲೆಿೈಯರ್  ಮತ್್ತ ಕ್ಲಿೇನಿಂಗ್  ಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರ್ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. S.S ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ರೆೊೇಡ್  

ಲಕ್್ಷಮಿ ಲೆೇಔಟ್  ದಾವಣಗೆರೆ 

70222 20554, 80889 55916

ನಮ್ಮ ಹಬೆೋ�ನಾಲ್ವ್  + 
ನಿಮ್ಮ ತೆೊೇಟ, ಗದೆದು ಅಳಿಲ್, ಕಾಡ್ ಹಂದಿ, ಕಾಡ್ ಕೆೊೇಣ, 
ಜಿಂಕೆ, ನವಿಲ್, ಇಲ್, ಮ್ಳುಳಿ ಹಂದಿ, ಮೊಲ ತೆೊೇಂದರೆ 

ಇದದುರೆ ಚಿಂತೆ ಬೆೇಡ. ನಮ್ಮ ಹಬೆೋ�ನಾಲ್ವ್  + ಬಳಸಿ.  
ಸೆಂಪೂಣನಾ ಸಾವಯವ, ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿ ಪಾ್ರರ್ರಳು ಉಳಿಸಿ, 
ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ಸಥೆಳ : ದಾವಣಗೆರೆ. ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹತಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಜುಸಿ;

63600 43979

SSLC/PUC ಪಾಸ್ /ಪೆ�ಲ್  ಮುೆಂದೆ�ನು...
ಡಿಪಲಿೇಮಾ ಪೆೇಷೆಂಟ್ ಕೆೇರ್ ನಸಿಜುಂಗ್ - 2 ವಷಜು, 

NTC : ನಸಜುರಿ ಟ್ೇಚರ್ ಸೆ ಟೆ್ರೈನಿಂಗ್. 
ರೆ�ರ ಪರಿ�ಕೆ್ಷರಳು

SSLC, PUC, BA, B.Com, MBA 
ಶಿ್ರ�  ರೆಂಗೆೋ�ತ್್ರ ಕಾಲೆ�ಜ್ 
ಲಾಯರ್ ರೆೊೇಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ.
86602 35013

Room For Rent 
Single Attached Room with 
all Facilities available with 
wardrobe and cots system. 

At MCC "A" Block, Near 
Ram Krishna Ashrama, 

Beside Ganesha Temple 
97405 69252 

Business 
Opportunity
TATA New Branch 

@ Davanagere 
Looking for PARTNERS 

Business Mans / 
Retired VRS/ Advisors/ 

House Wife 
Age : 35 - 60 Years 
98447 45856 

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಹೆೊಳಲೆಕೆರೆ ತಾಲೊಲಿಕ್ ಹೆಚ್.ಡಿ ಪುರದ

ಅಡಿಕೆ ತೆೊೇಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ 

ಒಂದ್ ಕ್ಟ್ಂಬದವರ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ.

ಸಂಪಕ್ಜುಸಿ :
94484 39639

ರೋೆಂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ರಯನಗರ `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ 

ಫನಿೇಜುಚರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ವುಳಳಿ ರೊಂ 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೆೊರೆಯ್ತ್ತವೆ.

ಮೊ: 94484 39639

PART TIME WORK
ಬಿಡ್ವಿನ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿೇವು 

ಕ್ಳಿತ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಕೆಲಸ / JOB 

ವಾರದ ಸಂಬಳ : 3000 ರಿಂದ 5000 
ಮೆೇಲ್ಪಟ್ಟ್. ಕೆೊೇರಿಯರ್  ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.   
97432 17566, 91084 18233

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವಜುತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ   

ಹರೆೊೇ ಸೊಕೆಲ್  ಹಂಭಾಗ 30x40 ಪಶಿಚಿಮ,  
ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ 55x56 ಪಶಿಚಿಮ- ದಕ್್ಷಣ ಕಾನಜುರ್  

ಎರಡೊ ಕಡೆ 40 ಅಡಿ ರಸೆ್ತಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡಿದೆ.
ಸಾವೆಮಿ ಏಜೆೆಂಟ್  ವಿದಾ್ಯನರರ
97421 44715

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಹೆೊಸ ಬನಶಂಕರಿ ಲೆೇಔಟ್  ನಲ್ಲಿ 

80x46 East, 40x46, 
40x46 East ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ, 

40x46 East
ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆೆಂಟ್ 
99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಬಾಲಾಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 120 ಅಡಿಗೆ 

ಹತಿ್ತರ, 30x40, 30x40  
East ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ ಒಳಾಂಗಣ 

ಸೆಟ್ೇಡಿಯಂ ಹತಿ್ತರ 40x60 West  
ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆೆಂಟ್ 
99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
M.B ಸಿಟ್ಯಲ್ಲಿ 30x50 East, 30x50 

West Rate- 1800 /- 
ಶನೆೇಶವೆರ್  ದೆೇವಸಾಥೆನ ಹಂಭಾಗ ಕಾಡಪ್ಪನವರ 
ಲೆೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ 30x40, 30x40 West ಅಕಕೆ 

ಪಕಕೆ, 60x40 West. Rate- 1800 /-
ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆೆಂಟ್ 
99166 12110

 ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ /
ಲ್�ಸ್ ಗೆ ದೆೋರೆಯುತ್ತವೆ

1 ಬೆಡ್  ರೊಂ ಮನೆ 
2 ಬೆಡ್  ರೊಂ ಮನೆ 
3 ಬೆಡ್  ರೊಂ ಮನೆ 
ದಕ್್ಷ�ತ್  ಐನಳಿಳ ಏಜೆೆಂಟ್ 

99166 12110

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11- ಶಿಕ್ಷಕರ್ 
ಸಮಾರದ ಬಹ್ದೆೊಡ್ಡ ಆಸಿ್ತ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ 
ದೆೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ್ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳನ್ನು ಅಜಾಞೆನದಿಂದ 
ಜಾಞೆನದ ಕಡೆಗೆ, ಕತ್ತಲ್ನಿಂದ ಬೆಳಕ್ನ 
ಕಡೆಗೆ ಕೆೊಂಡೆೊಯ್್ಯವ 
ದಾರಿದಿೇಪವಿದದುಂತೆ. ಅಂತೆಯೆೇ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳು ದೆೇಶದ ಸಂಪತ್್ತ 
ಎಂದ್ ಜಿಲಾಲಿ ಪಲ್ೇಸ್ ವರಿಷಾ್ಠಧಿಕಾರಿ 
ಸಿ.ಬಿ.ರಿಷ್ಯಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಅವರ್, ಕೆೊಂಡಜಿಜಿಯ ಪಲ್ೇಸ್ 
ಪಬಿಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನೆನು ನಡೆದ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾಯಜುಕ್ರಮ 
ವನ್ನುದೆದುೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ್ತ,  
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೆೇಲೆ ಗ್ರ್ತರವಾದ ಹೆೊಣೆ 

ಇದೆ. ಅಂತೆಯೆೇ ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳು 
ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಕಾರ್ಜುಗಳಾಗಬೆೇಕ್ 
ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್. 

ಜಿಲಾಲಿ ಪಲ್ೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಅಧಿೇ 
ಕ್ಷಕ ಆರ್.ಬಿ. ಬಸರಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 

ಶಿಕ್ಷಕರ ರವಾಬಾದುರಿ ಮತ್್ತ ವಿದಾ್ಯರ್ಜು 
ಗಳ ಕತಜುವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಪಾ್ರಂಶ್ಪಾಲ ಯತಿೇಶ್ 
ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕ ನ್ಡಿಗಳನಾನುಡಿದರ್. 
ದೆೇವಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ 

ಕ್ರಿತ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.
ಕಾಯಜುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಥಜುಕ 

ಮತ್್ತ ನಿಸಾವೆಥಜು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆೇವೆಯನ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಯತಿೇಶ್, 
ನಾಗರಾಜ್, ಹಾಲೆೇಶ್, 
ರಾಜಾನಾಯ್ಕೆ, ಲತಾ, ವಿನ್ತಾ, 
ಸ್ನಿೇತಾ, ಗೌ ಸಿಯಾ, ಸಲಾ್ಮ, ಅಸಾ್ಮ 
ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂವಜುಕವಾಗಿ 
ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಯಿತ್.

ಜಿಲಾಲಿ ಸಶಸ್ತ್ ಮ್ೇಸಲ್ ಪಲ್ೇಸ್ 
ಪಡೆಯ ಉಪ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಪಿ.ಬಿ. 
ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದದುರ್. ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಾದ 
ಅಮೃತ ಮತ್್ತ ಸಂಗಡಿಗರ್ 
ಪಾ್ರರ್ಜುಸಿದರ್. ವೆೇದ ಸಾವೆಗತಿಸಿದರ್. 
ನಿಧಿ ಮತ್್ತ ಶಿವಾನಿ ನಿರೊಪಿಸಿದರ್. 
ಚಿರಂಜಿೇವಿ ವಂದಿಸಿದರ್.

ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು ದೆ�ಶದ ಸೆಂಪತು್ತ ; ಎಸಿ್ಪ ರಿಷ್ಯೆಂತ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11- ರಾಷಿಟ್್ೇಯ ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗ 
ನಿಮೊಜುಲನಾ ಕಾಯಜುಕ್ರಮದಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲಿಯಾದ್ಯಂತ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 12 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ 
14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್್ರಯ ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗ ಪ್ರಕರಣ ಪತೆ್ತ 
ಹಚ್ಚಿವ ಆಂದೆೊೇಲನ-2022 ಕಾಯಜುಕ್ರಮವನ್ನು 
ಹಮ್್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್  ಜಿಲಾಲಿ ಕ್ಷಟ್ರೆೊೇಗ 
ನಿವಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮ್ರಳಿೇಧರ್ ಪಿ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮ್ೇಕೆ್ಷ ನಡೆಸಲ್ 
ಒಟ್ಟ್ 1031 ಸಮ್ೇಕಾ್ಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ 
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಶಾ ಕಾಯಜುಕತೆಜು ಹಾಗೊ ಓವಜು 
ಪುರ್ಷ ಸವೆಯಂ ಸೆೇವಕ ಇದ್ದು, ತಂಡವು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 
ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡ್ವ ಮೊಲಕ ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿನ 
ಎಲಾಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ದೆೈಹಕ 
ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಶಂಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತೆ್ತ ಹಚಿಚಿ 
ವೆೈದ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗೆೊಳಪಡಿಸಲ್ದಾದುರೆ. 

 ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗವು ಚಮಜು ಹಾಗೊ ನರಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಕ್್ತಯ ಮೆೈ ಮೆೇಲೆ 
ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ತಿಳಿ, ಬಿಳಿ ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣದ 
ಸ್ಪಶಜುಜಾಞೆನವಿಲಲಿದ ಮಚೆಚಿಗಳು, ಮ್ಖದ ಮೆೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ 
ಸವರಿದಂಥ ಹೆೊಳಪು,  ಕ್ವಿಯ ಮೆೇಲೆ ಗಂಟ್ಗಳು, ಕಣ್್ಣ 
ಹ್ಬಿ್ಬನ ಮೆೇಲೆ ಕೊದಲ್ ಇಲಲಿದಿರ್ವುದ್, ಅಂಗೆೈ ಮತ್್ತ 
ಅಂಗಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಂಪಿನ ಅನ್ಭವ ಆಗದೆೇ 
ಇರ್ವುದ್, ಕೆೈಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಣ್್ಣ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳು 
ಮತ್್ತ ಸದಾಕಾಲ ಜೆೊೇಮ್ ಇರ್ವುದ್, ಕೆೈ ಅಥವಾ 
ಕಾಲ್ನ ಬೆರಳುಗಳು ಮಡಚಿಕೆೊಂಡಿರ್ವುದ್, ಪಾದಗಳು 
ಬಿದ್ದು ಹೆೊೇಗಿರ್ವುದ್ ಇವೆಲಲಿವೂ ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗದ 
ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ್ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೆೇ 
ಹತಿ್ತರದ ಸಕಾಜುರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿ 
ಪರಿೇಕ್್ಷಸಿಕೆೊಳುಳಿವಂತೆ ಸಾವಜುರನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ 

ಮಾಡಿದಾದುರೆ.
ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗವು ಮೆೈಕೆೊ್ರೇಬಾ್ಯಕ್ಟ್ೇರಿಯಂ ಲೆಪೆ್ರೇ ಎಂಬ 

ಬಾ್ಯಕ್ಟ್ೇರಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ವ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದ್ 
ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡ್ವ ಸಾಂಕಾ್ರಮ್ಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾ 
ಗಿದೆ. ಸೆೊೇಂಕ್ತ ವ್ಯಕ್್ತಗೆ ರೆೊೇಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿ 
ಕೆೊಳಳಿಲ್ ಅವನ ರೆೊೇಗ ನಿರೆೊೇಧಕ ಶಕ್್ತಯನಾನುಧರಿಸಿ 2 
ರಿಂದ 8 ವಷಜುಗಳು ಬೆೇಕಾಗಬಹ್ದ್. ಸೆೊೇಂಕ್ತ ವ್ಯಕ್್ತ 
ಕೆಮ್್ಮದಾಗ ಹಾಗೊ ಸಿೇನಿದಾಗ ಗಾಳಿಯ ಮೊಲಕ 
ಬಾಯಿಂದಲೆೇ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನೆೊನುಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತ್ತದೆ.

   ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಬಿ ಮತ್್ತ ಎಂ.ಬಿ ಎಂಬ 
ಎರಡ್ ವಿಧಗಳಿದ್ದು, ಪಿ.ಬಿ ಕ್ಷಟ್ರೆೊೇಗವು ರೆೊೇಗದ 
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಎಂ.ಡಿ.ಟ್ ಚಿಕ್ತೆಸೆ 
ಪಡೆಯ್ವ ಮೊಲಕ ರೆೊೇಗವನ್ನು ಸಂಪೂಣಜುವಾಗಿ 
ಗ್ಣಪಡಿಸಬಹ್ದ್. ಎಂ.ಬಿ ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗವು ನಂತರದ 
ಹಂತವಾಗಿದ್ದು 12 ತಿಂಗಳ ಎಂ.ಡಿ.ಟ್ ಚಿಕ್ತೆಸೆ ಪಡೆಯ್ವ 
ಮೊಲಕ ರೆೊೇಗವನ್ನು ಸಂಪೂಣಜುವಾಗಿ 
ಗ್ಣಪಡಿಸಬಹ್ದ್. ಮೆೇಲ್ನ ಎರಡೊ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷಟ್ರೆೊೇಗವು ಪತೆ್ತಯಾಗದಿದದುಲ್ಲಿ ರೆೊೇಗಿಗಳು 
ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೆ (ಗೆ್ರೇಡ್-2) ಒಳಗಾಗ್ತಾ್ತರೆ. 
ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೆೇ ಪತೆ್ತಯಾದರೆ 
ಕಾಯಿಲೆಯ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನೆೊನುಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ವುದನ್ನು 
ತಡೆಗಟಟ್ಬಹ್ದಾಗಿದೆ.

ಆದದುರಿಂದ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡದವರ್ 
ಸಮ್ೇಕೆ್ಷಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗವನ್ನು 
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೆೇ ಪತೆ್ತ ಹಚ್ಚಿವ ಸಲ್ವಾಗಿ 
ಎಲಲಿರೊ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ವ ಮೊಲಕ 
ಕಾಯಜುಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸಿವೆಗೆೊಳಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲಿಯನ್ನು ಕ್ಷ್ಠರೆೊೇಗ ಮ್ಕ್ತ ಜಿಲೆಲಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡ್ವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾದುರೆ.

ಜಿಲೆಲೆಯಾದ್ಯೆಂತ ಇೆಂದಿನಿೆಂದ  
ಕುಷ್ಠರೆೋ�ರ ಪತೆ್ತ ಆೆಂದೆೋ�ಲನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11- ಲೆೈಸೆನ್ಸೆ ರಾಜ್ 
ಕಾಯೆದು ಹಂಪಡೆಯ್ವಂತೆ ಆಗ್ರಹಸಿ ತಂಬಾಕ್ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ಚಿಲಲಿರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ 
ನೆೇತೃತವೆದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಾ್ಯಪಾರಸಥೆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಮೊನೆನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರ್.

ಪಿಬಿ ರಸೆ್ತಯ ಶೆಲ್ ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್ ಬಂಕ್ 
ನಿಂದ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಕಚೆೇರಿವರೆಗೊ 

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮ್ಖೆೇನ ತೆರಳಿ 
ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತಕೆಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್. 

ಲೆೈಸನ್ಸೆ ರಾಜ್ ಕಾಯೆದುಯಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟಟ್ 
ಬಿೇಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮ್ಚ್ಚಿವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿವೆ. 
ಲೆೈಸನೆ್ಸೆ ಪಡಯೆ್ವುದರಿಂದ ವಷಜುಕೆಕೆ 2 ಸಾವಿರ 
ಹಣ ಕಟಟ್ಬೆೇಕ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಪಸವೆಲ್ಪ 
ಉಳಿಸಿದ ಹಣವನೊನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೆೇಕ್ದೆ 

ಎಂದ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಹಮ್ಮತ್ ಉಲಾಲಿ 
ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರ್.

ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಂಪಕಜು ಇದದುರೆ 
ಮಾತ್ರ ಪರವಾನಗಿ ನಿೇಡ್ವುದಾಗಿ ಪಾಲ್ಕೆ 
ಯವರ್ ಹೆೇಳುತಿ್ತದಾದುರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ 
ತೆೊಂದರೆಯಾಗಲ್ದೆ ಹಾಗೊ ಬಡವರ, 
ಅನಕ್ಷರಸಥೆರ, ಆರ್ಜುಕ ದ್ಬಜುಲರ ಲಾಭವನ್ನು 

ಪಡೆಯಲ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟ್ 
ಕ್ರ್ಕ್ಳದ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ಇದಲಲಿದೆೇ 
ಸಣ್ಣ ಚಿಲಲಿರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ವಾ್ಯಪಾರದ ಮೆೇಲೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರ್ತ್ತದೆ ಎಂದ್ ದೊರಿದರ್.

ಕಾಯೆದುಯಿಂದಾಗಿ ದೆೊಡ್ಡ ಚಿಲಲಿರೆ ಅಂಗಡಿ 
ಗಳು, ಮಾಲ್ ಗಳು ವಿದೆೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 
ಲಾಭವಾಗ್ತ್ತದೆ. ಸಾಂಕಾ್ರಮ್ಕ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ವಷಜುಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾವು ದೆೊಡ್ಡ ನಷಟ್ವನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಿದೆದುೇವೆ. 
ಈಗಿೇಗ ನಮ್ಮ ಜಿೇವನೆೊೇಪಾಯ ಚೆೇತರಿಕೆ 
ಗೆೊಳುಳಿತಿ್ತದೆ. ಲೆೈಸನ್ಸೆ ರಾಜ್ ಕಾಯೆದುಯಿಂದ 
ಗಾಯದ ಮೆೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗ್ತ್ತದೆ 
ಎಂದ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರ್.

ಜಿ.ಪರಶ್ರಾಮ್, ನಾಗೆೇಶ್, ಸಂಗಪ್ಪ, 
ರಾರ್, ಕೆ.ಹೆಚ್ ಶಿವಯೇಗಿ, ಶಂಕರ್, 
ಮಾರ್ತಿ, ಗಂಗಾಧರ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಸಣ್ಣ 
ವಾ್ಯಪಾರಸಥೆರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿದದುರ್.

ಲೆೈಸೆನ್ಸೆ ರಾಜ್ ಹೆಂಪಡೆಗೆ ಸಣ್ಣ ವಾ್ಯಪಾರಸಥಿರ ಆರ್ರಹ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11- ಹಂದೊ 
ರನಜಾಗೃತಿ ಸಮ್ತಿಯ ದಿವೆದಶಕ 
ಪೂಣಜುಗೆೊಳಿಸಿದ ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ ಹಂದೊ 
ರಾಷಟ್್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗೊ 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಂದೊ ರಾಷಟ್್ದ ಪ್ರತಿಜೆಞೆ 
ತೆಗೆದ್ಕೆೊಳಳಿಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಸಮ್ತಿಯ 
ರಾರ್ಯ ವಕಾ್ತರ ಮೊೇಹನ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರ್, ಕಳೆದ 20 ವಷಜುಗಳಿಂದ ಹಂದೊ 
ರನಜಾಗೃತಿ ಸಮ್ತಿಯ್ ಹಂದೊ ರಾಷಟ್್ 
ಸಾಥೆಪನೆಯ ಉದೆದುೇಶದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ವಿವಿಧ ಕಾಯಜುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿ್ತದೆ 

ಎಂದ್ ವಿವರಿಸಿದರ್.
ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಭಿಯಾನ 

ನಡೆಯಲ್ದ್ದು, ದೆೇವಸಾಥೆನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೆಞೆ 
ತೆಗೆದ್ಕೆೊಳುಳಿವುದ್, ಭೆೈಠಕ್ ನಡೆಸ್ವುದ್ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹತ್್ತ ರಿೇತಿಯ ಕಾಯಜುಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

3 ಸಾವಿರ ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ, 2 
ಸಾವಿರಕೊಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದೊ ರಾಷಟ್್ 
ಜಾಗೃತಿ ಮೊಡಿಸ್ವ ಫಲಕಗಳ ಪ್ರದಶಜುನ, 
ಸಾವಿರ ದೆೇವಾಲಯಗಳ ಮತ್್ತ 250 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಥೆಳಗಳ ಸವೆಚ್ಛತೆ, 350 ಮಹಳಾ 
ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್್ತ 200 
ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸವೆರಕ್ಷಣೆಯ 

ತರಬೆೇತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ನಡೆಸಲಾಗ್ವುದ್. 30ಕೊಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಂದೊ 
ರಾಷಟ್್ ಸಂಘಟನೆ ಸಮೆ್ಮೇಳನ, 50 ಕಡೆ 
ವಧಜುಂತ್್ಯತಸೆವ ಸಮಾರಂಭ, 50 ಕಡೆ ವಿಚಾರ 
ಸಂಕ್ರಣ, 70 ಕಡೆ ಬಿೇದಿ ನಾಟಕಗಳು, 
200ಕೊಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಭೆಗಳು, 
60ಕೊಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ವಕ್ೇಲರ ಸಭೆ ಇತಾ್ಯದಿ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಮ್್ಮಕೆೊಳಳಿ 
ಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಮಾಹತಿ ನಿೇಡಿದರ್.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ತಿಯ ಉತ್ತರ 
ಕನಾಜುಟಕದ ಸಮನವೆಯಕ ವಿರಯ 
ರೆೇವಣಕರ್, ರಾಘವೆೇಂದ್ರ, ಮಾರ್ತಿ ಶೆ್ರೇಷಿ್ಠ 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರ್.

ಹೆಂದೋ ಜನಜಾರೃತ್ ಸಮಿತ್ಯಿೆಂದ ದೆ�ಶಾದ್ಯೆಂತ
ರಾಷಟ್ ಸೆಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ : ಮೊ�ಹನ ಗೌಡ

ಸಕಾನಾರಿ ಎಸಿಟ ರೌಕರರ ಸೆಂಘದಿೆಂದ ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11- ಕನಾಜುಟಕ ರಾರ್ಯ ಪರಿಶಿಷಟ್ 

ಪಂಗಡಗಳ ಸಕಾಜುರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ 2021-22ನೆೇ 
ಸಾಲ್ನ ಎಸೆಸೆಸೆಸೆಲ್ಸೆ ಮತ್್ತ ಪಿಯ್ಸಿ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ 
ಅಂಕ ಪಡೆದಿರ್ವ ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸಾಕೆರಕೆಕೆ 
ಅಜಿಜು ಆಹಾವೆನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ 
ಕೆ.ಸಿ.ಶಿ್ರೇನಿವಾಸಮೊತಿಜು ತಿಳಿಸಿದರ್. 

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿಟ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, 
ಎಸೆಸೆಸೆಸೆಲ್ಸೆ ರಾರ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶೆೇ.90, ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ 
ಯಲ್ಲಿ ಶೆೇ.85 ಹಾಗೊ ಪಿಯ್ಸಿ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ಶೆೇ.85ಕೊಕೆ 

ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಎಸಿಟ್ ಕೆಟಗರಿಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳನ್ನು 
ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ ನಿೇಡಿ ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳು ಸೆ.18ರೆೊಳಗೆ ಮೊ:79753 44483 
ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ವಾಟಸೆಪ್ ಮಾಡಬೆೇಕ್, ಮಾಹತಿಗೆ 
ದೊ:96323 59828, 99862 61044, 97425 
83717 ಸಂಪಕ್ಜುಸಬಹ್ದ್.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿಟ್ಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮ್ಖಂಡರಾದ 
ಅರಜಿಯ್ಯ, ಯೇಗಿೇಶ, ಕವಿತಾ, ಹೆಚ್.ಎನ್.ರ್ದೆ್ರೇಶ, 
ರೆೇವಣಸಿದದುಪ್ಪ, ಮಹಾರ್ದ್ರಪ್ಪ ಮತಿ್ತತರರಿದದುರ್.

ಫಾ್ಯನಿಸೆ ಅೆಂಡ್ ಸೆಟ�ಷನರಿ 
ಸೆೋಟ�ರ್ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ

 ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶಿವಕ್ಮಾರ ಸಾವೆಮ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಮೊದಲನೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್.
ಎಂ.ವಿ ಕಾಲೆೇರ್ ಹತಿ್ತರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 

ವಾ್ಯಪಾರವಾಗ್ವ  ಫಾ್ಯನಿಸೆ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ೇಷನರಿ 
ಸೆೊಟ್ೇರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ ಆಸಕ್ತರ್ ಸಂಪಕ್ಜುಸಿ. 

M : 94802-47115

ಪ್ರವೆ�ಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪ್ಲೆ�ಮಾ ಇನ್ ಪೆ�ಷೆೆಂಟ್ ಕೆ�ರ್ 

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

 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ನಸಿಜುಂಗ್ ಹೆೊೇಂಗಳಲ್ಲಿ ನಸ್ಜು ಗಳಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಯಶಸಿವೆ 15ನೆೇ ವಷಜುದಲ್ಲಿ

 ಮಾನಸ ಕಮೋ್ಯನಿಟಿ ಕಾಲೆ�ಜ್ (ರಿ)
 LK ಕಾಂಪೆಲಿಕ್ಸೆ, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಅಶೆೊೇಕ ರಸೆ್ತ, 1ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, 
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಂಭಾಗ ರಸೆ್ತ , ದಾವಣಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
1. ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್

2 .ಸಾಟ್ಫ್  ನಸ್ಜು
3. ವಾಚ್ ಮನ್

(ಹಗಲ್ ಮತ್್ತ ರಾತಿ್ರ ಡೊ್ಯಟ್)
4. ಆಯಾ

98808 53626

REQUIRED 
Campaign team for PU College, 
Science admission purpose. 

experience: 3-5 years 
Location: Davangere 

CONTACT: 
87628 67557, 89515 19607

ಮಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 

30x50 ಕಾನಜುರ್  ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಕೆಳಗೆ ಕಾಂಫೆಲಿಕ್ಸೆ ಮೆೇಲಗೆಡೆ 2 ಬೆಡ್  

ರೊಂ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ 
 ಮೊ : 98448 82366

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
ರಣೆ�ಶ ವಿಸಜನಾರೆ

ಕೆ.ಟ್.ಜೆ. ನಗರ 2ನೆೇ ತಿರ್ವು, 
ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಶಿ್ರೇ 
ಗಜಾನನ ಯ್ವಕರ ಸಂಘ, ಶಿ್ರೇ 
ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶಿ್ರೇ ಶನೆೈಶಚಿರ, ಶಿ್ರೇ 
ದ್ಗಾಜುದೆೇವಿ ದೆೇವಸಾಥೆನ ಸಮ್ 
ತಿಯ ಗಣೆೇಶೆೊೇತಸೆವದ ಕಲಕೆತಾ್ತ 
ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಂತಪಾಲ್   
ನಿಮ್ಜುಸಿರ್ವ `ಆಕಷಜುಕ ಸಿಂಹಾ 
ರೊಢ ಗಣಪತಿ' ಇಂದ್ ಸಂಜೆ 4 
ಕೆಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮ್ಖಾಂತರ ಗಣ 
ಪತಿ ವಿಸರಜುನೆ ನಡೆಯ್ವುದ್.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದಿನಿೆಂದ 
ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೆ�ತ್

ಪಶ್ಪಾಲನಾ ಮತ್್ತ ಪಶ್ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಸೆೇವಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ  ಪಶ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿರ್ವ ಪಶ್ಪಾಲನಾ ಮತ್್ತ 
ಪಶ್ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ತರಬೆೇತಿ ಕೆೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 
ರೆೈತರಿಗೆ ಪಶ್ಸಂಗೆೊೇಪನಾ ಚಟ್ವಟ್ಕೆ 
ಕ್ರಿತ್ ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್್ಮಕೆೊಳಳಿ 
ಲಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ ಮತ್್ತ ನಾಳೆ ಕೆೊೇಳಿ 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ತರಬೆೇತಿ ಕಾಯಜುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ತಲಾ 25 ರನರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡ್ವ ಗ್ರಿ 
ಹೆೊಂದಲಾಗಿದೆ.ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪಕ್ಜುಸ್ವ 
ದೊರವಾಣಿ 08192-233787.

ಮಾಯಕೆೊಂಡ, ಸೆ.11- ಶಿ್ರೇ ಕೆ್ಷೇತ್ರ 
ಧಮಜುಸಥೆಳ ಗಾ್ರಮಾಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇರನೆ 
ಧಮಜು, ಸಂಸಕೆಕೃತಿಗಳ ಅಭ್್ಯದಯಕೆಕೆ 
ಮ್ಂದಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಯೇರನಾಧಿಕಾರಿ  
ಯಶೆೊೇಧಾ ಬಣಿ್ಣಸಿದರ್. 

ಇಲ್ಲಿನ ಆಂರನೆೇಯ ಸಾವೆಮ್ 
ದೆೇವಾಲಯಕೆಕೆ ಧನ ಸಹಾಯದ ಚೆಕ್ ನಿೇಡಿ 
ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಸಮ್ದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ  
ಪುರಾತನ ದೆೇಗ್ಲಗಳ ಜಿಣೆೊೇಜುದಾಧಿರಕೆಕೆ 
ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ಯೇರನೆ 
ಯಿಂದ ಹಾಲ್ನ  ಡೆೇರಿ, ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರಿನ  
ಘಟಕ, ಶಾಲ ೆಕಟಟ್ಡ ದ್ರಸಿ್ತಯನೊನು  ಮಾಡ 
ಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ಸಮಾರದ ಸಮೃದಿಧಿಗೆ 

ಶಿ್ರೇಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ  ನಡೆಯ್ತಿ್ತದೆ. 
ಸಂಸೆಥೆಯಿಂದ ವಷಜುದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಶ್ರದಾಧಿ 
ಕೆೇಂದ್ರ, ದೆೇವಾಲಯವನ್ನು 
ಸವೆಚ್ಛಗೆೊಳಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ ಎಂದರ್. 

ಆಂರನೆೇಯ ಸೆೇವಾ ಸಮ್ತಿ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಮರಿಯಾಚಾರ್, ಎಲಲಿರೊ ಸೆೇರಿ ಪ್ರಯತನು 
ಮಾಡಿದರೆ ದೆೇವಾಲಯ,  ಗೆೊೇಪುರ ನಿಮಾಜು 
ಣ ದೆೊಡ್ಡದಲಲಿ. ಎಲಲಿರ  ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ 
ಸತಾಕೆಯಜು ನೆರವೆೇರಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರ್.

ಜಿಲಾಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ವೆಂಕಟೆೇಶ್, ಸಮ್ತಿ  ಮ್ಖ್ಯಸಥೆ ಬಿ.ಆರ್. 
ಮಹಾಂತೆೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಗಾ್ರ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಶಿವಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಮಲಲಿಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಳಾಳಿಗಡಿ್ಡ ಲಕ್ಷಮಿಣ, 

ಗಾಳಿ  ನಾಗಣ್ಣ, ರಯಂತ್ ಇವೆಂಟ್ಸೆ 
ಮಾಲ್ೇಕ ಉಮೆೇಶ್,  ಸಂಸೆಥೆಯ ಸೆೇವಾ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಗಳಾ, ಶೆೊೇಭಾ ಮ್ಖಂಡ 
ರಾದ ಪಾರಿೇ ಮಹದೆೇವಪ್ಪ, ಗೌಡ್ರ ನಟ 
ರಾರ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ರ್ದೆ್ರೇಶ್, ರಯ 
ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆೊೇಪಾಲ್, ವಿರಯ ಸಾರರ್ 
ಮತ್್ತ ಸೆೇವಾ ಸಮ್ತಿ  ಸದಸ್ಯರ್ ಇದದುರ್.

ಧಮನಾಸಥಿಳ ಸೆಂಸೆಥಿಯಿೆಂದ ರಾಮಿನಾಕ ಅಭು್ಯದಯ

ಮಾಯಕೆೋೆಂಡ

ರಕ್ತದಾನ ಅಭಿಯಾನ ಚಾಲರೆ

ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಒತಾ್ತಯ

(1ರೆ� ಪುಟದಿೆಂದ) ಸಾಬ್, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಬಾಲಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಕ.ೆಜಿ. ಶಿವಕ್ಮಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಕ್್ರಯಾ, 
ಶಿ್ರೇಕಾಂತ್ ಬಂಗೆೇರಾ, ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ.ೆ ಎಲ್. ಹರಿೇಶ್ ಬಸಾಪುರ, 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆೈಟಕೆ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. 
ಪ್ರಸಾದ್, ಬಾಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ನಿದೆೇಜು 
ಶಕ ಡಾ. ಕ್ಮಾರ್, ಜಜೆಎೆಂ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪಾ್ರಂಶ್ 
ಪಾಲ ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಮ್ರ್ಗೆೇಶ್, ಮತಿ್ತತರರಿದದುರ್. 

ಇದೆೇ ವೆೇಳ ೆಎಸೆಸೆಸೆಸೆಂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಮಥ್ಜು 
ಶಾಮನೊರ್, ಪುತಿ್ರ ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ವ 
ಮೊಲಕ ಗಮನ ಸಳೆದೆರ್. ರಕ್ತ ನಿೇಡಿದವರಿಗ ೆಪ್ರಭಾ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರ್.

(1ರೆ� ಪುಟದಿೆಂದ) ಪ್ರಶಿನುಸಿದಾದುರೆ. ಕಚಾಚಿ ತೆೈಲದ 
ಬೆಲೆ ಹೆಚಾಚಿದಾಗ ಅದರ ಹೆೊರೆಯನ್ನು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ 
ವಗಾಜುಯಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಹೇಗಿರ್ವಾಗ ಇಳಿಕೆಯ 
ಲಾಭ ಏಕೆ ನಿೇಡ್ತಿ್ತಲಲಿ? ಎಂದವರ್ ಕೆೇಳಿದಾದುರೆ.
ಚ್ನಾವಣಾ ಸಮಯವನ್ನು ನೆೊೇಡಿಕೆೊಂಡ್ 
ಪಟೆೆೊ್ರೇಲ್ ಹಾಗೊ ಡಿೇಸಲೆ್ ಬಲೆ ೆನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾ 
ಗ್ತಿ್ತದೆಯೆೇ ಹೆೊರತ್ ಜಾಗತಿಕ ದರ ಪರಿಗಣಿಸಿ 
ಅಲಲಿ. ಚ್ನಾವಣೆ ಹತಿ್ತರದ ಬಂದಾಗ ಸಕಾಜುರ 
ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತ್ತಲೆೇ ಇಲಲಿವೆೇ ಬೆಲೆ ಯಥಾಸಿಥೆ 
ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತ್ತದೆ. ಎಂದವರ್ ಆರೆೊೇಪಿಸಿದಾದುರೆ.



(1ರೆ� ಪುಟದಿೆಂದ) ಶೆೇಕಡ 18ರಷ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೆೊಡಲ್  
ನಿಧಜುರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್  ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಹರಿಯ ನಿದೆೇಜುಶಕ ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಈಶವೆರಪ್ಪ 
ಅವರ್ 2021-22 ಸಾಲ್ನ ವಾಷಿಜುಕ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಈ 
ಹಣಕಾಸ್ ವಷಜುದಲ್ಲಿ ಒಟಾಟ್ರೆ 13.83 ಕೆೊೇಟ್ ಲಾಭ 
ಮಾಡಿದ್ದು,  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಮತಿ್ತತರೆ  ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು 
ಕಲ್್ಪಸಿದ ನಂತರ 7.38 ಕೆೊೇಟ್ ನಿವವೆಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ 
ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್. ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಆದ ಖಚ್ಜುಗಳಿಗೆ ಮತ್್ತ 
ಬೆೈಲಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಮಹಾಸಭೆಯ ಒಪಿ್ಪಗೆಯನ್ನು ಅವರ್ ಪಡೆದರ್.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಹರಿಯ ನಿದೆೇಜುಶಕ ಅಥಣಿ ಎಸ್. ವಿೇರಣ್ಣ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಪ್ರತಿ ವಷಜುವೂ 
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮ್ನನುಡೆಯ್ತಿ್ತದೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಿೇಡ್ತಿ್ತದೆ. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಈಗ ತನನು ಕಾಯಜು 
ವಾ್ಯಪಿ್ತಯನ್ನು ಕನಾಜುಟಕ  ರಾರ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ 
ಮ್ಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕಾಕೆಗಿ ಬೆೈಲಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಕೆ 
ರಿರವ್ಜು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ 
ಮ್ಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರ್.

ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಜಾಮ್ೇನ್ ನಿೇಡ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 
ಕ್ವಿಮಾತ್ ಹೆೇಳಿದ ವಿೇರಣ್ಣನವರ್ ಸಾಲಗಾರರಷೆಟ್ೇ 

ಜಾಮ್ೇನ್ದಾರರಿಗೊ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಆದದುರಿಂದ 
ಜಾಮ್ೇನ್ದಾರರ್ ಸಹ ಹಾಕ್ವಾಗ ಸಾಲಗಾರನ್  ಯಾವ 
ಉದೆಧಿೇಶಕೆಕೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯ್ತಿ್ತದಾದುನೆ ಮತ್್ತ ಆ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು 
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ಕಟ್ಟ್ತಿ್ತದಾದುನೆಯೆೇ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿ, ತಿಳಿದ್ಕೆೊಳುಳಿವ ಪ್ರಯತನು ಮಾಡಬೆೇಕ್ 
ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್. 

ನಮ್ಮ ಬಾ್ಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟ್ ಠೆೇವಣಿ ಹಣ ಇದದುರೊ 
ಉತ್ತಮ ಸಾಲಗಾರರ್ ಸಿಗ್ವುದ್ ಕಷಟ್ವಾಗಿದೆ. ಒಳೆಳಿಯ 
ಸಾಲಗಾರರ್ ಸಿಗಬೆೇಕ್ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು 
ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ವಿಸಾ್ತರ ಮಾಡಲ್ ಮ್ಂದಾಗಿದೆದುೇವೆ ಎಂದ್ 
ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಮತೆೊ್ತೇವಜು ಹರಿಯ ನಿದೆೇಜುಶಕ ಬಿ.ಎಸ್. ರೆಡಿ್ಡ  ಮಾತ 
ನಾಡಿ, ಹಣಕಾಸ್ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಎಲಾಲಿ ಪೆೈಪೇಟ್ಗಳ ಮಧೆ್ಯಯೊ 
ಸಹ ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ವಷಜುದಿಂದ ವಷಜುಕೆಕೆ ಲಾಭವನ್ನು 
ಹೆಚಿಚಿನದಾಗಿ ಮಾಡ್ತ್ತಲೆೇ ಬಂದಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 
ಮತ್್ತ ಸದಸ್ಯರ ಮಧೆ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರ್ವುದರಿಂದ 
ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಸದಸ್ಯರ್, ಹರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಐಗೊರ್ ಸಿ. 
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್  ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಪೂಜಿ  ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅತ್ಯಂತ 
ಪ್ರಗತಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯ್ತಿ್ತದೆ. ಠೆೇವಣಿ ಹಣ 

ಸಾಗರೆೊೇಪಾದಿಯಾಗಿ ಹರಿದ್ ಬರ್ತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ 
ಹಣವನ್ನು ದ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳಿಲ್ ಒಳೆಳಿಯ ಸಾಲಗಾರರ್ 
ಸಿಗ್ತಿ್ತಲಲಿ.  ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾ್ರಹಕರ್  
ಹರಿದ್ ಹಂಚಿ ಹೆೊೇಗಿದಾದುರೆ. ಈ ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು  ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ 
ಹೆೊರಟ್ರ್ವುದ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್.   

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೊ ಆದ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.
ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ನಿದೆೇಜುಶಕರಾದ ಡಾ. ಶಂಷಾದ್ 
ಬೆೇಗಮ್, ಡಾ. ಬಿ. ಪೂಣಿಜುಮಾ, ಡಾ. ಕೆ. ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, 
ಡಾ. ಎಚ್. ಶಿವಪ್ಪ, ಡಾ. ಎ. ಅರ್ಣ್ ಕ್ಮಾರ್, ಡಾ. ಸಿ.ವೆೈ. 
ಸ್ದಶಜುನ್, ಕೆ. ಬೆೊಮ್ಮಣ್ಣ, ಕೆ.ಎಸ್. ವಿೇರೆೇಶ್ ಮತ್್ತ 
ವ್ಯವಸಾಥೆಪನಾ ಸಮ್ತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಿ.ಎಸ್. ಯತಿೇಶ್, 
ಅನಿತಾ ಕ್ಮಾರಿ ಮತ್್ತ ಜಿ.ವೆೈ. ವಿಶವೆನಾಥ್ ಅವರ್ಗಳು 
ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರ್.

ಸೌಮ್ಯ ಸಂಗಡಿಗರ್ ಪಾ್ರರ್ಜುಸಿದರ್. ನಿದೆೇಜುಶಕರಾದ 
ಶಿ್ರೇಮತಿ ಡಾ. ಪಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಕೃಷ್ಣಮೊತಿಜು ಸಾವೆಗತಿಸಿದರ್. 
ನಿದೆೇಜುಶಕ ಕೆ.ಎಸ್. ವಿೇರೆೇಶ್ ವಂದಿಸಿದರ್. ಪ್ರಧಾನ 
ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ಜಿ.ವಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಕಾಯಜುಕ್ರಮ 
ನಿರೊಪಿಸಿದರ್.

ಇದೆೇ  ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ ಇತಿ್ತೇಚೆಗೆ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಸೆೇವೆಯಿಂದ 
ವಯೇನಿವೃತಿ್ತ ಹೆೊಂದಿದ ಜಿ.ಬಿ. ಮಂರ್ನಾಥ ಪಾಟ್ೇಲ್,  
ಪಿ.ಎಸ್. ರವಿೇಂದ್ರ, ಯ್.ಎಂ. ಸೆೊೇಮಶೆೇಖರ್ ಮತ್್ತ ಟ್. 
ವಿೇರಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ್ ಸನಾ್ಮನಿಸಿದರ್.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಹರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಿ.ವಿ. ರವಿೇಂದ್ರ 
ಮತ್್ತ ಎಸ್. ಕಲಲಿಪ್ಪ ಹಾಗೊ  ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರ್ಗಳಾದ 
ಜಿ.ಓ. ಶಂಕರಪ್ಪ, ಬಿ.ಜಿ. ಬಸವರಾರಪ್ಪ, ಎಂ. ಬಸವರಾರ 
ಉತ್ತಂಗಿ, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಶೆೊೇಭಾ ಪಾಟ್ೇಲ್, ಕೆ .ಎಂ. ಲ್ಂಗೆೇಶ್, 
ಡಿ.ಜಿ .ರವಿಶಂಕರ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಸನನು, ಶಿ್ರೇಮತಿ ಡಿ.ಎಚ್. 
ಕಲಾ, ಟ್. ರೆೇವಣ್ಣ ಹಾರರಿದದುರ್
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 11- ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾರ 
ಬೆೊಮಾ್ಮಯಿ ಅವರ್ ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಗ್ರ್ಗಳ 
ರಯಂತಿ ಆಚರಿಸದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೆೊೇರಿದಾದುರೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಡಿಗ, ಬಿಲಲಿವ, ನಾಮಧಾರಿ ಸಮ್ದಾಯಕೆಕೆ 
ನೆೊೇವುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಚಿತಾ್ತಪುರ ತಾಲೊಲಿಕ್ ಕರದಾಳ್ 
ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಗ್ರ್ಗಳ ಶಕ್್ತಪಿೇಠದ ಡಾ. ಶಿ್ರೇ 
ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸಾವೆಮ್ೇಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾದುರೆ.

ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, 
ರಾರ್ಯದ ಅನೆೇಕ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಕಾಜುರಿ 
ಕಾಯಜುಕ್ರಮದಲೊಲಿ ಸಹ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲೆೊಗೆಂಡಿಲಲಿ 
ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್. ಈ ಹಂದೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಜುರ ನಾರಾಯಣ 
ಗ್ರ್ಗಳ ಟಾ್ಯಬೆೊಲಿೇ ತಿರಸಕೆರಿಸಿತ್್ತ. ರಾರ್ಯ ಸಕಾಜುರ 
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಪಾಠ ತೆಗೆದ್ ಹಾಕ್ತ್್ತ. ಈ ರಿೇತಿ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ 
ಎಂದ್ ಆರೆೊೇಪಿಸಿದರ್.

ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಗ್ರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮ 
ಸಾಥೆಪಿಸ್ವುದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದದು ಭರವಸೆ ಈಡೆೇರಿಲಲಿ ಎಂದ 
ಶಿ್ರೇಗಳು, ಈಡಿಗ, ಬಿಲಲಿವ, ನಾಮಧಾರಿ ಸಮಾರವನ್ನು 
ಸಕಾಜುರ ಸಂಪೂಣಜುವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ. ಸಮ್ದಾಯದ 
ಶಾಸಕರ ನಡೆಯೊ ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಈ 
ಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿೇಘ್ರವೆೇ ಸಮಾರದ ಮ್ಖಂಡರ್ 
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೆೇರಿ ಮ್ಂದಿನ ನಿಧಾಜುರಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಚಚಿಜುಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದರ್.
ಚಿತ್ರದ್ಗಜು ಮ್ರ್ಘಾ ಶರಣರ ಪ್ರಕರಣಕೆಕೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿ್ರೇಗಳು, ಮಠಾಧಿೇಶರ್ 
ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿಯೆೇ ಮಠ ನಡೆಸ್ವುದ್ ಸೊಕ್ತ ಎಂದ್ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಿಸಿದರ್. ಭಕ್ತರೊ ಸಹ ಮಠಾಧಿೇಶರ್ 
ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಲ್ ಮನವಲ್ಸಬೆೇಕ್. ಆಗ ಸನಾತನ 
ಧಮಜು ಉಳಿಯಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತ್ತದೆ ಎಂದರ್. ಸಮಾರದ 
ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ ರಯಂತಿಯನೊನು ಸಕಾಜುರ ಆಚರಿಸ 
ಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ಇದೆೇ ವೆೇಳೆ ಶಿ್ರೇಗಳು ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರ್.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ವೆೈ. ಆನಂದ್, ಆರ್.
ಪ್ರತಾಪ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಾಞೆನದೆೇವ, ಬಾಲರಾಜ್ ಇತರರ್ 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರ್.

ಬ್ರಹ್ಮಶಿ್ರ� ರಾರಾಯಣ ರುರು ಜಯೆಂತ್ 
ಆಚರಿಸದೆ ಅವಮಾನ: ಆರೆೋ�ಪ ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11- ಸಾ್ಮಟ್ಜು ಫೇನ್ ಬಂದಾದ ಬಳಿಕ 

ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರೊ ಫೇಟೆೊೇಗಾ್ರಫಸ್ಜು ಆಗಿರ್ವ ಕಾರಣ, 
ನ್ರಿತ ಛಾಯಾಗಾ್ರಹಕರ ಬದ್ಕ್ ಸಂಕಷಟ್ಕೆಕೆ ಸಿಲ್ಕ್ದೆ. 
ಆದದುರಿಂದ ಸಾವಜುರನಿಕರ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಟೆೊೇ ಸೆರೆ 
ಹಡಿಯ್ವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ್, ನ್ರಿತ ಛಾಯಾಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ 
ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ಜಿಲಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರೆೈತ 
ಮೊೇಚಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೆೊೇಕ್ಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕರೆ ನಿೇಡಿದರ್.

ನಗರದ ದೆೈವರಞೆ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾನ್ವಾರ 
ಜಿಲಾಲಿ ಫೇಟೆೊೇಗಾ್ರಫಸ್ಜು ಮತ್್ತ ವಿಡಿಯೇಗಾ್ರಫಸ್ಜು 
ಸಂಘದ ತಾಲೊಕ್ ಶಾಖೆ, ಫೇಟೆೊೇಗಾ್ರಫಸ್ಜು ಯೊತ್ 
ವೆಲ್ ಫೆೇರ್ ಅಸೆೊೇಸಿಯೆೇಷನ್ ಹಾಗೊ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಛಾಯಾಗಾ್ರಹಕರ ಸಂಘ ಇವರ್ಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏಪಜುಡಿಸಿದದು 
ವಿಶವೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರ ಜಿೇವನದಲೊಲಿ ಫೇಟೆೊೇಗ್ರಫಿ 
ಹಾಸ್ಹೆೊಕ್ಕೆದೆ. ಮನ್ಷ್ಯನ ನೆನಪು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರಲ್ದೆ. ಆದರೆ, 
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ಭ ಸಮಾರಂಭಗಳ 
ಫೇಟೆೊೇಗಳನ್ನು ಒಮೆ್ಮ ತೆಗೆದ್ ನೆೊೇಡಿದಾಗ ಸಮಾರಂಭದ 
ಸಂಭ್ರಮ ಮನಸಿಸೆನಲ್ಲಿ ಮೊಡಲ್ದೆ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್. 

ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಪ್ರಸನನುಕ್ಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತಿಹಾಸ 
ಮತ್್ತ ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನ ಮಧೆ್ಯ ಇರ್ವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೆೊೇಷದ 
ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಡಿಯ್ವ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಜು ನಿರಕೊಕೆ 
ಶಾಲಿ್ಯಘನಿೇಯ. ನಿೇವು ತೆಗೆಯ್ವ ಫೇಟೆೊೇಗಳು ಎಷೆೊಟ್ೇ 
ರನರಿಗೆ ಪೆ್ರೇರಣೆ ನಿೇಡಲ್ವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೆೊಂದರೆಯ 

ನಡ್ವೆಯೊ ಮತೆೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಸೆ್ಮೈಲ್ ಪಿಲಿೇಜ್ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿ 
ಫೇಟೆೊೇ ಸೆರೆ ಹಡಿದ್ ಬೆೇರೆಯವರ ಜಿೇವನವನ್ನು 
ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ವ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಜು ಮಹತವೆದಾದುಗಿದೆ ಎಂದ್ 
ಶಾಲಿ್ಯಘನಿೇಯ ಎಂದರ್.

ಛಾಯಾಗಾ್ರಹಕರ ಸಮ್ದಾಯ ಭವನಕಾಕೆಗಿ 
ಮಂರೊರಾಗಿರ್ವ ನಿವೆೇಶನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸಲ್ 

ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತಿನುಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್.
ದಾವಣಗೆರೆ ಛಾಯಾಗಾ್ರಹಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ತಿಪೆ್ಪೇಸಾವೆಮ್ ಎಸ್.ಆರ್ ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರ್.
ಅಸೆೊೇಸಿಯೆೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನನುಬಸವರಾರ್ ಎಚ್.ಕೆ. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದುರ್. ಕಾಯಜುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾರ್ಯ ವೃತಿ್ತಪರ 
ಛಾಯಾಗಾ್ರಹಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲಸೆನ್ 
ಗೆೊನಾವೆಲ್ವೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದಯ್ ವಿಡಿಯೇ 
ಮಾಲ್ೇಕರಾದ ಲಲ್ತಾಂರಲ್, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ವಿರಯಕ್ಮಾರ್ ಜಾಧವ್, ಎಸ್.ದ್ಗಗೆಪ್ಪ, ಬಾಬ್ ಜಿ.ಎಸ್. 
ಮತಿ್ತತರರಿದದುರ್.

ಮೊಬೆೈಲ್ ಬಿಟುಟ ಛಾಯಾಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ರೆರವಾರಲು ಕರೆ

ವಿಶವೆ ಛಾಯಾರ್ರಹಣ ದಿರಾಚರಣೆಯಲ್ಲೆ 
ಲೆೋ�ಕ್ಕೆರೆ ರಾರರಾಜ್

94816 71954

✦ PUBLIC RELATION OFFICER (PRO)
✦ MARKETING MANAGER
✦ MALE ATTENDER
✦ NURSES (Experienced Minimum 5 Years)

(Attractive salary with PF and ESI)
Drop your Bio-data on whats up number:

REQUIRED THE FOLLOWING 
FOR A REPUTED HOSPITAL

WANTED

ಮನ� ಕ�ಲಸಕ�ಕಿ ಬ�ೋಕಾಗಿದಾದಾರ�
ಮರೆಯಲ್ಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು 

ಮಹಳೆ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾಗಿರಬೆ�ಕು.

ಸೋಕ್ತ ಪರಿಚಯದೆೋೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಪಕ್ನಾಸಿ

96861 95326, 96861 95327

ಉತ್ತಮ ಸಾಲಗಾರರು ಸಿರುವುದು ಕಷಟವಾಗಿದೆ : ಎಸೆಸೆಸ್ 

ಬೆಲೆ ಇಳಿದರೋ ಪೆಟೆೋ್ರ�ಲ್ ಯಥಾಸಿಥಿತ್
(1ರೆ� ಪುಟದಿೆಂದ) ಬಹರಂಗ ಪಡಿಸಿಲಲಿ.

ಭಾರತವು ಆಮದ್ ಮಾಡಿಕೆೊಳುಳಿವ ಕಚಾಚಿ ತೆೈಲದ 
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯ್ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್  8ಕೆಕೆ 88 ಡಾಲರ್ 
ಆಗಿತ್್ತ. ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯ್ ಏಪಿ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ 102.97 
ಡಾಲರ್, ಮೆೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 109.51 ಡಾಲರ್, 
ರೊನ್ ನಲ್ಲಿ 116.01 ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್್ತ. ರ್ಲೆೈನಲ್ಲಿ 
105.49 ಡಾಲರ್, ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 97.40 ಡಾಲರ್ 
ಹಾಗೊ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವರೆಗೆ 92.87 ಡಾಲರ್ 
ಆಗಿದೆ.

ಈಗ ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಷಟ್ ಆಗ್ತಿ್ತಲಲಿ. 
ಡಿೇಸೆಲ್  ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಷಟ್ವಿಲಲಿದ ಸಿಥೆತಿ ತಲ್ಪಲ್ 
ತ್ಸ್ ಸಮಯ ಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಬ್ಬರ್ 
ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ. ಐದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ವ ನಷಟ್ವನ್ನು 
ಸರಿದೊಗಿಸಿಕೆೊಳಳಿಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕೆೊಡ್ವ ಕಾರಣ, ತಕ್ಷಣಕೆಕೆ ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್, 
ಡಿೇಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲ್ಕ್ಕೆಲಲಿ ಎಂದ್ ಮೊಲಗಳು 
ಹೆೇಳಿವೆ.

ಸಕಾಜುರಿ ಸಾವೆಮ್ಯದ ತೆೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 

ತೆೈಲ ಬೆಲೆ ಪರಿಷಕೆರಣೆ ಮಾಡಲ್ ಅವಕಾಶ ಹೆೊಂದಿವೆ. 
ಆದರೆ, ಕಳೆದ 158 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ 
ಪರಿಷಕೆರಣೆ ಮಾಡಿಲಲಿ.

ಒಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರತಿ ಲ್ೇಟರ್ ಡಿೇಸೆಲ್ ನಿಂದ 20-25 ರೊ. ಹಾಗೊ 
ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್ ನಿಂದ 14-18 ರೊ.ಗಳ ನಷಟ್ವಾಗಿತ್್ತ. 
ಈಗಲೊ ಡಿೇಸೆಲ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಷಟ್ವಾಗ್ತಿ್ತದೆ. 
ಹೇಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕೆಕೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲಲಿ.

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಜುರ ಏಪಿ್ರಲ್ 6ರಂದ್ ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್ 
ಹಾಗೊ ಡಿೇಸೆಲ್ ಮೆೇಲ್ನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 
ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸಿತ್್ತ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಣದ್ಬ್ಬರ 
ನಿಯಂತಿ್ರಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್ ಹಾಗೊ ಡಿೇಸೆಲ್ 
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ.

ರೊನ್ ಚತ್ಥಜುದಲ್ಲಿ ಸಕಾಜುರಿ ಸಾವೆಮ್ಯದ ತೆೈಲ 
ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟಾಟ್ರೆ 18,480 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ. 
ನಷಟ್ ಅನ್ಭವಿಸಿದದುವು. ಮೊದಲ್ ಈ ನಷಟ್ವನ್ನು ಸರಿ 
ದೊಗಿಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕ್ದೆ ಎಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಹೆೇಳಿದಾದುರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 11- ಓಬೆೇನಹಳಿಳಿ 
ಕಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್್ತ ಸಿದದುನೊರ್ ನಾಗರಾರಚಾರ್ 
ಅವರ 30ನೆೇ ವಷಜುದ ರೆೈತ ಹ್ತಾತ್ಮರ 
ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆನಗೆೊೇಡ್ ಬಳಿಯ 
ಹ್ತಾತ್ಮರ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 
13 ರಂದ್ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30ಕೆಕೆ ಆಚರಿಸ 
ಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ರೆೈತ ಹ್ತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾಥಜು 
ಸಮ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಜಿ. ಪುಟಟ್ಸಾವೆಮ್ ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, 
ಸಾಣೆೇಹಳಿಳಿಯ ಡಾ.ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾಯಜು 
ಸಾವೆಮ್ೇಜಿ ಕಾಯಜುಕ್ರಮದ ಸಾನಿನುಧ್ಯ ವಹಸಲ್ದಾದುರೆ. 
ಸಮ್ತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ನಂರ್ಂಡಪ್ಪ,  ಸಂಸದ 
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದುೇಶವೆರ, ಶಾಸಕರ್ಗಳಾದ  ಶಾಮನೊರ್ 
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್, ಪ್ರ.ಎನ್.
ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮೊೇಹನ್ 

ಕ್ಮಾರ್ ಕೆೊಂಡಜಿಜಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿೇನ್, 
ಕೆೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.
ಬಸವರಾರನಾಯಕೆ, ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ 
ಕಾಪಸಿ, ಎಸಿ್ಪ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್ ಇತರರ್ 
ಆಗಮ್ಸಲ್ದಾದುರೆ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಸ್ಮಾರ್ 25 ಲಕ್ಷ ರೊ. ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ 
ಸಮಾಧಿ ನಿಮ್ಜುಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮ್ದಾಯ ಭವನ, 
ಕೆೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾಜುಣಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಅನ್ದಾನ 
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ರನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ರೆೈತ ಮ್ಖಂಡರ್ಗಳಾದ 
ಹೆಚ್.ಕೆ. ಲ್ಂಗರಾರ್, ಕಕಕೆರಗೆೊಳಳಿ ಕಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ, 
ಆವರಗೆರೆ ರ್ದ್ರಮ್ನಿ, ತ್ಂಬಿಗೆರೆ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, 
ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶಿವಕ್ಮಾರ್, ಚಿನನುಸಮ್ದ್ರದ 
ಶೆೇಖರನಾಯಕೆ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರ್.

ಆನಗೆೋ�ಡಿನಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ರೆೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿರಾಚರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11- ವಾಲ್ ಕೆಲಿ್ಯೈಂಬಿಗ್ (ಕ್್ರೇಡಾರೆೊೇಹಣ) ಸ್ಪಧೆಜುಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಇಬ್ಬರ್  ಕ್್ರೇಡಾಪಟ್ಗಳು 
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್್ರೇಡಾರೆೊೇಹಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಗೆ ಆಯೆಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ ಎಂದ್ ರನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷಿಟ್್ೇಯ 
ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮ್ ತರಬೆೇತ್ದಾರ ಅಸ್ಮತ್  ಉಲಾಲಿ ಪಿ.ಎಲ್.ಕೆ. ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿಂದ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಿಂದ 14ರ ವರೆಗೆ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ 26ನೆೇ ನಾ್ಯಷನಲ್ ಸೆೊ್ಪೇಟ್ಸೆಜು ಕೆಲಿೈಂಬಿಂಗ್ ಸ್ಪಧೆಜುಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ರೊ್ಯನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನ್ಷ್ ಜೆ. ಬೆಳಿಳಿ 
ಪದಕವನ್ನು ಹಾಗೊ ಸಬ್ ರೊ್ಯನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಛಾಣಸ್ಯ ಡಿ.ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್್ರೇಡಾರೆೊೇಹಣ 
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಗೆ ಆಯೆಕೆಯಾಗಿದಾದುರೆ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್. ಪತಿ್ರಕಾಗೆೊೇಷಿ್ಠ ಯಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಾದ ಧನ್ಷ್ ಜೆ. 
ಛಾಣಸ್ಯ ಡಿ., ರಕ್್ಷತಾ, ಪವಿತ್ರ, ಗಂಗಾ ವೆೈಷ್ಣವಿ, ವಿೇರೆೇಶ್, ಪಿ್ರೇತಮ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರ್.

ವಾಲ್ ಕೆಲೆಯೂೈೆಂಬಿಗ್ : ಇಬ್ರು ಏಷ್ಯನ್ ಚಾೆಂಪಯನ್ ಶಿಪ್ ಗೆ ಆಯ್ಕ

ಐಐಟಿ, ಜೆಇಇ ಅಡಾವೆನ್ಸೆ ನಲ್ಲೆ ಸಾಧರೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11 - ಐಐಟ್ / 

ಜೆಇಇ ಅಡಾವೆನ್ಸೆ  ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ದಿ ಟ್ೇಮ್ 
ಅಕಾಡೆಮ್ಯ ಸ್ಪಿ್ರತಾ ಕೆ.ಸಿ ರಾ್ಯಂಕ್ -
1395 ಹಾಗೊ ಸೌರವ್ ಪಿ. 
ಮ್ಡದೆೇವಣ್ಣನವರ್, ಎಐಆರ್ -5767 
ರಾ್ಯಂಕ್  ಗಳಿಸಿದಾದುರೆ.  ಸಾಧನೆಗೆೈದ 

ವಿದಾ್ಯರ್ಜುಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಂಶ್ಪಾಲರಾದ ಮಂರಪ್ಪ ಕೆ.ಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ ದಿ ಟ್ೇಮ್ 
ಅಕಾಡೆಮ್ ಎಸ್.ವಿ.ವಿ.ಆರ್ ನಾಗಭೊಷಣಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ ಮ್ಖ್ಯಸಥೆರ್, 
ಕಾಯಜುದಶಿಜು ದಿ ಟ್ೇಮ್ ಅಕಾಡೆಮ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದುರೆ. 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 11- ಕಣೊ್ಣರ್ ಸೆೊ್ಪೇಟ್ಸೆಜು 
ಅಕಾಡೆಮ್ ರಾಣೆೇಬೆನೊನುರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ ಏಪಜುಡಿ 
ಸಲಾಗಿದದು ಕನಾಜುಟಕ ಸೆಟ್ೇಟ್ ಓಪನ್  ರಾ್ಯಪಿಡ್  
ಚೆಸ್ ಟೊನಜುಮೆಂಟ್ ಪಂದಾ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ 12 
ವಷಜುದ ಒಳಗಿನ ವಯೇಮ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರನ್ಯ 
ವೆೈ. ಎಮ್. ದಿವೆತಿೇಯ ಸಾಥೆನ ಪಡೆದಿದಾದುಳೆ. 

ವೆೈ.ಎಮ್. ಸೌಜನ್ಯಗೆ ದಿವೆತ್�ಯ ಸಾಥಿನ

ಜಿಲಾಲೆ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪ್ರತ್ಭಟರೆ, 
ಆಕೆೋ್ರ�ಶ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 11 - ರಾರ್ಯ ಸಕಾಜುರ 
ತನನು ಸಾಧನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೆೊಡ್ಡಬಳಾಳಿಪುರ 
ದಲ್ಲಿ ರನಸ್ಪಂದನಾ ಸಮಾವೆೇಶ 
ಹಮ್್ಮಕೆೊಂಡಿದ್ದು, ರನಸ್ಪಂದನಾ ಸಮಾವೆೇಶ 
ನಡೆಸ್ವುದಕ್ಕೆಂತ ರನವೆೇದನೆ ಸಮಾವೆೇಶ 
ವನ್ನು ನಡೆಸಬೆೇಕಾಗಿತ್್ತ ಎಂದ್ ಜಿಲಾಲಿ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಆಗ್ರಹಸಿದೆ.

ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿನೆನು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 
ನಡೆಸಿ ರಾರ್ಯ ಸಕಾಜುರದ ವಿರ್ದಧಿ ಆಕೆೊ್ರೇಶ ಹೆೊರ ಹಾಕ್ದರ್.

ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಜುದಶಿಜು ದಿನೆೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ರಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಕೆಲಸ ಆಗಬೆೇಕಾದರೊ 
ಸಹ ಶೆೇ.40ರಷ್ಟ್ ಲಂಚ ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇಂದ್ 
ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಬಂದ್ ನಷಟ್ ಉಂಟಾಗಿದದುರೊ ಸಹ 
ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಕೆೊಳಳಿದೆೇ ಸಾವಿರಾರ್ ಕೆೊೇಟ್ 
ಸಕಾಜುರದ ಬೆೊಕಕೆಸಕೆಕೆ ನಷಟ್ ಉಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಜುಕ್ರಮ 
ಆಯೇಜಿಸಿರ್ವುದಕೆಕೆ ಆಕೆೊ್ರೇಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರ್.

ಬೆಂಗಳೂರ್ ಮ್ಳುಗಿದದುರೊ ಸಹ ಇಂತಹ 
ಕಾಯಜುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೇಜಿಸ್ತಿ್ತರ್ವುದಕೆಕೆ ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ 
ಎ.ನಾಗರಾಜ್ ಖಂಡಿಸಿದರ್.

ಪಾಲ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಜಿ.ಎಸ್.
ಮಂರ್ನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿ 
ಗೆ ರನರ ಬಗೆಗೆಯಾಗಲ್ೇ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಬಗೆಗೆಯಾ 
ಗಲ್ೇ ಚಿಂತನೆ ಇಲಲಿ. ರಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷೆೊಟ್ಂದ್ 
ಅನಾವೃಷಿಟ್ ಆಗಿದದುರೊ ಸಹ ಒಂದೆೇ 
ರೊಪಾಯಿ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡದೆೇ ಸಮಾವೆೇಶ 
ಮಾಡಲ  ್ಮಾತ್ರ ಸಿೇಮ್ತವಾಗಿದಾದುರ ೆಎಂದರ .್

ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಪರಶ್ ರಾಮ್ 
ಮಾಗಾನಹಳಿಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರ್ ಆಯೇ 
ಜಿಸಿರ್ವ ರನಸ್ಪಂದನೆ ಕಾಯಜುಕ್ರಮವಲಲಿ ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿ 
ರಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ರನವೆೇದನೆ ಇದದುರೊ ಸಹ ಸಮಾವೆೇಶ ಮಾಡ್ವ 
ಬಿಜೆಪಿ ಮ್ಕ್ತ ಕನಾಜುಟಕ ಮಾಡೆೊೇಣ ಎಂದ್ ಕರೆ ನಿೇಡಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭಜುದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯಜುದಶಿಜು ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ.ಶಿವಕ್ಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹ್ಮದ್ 
ಸಮ್ೇವುಲಾಲಿ, ಕಾಡಜಿಜಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಹರಿೇಶ್ ಕೆ.ಎಲ್.ಬಸಾಪುರ, 
ಶಿ್ರೇಕಾಂತ್ ಬಗರೆ, ಡೆೊೇಲ್ ಚಂದ್್ರ, ಅಲೆಕಾಸೆಂಡರ್, 
ಯ್ವರಾಜ್, ಸತಿೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ್, ಶಿ್ರೇಮತಿ ರಾಜೆೇಶವೆರಿ, ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಸ್ನಿೇತಾ ಭಿೇಮಣ್ಣ ಮತಿ್ತತರರಿದದುರ್.

ಜನಸ್ಪೆಂದರೆಯಲಲೆ, ಜನವೆ�ದರೆ

SAMYAK CERAMICS
# 646/3P, HADADI ROAD, NEAR UDAY 
SUPER BAZAR, DAVANGERE-577005.

PHONE : 98803 66119

1) SALESMAN – 3 NO.S
 (EXPRERIENCED IN ANY MARKETING FIELD)

2) ACCOUNTANT (LADIES OR GENTS)

3) OFFICE SALESMAN – 2 NO.S
 (INSHOP MARKETING)

4) OFFICE BOYS – 2 NO.S
5) WATCHMAN – 1 NO.S

WANTED

ಚಿನ್ಮಯಿರಾಜ್ ಗೆ ಜೆಇಇ 
ಪರಿ�ಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ 53ರೆ� ರಾ್ಯೆಂಕ್ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 11 - 
ಜೆ.ಇ.ಇ ಅಡಾವೆನಸೆಡ್ ಪರಿೇಕೆ್ಷ 
ಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮಾಗನೊರ್ 
ಬಸಪ್ಪ ಕಾಲೆೇಜಿನ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಜು ಚಿನ್ಮಯಿರಾಜ್ 
ಎನ್ ಪಿ ರಾಷಟ್್ ಮಟಟ್ದಲ್ಲಿ 
ಎಐಆರ್  53 ನೆೇ ರಾ್ಯಂಕ್  ಪಡೆದಿದಾದುರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಟಿ. ಗೀಪಗಂಡನಹಳ್ಳಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆ ನಾಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೆಕಿನ ಟಿ.ಗೆ್�ಪಗೆ್ಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಾರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೆ 2022-23 ನೆ� 
ಸಾಲ್ಗೆ 15ನೆ� ಹಣಕಾಸು ಯ�ಜನೆಯ ಕಿರಾಯಾ ಯ�ಜನೆಯಂತೆ ಗಾರಾ.ಪಂ. ವಾಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲಾಲೆ ನಿವ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ 
ಖರ�ದಿ ಮತುತಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿ�ರನ ಮ�ಟಾರ್ ದುರಸ್ತಿ ನಿವ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮ�ಟರ್, ಪೆೈಪ್ ಗಳು ಹಾಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮತುತಿ ಕೆೈ ಪಂಪ್  ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ  ಖರ�ದಿಗಾಗಿ ಮತುತಿ ಘನ ತಾಯಾಜಯಾ ಸಂಗರಾಹಣೆ, ಟೆರಾೈ ಸೆೈಕಲ್ ಮತುತಿ ಪುಶ್ ಕಾರ್್ವ   
ಖರ�ದಿ ಹಾಗ್ ಮನೆ ಮನೆಗಳ್ಂದ ವಂಗಡಿಸ್ದ ತಾಯಾಜಯಾ ಸಂಗರಾಹಣೆ ಮಾಡಲು ಪಾಲೆಸ್್ಟಕ್ ಬಕೆರ್ ಗಳ ಹಾಗ್ ಘನ ತಾಯಾಜಯಾ 
ಸಂಗರಾಹಣೆ ಸ್ಬ್ಂದಿಗಳ್ಗೆ ಸಮವಸತಿ್ರ, ಗಮ್ ಬ್ರ್  ಸಾಮಗಿರಾ ಖರ�ದಿ ಅನುಷಾಠಾನಕಾಕಾಗಿ ನೆ್�ಂದಾಯಿತ ಅಹ್ವ ಎಲೆಕಿ್ಟ್ರಕಲ್ಸ್ 
ಸರಬರಾಜುದಾರರಂದ ಕನಾ್ವಟಕ ಸಾವ್ವಜನಿಕ ಸಂಗರಾಹಣೆಗಳಲ್ಲೆ ಪಾರದರ್ವಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ಮತುತಿ ನಿಯಮಗಳು 
2000 ರಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಗಳ (KW-1) ನಿಯಮಾವಳ್ಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದುದು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು 
ಗಾರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೆ�ರಯಲ್ಲೆ ಕಛೆ�ರಯ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅಜಿ್ವ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲೆಸಬಹುದಾಗಿರುತತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಟಿ.ಗೆ್ಪಗೆ್�ಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೆ�ರಯಲ್ಲೆ ಸಂಪ್ವಕಿಸಬಹುದು.  

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಗಾ್ರ.ಪಂ ತಿ 15 ನ�ೇಹಣಕಾಸು  /ಸಿಆರ್/     /2022-23                 ದಿನಾಂಕ: 07-09-2022

ಟಂಡರ್ ಪರಾಕಟಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ

ತಾಲ್ಲೂಕು : ರ್ಯಾಮತಿ  ಜಿಲ್ಲೂ : ದಾವಣಗೆರೆ

ಕ್ರ.
ಸಂ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹ�ಸರು
ಟ�ಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ   
(ರೂ. ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಷರಾ

1
ಟಿ.ಗ�ೂೇಪಗ�ೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಯಾಪ್್ತಯ ಗಾ್ರಮಗಳ 
ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಮೊೇಟಾರ್ ದುರಸಿ್ತ ನವ್ವಹಣ�ಗಾಗಿ 

105414=00

2
ಟಿ.ಗ�ೂೇಪಗ�ೂಂಡನಹಳ್ಳಿ  ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಯಾಪ್್ತಯ  
ಘನ ತಾಯಾಜಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣ, ಟ�್ರೈ ಸ�ೈಕಲ್ ಮತು್ತ ಪುಶ್ ಕಾರ್್ವ ಖರಿೇದಿ

100000=00

3
ಟಿ.ಗ�ೂೇಪಗ�ೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಯಾಪ್್ತಯ ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ/
ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲ�ೂೇನಗಳ್ಗ�  ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ನವ್ವಹಣ�ಗಾಗಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಖರಿೇದಿ

472000=00

4
ಟಿ.ಗ�ೂೇಪಗ�ೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಯಾಪ್್ತಯ  ಎಲಾಲಿ ಮನ� ಮನ�ಗಳ್ಂದ 
ವಂಗಡಿಸಿದ ತಾಯಾಜಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣ� ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಸಿ್ಟಕ್ ಬಕ�ರ್ ಗಳ ಖರಿೇದಿ

150000=00

5
ಟಿ.ಗ�ೂೇಪಗ�ೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಯಾಪ್್ತಯ  ಘನ ತಾಯಾಜಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣ 
ಸಿಬ್ಂದಿಗಳ್ಗ� ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಗಮ್ ಬೂರ್  ಸಾಮಗಿ್ರ ಖರಿೇದಿ

121836=00

1]  ಖಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಕೆ್ನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 07-09-2022 ರಂದ 09-09-2022 ರವರೆಗೆ  
ಅಜಿ್ವ ರುಲಕಾ 100/- ಹಣವನುನು ನಿ�ಡಿ ಖಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನುನು ಪಡೆಯತಕಕಾದುದು.

2]  ಭತಿ್ವ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನುನು ಸಲ್ಲೆಸುವ ಕೆ್ನೆಯ ದಿನಾಂಕ :  12-09-2022. ಅಪರಾಹನು 1 ಗಂಟೆರವರೆಗೆ
3]  ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ಕೆ್ನೆಯ ದಿನಾಂಕ; 13-09-2022ರ 1 ಗಂಟೆರವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
4]  ಇ.ಎಂ. ಡಿ. ಮತತಿ ಶೆ�.2.5% 

 ಸಹಿ/- ಅಧಯಾಕ್ಷರು
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಟಿ.ಗ�ೂೇಪಗ�ೂಂಡನಹಳ್ಳಿ

 ಸಹಿ/- ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಟಿ.ಗ�ೂೇಪಗ�ೂಂಡನಹಳ್ಳಿ

ರಾಳೆ ರಣಪತ್ ಹೆೋ�ಮ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.11- ನಗರದ ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ 

ಬಳಿಯ ಶಿ್ರೇ ವರಸಿದಿಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು 
ದಿನಾಂಕ 13 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30 ರಿಂದ 
ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷಟ್ಹರ 
ಚತ್ರ್ಜು ಪ್ರಯ್ಕ್ತ ಶಿ್ರೇ ಗಣಪತಿ ಹೆೊೇಮವನ್ನು 
ಹಮ್್ಮಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಅಚಜುಕರ್ಗಳಾದ ಗಿರಿೇಶ್  
ನಾಡಿಗೆೇರ, ಶಿ್ರೇಪಾದ್ ಭಟ್  ದೆೇಶಪಾಂಡೆ (ಹಳೆೇ 
ಕಡೆಲಿೆಬಾಳು) ಅವರ್ಗಳು ಪೌರೆೊೇಹತ್ಯ ವಹಸ್ವರ್.
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