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ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುಗನಾ, ಹಾವೆೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಗದಗ ಜಿಲೆಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಜಿ ಕೆರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲುಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಕೆ್�ಡಿ ಬಿದ್ದಿದುದಿ,  ಕಳೆದ ನಾಲೆಕುೈದು ದ್ನಗಳಂದ ಸ್ಥಳ�ಯರು ಹಾಗ್  ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವ�ಕಿಷಿಸಿ, 
ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದಾದಿರೆ. ಜಿಲೆಲೂಯ ಅತ್ಂತ ದೆ್ಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ಕೆರೆ, ಸುಮಾರು  800 ಎಕರೆ ವಸಿತಿ�ಣ್ಣ ಹೆ್ಂದ್ದೆ. 22 ಕೆರೆಗಳ ಏತ ನ�ರಾವರಿ ಅಣಜಿ ಕೆರೆ

ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಅಡಿ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಮ್ಲಕ ನ�ರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತುತಿ. ಇದ್�ಗ ಸತತ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕೆರೆ ಭತ್್ಣಯಾಗಿದೆ. ಅಣಜಿ ಹಾಗ್ ಅಕಕು ಪಕಕುದ ಗಾ್ರಮಸ್ಥರು ಕೆರೆಗೆ ಪೂಜೆ 
ಸಲ್ಲೂಸಿದರೆ, ಯುವಕರು ಬೆೈಕ್ ತೆ್ಳೆಯುತಾತಿ, ಮಿ�ನು ಹಿಡಿಯತಾತಿ, ನ�ರಿನಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದಾದಿರೆ.

ಚಿತ್ರ:  ರಫೇಕ್, ಜನತಾವಾಣಿ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 12 - ಚುನಾವಣಾ 
ಮಾಂತ್್ರಕ ಪ್ರಶಾಂತ್  ಕಿಶೆ್�ರ್ ಮುಂಬರುವ 
ರಾಜ್ ವಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲೂ ಜಡೆಿಎಸ್ 
ಪರವಾಗಿ ಕಲೆಸ ಮಾಡಲ್ದಾದಿರ ೆ ಎಂದು 
ಮ್ಲಗಳು ತ್ಳಸಿವ.ೆ

2023 ರಲ್ಲೂ ನಡಯೆಲ್ರುವ ವಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸ್ಂತ ಶಕಿತಿ ಮ�ಲೆ 
ಅಧಿಕಾರಕೆಕು ಬರಲು ಪರಿಶ್ರಮಪಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಮಂತ್್ರ ಹಚೆ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸಾ್ಮಿಗ ೆ ಚುನಾವಣಾ 
ತಂತ್ರಗಾರಿಕಯೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೆ್�ರ್ 
ಕೆೈಜೆ್�ಡಿಸಲ್ದಾದಿರ.ೆ 

ತಲೆಂಗಾಣ ಮುಖ್ಮಂತ್್ರ. ಕ.ೆ ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ್ 
ರಾವ್, ಕನಾ್ಣಟಕದಲ್ಲೂ ಜಡೆಿಎಸ್ ಪಕಷಿವನು್ನ ಅಧಿಕಾರಕೆಕು 
ತರಬೆ�ಕಂೆಬ ಮಹದಾಸಯೆಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೆ್�ರ್ 
ಅವರನು್ನ ಆ ಪಕಷಿದ ಪರವಾಗಿ ಕಲೆಸ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಸ್ಚಿಸಿದಾದಿರ.ೆ 

ನನೆ್ನ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲೂ ಕುಮಾರಸಾ್ಮಿ ಅವರು 
ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ್ ರಾವ್ ಅವರನು್ನ ಭೆ�ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 

ಮ್ರು ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಕತಿ ರಾಜಕಿ�ಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಚರೆ್ಣ ಮಾಡಿದ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ಚುನಾ 
ವಣಾ ಮಾಂತ್್ರಕನಗ ೆ ಉಸುತಿವಾರಿ ವಹಿಸಲು 
ತ್�ಮಾ್ಣನ ತಗೆದೆುಕೆ್ಂಡಿದಾದಿರನೆ್ನಲಾಗಿದ.ೆ 

ಕನಾ್ಣಟಕದಲ್ಲೂ ನ�ವು ಸ್ತಂತ್ರವಾಗಿ 
ಅಧಿಕಾರಕೆಕು ಬರಬೆ�ಕು, ನಮಗೆ 
ರಾಜಕಿ�ಯವಾಗಿ ನಾನು ಎಲಲೂ ರಿ�ತ್ಯ 

ಸಹಕಾರ ಕೆ್ಡುತೆತಿ�ನ ೆ ಎಂಬ ಭರವಸ ೆ ಕುಮಾರಸಾ್ಮಿ 
ಅವರಿಗ ೆನ�ಡಿರುವ ರಾವ್, ನ�ವು ಯಾವುದೆ� ರಾಷ್ಟ್�ಯ 
ಪಕಷಿದ ಜೆ್ತ ೆಕೆೈ ಜೆ್�ಡಿಸಬೆ�ಡಿ. 

ರೆೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೆ್�ರಾಟ ನಡಸೆಿರುವ ಕುಟುಂಬ 
ಜನರ ಸೆ�ವ ೆ ಮಾಡಬೆ�ಕು. ಇದಕೆಕು ಮನಃಪೂವ್ಣಕವಾಗಿ 
ನಮ್ಮ ಜೆ್ತ ೆ ಕೆೈಜೆ್�ಡಿಸುತೆತಿ�ನ.ೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೆ್�ರ್ 
ಅವರ ಸಹಕಾರ ಪಡದೆುಕೆ್ಳಳಿ, ಸದ್ಕೆಕು ಅವರು, ನಮ್ಮ 
ಸಲಹಗೆಾರರಾಗಿದಾದಿರ.ೆ ನಾನೆ� ಅವರಿಗ ೆ ಚುನಾವಣಯೆ 
ಬಗೆಗೆ ಎಲಲೂವನ್್ನ ಹೆ�ಳ ವಹಿಸಿಕೆ್ಡುತೆತಿ�ನ ೆಎಂದು ರಾವ್ 
ಹೆ�ಳದಾದಿರ.ೆ ನನ್ನ ಸಲಹ ೆಮ�ರಗೆ ೆಅವರು ಇತ್ತಿ�ರಗೆ ೆನಡದೆ 
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲೂ 

ಚುರಾವಣಾ ಪರಿಣಿತನನುನು ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ರವಾನಿಸಲ್ರುವ ರಾವ್ 

ಜೆಡಿಎಸ್  ಪರ ಕಿಶೊೇರ್ ಕೆಲಸ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ 12 - ಕೃಷ ಬಳೆಗೆಳಗೆ 
ಕನಷ್ಠ ಬಂೆಬಲ ಬಲೆ ೆ (ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.) 
ಕೆ್ಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸ ೆ ನ�ಡಿ ಕ್ರಮ 
ತಗೆದೆುಕೆ್ಳಳಿದ ಕೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದ್ ಸಕಾ್ಣರ, ಈಗ 
ರೆೈತರಿಗ ೆ ನ�ಡುವ ಉಚಿತ ವದು್ತ್ 
ಕಸಿದುಕೆ್ಳುಳಿವ ಹುನಾ್ನರ ನಡಸೆಿದ ೆ ಎಂದು 
ಎ.ಐ.ಕ.ೆಕ.ೆಎಂ.ಎಸ್. ಕನಾ್ಣಟಕ ರಾಜ್ ಸಮಿತ್ 
ಅಧ್ಕಷಿ ಹಚೆ್.ವ. ದ್ವಾಕರ್ ಆರೆ್�ಪಿಸಿದರು.

ನಗರದ ರೆ್�ಟರಿ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲೂ 
ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದದಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರೆೈತ ಕೃಷ 
ಕಾಮಿ್ಣಕರ ಸಂಘಟನ ೆ (ಎಐಕಕೆಎೆಂಎಸ್) 
ಪ್ರಥಮ ಜಿಲಾಲೂ ಸಮಾವೆ�ಶದಲ್ಲೂ ಮುಖ್ 
ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವದು್ತ್ ಮಸ್ದಗೆ ೆ ವರೆ್�ಧ 
ವ್ಕತಿವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹಿನೆ್ನಲಯೆಲ್ಲೂ ಅದನು್ನ 
ಸಂಸತ್ ಸಮಿತ್ ಪರಿಶ�ಲನಗೆ ೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 
ಆದರ,ೆ ಸಮಿತ್ಯ್ ಹರೆೆಚ�ನ್ ಬದಲಾವಣೆ 
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ವಾಗದು. ರೆೈತರ ಹಿತ 

ರಕಷಿಣಗೆಾಗಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಹೆ್�ರಾಟ ಒಂದೆ� 
ಮಾಗ್ಣ ಎಂದವರು ಹೆ�ಳದರು.

ವದು್ತ್ ಮಸ್ದ ೆ ಜಾರಿಗ ೆ ಬಂದರೆ 
ರಾಜ್ದಲ್ಲೂರುವ 40 ಲಕಷಿ ಕೃಷ ಪಂಪ್ ಸಟೆ್ ಗಳಗೆ 
ದೆ್ರಯೆುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ ವದು್ತ್ ನಲಲೂಲ್ದ.ೆ 
ಪ್ರತ್ಯಂದರಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ 
ಮ�ದ್ ಸಕಾ್ಣರ, ವದು್ತ್ ವಲಯದ 
ಖಾಸಗಿ�ಕರಣಕೆಕು ಮುಂದಾಗಿದ ೆ ಎಂದು 
ತರಾಟಗೆ ೆತಗೆದೆುಕೆ್ಂಡರು.

ಮ�ದ್ ಸಕಾ್ಣರ ಉದ್ಮಿಗಳ 10 ಲಕಷಿ 
ಕೆ್�ಟಿ ರ್. ಸಾಲ ಮನಾ್ನ ಮಾಡಿದ.ೆ ಹಿ�ಗಾಗಿ 
ರೆೈತರ ಸಾಲ ಮನಾ್ನ ಮಾಡಿದರ,ೆ ದೆ�ಶಕೆಕು 
ಸಂಕಷ್ಟವಾಗಲ್ದ ೆ ಎಂಬ ನಪೆ ನ�ಡುವುದನು್ನ 
ನಲ್ಲೂಸಿ ಅನ್ನದಾತರ ಸಾಲ ಮನಾ್ನ ಮಾಡಬೆ�ಕು 
ಎಂದು ಒತಾತಿಯಸಿದರು.

ಇದರ ಜೆ್ತಗೆ ೆ ರೆೈತರ ಎಲಲೂ ಬಳೆಗೆಳಗೆ 
ಅದರ ವಚೆಚದ 1.5 ಪಟು್ಟ ಹಚೆಿಚನ ಬಂೆಬಲ ಬಲೆೆ 
ನ�ಡಿ ಖರಿ�ದ್ಸಬೆ�ಕು. ಕನಷ್ಠ ಬಂೆಬಲ ಬಲೆೆ 

ಕೆ್ಡುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದ ೆ ನ�ಡಿದದಿ ಭರವಸೆ 
ಯನು್ನ ಮ�ದ್ ಸಕಾ್ಣರ ಈಡೆ�ರಿಸಬೆ�ಕು 
ಎಂದು ದ್ವಾಕರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಕಷಿತ ೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಎಐಕಕೆಎೆಂಎಸ್  ಜಿಲಾಲೂ ಸಂರಾಲಕ ಮಧು 
ತೆ್ಗಲೆ�ರಿ, ಬಗರ್ ಹುಕುಕುಂ ಸಾಗುವಳ 
ದಾರರಿಗ ೆ ಹಕುಕು ಪತ್ರ ನ�ಡಬೆ�ಕು. ರಾಜ್ದಲ್ಲೂ 
ಜಾರಿಗ ೆತರಲಾಗಿರುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದಿಯನು್ನ 
ವಾಪಸ್ ಪಡಯೆಬೆ�ಕು. ಇದಕಾಕುಗಿ ರೆೈತ 
ಸಮುದಾಯ ಒಗಗೆಟಿ್ಟನ ಹೆ್�ರಾಟಕೆಕು 
ಸಜಾಜಾಗಬೆ�ಕು ಎಂದು ಕರ ೆನ�ಡಿದರು.

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನು್ನ ಎಸ್ ಯುಸಿಐ (ಸಿ) 
ಜಿಲಾಲೂ ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆೈದಾಳೆ 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.

ಕೆೇಂದ್ರದಿಂದ ರೆೈತರ ಉಚಿತ ವಿದು್ಯತ್ ಕಸಿಯುವ ಹುರಾನುರ
ಎಐಕೆಕೆಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹೆಚ್.ವಿ. ದಿವಾಕರ್ ತರಾಟೆ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ12- ರೆೈತರ, 
ಗಾ್ರಹಕರ ವದು್ತ್  ತ್ದುದಿಪಡಿ 
ಮಸ್ದ ೆ ಕಾಯ್ದಿ ಜಾರಿಗ ೆ ತರಬಾರ 
ದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲೂಂದು 
ಕನಾ್ಣಟಕ ರಾಜ್ ರೆೈತ ಸಂಘ 
ಹಾಗ್ ಹಸಿರು ಸೆ�ನ ೆಜಿಲಾಲೂ ಸಮಿತ್ 
ಯಂದ ಪ್ರತ್ಭಟನ ೆನಡಸೆಲಾಯತು.

ಉಪವಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕರೆ�ರಿ 
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನಯೆ 
ರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಕಷಿ ಹೆ್ನ್್ನರು 

ಮುನಯಪ್ಪ  ನೆ�ತೃತ್ದಲ್ಲೂ 
ಜಮಾಯಸಿದದಿ ಪ್ರತ್ಭಟನಾಕಾರರು, 
ವದು್ತ್  ತ್ದುದಿಪಡಿ ಮಸ್ದೆ 
ಕಾಯ್ದಿ ಜಾರಿ ವರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ 
ವ್ಕತಿಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ 
ಉಪವಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲಾಲೂಧಿಕಾರಿ 
ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ 
ಮ�ದ್ ಹಾಗ್ ಮುಖ್ಮಂತ್್ರ 
ಬಸವರಾಜ್ ಬೆ್ಮಾ್ಮಯ ಅವರಿಗೆ 
ಮನವ ಸಲ್ಲೂಸಿದರು.

ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಣರ ಈ ಹಿಂದೆ 
ರೆೈತ ವರೆ್�ಧಿ ಮ್ರು ಕೃಷ 
ಕಾಯ್ದಿಗಳನು್ನ ಜಾರಿಗ ೆ ತಂದ್ತುತಿ. 
ದಹೆಲ್ಯಲ್ಲೂ 1 ವಷ್ಣ 4 ತ್ಂಗಳು 
ರೆೈತರ ದ್�ಘ್ಣ ಕಾಲದ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ 
ಯ ಪರಿಣಾಮ ವಾಪಾಸ್  ಪಡದೆ್ದ.ೆ 
ಆ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ರೆೈತರ, ಜನಸಾ 
ಮಾನ್ರ ವರೆ್�ಧಿ ಕಾಯ್ದಿಯಂತಹ 
ವದು್ತ್ ಖಾಸಗಿ�ಕರಣ ಕಾಯ್ದಿ 
ಯ ನ್್ನ 

ವಿದು್ಯತ್  ತ್ದುದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 
ಕಾಯ್ದು ಜಾರಿಗೆ ವಿರೊೇಧ

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾ್ಪದರೆ ಶೆೇ.2.4ಕೆ್ಕ ಕುಸಿತ
ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 12 – ದೆ�ಶದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾ್ಪದನೆ ಜುಲೆೈ ತ್ಂಗಳಲ್ಲೂ 

ನಾಲುಕು ತ್ಂಗಳಲೆಲೂ� ಅತ್ ಕಡಿಮ ಶೆ�.2.4ಕೆಕು ಕುಸಿದ್ದೆ. ಉತಾ್ಪದನೆ, ವದು್ತ್ 
ಹಾಗ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಆಗಿರುವ ಕುಸಿತವೆ� ಇದಕೆಕು ಕಾರಣ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಚ್್ಣ ತ್ಂಗಳಲ್ಲೂ ಶೆ�.2.2ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದುದಿ ಈ 
ವಷ್ಣದ ಅತ್ ಕಡಿಮ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತುತಿ. 

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 12 – ಚಿಲಲೂರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗಸ್್ಟ ತ್ಂಗಳಲ್ಲೂ 
ಶೆ�.7ಕೆಕು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನೆ್ನಲೆ ಯಲ್ಲೂ ಈ ತ್ಂಗಳು ರಿಸವ್್ಣ ಬಾ್ಂಕ್ 
ಮತೆ್ತಿಂದು ಸುತ್ತಿನ ಬಡಿ್ಡ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ತೆ ಇದೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಶೆ�.2-6ರ ಮಿತ್ಯ ಒಳಗೆ ಇರಬೆ�ಕು ಎಂಬುದು 
ರಿಸವ್್ಣ ಬಾ್ಂಕ್ ಅಪೆ�ಕಿಷಿತ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಿಸವ್್ಣ ಬಾ್ಂಕ್ ಈಗಾಗಲೆ� 
140 ಮ್ಲಕ ಅಂಕಗಳಷು್ಟ ಬಡಿ್ಡ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 28ರಿಂದ 30ರ ನಡುವೆ ರಿಸವ್್ಣ ಬಾ್ಂಕ್ ನ ಹಣಕಾಸು 
ನ�ತ್ ಸಮಿತ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಆಗ ಬಡಿ್ಡ ದರ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು 
ನಧ್ಣರಿಸಲಾಗುವುದು.

ನವದಹೆಲ್, ಸ.ೆ 12 - ಈ ಹಿಂದ ೆಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಮವಸತಿ್ವಾಗಿದದಿ 
ಖಾಕಿ ಚಡಿ್ಡ ಸುಡುವ ಚಿತ್ರವಂದನು್ನ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಟಿ್�ಟ್ ಮಾಡಿದ.ೆ ಇದಕೆಕು 
ತ್�ಕಷಿ್ಣ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯ್ ನ�ಡಿರುವ ಬಿಜಪೆಿ, ಹಿಂಸಗೆ ೆಪ್ರರೆ್�ದನ ೆನ�ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
ಎಂದು ಆರೆ್�ಪಿಸಿದ.ೆ

ಭಾರತ್ ಜೆ್�ಡೆ್� ಯಾತೆ್ರಯ ಹಿನೆ್ನಲಯೆಲ್ಲೂ ಖಾಕಿ ಚಡಿ್ಡ ಸುಡುವ 
ಚಿತ್ರ ಟಿ್�ಟ್ ಮಾಡಿದದಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್, ದೆ�ಶವನು್ನ ದೆ್�ಷದ್ಂದ ಮುಕತಿಗೆ್ 
ಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೆ�ಳತುತಿ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಹಿಂಸಗೆ ೆ ಪ್ರರೆ್�ದನೆ 
ನ�ಡುತ್ತಿದ.ೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷಿದುದಿ. ಭಾರತ್ ತೆ್�ಡೆ್� ಯಾತೆ್ರ ಎಂದು ಬಿಜಪೆಿ 
ಟಿ�ಕಿಸಿದ.ೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ರಸಕತಿ ಯಾತೆ್ರ ನಡಸೆುತ್ತಿರುವ ಕೆ�ರಳ 

ರಿಸವ್ನಾ ಬಾ್ಯಂಕ್  
ಬಡಿಡಿ ದರ ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಖಾಕಿ ಚಡಿಡಿ ಸುಡುವ ಚಿತ್ರ 
ಟ್ೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.12- ನಗರಕೆಕು ಸಮಿ�ಪವರುವ ಏಳನೆ� ಕಲುಲೂ 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೂ ಚಿರತೆಯಂದು ಪ್ರತ್ಕಷಿವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸಿಸಿ ಕಾ್ಮರಾದಲ್ಲೂ 
ಸೆರೆಯಾಗಿದುದಿ, ಗಾ್ರಮಸ್ಥರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಠಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ್ಂದ ಗಾ್ರಮದ ಸುತತಿಮುತತಿಲ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚಿರತೆ 
ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳಲಾಗುತ್ತಿದುದಿ, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್್ರ ರಸೆತಿ 
ಪಕಕುದಲ್ಲೂರುವ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚಿರತೆ ಓಡಾಡಿದ ದೃಶ್ ಸಿಸಿ 
ಕಾ್ಮರಾದಲ್ಲೂ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾ್ಮರಾದಲ್ಲೂನ ದೃಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲಲೂ. 
ಆದರೆ ಪಾ್ರಣಿಯಂದು ಓಡಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಾ್ರಮಸ್ಥರು ಗಾ್ರಮ ಪಂರಾಯತ್ಗೆ ವಷಯ ತ್ಳಸಿದುದಿ, 
ಅರಣ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕೆಕು ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾ್ರಮಕೆಕು ತೆರಳ, 
ಪರಿಶ�ಲನೆ ನಡೆಸಿದಾದಿರೆ. ರಸೆತಿಯ ಪಕಕುದಲ್ಲೂರುವ 

ಏಳರೆೇ ಕಲುಲೆ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಚಿರತೆ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ : ಕಾ್ಯಮರಾದಲ್ಲೆ ಸೆರೆ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 12 - ಸೌರಶಕಿತಿ 
ಆಧರಿತ ಎಲೆಕಿ್ಟ್ಕ್ ಹೆದಾದಿರಿಗಳನು್ನ ಅಭಿ 
ವೃದ್್ಧಪಡಿಸಲು ಸಕಾ್ಣರ ಕಾಯ್ಣನ 
ವ್ಣಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಾರಿ ಹಾಗ್ 
ಬಸ್ ಗಳು ರಾಜ್್ಣ ಮಾಡಿ ಕೆ್ಳಳಿಬಹು 
ದು ಎಂದು ಕೆ�ಂದ್ರ ಹೆದಾದಿರಿ ಸಚಿವ 
ನತ್ನ್ ಗಡಕುರಿ ಹೆ�ಳದಾದಿರೆ. ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ 
ವಂದರಲ್ಲೂ ಮಾತ ನಾಡುತ್ತಿದದಿ ಅವರು, 
ವದು್ತ್ ಆಧರಿತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ವಸೆ್ಥ ಅಭಿ 
ವೃದ್್ಧಗೆ ಸಕಾ್ಣರ ಬಯಸಿದೆ ಎಂದ್ದಾದಿರೆ. 
ಸೌರ, ಪವನ ಆಧರಿತ ರಾಜಿ್ಣಂಗ್ 
ಮ್ಲಕ ಸಕಾ್ಣರ ವಾಹನಗಳಗೆ ವದು್ತ್ 
ಒದಗಿಸಲ್ದೆ ಎಂದವರು ಹೆ�ಳದಾದಿರೆ.

ವಿದು್ಯತ್ ಹೆದಾದುರಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ : ಗಡ್ಕರಿ

ನಿೇವು ನಮ್ಮನನುಗಲ್ ಎರಡು ವಷನಾಗಳೂ ಕಳೆದರೂ, ನಿಮ್ಮ ರೆನಪು ಸದಾ 
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದುದು,  ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇತ್ - ವಾತ್ಸಲ್ಯ - ಆದರನಾ - ಶಿಸು್ತ - ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆ 

ಮತು್ತ ರ್ರಮದ ಕಾಯಕತ್ವು ನಮಗೆಲಾಲೆ ಆದರನಾವಾಗಿವೆ. 
ನಿೇವು ತೊೇರಿದ ಸರಾ್ಮಗನಾದಲ್ಲೆ ಮುನನುಡೆಯುತ್್ತದೆದುೇವೆ. 

ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾಂತ್ ನಿೇಡಲ್ ಎಂದು ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಲಿಂ|| ಶ್ರೀ ಹಾಲ�ೋರೀಳ್  ಹ�ಚ್.ಬಿ. ಹನುಮಿಂತಪ್ಪನವರು

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

(ತೊೇಟದಮರೆ)

ಜನನ :
21-03-1951

ನಿಧನ :
13-09-2020ಉಸಿರು ಹೊೇದರೂ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿದ

✦  ಪತ್ನು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕಮಲಮ್ಮ ಹೆಚ್. ಬಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ
✦  ಮಕ್ಕಳಾದ : ಶಿ್ರೇ ಹಾಲೊೇಳ್  ತೊೇಟದ ಭಿೇಮೆೇಶ್. 
     ಶಿ್ರೇ ಹಾಲೊೇಳ್  ತೊೇಟದ ಬಸವರಾಜ್,  
     ಶಿ್ರೇ ಹಾಲೊೇಳ್  ತೊೇಟದ ಈರ್ರ್ ಹಾಗೂ ಸೊಸೆಯಂದಿರು, 
     ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು,  ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, 

ತ�ೋರೀಟದ ಮನ�ಯವರ ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಿಂಬ ವರ್ಗ ಹಾರೋ ನಿಟುವಳ್ಳಿ ಗಾ್ಮಸ್ಥರು

ಗೆ್ರ�ಟರ್ ನೆ್�ಯ್ಡ, ಸೆ. 12 - ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡುತ್ತಿರುವ 
ಚಮ್ಣ ಗಂಟು ರೆ್�ಗವನು್ನ (ಲ್ಂಪಿ ಸಿಕುನ್ ಡಿಸಿ�ಸ್) ತಡೆಯಲು ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಹಾಗ್ ರಾಜ್ ಸಕಾ್ಣರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದ್ ಹೆ�ಳದಾದಿರೆ.
ಚಮ್ಣ ಗಂಟು ರೆ್�ಗಕಾಕುಗಿ 

ದೆ�ಶ�ಯ ಲಸಿಕೆಯನು್ನ ಅಭಿವೃದ್್ಧ 
ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ 
ವಂದರಲ್ಲೂ ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡಿದದಿ ಪ್ರಧಾನ 
ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ಚಮ್ಣ ಗಂಟು ರೆ್�ಗ ವೆೈರಲ್ ಸೆ್�ಂಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 
ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲೂ ಜ್ರ, ಗುಳೆಳಿ ಉಂಟಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಸುಗಳು 
ಸಾವನ್ನಪ್್ಪವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಸಾವರಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಜುಲೆೈ 
ನಂತರದಲ್ಲೂ ಸಾವನ್ನಪಿ್ಪವೆ. ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸಾ್ಥನ, 

ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲೆನ ಚಮನಾ 
ಗಂಟು ರೊೇಗ ತಡೆಗೆ ಪ್ರಯತನು 

ರೊೇಗಕಾ್ಕಗಿ 
ದೆೇಶಿೇಯ ಲಸಿಕೆ 
ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 13, 20222

ಪ್ರಥಮ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ದಿ. ಎಂ.ಎ ಮೊೇಹನ್  ಕುಮಾರ್ 
ನ�ವು ನಮ್ಮನಗಲ್ ಇಂದ್ಗೆ ಒಂದು ವಷ್ಣವಾಯತು. 

ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೂರುವ ಹಾಗ್ ನ�ವು ಹಾಕಿಕೆ್ಟ್ಟ 
ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ

ಪತ್ನು : ತಾರಾ ಮೋಹನ್  ಕುಮಾರ್ 
ಪುತ್ರ : ಕಾರ್ತಿಕ್  .ಎಂ.

ನಾಯಕ್  ವಂಶಸ್ಥರು ಕುಪ್ಪೋಲೂರು ಹಾಗೂ 
ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ವನೆ್�ಬ ನಗರ 1ನೆ� ಮ�ನ್ , 4ನೆ� 
ಕಾ್ರಸ್  ನವಾಸಿ ಖಾ್ತ ಹಿಂದ್ಸಾ್ಥನ 
ಗಾಯಕರಾದ ದ್. ಮಾರುತ್ರಾವ್  
ಇನಾಂದಾರ್ ರವರ ಪತ್್ನ ಎಂ.ಶಾರದಮ್ಮ (83) 
ಇವರು ದ್ನಾಂಕ 11.9.2022ರ ಭಾನುವಾರ 
ರಾತ್್ರ ನಧನರಾದರು. ಮ್ವರು ಪ್ತ್ರರು, 
ಸೆ್ಸೆಯಂದ್ರು, ಮಮ್ಮಕಕುಳು ಹಾಗ್ ಅಪಾರ 
ಬಂಧು-ಬಳಗವನು್ನ ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಕಿ್ರಯ್ಯನು್ನ ದ್ನಾಂಕ 12.9.2022ರ  
ಸೆ್�ಮವಾರ ಬೆಳಗೆಗೆ ಪಿ.ಬಿ ರಸೆತಿಯಲ್ಲೂರುವ 
ವೆೈಕುಂಠಧಾಮದಲ್ಲೂ ನೆರವೆ�ರಿಸಲಾಯತು.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎಂ.ಶಾರದಮ್ಮ 
ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ವನೆ್�ಬನಗರ 1ನೆ� ಮ�ನ್, 12ನೆ� 
ಕಾ್ರಸ್ ವಾಸಿ ಬಿ. ಮ�ಹನ್  ಅವರ ಧಮ್ಣಪತ್್ನ 
ಶ್ರ�ಮತ್ ಯ�ಧಮ್ಮ (65) ಇವರು ದ್ನಾಂಕ 
12.09.2022ರ ಸೆ್�ಮವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 
ಕತ್ಣನಲ್ಲೂ ನದೆ್ರ ಹೆ್�ದರೆಂದು ತ್ಳಸಲು 
ವಷಾದ್ಸುತತಿವೆ. ಪತ್, ಮ್ವರು ಪ್ತ್ರರು, ಓವ್ಣ 
ಪ್ತ್್ರ, ಅಳಯ, ಸೆ್ಸೆಯಂದ್ರು ಮತುತಿ 
ಮಮ್ಮಕಕುಳು, ಸಹೆ್�ದರರು, ಸಹೆ್�ದರಿಯರು 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಕಿ್ರಯ್ಯನು್ನ ದ್ನಾಂಕ 
13.09.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ, 
ಎಸ್ .ಎಸ್  ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಹಿಂಭಾಗ ಹೆ್ಸ 
ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೂ ನೆರವೆ�ರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಯೇಧಮ್ಮ 
ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ ಕಾಯಿಪೆೇಟೆ ವಾಸಿಯಾದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬೆಣೆಣೆದೊೇಸೆ ಹೊೇಟೆಲ್ 
ಮಾಲ್ೇಕರಾದ ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣೆೇಶ್ (ಗುರುಬಸಪ್ಪ) ಇವರ ತಾಯಿಯವರಾದ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶರೀಲಮ್ಮ ಅವರು 

ದಿರಾಂಕ 12-09-2022ರ ಸೊೇಮವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 1-30ಕೆ್ಕ 
ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 88 ವಷನಾ 
ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, 

ಅಳಿಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನು  ಅಗಲ್ರುವ  ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯ್ಯನುನು ದಿರಾಂಕ 13-09-2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಗರದ ಬೂದಾಳ್ ರಸೆ್ತಯ ವಿೇರಶೆೈವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶಾಂತಪ್ಪ ಬೆಣೆಣೆದೊೇಸೆ ಹೊೇಟೆಲ್ ಮಾಲ್ೇಕರಾಗಿದದು 
ದಿ|| ಶಾಂತಪ್ಪರವರ ಧಮನಾಪತ್ನು ಕೆ. ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ ನಿಧನ

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವಗನಾ
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪುಷಾ್ಪ ಮತು್ತ ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣೆೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು, ಕೊೇತ್ನ್ ವಂರಸ್ಥರು.
ದೆೇವರಮನಿ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರರು, 
ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ದೆೇವರಮನಿ ವಂರಸ್ಥರು
ಮೊಬೆೈಲ್ :  97409 82882, 98458 35355

ರಾಳೆ ರಾಣೆೇಬೆನೂನುರಿನಲ್ಲೆ ಶಾಸಕರ ರೆೇತೃತ್ದಲ್ಲೆ 
ಗಣೆೇರ ವಿಸಜನಾರೆ ಅದೂಧಿರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ರಾಣೆ�ಬೆನ್್ನರು, ಸೆ.12- ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪೂಜಾರ ನೆ�ತೃತ್ದಲ್ಲೂ 
ವರಾಟ ಹಿಂದ್ ಮಹಾಸಭಾ ಪ್ರತ್ಷಾ್ಠಪಿಸಿದದಿ ಗಣಪತ್ ವಸಜ್ಣನಾ 
ಮರವಣಿಗೆಯು ನಾಡಿದುದಿ, ಬುಧವಾರ ಅದ್್ಧರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು 
ಸಮಿತ್ಯ ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ,  ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ ನಾಗರಾಜ ಪವಾರ್ ಇಂದು 
ಕರೆದ್ದದಿ ಪತ್್ರಕಾ ಗೆ್�ಷ್ಠಯಲ್ಲೂ ತ್ಳಸಿದರು.

ಅಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 10.30ಕೆಕು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಜಾನಪದ 
ಕಲಾತಂಡಗಳು, ವಾದ್ ಮ�ಳಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕಕುಳಗೆ 
ಮತುತಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರತೆ್�ಕ ಡಿಜೆ ಧ್ನವಧ್ಣಕ ವ್ವಸೆ್ಥ ಮಾಡಲಾಗಿದುದಿ, 
ನಗರದಾದ್ಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ರಾತ್್ರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್.ವ ಹೆ್�ಟೆಲ್ ಗೆ 
ಮುಕಾತಿಯಗೆ್ಳಳಿಲ್ದೆ. ನಂತರ ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದಾ್ರ ನದ್ಯಲ್ಲೂ ಗಣೆ�ಶ 
ವಸಜ್ಣನೆಯಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಪವಾರ್ ತ್ಳಸಿದರು. 

ಸಂಘಟನೆಯ ವವಧ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶವಪ್ತ್ರಪ್ಪ ಹರಿಯಾಳದ, 
ಪರಮ�ಶ ಗ್ಳಣ್ಣನವರ, ರಾಮಣ್ಣ ಕಾಕಿ, ಅನಲ ಸಿದಾದಿಳ, ನಾಗರಾಜ, 
ಅಮ�ಘ ಬದಾಮಿ, ಗಿರಿ�ಶ ಹುಗಿಗೆ, ನತಾ್ನಂದ ಕುಂದಾಪೂರ ಮತ್ತಿತರರಿದದಿರು.

ಎಲೆಲೆಡೆ ಅನನು ಸಂತಪನಾಣೆ: ಶಾಸಕರ ಹಲಗೆ�ರಿ ಅಭಿಮಾನ  ಶವಪ್ತ್ರಪ್ಪ 
ದೆ�ಸಾಯ ಮತ್ತಿತರರು ಮರವಣಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾಗ್ಣದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 12 
ಸಾವರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ಅನ್ನ ಸಂತಪ್ಣಣೆ ವ್ವಸೆ್ಥ ಮಾಡಿದಾದಿರೆ. 
ಪರಮ�ಶ ಗ್ಳಣ್ಣನವರ 35 ಸಾವರ ಬಾಳೆಹಣು್ಣ ವತರಿಸುವರು. ಕಮಿಟಿ 
ಯಂದ 1 ಲಕಷಿ ನ�ರಿನ ಪಾಕೆಟ್ ವತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ಜಗಳೂರು, ಸೆ.12- ಅತ್ಯಾದ ಸಾಲದ ಹೆ್ರೆಯಂದ 
ಕೆರೆಚ�ನಹಳಳಿ ಗಾ್ರಮದ ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಆತ್ಮಹತೆ್ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿದಾದಿರೆ. ನನೆ್ನ ಬೆಳಗೆಗೆ ತನ್ನ ಜಮಿ�ನು ಕಡೆ ಹೆ್�ಗಿ  
ಬರುತೆತಿ�ನೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳದದಿ ಮಂಜಣ್ಣ, ವಾಪಸ್  ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲಲೂ. 
ಜಮಿನನ ಬದುವನಲ್ಲೂರುವ ಮರವಂದಕೆಕು ಹಗಗೆ ದ್ಂದ ನೆ�ಣು 
ಬಿಗಿದುಕೆ್ಂಡು ಆತ್ಮಹತೆ್ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿದಾದಿರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದ್ನಗಳ 

ಹಿಂದೆ ಮಂಜಣ್ಣ ತನ್ನ ಜಮಿನನಲ್ಲೂ ದಾಳಂಬೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ 
ಒತಾತಿಸೆಯಂದ  ಬಾ್ಂಕಿ ನಲ್ಲೂ 3 ಲಕಷಿ ರ್. ಸಾಲ ಮಾಡಿದದಿ.  ಹೆ್ರ 
ಗಡೆಯ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡು ಒಟು್ಟ 13 ಲಕಷಿ ರ್. ಸಾಲ 
ಗಾರನಾಗಿದದಿ ಎನ್ನ ಲಾಗಿದೆ. ಜಗಳೂರು ಪೊಲ್�ಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಕ 
ರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  ಸ್ಥಳಕೆಕು  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಹೆ�ಶ್ ಹೆ್ಸಪೆ�ಟೆ, 
ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದ್ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡಿದದಿರು.

ಬೆಳೆ ನಷಟ : ಕೆಚೆ್ಚೇನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿ್ತ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ

ಜಗಳೂರ, ಸೆ.12- ಅಲೆಮಾರಿ 
ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಶ�ಘ್ರದಲ್ಲೂ ನವೆ�ಶನ ಕಲ್್ಪಸಲು 
ವ್ವಸೆ್ಥ ಮಾಡುತೆತಿ�ನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವ. 
ರಾಮಚಂದ್ರ  ಭರವಸೆ ನ�ಡಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ್ರವಲಯದಲ್ಲೂರುವ ಜಿ.
ಎಚ್. ಅಶ್ತ್್ಥ  ರೆಡಿ್ಡ ನಗರಕೆಕು ಗಾ್ರಮಾಂತರ 
ವದು್ತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ  ಟೌನ್  
ವಾ್ಪಿತಿಯ ವದು್ತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ  ರಾಲನೆ ನ�ಡಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಶ್ತ್ ರೆಡಿ್ಡ ನಗರಕೆಕು  ಹಲವಾರು 
ವಷ್ಣಗಳಂದ  ಮ್ಲಭ್ತ ಸೌಲಭ್ಗಳಂದ 

ವಂಚಿತವಾಗಿತುತಿ. ವದು್ತ್, ನ�ರು ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ಚರಂಡಿ, ಸಿಸಿ ರಸೆತಿ ಇಲಲೂದೆ ಜಿ�ವನ ನಡೆಸುವಂತಹ 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತುತಿ. ಆದರೆ ನಾನು 
ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಂದ ಮ�ಲೆ ಅಶ್ತ್್ಥ  ರೆಡಿ್ಡ ನಗರದ 
ಮನೆಗಳಗೆ ಹಕುಕುಪತ್ರ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಮ್ಲಭ್ತ 
ಸೌಲಭ್ಗಳನು್ನ ಕಲ್್ಪಸಿರುವೆ. ಎರಡನೆ� ಹಂತದಲ್ಲೂ 

ಹಕುಕುಪತ್ರಗಳನು್ನ   ಶ�ಘ್ರದಲ್ಲೂ ವತರಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದರು.

ಬೆಸಾಕುಂ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ಗಿರಿ�ಶ್ ನಾಯ್ಕು 
ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರಕೆಕು ಗಾ್ರಮಾಂತರ ವದು್ತ್ 
ಸರಬರಾಜಿನ ಬದಲಾಗಿ ಜಗಳೂರು ಟೌನ್ 
ವದು್ತ್  ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಸಕಾ್ಣರದ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷು್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದದಿರಿಂದ 
ವದು್ತ್  ಸಂಪಕ್ಣ ನ�ಡಲು ಸಾಧ್ವಾಗಿದೆ 
ಎಂದರು.

ಗಾ್ರಹಕರು ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು ಸರಿಯಾದ 
ಸಮಯಕೆಕು ವದು್ತ್ ಬಿಲ್ ಕಟು್ಟವ ಮುಖಾಂತರ 
ಬೆಸಾಕುಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೆ�ಕು. ಅದೆ� ರಿ�ತ್ 
ವದು್ತ್ ಸರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕೆಕು 
ತಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೆ್ಳಳಿಬೆ�ಕು  ಎಂದು ಸಲಹೆ 
ನ�ಡಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ಪ.ಪಂ. ಅಧ್ಕಷಿರಾದ 
ವಶಾಲಾಕಿಷಿ ಓಬಳೆ�ಶ್, ಪ.ಪಂ. ವಷಯ 
ನವಾ್ಣಹಕ ನಾಯಕ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂರಾಯತ್ ಪ.
ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ರಾದ ಜೆ. ಪಾಪಲ್ಂಗಪ್ಪ. 
ಎಸ್. ಸಿದದಿಪ್ಪ,  ಕೆ.ಎಸ್. ನವ�ನ್ ಕುಮಾರ್  
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ಅಲೆಮಾರಿ ಜರಾಂಗದವರಿಗೆ ಶಿೇಘ್ರದಲ್ಲೆ ನಿವೆೇರನ

ಜಗಳೂರು 
ಶಾಸಕ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಹರಪನಹಳಳಿ, ಸೆ.12- ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಆಡಳತದ್ಂದ ಬರುವ ಅಕೆ್್ಟ�ಬರ್ 9 ರಂದು 
ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಹಷ್ಣ ವಾಲ್್ಮ�ಕಿ 
ಜಯಂತ್ಯ ಪೂವ್ಣಭಾವ ಸಭೆಯನು್ನ 
ಸೆ್�ಮವಾರ ತಹಶ�ಲಾದಿರ್ ನೆ�ತೃತ್ದಲ್ಲೂ 
ನಡೆಸಲಾಯತು.

ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನ ವಧಾನಸೌಧದ ಸಭಾ 
ಭವನದಲ್ಲೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದದಿ ಮಹಷ್ಣ ವಾಲ್್ಮ�ಕಿ 
ಜಯಂತ್ಯ ಪೂವ್ಣಭಾವ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಕಷಿತೆ 
ವಹಿಸಿ  ಮಾತನಾಡಿದ ಶವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್  
ಅವರು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷ್ಣಗಳಂದ 
ಕೆ್ರೆ್ನಾದ ಕರಿನೆರಳಲ್ಲೂ ಎಲಾಲೂ ಮಹನ�ಯರ 
ಜಯಂತ್ಗಳನು್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 
ಈ ವಷ್ಣ ಕೆ್ರೆ್ನಾ ನಯಂತ್ರಣಗೆ್ಂಡಿದುದಿ 
ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನು್ನ  ಮುಕತಿವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು 
ಸಕಾ್ಣರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ತ್�ಮಾ್ಣನ 
ಕೆೈಗೆ್ಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ 
ರೆ�ಣುಕಾದೆ�ವ ಮಾತನಾಡಿ,  ಕಳೆದ ಏಪಿ್ರಲ್ 14 
ರಂದು ಜರುಗಿದ ಅಂಬೆ�ಡಕುರ್ ಜಯಂತ್ಯನು್ನ 
ಅದ್ದಿರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ. 
ಆದಾದ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಎಲಾಲೂ ಮಹನ�ಯರ 
ಜಯಂತ್ಗಳನು್ನ ಅದೆ� ರಿ�ತ್ ಆಚರಿಸಲು 
ತ್�ಮಾ್ಣನಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳಸಿದರು. 

ವಾಲ್್ಮ�ಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು 

ಅಧ್ಕಷಿ ಕೆ್�ರಿಶೆಟಿ್ಟ ಉರೆಚಂಗೆಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಮಹನ�ಯರ ಜಯಂತ್ಗಳನು್ನ ಕಾಟಾರಾರಕೆಕು 
ಮಾಡದೆ ಅಥ್ಣಪೂಣ್ಣವಾಗಿ ವವಧ ಇಲಾಖೆಗಳ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲಾಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡು ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನು್ನ 
ಯಶಸಿ್ಗೆ್ಳಸಲು ಹಾಗ್ ವವಧ ಕಲಾ 
ಮ�ಳಗಳೆ್ಂದ್ಗೆ ಮರವಣಿಗೆಯನು್ನ ಅದ್್ಧರಿ 
ಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ್ಂದ ಮಾಡಬೆ�ಕು ಹಾಗ್ 
ವೆ�ದ್ಕೆ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ವವಧ ಸಮಾಜಗಳ 
ಅಧ್ಕಷಿರುಗಳನು್ನ ಕರೆಸಿ ಭಾವೆೈಕ್ತೆಯ 
ಸಂಕೆ�ತವಾಗಿ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನು್ನ ಅಥ್ಣ 
ಪೂಣ್ಣವಾಗಿಸಬೆ�ಕು  ಎಂದು ಸಲಹೆ ನ�ಡಿದರು.

ಚಲವಾದ್ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ 
ಗುಂಡಗತ್ತಿ ಕೆ್ಟ್ರಪ್ಪ, ಸಕಾ್ಣರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ 

ಅಧ್ಕಷಿ ಸಿದದಿಲ್ಂಗನ ಗೌಡ, ಅಂಬೆ�ಡಕುರ್ 
ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಕಷಿ ನಚಚವ್ನಹಳಳಿ 
ಭಿ�ಮಪ್ಪ, ವಾಲ್್ಮ�ಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಕಷಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ಗಿರಿ�ಶಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಎಸಿ್ಟ ಘಟಕದ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಕಷಿ ತಳವಾರ ಮನೆ್�ಜ್, 
ನುಲ್ಯಚಂದಯ್ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಕಷಿ 
ರಾಮಮ್ತ್್ಣ    ವಾಲ್್ಮ�ಕಿ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಗಿರಜಿಜಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ  ವಾಲ್್ಮ�ಕಿ ನಾಯಕ 
ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಕೆಷಿ ಜಯಲಕಿಷಿ್�, ಆರ್. 
ಲೆ್�ಕೆ�ಶ್, ಪ್ರಸಭೆ ಸದಸ್ ರೆ್ಕಕುಪ್ಪ, 
ಆನಂದಪ್ಪ ನವೃತತಿ ಮುಖ್ ಶಕಷಿಕ ಆನಂದಪ್ಪ, 
ಸಕಾ್ಣರಿ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕುಟದ ಅಧ್ಕಷಿ ಎಂ 
ಆಂಜನೆ�ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂರಾಯತ್ ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಕಷಿ ಎಚ್ ರಾಜಪ್ಪ ಹಳಳಿಕೆರೆ, ವವಧ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ವಿಜೃಂಭಣೆಿಯ ವಾಲ್್ಮೇಕಿ ಜಯಂತ್ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿಧಾನಾರ

ಹರಪನಹಳಿಳ

ಮಲೆ�ಬೆನ್್ನರು, ಸೆ.12- ಈ ದೆ�ಶದ ಸಂವಧಾನ 
ಮತುತಿ ಕಾನ್ನನು್ನ ಗೌರವಸದವರನು್ನ ನಾವೂ ಒಪಿ್ಪ 
ಕೆ್ಳುಳಿವುದ್ಲಲೂ ಎಂದು ಹಡಗಲ್ಯ ಹಾಲಶ್ರ� ಸಂಸಾ್ಥನ 
ಮಠದ ಶ್ರ� ಅಭಿನವ ಹಾಲಶ್ರ� ಸಾ್ಮಿ�ಜಿ ಹೆ�ಳದರು.

ಮಲೆ�ಬೆನ್್ನರು ಪಟ್ಟಣದ ನ�ರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ 
ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ� ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಷಾ್ಠಪಿಸಿರುವ 
ಹಿಂದ್ ಮಹಾಗಣಪತ್ಯ ವೆ�ದ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಇಂದು ಸಂಜೆ  
ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಂಡಿದದಿ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡು ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹಿಜಾಬ್ ವವಾದ ಉಂಟಾಗಿದದಿ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ 
ಹಿಂದ್ ಯುವಕರು ಕಾನ್ನನ ತ್�ಪ್ಣನು್ನ ಗೌರವಸಿ, 
ಕೆ�ಸರಿ ಶಾಲನು್ನ ತೆಗೆದರು. ಆದರೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ 
ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೆ�ಶಸದಂತೆ ಕೆ್�ಟ್್ಣ ಹೆ�ಳದಾಗ ಹಠ 
ಮಾಡಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿಯ್� ಶಾಲಾ - ಕಾಲೆ�ಜಿಗೆ 
ಬಂದು, ಈ ದೆ�ಶದ ಕಾನ್ನಗೆ ಅಗೌರವ ತಂದ್ದಾದಿರೆ. 
ಅಂಥವರನು್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೆ�ಶ ಒಪಿ್ಪಕೆ್ಳುಳಿವುದ್ಲಲೂ 
ಎಂದರು.

ನಜವಾದ ಭಾರತ್�ಯರಾದವರು ಈ ದೆ�ಶವನು್ನ 
ಅಥ್ಣಮಾಡಿಕೆ್ಂಡು ಬದುಕಬೆ�ಕು. ಬೆ�ರೆ ದೆ�ಶದಂತೆ 
ಇಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವುದ್ಲಲೂ. ಇಲ್ಲೂನ ಧಮ್ಣ, ಸಂಸಕುಕೃತ್, ಸಂಸಾಕುರ, 
ಮಾನವ�ಯತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆ�ರೆ ಯಾವ ದೆ�ಶದಲ್ಲೂ ಇಲಲೂ. 
ಇಂತಹ ಪವತ್ರ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಹುಟಿ್ಟರುವ ನಾವೆಲಲೂರ್ 
ಪ್ಣ್ವಂತರಾಗಿದೆದಿ�ವೆ. ಮಕಕುಳಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ಪೆ್ರ�ಮ ಬೆಳೆಸಿ 
ಎಂದು ಕರೆ ನ�ಡಿದ ಸಾ್ಮಿ�ಜಿ ಅವರು, ನಾವು ಗಣಪತ್ 
ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ದೆ�ಶ, ಧಮ್ಣದ ಬಗೆಗೆ ಆತಾ್ಮವಲೆ್�ಕನ 

ಮಾಡುತೆತಿ�ವೆ.
ಹಿಂದ್ ಸಮಾಜದ ವರಾರಕೆಕು ಬಂದರೆ, ನಾವು 

ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ವಲಲೂ. ಮತಾಂತರ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ದೆ�ಶದಲ್ಲೂ ಅಶಾಂತ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ 
ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಹೆ್�ರಾಟ ಮಾಡಬೆ�ಕು.

ಕಾವ್, ಕವತೆ ಅಥ್ಣಮಾಡಿಕೆ್ಳಳಿದವರು, ವ�ರ 
ಸಾವ್ಣರ್ ಕರ್ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆ�ಸರದ 
ಸಂಗತ್ ಎಂದು ಸಾ್ಮಿ�ಜಿ ಹೆ�ಳದರು.

ಯುವ ವಾಗಿ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದ್ ಧಮ್ಣದ 
ಉಳವಗಾಗಿ ನಾವೆಲಲೂರ್ ಪಕಾಷಿತ್�ತವಾಗಿ 

ಒಂದಾಗಬೆ�ಕಿದೆ. ದೆ�ಶ, ಧಮ್ಣದ ಬಗೆಗೆ ಎಲಲೂರಲ್ಲೂ 
ಜಾಗೃತ್ ಮ್ಡಿಸುವ ಅಗತ್ತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಗಣಪತ್ ಹಬ್ಬ ಹಿಂದ್ಗಳ ಹೆಮ್ಮಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದುದಿ, 
ಹಬ್ಬಗಳ ಮ್ಲಕ ನಾವು ಜನರಲ್ಲೂ ದೆ�ಶಾಭಿಮಾನ ಹೆಚಿಚಸ 
ಬೆ�ಕಾಗಿದುದಿ, ವ�ರ ಸಾವಕ್ಣಕರ್ ಎಂದರೆ ಸಾ್ಭಿಮಾನ, 
ಸಾ್ತಂತ್ರ್ಯ, ರಾಷಾ್ಟ್ಭಿಮಾನ, ಹಿಂದುತ್ ಎಂಬುದನು್ನ 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ್ ಅಥ್ಣಮಾಡಿಕೆ್ಳಳಿಬೆ�ಕು. ದೆ�ಶಕಾಕುಗಿ, 
ನಾಡಿಗಾಗಿ ಹೆ್�ರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಹನ�ಯರ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ 
ಯುವಕ - ಯುವತ್ಯರಿಗೆ ತ್ಳಸುವ ಮ್ಲಕವೂ 
ರಾಷ್ಟ್ಪೆ್ರ�ಮ ಬೆಳೆಸೆ್�ಣ ಎಂದು ಹಾರಿಕ ಹೆ�ಳದರು.

ಭಜರಂಗದಳದ ಸಂರಾಲಕ ಸತ್�ಶ್ ಪೂಜಾರ್ 

ಅಧ್ಕಷಿತೆ ವಹಿಸಿದದಿರು. 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರಿ�ಶ್, ಜಿಲಾಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಕಷಿ 

ಹನಗವಾಡಿ ವ�ರೆ�ಶ್, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ ಬಿ.
ಎಂ.ವಾಗಿ�ಶ್ ಸಾ್ಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ್ 
ಪೂಜಾರ್, ತಾ. ಗಾ್ರ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಕಷಿ ಹಿಂಡಸಘಟಿ್ಟ 
ಲ್ಂಗರಾಜ್, ಹಿಂದ್ ಮಹಾಗಣಪತ್ ಅಧ್ಕಷಿ 
ಯರೆ�ಚಿಕಕುನಹಳಳಿ ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ್, ಮುಖಂಡರಾದ 
ಮುದೆ�ಗೌಡ್ರ ತ್ಪೆ್ಪ�ಶ್, ಕೆ.ಜಿ.ವ�ರನಗೌಡ, ಕೆ.ಜಿ.
ರಂಗನಾಥ್, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಕಷಿ ಐರಣಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, 
ಪ್ರಸಭೆ ಸದಸ್ರಾದ ಬೆಣೆ್ಣಹಳಳಿ ಸಿದೆದಿ�ಶ್, ಗೌಡ್ರ 
ಮಂಜಣ್ಣ, ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಿ.ಆರ್.ರಾಜು, ಎ.
ಕೆ.ಲೆ್�ಕೆ�ಶ್, ಜಿಗಳೆ�ರ ಹಾಲೆ�ಶಪ್ಪ, ಓ.ಜಿ.ಕುಮಾರ್, 
ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತ್ ಸದಸ್ ಬಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಐರಣಿ 
ಮಹೆ�ಶ್ರಪ್ಪ, ಜಿ.ಸುನ�ಲ್, ಜಿ.ಪಿ.ಹನುಮಗೌಡ, 
ಬೆಣೆ್ಣಹಳಳಿ ಸತ್�ಶ್, ಮಡಿಕಲ್ ಷಾಪ್ ರಾಜಿ�ವ್ 
ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಇನ್್ನ ಅನೆ�ಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಿರು.

ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ : ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧಾ್ಹ್ನ 
12 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂದ್ ಮಹಾಗಣಪತ್ ಪ್ರತ್ಷಾ್ಠಪನೆಗಾಗಿ 
ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಸನಾ್ಮನ ಹಾಗ್ ಧಮ್ಣಸಭೆ ಮತುತಿ ಅನ್ನ 
ಸಂತಪ್ಣಣೆ ಏಪ್ಣಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಹಿಂದ್ ಮಹಾಗಣಪತ್ ವಸಜ್ಣನೆ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಮಧಾ್ಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ 
ವವಧ ಕಲಾ - ಮ�ಳಗಳೆ್ಂದ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಮರವಣಿಗೆ 
ಹಾಗ್ ಅನ್ನ ಸಂತಪ್ಣಣೆ ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ವೆೈ.ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ್, ಪಿ.ಆರ್.ರಾಜು ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ಸಂವಿಧಾನವನುನು ಗೌರವಿಸದವರನುನು ರಾವೂ ಒಪ್ಪಕೊಳುಳವುದಿಲಲೆ
ಮಲೆೇಬೆನೂನುರಿನ ಗಣೆೇಶೊೇತ್ಸವ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಹಡಗಲ್ಯ ಶಿ್ರೇ ಅಭಿನವ ಹಾಲಶಿ್ರೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಶಾಂಘೆೈ, ಸ.ೆ 12 – ಚಿ�ನಾ ಸಕಾ್ಣರ 
ಪಾಲ್ಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ನ್ ಕೆ್�ವಡ್ ನ�ತ್ಯಂದಾಗಿ 
ದೆ�ಶದ ಲಕಾಷಿಂತರ ಜನರು ಆಹಾರ ಹಾಗ್ 
ಅಗತ್ ವಸುತಿಗಳ ಕೆ್ರತ ೆಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದ.ೆ

ಕಳದೆ ಹದ್ನೆೈದು ದ್ನಗಳಂದ ಹಿಟು್ಟ, ಅಕಿಕು, 
ಮಟೆ್ಟಗಳಲಲೂದೆ� ಕಳಯೆುವಂತಾಗಿದ.ೆ ಈಗಂತ್ 
ಮಕಕುಳಗ್ ಹಾಲು ಸಿಗದಂತಾಗಿದ ೆ ಎಂದು 
ಕಿ್ಸಂಜಿಯಾಂಗ್ ನವಾಸಿಯಬ್ಬರು ಹೆ�ಳದಾದಿರ.ೆ

ಬರುವ ಅಕೆ್್ಟ�ಬರ್ ನಲ್ಲೂ ಕಮು್ನಸ್್ಟ ಪಕಷಿದ 
ಸಮಾವೆ�ಶ ನಡಯೆಲ್ದ.ೆ ಅದಕ್ಕು ಮುಂರೆ 
ಸ್ಥಳ�ಯವಾಗಿ ಕೆ್ರೆ್ನಾ ಸೆ್�ಂಕು 
ಹರಡುವುದನು್ನ ತಡಯೆಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತಗೆದೆುಕೆ್ಳುಳಿತ್ತಿದಾದಿರ.ೆ

ಚಿ�ನಾದ ಶ್ನ್ ಕೆ್�ವಡ್ ನ�ತ್ಯ 
ಅನ್ಯ, ಕಲೆವೆ� ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರ್ 

ಕಠಿಣ ನಬ್ಣಂಧಗಳನು್ನ ಹೆ�ರಲಾಗುತ್ತಿದ.ೆ ಸೆ್�ಮ 
ವಾರದಂದು ದೆ�ಶಾದ್ಂತ 949 ಕೆ್ರೆ್ನಾ 
ಸೆ್�ಂಕಿತರು ಕಂಡು ಬಂದ್ದದಿರು. ಶ್ನ್ ಕೆ್�ವ 
ಡ್ ನ�ತ್ಯಂದ ಆಥಿ್ಣಕ ಬಳೆವಣಿಗಗೆ್ ಹೆ್ಡತೆ 
ಬಿ�ಳುತ್ತಿದ.ೆ ಇದು ಚಿ�ನಾದಲ್ಲೂ ಅಪರ್ಪದ 
ಸಾವ್ಣಜನಕ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕು ಕಾರಣವಾಗಿದ.ೆ

ಕಜಕಿಸಾತಿನದ ಗಡಿಯಲ್ಲೂರುವ ಕಿ್ಸಂಜಿಯಾಂಗ್ 
ಪಾ್ರಂತ್ದ ಇಲ್ ಕಜಾಕ್ ಎಂಬಲ್ಲೂ ಕಠಿಣ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹೆ�ರಲಾಗಿದ.ೆ ಇಲ್ಲೂನ ಜನರು 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮ್ಲಕ ನರೆವಗ ೆಮರ ೆಇಡುತ್ತಿದಾದಿರ.ೆ
ತನ್ನ 3 ಮಕಕುಳಗ ೆ ಮ್ರು ದ್ನಗಳಂದ ಊಟಕೆಕು 
ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲಲೂ ಎಂದು ಯ್ಘರ್ ವ್ಕಿತಿಯ�ವ್ಣ 
ವಡಿಯ�ದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೆ�ಳಕೆ್ಂಡಿದಾದಿನ.ೆ

ಗ್ಝೌ ಪಾ್ರಂತ್ದ ಗುಯಾಂಗ್ ನಲ್ಲೂ 
ಯಾವುದೆ� ಮುನೆ್ನಚಚರಿಕ ೆ ನ�ಡದೆ� ಐದು ಲಕಷಿ 

ಜನರನು್ನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗ ೆ ಗುರಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 
ಜನರು ಹೆ್ರ ಬರುವುದನು್ನ ತಡಯೆಲು 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಲ್ಫ್್ಟ ಗಳನು್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಗಾಡಿ್ಣಯನ್ ಪತ್್ರಕ ೆವರದ್ ಮಾಡಿದ.ೆ

ಈಗ ಸಿಚುವಾನ್ ಪಾ್ರಂತ್ದ ರಾಜಧಾನ 
ರಂೆಗು್ಡ ಎಂಬ ದೆ್ಡ್ಡ ದೆ್ಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲೂ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹೆ�ರಲಾಗಿದ.ೆ ಲಕಾಷಿಂತರ ಜನರು 
ನಗರ ತೆ್ರಯೆದಂತ ೆನಬ್ಣಂಧಿಸಲಾಗಿದ.ೆ

ಕೆ್ರೆ್ನಾ ಟಸೆ್್ಟ ನಲ್ಲೂ ನಗೆಟೆಿವ್ ಬಂದವರು 
ಮಾತ್ರ ಮನಗೆಳಂದ ಹೆ್ರ ಬರಲು ಅನುಮತ್ 
ನ�ಡಲಾಗುತ್ತಿದ.ೆ ಇದೆ� ಪಾ್ರಂತ್ದಲ್ಲೂ ತ್ಂಗಳ 
ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಭ್ಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿತುತಿ. 
ಮನಗೆಳಂದ ಹೆ್ರ ಓಡಲು ಜನರು ಯತ್್ನಸಿದಾಗ, 
ಅವರು ಮನಗೆಳಂದ ಹೆ್ರ ಬರದಂತ ೆ ಬಿ�ಗ 
ಹಾಕಿದುದಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ತುತಿ.

ಕಠಿಣ ರೂನ್ಯ ಕೊೇವಿಡ್ ನಿಂದ ಚಿೇರಾ ಜನರಿಗೆ ಆಘಾತ

ಖಾಕಿ್ಣವ್, ಸೆ. 12 - ರಷಾ್ ವರುದ್ಧದ ಹೆ್�ರಾಟದಲ್ಲೂ ಮ�ಲುಗೆೈ 
ಸಾಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೆ�ಳರುವ ಉಕೆ್ರ�ನ್, ರಷಾ್ ಗಡಿಯವರೆಗ್ ಸೆೈನ್ವನು್ನ 
ನುಗಿಗೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೆ�ಳದೆ.

ಕೆಲ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್ಲೂ ಸೆೈನಕರು ರಷಾ್ ಒಕ್ಕುಟದ 
ಗಡಿಯವರೆಗ್ ತಲುಪಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ಖಾಕಿ�್ಣವ್ ನ 
ಪಾ್ರಂತ್�ಯ ರಾಜ್ಪಾಲ ಒಲೆಹ್ ಸೆೈನ್್ಹುಬೆ್ವ್ 
ಹೆ�ಳದಾದಿರೆ. ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಗಳಸಿರುವ ಅಚಚರಿಯ 
ಮುನ್ನಡೆ ಹಲವರಲ್ಲೂ ಅಚಚರಿ ತಂದ್ದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 
24ರಂದು ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಮ�ಲೆ ರಷಾ್ ಪಡೆಗಳು ದಾಳ 
ನಡೆಸಿದದಿವು. ಈ ಸೆೈನಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನು್ನ 
ಒಪಿ್ಪಕೆ್ಂಡಿರುವ ರಷಾ್, ಮರು ಸಂಘಟನೆ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೆ�ಳದೆ. ಉಭಯ ಸೆೈನ್ದ್ಂದ ಬರುವ ಹೆ�ಳಕೆಗಳನು್ನ 
ಸ್ತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶ�ಲ್ಸಲು ಸಾಧ್ವಾಗುತ್ತಿಲಲೂ.

ಭಾನುವಾರದಂದು ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನ ವದು್ತ್ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳು ಹಾಗ್ ಇತರೆ 
ಮ್ಲ ಸೌಲಭ್ಗಳ ಮ�ಲೆ ದಾಳ ನಡೆಸಲಾಗಿತುತಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವೆಡೆ 
ವದು್ತ್ ಹಾಗ್ ನ�ರಿನ ಪೂರೆೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಕಡಿತವಾಗಿತುತಿ. ನಂತರದಲ್ಲೂ 
ಖಾಕಿ�್ಣವ್ ನ ಶೆ�.80ರಷು್ಟ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್ಲೂ ವದು್ತ್ ಪೂರೆೈಕೆ 
ನೆಲೆಗೆ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತಿ�ಚಿನ ದ್ನಗಳಲ್ಲೂ 20ಕ್ಕು ಹೆಚುಚ ತಾಣಗಳನು್ನ ರಷಾ್ ಹಿಡಿತದ್ಂದ 
ಮುಕತಿಗೆ್ಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಸೆೈನಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆ�ಳದಾದಿರೆ.

ರಷಾ್ಯ ಗಡಿಯವರೆಗೆ  
ಸೆೈನ್ಯ ಹಿಮೆ್ಮಟಟಸಿದ ಉಕೆ್ರೇನ್ 

ಜಾಞಾನವಾಪ : ದೆೇವತಾ ಮೂತ್ನಾ ಪೂಜೆ 
ಅಜಿನಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೊೇಟ್ನಾ ನಿಧಾನಾರ

ವಾರಣಾಸಿ, ಸೆ. 12 – ಜಾಞಾನವಾಪಿ ಮಸಿ�ದ್ಯ ಹೆ್ರ 
ಗೆ್�ಡೆಗಳಲ್ಲೂರುವ ಹಿಂದ್ ದೆ�ವತಾ ಮ್ತ್್ಣಗಳ ನತಾ್ರಾಧನೆಗೆ 
ಅನುಮತ್ ಕೆ್�ರುವ ಮನವಯ ವರಾರಣೆ ಪ್ರಶ್ನಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದದಿ 
ಅಜಿ್ಣಯನು್ನ ವಾರಣಾಸಿ ಜಿಲಾಲೂ ನಾ್ಯಾಲಯ ತಳಳಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಹೆ್ರ ಗೆ್�ಡೆಗಳಲ್ಲೂರುವ ದೆ�ವತಾ ಮ್ತ್್ಣಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಅನುಮತ್ 
ಕೆ್�ರಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಜಿ್ಣಯ ವರಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಜಿಲಾಲೂ ನಾ್ಯಮ್ತ್್ಣ ಎ.ಕೆ. ವಶೆ್�ಶ್ ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ಜಿಲಾಲೂ ನಾ್ಯಾಲಯದ ನಲುವನು್ನ ಪ್ರಶ್ನಸಿ ಹೆೈಕೆ್�ಟ್್ಣ ಮರೆ 
ಹೆ್�ಗುವುದಾಗಿ ಮುಸಿಲೂಮ್ ಕಕಿಷಿದಾರರಾದ ಮಿರಾಜುದ್ದಿ�ನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ 
ಹೆ�ಳದಾದಿರೆ. 1991ರ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಾಯ್ದಿ, 1995ರ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದಿ 
ಹಾಗ್ 1983ರ ಉತತಿರ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಶ್ರ� ಕಾಶ ವಶ್ನಾಥ ದೆ�ವಾಲಯ 
ಕಾಯ್ದಿ ಹಾಗ್ 35 ಸೆಕಷಿನ್ ಗಳು ಪೂಜೆಗೆ ಅನುಮತ್ ಕೆ್�ರುವ ಅಜಿ್ಣಯ 
ವರಾರಣೆಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗುವುದ್ಲಲೂ ಎಂದು ಜಿಲಾಲೂ ನಾ್ಯಾಲಯ ತ್ಳಸಿದೆ.

ಜಾಞಾನವಾಪಿ ಮಸಿ�ದ್ಯ ಹೆ್ರಗೆ್�ಡೆಯಲ್ಲೂರುವ ಮ್ತ್್ಣಗಳ 
ನತ್ಪೂಜೆಗೆ ಅನುಮತ್ ನ�ಡಬೆ�ಕೆಂದು ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಜಿ್ಣ 
ದಾಖಲ್ಸಿದಾದಿರೆ. ಜಾಞಾನವಾಪಿ ಮಸಿ�ದ್ಯು ವಕ್ಫ್ ಆಸಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿ�ಗಾಗಿ 
ಅಜಿ್ಣಯನು್ನ ತಳಳಿ ಹಾಕಬೆ�ಕು ಎಂದು ಅಂಜುಮಾನ್ ಇಂತೆಜಾಮಿಯಾ 
ಮಸಿ�ದ್ ಸಮಿತ್ ಹೆೈಕೆ್�ಟ್್ಣ ನಲ್ಲೂ ಅಜಿ್ಣ ದಾಖಲ್ಸಿತುತಿ.

ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸಾಟರ್ ಗೆ 
ಕೊಡಗನೂರಿನ ನಿಹಾಲ್ ಆಯ್್ಕ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12 - ಸ್ಥಳ�ಯ 
ವನೆ್�ಬ ನಗರದಲ್ಲೂರುವ ಮಾಗ 
ನ್ರು ಬಸಪ್ಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆದ 
ಕಲಸ್್ಣ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಶೆ್� 
ಆಯ್ಕುಯಲ್ಲೂ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೆ್ಡಗನ್ರು ಗಾ್ರಮದ ಕಿ�ತ್್ಣ ಗೌಡ 
ಮತುತಿ ರೆೈತ್ರ ಕಿ�ತ್್ಣ ಗೌಡ ದಂಪತ್ ಮಗ 
ನಹಾಲ್ ಕಿ�ತ್್ಣ ಗೌಡ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲೂಯಂದ ಆಯ್ಕುಯಾಗಿದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12 - ವದಾ್ನಗರ ಇನ್ನರ್ ವ್�ಲ್  ಸಂಸೆ್ಥಯಂದ 
ವನೆ್�ಬನಗರದ ಶ್ರ�ಮತ್ ಸವ್ಣಮಂಗಳಮ್ಮ ಮಾಗನ್ರ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್ನಡ 
ಮತುತಿ ಆಂಗಲೂ ಮಾಧ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಮವಸತಿ್ ವತರಣೆ ಮತುತಿ ಪೆನ್ಸಲ್, 
ಸೆಕು�ಲ್ , ಪೆನ್ಸಲ್  ಬಾಕ್್ಸ ಗಳ ವತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯತು. 

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನು್ನ ಇನ್ನರ್ ವ್�ಲ್  ಅಧ್ಕಷಿರಾದ ಜಯಶ್ರ� ಸದಾನಂದ 
ಅಧ್ಕಷಿತೆ ವಹಿಸಿದದಿರು. ಮುಖ್ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಗಮ�ಶಗೌಡು್ರ, ವೆೈದೆ�ಹಿ 
ನಾರಾಯಣಸಾ್ಮಿ, ಇನ್ನರ್ ವ್�ಲ್  ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ಅಧ್ಕಷಿರಾದ ಸುಲೆ್�ಚನ 
ರಾಜಶೆ�ಖರ, ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣಗಳಾದ ಮಂಜುಳಾ ಕಜಿ್ಣಗಿ, ಹಿರಿಯ 
ಸದಸ್ರುಗಳಾದ ನಮ್ಣಲಾ ಮಹೆ�ಶ್ರಪ್ಪ, ಕುಸುಮಾ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಮತುತಿ  
ಇನ್ನರ್ ವ್�ಲ್  ಸದಸ್ರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ಇನನುರ್ ವಿ್ೇಲ್ ನಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಹರಿಹರ, ಸ.ೆ 12 - ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಗೆಳ ಕಿ್ರ�ಡಾಕ್ಟಕೆಕು ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ರಾಲನೆ 
ನ�ಡಿದರು. ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ತಹಶಲಾದಿರ್ ಎಂ. ಬಿ. ಅಶ್ಥ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ಹರಿಹರ : ಶಾಲಾ ಕಿ್ರೇಡಾಕೂಟಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ

ಉಕೆ್ರೇನ್ 
ಸೆೈನ್ಯಕೆ್ಕ 
ಅಚ್ಚರಿಯ 
ಮುನನುಡೆ



ಶಾಕಿರ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಯಾಕ್ಟರಿ
ಪಾಲೆಟ್  # 57A ಕರೂರ್  ಇಂಡಸಿಟ್ರೇಯಲ್ ಏರಿಯಾ, 

ಡಿ.ಸಿ.ಆಫೇಸ್ , ಮೆೇನ್  ರೊೇಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ-577006.

■  ಅನುಭವ ಹಾಗ್ ಆಸಕಿತಿಯುಳಳಿ ಟೆೈಲರ್ ಗಳು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 
■  ಹೆ್ಸಬರಿಗ್ ಟೆ್ರೈನಂಗ್ ಹಾಗ್ ಕೆಲಸ ಕೆ್ಡಲಾಗುವುದು.
■  ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಚಕಕುರ್ ್ಸ, ಕಟ್ಟಸ್್ಣ ಐರನರ್ ್ಸ , ಹೆಲ್ಪರ್ ್ಸ , ಟೆೈಲರ್ ್ಸ, ಟೆ್ರೈನ�ಸ್ , 
ಆಪರೆ�ಟಸ್್ಣ  ಮುಂತಾದ ಹುದೆದಿಗಳಗೆ ಕೆಲಸ ಲಭ್ವದೆ. 
■ 475 ಹುದೆದಿಗಳಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾಲ್ ಇದೆ. 
■  ಸ್ಕತಿ ವೆ�ತನ ಕೆ್ಡಲಾಗುವುದು. 
■  ಸ್ಕತಿ ಸಂಬಳ ■ ಹಾಜರಾತ್ ಬೆ್�ನಸ್  ■ ಶಶುವಹಾರ 
■  ಪಿ.ಎಫ್ . ಮತುತಿ ಇಎಸ್ .ಐ. ಸೌಲಭ್ವರುತತಿದೆ. 
■  ಪ್ರತೆ್�ಕ ಹೆ್ಲ್ಗೆ ತರಬೆ�ತ್ ಕೆ�ಂದ್ರದ ವ್ವಸೆ್ಥ 
■  ಒಮು್ಮಖ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ ■ ಉತತಿಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ 
■ ಒಳೆಳಿಯ ಸೆಕ್್ರಿಟಿ ವ್ವಸೆ್ಥ ಇರುತತಿದೆ.

ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುರಳ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುವರ್ಮ ಅವಕಾಶ

ಮೊ : 99450 87979, 63603 34002
 97434 46516

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.
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ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ12- 7ನೆ� ವಾಡಿ್ಣನ ದೆ�ವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣಯೆಲ್ಲೂ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸೆತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ ೆಶಾಸಕ  ಶಾಮನ್ರು ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ರಾಲನ ೆನ�ಡಿದರು. 
ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಕ ೆ ವಪಕಷಿ ನಾಯಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಾಲ್ಕೆ 
ಸದಸ್ರುಗಳಾದ ವನಾಯಕ ಪೆೈಲಾ್ನ್, ಕ.ೆಚಮನ್ ಸಾಬ್, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ ಎಸ್.
ಎನ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಉಮ�ಶ್, ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸತ್�ಶ್, 
ಗೆ್�ವಂದ್, ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ಣಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಗುರು 
ನಾಥ್ ಬಾಬು, ಸಾ್ಮಟ್್ಣ ಸಿಟಿ ನದೆ�್ಣಶಕ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ಸಿಸಿರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಸೆ್ಸಸ್ ಚಾಲರೆ

ರಾಣೆೇಬೆನೂನುರಿನ ರವಿೇಂದ್ರಗೌಡ  
ಎಫ್. ಪಾಟೇಲ, ಈರಣಣೆ 

ಹಲಗೆೇರಿ ಒತಾ್ತಯ

ರಾಣೆ�ಬೆನ್್ನರು,ಸೆ.12- ಒಟಿಎಸ್ 
ಯ�ಜನೆಯಲ್ಲೂ ರೆೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆ 
ಮಾಡಿರುವುದನು್ನ ರೆೈತರು ಅರಗಿಸಿಕೆ್ಳುಳಿವ 
ಮದಲೆ� ಅತ್ವೃಷ್ಟಯಂದ ನಲುಗಿ ಹೆ್�ದ 
ರೆೈತರಿಗೆ ಸಕಾ್ಣರ ಬೆಳೆನಷ್ಟ, ಬೆಳೆವಮ 
ಯ�ಜನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಾ್ಯದ್ಂದ 
ರೆ್�ಸಿಹೆ್�ಗಿ ಸರಣಿ ಆತ್ಮಹತೆ್ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಳುಳಿತ್ತಿದಾದಿರೆ.    ಅನ್ನದಾತರ ಸಾವನ 
ಹೆ್ಣೆಯನು್ನ ಸಕಾ್ಣರ ಮತುತಿ ಯ್ನಯನ್ 
ಬಾ್ಂಕ್ ಹೆ್ರಬೆ�ಕೆಂದು ರೆೈತ ಮುಖಂಡ 
ರವ�ಂದ್ರಗೌಡ ಎಫ್. ಪಾಟಿ�ಲ, ಈರಣ್ಣ 
ಹಲಗೆ�ರಿ ಒತಾತಿಯ ಮಾಡಿದಾದಿರೆ.  

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಷ್್ಠರು ಗಾ್ರಮದ ರೆೈತ 
ಪರಮ�ಶಪ್ಪ ಬಸವಣೆ್ಣಪ್ಪ ಮುಷ್್ಠರನಾಯಕು, 

ಯ್ನಯನ್ ಬಾ್ಂಕಿನ ಒಟಿಎಸ್, 
ಯ�ಜನೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಿರುವ ಅನಾ್ಯ ಮತುತಿ ಬೆಳೆ 
ವಮ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ವಷಯದಲ್ಲೂ 
ಸರಕಾರದ ರೆೈತ ವರೆ್�ಧಿ ನ�ತ್ಯಂದ, ಬೆ�ಸತುತಿ 
ವಷ ಸೆ�ವಸಿ ಆತ್ಮಹತೆ್ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡ 
ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ಮೃತ ರೆೈತನ ಶವವಟು್ಟ 
ಪ್ರತ್ಭಟಿಸಿದ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಆಕೆ್್ರ�ಶ 
ವ್ಕತಿಪಡಿಸಿದರು.   

ಆತ್ಮಹತೆ್ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡ ಪರಮ�ಶಪ್ಪ ನನು್ನ 
ತುತು್ಣ ಚಿಕಿತೆ್ಸಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚಿಗಟೆ�ರಿ 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿತುತಿ. ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಫಲ್ಸದೆ 
ಮೃತಪಟಿ್ಟದುದಿ, ಇದರಿಂದ ರೆ್ಚಿಚಗೆದದಿ ರೆೈತರು 
ಆತನ ಶವವನು್ನ  ಮಾಕನ್ರಿನ ಯ್ನಯನ್ 
ಬಾ್ಂಕಿನ ಮುಂದೆ ಇಟು್ಟ ಪ್ರತ್ಭಟಿಸಲು 
ಯತ್್ನಸಿದರು. 

ಜಿಲಾಲೂ ರಕಷಿಣಾ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚಿಚನ ಪೊಲ್�ಸ್ 
ಬಂದೆ್�ಬಸ್ತಿ ಒದಗಿಸಿ ರೆೈತ ಮುಖಂಡರ 
ಮನವಲ್ಸಿ ಸ್ ಗಾ್ರಮಕೆಕು ಕರೆತಂದರು  ಎಂದು 
ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ಸ್ಥಳಕೆಕು ಜಿಲಾಲೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್.ಪಿ., 
ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರ್ ಜಿ.ಎಸ್., 
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಶ್ರ�ಧರ್, ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಶ್ರ�ಮತ್ 
ಭಾಗ್ವತ್  ಬಂಥಿ, ಶಹರ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. 
ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡರ, ಮ�ತ್ಲಾಲ್ ಪವಾರ್, ಪಿ.
ಎಸ್.ಐ. ಮ�ಘರಾಜ್, ಸಂತೆ್�ಷ ಬಾಗೆ್�ಜಿ, 
ಕಂದಾಯ ಮತುತಿ ರಕಷಿಣಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷ 
ಇಲಾಖೆಯ, ಹಿತೆ�ಂದ್ರ ಗೌಡಪ್ಪಳವರ 
ಮದಲಾದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ�ಡುಬಿಟಿ್ಟದದಿರು. 
ಗಾ್ರಮದಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ, 3 ತುಕಡಿಗಳನು್ನ 
ಡಿ.ಆರ್. 3 ಬಸ್ ಗಳನು್ನ ಬಂದೆ್�ಬಸ್ತಿ ಗೆ 
ನಯುಕಿತಿಗೆ್ಳಸಲಾಗಿತುತಿ. ಗಾ್ರಮದಲೆಲೂಡೆ 
ಪೊಲ್�ಸ್ ಸಪ್ಣಗಾವಲು ಹಾಕಲಾಗಿತುತಿ.

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸೆ.ೆ 12್- ನಗರದ ನಟುವಳಳಿಯ 
ಜಾಞಾನ ಸೌರಭ ಕಲಚರಲ್ ಎಜುಕೆ�ಷನಲ್ ಟ್ರಸ್್ಟ ಶಕಷಿಕರ 
ದ್ನಾಚರಣ ೆಪ್ರಯುಕತಿ ಶಕಷಿಕರಿಗಾಗಿ ಆರ್.ಹಚೆ್. ಗಿ�ತಾ 
ಮಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಂಡಿದದಿ `ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಿ�ತಗೆಳ 
ಕರೆ್�ಕ ೆ ಗಾಯನ ಸ್ಪಧೆ್ಣ' ಯ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನು್ನ 
ನವೃತತಿ ಶಕಷಿಕಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.

ಸ್ಪಧಿ್ಣಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೂರುವ ಪ್ರತ್ಭ ೆ ಪ್ರದಶ್ಣ ಸಲು 
ಇದು ಸ್ಕತಿ ವೆ�ದ್ಕಯೆಾಗಿದ.ೆ ಸಂಗಿ�ತ ಗಾರುಡಿಗ 
ಪ್ಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯ ಅವರಂತಹ ಸಂಗಿ�ತ ಗಾಯಕರಾಗಿ 
ಹೆ್ರಹೆ್ಮು್ಮವಂತ ೆಕರ ೆನ�ಡಿದರು.

ಕನಾ್ಣಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡಮೆಿ ಸದಸ್ರ್, 
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಾಲಯೆ ಸಂಗಿ�ತ ಶಕಷಿಕಿಯಾದ ರುದಾ್ರಕಿಷಿ 
ಬಾಯ ಪ್ಟಾ್ಟನಾಯಕು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಗಿ�ತದ್ಂದ 
ಏಕಾಗ್ರತ,ೆ ಸ್ಮರಣ ಶಕಿತಿ ಹಚೆುಚತತಿದ.ೆ ಮಾನಸಿಕ ನಮೆ್ಮದ್ 
ಸಿಗುತತಿದ.ೆ ಸಂಗಿ�ತವನು್ನ ಕಲ್ಯುವುದಕೆಕು ಯಾವುದೆ� 
ವಯಸಿ್ಸನ ಅಡಿ್ಡಯರುವುದ್ಲಲೂ ಎಂದು ಹೆ�ಳದರು.

ಯುವ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ ನಟುವಳಳಿ 
ಪ್ರವ�ಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಗಿ�ತ ದುಃಖ 

ದುಮಾ್ಮನಗಳನು್ನ ದ್ರ ಮಾಡುತತಿದ.ೆ ಇತ್ತಿ�ಚಿನ 
ದ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮ್ಲಕ 
ಗಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಭಾ ಪ್ರದಶ್ಣನ ಮಾಡುವ 
ಮ್ಲಕ ಸರಿಗಮಪದಂತಹ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಶೆ್�ಗಳಗೆ 
ಆಯ್ಕುಯಾಗುತ್ತಿದಾದಿರ ೆಎಂದರು.

ಅಧ್ಕಷಿತ ೆವಹಿಸಿದದಿ ಜಾಞಾನ ಸೌರಭ ಕಲಚರಲ್ ಅಂಡ್ 
ಎಜುಕೆ�ಶನಲ್ ಟ್ರಸ್್ಟ ಅಧ್ಕಷಿ ಡಿ. ಮಹೆ�ಶ್ರಪ್ಪ ಹಾಗ್ 
ಮುಖ್ ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದಿ ಭಾರತ್�ಯ ಜಿ�ವ 
ವಮಾ ನಗಮದ ಅಭಿವೃದ್್ಧ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರ�ಕಾಂತಭಟ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ವ�ರಶೆೈವ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೆ್�-ಆಪ್ 
ಸೆ್ಸೆೈಟಿ ಅಧ್ಕಷಿ ಎ.ಎಸ್. ಮೃತು್ಂಜಯ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ 
ಶಾಲಯೆ ಸಂಗಿ�ತ ಶಕಷಿಕಿ ಶಲಾ್ಪ, ಟ್ರಸ್್ಟ ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ 
ಡಿ.ಎಂ. ಪ್ಷಾ್ಪ  ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ಇದೆ� ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ನವೃತತಿ ಶಕಷಿಕರಾದ ಜಿ.ಇ. 
ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಟಿ. ಕಮಲಮ್ಮ, ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ 
ಮಣಶನಕಾಯ, ಟಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ಧರಾಜ್, ಸಹ ಶಕಷಿಕರಾದ 
ಸಿ.ಎಂ. ನೆ�ಮಾವತ್, ಎಂ.ವ. ಶಕುಂತಲ ಅವರನು್ನ 
ಸನಾ್ಮನಸಲಾಯತು. 

ಕರೊೇಕೆ ಗಾಯನ ಸ್ಪಧೆನಾಗೆ ಚಾಲರೆ
ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ12- ಪ್ರಗತ್ಯ 

ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್ಲೂರುವ ಸ್ಥಳ�ಯ ಹರ 
ವವಧೆ್�ದೆ್ಧ�ಶ ಸೌಹಾದ್ಣ ಸಹಕಾರಿ 
ನಯಮಿತವು 2021-22ನೆ� ಸಾಲ್ನ ಆಥಿ್ಣಕ 
ವಷ್ಣದ ಅಂತ್ಕೆಕು 40.97 ಲಕಷಿ ರ್. ನವ್ಳ 
ಲಾಭ ಗಳಸಿದುದಿ,  ಸದಸ್ರಿಗ ೆ ಶೆ�. 10 ರಷು್ಟ 
ಷೆ�ರು ಲಾಭಾಂಶ  ಘೆ್�ಷಣ ೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಸಹಕಾರಿಯ ಅಧ್ಕಷಿ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತ್ 
ತ್ಳಸಿದಾದಿರ.ೆ

ನಗರದ ಶ್ರ� ಬಕೆಕು�ಶ್ರ ದೆ�ವಸಾ್ಥನದ 
ಆವರಣದಲ್ಲೂರುವ ಶ್ರ�ಮತ್ ಮಾಗಾನಹಳಳಿ 
ಬಸಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಕಲಾ್ಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲೂ ಜರುಗಿದ 
ಸಹಕಾರಿಯ 10ನೆ� ಸಾಮಾನ್ ಸಭಯೆ ಅಧ್ಕಷಿತೆ 
ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಹಕಾರಿಯು ಷೆ�ರು 
ಸಂಗ್ರಹಣಯೆಲ್ಲೂಯ್ ಸಹ ಗಮನಾಹ್ಣ ಪ್ರಗತ್ 
ಕಂಡಿದುದಿ, ಕಳದೆ ಸಾಲ್ನಲ್ಲೂ 1.15 ಲಕಷಿ ರ್. 
ಷೆ�ರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗ್ 11.64 ಕೆ್�ಟಿ ರ್  
ಠೆ�ವಣಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ.ೆ ಪ್ರಸುತಿತ  8.20. 
ಕೆ್�ಟಿ ರ್. ಸಾಲ ವತರಿಸಲಾಗಿದ ೆ ಎಂದು 
ಹೆ�ಳದರು.

ವ�ರಶೆೈವ ಲ್ಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲ್ 

ಪಿ�ಠದ ಜಗದುಗೆರು ಶ್ರ� ವಚನಾನಂದ ಸಾ್ಮಿ�ಜಿ 
ಹಾಗ್ ಆಡಳತ ಮಂಡಳ ಸದಸ್ರು ದ್�ಪ 
ಬಳೆಗಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಸಭ ೆಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.

ಶ್ರ�ಮತ್ ವನುತಾ ಎಂ ವ. ಸಭಯೆ ಆಹಾ್ನ 
ಪತ್್ರಕ ೆಮಂಡಿಸಿದರು.  ನದೆ�್ಣಶಕ ಅಂದನ್ರು 
ಮುರುಗೆ�ಶಪ್ಪ ಕಳದೆ ಸಾಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ 
ಸಭಯೆ ನಡಾವಳಗಳನು್ನ ಓದ್ ದಾಖಲು 
ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ನದೆ�್ಣಶಕಿ ಶ್ರ�ಮತ್ 
ಗಿ�ತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ 2021-22ನೆ� ಸಾಲ್ನ 
ಆಡಳತ ವರದ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ 
ಚನ್ನಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಣನ ಕ.ೆ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಮತುತಿ 
ಅಢಾವ ೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ  ಮಂಡಿಸಿದರು. 
ಸಹಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಣನ ಎಂ. 

ಲಕೆಕುಪರಿಶೆ್�ಧನಾ ವರದ್ಯ ಸ್ಚನಗೆಳಗೆ 
ಆಡಳತ ಮಂಡಲ್ಯು ಸಲ್ಲೂಸಿದ ಪಾಲನಾ 
ವರದ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.  ಉಪಾಧ್ಕಷಿ ಎಂ. 
ದೆ್ಡ್ಡಪ್ಪ,  ಲಾಭ ವಲೆ�ವಾರಿ ಬಗೆಗೆ ಸಭಯೆ 
ಮುಂದ ೆ ಮಂಡಿಸಿ ಶೆ�.10ರಷು್ಟ ಷೆ�ರು 
ಲಾಭಾಂಶ ಘೆ್�ಷಸಿದರು. 

 ವಶೆ�ಷ ಆಹಾ್ನತರಾಗಿದದಿ ರೆೈತನ್ಕುಮಾರ 
ಸಿ.ಬಿ. ಹಚೆುಚವರಿ ಖಚಿ್ಣನ ಬಗೆಗೆ ಸಭಯೆ 
ಅನುಮ�ದನ ೆ ಪಡದೆುಕೆ್ಂಡು, ಮುಂಗಡ 
ಪತ್ರ  ಮಂಡಿಸಿದರು.  ನದೆ�್ಣಶಕ ರವಕುಮಾರ 
ಪಿ.ವ. ವಾಷ್ಣಕ ಕಾಯಾ್ಣಚರಣ ೆ ಯ�ಜನೆ 
ಮಂಡಿಸಿ,  ಪ್ರಸಕತಿ ಆಥಿ್ಣಕ ವಷ್ಣದಲ್ಲೂ 
ಸಹಕಾರಿಯು 13 ಕೆ್�ಟಿ ರ್.ಗಳ ಠೆ�ವಣಿ 

ಸಂಗ್ರಹಣ ೆ  ಗುರಿ ಹೆ್ಂದ್ದುದಿ,  43.83 ಲಕಷಿ 
ರ್. ಲಾಭ ಗಳಕ ೆಗುರಿ ಹೆ್ಂದ್ದ ೆಎಂದರು.

ನದೆ�್ಣಶಕ ಜಿ.ವ. ಸುಂಕದ್,  ಲಕೆಕುಪರಿಶೆ್� 
ಧಕರ ನೆ�ಮಕಾತ್ಗ ೆ ಅನುಮ�ದನ ೆ ಪಡದೆು 
ಕೆ್ಂಡರು. ಬಾದಾಮಿ ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ್, 
ಸದಸ್ರನು್ನ ಸೆ�ರಿಸಿಕೆ್ಂಡ ಬಗೆಗೆ ವರದ್ 
ಮಂಡಿಸಿದರು.

ವವಧ ಕೆಷಿ�ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ವಶಷ್ಟ ಸೆ�ವೆ 
ಸಲ್ಲೂಸಿರುವ ಡಾ|| ಶವಕುಮಾರ ಎ.ಎಂ. ಡಾ|| 
ರೆ�ಣುಕಾ ಬಿ.ಜಿ. ಡಾ|| ಎ.ಕ.ೆ ರುದ್ರಮುನ, ಎಸ್.
ಬಿ.ಸಿ. ಕಾಲೆ�ಜು ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಡಾ|| ಷಣು್ಮಖ 
ಕ.ೆ,  ಇಂಜಿನಯರ್ ವ�ರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಚೆ್.ಎನ್. 
ಹಾಗ್ ನವೃತತಿ ಶಕಷಿಕ ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ ಎಂ.ಕ.ೆ 
ಇವರಗಳನು್ನ ಗೌರವಸಲಾಯತು. 

 ನದೆ�್ಣಶಕರುಗಳಾದ ಹಚೆ್.ಎಸ್. 
ಅವ್ಣ್ಣಪ್ಪ, ಡಿ.ರಮ�ಶ್,  ವಶೆ�ಷ 
ಆಹಾ್ನತರಾದ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಲಕೆಕು 
ಪರಿಶೆ್�ಧಕ ಕ.ೆಎಸ್.ಮುರುಗೆ�ಂದ್ರಪ್ಪ 
ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.  ಅತ್ಥಿಗಳನು್ನ ಸಾ್ಗತ್ಸಿದದಿ 
ಹಾಲೆ�ಶ ಅಂಗಡಿ ಕೆ್ನಯೆಲ್ಲೂ ವಂದ್ಸಿದರು.  
ಅಂಗಡಿ ಸಂಗಮ�ಶ್ ಹಾಗ್ ಕಲ್ವ�ರ 
ಕಳಳಿಮನ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ ನರ್ಪಿಸಿದರು.

ಪ್ರಗತ್ಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೆ ಹರ ವಿವಿಧೊೇದೆಧಿೇರ ಸಹಕಾರಿ

ಹರಪನಹಳಳಿ, ಸ.ೆ 12- ಜಮಿ�ನೆ್ಂದಕೆಕು ಮಾನವ ನಮಿ್ಣತ 
ತಡಗೆೆ್�ಡಯೆಂದ ಮನಗೆಳಗ ೆ ನ�ರು ನುಗಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ರ ಜೆ್ತೆ 
ಜಾನುವಾರುಗಳೂ ಕಂಗಾಲಾದ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡತ್ ಪಂರಾಯತಿ 
ವಾ್ಪಿತಿಯ ನಂದಾ್ಲ ಕಾ್ಂಪ್ ನಲ್ಲೂ ಜರುಗಿದ.ೆ

ಎಡಬೆಿಡದೆ� ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳಯೆಂದಾಗಿ ನ�ರು ಹರಿಯಲು 
ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಲಲೂದ ೆ ಜಮಿ�ನಗ ೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಮಿ್ಣಸಿಕೆ್ಂಡಿರುವ 
ತಡಗೆೆ್�ಡಯೆಂದ ಮನಗೆಳಗ ೆ ನ�ರು ತುಂಬಿಕೆ್ಂಡಿದ.ೆ ಕಾ್ಂಪ್ ನ 38 
ಕುಟುಂಬಗಳು ಹತ್ತಿರದ ದೆ�ವಸಾ್ಥನದಲೆಲೂ� ಕಾಲ ಕಳಯೆುವಂತಹ ಸಿ್ಥತ್ 
ನಮಾ್ಣಣವಾಗಿದ.ೆ ಉದ್ಮಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬುವವರ ಒಡತೆನಕೆಕು ಸೆ�ರಿದ 
ಜಮಿ�ನಗ ೆ ಅಂಟಿಕೆ್ಂಡಂತ ೆ ಸಕಾ್ಣರಿ ನಮಿ್ಣತ ಆಶ್ರಯ ಮನಗೆಳ ಕಾ್ಂಪ್ 
ಇದುದಿ, ಪ್ರತ್ ಮಳಗೆಾಲದಲ್ಲೂ ನ�ರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಜಮಿ�ನನ ಮ್ಲಕ ತಗುಗೆ 
ಪ್ರದೆ�ಶಕೆಕು ಹರಿದು ಹೆ್�ಗುತ್ತಿತುತಿ. ತಡಗೆೆ್�ಡ ೆ ನಮಾ್ಣಣದ್ಂದ ನ�ರು 
ಮನಗೆಳಗ ೆನುಗಿಗೆ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ ಹದಗಟೆಿ್ಟದ.ೆ ಮನಯೆಲ್ಲೂದದಿ 
ದವಸ ಧಾನ್ಗಳು ನ�ರಿನಲ್ಲೂ ಕೆ್ಚಿಚ ಹೆ್�ಗಿವ.ೆ ನಂತ ನ�ರಿನಲ್ಲೂ ಸೆ್ಳೆಳಿಗಳು 
ಹರೆಾಚಗಿ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್�ಗ ಭಿ�ತ್ಯಂದ ಬದುಕು ನಭಾಯಸುವಂತಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಕಾ್ಂಪ್ ನವಾಸಿಗಳು ಅಳಲು ತೆ್�ಡಿಕೆ್ಂಡಿದಾದಿರ.ೆ

ಕಪೆಿಸಿಸಿ ಮಾಧ್ಮ ವಶೆಲೂ�ಷಕಿ ಎಂ.ಪಿ. ವ�ಣಾ ಮಹಾಂತೆ�ಶ್ ಸ್ಥಳಕೆಕು ಭೆ�ಟಿ 
ನ�ಡಿ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ ಹಾಗ್ ಬಡೆ್ ಶ�ಟ್ ಗಳನು್ನ ನ�ಡಿ ಆತ್ಮಸೆ್ಥೈಯ್ಣ 
ತುಂಬುವ ಕಲೆಸ ಮಾಡಿದಾದಿರ.ೆ ಯಾವಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ್ ಇತತಿ ಸುಳದ್ಲಲೂ. 
ಗಾ್ರಮ ಪಂರಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗ ೆ ಕಳದೆ ಎರಡು ತ್ಂಗಳನಂದ  
ತಡಗೆೆ್�ಡ ೆನಮಾ್ಣಣಕೆಕು ಅವಕಾಶ ನ�ಡದಂತ ೆಮನವ ಮಾಡಿದದಿರ್ ಲಕೆಿಕುಸಿಲಲೂ. 
ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಗ ೆಅಧಿಕಾರಿಗಳೆ� ನೆ�ರ ಹೆ್ಣಗೆಾರರು ಎಂದು ನವಾಸಿಗಳು 

ಆರೆ್�ಪಿಸಿದಾದಿರ.ೆ
ಮಣಕಾಲುದದಿ ನ�ರಿನಲ್ಲೂ ಎಲಲೂವನ್್ನ ಕಳದೆುಕೆ್ಂಡು ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧಿಕಾರಿ 

ಮತುತಿ ಸದಸ್ರಿಗ ೆಬೆ�ಡಿಕೆ್ಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕೆ�ಳಲಲೂ. ದ್ನವಡಿ� ಗಾ್ರ.ಪಂ. 
ಮುಂದ ೆನಂತ್ದದಿಕೆಕು ಬಂದೆ್�ರು ಒಂದೆ� ದ್ನದಲ್ಲೂ ನ�ರು ಹರಿದು ಹೆ್�ಗಲು 
ಚರಂಡಿ ನಮಿ್ಣಸಿ  ಮಣು್ಣ ಹಾಕಿಸುತೆತಿ�ವ ೆಎಂದರು. 

ಇಲ್ಲೂಯವರಗೆ್ ತ್ರುಗಿ ನೆ್�ಡಿಲಲೂ. ಗೆ್�ಡಯೆಲ್ಲೂ ನ�ರು ಹೆ್�ಗದಂತೆ 

ವ್ವಸೆ್ಥ ಮಾಡಿತಿ�ವ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೆ�ಳಲಲೂ. ಎಲಾಲೂ ಜಮಿ�ನುದಾರರಿಗ ೆಸಹಾಯ 
ಮಾಡಾ್ರ ಎಂದು ನವಾಸಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಆರೆ್�ಪಿಸಿದರು.

ಸಾವ್ಣಜನಕರಿಗ ೆಅನಾನುಕ್ಲವಾಗುವಂತ ೆಯಾರೆ� ಆಗಲ್ ತಡಗೆೆ್�ಡೆ 
ನಮಿ್ಣಸಲು ಅವಕಾಶ ನ�ಡಬಾರದು. ಕೆ್ನ ೆ ಪಕಷಿ ನ�ರು ಹರಿವಗಾದರ್ 
ಜಾಗ ಬಿಡಬೆ�ಕಿತುತಿ. ಕ್ಡಲೆ� ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಸೆ್ಗ ೆ ಪರಿಹಾರ 
ಸ್ಚಿಸಲ್ ಎಂದು ಎಂ.ಪಿ. ವ�ಣಾ ಮಹಾಂತೆ�ಶ್ ಮನವ ಮಾಡಿದಾದಿರ.ೆ

ಈ ಸಮಸೆ್ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕೆಕು ಬಂದ್ರಲ್ಲಲೂ. ಪಿಡಿಓ ಅವರಿಗೆ 
ದ್ರವಾಣಿ ಮ್ಲಕ ಸಮಸೆ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತ್ಳಸಿರುವ.ೆ ಸ್ಥಳಕೆಕು ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡಿ 
ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ಳುಳಿವ ೆಎಂದು ತಹಶ�ಲಾದಿರ್ ಶವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್ 
ತ್ಳಸಿದಾದಿರ.ೆ ಈ ವೆ�ಳ ೆಪ್ರಸಭ ೆಮಾಜಿ ಅಧ್ಕಷಿರಾದ ಕವತಾ ವಾಗಿ�ಶ್, ಯುವ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಉಪಾಧ್ಕಷಿ ದಾದಾಪಿ�ರ್ ಮಕರಬಿ್ಬ ಸೆ�ರಿದಂತ ೆಇತರರು ಇದದಿರು.

ಜಮಿೇನಿನ ತಡೆಗೊೇಡೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾದ ಮರೆಗಳು

ಹರಪನಹಳಿಳ ತಾಲೂಲೆಕಿನಲ್ಲೆ 
ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕಂಗಾಲು

ರೆೈತರ ಸಾವಿನ ಹೊಣೆ ಸಕಾನಾರವೆೇ ಹೊರಬೆೇಕು
(1) ಖಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಕೊರೆಯ ದಿರಾಂಕ : 09-09-2022.ರಿಂದ 
15-09-2022ರವರೆಗೆ, ಅಜಿನಾ ರುಲ್ಕ 100/- ಹಣವನುನು ನಿೇಡಿ ಖಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನುನು 
ಪಡೆಯತಕ್ಕದುದು.  (2) ಭತ್ನಾ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್  ಫಾರಂಗಳನುನು ಸಲ್ಲೆಸುವ ಕೊರೆಯ ದಿರಾಂಕ : 
15-09-2022. ಅಪರಾಹನು 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, (3) ಟೆಂಡರ್  ತೆರೆಯುವ ಕೊರೆಯ ದಿರಾಂಕ; 
16-09-2022ರ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಟೆಂಡರ್  ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. (4) ಇ.ಎಂ. ಡಿ. ಮೊತ್ತ ಶೆೇ.2.5%

ದ್ನಾಂಕ 12-09-2022ರಂದು ̀ ಜನತಾವಾಣಿ' ದ್ನಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟಗೆ್ಂಡ ಗಾ್ರಮ ಪಂರಾಯತ್ 
ಕಾಯಾ್ಣಲಯ, ಟಿ. ಗೆ್�ಪಗೆ್ಂಡನಹಳಳಿ ಇದರ ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲೂ ಟೆಂಡರ್  ಫಾರಂಗಳನು್ನ 
ಪಡೆಯುವ ದ್ನಾಂಕ ಮತುತಿ ಟೆಂಡರ್  ಫಾರಂಗಳನು್ನ ಸಲ್ಲೂಸುವ ಕೆ್ನೆಯ ದ್ನಾಂಕ ಹಾಗ್ ಟೆಂಡರ್  
ತೆರೆಯುವ ಕೆ್ನೆಯ ದ್ನಾಂಕಗಳು ತಪಾ್ಪಗಿ ಪ್ರಕಟಗೆ್ಂಡಿವೆ. ಇನು್ನಳದಂತೆ ಎಲಾಲೂ ವವರಗಳು 
ಸರಿಯಾಗಿದುದಿ, ದ್ನಾಂಕಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ತ್ದುದಿಪಡಿ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೆ್ಳಳಿಬೆ�ಕಾಗಿ ವನಂತ್.

ತದ್ದುಪಡಿ ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ

 ಸಹಿ/- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್, ಟ.ಗೊೇಪಗೊಂಡನಹಳಿಳ

 ಸಹಿ/- ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್, ಟ.ಗೊೇಪಗೊಂಡನಹಳಿಳ

23 ವಷನಾಗಳ ಹಳೆಯ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ
ಐಆರ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಜೆೈಲು, ದಂಡ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 12 – 23 ವಷ್ಣಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ 15 ಸಾವರ 
ರ್.ಗಳ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣಕೆಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐ.ಆರ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ 
ಅರವಂದ ಮಿಶ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ವಶೆ�ಷ ನಾ್ಯಾಲಯ ಆರು ತ್ಂಗಳ 
ಜೆೈಲು ಶಕೆಷಿ ವಧಿಸಿದೆ.

1989ರ ತಂಡದ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದಿ ಮಿಶ್ರ, 
ಲಖೌ್ನದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಆಯುಕತಿರಾಗಿದದಿರು. 
ಈಗಲ್ ಅವರು ಅದೆ� ಹುದೆದಿಯಲ್ಲೂದಾದಿರೆ. ನವೆಂಬರ್ 30, 
1999ರಂದು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವಂದನು್ನ ನ�ಡುವುದಕಾಕುಗಿ 
ಲಂಚ ಪಡೆದ್ದದಿರು ಎಂದು ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆ�ಳದಾದಿರೆ.

ಮಿಶ್ರ ತಮ್ಮ ಸಾ್ಥನ ದುರುಪಯ�ಗ ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡು 15 ಸಾವರ 
ರ್. ಲಂಚ ಪಡೆದ್ರುವುದು ಸಾಬಿ�ತಾಗಿದೆ ಎಂದ್ರುವ ಸಿಬಿಐ ವಶೆ�ಷ 
ನಾ್ಯಮ್ತ್್ಣ ಅಜಯ್ ವಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್, ಜೆೈಲು ಶಕೆಷಿಯ ಜೆ್ತೆಗೆ 
1.50 ಲಕಷಿ ರ್.ಗಳ ದಂಡವನ್್ನ ವಧಿಸಿದಾದಿರೆ.

2001ರಲ್ಲೂ ಸಿಬಿಐ ವಶೆ�ಷ ನಾ್ಯಾಲಯದ ಎದುರು ಅಧಿಕಾರಿ 
ವರುದ್ಧ ಆರೆ್�ಪ ಪಟಿ್ಟ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿತುತಿ.

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತ ಹಲವಾರು ಅಜಿ್ಣಗಳು ಹೆೈಕೆ್�ಟ್್ಣ 
ಎದುರು ಬಾಕಿ ಇದದಿ ಕಾರಣ ವರಾರಣೆ ತಡವಾಗಿತುತಿ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆ�ಳದಾದಿರೆ.

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 12 – ಮ್ರು ತ್ಂಗಳನಂದ ಇಳಮುಖವಾಗಿದದಿ ಚಿಲಲೂರೆ 
ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗಸ್್ಟ ತ್ಂಗಳಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ದುದಿ, ಶೆ�.7ಕೆಕು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 
ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಅಪೆ�ಕಿಷಿತ ಮಟ್ಟವಾದ ಶೆ�.6ಕಿಕುಂತ ಹೆರಾಚಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಜುಲೆೈ 
ತ್ಂಗಳಲ್ಲೂ ಚಿಲಲೂರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೆ�.6.71ರಷ್ಟತುತಿ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ತ್ಂಗಳಂದ 
ಚಿಲಲೂರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೆ�.6ಕಿಕುಂತ ಹೆಚಿಚನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂದೆ. ರಿಸವ್್ಣ ಬಾ್ಂಕ್ ತನ್ನ 
ಹಣಕಾಸು ನ�ತ್ಗಳನು್ನ ನಧ್ಣರಿಸುವಾಗ ಚಿಲಲೂರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪರಿಗಣಿಸುತತಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ ನಲ್ಲೆ ಚಿಲಲೆರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ 7% ಏರಿಕೆ

ಜೆಡಿಎಸ್  ಪರ ಕಿಶೊೇರ್ ಕೆಲಸ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಡಿಎಂಕ ೆ ಸಾ್ಟ್ಯಲ್ನ್ ಪರ ಕಲೆಸ ಮಾಡಿ, ಪಕಷಿವನು್ನ 
ಅಧಿಕಾರಕೆಕು ತರಿಸಿದಾದಿರ.ೆ 

ಕನಾ್ಣಟಕದಲ್ಲೂ ನ�ವು ಅಧಿಕಾರಕೆಕು ಬರಬೆ�ಕು. ನಮಗ ೆ ಚುನಾವಣೆ 
ದ್ರವಲಲೂ. ನ�ವು ಜನರ ಬಳ ದ್ನಗಟ್ಟಲೆ� ಕಳಯೆುವ ಬದಲು ಚುನಾವಣಾ 
ತಂತ್ರಗಾರಿಕ ೆಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳಳಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಗ ೆಪ್ರಶಾಂತ್ ನರೆವಾಗಲ್ದಾದಿರ.ೆ 

ಚುನಾವಣಗೆ ೆ ಬಹಳ ಸಮಯವಲಲೂ. ನ�ವು ಯಾತೆ್ರ ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮ 
ವಾಸತಿವ್ ಎಂದು ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಬೆ�ಡಿ. ಜನರ ಬಳ ತರೆಳ, ಅವರ 
ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳಗ ೆಸ್ಪಂದ್ಸಿ, ಸಂಘಟನಗೆಾಗಿ ಸಮಾವೆ�ಶ ನಡಯೆಲ್.  ರೆೈತರ 
ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳನು್ನ ಆಲ್ಸಿ, ಅಧಿಕಾರಕೆಕು ಬಂದರ ೆಏನು ಮಾಡುತ್ತಿ�ರಿ ಎಂಬ 
ಭರವಸ ೆ ನ�ಡಿ, ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿ�ಪದಲ್ಲೂ ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೆ್ತೆ 
ಕೆೈಜೆ್�ಡಿಸುತೆತಿ�ನ ೆಎಂದು ತ್ಳಸಿದಾದಿರ.ೆ

ನ�ವು ರೆೈತ ನಾಯಕರ ಜೆ್ತ ೆಹೆ್�ರಾಟ ನಡಸೆಿ,  ಅವರ ಸಮಸೆ್ಗಳಗೆ 
ಸ್ಪಂದ್ಸಿ, ಅವರು ಎಂದ್ಗ್ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೆೈಬಿಡುವುದ್ಲಲೂ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಕಾ್ಣರ 
ಕೃಷಕನ ಪರವಾಗಿ ಕೆೈಗೆ್ಂಡ ತ್�ಮಾ್ಣನಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಪಕಷಿದ ಪ್ರಣಾಳಕಯೆಲ್ಲೂ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳಳಿ ಎಂದು ಸಲಹ ೆನ�ಡಿದಾದಿರ.ೆ 

2014 ರ ಲೆ್�ಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಯೆ ನಂತರ ದೆ�ಶದ ನಂಬರ್ ಒನ್ 
ಎಲಕೆಷಿನ್ ಸೆ್ಪಷಲ್ಷ್್ಟ ಎಂದೆ� ಖಾ್ತರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೆ್�ರ್ ಅವರು 
ತದನಂತರದ ದ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್, ಪಶಚಮ ಬಂಗಾಳ, ಉತತಿರ ಪ್ರದೆ�ಶ, 
ತಮಿಳುನಾಡು ಸೆ�ರಿದಂತ ೆ ವವಧ ರಾಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೆ�ರ ೆ ಬೆ�ರ ೆ ಪಕಷಿಗಳ 
ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ರಣನ�ತ್ಯನು್ನ ರ್ಪಿಸಿದದಿರು.

ಈ ಪೆೈಕಿ ಬಹುತೆ�ಕ ರಾಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೆ್�ರ್ ರಣನ�ತ್ಯಂತೆ 
ಕಲೆಸ ಮಾಡಿದ ಪಕಷಿಗಳು ಗಲೆುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ್ವ.ೆ

ಚಮನಾ ಗಂಟು ರೊೇಗ ತಡೆಗೆ ಪ್ರಯತನು : ಮೊೇದಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗ್ 
ಹರಿಯಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸೆ್�ಂಕು ಹೆರಾಚಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ದೆ.

ಚಮ್ಣ ಗಂಟು ರೆ್�ಗದ್ಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಗಳಲ್ಲೂ 
ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ್ದೆ. 
ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಗಳ ಜೆ್ತೆಗ್ಡಿ ಈ ರೆ್�ಗ 
ನಯಂತ್್ರಸಲು ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಣರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೆ್ಳುಳಿತ್ತಿದೆ 
ಎಂದು ಮ�ದ್ ಹೆ�ಳದಾದಿರೆ.

ವಜಾಞಾನಗಳು ದೆ�ಶ�ಯವಾಗಿ ಈ ರೆ್�ಗಕೆಕು 
ಲಸಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ದಾದಿರೆ ಎಂದ್ ಅವರು 
ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ. ಇಂತಹ ರೆ್�ಗಗಳಂದ ಹಾಲ್ನ 

ಉತಾ್ಪದನೆ ಮ�ಲೆ ಹಾಗ್ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮ�ಲೆ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗುತತಿದೆ. ಹಿ�ಗಾಗಿ ಎಲಲೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಗೆ 
ಲಸಿಕೆ ನ�ಡುವತತಿ ಸಕಾ್ಣರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 
ಪ್ರಧಾನ ತ್ಳಸಿದಾದಿರ.ೆ 2025ರ ವೆ�ಳಗೆ ೆಎಲಲೂ ಜಾನುವಾರು 
ಗಳಗೆ ಕಾಲುಬಾಯ ಲಸಿಕೆ ನ�ಡಲು ನಾವು ಗುರಿ 
ಹೆ್ಂದ್ದೆದಿ�ವೆ ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನ ಇದೆ� ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ 
ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳನು್ನ ಬಯ�ಮಟಿ್ರಕ್ 
ಆಧಾರದ ಮ�ಲೆ ಗುರುತ್ಸುವ ಯ�ಜನೆಯನ್್ನ 
ಕೆೈಗೆ್ಳಳಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕೆಕು ಪಶು ಆಧಾರ್ ಎಂಬ 
ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ�ದ್ ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ವಿದು್ಯತ್  ತ್ದುದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದು ಜಾರಿಗೆ ವಿರೊೇಧ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ತರುವುದ್ಲಲೂವಂೆದು ರೆೈತ 
ಮುಖಂಡರಿಗ ೆಆಶಾ್ಸನ ೆಕೆ್ಟಿ್ಟತುತಿ, ಆದರ ೆಈಗ 
ಲೆ್�ಕಸಭಯೆಲ್ಲೂ ತ್ದುದಿಪಡಿ ಮಸ್ದಯೆನು್ನ 
ಮಂಡಿಸಿ ಸಾ್ಥಯ ಸಮಿತ್ಗ ೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಮತೆತಿ ಈ 
ಕಾಯ್ದಿಯನು್ನ ಜಾರಿಗ ೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ.ೆ ಈ 
ಕಾಯ್ದಿಯನು್ನ ವರೆ್�ಧಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ ವಾ್ಪಿ ರೆೈತ 
ಚಳುವಳಗಳು ನಡಯೆುತ್ತಿವ.ೆ ಆದರ್ ಸಹ ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಣರ ಈ ಕಾಯ್ದಿಯನು್ನ ಜಾರಿಗ ೆ ತರಲು 
ಹೆ್ರಟಿದ ೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಭಟನಾಕಾರರು 
ಆಕೆಷಿ�ಪಿಸಿದರು.

ಈ ಮಸ್ದ ೆ ತ್ದುದಿಪಡಿಯಲ್ಲೂ ವದು್ತ್  
ಪೂರೆೈಕ ೆ ಉಪಗುತ್ತಿಗ ೆ ಹಾಗ್ ಪಾ್ರಂರೆೈಸಿಗೆ 
ಅವಕಾಶವದ.ೆ ಆ ಮ್ಲಕ ವದು್ತ್ ವತರಣಾ 
ಕಂಪನಗಳನು್ನ ಖಾಸಗಿ�ಕರಣ ಮಾಡುವುದೆ� 
ತ್ದುದಿಪಡಿಯ ಉದೆದಿ�ಶವಾಗಿದ.ೆ ಈ ಮಸ್ದಯೆ 

ತ್ದುದಿಪಡಿ ರೆೈತರಿಗ,ೆ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ ೆ ಮರಣ 
ಶಾಸನವಾಗಿದ.ೆ ವದು್ತ್ ಪೂರೆೈಕೆ 
ಖಾಸಗಿ�ಕರಣಗೆ್ಂಡರ ೆ ರೆೈತರು, ಕ್ಲ್ 
ಕಾಮಿ್ಣಕರಿಗ,ೆ ಭಾಗ್ಜೆ್್�ತ್, ಕುಟಿ�ರ ಜೆ್್�ತ್, 
ಕೃಷ ಪಂಪ್  ಸಟೆ್, ಬಿ�ದ್ ದ್�ಪ, ನ�ರು 
ಸರಬರಾಜಿಗ ೆ ನ�ಡುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ ವದು್ತ್  
ಬಂದ್ ಆಗಲ್ದ ೆಎಂದು ದ್ರಿದರು.

ಗಾ್ರಹಕರು ಮದಲು ವದು್ತ್ ಶುಲಕು 
ಪಾವತ್ಸಿ ಬಳಕ ಸಕಾ್ಣರದ ಸಬಿ್ಸಡಿ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿಹಾರ ನ�ಡಿದರೆ 
ಪಡಯೆಬೆ�ಕಾಗುತತಿದ.ೆ ಈ ಹಿಂದ ೆ ಜನರು 
ಬಳಸುವ ಅಡುಗ ೆ ಅನಲಕೆಕು ನಂತರ ಸಬಿ್ಸಡಿ 
ಕೆ್ಡುವುದಾಗಿ ತ್ಳಸಿ, ಈಗ ಕೆ್ಡದೆ� ಮ�ಸ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೆ� ಎಲಲೂರಿಗ್ 
ಗೆ್ತ್ತಿರುವ ವರಾರ. ರೆೈತರು ಸಹ ಮದಲು ಹಣ 

ಪಾವತ್ಸಿ ಬಳಕ ಕೃಷ ಪಂಪ್ ಸಟೆ್ ಗಳಗ ೆವದು್ತ್  
ಬಳಕ ೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಳಳಿಬೆ�ಕಾಗುತತಿದ.ೆ ಪಿ್ರ� ಪೆ�ಡ್ 
ಶುಲಕು ಪಾವತ್ಸಿ ಜನರು ಮಬೆೈಲ್ ಬಳಸುವ 
ಹಾಗ ೆಪಂಪ್ ಸಟೆ್ ಗಳಗ ೆಮತುತಿ ಇತರ ೆಗಾ್ರಹಕರು 
ಸಹ ವದು್ಚ್ಛಕಿತಿ ಬಳಸಬೆ�ಕಾಗುತತಿದ ೆ ಎಂದು 
ಆರೆ್�ಪಿಸಿದರು.

ಈ ಕಾಯ್ದಿಯನು್ನ ಯಾವುದೆ� ಕಾರಣಕ್ಕು 
ಜಾರಿಗ ೆ ತರಬಾರದಂೆದು ಕೆ�ಂದ್ರ ಮತುತಿ ರಾಜ್ 
ಸಕಾ್ಣರಗಳಗ ೆಒತಾತಿಯಸಿದರು.

ಪ್ರತ್ಭಟನಯೆಲ್ಲೂ ಜಿಲಾಲೂ ಮುಖಂಡ 
ಪರಶುರಾಂಪ್ರದ ಮರುಳಸಿದದಿಯ್, ರವಚಂದ್ರ, 
ಸಿದದಿರಾಮಪ್ಪ, ಕ.ೆವ. ರುದ್ರಮುನ ಹನಗವಾಡಿ, 
ಕಲೆಲೂ�ಶ, ಕ.ೆ ರಮ�ಶ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶೆ�ಖರಪ್ಪ, 
ಭಿ�ಮನಾಯಕು ಚಿನ್ನಸಮುದ್ರ, ರುದ್ರಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, 
ವಂೆಕಟಪ್ಪ ಸೆ�ರಿದಂತ ೆಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಿರು.

ಸುಡುವ ಚಿತ್ರ ಟ್ೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ದಲ್ಲೂ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಯ್ಣಕತ್ಣರನು್ನ ಹತೆ್  
ಮಾಡ ಲಾಗಿದ.ೆ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ�ಲ ೆ ದಾಳ  
ನಡಸೆುವಂತ ೆಉಗ್ರರಿಗ ೆಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸ್ಚನ ೆನ�ಡು ತ್ತಿದ ೆಎಂದು ಬಿಜಪೆಿ ವಕಾತಿರ 
ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ ಹೆ�ಳದಾದಿರ.ೆ

ಉಚಿತ ವಿದು್ಯತ್ ಕಸಿಯುವ ಹುರಾನುರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ವೆ�ದ್ಕಯೆ ಮ�ಲ ೆ 22 ಕರೆ ೆ ಹೆ್�ರಾಟ ಸಮಿತ್ ಮಾಜಿ 
ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಟಿ.ವ.ಎಸ್. ರಾಜು, ಎಐಕಕೆಎೆಂಎಸ್  ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಲ್ 
ಸದಸ್ ಡಾ. ಟಿ.ಎಸ್. ಸುನ�ತ್ ಕುಮಾರ್, ಎಐಕಕೆಎೆಂಎಸ್ ರಾಜ್ ಸಮಿತ್ 
ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಎಂ. ಶಶಧರ್, ಸಂಘಟನಕೆಾರರಾದ ನಾಗಸಿ್ಮತ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ಏಳರೆೇ ಕಲುಲೆ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ : ಕಾ್ಯಮರಾದಲ್ಲೆ ಸೆರೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮನೆಯಂದರ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾ್ಮರಾ ಪರಿಶ�ಲ್ನೆ ನಡೆಸಿದಾದಿರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿರತೆಯ ರಿ�ತ್ಯ ಪಾ್ರಣಿ 
ಇರುವುದು ಕಾ್ಮರಾದಲ್ಲೂ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್್ರ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಂಡ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತ್ ಆಧರಿಸಿ ಪಂರಾಯತ್ಯಂದಲ್ 
ಸಹ ಪರಿಶ�ಲ್ಸಿದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಲಲೂ. ಆದರೆ ಸಿಸಿ ಕಾ್ಮರಾದಲ್ಲೂ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ ನೆ್�ಡಿದರೆ ಅದು ಚಿರತೆಯ್� 
ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ . ಅರಣಾ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆ ಇರುವಕೆ, ಅದರ ಹೆಜೆಜಾ ಗುರುತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಪರಿಶ�ಲನೆ ನಡೆಸಿದಾದಿರೆ. ಒಂದು ಬೆಕುಕು ಮತುತಿ ನಾಯಯನು್ನ ಕೆ್ಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಎರಡು ದ್ನಗಳ ಹಿಂದೆಯ್ ಹದಡಿ 
ಶ್ರ� ರೌಡಮ್ಮನ ದೆ�ವಸಾ್ಥನ ಬಳ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲೂನ ಸುತತಿಮುತತಿಲ್ನ ತೆ್�ಟ, ಕಬಿ್ಬನ 
ಗದೆದಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೆ್�ಗಿಲಲೂವೆನಸುತ್ತಿದೆ. ಅರಣಾ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆ್�ನ್ ಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೆ�ಕು. 
ಗಾ್ರಮಸ್ಥರು ಮುನೆ್ನಚಚರಿಕೆಯಂದ ಇರಬೆ�ಕು ಎಂದು ಪಂರಾಯತ್ ಸದಸ್ರೆ್�ವ್ಣರು ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.



ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 13, 20224

2 BHK Flat 
For Sale
(MCC B BLOCK)

Contact :

99001 18054
96863 96992

2 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಫಾಲೆಯಾಟ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ.

ಸೆೈಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ 
ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲೂ ಸೆೈಟುಗಳು 

ಮಾರಾಟಕಿಕುವೆ.  (Rs 1,500/-Sqft)
ಹುಲುಲೆಮರೆ ಪಾ್ರಪಟೇನಾಸ್ 

ಫೇ.: 95135 03000

Computer Operator 
Cum Receptionist. 

Gents, Day and Night. 
Contact :

Shramajeevi
 Delux Lodge 

WANTED

Davangere.
Dharmendar Singh 

Manager

96205 48704

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, ಮಹಾಲಕಿಷಿ್ 
ಲೆ�ಔಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ-

ಕುಂದುವಾಡ ಲೆಕ್ ರೆ್�ಡ್ 
98447 90699

ಅಧಿಕೃತ 
ಚಿೇಟ ಸಂಸೆ್ಥ 

ರ್. 1 ಲಕಷಿ ಚಿ�ಟಿ ಪಾ್ರರಂಭ  50 ಸದಸ್ರು 
1,400/- ರಿಂದ 2,000 /- ರ್ ವರೆಗೆ, 
ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್  ಫಂಡ್್ಸ - (ರಿ)
78997 75159

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಜೆ್್�ತ್ ಪ್ರಸಾದ ನಲಯ, ಮನೆ ನಂ. 

3551, 5ನೆ� ಮುಖ್ರಸೆತಿ, 7ನೆ� ಕಾ್ರಸ್, 
ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲೂಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

94800 09874
98440 32151

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

ಹಿಂಭಾಗ #21091/17 `ಅನುಗ್ರಹ' 2 
BHK, ಗೌ್ರಂಡ್  ಫಲೂ�ರ್  ಉತತಿರ ದ್ಕಿಕುನ 

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಬೆ್�ರ್ ವೆಲ್ , 
ಕಾಪೊ್ಣರೆ�ಷನ್  ನ�ರಿನ ಸೌಲಭ್ವದೆ 

91083 92862

ಸೆಕೂ್ಯರಿಟ ಗಾಡ್ನಾ  ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಸಂಬಳ: 8,000 - 10,000 

ವನೆ್�ಬನಗರ ಬಸ್  ಸಾ್ಟಪ್  ಪಿ.ಬಿ 
ರೆ್�ಡ್  ದಾವಣಗೆರೆ 

88678 53961
91130 53483

SSLC/PUC ಪಾಸ್ /ಪೆೇಲ್  ಮುಂದೆೇನು...
ಡಿಪೊಲೂ�ಮಾ ಪೆ�ಷೆಂಟ್ ಕೆ�ರ್ ನಸಿ್ಣಂಗ್ - 2 ವಷ್ಣ, 

NTC : ನಸ್ಣರಿ ಟಿ�ಚರ್ ್ಸ ಟೆ್ರೈನಂಗ್. 
ರೆೇರ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗಳು

SSLC, PUC, BA, B.Com, MBA 
ಶಿ್ರೇ  ಗಂಗೊೇತ್್ರ ಕಾಲೆೇಜ್ 
ಲಾಯರ್ ರೆ್�ಡ್ 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 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಹೆ್ಳಲೆಕುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರದ

ಅಡಿಕೆ ತೆ್�ಟದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ :
94484 39639

ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ಜಯನಗರ `ಎ' ಬಾಲೂಕ್ ನಲ್ಲೂ 

ಫನ�್ಣಚರ್ ಸೌಲಭ್ ವುಳಳಿ ರ್ಂ 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೆ್ರೆಯುತತಿವೆ.

ಮೊ: 94484 39639

ಪ್ರವೆೇರ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆಂಟ್ ಕೆೇರ್ 

ನಸಿನಾಂಗ್ - 2ವಷನಾ
ವಿದಾ್ಯಹನಾತೆ: SSLC/PUC/ITI ಪಾಸ್ /ಫೆ�ಲ್

 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ನಸಿ್ಣಂಗ್ ಹೆ್�ಂಗಳಲ್ಲೂ ನಸ್್ಣ ಗಳಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಶಸಿ್ 15ನೆ� ವಷ್ಣದಲ್ಲೂ

 ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನಿಟ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
 LK ಕಾಂಪೆಲೂಕ್್ಸ, 1ನೆ� ಮಹಡಿ, ಅಶೆ್�ಕ ರಸೆತಿ, 1ನೆ� ಕಾ್ರಸ್, 
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಿಂಭಾಗ ರಸೆತಿ , ದಾವಣಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರ್ಂ, ಬಾಲಕುನ, ಟೆರೆ�ಸ್ , 
ನ�ರಿನ ತೆ್ಟಿ್ಟ, ಗೆ್ �ಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನ�ರಿನ ಟಾ್ಂಕ್ , ಎಲಾಲೂ ರಿ�ತ್ಯ 
ನ�ರಿನ ಲ್�ಕೆ�ಜ್ ಗಳಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ರಂಟಿ.

JOBS
Sales Manager/Executives 

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

Field work, Male/Female 
Freshers/experienced

98444 92888

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ತಂದ್ರಿ  ಹೆ್�ಟೆಲ್ ಗೆ  

ರೆ್ಟಿ್ಟ ಭಟ್ಟರು ಹಾಗ್ ಕೆಲಸಕೆಕು 
ಹುಡುಗರು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಫೇ. : 94488 38780

HOUSE FOR RENT / LEASE
2 BHK & 1 BHK Near 
Podar International 
School, J.H Patel 

Badavane Davanagere 
97426 74310, 95359 99218

PASSING PACKAGE
II PUC Chemistry 

Tution with in 30 days 
ಫಲ್ತಾಂಶ ಬಾರದ್ದದಿಲ್ಲೂ ಹಣ ವಾಪಸ್  

Contact : 
91485 57316

FOR RENT
Gowdown for Rent at 

Basapura Road, Anna nagara
Size 101x40 and 51x40 

feet with electricity facility 
Available. Contact :

Ph. : 934118 0972

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
10x40 feet ಗೌ್ರಂಡ್ ಫಲೂ�ರ್ ,  
ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್ ಮ�ನ್ 

ರೆ್�ಡ್, ಚಚ್್ಣ  ಹತ್ತಿರ, ಮಡಿಹೌಸ್ 
ಮಡಿಕಲ್  ಶಾಪ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97401 30548

WALK IN INTERVIEW
Receptionist & Typist 

(Female candidate only) 
Qualification : Any Degree. 

PCMB Faculty (Freshers can also apply) 
Qualification : M.Sc/B.Sc in same dicipline
INTERVIEW IS ON 
15th Sep 2022 at 10.00AM 

Salary : Upto 1.2 Lakhs Per Annum. 
SAMRUDDHI COACHING ACADEMY
IAS/KAS Study Circle, St. Paul's Convent 

Road, P.J Extension, Davanagere. 
96202 62361

ರಾಗಿ ಮಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಫಟಟರ್  
ಹಾಗು ಗುಮಾಸ್ತರು 

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ. 
ಸಂಪಕಿನಾಸಿ : 

98445 37171

ಮರೆ ಕೆಲಸದವರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ವದಾ್ನಗರದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮತುತಿ 

ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲ್ಂಗಾಯತ 
ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ :
72089 61824

Business 
Opportunity
TATA New Branch 

@ Davanagere 
Looking for PARTNERS 

Business Mans / 
Retired VRS/ Advisors/ 

House Wife 
Age : 35 - 60 Years 
98447 45856 

ಬಾ್ಯನರ್  ಕಟುಟವವರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ

ಆಡ್ಣರ್  ತಗೆ್ಂಡು ಪೊ�ಲ್್ಸ  
ಸಮ�ತ ಬಾ್ನರ್  ಕಟು್ಟವವರು 

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ
70220 76255

ಮಹಿಳೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ವದಾ್ನಗರದಲ್ಲೂ ಅನಾರೆ್�ಗ್ 

ಪಿ�ಡಿತೆಯನು್ನ ನೆ್�ಡಿಕೆ್ಳಳಿಲು 
ಹಾಗ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕುಳು ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ.

 (ಬೆಳಗೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ)

ಮೊ: 94496 79324

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಪೆಟೆ್್ರ�ಲ್  ಬಂಕ್ ನಲ್ಲೂ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಸಂಬಳ : 11,000 /-
99161 43003

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಕನಾ್ಣಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳ, ದಾವಣಗೆರೆ, 30x40 
ದಕಿಷಿಣ ದ್ಕಿಕುನ ಎರಡು ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿಕುವೆ. 
ಫಲಾನುಭವಗಳಂದ ನೆ�ರ ಮಾರಾಟ. 

ಮಧ್ವತ್್ಣಗಳಗೆ ಅವಕಾಶವಲಲೂ.

63605 67975

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್  

ಶಪ್ ನಲ್ಲೂ 20x60 ಅಳತೆಯ 
ಪೂವ್ಣ ದ್ಕಿಕುನ ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿಕುದೆ.

84314 61088

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಪಿಜಿಯಲ್ಲೂ ಸಿ್�ಪರ್ (ಸ್ಚ್ಛತಾ) 

ಕೆಲಸಕೆಕು ಮಹಿಳೆಯರು 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಸಮಯ : 9 am to 5pm
ಸಂಬಳ : 6,000 /-

96634 32551

ಗೌ್ರಂಡ್ ಫಲೆೇರ್ ಮರೆ ಲ್ೇಸ್
ಶಕಿತಿನಗರದಲ್ಲೂ ಗೌ್ರಂಡ್ ಫಲೂ�ರ್ 
ನಲ್ಲೂ   2 ಬೆಡ್ ರ್ಮ್ ನ 2 

ಮನೆಗಳು ಲ್�ಸ್ ಗೆ ಇವೆ 
ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ : 

90711 06106, 90607 77686

REQUIRED
DUTY DOCTORS (MBBS / BAMS) 
NURSE, FEMALE RECEPTIONIST

COMPUTER / DTP OPERATOR 
AYAS / WARD BOY / PEON

MEDICAL REPRESENTATIVE 
(MARKETING)

contact labntab.com@gmail.com 
9448178094

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಸಿದದಿವ�ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಪೂವ್ಣ 50x50, ದಕಿಷಿಣ 

30x40, ಆಂಜನೆ�ಯ ಬಡಾವಣೆ ಉತತಿರ 
30x40, ಎಸ್ .ಎಸ್  `ಬಿ' ಬಾಲೂಕ್  ಪೂವ್ಣ 

30x50, ಉತತಿರ 40x60, ವದಾ್ನಗರ ಪಶಚಮ 
(40 ಅಡಿ ಸಿಮಂಟ್  ರೆ್�ಡ್ ) 30x60 

ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ
99457 02495

 ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
30×50 ಉತತಿರ ಪಿ.ಬಿ ರೆ್�ಡ್ ಸಾಯ 

ಇಂಟರ್ ನಾ್ಷನಲ್ ಹೆ್�ಟೆಲ್ 
ಎದುರು ಬುಲೆಟ್ ಶೆ್� ರ್ಂ 

ಹಿಂಭಾಗ ಅವ�ಪ ಕಾಲೆ್�ನಯಲ್ಲೂ.
 ನೆ�ರವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪಾಟಿ್ಣ ಯಂದ ವಾ್ಪಾರ

ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂನುರ್ 
98440 63409

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12- ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾ್ರಹ್ಮಣ 
ಸಮಾಜದ ವತ್ಯಂದ ಜಿಲಾಲೂಮಟ್ಟದ ಉತತಿಮ 
ಶಕಷಿಕಿ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪ್ರಸಕುಕೃತ ಶ್ರ�ಮತ್ ಬಿ. ಸುಜಾತ 
ಅವರಿಗೆ ಈರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ 
ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿತುತಿ.

ಸನಾ್ಮನತರಾದ ಶ್ರ�ಮತ್ ಸುಜಾತ ಅವರು 
ಸಮಾಜಕೆಕು ಧನ್ವಾದ ತ್ಳಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜಿ�ವನದ 
ಅನುಭವ ತ್ಳಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಸಮಾ 
ಜದ ಅಧ್ಕಷಿ ಡಾ. ಶಶಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್್ಧ ಮಂಡಳಯ ಅಧ್ಕಷಿ 
ಸಚಿಚದಾನಂದಮ್ತ್್ಣ, ಜಿಲಾಲೂಧ್ಕಷಿ ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ. 
ಅಚು್ತ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸೆ�ವಾ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಕಷಿ ಡಾ. ಶಶಕಾಂತ್, ಬಾ್ರಹ್ಮಣ 
ಅಭಿವೃದ್್ಧ ಮಂಡಳಯ ಪಿ.ಸಿ. ಶ್ರ�ನವಾಸ್ 
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ಶ್ರ�ಮತ್ ಮೈತ್್ರ ಪಾ್ರಥಿ್ಣಸಿದರು. 
ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಯು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವೆೈದ್ 
ಸಾ್ಗತ್ಸಿದರು. ಅನಲ್ ಬಾರೆಂಗಳ್ ವಂದ್ಸಿದರು.

ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸುಜಾತಗೆ ಸರಾ್ಮನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12- ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳಲ್ಲೂರುವ 
ಸುಪತಿ ಪ್ರತ್ಭೆಯನು್ನ ಅನಾವರಣಗೆ್ಳಸುವ 
ನಟಿ್ಟನಲ್ಲೂ ಹಾಗ್ ಭಾರತ್�ಯ ಸಾಂಸಕುಕೃತ್ಕ 
ಪರಂಪರೆಯನು್ನ ಉತೆತಿ�ಜನಗೆ್ಳಸಲು ಈ 
`ಸಂಭ್ರಮ-2022' ಸಾಂಸಕುಕೃತ್ಕ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ 
ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ 
ರಂಗರಾಜು ಹೆ�ಳದರು. 

ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆ್ರ ವಲಯದಲ್ಲೂರುವ 

ಬಾಪೂಜಿ ವದಾ್ಸಂಸೆ್ಥಯ ಶ್ರ�ಮತ್ ಪಾವ್ಣತಮ್ಮ 
ಶಾಮನ್ರು ಶವಶಂಕರಪ್ಪ ಆಂಗಲೂ ಮಾಧ್ಮ 
ವಸತ್ಯುತ ಶಾಲೆ ಶವಗಂಗೆ್�ತ್್ರ 
ತೆ್�ಳಹುಣಸೆಯಲ್ಲೂ ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಎಮ್.
ಆರ್.ಶಾಲೆ ತೆ್�ಳಹುಣಸೆ, ಬಿ.ಎಚ್.ಪಿ.ಇ.ಎಮ್ 
ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿ.
ಎಸ್ ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಯುಕತಿ 
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೂ ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಂಡಿದದಿ ಮ್ರನೆ ಆವೃತ್ತಿಯ 

ಸಂಭ್ರಮ-2022ಮಕಕುಳ ಸಾಂಸಕುಕೃತ್ಕ ಕಾಯ್ಣ 
ಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಶೆ�ಷ ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿ  
ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳಗೆ ಸಮಾರೆ್�ಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ 
ವಶೆ�ಷ ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿ ಶಕಷಿಣ 
ತಜಞಾರ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆಯ ನದೆ�್ಣಶಕರ್ 
ಆಗಿದದಿ  ಇಮಾಂ ಕೆ. ಅವರು ಪ್ರಶಸಿತಿ ವತರಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡುತಾತಿ,  ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳ ಸವ್ಣತೆ್�ಮುಖ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಾಪೂಜಿ ವದಾ್ಸಂಸೆ್ಥಯ ಶಾಲೆಗಳು 
ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಳುಳಿವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನು್ನ ಶಾಲೂ್ಯಘಿಸಿದರು. 

ನಮ್ಮ ನಾಡು-ನುಡಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ಅಭಿಮಾನವಟು್ಟಕೆ್ಂಡು ನಾಡು-ನುಡಿಗೆ ಧಕೆಕು 
ಬರದ ಹಾಗೆ ನೆ್�ಡಿಕೆ್ಳುಳಿವುದು ನಮ್ಮಲಲೂರ ಆದ್ 
ಕತ್ಣವ್ ಎಂದು ಕವಗಳ ನಾಡು-ನುಡಿಯ 
ಅಭಿಮಾನದ ಕವನಗಳನು್ನ ಉದಾಹರಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಈ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ವವಧ ಶಾಲೆಗಳ 
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರು, ಪೊ�ಷಕರು, ಶಕಷಿಕರು ಹಾಗ್ 
ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸಂಗಿ�ತ, ನೃತ್, ನಾಟಕ, 
ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸಾಹಿತ್್ಕ ಚರೆ್ಣ, 
ರಂಗೆ್�ಲ್  ಮುಂತಾದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ ವವಧ  
ಸ್ಪಧೆ್ಣಗಳು ನಡೆದವು.

ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರ�ಮತ್  
ಜೆ. ಎಸ್.ವನತಾ ವಂದ್ಸಿದರು. 

ಪಎಸ್ ಎಸ್ಇಎಂಆರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ `ಸಂಭ್ರಮ-2022'

ಒತು್ತವರಿ ತೆರವಿಗೆ ರೆೈತರ ಆಗ್ರಹ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.12- ಜಿಲೆಲೂಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ ಲ್ೂಕಿನಲ್ಲೂರುವ ಏಷಾ್ದ ಅತ್� 

ದೆ್ಡ್ಡ ಎರಡನೆ� ಕೆರೆ ಎಂಬ ಖಾ್ತ್ ಪಡೆದ್ರುವ ಶಾಂತ್ಸಾಗರ ಕೆರೆ 
ಒತುತಿವರಿಯನು್ನ ತೆರವುಗೆ್ಳಸುವಂತೆ ಕನಾ್ಣಟಕ ರಾಜ್ ರೆೈತ ಸಂಘ 
ಜಿಲಾಲೂಡಳತ ಮತುತಿ ಸಕಾ್ಣರಕೆಕು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಶಾಂತ್ ಸಾಗರ ಕೆರೆ ಸುಮಾರು 1,500 ಎಕರೆ ಒತುತಿವರಿ ಆಗಿದುದಿ, ಅದರ 
ಅಭಿವೃದ್್ಧಗೆ ಸಕಾ್ಣರ ಸುಮಾರು 11 ಲಕಷಿ ಖಚು್ಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತ್ಳದ್ದೆ. 
ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್್ಧ ಇನ್್ನ ಆಗಿಲಲೂ. ಈ ಕೆರೆ ಒತುತಿವರಿ ತೆರವುಗೆ್ಳಸುವಂತೆ 
ಸಕಾ್ಣರಕೆಕು, ಜಿಲಾಲೂಡಳತಕೆಕು ಅನೆ�ಕ ಬಾರಿ ಮನವ ಮಾಡಿದರ್ ಒತುತಿವರಿ ತೆರವು 
ಕಾಯ್ಣ ಆಗುತ್ತಿಲಲೂ ಎಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ರವಕುಮಾರ್ 
ಬಲ್ಲೂರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಕತಿಪಡಿಸಿದಾದಿರೆ.

ದೆ�ವರ ಬೆಳಕೆರೆ ಕೆರೆ 600 ಎಕರೆ ಒತುತಿವರಿ, ಒಟು್ಟ 492 ಕೆರೆ ಆಳತೆ 
ಆಗಿಲಲೂ. ಹ್ಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಯ್ಣ ಆಗಿಲಲೂ. ಈ ಎಲಾಲೂ ಕಾಯ್ಣಗಳು ಆಗದ 
ಪ್ರಯುಕತಿ ಶೆ�ಖರಣೆ ಆಗಬೆ�ಕಿದದಿ ಸುಮಾರು 5 ಟಿಎಂಸಿ ನ�ರು ಸಮುದ್ರಕೆಕು 
ಸೆ�ರಿದೆ. ಈ ವಷ್ಣ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ದೆ. ನ�ರು ಕುಡಿಯಲು, ರೆೈತರಿಗೆ 
ಅನುಕ್ಲ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗದ್ದದಿರೆ ಜನತೆಯ ಅಭಿವೃದ್್ಧ ಹೆ�ಗೆ ?. ಕೃಷ 
ಕಾಯ್ಣಗಳು ಹೆ�ಗೆ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಸಿದಾದಿರೆ.

ತೆರವು ಕಾಯ್ಣವನು್ನ ಯಾವಾಗ ಪೂಣ್ಣಗೆ್ಳಸುವುದು, ತೆರವು ಅದ 
ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನ�ರು ನಲುಲೂವ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಈಗ 
ಯಾವುದೆ� ಕೆರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಕತೆ ಇಲಲೂ. ಎಲಲೂವೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡು 
ತ್ತಿವೆ. ಈ ಮ�ಲ್ನ ಕಾಯ್ಣಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗ ಪೂರೆೈಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ಸ್ಪಷ್ಟ�ಕರಣ ನ�ಡುವಂತೆ ಜಿಲಾಲೂಡಳತಕೆಕು ರೆೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲೂಧ್ಕಷಿ ಪ್ರಸಾದ್ 
ಕಬ್ಬಳ, ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಅಣಬೆ�ರು ಕುಮಾರಸಾ್ಮಿ, ಮಾಯಕೆ್ಂಡದ ಗೌಡ್ರ 
ಅಶೆ್�ಕ್, ಪ್ರತಾಪ್, ನಂಗಣ್ಣ, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಒತಾತಿಯಸಿದಾದಿರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್್ತ ಬಹಳ ಶೆ್ರೇಷ್ಠ, ಪವಿತ್ರವಾದದುದು

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12 - ಶಕಷಿಕ ವೃತ್ತಿ ಬಹಳ 
ಶೆ್ರ�ಷ್ಠವಾದುದು ಹಾಗ್ ಪವತ್ರವಾದುದು. 
ಶಕಷಿಕ ಮತುತಿ ಶಕಷಿಣವನು್ನ ಬೆ�ರೆ ಮಾಡಲಾಗದ 
ಅವನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಹೆ್ಂದ್ದೆ. ಶಕಷಿ 
ಕರು ಉರಿಯುವ ದ್�ಪದಂತೆ ತೆರೆದ ಪ್ಸತಿಕದಂ 
ತೆ. ಶಕಷಿಕ ನರಂತರ ವದಾ್ಥಿ್ಣ. ಭವ್ ಭಾರತದ 
ಭವಷ್ ನಮಾ್ಣಣವು ಶಕಷಿಕರ ಕೆೈಯ್ಲ್ಲೂದೆ ಎಂದು 
ಶ್ರ�ಮತ್ ಕೆ.ಆರ್ .ಸುಜಾತ ಕೃಷ್ಣ ತ್ಳಸಿದರು.

ನಗರದ ಈಶ್ರಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಮನೆ್ನ 
ನಡೆದ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದ 
ಅಧ್ಕಷಿತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದದಿರು.

ಶಾಲಾ ಆಡಳತ ಮಂಡಳಯ 
ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಶ್ರ�ಮತ್ ಎ.ಆರ್. 
ಉಷಾರಂಗನಾಥ್ ಇವರು ಶಕಷಿಕರ 
ದ್ನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನು್ನ ತ್ಳಸುತಾತಿ, 
ಇಂದ್ನ ಎಲಾಲೂ ಸಮಸೆ್ಗಳಗ್ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ 

ಮೌಲಾ್ಧಾರಿತ ಶಕಷಿಣ ಮಾತ್ರ ಬುನಾದ್. 
ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ, ಸಮುದಾಯದ, 
ನಾಡಿನ, ದೆ�ಶದ ಪ್ರಗತ್ ಸಾಧ್. ಪ್ರಯುಕತಿ, ಶಕಷಿಕ 
ಸಮುದಾಯ ಪಾ್ರರಂಭದ್ಂದಲೆ� ಮಕಕುಳಲ್ಲೂ 
ಮೌಲ್ಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲೂ 
ಕಾಯ್ಣತತ್ಪರರಾಗಬೆ�ಕು' ಎಂದು ನೆೈಜ 
ಘಟನೆಯನು್ನ ತ್ಳಸಿ, ಶಕಷಿಕರ ಬಗೆಗೆ ಹೆ�ಳದರು.

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಶಾಲಾಡಳತ 
ಮಂಡಳಯ ಸದಸ್ರಾದ ಶ್ರ�ಮತ್ ಕೆ.ವ. 
ಸುಜಾತ ಮಾತನಾಡಿ, ವದೆ್ ಕಲ್ಸಿದ ಗುರು 
ಗಳನು್ನ ಎಂದ್ಗ್ ಮರೆಯದೆ, ಎಂದೆಂದ್ಗ್ 
ಕೃತಜಞಾತೆ ಇಟು್ಟಕೆ್ಂಡು ಅವರನು್ನ ಗೌರವಸ 
ಬೆ�ಕು ಎಂದು ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳಗೆ ತ್ಳಸಿದರು.

ಶಾಲಾ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಕೆ.ಎಸ್. 
ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್ ಇವರು ಶಕಷಿಕರ ವೃತ್ತಿ 
ಶೆ್ರ�ಷ್ಠವಾದ ವೃತ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಉತತಿಮ ಶಕಷಿಕನಾಗಲು 

ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳು ಪ್ರತ್ಭಾವಂತರಾಗಿರಬೆ�ಕು. 
ಶಾಲೆಯ ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ರಾದ ಶ್ರ�ಮತ್ ಬಿ.ಆರ್ . 
ಶಾಂತಕುಮಾರಿಯವರು ಹಾಕಿಕೆ್ಟ್ಟ 
ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 
ಅದಕೆಕು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾಡಳತ ಮಂಡಳಯವರು 
ನಮಗೆ ಬೆನೆ್ನಲುಬಾಗಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ತ್ಳಸಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ಎಲಾಲೂ ಶಕಷಿಕ ವೃಂದವರಿಗೆ 
ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ನ�ಡಿ ಗೌರವಪೂವ್ಣಕವಾಗಿ 
ಸನಾ್ಮನಸಲಾಯತು ಹಾಗ್ ಶಾಲಾ 
ಸಹಾಯಕಿಯರನ್್ನ ಸಹ ಗೌರವಸಲಾಯತು. 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಈಶ್ರಮ್ಮ ಶಾಲಾಡಳತ 
ಮಂಡಳಯ ಸದಸ್ರುಗಳಾದ ವೆಂಕಟ್ 
ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಶ್ರ�ಮತ್ ಸುಜಾತ ಕೆ.ವ, 
ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್ ಮತುತಿ 
ಉಪ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರ�ಮತ್ ಶಶರೆ�ಖಾ 
ಜಿ.ಎಸ್. ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ಈರ್ರಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗುರುವಂದರಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಸುಜಾತ ಕೃಷಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12 - ಪ್ರಸಕತಿ ಸಾಲ್ನಲ್ಲೂ 1. ನಾವ�ನ್ತೆ 2. ತಾಕಿ್ಣಕ 
ಸಾಧನೆಗಳು 3. ಕಿ್ರ�ಡೆ 4. ಕಲೆ, ಸಂಸಕುಕೃತ್, ಸಂಗಿ�ತ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಒಟು್ಟ ನಾಲುಕು 
ಕೆಷಿ�ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಕಕುಳಗೆ ಜಿಲಾಲೂ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸಿತಿಗೆ 
ಅಜಿ್ಣ ಆಹಾ್ನಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೆಷಿ�ತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಐದರಿಂದ ಹದ್ನೆಂಟು ವಷ್ಣದೆ್ಳಗಿನ 
ಡಿ. 1, 2004 ರ ನಂತರ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕಕುಳು ಅಜಿ್ಣ ಸಲ್ಲೂಕೆಗೆ ಅಹ್ಣರಾಗಿರುತಾತಿರೆ. 
ಪ್ರತ್ ಕೆಷಿ�ತ್ರಕೆಕು ಇಬ್ಬರು ಮಕಕುಳಂತೆ ಒಟು್ಟ ಎಂಟು  ಮಕಕುಳಗೆ ರ್. ಹತುತಿ ಸಾವರ 
ನಗದು ಹಾಗ್ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪತ್ರ ನ�ಡಲಾಗುವುದು. ಅಜಿ್ಣದಾರ ಮಕಕುಳು 
ಗುರುತ್ಸಿರುವ ಕೆಷಿ�ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಭೆ ಉಳಳಿವರಾಗಿದುದಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗೆಗೆ ವೃತತಿ 
ಪತ್್ರಕೆಗಳಲ್ಲೂ ವರದ್ಯಾಗಿರಬೆ�ಕು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಷಿ�ತ್ರದ ತಜಞಾರಿಂದ 
ಪ್ರಮಾಣಿ�ಕರಿಸಬೆ�ಕು. ಮಕಕುಳ ವಯಸಿ್ಸನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನು್ನ ಪತಾ್ರಂಕಿತ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂದ ದೃಢ�ಕರಿಸಿ ಇದೆ� ದ್ನಾಂಕ 30 ರೆ್ಳಗೆ ಅಜಿ್ಣ ಸಲ್ಲೂಸಬೆ�ಕು.

ಅಜಿ್ಣಯನು್ನ ಉಪ ನದೆ�್ಣಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತುತಿ ಮಕಕುಳು  
ಅಭಿವೃದ್್ಧ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲಾಲೂ ಕಛೆ�ರಿ, ಸಕಾ್ಣರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದ್ರ 
ಆವರಣ, ಎಂಸಿಸಿ   ಬಿ ಬಾಲೂಕ್, ಕುವೆಂಪ್ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, (08192-
264056) ಇಲ್ಲೂ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲೂಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೊಯ್ಸಳ-ಕೆಳದಿ ಚೆನನುಮ್ಮ ಪ್ರರಸಿ್ತಗೆ ಅಜಿನಾ 

ಕೆಪಎಸಿ್ಸ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲೆ ಅಕ್ರಮ 
ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಲು ಒತಾ್ತಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.12- ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. 2017ನೆ� ಸಾಲ್ನಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿದ 
ಮುರಾಜಿ್ಣ ದೆ�ಸಾಯ ವಸತ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ದೆೈಹಿಕ ಶಕಷಿಕರ ಹುದೆದಿಗಳ ಸ್ಪಧಾ್ಣತ್ಮಕ 
ಪರಿ�ಕೆಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದ್ರುವುದನು್ನ ಗಂಭಿ�ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೆ�ಮಕಾತ್ 
ತಡೆದು ಪ್ರಕರಣವನು್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ವಕಿ�ಲ ಅನ�ಸ್ ಪಾಷ 
ಒತಾತಿಯಸಿದಾದಿರೆ.

ಪತ್್ರಕಾಗೆ್�ಷ್ಠಯಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಕರಣವನು್ನ ಸಕಾ್ಣರ 
ಗಂಭಿ�ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ� ಇದದಿಲ್ಲೂ ಸಕಾ್ಣರ, ಪೊಲ್�ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗ್ 
ಅಭ್ಥಿ್ಣಗಳ ವರುದ್ಧ ಹೆೈ ಕೆ್�ಟ್್ಣ ಮರೆ ಹೆ್�ಗುವುದಾಗಿ ಎಚಚರಿಸಿದರು.

2017ರಲ್ಲೂ ಕೆಪಿಎಸಿ್ಸ ಮುರಾಜಿ್ಣ ದೆ�ಸಾಯ ವಸತ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ 189 
ದೆೈಹಿಕ ಶಕಷಿಕರ  ಹುದೆದಿಗಳ ಸ್ಪಧಾ್ಣತ್ಮಕ ಪರಿ�ಕೆಷಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ 
ಎಲೆಕಾ್ಟ್ನಕ್ ಡಿವೆೈಸ್ ಬಳಸಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದ್ರುವುದಾಗಿ ಆಜಾದ್ ನಗರ 
ಹಾಗ್ ವದಾ್ನಗರ ಪೊಲ್�ಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ, 
ಆರೆ್�ಪಿಗಳನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 
ಇದುವರೆಗ್ ತನಖೆ ಸಂಪೂಣ್ಣಗೆ್ಳಸದೆ ಅಂತ್ಮ ವರದ್ಯನು್ನ 
ನಾ್ಯಾಲಯಕೆಕು ಸಲ್ಲೂಸಿಲಲೂ ಎಂದು ಆರೆ್�ಪಿಸಿದರು. 

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾದ ವ್ಕಿತಿಗಳು, ತಂಡ ಹಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ವರುದ್ಧ 
ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ಳಳಿದೆ� 177 ಅಭ್ಥಿ್ಣಗಳನು್ನ ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಕತ್ಣವ್ ನವ್ಣಹಿಸಲು 
ನೆ�ಮಕಾತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾನ್ನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹೆ�ಳದರು.

ಕೆಪಿಎಸಿ್ಸ ನಡೆಸಿದ ಜಲಸಂಪನ್್ಮಲ ಇಲಾಖೆ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಐದಾರು 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಪರಿ�ಕೆಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಓದ್ದ 
ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳಗೆ ಅನಾ್ಯವಾಗುತತಿದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳದರು. ಪತ್್ರಕಾಗೆ್�ಷ್ಠಯಲ್ಲೂ 
ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಅಭ್ಥಿ್ಣ ಬಸವರಾಜ್ ಎಂ.ಎ., ಮುಸತಿಫಾ, ರುದೆ್ರ�ಶ್ ಇದದಿರು.

ಹೆ್ನಾ್ನಳ, ಸೆ.12- 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಈಜು ಪಟು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರೆ�ಚಿಕಕುನಹಳಳಿ 
ಗಾ್ರಮದ ಪರಮ�ಶ್ರಪ್ಪ ಹಾಗ್ 
ಸಾವತ್ರಮ್ಮನವರ ಮ್ರನೆ� ಮಗ 
ಶಶ  ಕುಮಾರ್ ಆಸೆ್ಟ್�ಲ್ಯಾದಲ್ಲೂ 
ನಡೆಯಲ್ರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ 
ಗೆ�ಮ್ ಗೆ ಆಯ್ಕುಯಾಗಿದಾದಿರೆ. ಆಸೆ್ಟ್�ಲ್ಯಾಗೆ ತೆರಳಲು ಆಥಿ್ಣಕ ಸಂಕಷ್ಟ 
ಎದುರಿಸುತ್ತಿದದಿ ಶಶಗೆ ಸಿಎಂ ರಾಜಕಿ�ಯ ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಎಂ.ಪಿ.
ರೆ�ಣುಕಾರಾಯ್ಣ  ಸಹಾಯ ಹಸತಿ ರಾಚುವ ಮ್ಲಕ ಆಸರೆಯಾಗಿದಾದಿರೆ.

ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲೂ ಆಸೆ್ಟ್�ಲ್ಯಾದಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೆ�ಮ್ ಗೆ 
ಶಶ ಆಯ್ಕುಯಾಗಿದುದಿ, ಆಸೆ್ಟ್�ಲ್ಯಾಕೆಕು ತೆರಳಲು ಎರಡು ಲಕಷಿ  ರ್ಪಾಯಗಳ 
ಅವಶ್ಕತೆ ಇತುತಿ.  ಇದ್�ಗ 35 ಸಾವರ ರ್ಪಾಯ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವ 
ಶಾಸಕರು, ಶಶಕುಮಾರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಮಟ್ಟಕೆಕು ಆಯ್ಕುಯಾಗಿದುದಿ 
ಹೆ್ನಾ್ನಳ-ನಾ್ಮತ್ ಅವಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೆ್�ಷದ ವಷಯ.   ಶಶ   
ಸ್ಪಧೆ್ಣಯಲ್ಲೂ ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡು ಪ್ರಶಸಿತಿ ಗಳಸುವ ಮ್ಲಕ ದೆ�ಶಕೆಕು, ರಾಜ್ಕೆಕು ಹೆಸರು 
ತರಲ್ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸಿದರು.

ಈಜು ಪಟುವಿಗೆ ಶಾಸಕರ ರೆರವು

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12- ನಟು್ಟವಳಳಿಯ 
ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಮತುತಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ 
ವೆೈದ್ಕಿ�ಯ ಪ್ರಕೆ್�ಷ್ಟದ ವತ್ಯಂದ ಶಕಷಿಕರ 

ದ್ನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕತಿ ನಾಲ್ರು ಶಕಷಿಕಿಯರಿಗೆ 
ಉತತಿಮ ಶಕಷಿಕ ಪ್ರಶಸಿತಿ ನ�ಡಿ ಗೌರವಸಲಾಯತು. 
ಮತುತಿ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕುಚಿ್ಣಗಳನು್ನ ಕೆ್ಡಲಾಯತು 

ಡಾ. ಹಾಲೆ�ಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್್ಧ ಬಗೆಗೆ ಮಚುಚಗೆ ವ್ಕತಿಪಡಿಸಿದರು.  
ಪ್ರಕೆ್�ಷ್ಟದ ಡಾ. ಹಾಲೆ�ಶ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು. 
ಮಂಜುಳಾದೆ�ವ, ಸಿದದಿಮ್ಮ, ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ, ರಾಧ 
ಸನಾ್ಮನತರಾದ ಶಕಷಿಕಿಯರು. ವೆೈದ್ಕಿ�ಯ ಪ್ರಕೆ್� 
ಷ್ಟದ್ಂದ  ನ�ರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆ್ಡಿಸುವುದಾಗಿ 
ವಾಗಾದಿನ ಮಾಡಲಾಯತು. 500 ಮಕಕುಳಗೆ 
ಮತುತಿ ಶಕಷಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ವತರಿಸಿದರು. ಮುಖ್ 
ಶಕಷಿಕ ಎಂ. ಸುರೆ�ಶ್ ಅಧ್ಕಷಿತೆ ವಹಿಸಿದದಿರು. ಡಾ. 
ನಂದ್ನ ಪಾ್ರಥಿ್ಣಸಿದರು. ಜಯಪ್ಪ ಸಾ್ಗತ್ಸಿ, 
ನರ್ಪಿಸಿದರು. ಜಗದ್�ಶ್ ವಂದ್ಸಿದರು.  

ನಿಟುವಳಿಳ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರರಸಿ್ತ

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಹೆ್ಸ ಬನಶಂಕರಿ ಲೆ�ಔಟ್  ನಲ್ಲೂ 

40x46 East, 80x46, 
30x58 East, 40x46, 
40x46 East ಅಕಕು-ಪಕಕು, 

ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 
99166 12110

 ಕಮರ್ನಾಯಲ್  ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
30x28 ಕಾನ್ಣರ್  ವದಾ್ನಗರ ಕೆನರಾ 

ಬಾ್ಂಕ್  ಹತ್ತಿರ 30x40 North ಅಥಣಿ 
ಕಾಲೆ�ಜ್  ಹತ್ತಿರ M.BA ಕಾಲೆ�ಜ್  
ರೆ್�ಡಿಗೆ ಎಸ್ .ಎಸ್  `ಎ' ಬಾಲೂಕ್ ನಲ್ಲೂ 
ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 
99166 12110

 ಮರೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ /
ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೂ, 
ಆಂಜನೆ�ಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೂ 

3 ಬೆಡ್  ರ್ಂ ಮನೆ, 2 ಬೆಡ್  ರ್ಂ 
ಮನೆ, 1 ಬೆಡ್  ರ್ಂ ಮನೆ 

ದಕಿ್ಷೇತ್  ಐನಳಿಳ ಏಜೆಂಟ್ 
77955 06795

PART TIME WORK
ಬಿಡುವನ ವೆ�ಳೆಯಲ್ಲೂ ನ�ವು 

ಕುಳತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂಯ್� 
ಕೆಲಸ / JOB 

ವಾರದ ಸಂಬಳ : 3000 ರಿಂದ 5000 
ಮ�ಲ್ಪಟು್ಟ. ಕೆ್�ರಿಯರ್  ಸೌಲಭ್ವದೆ.   
97432 17566, 91084 18233

St JOSEPH TIMES
Church Road, Ram & Co Davanagere. 

OLD Watch Exchange Offer 
30% Discout 

 ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ವೆ�ಯಂಗ್  ಮಿಷನ್ , ಕಾರ್  ರಿಮ�ಟ್ , 
ಕಂಪೂ್ಟರ್ , ಹಿಯರಿಂಗ್  ಶೆಲ್ ಗಳು ದೆ್ರೆಯುತತಿವೆ.
91081 79012

WANTED 
1. Recepionist  
2. Staff Nurses

3. Lab Technician
SHILPA DIAGNOSTICS

MCC B Block Near Swimming Pool, Davangere.

98440 65638

REQUIRED 
Campaign team for PU College, 
Science admission purpose. 

experience: 3-5 years 
Location: Davangere 

CONTACT: 
87628 67557, 89515 19607

ಆಯಾ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ
ಕಿಲೂನಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಹೆಣು್ಣಮಕಕುಳು ಆಯಾ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಖುದಾದಿಗಿ ಮಧಾ್ಹ್ನ 3 ರಿಂದ 
3.30 ರೆ್ಳಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ.

ಮೊ : 94480 28103

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದುರೆ 
ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಅನುಭವವುಳಳಿ ಸಾ್ಟಫ್ ನಸ್ಣ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದಿರೆ.
ಉತತಿಮ ವೆ�ತನದ ಜೆ್ತೆ ಉತತಿಮ 

ವಸತ್ ವ್ವಸೆ್ಥ ಕಲ್್ಪ ಸಿಕೆ್ಡಲಾಗುವುದು.
ಸಂಪಕಿ್ಣಸಿ : 

9972523910

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೂ 2 BHK ಗೌ್ರಂಡ್  
ಫಲೂ�ರ್ , ಪೂವ್ಣದ ಬಾಗಿಲು 

ವಾಸುತಿ ಪ್ರಕಾರದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ  
86607 37365 
99863 71175

ಓದುಗರ ಗಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಜಾಹಿೇರಾತುಗಳು 
ವಿಶಾ್ಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ಗುಣಮಟಟ 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನಿಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯ್ೇ ವ್ಯವಹರಿ ಸಬೆೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾಧಿರಿಯಾಗುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ರಕ್ತದಾನ ಶೆ್ರೇಷಟದಾನ
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ನಗರದಲ್ಲೆಂದು ಗಣಪತ್ ಹೊೇಮ
ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಬಳಯ ಶ್ರ� ವರಸಿದ್್ಧ ವನಾಯಕ ದೆ�ವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೂ 

ಇಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 10.30 ರಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುಥಿ್ಣ ಪ್ರಯುಕತಿ 
ಎಲಾಲೂ ಇಷಾ್ಟಥ್ಣ ಸಿದ್್ಧಗಾಗಿ ಹಾಗ್ ಅಭಿವೃದ್್ಧಗಾಗಿ ಮತುತಿ ಮಕಕುಳ 
ವದಾ್ಭಾ್ಸಕಾಕುಗಿ 21 ಸಹಸ್ರ ಮ�ದಕದ್ಂದ ಶ್ರ� ಗಣಪತ್ ಹೆ್�ಮ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಅಚ್ಣಕರುಗಳಾದ ಗಿರಿ�ಶ್  ನಾಡಿಗೆ�ರ, ಶ್ರ�ಪಾದ್ 
ಭಟ್  ದೆ�ಶಪಾಂಡೆ (ಹಳೆ� ಕಡೆಲೂೆಬಾಳು) ಪೌರೆ್�ಹಿತ್ ವಹಿಸುವರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.12- ಮಾಜಿ 
ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಣನ್ 
ಅವರ 55ನೆ� ವಷ್ಣದ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಜಿಲಾಲೂ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಭವನದಲ್ಲೂ ಇದೆ� ದ್ನಾಂಕ 18 ರ 
ಭಾನುವಾರ 19 ವಷ್ಣದೆ್ಳಗಿನ 

ವಯ�ಮಿತ್ ಮಕಕುಳಗೆ `ಅಂತರ್ ಜಿಲಾಲೂ ಮಟ್ಟದ ಚದುರಂಗ' 
ಸ್ಪಧೆ್ಣಯನು್ನ ಏಪ್ಣಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲೂ ರೆಸ್ ಅಸೆ್�ಸಿಯ್�ಷನ್ 
ಅಧ್ಕಷಿ ದ್ನೆ�ಶ್ ಕೆ. ಶೆಟಿ್ಟ ತ್ಳಸಿದರು

ಈ ಪಂದಾ್ವಳಯಲ್ಲೂ ರಾಜ್ದ ಎಲಾಲೂ ಜಿಲೆಲೂಗಳಂದ ಸ್ಪಧಾ್ಣಳುಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದುದಿ, ಈ ಪಂದಾ್ವಳಯು ಸಿ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ 6-7 
ಸುದ್ದಿಗಳು ನಡೆಯಲ್ದುದಿ, ಇದರಲ್ಲೂ  ಗೆದುದಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾ್ಥನ ಪಡೆದ ಬಾಲಕ-
ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ``ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ@55 ಚದುರಂಗ ಕಪ್'' ಅನು್ನ 
ವತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಂತರದ ಹತುತಿ ಸಾ್ಥನಗಳಗೆ ಹಾಗ್ 07, 09, 11, 13, 15 ವಷ್ಣದ 
ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ತಲಾ 5-5 ವಶೆ�ಷ ಬಹುಮಾನ 
ಹಾಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹತ್ತಿರದ ಜಿಲೆಲೂಯ ಮಕಕುಳಗೆ `ಬೆಸ್್ಟ  ಚಿತ್ರದುಗ್ಣ', 
`ಬೆಸ್್ಟ ಶವಮಗಗೆ',  `ಬೆಸ್್ಟ ಹೆ್ಸಪೆ�ಟೆ', `ಬೆಸ್್ಟ ದಾವಣಗೆರೆ' ಎಂದು 
ಒಟು್ಟ 75 ವಶೆ�ಷ ಟೆ್್ರ�ಫಿಯನು್ನ  ವತರಿಸಲಾಗುವುದು  ಎಂದು ಸಂಘದ 
ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಯುವರಾಜ್ ತ್ಳಸಿದರು.  ಈ ಪಂದಾ್ವಳಗೆ ಹೆಸರನು್ನ 
ನೆ್�ಂದಾಯಸಲು ಇದೆ� ದ್ನಾಂಕ 17 ಕಡೆಯ ದ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚಿಚನ 
ಮಾಹಿತ್ಗೆ ಸಂಘದ ಸಹ ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣಎಸ್. ಮಂಜುಳಾ (ಮ: 
9945613469, 7259310197) ಅವರನು್ನ ಸಂಪಕಿ್ಣಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಂ - 55 : ಅಂತರ್  
ಜಿಲಾಲೆ ಚದುರಂಗ ಸ್ಪಧೆನಾ ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.12- ನಗರದ 

ವಶ್ಕಮ್ಣ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೆ್� ಆಪರೆ�ಟಿವ್ 
ಸೆ್ಸೆೈಟಿ ರಜತ ಮಹೆ್�ತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾ 
ಚರಿಸುತ್ತಿದುದಿ, ಮುಂದೆಯ್ ಸಹ ಸಮಾಜದ 
ಜನರು ಸಹಕಾರ ನ�ಡಿದರೆ ಉದೆದಿ�ಶಸಿದಂತೆ 
ಈ ಸೆ್ಸೆೈಟಿಯು ಬಾ್ಂಕ್ ಆಗಿ 
ಪರಿವತ್ಣನೆಯಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ವಶ್ಕಮ್ಣ 
ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೆ್� ಆಪರೆ�ಟಿವ್ ಸೆ್ಸೆೈಟಿ ಅಧ್ಕಷಿ 
ಬಿ.ವ. ಶವಾನಂದ ತ್ಳಸಿದರು.

ನಗರದ ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ಅಬ್ಣನ್ 
ಕೆ್� ಆಪರೆ�ಟಿವ್ ಬಾ್ಂಕ್ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನದಲ್ಲೂ ನನೆ್ನ ಏಪ್ಣಡಾಗಿದದಿ ವಶ್ಕಮ್ಣ 
ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೆ್� ಆಪರೆ�ಟಿವ್ ಸೆ್ಸೆೈಟಿಯ 
25ನೆ� ವಷ್ಣದ ವಾಷ್ಣಕ ವರದ್ 
ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಕಷಿತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂಘವು ನರಂತರ ಸೆ�ವೆಯಂದ 
ಇಂದು 25 ವಷ್ಣಗಳನು್ನ ಪೂರೆೈಸಿದುದಿ, ಆ 
ಮ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸೆ್ಥ 
ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ದೆ. ಇದಕೆಕು ಸಂಸೆ್ಥಯ 
ಸಂಸಾ್ಥಪಕರು, ಸದಸ್ರು, ಗಾ್ರಹಕರು ಹಾಗ್ 
ನದೆ�್ಣಶಕರುಗಳ ಕೆ್ಡುಗೆ, ಸಹಕಾರಗಳೆ� 

ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಮುಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ� ರಿ�ತ್ ನಮ್ಮ 

ಸಂಸೆ್ಥಗೆ ಸಹಕಾರವನು್ನ ನ�ಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲಲೂರ 
ಉದೆದಿ�ಶದಂತೆ ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯನು್ನ ಒಂದು 
ಬಾ್ಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ಣನೆ ಮಾಡಬಹು 
ದಾಗಿದೆ. ಆದದಿರಿಂದ ಗಾ್ರಹಕರು ಹೆರಾಚಗಿ ನಮ್ಮ 
ಸೆ್ಸೆೈಟಿಯಲ್ಲೂ ವ್ವಹಾರ ಮಾಡಿ, ಪಡೆದ 
ಸಾಲವನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆಕು ಪಾವತ್ 
ಮಾಡಬೆ�ಕು ಎಂದು ಕೆ�ಳಕೆ್ಂಡರು.

ಸಂಘದ ಸ್ಂತ ಕರೆ�ರಿಯನು್ನ 

ನಮಿ್ಣಸುವುದಕಾಕುಗಿ ಈಗಾಗಲೆ� ಬಂಬ್ 
ಬಜಾರ್ ರಸೆತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನು್ನ 
ಖರಿ�ದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದುದಿ, ಮುಂದ್ನ ದ್ನ 
ಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ತೆರವುಗೆ್ಳಸಿ, ಹೆ್ಸ 
ಕಟ್ಟಡವನಾ್ನಗಿ ನಮಿ್ಣಸಿ ಉತತಿಮ ವ್ವಸೆ್ಥ 
ಯುಳಳಿ ಕರೆ�ರಿಯನಾ್ನಗಿ ನಮಿ್ಣಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಶವಾನಂದ್ ತ್ಳಸಿದರು.

ಸೆ್ಸೆೈಟಿಯ ನದೆ�್ಣಶಕ ಎ.ಬಿ. ರವ 
ಮಾತನಾಡಿ, 1997ರಂದು ಅಬಿ್ಬಗೆರೆ 
ರುದಾ್ರರಾರ್ ಅವರ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನದಲ್ಲೂ 11 

ಜನ ನದೆ�್ಣಶಕರ ಒಕ್ಕುಟದ್ಂದ ಪಾ್ರರಂಭ 
ವಾದ ಈ ಸೆ್ಸೆೈಟಿಯು ಇಂದು 3377 
ಸದಸ್ರನು್ನ ಹೆ್ಂದ್ದೆ. ಪ್ರಸಕತಿ ವಷ್ಣದಲ್ಲೂ 
ನಮ್ಮ ಸೆ್ಸೆೈಟಿಯು 7,38,641 ರ್. ಲಾಭ 
ಗಳಸಿದುದಿ, ಸದಸ್ರಿಗೆ ಶೆ�ಕಡ 8ರಷು್ಟ 
ಡಿವಡೆಂಡ್  ನ�ಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಮುಂದ್ನ ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲೂ ಸೆ್ಸೆೈಟಿಯ 
ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನು್ನ ಹೆಚಿಚಸುವುದು, 
ಸುಸಿತಿ ಬಾಕಿ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಕಡಿಮ 
ಮಾಡುವುದು, ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಹಾಗ್ ಸದಸ್ರಿಗೆ 

ರಾಷ್ಟ್�ಕೃತ ಬಾ್ಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ 
ಬಾ್ಂಕ್ ಸಹಯ�ಗದೆ್ಂದ್ಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ 
ಎಸ್ ಹಾಗ್ ಎನ್ ಇ ಎಫ್ ಟಿ 
ಸೌಲಭ್ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಯ�ಜನೆ 
ಹೆ್ಂದ್ದೆ ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಶಾಮನ್ರು ಶವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಸಮಾರಂಭವನು್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಎನ್ . 
ಪೂವಾ್ಣರಾರ್ ವಾಷ್ಣಕ ವರದ್ಯನು್ನ 
ಓದ್ದರು. ಲಾಭಾಂಶ - ನಷಾ್ಟಂಶವನು್ನ 
ಸೆ್ಸೆೈಟಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದ್ ನಾಗವೆ�ಣಿ ಓದ್ದರು. 
ಸಂಘದ ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಸಿ.ಆರ್.ಬಡಿಗೆ�ರ್ 
ಬಜೆಟ್ ಅನುಮ�ದ್ಸಿದರು.

ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸೆ್ಸೆೈಟಿ ಉಪಾಧ್ಕಷಿ 
ಆರ್. ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ನದೆ�್ಣಶಕರುಗ 
ಳಾದ ಬಿ. ನಾಗೆ�ಂದ್ರರಾರ್ ಬಸಾಪ್ರ, 
ಹೆಚ್.ಎನ್ . ಜಯರಾರ್, ಬಿ. ಸಿದಾದಿರಾರ್, 
ಎಂ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ 
ಆರಾರ್, ಎನ್. ಪೂವಾ್ಣರಾರ್, ವ.ಎಂ. 
ಕೆ್ಟೆ್ರ�ಶ್  ಆರಾರ್, ಆರ್. ರೆ�ಖಾ 
ರಮ�ಶ್, ನ�ಲಾವತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಆರಾರ್, ಭಾಗ್ಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಸೆ�ರಿದಂತೆ, ಇತರರು ಇದದಿರು.

ವಿರ್ಕಮನಾ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೆೈಟ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ನಾಸುವ ಗುರಿ

ಓಬೆ�ನಹಳಳಿ ಕಲ್ಲೂಂಗಪ್ಪ ಮತುತಿ ಸಿದದಿನ್ರು ನಾಗರಾಜರಾರ್ ಅವರ 
30ನೆ� ವಷ್ಣದ ರೆೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದ್ನಾಚರಣೆಯನು್ನ ಆನಗೆ್�ಡು ಬಳಯ 
ಹುತಾತ್ಮರ ಸಮಾಧಿ ಬಳ ಇಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 11.30ಕೆಕು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ರೆೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಣ ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಕಷಿ ಎನ್.ಜಿ. ಪ್ಟ್ಟಸಾ್ಮಿ 
ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ಸಾಣೆ�ಹಳಳಿಯ ಶ್ರ� ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ ಶವಾರಾಯ್ಣ ಸಾ್ಮಿ�ಜಿ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಧ್ ವಹಿಸಲ್ದಾದಿರೆ. ಸಮಿತ್ಯ ಗೌರವಾಧ್ಕಷಿ ಹೆಚ್.
ನಂಜುಂಡಪ್ಪ,  ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದಿ�ಶ್ರ, ಶಾಸಕರುಗಳಾದ  ಶಾಮನ್ರು 
ಶವಶಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎ. ರವ�ಂದ್ರನಾಥ್, ಪೊ್ರ.ಎನ್.ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ವಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ ಮ�ಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ್ಂಡಜಿಜಾ, ಕೆ.ಎಸ್. ನವ�ನ್, 
ಕೆ�ಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಕಷಿ ಎಂ.ಬಸವರಾಜನಾಯಕು, ಜಿಲಾಲೂಧಿಕಾರಿ 
ಶವಾನಂದ ಕಾಪಸಿ, ಎಸಿ್ಪ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಂತ್ ಇತರರು ಆಗಮಿಸಲ್ದಾದಿರೆ.

ಆನಗೊೇಡಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು  
ರೆೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿರಾಚರಣೆ

ಜಗಳೂರು : ತಾಡಪಾಲು ವಿತರಣೆ 
ಜಗಳೂರು, ಸೆ.12- ಕೃಷ ಸಂಸಕುರಣ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ರೆೈತರಿಗೆ ತಾಡುಪಾಲು ವತರಣೆಗಾಗಿ ಅಜಿ್ಣ ಆಹಾ್ನಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷ ನದೆ�್ಣಶಕ ಮಿಥುನ್ ಕಿಮಾವತ್ ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ. 

ಇದೆ� ದ್ನಾಂಕ 20 ರಂದು ಕೆ್ನೆಯ ದ್ನ. ಸೆ. 23ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆೈತ ಸಂಪಕ್ಣ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಲಾಟರಿ ಮ್ಲಕ ಅಹ್ಣ 
ಫಲಾನುಭವಗಳನು್ನ ಆಯ್ಕು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ಕೃಷ 
ಸಂಪಕ್ಣ ಕೆ�ಂದ್ರದ ಕೃಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಸಂಪಕಿ್ಣಸುಬಹುದು.

ರುದ್ರಮ್ಮ ಹದಡಿ ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದಡಿ 

ಗಾ್ರಮ ಪಂರಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಕಷಿರಾಗಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಸಿ.ಕೆ. 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಅವರೆ್�ಧವಾಗಿ 
ಆಯ್ಕುಯಾಗಿದಾದಿರೆ. ಉಪಾಧ್ಕಷಿರ ರಾಜಿ�ನಾಮ 
ಯಂದ ತೆರವಾದ ಸಾ್ಥನಕೆಕು ಸೆ. 8 ರಂದು  ಚುನಾವಣೆ 
ನಡೆದ್ದುದಿ, ಎಸ್ ಜೆ ಎಸ್ ವೆೈ ಸಹಾಯಕ ಯ�ಜನಾ 

ಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದಿರು 
ಎಂದು ಪಿಡಿಓ ಎ.ಎಂ. ಜಗದ್�ಶ್ ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ. 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.12- ಕನಾ್ಣಟಕ ಪ್ರದೆ�ಶ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಮಿತ್ಯ 
ಜವಾಹರ್ ಬಾಲ್ ಮಂಚ್ ವತ್ಯಂದ `ವವಧತೆಯಲ್ಲೂ ಏಕತೆ' ಕುರಿತ 
ರಾಷ್ಟ್ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪಧೆ್ಣಯನು್ನ ರಾಜಾ್ದ್ಂತ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು 
ಜವಾಹರ್ ಬಾಲ್ ಮಂಚ್ ಅಧ್ಕಷಿ ಹೆಚ್.ಜೆ. ಮೈನುದ್ದಿ�ನ್ 
ಸುದ್ದಿಗೆ್�ಷ್ಠಯಲ್ಲೂ ತ್ಳಸಿದರು.

ಸ್ಪಧೆ್ಣಯು ಜಿಲಾಲೂವಾರು ಮ್ರು ವಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ಮದಲ ಹಂತ 6,7,8 ನೆ� ತರಗತ್, 2 ನೆ� ಹಂತದಲ್ಲೂ 9 ಮತುತಿ 10 ನೆ� 
ತರಗತ್, ಪ್ರಥಮ ಮತುತಿ 3ನೆ� ಹಂತದಲ್ಲೂ ದ್್ತ್�ಯ ಪಿಯುಸಿ ವದಾ್ಥಿ್ಣ 
ಗಳಗೆ ಸ್ಪಧೆ್ಣ ಏಪ್ಣಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತ್ ನ�ಡಿದರು.

ಭಾರತ ಐಕ್ತಾ ಯಾತೆ್ರ ಕನಾ್ಣಟಕ ಪ್ರವೆ�ಶ ಮಾಡಿದ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ 
ರಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲೂಯ ಗುಂಡುಲೂಪೆ�ಟೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ� ದ್ನಾಂಕ 30 
ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿದ 9 ವಜೆ�ತ 
ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳಗೆ ಬಹುಮಾನ ನ�ಡುವ ಜೆ್ತೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ 
ರೆ್ಂದ್ಗೆ ಸಂವಾದಕೆಕು ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತ್ಳಸಿದರು.

ನಗರದ ಜೆ.ಜೆ. ಕಾನೆ್ಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಸೆ.13, ಸಿ�ತಮ್ಮ ಸಕಾ್ಣರಿ ಪದವ 
ಪೂವ್ಣ ಕಾಲೆ�ಜಿನಲ್ಲೂ ಸೆ. 15 ರಂದು ಹಾಗ್ ಸೆ. 18 ರಂದು ರಾಮರಾ 
ಜಪೆ�ಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ  ಸ್ಪಧೆ್ಣ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.  ಪತ್್ರಕಾ 
ಗೆ್�ಷ್ಠಯಲ್ಲೂ ಮಹಮದ್ ಜಿಕಿ್ರಯಾ, ಅಮಜಾದ್ ಖಾನ್, ಚಿರಂ ಜಿ�ವ, 
ಮಹಮದ್ ಸಾಧಿಕ್ ಸದಾದಿಂ, ವಾಜಿ�ದ್, ಅವನಾಶ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು. 

`ವಿವಿಧೆತೆಯಲ್ಲೆ ಏಕತೆ' ಚಿತ್ರ ಸ್ಪಧೆನಾ
ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳಕೆ್ಕ ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 12- ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಣನ್ 
ಅವರ ಹುಟು್ಟ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕತಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಣನ್  ಅಭಿಮಾನ 
ಬಳಗದ ವತ್ಯಂದ ರಕತಿದಾನ ಶಬಿರವನು್ನ ಇದೆ� ದ್ನಾಂಕ 19 ರಂದು 
ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ ನಂದ್ಗಾವ ಶ್ರ�ನವಾಸ್ 
ಹೆ�ಳದರು.

ನಗರದ ಪತ್ರಕತ್ಣರ ಭವನದಲ್ಲೂ ನಡೆದ ಪತ್್ರಕಾಗೆ್�ಷ್ಠಯಲ್ಲೂ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿ. 31 ರವರಿಗೆ ಜಿಲೆಲೂಯ ಯಾವುದೆ� ರೆ್�ಗಿಗೆ ರಕತಿದ 
ಅವಶ್ಕತೆ ಇದದಿರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಎಲಲೂರಿಗ್ ಉಚಿತ 
ವಾಗಿ ರಕತಿವನು್ನ ಒದಗಿಸಬೆ�ಕು ಎಂಬುದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಂ. ನದೆ�್ಣಶಕ 
ರಾದ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲೂಕಾಜು್ಣನ ರವರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನಗರದ ಶವಮಗಗೆ ರಸೆತಿಯ ಶೆ್ರ�ಯ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ಮುಂಭಾಗದ 
ಆವರಣದಲ್ಲೂ ರಕತಿದಾನ ಹಮಿ್ಮಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಂ, ಜೆಜೆಎಂ 
ಮಡಿಕಲ್  ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಸಹಭಾಗಿತ್ದಲ್ಲೂ ರಕತಿದಾನ ಶಬಿರ ನಡೆಯುವುದು.

ಈ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಜಿಲಾಲೂ ಅಧ್ಕಷಿ 
ಕ.ೆಎಲ್. ಹರಿ�ಶ್ ಬಸಾಪ್ರ, ಬ್ದಾಳ್  ಬಾಬಣ್ಣ, ಕಾಡಜಿಜಾ ಚಂದು್ರ, 
ಆರಿ�ಫ್ ಅಲ್, ಕಿರಣ್ ಭ್ತ,ೆ ದಾವಣಗರೆ ೆ ಉತತಿರ ಬಾಲೂಕ್  ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  
ಮುಖಂಡ ಮಾಗಾನಹಳಳಿ ಪರಶುರಾಮ್  ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದದಿರು.

ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಂ ಜನ್ಮದಿನ : 19 ರಂದು 
ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಗಣಪತ್ಗೆ ಪೂಜೆ 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೆೈಸ್ಕುಲ್  ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಷಾ್ಠಪಿಸಿರುವ ಹಿಂದ್ 

ಮಹಾಗಣಪತ್ಗೆ ಜಿಲಾಲೂ ದ್�ಪಾಲಂಕಾರ, ಶಾಮಿಯಾನ, ಧ್ನವಧ್ಣಕ 
ಹಾಗ್ ಪ್ಷಾ್ಪಲಂಕಾರ (ಸೆ�ವಾಕತ್ಣ) ಅಸೆ್�ಸಿಯ್�ಷನ್  ವತ್ಯಂದ 
ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಠ ಪ್ರಯುಕತಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ವಶೆ�ಷ ಪೂಜೆ, ಭವ್ವಾದ 
ಹ್ವನ ಅಲಂಕಾರ, ವಶೆ�ಷ ದ್�ಪಾಲಂಕಾರ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ಸಾವ್ಣಜನಕರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಏಪ್ಣಡಿಸಿದೆ. ಬಾಲ ಪ್ರತ್ಭೆಗಳಾದ 
ಮಾನಸ, ಭಾವನ ಇವರಿಂದ ವಶೆ�ಷ ಸಾ್ಕೆ್್ಸ�ಪೊ�ನ್  ವಾದನವದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.12- ಮುಂಬರುವ 
ವಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ದಾವಣಗೆರೆ 
ದಕಿಷಿಣ ಕೆಷಿ�ತ್ರದ್ಂದ   ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಮಂತ್್ರ 
ಸಿದದಿರಾಮಯ್ ಅವರನು್ನ ಅಭ್ಥಿ್ಣಯನಾ್ನಗಿ 
ಕಣಕಿಕುಳಸಿ ಬಹುಮತದ್ಂದ ಗೆಲ್ಲೂಸುವ 
ನಣ್ಣಯವನು್ನ ಸಿದದಿರಾಮಯ್ ಪರ 
ಬೆಂಬಲ್ಗರಾದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡರು 
ಮತುತಿ ಕಾಯ್ಣಕತ್ಣರು ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿದಾದಿರೆ.

ಕೆ್ಂಡಜಿಜಾ ರಸೆತಿಯ ಶವಪ್ರದ ಕರ್ರು 
ಶ್ರ� ರೌಡೆ�ಶ್ರಿ ದೆ�ವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೂ ಮ್ರನೆ� 
ಬಾರಿಗೆ ವಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ 
ಆಯ್ಕುಯಾಗಿರುವ ಕೆ. ಅಬುದಿಲ್ ಜಬಾ್ಬರ್ 
ಅವರನು್ನ ಸನಾ್ಮನಸಿ ಅಭಿನಂದ್ಸಿದ 
ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ಒಕೆ್ಕುರಲ ಈ ನಣ್ಣಯ 
ಕೆೈಗೆ್ಳಳಿಲಾಯತು.

ಅಭಿನಂದನೆ ಸಿ್�ಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅಬುದಿಲ್ ಜಬಾ್ಬರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿಷಿಣ 
ವಧಾನಸಭಾ ಕೆಷಿ�ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆಲುವು 
ಸಾಧಿಸುತಾತಿ ಬಂದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ದ 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲೂ ಜಾತ್ ಮತುತಿ ಹಣದ ಹೆ್ಳೆ 
ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷಿ 

ತೆ್ಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳದ 
ವಗ್ಣಗಳ ನಾಯಕರಾದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ 
ಸಿದದಿರಾಮಯ್ ಅವರು  ಸ್ಪಧಿ್ಣಸಿದರೆ 
ಅಕಕುಪಕಕುದ ಕೆಷಿ�ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಂಬಲ  
ಸಿಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು.

ಹರಿಹರ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲೆಲೂಯಲ್ಲೂ ರಾಜಕಿ�ಯ 
ವರಾರವಾಗಿ ಪಕಷಿದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷು್ಟ 
ಗೆ್ಂದಲವುಂಟಾಗಿ, ಅನೆ�ಕರಿಗೆ 
ನೆ್�ವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆ್ಂದಲಕೆಕು ತೆರೆ 
ಎಳೆಯಲೆ�ಬೆ�ಕಾದ ಅನವಾಯ್ಣತೆ ಇದೆ. 
ಈ ನಟಿ್ಟನಲ್ಲೂ ನಾವೆಲಲೂ ಒಗಗೆಟಾ್ಟಗಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪಕಷಿದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಹೆ್�ರಾಟ 
ನಡೆಸಬೆ�ಕಾಗಿದೆ. ಪಕಷಿದಲ್ಲೂ 
ಗೆ್ಂದಲವುಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಪಕಷಿಕೆಕು 
ಹಿನ್ನಡೆ ಖಂಡಿತ. ಇದನು್ನ ಜಿಲೆಲೂಯ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಮುಖಂಡರು ಅಥ್ಣಮಾಡಿಕೆ್ಳಳಿಬೆ�ಕು. 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಒಂದು ಮನೆ ಇದದಿಂತೆ, ಒಬ್ಬರನು್ನ 
ಮ�ಲೆತುತಿವ, ಒಬ್ಬರನು್ನ ಕೆಳಕಿಕುಳಸುವ 
ಕಾಯ್ಣವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೆ�ಳದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ ಹೆ್ನಾ್ನಳ ಸಿದದಿಪ್ಪ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲೆಲೂಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷಿ 
ಇತ್ತಿ�ಚಿಗೆ ಸಂಘಟಿತವಾಗುತ್ತಿಲಲೂ, ಪಕಷಿದ 
ಜಿಲಾಲೂಧ್ಕಷಿರಾಗಿ ಮಂಜಪ್ಪ 
ಆಯ್ಕುಯಾದಂದ್ನಂದ ಇಲ್ಲೂಯವರೆಗ್ 
ಸಹ ಕಾಲುಗೆಣವೆ� ಸರಿಯಲಲೂದಂತಾಗಿದುದಿ, 
ಪಕಷಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗುತ್ತಿಲಲೂ. ಪಕಷಿದಲ್ಲೂ 
ಎಲಲೂರನ್್ನ ಒಗ್ಗೆಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ 
ಬಲಗೆ್ಳಳಿಲು ಸಾಧ್ ಎಂದರು.

ಜಿಲಾಲೂ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಉಪಾಧ್ಕಷಿ ಬಿ. 
ವ�ರಣ್ಣ,  ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶವಮ್ತ್್ಣ 
ನಾಯ್ಕು, ಜಿಲಾಲೂ ಪಂರಾಯತ್ ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಕಷಿ ಡಾ. ವೆೈ. ರಾಮಪ್ಪ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಪಿ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, 
ಹದಡಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ತುಚ್ಣಘಟ್ಟ ಬಸವ 
ರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ  ಪ್ರರಾರ ಸಮಿತ್ಯ 
ಅಧ್ಕಷಿ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ಪಾ್ರಸಾತಿವಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಪಕಷಿ ಎಂಬುದು ಪೆ್ರೈವೆ�ಟ್ 
ಲ್ಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನ ಅಲಲೂ, ಪಕಷಿದ 
ಕಾಯ್ಣಕತ್ಣರು ಹಮಾಲರಲಲೂ. ಪಕಷಿದ 
ಕಾಯ್ಣಕತ್ಣರಿಗೆ ಮಯಾ್ಣದೆ ಕೆ್ಡದ 

ನಾಯಕರು ಜನನಾಯಕರಲಲೂ. ತಾವು 
ಹೆ�ಳದೆದಿ� ರಾಜಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಬಹಳ 
ದ್ನ ನಡೆಯುವುದ್ಲಲೂ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕಷಿ 
ಹಿಂದುಳದ, ದಲ್ತ, ಬಡವರ ಸ್ತುತಿ 
ಎಂದರು.

ಎನ್.ಎಂ. ಆಂಜನೆ�ಯ, ಎಂ. 
ಹಾಲೆ�ಶ್, ಶವಕುಮಾರ್, ಪಿ. 
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಲಲೂದ ಶಂಕರ್, 
ಮಹೆ�ಶ್ ಪೆೈಲಾ್ನ್, ಪೆೈಲಾ್ನ್ 
ಮನೆ್�ಹರ್, ಬಕ್ಣತ್ ಅಲ್, ಬಳಾಳಿರಿ 
ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ, ಅಬುದಿಲ್ ಜಾವದ್ ಸಾಬ್, 
ಕಡತ್ ತ್ಪೆ್ಪ�ಶ್, ಬಕ್ಣತ್ ಅಲ್, ಬಿ.ಎನ್. 
ಇಷಾ್ಣದ್, ಹೆ್ನಾ್ನಳ ಉಮಾಪತ್, 
ಹಾಲೆ�ಶ್, ತಾ್ವಣಿಗೆ ಸುನ�ಲ್, ಶರತ್ 
ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹದಡಿ ಮತ್ತಿತರರು 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದಿರು.

ಉಚಾಛಾಟರೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ : ಜಿಲಾಲೂ 
ಪಂರಾಯತ್ ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಕಷಿ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಮುಖಂಡ ವೆೈ. ರಾಮಪ್ಪ ಉರಾ್ಛಟನೆ 
ವರಾರವಾಗಿ ಅಬುದಿಲ್ ಜಬಾ್ಬರ್ ಮಾತ 
ನಾಡಿ, ಉರಾ್ಛಟನೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲಲೂ. 
ಹಾಗೆ�ನಾದರ್ ಉರಾ್ಛಟಿಸುವುದಾಗಿದದಿರೆ 
ನೆ್�ಟಿಸ್ ನ�ಡಬೆ�ಕಾಗಿತುತಿ. ಪಕಷಿದ ಹಿರಿಯ 
ನಾಯಕರುಗಳಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ 
ರಾಮಪ್ಪ ಅವರನು್ನ ಮರಳ ಪಕಷಿಕೆಕು ಕರೆತಂದು 
ನಮ್ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕಾಯ್ಣನವ್ಣಹಿಸುತೆತಿ�ವೆ 
ಎಂದರು.

ದಕಿ್ಷಣಕೆ್ಕ ಸ್ಪಧಿನಾಸಲು ಸಿದದುರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಆಹಾ್ನ
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ 

ಒಂದು ಬಣ ನಿಣನಾಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12 - ಅಶ್ನ ಶೆೈಕಷಿಣಿಕ 
ಸಂಸೆ್ಥಯ ಆಯುವೆ�್ಣದ್ಕ್ ವೆೈದ್ಕಿ�ಯ ಕಾಲೆ�ಜು 
ಹಾಗ್ ಸಾ್ನತಕೆ್�ತತಿರ ಅಧ್ಯನ ಕೆ�ಂದ್ರದ 
ಘಟಿಕೆ್�ತ್ಸವ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಮಾಜಿ 
ಸಂಸದರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಕುನ್್ನರ ಮುಖ್ 
ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡು ವೆೈದ್ಕಿ�ಯ ವದಾ್ಥಿ್ಣ 
ಗಳಗೆ ಪದವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವತರಿಸಿದರು.

ಘಟಿಕೆ್�ತ್ಸವ ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನು್ನ ಜೆ್್�ತ್ 
ಬೆಳಗಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ವೆೈದ್ಕಿ�ಯ 
ಪದವ ಪಡೆದು ಬಡಜನರ ಸೆ�ವೆಗೆ ಅಣಿಗೆ್ಳುಳಿ 
ತ್ತಿರುವ ನವ ವೆೈದ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೆೈಸಿದರು.

ಇಂದ್ನ ಬದುಕಿನ ಒತತಿಡದ ಮಧೆ್ ಜನರು 
ಹಲವಾರು ರಿ�ತ್ಯ ಆರೆ್�ಗ್ ಸಮಸೆ್ಗಳನು್ನ 
ಎದುರಿಸುತ್ತಿದಾದಿರೆ. ದುಬ್ಣಲ ರೆ್�ಗ ನರೆ್�ಧಕ 

ಶಕಿತಿಯಂದಾಗಿ, ಜನರು ಅನೆ�ಕ ರೆ್�ಗಗಳಗೆ 
ತುತಾತಿಗುತಾತಿರೆ. ಆರೆ್�ಗ್ಕರ ಜಿ�ವನ ಶೆೈಲ್ಗಾಗಿ 
ಆಯುವೆ�್ಣದ ಔಷಧಿ ಸ್ಕತಿವಾಗಿವೆ. ಕೆ್�ವಡ್-
19  ಬಳಕ ಆಯುವೆ�್ಣದ ಔಷಧದ ಮಹತ್ 
ಹೆಚಿಚದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ತ್ಳಸಿದರು.

ಆಯುವೆ�್ಣದ್ಕ್ ವೆೈದ್ಕಿ�ಯ ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳ 
ಘಟಿಕೆ್�ತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ನಮಿತತಿ ಕುನ್್ನರ 
ಅವರು ಧರಿಸಿದದಿ `ಗೌನ್' ಅಂದು ಅವರ ಕಾನ್ನು 
ಪದವ ಪಡೆದ ಸಂದಭ್ಣದಲ್ಲೂ ಗೌನ್ ತೆ್ಟಿ್ಟದದಿ ಸವ 

ಕಷಿಣ ಹಾಗ್ ವದಾ್ಥಿ್ಣ ಜಿ�ವನದ ದ್ನಗಳನು್ನ 
ನೆನಪಿಸಿತು.  

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಅಶ್ನ ಶೆೈಕಷಿಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಯ 
ಅಧ್ಕಷಿ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಚನ್ನವ�ರಸಾ್ಮಿ, 
ಆಯುವೆ�್ಣದ್ಕ್ ವೆೈದ್ಕಿ�ಯ ಕಾಲೆ�ಜು ಹಾಗ್ 
ಸಾ್ನತಕೆ್�ತತಿರ ಅಧ್ಯನ ಕೆ�ಂದ್ರದ ಅಧ್ಕಷಿ ಡಾ. 
ಮೃತು್ಂಜಯ ಹಿರೆ�ಮಠ, ಸದಸ್ರಾದ ಶ್ರ�ಮತ್ 
ವನಜಾಕಷಿಮ್ಮ, ಕಾಯ್ಣದಶ್ಣ ಡಾ.ಎನ್.ಆರ್.
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್ ., 
ನವೃತತಿ ಔಷಧಿ ನರಿ�ಕಷಿಕ ಡಾ. ಎಸ್. ಜಿ. ಹೆ್ವನ, 
ಆದ್ತಾ್ ಬಿಲಾ್ಣ ಗ್್ರಪ್ ವ್ವಸಾ್ಥಪಕ 
ಅರುಣಕುಮಾರ, ಪಾ್ರರಾಯ್ಣ ಡಾ.ಜಾಞಾನೆ�ಶ್ರ 
ಎಲ್.ಎಂ ಹಾಗ್ ನ್ತನ ಪದವ ಪಡೆದ ವೆೈದ್ 
ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳು ಪಾಲೆ್ಗೆಂಡಿದದಿರು.

ಆರೊೇಗ್ಯಕರ ಜಿೇವನಕೆ್ಕ ಆಯುವೆೇನಾದ ಸೂಕ್ತ

ಮಾಜಿ ಸಂಸದ 
ಮಂಜುರಾಥ ಕುನೂನುರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12- ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲಾಲೂ 
ಘಟಕದ್ಂದ `ಹೆತತಿವರು' ಕೃತ್ಗೆ ಆಸಕತಿರಿಂದ ಕವನ ಮತುತಿ ಲೆ�ಖನಗಳನು್ನ 
ಆಹಾ್ನಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆ�ಖನ ಎರಡು ಪ್ಟ ಮಿ�ರದ್ರಲ್,  ಕವನ 30 ಸಾಲು 
ಇರಲ್. ಲೆ�ಖನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದೆ� ಇರಲ್. ಕವನ ಬೆ�ರೆ ಬೆ�ರೆ 
ಇರಲ್. ಕವನ, ಲೆ�ಖನ ಕಳುಹಿಸುವವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗ್ ಅವರ ತಂದೆ 
ತಾಯಗಳ ಪೊ�ಟೆ್� ದೆ್ಂದ್ಗೆ ಇದೆ� ದ್ನಾಂಕ 30ರೆ್ಳಗೆ ಜಿ.ಹೆಚ್. 
ರಾಜಶೆ�ಖರ್ ಗುಂಡಗಟಿ್ಟ,  1948/16, 3 ನೆ� ಮ�ನ`, 8 ನೆ� ಕಾ್ರಸ್ 
ವನೆ್�ಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಇಲ್ಲೂಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವವರಕೆಕು 
ಮ. : 9844718412, 7019353970 ಸಂಪಕಿ್ಣಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

`ಹೆತ್ತವರು' ಕೃತ್ಗೆ ಲೆೇಖನ ಆಹಾ್ನ

ಹೊಸಬೆಳವನೂರಿನಲ್ಲೆ 
ಕಾನೂನು ಅರಿವು 

ಆರ್ .ಎಲ್ . ಕಾನ್ನು ಕಾಲೆ�ಜು 
(ದಾವಣಗೆರೆ), ಜಿಲಾಲೂ ಕಾನ್ನು ಸೆ�ವಾ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರ (ದಾವಣಗೆರೆ)  
ಹಾಗ್ ಗಾ್ರಮ ಪಂರಾಯತ್  
ಬೆಳವನ್ರು, ಇವರ ಸಹಯ�ಗದಲ್ಲೂ 
ಜನಸಾಮಾನ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ನು ಅರಿವು 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮವನು್ನ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆ್ಸಬೆಳವನ್ರಿನ 
ಶ್ರ� ಬಸವೆ�ಶ್ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲೂ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಶ್ರ�ಮತ್ ರಾಜೆ�ಶ್ರಿ ಎನ್ . ಹೆಗಡೆ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟಿಸುವರು. ಡಾ. ಎಂ. 
ಸೆ್�ಮಶೆ�ಖರಪ್ಪ ಅಧ್ಕಷಿತೆ ವಹಿಸುವರು. 
ಮುಖ್ ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ವ. 
ತಾಮ್ರಧ್ಜ, ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್ . ಯತ್�ಶ್  
ಆಗಮಿಸುವರು.

ವಶೆ�ಷ ಆಹಾ್ನತರಾಗಿ ಎಸ್ .ಟಿ. 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕು. ರೆ�ವತ್ ಪಿ.ಟಿ., 
ಮಹೆ�ಂದ್ರಪ್ಪ ಎಚ್ .ಎಸ್ ., ಗಂಗಾಧರ, 
ಶ್ರ�ಮತ್ ಸೌಭಾಗ್ಲಕಿಷಿ್  
ಬಳಾಳಿರಿ, ಬಿ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ,  
ಮಂಜಪ್ಪ ಎಂ., ಆನಂದ್  ಎನ್ .ಜೆ. 
ಆಗಮಿಸುವರು. ವದಾ್ಧರ  
ವೆ�ದವಮ್ಣ ಟಿ. ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ  
ಸಂಯ�ಜನೆ ಮಾಡಿರುವರು.

ರಾಘವೆ�ಂದ್ರ ಜಿ.ಪಿ., ಆರ್ . 
ಕುಮಾರನಾಯಕು, ನಾಗರಾಜ ಕೆ., ಶ್ರ�ಮತ್ ಶೃತ್ 
ಎಸ್ .ಎಲ್ ., ನ�ಲಗುಂದ ನಾಗರಾಜ್  
ಅವರಿಂದ ವಶೆ�ಷ ಉಪನಾ್ಸ ನಡೆಯುವುದು. 
ಕು. ಕಾವ್ ಅವರಿಂದ ನೃತ್, ವದಾ್ಧರ 
ವೆ�ದವಮ್ಣ ಟಿ. ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮ 
ನರ್ಪಿಸುವರು.

ಜಿಲೆಲೆಯಲ್ಲೆ 0.9 ಮಿ.ಮಿೇ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.12- ಜಿಲೆಲೂಯಲ್ಲೂ ಸೆ.11 ರಂದು ಬಿದದಿ ಮಳೆಯ 

ವವರದನ್ಯ 0.9 ಮಿ.ಮಿ�. ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಜಿಲಾಲೂಧಿಕಾರಿ ಶವಾನಂದ ಕಾಪಸಿ ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ 1.3 ಮಿ.ಮಿ�, ದಾವಣಗೆರೆ 0.7 ಮಿ.ಮಿ�, 
ಹರಿಹರ 0.4 ಮಿ.ಮಿ�, ಹೆ್ನಾ್ನಳ 1.2 ಮಿ.ಮಿ�, ಜಗಳೂರು 1.8 ಮಿ.
ಮಿ�,  ನಾ್ಮತ್ಯಲ್ಲೂ 0.2 ಮಿ.ಮಿ� ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ವಾ್ಪಿತಿಯಲ್ಲೂ ಒಟು್ಟ 8 ಮನೆಗಳು ಹಾನಯಾಗಿವೆ. ನಾ್ಮತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ವಾ್ಪಿತಿಯಲ್ಲೂ 8 ಮನೆಗಳು ತ್�ವ್ರ ಹಾನಯಾಗಿವೆ. ಸಂತ್ರಸತಿರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 
ವತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12- ಕಾಕನ್ರು 
ಮಲಲೂಪಳಿರ ದ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮತುತಿ ದ್.
ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮಗ - 
ಶಕಷಿಕರಾಗಿದದಿ ದ್. ಎಂ.ಬಿ. ಶಂಕರಮ್ತ್್ಣ 
ಕಾಕನ್ರು ಅವರ ಏಳನೆ� ವಷ್ಣದ 
ಪ್ಣ್ತ್ಥಿಯ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಣ ನಗರದ 
ಸೌಹಾದ್ಣ ಪ್ರಕಾಶನದ್ಂದ ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ವದಾ್ಥಿ್ಣ 
ಗಳಗಾಗಿ ಜಿಲಾಲೂ ಮಟ್ಟದ ಕಥೆ ಮತುತಿ ಕಿರುನಾಟಕ 
ಬರಹ ಸ್ಪಧೆ್ಣಯನು್ನ ಏಪ್ಣಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪಧಾ್ಣ ಬರಹಗಳು ಕನ್ನಡ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂರಬೆ�ಕು, ಕಥೆ ಹಾಗ್ ಕಿರುನಾಟಕಗಳ 
ಬರಹಗಳು ನ�ತ್ ಮೌಲ್ಗಳ 
ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೆ�ಕು. ಕಥೆಗಳು ಪಾ್ರಣಿ 

ಪಕಿಷಿಗಳದಾದಿಗಿದುದಿ, ಮನುಷ್ ಪ್ರಪಂಚಕೆಕು 
ಉತತಿಮ ಸಂದೆ�ಶ ನ�ಡುವಂತ್ರಬೆ�ಕು. 
ಕಿರುನಾಟಕ ಬರಹವು ರಾಷ್ಟ್�ಯ 
ಭಾವೆೈಕ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಶಕಷಿಣ ನ�ತ್, 
ಶಾಲಾ ಶಕಷಿಣದ ಮಹತ್, ಗುರುವನ 
ಮಹತ್, ತಂಬಾಕು ಮುಕತಿ ಪರಿಸರ, 

ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ಚ್ಛತೆ, ನ�ರಿನ ಮಹತ್  
ಈ ವಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದಾದರೆ್ಂದು ವಷಯ 
ಕುರಿತು ಸ್ ರಚಿತವಾಗಿರಬೆ�ಕು. ಪ್ರತೆ್�ಕ ಎ4 
ಹಾಳೆಯಲ್ಲೂ ನಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದು ಸೌಹಾದ್ಣ 
ಪ್ರಕಾಶನ, 572/10, ಅವ್ನ ಒಡಲು, ಸರಸ್ತ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ರಸೆತಿ, ಸೆ್�ಮ�ಶ್ರ ಬಡಾವಣೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ 4 ಇಲ್ಲೂಗೆ ಅಂರೆ ಅಥವಾ ಕೆ್�ರಿಯರ್ 

ಮ್ಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ವವರಕೆಕು 
ಸಂಪಕಿ್ಣಸುವ ಮಬೆೈಲ್ : 8310947102 
ಅಥವಾ 9738980957.

ವದಾ್ಥಿ್ಣಗಳು 13 ರಿಂದ 16ನೆ� 
ವಯಸಿ್ಸನೆ್ಳಗಿರಬೆ�ಕು.  ನವೆಂಬರ್ ಕೆ್ನೆಯ 
ವಾರದಲ್ಲೂ ಆಯದಿ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಎರಡನೆ� ಸುತ್ತಿನ 
ಆಶುಕಥಾ/ಆಶು ಕಿರುನಾಟಕ ಬರಹ ಸ್ಪಧೆ್ಣ 
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರದಾನ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೌಹಾದ್ಣ ಪ್ರಕಾಶನದ 
ಪ್ರಕಾಶಕರ್, ಸಾಹಿತ್ಗಳೂ, ಶಕಷಿಕರ್ ಆದ 
ಶ್ರ�ಮತ್ ಶಶಕಲಾ ಶಂಕರಮ್ತ್್ಣ ಅವರು ಪತ್್ರಕಾ 
ಹೆ�ಳಕೆಯಲ್ಲೂ ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಿಗೆ ಜಿಲಾಲೆ ಮಟಟದ ಕಥೆ, ಕಿರುರಾಟಕ ಬರಹ ಸ್ಪಧೆನಾ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 12- ಕನಾ್ಣಟಕ ರಾಜ್ ಸಹ 
ಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಆಡಳತ ಮಂಡ 
ಳಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಜೆ.ಆರ್.ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ 
ಅವರು ಬಿ ಮತ ಕೆಷಿ�ತ್ರದ ಪಾ್ರಂತದ್ಂದ ನದೆ�್ಣಶಕ 
ರಾಗಿ ಅವರೆ್�ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕುಯಾಗಿದಾದಿರೆ ಎಂದು 
ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಶವಸಾ್ಮಿ ತ್ಳಸಿದಾದಿರೆ.

ಸೌಹಾದನಾ ಪ್ರಕಾರನದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿ. ಎಂ.ಬಿ. ರಂಕರಮೂತ್ನಾ ಕಾಕನೂರು ಅವರ ಸ್ಮರಣಾಥನಾ
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