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ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ13-  ನಗರದ ಹಸೆರಾಂತ ಮನತೆನಗಳಲೆಲೊಂದಾದ 
ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ವಂಶದ ಹಿರಿಯರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪೆ್ರೇಮಿ,  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮೈಸಲರು ಮತುತು ಕುವಂೆಪು ವಿಶ್ವ ವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ 

ಸನೆಟೆ್ ಮತುತು ಸಂಡಿಕೆೇಟ್  ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು 
ಹಾಗು ನಲತನ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ ಸಾಥೆಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಆದ ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪನವರು   
ನಿಧನರಾಗಿದಾದಾರ.ೆ   

ನಗರದ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣ ೆ 7ನೆೇ 
ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ೊರುವ  ತಮ್ಮ ̀ ಬಕೆಕೇಶ್ವರ' ನಿವಾಸದಲ್ೊ 
ಇಂದು ಬಳೆಿಗೆಗೆ 11.45ರ ಸುಮಾರಿಗ ೆ ಕೆಲನೆ 
ಉಸರಳೆದೆ ಅವರಿಗ ೆ86 ವಷ್ಷ ವಯಸಾಸಾಗಿತುತು. 

ನಿಧನ ವಾರೆ್ಷ ತಿಳಿಯುತತುಲೆೇ ಸಾಣೆೇಹಳಿಳಿಯ ಶಿ್ರೇ ಪಂಡಿರಾರಾಧ್ಯ 
ಶಿವಾಚಾಯ್ಷ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ, ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸದೆದಾೇಶ್ವರ್, ದಲಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಕ.ೆಎಂ.ಸುರೆೇಶ ಸೆೇರಿದಂರ,ೆ ಎಂ.ವಿೇ  ಅವರ  ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಹಾಗಲ 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ೊ ಆಗಮಿಸ ಅಂತಿಮ ದಶ್ಷನ 
ಪಡದೆರು.

ಶಿ್ರೇಮತ್  ಸಾಧು ಸದ್ಧಮ್ಷ ವಿೇರಶೆೈವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತುತು 
ಬಾಪೂಜಿ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ  ಮತುತು ಅಶಕತು ಪೇಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಪಾರ 
ಸೆೇವ ೆಸಲ್ೊಸದದಾ ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ಮುದೆೇಗೌಡಪ್ಪ ಮತುತು ಶಿ್ರೇಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 
ದಂಪತಿಯ ಜೆೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರಾಗಿ 30-04-1937 ರಂದು ಚಿಕಕಮಗಳೂರು 
ಜಿಲೆೊಯ ಬೇರಲರು ಗಾ್ರಮದಲ್ೊ ಜನಿಸದದಾರು.

ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಮತುತು ಪೌ್ರಢ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ನಗರದ ಓಲ್ಡ್ ಮಿಡ್ೊ ಸಲಕಲ್ 
ಮತುತು ಮುನಿಸಾಪಲ್  ಹೆೈಸಲಕಲ್ ನಲ್ೊ  ಮುಗಿಸದರು. ಆಗ ದಾವಣಗರೆಯೆಲ್ೊ 
ಪದವಿ ಕಾಲೆೇಜುಗಳಿರದಿದದಾ ಕಾರಣ ಮೈಸಲರಿನ 

`ಶಿಕ್ಷಣ ಪೆ್ರೇಮಿ' ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ 
ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನಿಲಲೆ

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ 12 - ಬಹಳ ಜನ ರೆೈತರು 
ಊಟಕ್ಕಲೊದೆೇ ಏನಿಲೊ. ಎಲೊರಲ ಅನುಕಲಲವಾಗಿ 
ದಾದಾರ.ೆ ಶಿ್ರೇಮಂತಿಕ ೆ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲೊ ಅಷೆಟೇ. 
ಪಟೆೆಲ್ರೇಲ್ ದರ ಲ್ೇಟರ್ ಗ ೆ100 ರಲ. ಆದರಲ 
ಯಾವ ರೆೈತರಲ ಮೇಟರ್  ಸೆೈಕಲ್ ಬಟ್ಟಲೊ, ಬಟ್ಟಲೊ 
ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸದೆದಾೇಶ್ವರ ಹೆೇಳಿದಾದಾರ.ೆ

ನಾವಲೆೊರಲ ವಿೇಕಂೆಡ್ ನಲ್ೊ ಕಾರು - 
ಮೇಟರ್  ಸೆೈಕಲ್ ರಗೆದೆುಕೆಲಂಡು ಹೆಲೇಗಿ 
ಬರುರೆತುೇವ ೆಎಂದಲ ಸಂಸದರು ತಿಳಿಸದಾದಾರ.ೆ

ರೆೈತ ಹುರಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣಯೆಲ್ೊ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದರಿಗ,ೆ ಆನಗೆಲೇಡು ಹತಿತುರದ 
ಉಳುಪಿನಕಟೆಟ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ೊರುವ ರೆೈತ ಹುರಾತ್ಮರ 
ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಿ್ಷಸ 

ಕೆಲಡುವಂರ ೆಮನವಿ ಮಾಡಿಕೆಲಳಳಿಲಾಯಿತು.
ಇದಕೆಕ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸದ ಸಂಸದರು, ಸಮಾಧಿ 

ನಿಮಾ್ಷಣಕೆಕ ಈಗಾಗಲೆೇ 10 ಲಕ್ಷ ರಲ. ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಟ್ಟದೆದಾೇನ.ೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಿ್ಷಸ 
ಕೆಲಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಶಾಸಕರು ಹಾಗಲ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅನುದಾನ ಕೆಲಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸುರೆತುೇನ ೆಎಂದರು.

ರೆೈತ ಹುರಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ಎನ್.ಜಿ. ಪುಟಟಸಾ್ವಮಿ ಅವರು ಸಮುದಾಯ 
ಭವನದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಕಳಿಸಲ್. ಕೆೇಂದ್ರ ಹಾಗಲ 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅನುದಾನದ 
ಬಗೆಗೆಯಲ ಪ್ರಯತಿನುಸುರೆತುೇನ ೆಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ೊ ಸಭಯೆಲ್ೊದದಾ ಕೆಲಡಗ 
ನಲರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಡಿಸಲೆೇಬೆೇಕು ಸಾರ್ ಎಂದರು. ಆಗ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸದ ಸಂಸದರು, 

ಪೆಟೊ್ರೇಲ್ ದರ 100 ರೂ. ಆದರೂ ಮೊೇಟರ್  ಸೆೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಟಲಲೆ : ಸೆಂಸದ ಸಿದೆದೇಶ್ವರ

ರೆೈತರು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದಾದರೆ, ಊಟಕ್್ಕಲಲೆದೆೇ ಏನ್ಲಲೆ

ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸಲೆೇಬೆೇಕು ಎೆಂದ ರೆೈತ
ನ್ೇರೆೇ ಹಣ ಕೊಡು ಎೆಂದ ಸಿದೆದೇಶ್ವರ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 13 - ಐದಕ್ಕಂತ ಹಚೆುಚು ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ೊ ಭಾಗಿ 
ಯಾದವರನುನು ಗಲಂಡಾ ಕಾಯ್ದಾಯಡಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕೆ್ಷಗೆಲಳಪಡಿಸಲು ಸಕಾ್ಷರ 
ಮುಂದಾಗಿದ.ೆ 

ರಾಜ್ಯದಲ್ೊ ಪದೆೇ ಪದೆೇ 
ಕಾನಲನು ಸುವ್ಯವಸೆಥೆ ಹದಗಡೆು 
ತಿತುದುದಾ, ಇದರಲ್ೊ ಕ್್ರಮಿನಲ್ 
ಹಿನೆನುಲಯೆಲ್ೊ ಉಳಳಿವರ ಪಾತ್ರವಿದ.ೆ  

ಇದನುನು ಅರಿತಿರುವ ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾ್ಷರ ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದ 
ಮಾದರಿಯಲ್ೊ 5 ಕ್ಕಂತ ಹಚೆುಚು 
ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಇರುವವರನುನು ಗುರುತಿಸ ಅವರನುನು ಗಲಂಡಾ ಕಾಯ್ದಾಯಡಿ ತಂದು 
ಗಡಿೇಪಾರು ಮಾಡುವ ತಿೇಮಾ್ಷನ ಕೆೈಗೆಲಂಡಿದ.ೆ  ಗಡಿೇ ಪಾರು 

ರೂೆಂಡಾರಳ ಆಸಿ್ತ ವಶಕೆ್ಕ ಚಿೆಂತರೆ

5 ಕ್್ಕೆಂತ ಹಚೆುಚು ಕ್್ರಮಿನಲ್ 
ಕೆೇಸ್  ಇರುವವರನುನಿ 
ರುರುತ್ಸಿ ಅವರನುನಿ ರೂೆಂಡಾ 
ಕಾಯ್ದಯಡಿ ರಡಿೇಪಾರು 
ಮಾಡುವ ತ್ೇಮಾನಾನ 

ಅ.2ರಿೆಂದ ಯಶಸಿ್ವನ್ ಜಾರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.13 - ಸಹಕಾರ ಕೆ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ೊರುವವರಿಗೆ ಚಿಕ್ರೆಸಾ 

ನಿೇಡುವ ಯಶಸ್ವನಿ ಯೇಜನೆಯನುನು ಅಕೆಲಟೇಬರ್ 2ರಿಂದ ಜಾರಿ 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ ಎಂದು  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಟ್. ಸೆಲೇಮಶೆೇಖರ್ 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿತುನಲ್ೊಂದು ಪ್ರಕಟ್ಸದರು. 

 ಪ್ರಶೆಲನುೇತತುರ ವೆೇಳೆಯಲ್ೊ  ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೆಲೇಡ್ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತತುರಿಸದ 
ಅವರು, 2003ರಲ್ೊ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ, ಯಶಸ್ವನಿ 
ಯೇಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದದಾರು. ಸದದಾರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ೊ ಈ 
ಯೇಜನೆಯನುನು ಕೆೈಬಡಲಾಗಿತುತು.  ಬದಲ್ಗೆ ಆಯುಷಾ್ಮನ್  ಭಾರತ ಜಾರಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಡಿ 1650 ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ರೆಸಾ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತುದೆ. 
ಯಶಸ್ವನಿ ಯೇಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಆರೆಲೇಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ 
ಯೇಜನೆಯನುನು ಪ್ರರೆ್ಯೇಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೆಲರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು 
ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

AVAILABLE FOR RENT
Fully Constructed 3 floor Building  

10000 sq feet carpet area  
Commercial Property available with  

lift and Generator facilities 

Galaxy, K.R. Road, Davangere.

CONTACT : 98800 64464

MAHA T.V.S.

CONTACT : 99806 29965 

Sales Executive
Male and female 0 to 2 years experiences

Required
Hadadi Road, Vani Rice Mill Opp., Davangere.

mahaautomobiles55@gmail.com

ದಿ|| ಕೆ.ಹೆಚ್.ಸೆಂಜಿೇವಪ್ಪನವರು ಮತು್ತ  
ದಿ|| ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸರೊೇಜಿನ್ ಸೆಂಜಿೇವಪ್ಪನವರು 

ನ್ೇವು ನಮ್ಮನನಿರಲ್ ಇೆಂದಿಗೆ 29 ವಷನಾರಳಾದವು, ಇೆಂದಿರೂ
ನ್ಮ್ಮ ರೆನಪು ನಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ, ನ್ಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸುಖವಾಗಿ, 

ನ್ಮ್ಮ ಆಶಿೇವಾನಾದ-ಹರಕೆ ನಮ್ಮನುನಿ, ನ್ಮ್ಮ ಈ ಮರೆಯನುನಿ, ಕುಟುೆಂಬವನುನಿ 
ಕಾಪಾಡುತ್್ತದೆ ಹಾರೂ ನ್ಮ್ಮ ಮಾರನಾದಶನಾನದಲ್ಲೆ ಮುನನಿಡೆಯುತ್್ತರುವ,

ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯೆಂದಿರು, ಅಳಿಯ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 
ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಚಿರಸ್ಮರಣೆ

ಮಕ್ಕಳ ವೆೈದ್ಯರ ನ್ರೆಂತರ ಪೆ್ರೇರಣೆ 
ಡಾ|| ನ್ಮನಾಲಾ ಕೆೇಸರಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಜನನ : 14.09.1930

ಡಾII ನಿರ್ಮಲಾ ಕ�ೇಸರಿ
ಇವರ ಹುಟುಟ ಹಬ್ಬದ ದಿನದೆಂದು ನಮಗೆಲಾಲೆ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪಿ 

`ಮದರ್ ಕೆೇಸರಿ' 
ಅವರನುನಿ ರೆರೆಯುತಾ್ತ, ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಟಟ ಮಾರನಾದಶನಾನ ಎೆಂದೆೆಂದಿರೂ ಸೂಫೂತ್ನಾ

 ಮೆೇಡೆಂ ರವರಿಗೆ ಭಕ್್ತ ಪೂವನಾಕ ನಮನರಳು.
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು, ವೆೈದ್ಯರು ಹಾರೂ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ ವರನಾ, ಬಾಪೂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತೆ್ರ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಕ್ಕಳ ವೆೈದ್ಯರ ಸೆಂಘ
ಪಾ್ರೆಂಶುಪಾಲರು ಮತು್ತ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ ವರನಾ  

ಹಾರೂ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾರ (JJMMC & SSIMS)

ಡಾ|| ನ್ಮನಾಲಾ ಕೆೇಸರಿ ಪಿಡಿಯಾಟ್್ರಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ 

ಶಿ್ರೇ ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪನವರು ನ್ಧನ

# 851/6, ಬಕೆಕೇಶ್ವರ ನಿಲಯ, 7ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಾಸಯಾದ
ಶಿಕ್ಷಣ ಪೆ್ರೇಮಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನ್ಲಯದ ರೂವಾರಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್  ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾರೂ ಹಿರಿಯ ಚೆೇತನರಾದ

ಶಿ್ರೇ ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪನವರು
 (86 ವಷ್ಷ) ಇವರು ದಿನಾಂಕ : 13.09.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.45ಕೆಕ ನಿಧನರಾಗಿರುರಾತುರೆ.  
ಪತಿನು, ಓವ್ಷ ಪುತ್ರ, ಓವ್ಷ ಪುತಿ್ರ ಹಾಗಲ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಚೆಛೆಯಂರೆ  

ದೆೇಹವನುನು ಜೆಜೆಎಂಸ ಮಡಿಕಲ್  ಕಾಲೆೇಜ್ ನ ಅಂಗಶಾಸತು್ರ ವಿಭಾಗಕೆಕ ವೆೈದ್ಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳ ಉಪಯೇಗಕಾಕಗಿ  
ದಿನಾಂಕ : 14.09.2022ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30ಕೆಕ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪತು ಕುಟುಂಬ ವಗ್ಷದವರು : 

ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ಕುಟುೆಂಬಸ್ಥರು ಮತು್ತ ವೆಂಶಸ್ಥರು ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು
ಫೇನ್ : 98452 88368, 94482 56141

- ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾ
ಮೊ. : 8904941054, 9945417541

ಬಿ.ಎೆಂ. ರಣೆೇಶಯ್ಯ (ಸಾ್ವಮಿ) ನ್ಧನ
ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟ್ 
ಆೆಂಜರೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ, 
11ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ವಾಸಿ 

ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಎೆಂ. ರಣೆೇಶಯ್ಯ 
ಅವರು ದಿರಾೆಂಕ  11.9.2022ರೆೇ 
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 9.30 ಕೆ್ಕ 
ನ್ಧನರಾದರೆೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು 
ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 
ಸುಮಾರು 60 ವಷನಾ 
ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ.  
ಪತ್ನಿ, ಓವನಾ ಪುತ್ರ,  
ಓವನಾ ಪುತ್್ರ, ಅಳಿಯೆಂದಿರು, 
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಅಪಾರ ಬೆಂಧು-ಬಳರವನುನಿ ಅರಲ್ರುವ  
ಮೃತರ ಅೆಂತ್ಯಕ್್ರಯ್ಯನುನಿ ದಿರಾೆಂಕ 11-09-2022ರ ಭಾನುವಾರ  
ಸೆಂಜೆ ನರರದ ಹಿೆಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ರಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು

ನೂತನ ವಿದಾ್ಯಸಂಸ�ಥೆ (ರಿ), ದಾವಣಗ�ರ�
ಪಾರಾಚಾರ್ಮರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಂದಿ ವಗ್ಮದವರು

ದಿನಾಂಕ 13.09.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾದ 
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ, 
ಮೈಸೂರು ಮತುತು  ಕುವಂಪು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯಗಳ 

ಸಂಡಿಕೇಟ್ ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ ಹಾಗೂ 
ನೂತನ ವಿದಾ್ಯಸಂಸ�ಥೆರ  

ಸಂಸಾಥೆಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ�ೇವ� ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ

ಶ್ರೀ ಮುದೆೀಗೌಡ್ರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ 
ಅವರಿಗೆ ನಮಮೆಲ್ಲರ ಭಾವಪೂಣ್ಣ ಶ್ರದಾದಂಜಲಿ. 
ಅವರ ಆತಮೆಕಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ನಿೇಡಲಂದು ಹಾಗೂ 

ಅವರ ಅಗಲಿಕಯ ದುಃಖವನುನು ಭರಿಸುವ 
ಶಕ್ತುಯನುನು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ವಗ್ಣಕಕೆ 

ನಿೇಡಲಂದು ಭಗವಂತನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರ್್ಣಸುತತುೇವ.

ನೂತನ ಪದವಿ 
ಪೂವ್ಮ ಕಾಲ�ೇಜು

ನೂತನ 
ಪದವಿ ಕಾಲ�ೇಜು

ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ 
ರಹಾವಿದಾ್ಯಲರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.13- ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಕೆರೆಯಲ್ೊ ಪ್ರಸಕತು ವಷ್ಷದ 
ಮಳೆಗಾಲದ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನಿೇರು ಹರಿಸಲು ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು 779 
ಎಂಸಎಫ್ ಟ್ ಹೆಲರತು ಪಡಿಸ   ಅರೆ ನಿೇರಾವರಿ ಮತುತು ರೆಲೇಟದ ಬೆಳೆಗೆ 
ಮಳೆಗಾಲದ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 1003 ಎಂಸಎಫ್ ಟ್ ಕೆರೆಯಲ್ೊ 
ನಿೇರಿನ ಲಭ್ಯರೆಯಿರುವುದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 05 ರವರೆಗೆ ಸದದಾ ನಾಲಾ-60 
ಕಲ್ಯಸೆಕ್ಸಾ ಮತುತು ಬಸವ ನಾಲಾ-45 ಕಲ್ಯಸೆಕ್ಸಾ ನಂರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿೇರನುನು 
ಅರೆ ನಿೇರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳನುನು ಬೆಳೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಹರಿಸಲು ತಿೇಮಾ್ಷನಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕತು ಮಳೆಗಾಲದ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ೊ ರೆೈತ ಬಾಂಧವರು ಹೆಚುಚು 
ನಿೇರುಣು್ಣವ ಬೆಳೆಯಾದ ಭತತುವನುನು ಬೆಳೆಯದೆೇ, ಅರೆ ನಿೇರಾವರಿ ಬೆಳೆಯನುನು 
ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲು ಸಲಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಮಾದರಿಯನುನು 

ಅರೆ ನ್ೇರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಶಾೆಂತ್
ಸಾರರದಿೆಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ ನ್ೇರು

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆರಳಲ್ಲೆ ಪುರುಷ  
ತೃತ್ೇಯ ಲ್ೆಂಗಿರಳಿಗೆ ಮಿೇಸಲಾತ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 13-ಸಶಸತು್ರ ಪಡೆಗಳ ನೆೇಮಕದಲ್ೊ ‘ಪುರುಷ ತೃತಿೇಯ 
ಲ್ಂಗಿ’ಗಳಿಗೆ ಮಿೇಸಲಾತಿ ನಿೇಡುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಷರ ಪ್ರಕಟ್ ಸದೆ. ಸಶಸತು್ರ 
ಪಡೆಗಳಿಗೆ 3,484 ಪೆೇದೆಗಳ ನೆೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೆಲಳಳಿಲಾಗುತಿತುದೆ. ಇದೆೇ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 79 ಹುದೆದಾಗಳನುನು ಪುರುಷ ತೃತಿೇಯ ಲ್ಂಗಿಗಳಿಗೆ ಮಿೇಸ 
ಲ್ಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜಾಞಾನೆೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ.

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಬುಧವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 14, 20222

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾ
ಮೊ:  99169 49486 - ರದಿಗೆಪ್ಪ

ರತ್ನರ್ಮ ನಿಧನ

ಹರಿಹರ ವಿದಾ್ಯನಗರ `ಎ' ಬಾೊಕ್  ನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ ಯಲವಟ್ಟ 
ಲ್ಂಗಪ್ಪನವರ ಧಮ್ಷಪತಿನುಯಾದ 

ರಾರರ್ಮ (ರತ್ನರ್ಮ) 
ಇವರು ದಿನಾಂಕ 13.9.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 

ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುರೆತುೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ 84 ವಷ್ಷ ವಯಸಾಸಾಗಿತುತು. 
ಓವ್ಷ ಪುತಿ್ರ, ಅಳಿಯ, ಮಮ್ಮಕಕಳು ಹಾಗಲ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನು 

ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯ್ಯು ದಿನಾಂಕ 14.9.2022ರ ಬುಧವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಹಿಂದಲ ರುದ್ರಭಲಮಿಯಲ್ೊ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ..

|| ಶಿ್ರೇ ದೆೇವರಹಟ್ಟ ಬಸವೆೇಶೆ್ವೇರ ಪ್ರಸನನಿ ||

ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಲಲೊಕು 
ಜರೆೇಕಟ್ಟ ಗಾ್ರಮದ ವಾಸ 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಹೆಚ್ .ಶಶಿಕಲಾ ಮತು್ತ 
ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಮಾಡುವ 

ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.
ದಿನಾಂಕ 4.9.2022ನೆೇ 

ಭಾನುವಾರ ರಾತಿ್ರ 8.15 ಗಂಟೆಗೆ 
ನನನು ಪೂಜ್ಯ ಪತಿಯವರಾದ 

ಕೆೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನೆ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಶಿಕಲಾ ಪರಶುರಾಮ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತುತು ಹಾಲ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಮುದಹದಡಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗಲ ವಿ.ಎಸ್ .ಎಸ್ .ಎನ್ . ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಜರೆೇಕಟೆಟ
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪಿ್ರೇತ್ ಸಾರರ್  ಶಿ್ರೇ ಸಾರರ್  ಪಿ.ಬಿ.
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸೌಮ್ಯ ಶಿ್ರೇ ಕುಮಾರ್  ಪಿಸಾಳೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶೆ್ವೇತಾ, ಶಿ್ರೇ ಶಿ್ರೇಕಾೆಂತ್ , ಚನನುಗಿರಿ 
ಮೃತರ ಸಹೊೇದರರು, ಸಹೊೇದರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯೆಂದಿರು, 
ಸೊಸೆಯೆಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು

ಮೊ : 73376 40333, 97394 52729

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು ● ●● ●

ವಿ.ಸೂ : ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದುದ, ತಲುಪದವರು ಇದರೆನಿೇ ಆಹಾ್ವನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರಮಿಸಲು ಕೊೇರಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಲ್ಲೂರ್  ಡಿ.ಬಿ. ಪರಶುರಾಮ್  
ಇವರು ಶಿವಾಧಿನರಾದ ಪ್ರಯುಕತು ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ 

ಕೆೈಲಾಸ ಶವಗಣಾರಾಧನೆಯನುನು 
ದಿನಾಂಕ 14.9.2022ನೆೇ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜರೆೇಕಟ್ಟ ಗಾ್ರಮದ ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ೊ 
ನೆರವೆೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶಚುಯಿಸರುವುದರಿಂದ 
ರಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆಕ ಚಿರಶಾಂತಿಯನುನು 

ಕೆಲೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಹರಿಹರ : ಹಿೆಂದೂ ರಣಪತ್ಗೆ ಹೊೇಮ
ಹರಿಹರ, ಸೆ. 13 - ನಗರದ ಪೆೇಟೆ ಆಂಜನೆೇಯ ಸಾ್ವಮಿ ದೆೇವಸಾಥೆನ 

ಮುಂಭಾಗದಲ್ೊ ಹಿಂದಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂಗಾರಕ 
ಸಂಕಷ್್ಠಯ ಪ್ರಯುಕತು ಹೆಲೇಮ, ಹವನ ಸೆೇರಿದಂರೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನುನು ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ೊ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಬ.ಪಿ. ಹರಿೇಶ್ , ಜಿಲಾೊ ಬಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವಿೇರೆೇಶ್, ಮಹೆಲೇತಸಾವ 
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಿನೆೇಶ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗೌಡ, ಬಸವನಗೌಡ, ಅದೆ್ವೈತ 
ಶಾಸತು್ರ, ಸಾ್ವತಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ರಟ್ಟಹಳಿಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಜು ರೆಲೇಖಡೆ, 
ಗಿರಿೇಶ್ ಗೌಡ, ಚಂದನ್ ಮಲಕ್ಷಲ್, ಹಾಗು ಇತರರು ಹಾಜರಿದದಾರು.

ಧಲಳೆಹೆಲಳೆ ಗಾ್ರಮದ ಸಕಾ್ಷರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ೊ 
ಇಂದು ಹೆಲಳೆಸರಿಗೆರೆ ಸಮಲಹ ಸಂಪನಲ್ಮಲ ಕೆೇಂದ್ರದ ಕೊಸಟರ್  ಮಟಟದ 
ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ದುದಾ, ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ೊ 
ಹೆಲಳೆಸರಿಗೆರೆ ವಾ್ಯಪಿತುಯ 15 ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 250 ಮಕಕಳು 
ವಿವಿಧ ಸ್ಪಧೆ್ಷಗಳಲ್ೊ ಭಾಗವಹಿಸ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನುನು ಪ್ರದಶಿ್ಷಸಲ್ದಾದಾರೆ. 
ಅಕ್ಷರ ದಾಸೆಲೇಹ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇ್ಷಶಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ,  ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನಲ್ಮಲ 
ವ್ಯಕ್ತು ವಿೇರಪ್ಪ,  ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಡಿನ  ಹಾಗಲ ಸಮಲಹ ಸಂಪನಲ್ಮಲ 
ವ್ಯಕ್ತುಗಳಾದ ಕಟ್ಟ ಚನನುಕೆೇಶವ, ಶಿ್ರೇಧರ್ ಮತುತು ಇತರರು ಪಾಲೆಲಗೆಳಳಿಲ್ದಾದಾರೆ 
ಎಂದು ಸ.ಹಿ.ಪಾ್ರ.ಶಾಲೆ ಧಲಳೆಹೆಲಳೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್  ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ.

ಧೂಳೆಹೊಳೆಯಲ್ಲೆೆಂದು ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೆಂಜಿ

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 13 - ವಾಲ್್ಮೇಕ್ ಸಮಾಜಕೆಕ 
ಹಾಗಲ ಶೆಲೇಷ್ತ ವಗ್ಷದವರಿಗೆ ಮಿೇಸಲಾತಿ 
ಹೆಚಿಚುಸುವಂರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೇಡಂ ಪಾಕ್್ಷ  
ನಲ್ೊ 206 ದಿನಗಳಿಂದ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿರುವ 
ವಾಲ್್ಮೇಕ್ ಗುರುಪಿೇಠದ ಜಗದುಗೆರು ಶಿ್ರೇ 
ಪ್ರಸನಾನುನಂದ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳ ಹೆಲೇರಾಟಕೆಕ 
ಸಂಪೂಣ್ಷ ಬೆಂಬಲ ನಿೇಡುವುದಾಗಿ ಮಾಜಿ 
ಶಾಸಕ ಬ.ಪಿ. ಹರಿೇಶ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಪತಿ್ರಕಾ ಭವನದಲ್ೊ ನಡೆದ ಪತಿ್ರ 
ಕಾಗೆಲೇಷ್್ಠಯಲ್ೊ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಾಗಮೇಹನ್ ದಾಸ್  
ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವ 
ರಾಜ ಬೆಲಮಾ್ಮಯಿ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಹಚೆುಚು ಮಾಡುವು 
ದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಟಟ ಮಾತಿನಂರೆ 
ನಡೆದುಕೆಲಳುಳಿರಾತುರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನುನು 
ಹೆಲಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹರಿೇಶ್ ತಿಳಿಸದರು.

ಹಿಂದಲ ಜಾಗರಣೆ ವೆೇದಿಕೆಯ ರಾಲಲೊಕು 
ಸಂಚಾಲಕ ದಿನೆೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದ 
ಪೆೇಟೆ ಆಂಜನೆೇಯ ಸಾ್ವಮಿ ದೆೇವಸಾಥೆನ 
ಮುಂಭಾಗದಲ್ೊ ಹಿಂದಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ 
ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆ. 15 ರಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 
ಬೆೈಕ್ ರಾ�ಲ್ ಸಂಜೆ ಚೆೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ 
ಅವರಿಂದ ದಿಕಲಸಾಚಿ ಭಾಷಣ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ದಿ. 
16 ರಂದು ನಗರದ ರಚನಾ ಕ್್ರೇಡಾ ಟ್ರಸ್ಟ 

ಆವರಣದಲ್ೊ ಬೆಳಗೆಗೆ 10-30 ರಿಂದ 2 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆರೆಲೇಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬರ, 
ದಿ.18 ರಂದು ಬೃಹತ್ ಶೆಲೇಭಯಾರೆ್ರ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಶೆಲೇಭಯಾರೆ್ರ ಪೆೇಟೆ 
ಆಂಜನೆೇಯ ಸಾ್ವಮಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದ 
ಆವರಣದಿಂದ ಆರಂಭಗೆಲಂಡು ಮುಖ್ಯ ರಸೆತು,  
ರಾಣಿ ಚೆನನುಮ್ಮ ವೃತತು, ಶಿವಮಗಗೆ ರಸೆತು, ಹಳೆ.
ಪಿ.ಬ. ರಸೆತುಯ ಮಲಲಕ ಸಂಚರಿಸ 

ತುಂಗಭದಾ್ರ ನದಿಯಲ್ೊ ಗಣೆೇಶ 
ಮಲತಿ್ಷಯನುನು ವಿಸಜ್ಷನೆ ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ. 
ಈ ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ೊ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ 
ಕಲಾತಂಡಗಳು ಆಗಮಿಸ ಮರವಣಿಗೆಗೆ 
ಮರಗು ತರಲ್ವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 
ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಬಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಲ್ಂಗರಾಜ್ ಹಿಂಡಸಘಟಟ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ೊ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಎ.ಬ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, 
ನಗರ ಬಜೆಪಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ 
ಸಾವಂತ್, ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ತುಳಜಪ್ಪ ಭಲರೆ, 
ಆಟೆಲೇರಾಜು, ಸುನಿಲ್, ಹಾಗಲ ಇತರರು 
ಹಾಜರಿದದಾರು. 

ಶೊೇಷಿತ ವರನಾದ ಮಿೇಸಲಾತ್ ಹೊೇರಾಟಕೆ್ಕ ಬೆೆಂಬಲ

ಮಲೆೇಬೆನಲನುರು, ಸೆ.13- ಪಟಟಣದ 
ನಿೇರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ೊ 
ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸರುವ ಹಿಂದಲ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ 
ಸಮು್ಮಖದಲ್ೊ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ 
ಹಾಗಲ ಸಮಾಜ ಸೆೇವಕ ನಂದಿಗಾವಿ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್ 
ಅವರು ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಅನನು 
ಸಂತಪ್ಷಣೆ ಏಪ್ಷಡಿಸದದಾರು.

ಇದಕಲಕ ಮುನನು ಹಿಂದಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ 
ಸಮಿತಿಯವರು ಹಮಿ್ಮಕೆಲಂಡಿದದಾ ವೆೇದಿಕೆ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ೊ ಹಿಂದಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ 
ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪನೆಗೆ ಪಕಾ್ಷತಿೇತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸದ 
ಎಲೊರನಲನು ಕರೆದು ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೆೇಳೆ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬ.
ಎಂ.ವಾಗಿೇಶ್ ಸಾ್ವಮಿ ಅವರು, ಬುಧವಾರ 
ನಡೆಯುವ ಹಿಂದಲ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ 
ವಿಸಜ್ಷನಾ ಮರವಣಿಗೆಯನುನು ಎಲೊರಲ ಸೆೇರಿ 
ಯಶಸ್ವಗೆಲಳಿಸೆಲೇಣ ಮತುತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ 
ನಡೆಸೆಲೇಣ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಬಾೊಕ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬ.ಅಬೇದ್ 
ಅಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟಟಣದಲ್ೊ ಶಾಂತಿ - 
ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ 
ಶೆಲೇಭಾಯಾರೆ್ರ ಮಾಡೆಲೇಣ ಎಂದರು.

ಸಮಾಜ ಸೆೇವಕ ನಂದಿಗಾವಿ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೆಲಂದು ಐತಿಹಾಸಕ ಹಾಗಲ 
ಮಾದರಿ ಉತಸಾವ ಆಗಲ್ ಹಾಗಲ ಸಮಾಜಕೆಕ 
ಹೆಲಸ ಸಂದೆೇಶ ನಿೇಡಲೆಂದು ಆಶಿಸದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬ.ಪಿ.ಹರಿೇಶ್, ಎಪಿಎಂಸ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಟೆೇಲ್, ಜಿ.ಪಂ. 
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಡಿಸಸ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪ್ಪ, 
ಬಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್, 
ಪುರಸಭೆ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಸುರೆೇಶ್, 
ಉಪತಹಶಿೇಲಾದಾರ್ ಆರ್.ರವಿ, ಪಿಎಸ್ಐ 
ರವಿಕುಮಾರ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೌಡ್ರ 
ಮಂಜಣ್ಣ, ಬೆಣೆ್ಣಹಳಿಳಿ ಸದೆದಾೇಶ್, ಭೆಲೇವಿ ಶಿವು, 
ಶಬ್ೇರ್ ಖಾನ್, ಬ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಿ.ಆರ್.

ರಾಜು, ಎ.ಕೆ.ಲೆಲೇಕೆೇಶ್, ಪಿಎಸಎಸ್ ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗಾಧರ್, ಗಾ್ರ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಭೆಲೇವಿಕುಮಾರ್, ಜನರಾ ಬಜಾರ್ ನಿದೆೇ್ಷಶಕ 
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಐರಣಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಪಿಎಸಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಪಿ.ಆರ್.ಕುಮಾರ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಬ.ಸುರೆೇಶ್, ಯುಸಲಫ್, ಓ.ಜಿ.ಕುಮಾರ್, 
ಜಿಗಳೆೇರ ಹಾಲೆೇಶಪ್ಪ, ಹುಳಳಿಳಿಳಿ ಸದೆದಾೇಶ್, ದೆಲರೆ, 
ಭಮ್ಷಳಿಳಿ ಮಂಜು, ಜಿ.ಪಿ.ಹನುಮಗೌಡ, 
ಪತ್ರಕತ್ಷರಾದ ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹೆಚ್.ಎಂ.
ಸದಾನಂದ್, ಟ್.ಹೆಚ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ವತ್ಷಕರಾದ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವಿೇರಭದ್ರಯ್ಯ, ಕಲಾ್ಯಣ್ ಸಂಗ್, 
ರೆೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮಾಲ್ೇಕ ಯಕಕನಹಳಿಳಿ ಬಸರಾಜಪ್ಪ, 
ಕುಂಬಳೂರು ವಾಸು, ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಳಿ ಸುನಿೇಲ್, 
ಹರಳಹಳಿಳಿ ರಂಗನಾಥ್, ಕೆ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, 
ಎಂ.ಕೆ.ಗಜೆೇಂದ್ರ ಸಾ್ವಮಿ, ಎ.ಕೆ.ನರಸಂಹಪ್ಪ, 
ಹಿಂದಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆೈ.
ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಮತಿತುತರರು ಭಾಗವಹಿಸದದಾರು.

ಮಲೆೇಬೆನೂನಿರಿನಲ್ಲೆ 5 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಅನನಿ ಸೆಂತಪನಾಣೆ
ಹಿೆಂದೂ ಮಹಾರಣಪತ್ ಪ್ರತ್ಷಾಠಾಪರೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಸರಾ್ಮನ

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 13- ಯಾವ ಆಧುನಿಕ 
ವ್ಯವಸೆಥೆಗಳೂ ಇಲೊದ ಕಾಲಘಟಟದಲ್ೊ ಸಂಚರಿಸ 
ಹಿಂದಲ ಧಮ್ಷದ ಪ್ರಖರರೆಯನುನು ವಿಶ್ವಕೆಕ 
ಪರಿಚಯಿಸದ ಕ್ೇತಿ್ಷ ವಿೇರ ಸನಾ್ಯಸ ಸಾ್ವಮಿ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಸಲುೊತತುದೆ ಎಂದು ಹರಿಹರ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೆೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿ್ರೇ 
ಶಾರದೆೇಶಾನಂದಜಿೇ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ ಕಾಲೆೇಜು ಆವರಣದಲ್ೊ 
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಲಲೊಕು ಕಸಾಪ ಮತುತು 

ಇಂಡಿಯಾ ಸುಧಾರ್ ಸಂಸೆಥೆಯು ಹಮಿ್ಮಕೆಲಂ ಡಿದದಾ 
ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತ ಕ್ರು ನಾಟಕ 
ಪ್ರದಶ್ಷನ ಉದಾಘಾಟ್ಸ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದರು ಅಮೇರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೆಲೇ 
ದಲ್ೊ 1893 ರಲ್ೊ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಸವ್ಷಧಮ್ಷ 
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ೊ ಮಾಡಿದ ಐತಿಹಾಸಕ ಭಾಷಣ 
129 ನೆೇ ವಷಾ್ಷಚರಣೆ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ೊ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸುಧಾರ್ ಸಂಸೆಥೆಯವರ ಈ ಕ್ರು ನಾಟಕ ಪ್ರದಶ್ಷನ 
ಕಾಯ್ಷ ಶಾೊಯಾಘನಿೇಯ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸದರು.

ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ ಜಿೇವನವನುನು ಓದು 
ವುದರ ಮಲಲಕ, ಕೆೇಳುವುದರ ಮಲಲಕ ನಾವು 
ಎಷುಟ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದೆಲೇ ಅವರ ಜಿೇವನದ 
ಅಭಿನಯವನುನು ವಿೇಕ್್ಷಸುವುದರ ಮಲಲ ಕವೂ 
ನಾವು ಅಷೆಟೇ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದಾಗಿದ ೆಎಂದರು. 
ಇಂಡಿಯಾ ಸುಧಾರ್ ಸಂಸೆಥೆ 15 ಜನರ ತಂಡ 
ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟಗೆಲ ಹಚೆುಚು ಕಾಲ ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕಾ 
ನಂದರ ಕುರಿತ ಕ್ರು ನಾಟಕ ಪ್ರದಶ್ಷನ ನಿೇಡಿತು.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ೊ ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ ಪದವಿ ಕಾಲೆೇ 
ಜಿನ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲೆ ಡಾ. ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ, ಸಕಾ್ಷರಿ 
ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಕೆ.ಭಲಮೇಶ್, ಕಸಾಪ 
ರಾಲಲೊಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ, 
ಇಂಡಿಯಾ ಸುಧಾರ್ ಸಂಸೆಥೆಯ ವಿನೆಲೇದ್ 
ಮುರಗೆಲೇಡು, ಮಧುಸಲದನ್, ಸಂಸಕಕೃತಿ, ಸಲ್ಪತಿ್ಷ, 
ವಿೇಣಾ, ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಈಶಪ್ಪ ಬಲದಿಹಾಳ್, ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಸಂಘದ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಶರಣಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, 
ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ೊಕಾಜು್ಷನ ಹಾಗಲ ಅದೃಶ್ಯ ಯುವಕ 
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಉಪಸಥೆತರಿದದಾರು.

ವಿವೆೇಕಾನಂದರಿಂದ ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವಕೆಕೇ ಹಿಂದಲ 
ಧಮ್ಷದ ಪ್ರಖರರೆ : ಶಾರದೆೇಶಾನಂದಜಿೇ ಶಿ್ರೇ

ಹರಪನಹಳಿಳಿ, ಸೆ.13- 
ಪಟಟಣದಲ್ೊ  ನಡೆ ಯುವ ಕಾಮ 
ಗಾರಿಗಳು ಗುಣಮಟಟದಾದಾಗಿ 
ರಬೆೇಕು, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಸವ್ಷರಲ 
ಸಹಕಾರ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಹೆಚ್.ಎಂ.
ಅಶೆಲೇಕ್  ಹೆೇಳಿದರು.

ಪಟಟಣದ ಪುರಸಭೆಯಲ್ೊ 
ಜರುಗಿದ ಸಾ ಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ೊ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ೊ 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕರ ಕೆಲಸಗಳು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ೊ 
ಆಗಬೆೇಕೆಂದು  ಸಬ್ಂದಿಗೆ ಹೆೇಳಿದರು. 

 ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ನಿಟಲಟರು ಭಿೇಮವ್ವ  ಅವರು 
ಪುರಸಭೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಂದಿರುವುದು ಸೆೇರಿದಂರೆ 
ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ 
ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುವುದಿಲೊ, ಈ ಕುಚಿ್ಷಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲೊವೆೇ 
ಎಂದು ಪ್ರಶಿನುಸದರು. ಆಗ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ 
ಎರಗುಡಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರು ಇನುನು ಮುಂದೆ 
ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸ ಕೆಲಡುರೆತುೇವೆ, ಹಾಗಾಗದಂರೆ ಕ್ರಮ 

ವಹಿಸುರೆತುೇವೆ ಎಂದು ಉತತುರಿಸದರು.
ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ವಿ. ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಸಭೆ 

ಮಂಜಲರಾತಿ ನಿರಿೇಕೆ್ಷ ಎಂದು ಅನೆೇಕ ವಿಷಯಗಳ 
ಅನುಮೇದನೆಗೆ ಸಭೆಯಲ್ೊ  ಇಟ್ಟದಿದಾೇರಿ,   
ಎಲೊವೂ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸದರು.

ಪಟಟಣದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸದದಾ ಹಿರೆೇಕೆರೆ 
ಸೆೇರಿದಂರೆ ವಿವಿಧ ಕೆರೆಗಳು ಒತುತುವರಿಯಾಗಿದುದಾ, 
ಒತುತುವರಿ ರೆರವಿಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ ಎಂದು 
ಒರಾತುಯಿಸದರು. ರಾಯಮ್ಮನ ಹುಣಸೆಮರದ 

ಬಳಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಚರಂಡಿ 
ತುಂಬ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಲೇಟೆಲ್ 
ಗಳಿಗೆ ನಿೇರು ನುಗುಗೆತತುದೆ 
ಸರಿಪಡಿಸ ಎಂದು ಸದಸ್ಯ 
ಗೆಲಂಗಡಿ ನಾಗರಾಜ್  ಹಾಗಲ 
ರಾಘವೆೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟ  ಕೆಲೇರಿದರು.

ವಾಡ್್ಷ ಗಳಿಗೆ ನಾಮಫಲಕ 
ಹಾಕುವಲ್ೊ ರಾರತಮ್ಯ ಏಕೆ 
ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಟ್. ವೆಂಕಟೆೇಶ 

ಪ್ರಶಿನುಸದರು.
ಹೆಲಸ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ರಲಪಿಸುವಾಗ ಹಳೆ 

ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಪೂಣ್ಷಗೆಲಳಸಬೆೇಕು, ಇಲೊ 
ಅಂದರೆ ಜನರ ಬಳಿ ಬೆೈಯಿಸಕೆಲಳಳಿಬೆೇಕಾಗುತತುದೆ 
ಎಂದು ಸದಸೆ್ಯ ಸುಮಾ ವಾಗಿೇಶ ಪ್ರಸಾತುಪಿಸದರು.

ಎಚ್.ಎಂ. ಅಶೆಲೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ವಹಿಸದದಾರು. 
ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ ಭಿೇಮವ್ವ ಸಣ್ಣ ಹಾಲಪ್ಪ, 
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಎರಗುಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ, 
ಆರೆಲೇಗ್ಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
ಸದೆದಾೇಶ ಇದದಾರು.

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಸವ್ಷರಲ ಸಹಕಾರ ನಿೇಡಬೆೇಕು 
ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅಶೆಲೇಕ್ ಕಳಕಳಿ

ಹರಿಹರ : ಪೌಲ್ಟ್ರ ಫಾರೆಂನಲ್ಲೆದದ 
4,800 ಕೆಜಿ ಅಕ್ರಮ ಅಕ್್ಕ ವಶ

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 13- ನಗರದ ಹೆಲರವಲಯದ ಕೆಂಚನಹಳಿಳಿ ಗಿರಿಜಾ 
ರಾಮಣ್ಣ ಪೌಲ್ಟ್ರ ಫಾರಂ ಗೆಲೇದಾಮಿನಲ್ೊ ಶೆೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದದಾ 4800  ಕೆ. 
ಜಿ. ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಯನುನು ಗುತಲತುರು ಪಲ್ೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪಿಎಸ್ಐ 
ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ತಂಡ ವಶಪಡಿಸಕೆಲಂಡು ಪ್ರಕರಣವನುನು ದಾಖಲ್ಸ 
ದಾದಾರೆ. ಕೆಂಚನಹಳಿಳಿ ಗಿರಿಜಾ ರಾಮಣ್ಣ ನವರ ಪೌಲ್ಟ್ರ ಫಾರಂ ನಲ್ೊ ಶೆೇಖರಣೆ 
ಗೆಲಂಡಿದದಾ 4800 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ಕ ದಾಸಾತುನು ವಶಪಡಿಸಕೆಲಂಡು 
ವೆಂಕಟರಮಣ ರಡಿಡ್ ಎಂಬುವವರನುನು ವಶಕೆಕ ಪಡೆದುಕೆಲಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ೊ ಆಹಾರ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ 
ಸೆೇರಿದಂರೆ ಪಲ್ೇಸ್ ಸಬ್ಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದದಾರು .

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 13 - ಅತ್ಯಂತ ಸಲಕ್ಷ್ಮ 
ಪ್ರದೆೇಶವಾಗಿರುವ ಕೆಲಡಗಿನಲ್ೊ 
ಹೆಲರಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವವರ ಮೇಲೆ 
ತಿೇವ್ರ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ಪಲ್ೇಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಕಟುಟನಿಟ್ಟನ ಸಲಚನೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜಾಞಾನೆೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ.

ಈ ಜಿಲೆೊಯು ಕೆೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗಕೆಕ 
ಹೆಲಂದಿಕೆಲಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುರಾತುರೆ, ಅವರು ಎಲ್ೊಂದ  
ಬರುರಾತುರೆ, ಏನು  ಮಾಡುರಾತುರೆ, ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳ 
ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲು ಪಲ್ೇಸರಿಗೆ 
ಸಲಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸದರು.

ಕೆಲವರು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಲ್ೊ ಭಾಗಿಯಾಗಿ 
ಕೆೇರಳಕೆಕ ಹೆಲೇಗುವುದು ಇಲೊವೆೇ ಕೆೇರಳದಲ್ೊ ಕಾನಲನು 
ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು ನಡೆಸ, ಇಲ್ೊಗೆ ಬರುವುದು 
ಸವೆೇ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ  
ಹದಿದಾನ ಕಣಿ್ಣಡಲು ಸಲಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮಡಿಕೆೇರಿ ಜಿಲೆೊಯಲ್ೊ 95  ಸಸಟ್ವಿ 
ಕಾ್ಯಮರಾಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲೊದೆ  
10 ಸಸ ಕಾ್ಯಮರಾಗಳನುನು ಪಲ್ೇಸ್ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 
ಸೆಲೇಮವಾರಪೆೇಟೆಯಲ್ೊ 48, 
ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ೊ  55 ಸಸ ಕಾ್ಯಮರಾಗಳನುನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸದರು.

ಪಲ್ೇಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಅಳವಡಿಸಕೆಲಂಡಿರುವ ಕಾ್ಯಮರಾಗಳಿಗೆ ವಾಷ್್ಷಕ 
ನಿವ್ಷಹಣೆ  ದುರಸತುಯನುನು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಕೆಲಂಡಿದದಾರೆ 
ಖಾಸಗಿಯವರೆೇ ನಿವ್ಷಹಣೆ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಎಲಾೊದರಲ 
ಕಾ್ಯಮರಾಗಳು ದುರಸತುಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಷ ನಿವ್ಷಹಿಸದೆ 
ಇದದಾರೆ,  ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆ  ಗಮನಕೆಕ ತನಿನು. ತಕ್ಷಣವೆೇ ಕ್ರಮ 
ಕೆೈಗೆಲಳಳಿಲ್ದೆದಾೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದರು. 
ಅಪರಾಧಗಳನುನು ಸ.ಸ. ಟ್ವಿ ಕಾ್ಯಮರಾಗಳನುನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತತುದೆ ಎಂದು ಸದನಕೆಕ ತಿಳಿಸದರು.

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೆ ಹೊರಗಿನವರ ಮೆೇಲೆ ನ್ಗಾ

ರೆೈತರು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದಾದರೆ, ಊಟಕ್್ಕಲಲೆದೆೇ ಏನ್ಲಲೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಹಾಗಂದೆ್ರ ಹೆೇಗ?ೆ ಇಲೊದೆದಾಲೊ ಕೆಲಡಿಸಬೆೇಕು 
ಅಂದೆ್ರ? ನಿನಗೆೇನು ಕಡಿಮ ಆಗಿಲೊ. ನಿನಿನುಂದ ಎಷಾಟಗುರೆಲತುೇ ಕೆಲಡು 
ಹಾಗಾದರ ೆಎಂದರು.

ಕೆಲಡಗನಲರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸ, ಕೆಲಡೆಲೇಣ ಬಡಿ 
ಸಾರ್. ನಾನೆೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕೆಕ ಹಣ ಕೆಲಡುರೆತುೇನ ೆ ಎಂದು 
ಉತತುರಿಸದರು.

ಮುಂದುವರದೆು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದರು, ಇದೆೇ ವಿಷಯ 
ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೆೇಡ. ಇದಲೆೊ ಒಬ್ರ ಕೆೈಯಿಂದ 
ಆಗುವುದಲೊ. ಅನುದಾನ ಕೆಲಡಿಸಲು ಎಲಾೊ ಕ್ರಮ 
ರಗೆದೆುಕೆಲಳುಳಿವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆದಾೇನ ೆಎಂದರು.

ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಟ್ ಸಭಯೆಂದರಲ್ೊ ಪಾಲೆಲಗೆಳಳಿಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದ ಸಂಸದರು, ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಿಂದ ನಿಗ್ಷಮಿಸದರು.

ಸಂಸದರು ನಿಗ್ಷಮಿಸದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ರೆೈತ 
ಮುಖಂಡ ನಾಗೆೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಸದೆದಾೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮೇಟರ್ ಸೆೈಕಲ್ 
- ಪಟೆೆಲ್ರೇಲ್ ಹೆೇಳಿಕ ೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾತುಪಿಸ, §ರೆೈತರು ನಿೇವು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಕೆಲಡಪ್ಪ ಎಂದು ಸಂಸದರಿಗ ೆಕೆೇಳಿದೆದಾೇ ತಪಾ್ಪ?¬ ಎಂದು ಕೆೇಳಿದರು.

ರೆೈತರು ಬೆೈಕ್ ಗ ೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅಡ 
ಇಟ್ಟರಬಹುದು. ಈಗ ಗೆಲಬ್ರದ ದರ ಏನಾಗಿದ?ೆ ಯಲರಿಯಾ 
ಒಂದಕೆಕ ಮಾತ್ರ ಸಬಸಾಡಿ ಕೆಲಡಲಾಗುತಿತುದಯೆ್ೇ ಹೆಲರತು, ಕಾಂಪೆೊಕ್ಸಾ 
ಗೆಲಬ್ರಕೆಕ ಸಬಸಾಡಿ ಕೆಲಟ್ಟಲೊ. ರೆೈತರಿಗ ೆ ಬೆೈಕ್  ಇದ,ೆ ಅವರು 
ಅನುಕಲಲಸಥೆರು ಎಂದು ಹೆೇಳುವುದು ರೆೈತರಿಗ ೆ ಮಾಡುವ 
ಅವಮಾನ ಎಂದು ಆಕೆಲ್ರೇಶ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸದರು.

ನಾಗೆೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಆಕೆಲ್ರೇಶದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ 
ಸಭಯೆಲ್ೊದದಾ ಕಲೆವರು ಆಕೆ್ಷೇಪ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸದರು. ಸಂಸದರು ರೆೈತರ 
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಲ ಮಾತನಾಡಿಲೊ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕೆಲ್ರೇಶದ 
ಮಾತುಗಳು ಬೆೇಡ ಎಂದರು.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೆೇಶಿಸದ ಪುಟಟಸಾ್ವಮಿ, ಇದು ಯಾವುದೆೇ ಪಕ್ಷದ 
ಸಭ ೆ ಅಲೊ. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೆೇಕು. ಆಕೆಲ್ರೇಶದ 
ಮಾತುಗಳು ಬೆೇಡ. ಈ ಸಭಯೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಷೆಟೇ ಮಾತನಾಡಿ 
ಎಂದು ವಿಷಯಕೆಕ ರರೆ ೆಎಳದೆರು.

34 ಔಷಧಗಳು ಅಗತ್ಯ ಪಟ್ಟಗೆ
ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 13 – 34 ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ವಿರೆಲೇಧಿ ಔಷಧಿಗಳು, 

ಆಂಟ್ಬಯಾಟ್ಕ್ ಗಳು ಹಾಗಲ ಲಸಕೆಗಳನುನು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಗತ್ಯ 
ಔಷಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಗೆ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ 
ಔಷಧಿಗಳ ವೆಚಚು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲ್ದೆ.

ಐವರ್ ಮಕ್ಟನ್, ಮುಪಿರೆಲಸನ್ ಹಾಗಲ ಮರೆಲಪೆನೆಮ್ 
ಸೆೇರಿದಂರೆ 34  ಔಷಧಿಗಳನುನು ಅಗತ್ಯ ಪಟ್ಟಗೆ 
ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಯಲ್ೊರುವ ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ 384ಕೆಕ 
ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ಔಷಧಿಗಳಾದ ಬೆಂಡಮುಸೆಟೈನ್ 
ಹೆೈಡೆಲ್ರಕೆಲೊೇರೆೈಡ್, ಇರಿನೆಲಟೆಕಾ್ಯನ್ ಹೆಚ್.ಸ.ಐ. ಟೆ್ರೈಹೆೈಡೆ್ರೇಟ್, 
ಲೆನಲ್ಡೆಲಮಿಡೆ ಮತುತು ಲಲ್ಯಪ್ರಲೆೈಡ್ ಅಸಟೆೇಟ್ ಗಳನುನು ಪಟ್ಟಗೆ 
ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆೇ ವೆೇಳೆಯ ಸಾಕರಲ್ ಫೆೇಟ್ ಹಾಗಲ 
ಮೈಥೆೈಲೆಲಡ್ಪಾ ಸೆೇರಿದಂರೆ 26 ಔಷಧಿಗಳನುನು ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ 
ಪಟ್ಟಯಿಂದ ಕೆೈ ಬಡಲಾಗಿದೆ. ವೆಚಚು ಹಾಗಲ ಉತತುಮ ಔಷಧಿಗಳ 
ಲಭ್ಯರೆಯನುನು ಪರಿಗಣಿಸ, ಈ ಕ್ರಮ ರೆಗೆದುಕೆಲಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಚುರಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ನಾಸುವುದು 
ಹಕ್ಕಲಲೆ : ಸುಪಿ್ರೇೆಂ ಕೊೇರ್ನಾ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 13 – ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಧಿ್ಷಸುವುದು ಮಲಲಭಲತ 
ಹಕಲಕ ಅಲೊ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನಲನಿನ ಹಕಲಕ ಅಲೊ ಎಂದು ಸುಪಿ್ರೇಂ 
ಕೆಲೇಟ್್ಷ ಹೆೇಳಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ೊಸುವುದಕೆಕ 
ಸಂಬಂಧಿಸದಂರೆ ದಾಖಲಾದ ಅಜಿ್ಷಯನುನು ತಿರಸಕರಿಸುವಾಗ ಈ 
ನಿಲುವು ತಳೆದಿರುವ ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕೆಲೇಟ್್ಷ, ಅಜಿ್ಷದಾರರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರಲ.ಗಳ 
ದಂಡವನಲನು ವಿಧಿಸದೆ. 1950ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದಾ ಹಾಗಲ 1961ರ 
ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಯಾರಿಗಲ ಸ್ಪಧಿ್ಷಸುವ ಹಕುಕ 
ಸಗುವುದಿಲೊ ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಹೆೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೇ 12ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಬಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಧಿಸಲಚನೆ 
ಹೆಲರಡಿಸಲಾಗಿತುತು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ೊ ಪ್ರಸಾತುಪಕರ ಹೆಸರು 
ಸಲಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸಾತುಪಕರಿಲೊದೆೇ ಸ್ಪಧಿ್ಷಸಲು ಅವಕಾಶ 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದು ಅಜಿ್ಷದಾರರು ಹೆೈಕೆಲೇಟ್್ಷ ಮರೆ ಹೆಲೇಗಿದದಾರು. 
ಹೆೈಕೆಲೇಟ್್ಷ ಅಜಿ್ಷ ತಿರಸಕರಿಸದ ನಂತರ ಅವರು ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕೆಲೇಟ್್ಷ 
ಮಟ್ಟಲೆೇರಿದದಾರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿೇಶ್

ಯಾರಾ�ರರೊನಿೇ ಸೆೇರಿಸಿಕೊೆಂಡು 
ಸಕಾನಾರ ಮಾಡಿದೆದೇವೆ

ಸಕಾ್ಷರದಲ್ೊ ಬಹಳ ಹೆಚುಚು ಬಹುಮತ ಬಂದಾಗ ಗೌರವ, ಬೆಲೆ ಇರುತತುದೆ. 
ಬ.ಎಸ್. ಯಡಿಯಲರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಯಾಗಿದದಾರಾದರಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಷ 
ಬಹುಮತದ ಬೆಂಬಲ ಸಗಲ್ಲೊ. ಮರೆತು ಯಾರಾ�ರನೆಲನುೇ ಸೆೇರಿಸಕೆಲಂಡು ಸಕಾ್ಷರ 
ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸದೆದಾೇಶ್ವರ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಈಗ ಯಾರನಲನು ಬಡಲ್ಕೆಕ ಆಗುವುದಿಲೊ. ಈಗ ಬಜೆಪಿಯಲ್ೊ 120 ಶಾಸಕರು 
ಇದೆದಾೇವೆ. ಎಂಟು ಜನ ರಾಜಿೇನಾಮ ಕೆಲಟಟರೆ ಸಕಾ್ಷರ ಬದುದಾ ಹೆಲೇಗುರೆತು ಎಂದು 
ತಿಳಿಸದರು.

ಕೆೇಂದ್ರದ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಸಕಾ್ಷರದಲ್ೊ 303 ಸಂಸದರಿದೆದಾೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಗಟ್ಟ ನಿಧಾ್ಷರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತುದೆ. ಸಾಕಷುಟ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತಿತುವೆ ಎಂದರು.

ಮೊದಲು ರೆೈತರು ಸುಖವಾಗಿದದರು,  
ಈರ ವೆಚಚು ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ

ಮದಲು ರೆೈತರು ಸುಖವಾಗಿದದಾರು. ಆಗ ದರ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ವೆಚಚು, ಕಲಲ್, 
ಪದಾಥ್ಷಗಳ ವೆಚಚು ಕಡಿಮ ಇತುತು. ಈಗ ಎಲೊ ವೆಚಚು ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ. ಏನೆೇ ಸಬಸಾಡಿ 
ಕೆಲಟಟರಲ ನಿೇ ಸಾಯ, ನಾ ಸಾಯ, ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲೊ ಸಾಯ ಎಂಬಂರೆ ಇದೆ 
ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸದೆದಾೇಶ್ವರ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸುಖವಾಗಿದಾದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸುಖವಾಗಿದಾದಾರೆ 
ಎಂದ ಸಂಸದರು, ರಾಗಿ, ಜೆಲೇಳ, ಭತತು ಬೆಳೆಯುವವರು ಇವತಲತು ಸುಖವಾಗಿರಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲೊ ಎಂದರು.

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಈ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷುಟ ಚಚೆ್ಷ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ರೆಗೆದುಕೆಲಳಳಿಲಾಗುತಿತುದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆದಾಯ ದಿ್ವಗುಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ 
ರೆಗೆದುಕೆಲಳಳಿಲಾಗುವುದು. ನಾವು ರೆೈತರ ಪರವಾಗಿಯ್ೇ ಇದೆದಾೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ 
ನಿೇಡಿದರು.

ಪೊಲ್ೇಸ್ 
ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಕಟುಟನ್ಟ್ಟನ 

ಸೂಚರೆ
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ಆನಗೊೇಡು ರೆೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿರಾಚರಣೆಯಲ್ಲೆ ಸಾಣೆೇಹಳಿಳ ಶಿ್ರೇ ಪೆಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಎಚಚುರಿಕೆ

ರೆೈತರಲ್ಲೆ ಒರ್ಗಟ್ಟಲಲೆ ಎೆಂದರೆ ಬೆೇರೆಯವರ ಸವಾರಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 13 - ರೆೈತರು 
ಒಗಗೆಟಾಟದರೆ, ಸಂಘಟನೆ ಹೆಲಂದಿದರೆ 
ಬೆೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೆೇರುತತುವೆ. ಒಗಗೆಟ್ಟಲೊ 
ಎಂದರೆ ಬೆೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ 
ಸವಾರಿ ಮಾಡುರಾತುರೆ ಎಂದು 
ಸಾಣೆೇಹಳಿಳಿ ಮಠದ ಶಿ್ರೇ ಡಾ. 
ಪಂಡಿರಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾಯ್ಷ 
ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಎಚಚುರಿಸದಾದಾರೆ.

ರೆೈತ ಹುರಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಷ 
ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಿೇಪದ 
ಆನಗೆಲೇಡಿನಲ್ೊ ಇಂದು ಆಯೇಜಿಸ 
ಲಾಗಿದದಾ ದಿ. ಓಬೆೇನಹಳಿಳಿ ಕಲ್ೊಂಗಪ್ಪ 
ಮತುತು ದಿ. ಸದದಾನಲರು ನಾಗರಾಜ 
ಚಾರ್ ಅವರ 30ನೆೇ ವಷ್ಷದ ರೆೈತ 
ಹುರಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಾನಿನುಧ್ಯ 
ವಹಿಸ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯ 
ಸಮಯದಲ್ೊ ರೆೈತರು ಗಟ್ಟ ನಿಲುವು 
ರೆಗೆದುಕೆಲಳಳಿಬೆೇಕು. ರೆೈತರ 
ಕೆಲಸಗಳನುನು ಮಾಡಿಕೆಲಡುವವರಿಗೆ 
ಮತ ಎಂದು ಸ್ಪಷಟವಾಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕು. 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕರ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು 
ವವರ ಪರ ನಿೇವಿರಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಕ್ವಿಮಾತು ಹೆೇಳಿದರು.

ಹುರಾತ್ಮ ರೆೈತರ ಸಮಾಧಿ 
ಇರುವ ಸಥೆಳದ ಬಳಿ ರೆೈತ ಸಮುದಾಯ 

ಭವನ ಆಗಬೆೇಕ್ದೆ. ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. 
ಸದೆದಾೇಶ್ವರ ಅವರು ಸಮುದಾಯ 
ಭವನಕಾಕಗಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚುದ ಪಟ್ಟ 
ಸಲ್ೊಸಲು ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ. ಸಮಿತಿಯ 
ವರು ಈ ಬಗೆಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ೊಸ. ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತಿ್ರ ಬಳಿ ರಾವೂ ಮಾತನಾ 
ಡುವುದಾಗಿ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ತಿಳಿಸದರು.

ಹುರಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಷ 

ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. 
ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 30 
ವಷ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೆೈತರು 
ಗೆಲಬ್ರಕಾಕಗಿ ಬೃಹತ್ ಹೆಲೇರಾಟ 
ನಡೆಸದ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ೊ ಯಾರಿಗಲ 
ರೆಲಂದರೆ ಕೆಲಟ್ಟರಲ್ಲೊ. ಪ್ರತಿ 
ಭಟನೆಯ ನಡುವೆ ಸಲುಕ್ದ ವಾಹನ 
ಚಾಲಕರಿಗೆ ರೆೈತರೆೇ ಊಟದ ವ್ಯವಸೆಥೆ 

ಮಾಡುತಿತುದದಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಸದರು.
ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಜಿ. 

ಪುಟಟಸಾ್ವಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುರಾತ್ಮ 
ರೆೈತರಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ನಿಮಿ್ಷಸುವುದೆೇ 
ಒಂದು ರಿೇತಿ ರಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟ 
ದಷುಟ ಕಷಟವಾಗಿದ.ೆ ರೆೈತರಿಗಾಗಿ ಸಮು 
ದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾ್ಷಣವಾಗಲು 
ಸಕಾ್ಷರದಿಂದ ಅನುದಾನ ನಿೇಡ 

ಬೆೇಕ್ದೆ ಎಂದು ಒರಾತುಯಿಸದರು.
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸದೆದಾೇಶ್ವರ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ನಿಮಾ್ಷಣಕೆಕ ತಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೆೇ 10 
ಲಕ್ಷ ರಲ.ಗಳನುನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ 
ದೆದಾೇನೆ. ಶಾಸಕರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ 
ಅನುದಾನ ಸೆೇರಿದಂರೆ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಹಾಗಲ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಷರಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯ 
ವಿರುವ ನೆರವು ಕಲ್್ಪಸಲು ಶ್ರಮಿ 
ಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದರು.

ವೆೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. 
ಬಸವರಾಜನಾಯಕ, ರೆೈತ ಮುಖಂಡ 
ರಾದ ರೆೇಜಸ್ವ ಪಟೆೇಲ್, ಎಂ.ಎಸ್.
ಕೆ. ಶಾಸತು್ರ, ಹೆಲನಲನುರು ಮುನಿಯಪ್ಪ, 
ಅಣಬೆೇರು ಜಿೇವನಮಲತಿ್ಷ, ರಾಜ 
ಶೆೇಖರ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 
ಕುರುಡಿ, ಶಾಮನಲರು ಲ್ಂಗರಾಜ್, 
ಕಲ್ೊಂಗಪ್ಪ, ಲ್ಂಗನಗೌಡು್ರ, ಬಲಲೊರು 
ರವಿಕುಮಾರ್, ಆಲಲರು ಲ್ಂಗ 
ರಾಜ್, ಕಕಕರಗೆಲಳಳಿ ಕೆ.ಪಿ.ಕಲ್ೊಂಗಪ್ಪ, 
ಆವರಗೆರೆ ರುದ್ರಮುನಿ, ಹೆಲನಲನುರು 
ಮುನಿಯಪ್ಪ, ರೆಲೇಳಹುಣಸೆ ಗೌಡ್ರ 
ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಬೆಳವನಲರು ನಾಗೆೇ 
ಶ್ವರರಾವ್, ಆವರಗೆಲಳಳಿ ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ 
ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಥೆತರಿದದಾರು.

ಅರ್ಕಾರಿರಳ ನ್ಲನಾಕ್ಷ್ಯ, ಪುಟಟಸಾ್ವಮಿ ಅಸಮಾಧಾನ
ರೆೈತರ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಲ್ಷಕ್ಷಯಾ ರೆಲೇರಿಸುತಿತುದಾದಾರೆ. ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರಲ 

ಸ್ವೇಕರಿಸುವುದಿಲೊ. ರೆೈತ ಹುರಾತ್ಮರ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಕಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿಲೊ ಎಂದು ರೆೈತ ಹುರಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಷ 
ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಜಿ.ಪುಟಟಸಾ್ವಮಿ ಆಕೆ್ಷೇಪಿಸದರು.

ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸದೆದಾೇಶ್ವರ ಅವರ ಶಿಫಾರಸಸಾನಂರೆ ಹುರಾತ್ಮರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲಾೊಧಿಕಾರಿ ಜಮಿೇನು 
ಮಂಜಲರು ಮಾಡಿದದಾರು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿಯಲ ಅವರು ಇಲ್ೊಗೆ ಬರಲ್ಲೊ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ13- ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕ್ 
ಉಳಿದಿರುವ ರಿಂಗ್ ರೆಲೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸದಂರ ೆರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಗೆಡ ೆನಗರದ ಗುಡಿಸಲು 
ನಿವಾಸಗಳಿಗ ೆಪಯಾ್ಷಯ ನಿವೆೇಶನ ನಿೇಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಹದೆಾದಾರಿ ಶಾಮನಲರು ರಸೆತುಯಿಂದ ಸಂಗೆಲಳಿಳಿರಾಯಣ್ಣ 
ವೃತತು, ರೆೈಲೆ್ವೇ ಮೇಲುಸೆೇತುವ ೆಮಾಗ್ಷವಾಗಿ ಅಕತುರ್ ರಜಾಹಾ 
ವೃತತುದಿಂದ ಮಾಗಾನಹಳಿಳಿ ರಸೆತು ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ 
ರಿಂಗ್ ರೆಲೇಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಷಗೆಲಳಿಸ ಎಂದು 
ಲೆಲೇಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಎಂ ಸದೆದಾೇಶ್ವರ ಸಲಚಿಸದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಟ್ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ೊ 
ಏಪ್ಷಡಿಸಲಾಗಿದದಾ ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಟ್ ಯೇಜನಯೆ ವಿವಿಧ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶಿೇಲನಾ ಸಭಯೆಲ್ೊ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಕತುರ್ ರಜಾಹಾ ಸಕ್ಷಲ್ ನಿಂದ ಮಾಗಾನಹಳಿಳಿ 
ರಸೆತುವರಗೆ ೆ ಬಾಕ್ ಉಳಿದಿರುವ ರಿಂಗ್ ರೆಲೇಡ್ 
ಕಾಮಗಾರಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸ, 
ಶಿೇಘ್ರದಲ್ೊಯ್ೇ ರಸೆತು ಕಾಮಗಾರಿಯನುನು 
ಪೂಣ್ಷಗೆಲಳಿಸಬೆೇಕು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಗೆಡ ೆನಗರದ 350 
ಗುಡಿಸಲು ನಿವಾಸಗಳಿಗ ೆಬೆೇರಡೆ ೆಸಲಕತು ಸಥೆಳ ಗುರುತಿಸ, 
ಹಕುಕಪತ್ರ ನಿೇಡಿ ಜಾಗ ರರೆವುಗೆಲಳಿಸ ಕಲೆಸವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವಂರ ೆಹೆೇಳಿದರು.

ರಾಜನಹಳಿಳಿ ಬಳಿ ತುಂಗಭದಾ್ರ ನದಿಗ ೆ ಅಡಡ್ಲಾಗಿ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತುರುವ ಬಾ್ಯರೆೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನು 
ನದಿ ನಿೇರು ಹರಿವಿಕಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮಯಾದ ನಂತರ 
ಕೆೈಗತೆಿತುಕೆಲಂಡು ಏಪಿ್ರಲ್ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂಣ್ಷಗೆಲಳಿಸಬೆೇಕು. 
ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಟ್ ಯೇಜನ ೆ ಅಡಿಯಲ್ೊ ವಿವಿಧಡೆೆ 
ಕೆೈಗೆಲಂಡಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟಟಡ, ಕಎೆಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸ ಮತುತು 
ಬೆೇತಲರು ಬಸ್ ಸಾಟಯಾಂಡ್, ರಸೆತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನು ದಿಶಾ 
ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥೆಳಕೆಕ ಭೆೇಟ್ 
ನಿೇಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟಟವನುನು ಪರಿೇಕ್್ಷಸಬೆೇಕು. 

ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಯರಗುಂಟ ೆ ಹಾಗಲ ಬಸಾಪುರಗಳಲ್ೊ 
ನಿಮಿ್ಷಸರುವ ಶಾಲಾ ಕೆಲಠಡಿಗಳ ಕುರಿತಂರೆ 
ದಲರುಗಳಿದುದಾ, ಖುದಾದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಭೆೇಟ್ ಕೆಲಟುಟ ಪರಿಶಿೇಲನ ೆನಡಸೆಬೆೇಕು ಎಂದರು.

ಜಿಲಾೊಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಸ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಬಸಾಪುರ ಶಾಲಯೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸೆ್ಯಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸದಂರ ೆ ಸಥೆಳಕೆಕ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂರೆ 
ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆಸಲಚನ ೆನಿೇಡಿದರು.

ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಟ್ ಯೇಜನಯೆಡಿ 110 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹಾಗಲ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯ 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೆೇರಿ 
ಒಟುಟ 115 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡಯೆುತಿತುವ.ೆ ಇದರ 
ಯೇಜನಾ ವಚೆಚು 1073.83 ಕೆಲೇಟ್ಗಳಾಗಿದುದಾ, 
ಈಗಾಗಲೆೇ 678.99 ಕೆಲೇಟ್ಯನುನು ವಚೆಚು ಮಾಡಲಾ 
ಗಿದ.ೆ ಒಟುಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ೊ 62 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ರಲ.200.59 ಕೆಲೇಟ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 
13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಪೂಣ್ಷಗೆಲಂ 
ಡಿದುದಾ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಬಲುೊ ಸೆೇರಿ 118.14 ಕೆಲೇಟ್ 
ಪಾತಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 40 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಲ್ೊರುತತುವ ೆಎಂದು ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಟ್ ಯೇಜನ ೆವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ 
ನಿದೆೇ್ಷಶಕ ರವಿೇಂದ್ರ ಮಲಾೊಪುರ ಸಭಗೆ ೆತಿಳಿಸದರು. 

ಸಭಯೆಲ್ೊ ಜಿ.ಪಂ ಸಇಒ ಡಾ.ಎ.ಚನನುಪ್ಪ, 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ ೆ ಆಯುಕತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮುದಜಿಜಿ 
ಸೆೇರಿದಂರ ೆದಿಶಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸಥೆತರಿದದಾರು.

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆರಡೆ ನರರದ 
ನ್ವಾಸಿರಳಿಗೆ ಪಯಾನಾಯ 
ನ್ವೆೇಶನಕೆ್ಕ ಸಿದೆದೇಶ್ವರ ಸೂಚರೆ

ರಿೆಂಗ್ ರೊೇಡ್ ಪೂಣನಾಗೊಳಿಸಿ

ಅಜಿ್ಷದಾರರು : 1. ಕು. ಶೆ್ವೇತಾ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಲೆೇರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜ ವಯಸುಸಾ 14 ವಷ್ಷ, 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ 2. ಕು. ಅನುಷಾ ಬಿನ್ ಲೆೇರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜ, ವಯಸುಸಾ 12 ವಷ್ಷ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ. 3. 
ಕು. ವಿೇರೆೇಶ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಲೆೇರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜ ವಯಸುಸಾ 10 ವಷ್ಷ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ.  1 ರಿಂದ 3ನೆೇ 
ಅಜಿ್ಷದಾರನು ಅಲ್ಪ ವಯಸಕರಿದುದಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು : ಅವರ ಸೆಂರಕ್ಷಕರಾದ ಹಾರೂ 
ಪಾಲಕರಾದ ಖಾಸಾ ತಾಯಿಯಾದ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಯಶೊೇಧ ಎನ್.ಆರ್. ಕೊೇೆಂ ಲೆೇರ್ ಕೆ.ಸಿ. 
ಬಸವರಾಜ, ವಯಸುಸಾ 40 ವಷ್ಷ, ವಾಸ : ಕಂದನಕೆಲೇವಿ ಗಾ್ರಮ, ಆನಗೆಲೇಡು ಹೆಲೇಬಳಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ರಾ. ಮತುತು ಜಿಲೆೊ.   ವಿರುದ್ಧ
ಎದುರುದಾರರು : ಇಲೊ.

ಸಿಪಿಸಿ ಸೆಂಹಿತೆ ಆದೆೇಶ 5 ನ್ಯಮ 20ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ನ್ೇಡಲಾದ ಪ್ರಕಟಣಾ ರೊೇಟ್ಸ್
ಮೇಲಕಂಡ ಪ್ರಕರಣವನುನು ಅಪಾ್ರಪತು ವಯಸಕರಾದ ಅಜಿ್ಷದಾರರಿಗೆ ಶಿ್ರೇಮತಿ ಯಶೆಲೇಧ ಎನ್.ಆರ್. 

ಕೆಲೇಂ ಲೆೇಟ್ ಕೆ.ಸ. ಬಸವರಾಜ ಇವರನುನು ಮೇಲಕಂಡ ಅಜಿ್ಷಯಲ್ೊ ಪಾಲಕರಾಗಿ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿ 
ಆದೆೇಶಿಸಲು ಹಾಗಲ ಷೆಡಲ್ಯಲ್ ಸೆಲತತುನುನು ಮೈನರ್ ಅಜಿ್ಷದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಷೆಡಲ್ಯಲ್ ಸೆಲತತುನುನು ರಿಜಿಸಟರ್ 
ಮಾಡಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನಿೇಡಿ ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಲು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನುನು ಅಜಿ್ಷದಾರರು ಸಲ್ೊಸರುರಾತುರೆ. 
ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ೊ ಯಾರದಾದರಲ ತಕರಾರು ಇದದಾಲ್ೊ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ : 
13.10.2022ರಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿೇವು ಖುದಾದಾಗಿ ಅಥವಾ ವಕ್ೇಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲ್ೇ 
ಪ್ರಕರಣದಲ್ೊ ಹಾಜರಿದುದಾ, ತಕರಾರು ಇದದಾಲ್ೊ ಸಲ್ೊಸತಕಕದುದಾ. ತಪಿ್ಪದಲ್ೊ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನುನು ಏಕಪಕ್್ಷೇಯ 
ತಿೇಮಾ್ಷನ ಕೆೈಗೆಲಳಳಿಲಾಗುವುದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಷೆಡೂ್ಯಲ್ : ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಲಲೊಕು ಹಿರಿಯ ಉಪನೆಲೇಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ಕಛೇೆರಿಗೆ 
ಒಳಪಟಟ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆೊ, ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಲಲೊಕು, ಆನಗೆಲೇಡು ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕಂದನಕೆಲೇವಿ ಗಾ್ರಮದ 
ರಿ.ಸ.ನಂ. 15/12ರಲ್ೊ ಬರತಕಕ ಜಮಿೇನಿನ ವಿಸತುೇಣ್ಷ ಎಕರೆ ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಮಲವರೆತುರಡು (1-32) 
ವುಳಳಿ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಚಕುಕಬಂದಿ : ಪೂವ್ಷಕೆಕ : ಸ. ರುದ್ರಮುನಿ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ಪಶಿಚುಮಕೆಕ : ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 
ಬನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ಉತತುರಕೆಕ : ಆಲಲರು ನಿೇಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿೇನು, ದಕ್್ಷಣಕೆಕ : ತಳವಾರ 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪನವರ ಜಮಿೇನು.

ಮಾನ್ಯ ಘನ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ರಾ್ಯಯಾರ್ೇಶರವರ 
ರಾ್ಯಯಾಲಯ ಹಾರೂ ಸಿಜೆಎೆಂ ರಾ್ಯಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಜೆ.ಅೆಂಡ್ ಡಬೂಲೆ್ಯಸಿ ನೆಂ. 18/2022

ಸಹಿ/- ಟ್.ಎ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಜಿ್ಷದಾರರ ಪರ ವಕ್ೇಲರು
ದಿ.09.09.2022

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಹಿ/- ಶಿರಸೆ್ತೇದಾರರು,
ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸವಿಲ್ ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರವರ ನಾ್ಯಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನವನುನು ಆಚರಿಸಕೆಲಳುಳಿತಿತುರುವ ನಮ್ಮ  
ಆತಿ್ಮೇಯ ಸೆನುೇಹಿತ ಹಾಗಲ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ 

ಶಿ್ರೇ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 
ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಚಿರಕಾಲ 
ಸುಖ-ಸಂರೆಲೇಷ,  ನೆಮ್ಮದಿ, ಒಳೆಳಿಯ ಆರೆಲೇಗ್ಯ  
ಕೆಲಟುಟ ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಪಾ್ರರ್್ಷಸುರೆತುೇವೆ...

ಜನ್ಮ ದಿನದ ಹಾದಿನಾಕ ಶುಭಾಶಯರಳು

ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ಕೆ.ಅಭಿಮಾನಿಗಳಬಳಗ

S/d- Adovocate for the Petitioner (NS) By order of Court
S/d- Chief administrative officer 

District and sessions judge court, Davangere.Date : 13.09.2022

IN THE COURT OF THE PRINCIPAL DISTRICT 
AND SESSIONS JUDGE AT DAVANGERE.

P&Sc. No. 31/2022
Petitioner : Sri Yogeshwara S/o Chidanandamurty, Aged about 
32 years, Agriculturist, Resident of Doddabbigere village, 
Channagiri Taluk, Davangere District.     V/s
Respondent : NIL

DRAFT PAPER PUBLICATION
Whereas the petitioner has filed the petition under section 276 of In-

dian succession act of 1925 seeking the relief of probate certificate on the 
basis of the "WILL'' executed by one Siddalingappa S/o Siddalingappa on 
04-10-2007 in respect of the Agricultural land bearing survey number 10/
p9, measuring 00 acres 19 guntas and Sy. 136/p8, measuring 02 acres 18 
guntas, situated at Dodda Abbigere village of Channagiri taluk, It is hereby 
informing to the public if any have right, interest and title over the said 
property be appear in the court of the District and sessions Judge at Da-
vangere at about ll am on 20/10/2022 through advocate or in person. 

1. Agricultural land bearing present survey number 10/1 (Old num-
ber10/p9), measuring 00 acres 19 guntas, situated at Doddabbigere vil-
lage of Channagiri taluk Davangere District, bounded by :East : : Land of 
Patel Shivalingappa, West : Land of Nanjappala Siddalingappa North : 
Land of Mallajji Kotrappa South : Road

2. Agricultural land bearing old survey number 136/p8 (present phod 
number 136/1), measuring 02 acres 18 guntas, situated at doddabbigere 
village of Channagiri Taluk, Davangere District, bounded by : East : Land 
of Kuntmallavvara Siddalingappa, West : Land of Basappa, North : Land 
of Patel Shivalingappa, South : Land of S. Chandrashekarappa.

Give under my hand and the seal of the court, this 13.9.2022 day.

ಸಾವನಾಜನ್ಕ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ ವಾಯುವಿನ ರುಣಮಟಟ

ಕ್ರ.ಸೆಂ.

01
02
03
04
05

ಮಾಲ್ನ್ಯ ಕಾರಕರಳು

PM-10 (μg/m3)
PM-2.5 (μg/m3)
SO2 (μg/m3)
NO2- (μg/m3)
AMMONIA (μg/m3)

ಮಾನವ ಚಾಲ್ತ ಮಾಪನ ಕೆೇೆಂದ್ರ,  
ಟಾ್ರಫಿಕ್ ಪೊಲ್ೇಸ್  ಸೆಟೇಷನ್ (ದಕ್್ಷಣ)  

ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

24 ರೆಂಟೆರಳಿಗೆ 
ನ್ರದಿಪಡಿಸಿದ 
ಮಾನದೆಂಡ
(μg/m3)

100
60
80
80
400

ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಕಛೆೇರಿ, ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲ್ನ್ಯ 
ನ್ಯೆಂತ್ರಣ ಮೆಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

BDL-Below Detection Limit
NM-Not Monitored

ಸಹಿ/-
ಪರಿಸರ ಅರ್ಕಾರಿ, ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಕಛೆೇರಿ, ಕರಾಮಾನ್ ಮೆಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸತತ ವಾಯು ರುಣಮಟಟ ಮಾಪನ ಕೆೇೆಂದ್ರ, 
ದೆೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಸರಾಸರಿ (ದಿರಾೆಂಕ : 05.09.2022 ರಿೆಂದ 
ದಿರಾೆಂಕ 11.09.2022ರವರೆಗೆ)

15.19
2.38
4.44
5.86
9.02

ದಿರಾೆಂಕ:
08.09.2022
90
NM  
BDL
BDL
10

ದಿರಾೆಂಕ:
25.09.2022  
59 
NM
BDL
BDL
10 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.13 - §ಏನಪ್ಪ ಅಶೆಲೇಕಾ ಇನಲನು ಕಬಡಿಡ್ 
ಆಡಿತುದಿದಾೇಯಾ?¬ ಹಿೇಗೆಂದು ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶೆಲೇಕ್ ಅವರನುನು 
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ೊ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸದದಾರಾಮಯ್ಯ ಕೆಣಕ್ದರು.

ಕಬಡಿಡ್ಯಲ್ೊ ಕಾ್ಯಚ್ ಹಾಕುವುದೆೇ ಸಮಸೆ್ಯ ಸಾರ್ ಎಂದು 
ಅಶೆಲೇಕ್ ಸದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಷಟ 
ಹೆೇಳಿಕೆಲಂಡರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ೊ ಪ್ರವಾಹ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಕುರಿತು 
ಚಚೆ್ಷ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ೊ ಸದದಾರಾಮಯ್ಯ 
ಮಾತನಾಡುತಿತುದಾದಾಗ ಸಚಿವ ಅಶೆಲೇಕ್ ಪದೆೇ 

ಪದೆೇ ಮಧೆ್ಯ ಪ್ರವೆೇಶಿಸ ಸ್ಪಷಟನೆ ನಿೇಡುತಿತುದದಾರು. ಹಿೇಗೆ ಎದುದಾ, ಕಲತು 
ಮಾಡುವುದು ಬೆೇಡ. ಒಂದೆೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತತುರ ಕೆಲಡುವಿಯಂರೆ 
ಎಂದರು. ಆಗ ಸದದಾರಾಮಯ್ಯ, ಅಶೆಲೇಕ್ ನಿೇನು ಈಗಲಲ ಕಬಡಿಡ್ 
ಆಡುತಿತುದಿದಾೇಯಾ ಎಂದು ಕೆಣಕ್ದರು. ನಾನಲ ಕಲಡ ಹೆೈಸಲಕಲ್ ನಲ್ೊ 
ಕಬಡಿಡ್ ಆಡುತಿತುದೆದಾ. ಆದರೆ ನಂತರ ಯಾವ ಆಟ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲೊ 
ಎಂದರು. ಇದಕೆಕ ಸ್ಪಷಟನೆ ನಿೇಡಿದ ಅಶೆಲೇಕ್, 20 ವಷ್ಷಗಳ ಕಾಲ 
ಕಬಡಿಡ್ ಆಡಿದೆದಾೇನೆ. ಕಬಡಿಡ್ ಆಡಿದರೆ ಶುಗರ್, ಬಪಿ ಬರುವುದಿಲೊ. 
ಆದರೆ ಕಾ್ಯಚ್ ಹಾಕುವುದೆೇ ಸಮಸೆ್ಯ ಎಂದು ಮಾಮಿ್ಷಕವಾಗಿ ನುಡಿ 
ದರು. ಅಶೆಲೇಕ್ ಮಾತಿಗೆ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಮುಸ ಮುಸ ನಕಕರು.

ಅಶೊೇಕಾ ಇನೂನಿ ಕಬಡಿಡಿ ಆಡಿ್ತದಿದೇಯ?

ಅಸಿ್ತತ್ವವಿರದ 86 ಪಕ್ಷರಳ ರೊೇೆಂದಣಿ ರದುದ
ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 13 – ಅಸತುತ್ವದಲ್ೊರದ 86 ಪಕ್ಷಗಳ ನೆಲೇಂದಣಿ 

ರದುದಾಗೆಲಳಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೇಗ ಆದೆೇಶಿಸದೆ. ಇದುವರೆಗಲ ಒಟುಟ 
537 ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ರೆಗೆದುಕೆಲಂಡಂರಾಗಿದೆ.ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟ 
ಹಾಗಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಿತ ಕಾಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ 
ರೆಗೆದುಕೆಲಳಳಿಲಾಗುತಿತುದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೇಗ ಹೆೇಳಿದೆ. ಇದೆೇ  
ವೆೇಳೆ 253 ನೆಲೇಂದಾಯಿತ ಮಾನ್ಯರೆ ಪಡೆಯದ ರಾಜಕ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು 
(ಆರ್.ಯು.ಪಿ.ಪಿ.) ನಿಷ್ಕರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದಲ ಘೆಲೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಲಲೆದೆೇ ಸಾವನಾಜನ್ಕರಿಗೆ ಸಮಸೆ್ಯ
ಹರಿಹರ, ಸೆ.13 - ನಗರದಲ್ೊ 

ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕತುರ ವಗಾ್ಷವಣೆ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ೊ ಕಳೆದ 14 ದಿನಗಳಿಂದ  
ನಗರಸಭೆಯ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ 
ಕಾಯ್ಷಗಳು ಸುಸಲತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯದೆೇ 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕರು ಸಮಸೆ್ಯ 
ಎದುರಿಸುತಿತುದಾದಾರೆ.

ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕತುರಾಗಿದದಾ 
ಐಗಲರು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಸೆ. 
30 ರಂದು ದಿಢೇರ್ ವಗಾ್ಷವಣೆ ಆಗಿದದಾರು. 
ಅವರ ಸಾಥೆನಕೆಕ ವಿೇರೆೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ನಗರ 
ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸ, ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಕೆಲಂಡರು. 
ಆದರೆ, ನಂತರದಲ್ೊ ಅವರಲ ರಜೆ ಹಾಕ್ದಾದಾರೆ.

ಐಗಲರು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಹರಿಹರಕೆಕ 

ನೆೇಮಕಗೆಲಂಡ ನಾಲುಕ ತಿಂಗಳಲೆೊೇ 
ವಗಾ್ಷವಣೆಯಾಗಿದಾದಾರೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ವಗಾ್ಷವಣೆಗೆ 
ತಡೆ ಕೆಲೇರಲು ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮರೆ 
ಹೆಲೇಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೆೇಳಿ 
ಬರುತಿತುವೆ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ೊ ವಿೇರೆೇಶ್ ರಜೆ 
ಹಾಕ್ದಾದಾರೆ ಎಂದಲ ಹೆೇಳಲಾಗುತಿತುದೆ.

ಈ ಇಬ್ರಲ ವಗಾ್ಷವಣೆ 
ಸಮಸೆ್ಯಯಿಂದ 14 ದಿನಗಳಿಂದ 
ನಗರಸಭೆಯಲ್ೊ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 
ಅಡಿಡ್ಯಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ 
ಅವರಲ ಸಹ ಈ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲೊ 
ಎಂದು  ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ಸ. 
ಜಾವೆೇದ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಪೌರಾಯುಕತುರು ಇಲೊದೆ ದಿನ ನಿತ್ಯದ 
ಕೆಲಸಕೆಕ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 

ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಷುಟ ಬೆೇಗನೆ ಜಿಲೆೊಯ 
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದ ಪೌರಾಯುಕತುರ 
ಸಮಸೆ್ಯ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೆೇಕಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ̀ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಹೆಲಣೆ' ಸಂಘಟನೆಯ 
ಸಂಚಾಲಕ ರಾಘವೆೇಂದ್ರ ಐರಣಿ  ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಹರಿಹರ

`ಶಿಕ್ಷಣ ಪೆ್ರೇಮಿ' ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನಿಲಲೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ೊ ಬಎ 
ಪದವಿ ಪಡದೆರು. ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದದಾ 
ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯನುನು ನೆಲೇಡಿಕೆಲಳಳಿಲು ರೆಲಡಗಿದ 
ಅವರಿಗ,ೆ ಅದು ಅಪಥ್ಯವಾದ ಕಾರಣ  ವಾ್ಯಪಾರಕೆಕ 
ತಿಲಾಂಜಲ್ ಇತುತು ರಾಜಕಾರಣದ ಮಲಲಕ ಸಮಾಜ 
ಸೆೇವಗೆ ೆರೆಲಡಗುರಾತುರ.ೆ

ಉತತುಮ ನಾಯಕ ಗುಣ ಹೆಲಂದಿದದಾ 
ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪನವರು ಒಟುಟ 19 ವಷ್ಷಗಳ ಕಾಲ  
ಮೈಸಲರು ಮತುತು ಕುವಂೆಪು ವಿವಿಗಳಲ್ೊ  ಸನೆಟೆ್ ಮತುತು 
ಸಂಡಿಕೆೇಟ್  ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ೊ ಅಪಾರ  
ಸೆೇವ ೆಸಲ್ೊಸದಾದಾರ.ೆ ಅಲೊದೆೇ ಆಗೆನುೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯಲ ಆಯ್ಕಯಾಗಿ  
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗ ೆಶ್ರಮಿಸದಾದಾರ.ೆ

ಆರು ಸಲ ಸಂಡಿಕೆೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕಯಾಗಿ 
ದಾಖಲ ೆಮಾಡಿರುವ  ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪನವರು, ಶಿಸುತು, ದಕ್ಷರೆ 
ಮತುತು ನಿಷಲಟರರಯೆನುನು ಮೈಗಲಡಿಸ ಕೆಲಂಡಿದದಾರು. 
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ೊ   ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳ 
ನೌಕರರ ದಕ್ಷರ ೆ ಹಚೆಿಚುಸ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ೊ ಸುಧಾರಣಗೆೆ 
ಮುಂದಾಗಿದದಾ ಅವರು,   ಕುವಂೆಪು ವಿವಿ 
ಸಾಥೆಪನಯೆಲ್ೊಯಲ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸದದಾಲೊದೆೇ 
ಅದಕೆಕ ಯುಜಿಸ ಮಾನ್ಯರ ೆದೆಲರಕ್ಸಲು ಅವರು ವಹಿಸದ 
ಪಾತ್ರವನುನು ಮರಯೆುವಂತಿಲೊ. 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ೊ  
ದಾವಣಗರೆ ೆ ನಲತನ ಜಿಲೆೊ ಹಾಗಲ ಜಿಲಾೊ ಕೆೇಂದ್ರ 
ರಚನಗೆಾಗಿ ಸದನದ ಒಳಗಲ ಮತುತು ಹೆಲರಗಲ ಧ್ವನಿ 

ಎತಿತು ಅದರಲ್ೊ ಸಫಲರಯೆನುನು ಕಂಡು ಖುಷ್ಪಟ್ಟದದಾರು. 
ಅಲೊದೆೇ ಭದಾ್ರ ಪಾ್ರಜಕೆ್ಟ ಮತುತು ದಾವಣಗರೆಯೆಲ್ೊ  ಸಾನುತ 
ಕೆಲೇತತುರ ಕೆೇಂದ್ರ ರರೆಯೆುವಲ್ೊಯಲ ಶ್ರಮವಹಿಸದದಾರು.

ನಗರದಲ್ೊ  ನಲತನ  ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ ಸಾಥೆಪಿಸ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ 
ಆಗಿ ಅದರ ಬಳೆವಣಿಗಗೆ ೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸದದಾರು. ಈ 
ಸಂಸೆಥೆ ಉತತುಮ ಹಸೆರು ಗಳಿಸುವಲ್ೊ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಹಚೆಿಚುನ 
ದಾಗಿತುತು. ಅಪಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೆ್ರೇಮಿ ಆಗಿದದಾ ಎಂವಿೇ, ತರಳ 
ಬಾಳು ಬೃಹನ್ಮಠ, ಶಿ್ರೇ ಸುತಲತುರು ಮಠ, ಸದ್ಧಗಂಗಾ ಮತುತು 
ಮುರುಘಾ ಮಠ ಸೆೇರಿದಂರ ೆಇನಲನು ಅನೆೇಕ ಮಠಗಳೆಲಂದಿಗೆ 
ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಲಂದಿದದಾರು. ಅಧಾ್ಯತ್ಮದ ಜೆಲರಗೆ ೆಸೆೇವಾ 
ಮನೆಲೇಭಾವದ ಕಾಯಕ ಜಿೇವಿಯಾಗಿದದಾರು.

 ಪತಿನು, ಪುತ್ರ, ಪುತಿ್ರ ಹಾಗಲ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನುನು 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಇಚೆಛೆಯಂರ ೆ ದೆೇಹವನುನು ವೆೈದ್ಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳ ಉಪಯೇಗಕಾಕಗಿ   ಜಜೆಎೆಂ ಮಡಿಕಲ್ 
ಕಾಲೆೇಜಿನ ಅಂಗಶಾಸತು್ರ ವಿಭಾಗಕೆಕ ನಾಳ ೆ 14ರ    
ಬುಧವಾರ ಬಳೆಿಗೆಗೆ 10-30 ಕೆಕ   ಹಸಾತುಂತರಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಬಂಧುಗಳು ತಿಳಿಸದಾದಾರ.ೆ 

ಕಸಾಪ ಸೆಂತಾಪ : ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ 
ನಿಧನಕೆಕ ಜಿಲಾೊ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಿೇವ್ರ ಸಂರಾಪ 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸದ ೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ನ ಜಿಲಾೊಧ್ಯಕ್ಷ ಬ.
ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ ತಿಳಿಸದಾದಾರ.ೆ

ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ೊ ಸಲ್ೊಸದದಾ 
ಸೆೇವಯೆನುನು ಮಲುಕು ಹಾಕ್ರುವ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ 
ಬಾ.ಮ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಅವರು, ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ ನಿಧನಕೆಕ 
ಶೆಲೇಕ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸದಾದಾರ.ೆ

ರೂೆಂಡಾರಳ ಆಸಿ್ತ ವಶಕೆ್ಕ ಚಿೆಂತರೆ : ಸಕಾನಾರದ ಮಹತ್ವದ ತ್ೇಮಾನಾನ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಅಷೆಟೇ ಅಲೊದ ೆಈ ಗಲಂಡಾಗಳ 
ಆಸತುಪಾಸತುಗಳನುನು ಜಪಿತು ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ 
ತಿೇಮಾ್ಷನವನುನು ಕೆೈಗೆಲಂಡಿರುವ ಸಕಾ್ಷರ 
ಇಂತವರನುನು ಗುರುತಿಸ, ಪಟ್ಟ ಮಾಡುವಂರೆ 
ಪಲ್ೇಸರಿಗ ೆಆದೆೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ 

ಸದದಾರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟಟ 
ಗಲಭ ೆ ನಡಸೆ, 2 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ೊ ಭಾಗಿಯಾದ 
ವರನುನು ಗಲಂಡಾ ಪಟ್ಟಗ ೆ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದ.ೆ  ಇಂಥ 
ವರ ವರದಿಯನುನು ನೆಲೇಡಿಕೆಲಂಡು ಅವರನುನು 
ಗಲಂಡಾ ಕಾಯ್ದಾಯಿಂದ ಕೆೈಬಡಲು ತಿೇಮಾ್ಷನ 
ಕೆೈಗೆಲಳಳಿಲಾಗಿದ.ೆಗೃಹ ಇಲಾಖಯೆ ಉನನುತ 
ಮಲಲಗಳು ಇದನುನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸದುದಾ, ಐದಕ್ಕಂತ 
ಹಚೆುಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ೊ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ 
ಚಾಳಿಯನುನು ಮುಂದುವರಸೆದಾದಾರಯೆ್ೇ ಇಲೊವೆೇ 
ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರರೆ್ಯೇಕ ಪಲ್ೇಸ್ ತಂಡವನುನು 

ರಚಿಸುವಂರ ೆಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆಸಲಚಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 
ಇಂಥವರು ಈಗಲಲ ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಚಟುವಟ್ಕೆ 

ಗಳಲ್ೊ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಾರ ೆ ತಕ್ಷಣವೆೇ ಅವರನುನು 
ಗಲಂಡಾ ಕಾಯ್ದಾಯಡಿ ಶಿಕ್್ಷಸಲು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೆಲಳಳಿಬೆೇಕು ಎಂದು ಸಕಾ್ಷರ ಸಲಚಿಸದ.ೆ

ಇಂಥವರಿಗ ೆ ಜೆೈಲು ಶಿಕೆ್ಷ ವಿಧಿಸುವುದು, 
ಗಡಿೇಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ 
ಆಸತುಪಾಸತುಯನುನು ವಶಪಡಿಸಕೆಲಳುಳಿವುದು 
ಅನಿವಾಯ್ಷ ಎಂದು ಸಕಾ್ಷರ ಸಲಚಿಸದ ೆಎಂದು 
ಮಲಲಗಳು ಸ್ಪಷಟ ಪಡಿಸವ.ೆ

ಗಲಂಡಾ ಕಾಯ್ದಾಯನುನು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಕೆಲಳಳಿದ ೆ ಹೆಲೇದರೆ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ೊ ಅಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ 
ದಿನಕೆಕ ಹಚೆುಚುರಾತು ಹೆಲೇಗುತತುವ ೆಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯ 
ಹಿನೆನುಲಯೆಲ್ೊ ಸಕಾ್ಷರ ಈ ಕ್ರಮಕೆಕ ಮುಂದಾಗಿದ.ೆ

ಇತಿತುೇಚಗೆ ೆಪ್ರಕರಣವಂದರಲ್ೊ ಭಾಗಿಯಾದ 
ನಾಲ್ವರ ಪೆೈಕ್ ಓವ್ಷನಿಗ ೆ ಜೆೈಶ್-ಎ-ಮಹಮ್ಮದ್ 
ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನಯೆ ಸಂಪಕ್ಷವಿದ ೆ ಎಂ 
ಬುದು ತನಿಖಯೆಿಂದ ಬಯಲ್ಗ ೆ ಬಂದಿದುದಾ, 
ಇದಾದ ನಂತರ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ 
ಹದಿದಾನಕಣಿ್ಣಡಲು ಸಕಾ್ಷರ ಬಯಸದ.ೆ

 ಈ ಮಧೆ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ೊ ಪಲ್ೇಸ್  ಇಲಾಖೆ 
ಯನುನು ಮತತುಷುಟ ಸುಭದ್ರಗೆಲಳಿಸಲು ಹೆಲಸರಾಗಿ 
450 ಮಂದಿ ಸಬ್ ಇನ್ ಸೆ್ಪಕಟರ್ ಮತುತು 1600 
ಕಾನ್ ಸೆಟೇಬಲ್ ಗಳನುನು ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೆಲಳಳಿಲು 
ಸಕಾ್ಷರ ಸಜಾಜಿಗಿದ.ೆ  ಪಲ್ೇಸ್  ಇಲಾಖಯೆನುನು 
ಸುಸಜಿಜಿತಗೆಲಳಿಸಬೆೇಕು. ಆ ಮಲಲಕ ಕ್್ರಮಿನಲ್ 
ವಟುವಟ್ಕಗೆಳನುನು ಮತತುಷುಟ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಯಾಗಿ ಹತಿತುಕಕಬೆೇಕು ಎಂಬುದು ಸಕಾ್ಷರದ ನಿಧಾ್ಷರ 
ಎಂದು ಇದೆೇ ಮಲಲಗಳು ವಿವರ ನಿೇಡಿವ.ೆ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಉಲೊಂಘಿ 
ಸುವವರು, ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ 
ಹಾಗಲ ಕಟಟಡಗಳನುನು ಜಖಂಗೆಲಳಿ 
ಸುವವರು, ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣ 
ಕ್ಕಂತ ಹೆಚುಚು ನಿೇರನುನು ಬಳಸುವವರು 
ಮತುತು ಅನಧಿಕೃತ ನಿೇರಾವರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರು ಕನಾ್ಷಟಕ ನಿೇರಾವರಿ 
ಕಾಯ್ದಾ 1965ರ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳ 
ಪ್ರಕಾರ ಕಾನಲನು ಕ್ರಮಕೆಕ 
ಒಳಗಾಗುರಾತುರೆ. ರೆೈತರು 
ಸಹಕರಿಸಬೆೇಕೆಂದು  ಭದಾ್ರ ನಾಲಾ 
ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ಷ 
ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ.

ಸಾರರದಿೆಂದ 
ಕಾಲುವೆಗೆ ನ್ೇರು

ಸಚಿವರ 
ಕೆಣಕ್ದ 

ಸಿದದರಾಮಯ್ಯ



ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದಾಧಾಂಜಲಿ

ನರಸಾಂಹಮೂರ್್ಣ ಸ. ಮತ್ತು ಕ್ಟ್ಾಂಬದವರ್
ನಿದ�ೇ್ಮಶಕರು, ಸನ್ಮತಿ ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕಾರ  ಸಂಘ ನಿ., 

ರಿರಲ್  ಎಸ�ಟೇಟ್  ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿದಾ್ಯನಗರ, ದಾವಣಗ�ರ�.

ದಿನಾಂಕ 13.09.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾದ 
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ, ಮೈಸೂರು ಮತುತು  ಕುವಂಪು 

ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯಗಳ ಸಂಡಿಕೇಟ್ ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ ಹಾಗೂ ನೂತನ ವಿದಾ್ಯಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಸಂಸಾಥೆಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ, ನಮ್ಮ ಜಿೇವನದ ಮಾಗ್ಗದಶಿ್ಗಗಳೂ, ಹಿತೈಷಿಗಳೂ ಆದ

ಶ್ರೀ ಮುದೆೀಗೌಡ್ರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ
ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲರ ಭಾವಪೂಣ್ಗ ಶ್ರದಾದಂಜಲಿ. ಅವರ ಆತ್ಮಕಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ 
ನಿೇಡಲಂದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಗಲಿಕಯ ದುಃಖವನುನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತುಯನುನು 
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ವಗ್ಗಕಕೆ ನಿೇಡಲಂದು ಭಗವಂತನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರ್್ಗಸುತತುೇವ.

ಬುಧವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 14, 20224

2 BHK Flat 
For Sale
(MCC B BLOCK)

Contact :

99001 18054
96863 96992

2 ಬೆಡ್ ರೂೆಂ ಫಾಲೆ್ಯರ್ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ.

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

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪೊಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆೆಂರ್ ಕೆೇರ್ 

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

 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪರೆ್ರ, ನಸ್ಷಂಗ್ ಹೆಲೇಂಗಳಲ್ೊ ನಸ್್ಷ ಗಳಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಶಸ್ವ 15ನೆೇ ವಷ್ಷದಲ್ೊ

 ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನ್ಟ್ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
 LK ಕಾಂಪೆೊಕ್ಸಾ, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಅಶೆಲೇಕ ರಸೆತು, 1ನೆೇ ಕಾ್ರಸ್, 
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಿಂಭಾಗ ರಸೆತು , ದಾವಣಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

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

Badavane Davanagere 
97426 74310, 95359 99218

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
10x40 feet ಗೌ್ರಂಡ್ ಫೊೇರ್ ,  
ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಾಸ್ಪಟಲ್ ಮೇನ್ 

ರೆಲೇಡ್, ಚಚ್್ಷ  ಹತಿತುರ, ಮಡಿಹೌಸ್ 
ಮಡಿಕಲ್  ಶಾಪ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97401 30548

ಬಿಲ್ಡಿೆಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ ಸಕನಾಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಕಲೆಲೆೇಶ್ವರ ಕ್ರಾಣಿ ಅೆಂರಡಿ ಮೆೇಲಾಭಾರ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾರ 
ಇರುವ ಬಿಲ್ಡಿೆಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸೆಂಪಕ್ನಾಸಿ :
ಮ. : 98453 17181

ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳ)
ನಂ. 898/8-13, ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿ, 1000 
SQFT ವಿಸತುೇಣ್ಷವುಳಳಿ ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 
ಮೈಸಲರು ಮಠದ ಗಲ್ೊ, ದೆಲಡಡ್ಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

(ಆಫೇಸ್ ಹಾಗಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಲಕತುವಾದ ಹಾಲ್)
ಆಸಕ್ತುಯುಳಳಿವರು ಸಂಪಕ್್ಷಸ :

94833 21612
96203 92069

HOUSES FOR RENT 
2 BHK and 1BHK

Rooms for rent-  3no.s
MCC B block 5th Cross 

next to hollywood hair salon.
Only for female students of 

medical or nursing. /PGs who 
have small family. Contact :
97433 62966

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಭೊೇರ್ಯಕೆ್ಕ ಇದೆ
ಎರಡು ಬೆಡ್  ರಲಂ ಹೆಲಂದಿರುವ ಮದಲನೆೇ 
ಮಹಡಿಯ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ/ಭೆಲೇಗ್ಯಕೆಕ ಇರುತತುದೆ. 

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) 
ಪೂಜಾ ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಷನಲ್  ಹೆಲೇಟೆಲ್  ಹಿಂಭಾಗ

 ವಿಳಾಸ: ಮನೆ ನಂ.164, 10ನೆೇ ತಿರುವು `ಎ'ಬಾೊಕ್ , 
ದೆೇವರಾಜ ಅರಸ್  ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

90351 09371

FOR SALE
S.S SQUARE Appartment

3 BHK 2nd Floor, Indoor 
Stadium Opp, S.S Layout 

'A' Block Corpet Area 1430 Sqft 
97421 66799

FOR RENT
3 Single Room with 

Attached Bathroom's 
Only for Office Space, 
MCC 'B' Block, Shankar Leela 

Kalyana Mantapa Road
Kumar

99869 19166

WANTED
Marketing Executive   

Contact Number 

98444 93755

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಷ್ಟ 

GNM/ANM
ಆಯಾ/

ವಾಡ್ನಾ  ಬಾಯ್ 
87468 36666

ಸೆೈರ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪರೆ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ೊ 
ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ೊ ಸೆೈಟುಗಳು 

ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ.  (Rs 1,500/-Sqft)
ಹುಲುಲೆಮರೆ ಪಾ್ರಪಟ್ೇನಾಸ್ 

ಫೇ.: 95135 03000

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
2 BHK, ಮಹಾಲಕ್್ಷ್ಮ 
ಲೆೇಔಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ-

ಕುಂದುವಾಡ ಲೆಕ್ ರೆಲೇಡ್ 
98447 90699

ಅರ್ಕೃತ 
ಚಿೇಟ್ ಸೆಂಸೆ್ಥ 

ರಲ. 1 ಲಕ್ಷ ಚಿೇಟ್ ಪಾ್ರರಂಭ  50 ಸದಸ್ಯರು 
1,400/- ರಿೆಂದ 2,000 /- ರಲ ವರೆಗೆ, 
ಸ್ಕೆಂದ ಚಿರ್  ಫೆಂಡ್ಸಾ - (ರಿ)
78997 75159

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಪೆಟೆಲ್ರೇಲ್  ಬಂಕ್ ನಲ್ೊ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಸಂಬಳ : 11,000 /-
99161 43003

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಕನಾ್ಷಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, 30x40 
ದಕ್್ಷಣ ದಿಕ್ಕನ ಎರಡು ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ. 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ಮಾರಾಟ. 

ಮಧ್ಯವತಿ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲೊ.

63605 67975

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸಎಂ ಟೌನ್  

ಶಿಪ್ ನಲ್ೊ 20x60 ಅಳರೆಯ 
ಪೂವ್ಷ ದಿಕ್ಕನ ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ.

84314 61088

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ೊ ಹೌಸ್  ಕ್ೇಪಿಂಗ್  

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.  
ಸಂಬಳ : 10,000. ಊಟ, ರಲಂ 

ಉಚಿತ. ಸಂಪಕ್್ಷಸ :

97400 98047, 97400 98064

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ರೆಡಿಮೇಡ್  ಗಾಮ್ಷಂಟ್ಸಾ  ಶಾಪ್ ನಲ್ೊ ಸೆೇಲ್ಸಾ  ಗಲ್ಸಾ್ಷ  

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. (ಅನುಭವವಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯರೆ.)
ಶಿ್ರೇ ಮಹಾವಿೇರ್ ಗಾಮೆನಾೆಂರ್ಸಾ 

ಹಾರೂ ವಿೇರ್  ಕ್್ರಯ್ೇಷನ್ಸಾ
ವಿಜಯಲಕ್್ಷ್ಮ ರೆಲೇಡ್,   

ಗುಪತು ಗೆಲೇಲ್ಡ್ ಪಾ್ಯಲೆೇಸ್  ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ.
98447 36261, 96630 08996

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ರೆಸೆಲಟೇರೆಂಟ್/ಡಾಬಾ, ಹೆಲೇಟೆಲ್ ನಲ್ೊ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸವ್ಷರ್  
ಮತುತು ಕ್ಚನ್ ನಲ್ೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಸಂಪಕ್್ಷಸ :

74069 45303
99867 22992

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾಮ್ಷಂಟ್ಸಾ ಶೆಲೇ ರಲಂನಲ್ೊ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗಿಯರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಅನುಭವವಿರುವ/

ಇಲೊದಿರುವವರಲ ಸಂಪಕ್್ಷಸಬಹುದು.
ಬುನ್ಯಾದ್, ಅಶೊೇಕ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

90085 26389

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತುಮ್  ಬಡಾವಣೆಯಲ್ೊ 

1ನೆೇ ಫೊೇರ್  ನಲ್ೊ 2 BHK ಮನೆ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ 

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

97310 72999

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ 
Spinal Cord Injury 

Patient ಗೆ Care Taker 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

ವಿಳಾಸ : ಎಸ್ .ಎಸ್  ಲೆೇಔಟ್  
`ಎ' ಬಾೊಕ್  ದಾವಣಗೆರೆ 

93417 77567

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಸಸಾ್ಯಹಾರಿಗಳ ವಾಸಕೆಕ, ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಮಸ್ , Ladies Hostel, 
ಪೆೇಯಿಂಗ್  ಗೆಸ್ಟ ಹೌಸ್ , ಕಚೆೇರಿ (Office),  ನಸ್ಷರಿ ಶಾಲೆ, 

ಟಲ್ಯಷನ್  ಸೆಂಟರ್ , GYM, ಸಂಗಿೇತ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ, ಕ್ೊನಿಕ್ , 
ಆಶ್ರಮ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಹಾಗಲ ಇನಿನುತರೆ ಉದೆದಾೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, 

ಕಾರ್  ಪಾಕ್್ಷಂಗ್ , ಮುನಿಸಪಾಲ್ಟ್ ನಿೇರು, ಬೆಲೇರು, 
ಪೂವ್ಷ ಮುಖದ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ, ವಾಸುತು ಪ್ರಕಾರದ 

3BHK /2 BHK ಮನೆ, ಹೌಸಂಗ್ ಬೆಲೇಡ್್ಷ  ಕಾಲೆಲೇನಿ, 
Extended  MCC `B' Block, ಮಡಿಕಲ್  ಹಾಸೆಟಲ್  ಪಕಕದಲ್ೊದೆ.  

63015 58346

ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನ್ೆಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನ್ೇರಿನ ತೊಟ್ಟ, ಟಾ್ಯೆಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದದರೆ ಯೆಂತ್ರರಳ ನುನಿ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆಂಪಕ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಮಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಯುವತಿ ಮತುತು ಯುವಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.
ಕೆಲಸದ ಸಮಯ: 9Am to 6 Pm

ಸಂಬಳ : 10,000 to 15,000
ಅಡಿ್ಮನ್ ಗೆ ಯುವತಿಯರು  ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ವಯೇಮಿತಿ : 18 to 28

84310 22744

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಹೆಲಳಲೆಕರೆ ರಾಲಲೊಕ್ನಲ್ೊ ಹಿಟ್ಟನ 
ಗಿರಣಿ ನಡೆಸಕೆಲಂಡು ಹೆಲೇಗಲು 
ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಅನುಭವವುಳಳಿವರಿಗೆ ಆದ್ಯರೆ 
ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪಕ್್ಷಸ :

94484 39639

ಹೊೇಟೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಬಾರ್  & ರೆಸೆಲಟೇರೆಂಟ್ ನಲ್ೊ 

ಹೆಲೇಟೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುತತುದೆ. 
ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತತುವೆ. 

ಸಂಪಕ್್ಷಸ :

88612 84178

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪಾವ್ಷತಿ ಬಡಾವಣೆ (40 ಅಡಿ ರಸೆತುಗೆ) ಪೂವ್ಷ 
40x60 (ಕಾನ್ಷರ್ ) 40x60, 30x54, ಪಶಿಚುಮ 
40x30, ದಕ್್ಷಣ 50x130 (ಡಬಲ್  ರೆಲೇಡಿಗೆ) 

50x120, 62x100 ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ ಉತತುರ 
50x100, ಪೂವ್ಷ (60 ಅಡಿ ರಸೆತು) 50x80 

ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ
99457 02495

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

Leaders Preferably for 
Business Owners and Retired 

Professionals. Contact : 
Ph. : 93537 44635

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಕೆಲೇರಿಯರ್ ಡೆಲ್ವರಿ ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ ಇಂಗಿೊಷ್ 
ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರಬೆೇಕು 
ಟಲ ವಿಹಾೇಲರ್ ಬೆೈಕ್ ಇರಬೆೇಕು 

ಪೆಟೆಲ್ರೇಲ್ ಭರೆ್ಯ ಕೆಲಡಲಾಗುವುದು. 
98800 42597, 89711 19130

Watsap no. 70199 83025

ಸೆಂಸೆ್ಥಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಹುದೆದಾ : ಆಪತುಸಮಾಲೆಲೇಚಕರು - 1, 
ವಿದಾ್ಯಹ್ಷರೆ : MSW (ಪುರುಷ /

ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ) 

ಮೊ : 79751 99825 
ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ರೆಸಲ್ಯಮನುನು ವಾ್ಯಟಾಸಾಪ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸ.

ಮರೆ ಕೆಲಸದವರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ವಿದಾ್ಯನಗರದ ಮನೆಯಲ್ೊ ಅಡುಗೆ ಮತುತು 

ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲ್ಂಗಾಯತ 
ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಸಂಪಕ್್ಷಸ :
96320 70707

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ವಾಣಿ ರೆೈಸ್ ಮಿಲ್ ಹಿಂಭಾಗ ತರಳಬಾಳು 

ಬಡಾವಣೆಯಲ್ೊ ಪೂವಾ್ಷಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ
40x40 ನಿವೆೇಶನದಲ್ೊ ಕಟ್ಟರುವ ಮಲರು 

ಬೆಡ್ ರಲಮ್ ಗಳಿರುವ ಸುಸಜಿಜಿತ ಡಲಪೆೊಕ್ಸಾ 
ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ. ಆಸಕತುರು ನೆೇರವಾಗಿ 

ಮಾಲ್ೇಕರನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸುವುದು.
94483 45652

ದಿರಾೆಂಕ : 13.09.2022 ರ ಮೆಂರಳವಾರದೆಂದು ನ್ಧನರಾದ  ಶಿಕ್ಷಣ ಪೆ್ರೇಮಿ, 

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನ್ಲಯದ ರೂವಾರಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು 

ಹಾರೂ ಹಿರಿಯ ಚೆೇತನ  ಶ್ರೀ ಮುದ�ರೀಗೌಡ್ ವರೀರಭದ್ಪ್ಪನವರ  

ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಶಾೆಂತ್ ಕೊೇರುತಾ್ತ, ಅವರ ಕುಟುೆಂಬಕೆ್ಕ ಈ ದುಃಖವನುನಿ ಭರಿಸುವ ಶಕ್್ತ 

ಕೊಡಲೆೆಂದು ಆ ದೆೇವರಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ.

G ಡಾ. ಚೆಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ G ಪೊ್ರ. ಎಲ್. ಸತ್ಯರಾರಾಯಣ
G ಡಾ. ಪಿ.ಎೆಂ. ಶಿವುಕುಮಾರ್ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರಿಯರು
G ಶಿ್ರೇ ಪಿ.ಎೆಂ. ವಿೇರಭದ್ರಯ್ಯ (ಬಾಬು)
G ಶಿ್ರೇ ಪಿ.ಎೆಂ. ಶಿವಶೆಂಕರಯ್ಯ
G ಶಿ್ರೇ ಪಿ.ಎೆಂ. ಶಶಿಕಲಾ ರುದ್ರಯ್ಯ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
G ಜಿ.ಎೆಂ. ರಾರರತನಿಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
G ಡಾ. ಬಿ.ಬಕ್ಕಪ್ಪ 
G ಡಾ. ಎೆಂ.ಎೆಂ. ಕೊರ್ಗನೂರ ಮಠ ಮತು್ತ ಕುಟುೆಂಬ
G ಜೆ. ಸೆಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತು್ತ ಕುಟುೆಂಬದವರು, ಬೆೆಂರಳೂರು.
G ಎೆಂ.ಕೆ. ರುದ್ರಸಾ್ವಮಿ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾಧೆಂಜಲ್

ಭಾವಪೂಣ್ಮ ಶರಾದಾಧಂಜಲ್

ದಿನಾಂಕ : 13.09.2022 ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನಿಧನರಾದ  
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪೆ್ರೇಮಿ,  

ನಮ್ಮ ಕೆೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 

ಶ್ರೀ ಮುದೆೀಗೌಡ್ರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರಿಗೆ 

ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾಧೆಂಜಲ್  
ಇವರ ಆತ್ಮಕೆಕ  ಚಿರಶಾಂತಿ ಕೆಲೇರುರಾತು, ಇವರ ಅಗಲ್ಕೆಯ 

ದುಃಖವನುನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತುಯನುನು  ಕುಟುಂಬ ವಗ್ಷಕೆಕ 
ನಿೇಡಲೆಂದು ಆ ದೆೇವರಲ್ೊ ಪಾ್ರರ್್ಷಸುರೆತುೇವೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗ್ 
ಸವ್ವ ಸದಸ್ಯರು ದಾವಣಗೆರೆ 

ಸೆ್್ಪೀರ್ಟ್್ವ  ಅಂಡ್  ರಿಕ್್ರಯೀಷನ್  
ಸೆಂಟರ್ , ವದಾ್ಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ

`ದೆೇವರು ಎಲಾೊ ಕಡೆ ಇರಲಾರದೆ, 
ರಾಯಂದಿರನುನು ಸೃಷ್ಟಸದನಂರೆ' ಇದು ಹೆಣಿ್ಣನ 
ಮತುತು ಈ ರಾಯಿಯ ಮಹತ್ವವನುನು ಬಂಬಸುವ 
ಉಕ್ತುಯಾಗಿದೆ. ಅಂರೆಯ್ೇ ದೆೇವರಿಗೆ 
ಹೆಲೇಲ್ಸುವುದು ಮಕಕಳನುನು ಸ್ವತಃ 
ದೆೇವರೆಯಾಗಿ ದೆೇವರ ಪ್ರತಿರಲಪವಾದ 
ಮಕಕಳ ಸೆೇವೆಯಲ್ೊ ತಮ್ಮ ಬದುಕ್ನ 
ಸಾಥ್ಷಕರೆಯನುನು ಕಂಡುಕೆಲಂಡವರು. ನಗರ 
ಅಷೆಟೇ ಅಲೊ, ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಾಂತ ಮಕಕಳ ತಜೆಞಾ ಡಾ|| 
ನಿಮ್ಷಲ ಕೆೇಸರಿ.

ಡಾ|| ನಿಮ್ಷಲ ಕೆೇಸರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಹಾಗಲ 
ಸುತತುಮುತತುಲ್ನ ಜಿಲೆೊಗಳಲ್ೊ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ತಮ್ಮ 
ಸರಳ ಸಜಜಿನಿಕೆ, ವಿಶೆೇಷ ವ್ಯಕ್ತುತ್ವದಿಂದ ಜನರ ಮನಸಸಾನುನು ಗೆದದಾ 
ಕೆೇಸರಿಯವರು, ತಮ್ಮ ಜಿೇವನದಲ್ೊ ಸಾಧಿಸದ ಸಾಧನೆ, 
ಕೆೈಗೆಲಂಡ ಕಾಯ್ಷಗಳು ಅವರ ಸೆೇವಾ ಮನೆಲೇಭಾವನೆ 
ಮತುತು ಅವರ ದಲರದೃಷ್ಟತ್ವವನುನು ತಿಳಿಸುತತುದೆ.

ಇವರು ಹಾವೆೇರಿ ಜಿಲೆೊಯ ಹಿರೆೇಕೆರಲರು ರಾಲಲೊಕ್ನ 
ಸೆಲೇಮನಹಳಿಳಿಯಲ್ೊ ಸೆಪೆಟಂಬರ್  14,1930ರಲ್ೊ 
ಜನಿಸದರು. ಮಕಕಳ ವೆೈದ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತಿತು ಪಾ್ರರಂಭಿಸದರು. 
ಇವರು ನಿಸಾ್ವಥ್ಷರೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಿೇವನವನೆನುೇ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳ 
ಆರೆಲೇಗ್ಯಕಾಕಗಿ ಮತುತು ರಾಯಂದಿರ ಕೆ್ಷೇಮಕಾಕಗಿ 
ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟದದಾರು. ನಿಮ್ಷಲ ಕೆೇಸರಿಯವರು ಹಲವಾರು 
ಉನನುತ ಹುದೆದಾಗಳನುನು ನಿವ್ಷಹಿಸದುದಾ, ತಮ್ಮ 
ಸಹೆಲೇದೆಲ್ಯೇಗಿಗಳಿಗೆ  ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷಕರಾಗಿ ಸಂಸೆಥೆಯ 
ಏಳಿಗೆಗೆ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮಿಸ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತುತ್ವದ ಪ್ರತಿೇಕವಾಗಿದೆ.

ಇವರು ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರಾಗಿ ಮಕಕಳ ವಿಭಾಗದ 
ಮುಖ್ಯಸಥೆರಾಗಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ೊಸ, ಪ್ರಸುತುತ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ೊರುವ 
ಬಾಪೂಜಿ ಮಕಕಳ ಆಸ್ಪರೆ್ರ ಮತುತು ಸಂಶೆಲೇಧನಾ ಕೆೇಂದ್ರದಲ್ೊ 
ನಿದೆೇ್ಷಶಕರಾಗಿ ಕಾಯ್ಷ ನಿವ್ಷಹಿಸದದಾರು. 

ಆರೆಲೇಗ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಹಲವಾರು 
ವಿಷಯಗಳಲ್ೊ ಸಂಶೆಲೇಧನೆಗಳನುನು ನಡೆಸ 
ಸ್ವತಃ ರಾವೆೇ ವಿಶೆೇಷ ಕಾಯ್ಷ 
ಯೇಜನೆಗಳನುನು ರಲಪಿಸ, ಸಮಸೆ್ಯಗಳ 
ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತಿನುಸದುದಾ ಇಲ್ೊ 
ಉಲೆೊೇಖಾಹ್ಷವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ೊ 
ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ ಸಾಮಲಹಿಕ 
ರೆಲೇಗ ನಿರೆಲೇಧಕ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು, 

ಮಕಕಳ ಶುಶಲ್ರಷಣಾ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್್ವಚಾರಕರಾಗಿ 
ದಾದಿಯರ ತರಬೆೇತಿ, ಸಾವ್ಷಜನಿಕರಿಂದ ನಿಧಿಯನುನು 
ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಶಿಶು ಕಲಾ್ಯಣ ಸಂಸೆಥೆ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಥೆಪನೆ, 
ಪೌಷ್್ಠಕ ಪುನವ್ಷಸತಿ ಕೆೇಂದ್ರ, ಮಲಬಾಧೆ, ತರಬೆೇತಿ ಮತುತು 
ಚಿಕ್ರಾಸಾ ಕೆೇಂದ್ರ ಸತುನ್ಯಪಾನ ಹಿೇಗೆ ಹಲವು ಕಾಯ್ಷ 
ಯೇಜನೆಗಳನುನು ರಲಪಿಸ ಕಾಯ್ಷಗತಗೆಲಳಿಸದದಾರು. 
ಬಡವರನುನು ದೃಷ್ಟಯಲ್ೊಟುಟಕೆಲಂಡು ಹಲವು ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು 
ಬಳಸ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಿಕ್ಸಾ ಎಂಬ ವಿಶೆೇಷ ಮಕಕಳ ಪೌಷ್್ಠಕ 
ಆಹಾರವನುನು ರಲಪಿಸರುವುದು ನಿಮ್ಷಲ  ಕೆೇಸರಿಯವರ 
ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕಾಳಜಿಯುಳಳಿ ಶೆ್ರೇಷ್ಠ 
ಸಮಾಜ ಸೆೇವಾಕತ್ಷರಾಗಿದದಾರು. ಇವರು ದಾವಣಗೆರೆ 
ನಗರದ ಅನೆೇಕ ಕೆಲಳಚೆ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ೊ ಮಕಕಳ ಹಾಗಲ 
ರಾಯಂದಿರ ಆರೆಲೇಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕ್ರೆಸಾ ಹಾಗಲ ರೆಲೇಗ 
ನಿರೆಲೇಧಕ ಚುಚುಚುಮದುದಾಗಳನುನು ನಿೇಡುವ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನುನು ನಡೆಸದಾದಾರೆ. ಅಲೊದೆ ದೆೇವದಾಸಯರ 
ಮಕಕಳ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸಕಾಕಗಿ ದತಿತು ನಿಧಿ ಸಾಥೆಪಿಸ ಜಿೇವನಕೆಕ 
ದಾರಿದಿೇಪವಾಗಿದದಾರು. 

ಇವರ ಹುಟುಟ ಹಬ್ದ ದಿನದಂದು ನಮಗೆಲಾೊ ರಾಯಿ 
ಸ್ವರಲಪಿ, ಮದರ್  ಕೆೇಸರಿ ಅವರನುನು ನೆನೆಯುರಾತು, ಅವರು 
ಹಾಕ್ಕೆಲಟಟ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ಎಂದೆಂದಿಗಲ ಸಲಫೂತಿ್ಷ.

- ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕ್ರುವಾಡಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕ್ ನಿಮ್ಷಲ ಕೆೇಸರಿ

ರಕ್ತದಾನ-ಶೆ್ರೇಷಠಾದಾನ

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟ 
ಮುೆಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನ್ಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯ್ೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾಧರಿಯಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಅಚನಾಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
ಕೆ.ಟ್.ಜೆ ನಗರದ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ೊ 

ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಅಚ್ಷಕರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ. ಆಸಕತುರು ಸಂಪಕ್್ಷಸ.

95388 79226
94826 16029

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
TO - LET.

1634/6, HADADI Road.
Opp KEB, Vidyarthi Bhavan, 

2000 sq ft, Area.
91418 75151

Required
wanted experienced 
accoutant with tally 

prime & GST for 
fertilizers
Contact : 

99861 46599

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕ್ನ  
ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹೆಣು್ಣ ದೆೇವರ 

ದೆೇವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೆ ಪೂಜೆ 
ರೆರವೆೇರಿಸುವವರು ಲಭ್ಯವಿದುದ, 

ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದದವರು ಸೆಂಪಕ್ನಾಸಿ.
ಮೊ. : 91414 56070

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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ
1. ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ

2 .ಸಾಟಫ್  ನಸ್್ಷ
3. ವಾಚ್ ಮನ್

(ಹಗಲು ಮತುತು ರಾತಿ್ರ ಡಲ್ಯಟ್)
4. ಆಯಾ

98808 53626

ಮಲೆೇಬೆನಲನುರು, ಸೆ. 13- 
ಪಟಟಣದ ನಿೇರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ 
ಆವರಣದಲ್ೊ ಇದೆೇ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸರುವ ಹಿಂದಲ 
ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ವಿಸಜ್ಷನೆ 
ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ 
ಬೃಹತ್  ಶೆಲೇಭಾಯಾರೆ್ರ 
ಹಮಿ್ಮಕೆಲಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರರಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಪಲ್ೇಸ್  ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳವಾರ 
ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಲ್ೇಸ್  
ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸತು. 
ಮರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾಗ್ಷಗಳಲ್ೊ 
ಸಪಿಐ ಸತಿೇಶ್ ಕುಮಾರ್ , 
ಪಿಎಸ್ ಐಗಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ , 
ಅರವಿಂದ್ , ಶಂಕರಗೌಡ 
ಪಾಟ್ೇಲ್ , ಪ್ರಬೆೇಷನರಿ ಪಿಎಸ್ ಐಗಳಾದ ಸಾಗರ್ , 
ಶಿ್ರೇಪತಿ ಅವರುಗಳ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ೊ 85 ಪಲ್ೇಸ್  
ಸಬ್ಂದಿಗಳು ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡುವ ಮಲಲಕ 
ಜನರಲ್ೊ ಜಾಗೃತಿ ಮಲಡಿಸದರು. 

ರಸೆ್ತ ಬದಲಾವಣೆ : ಪಟಟಣದಲ್ೊ ಬುಧವಾರ 
ಹಿಂದಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿಸಜ್ಷನೆಯ ಬೃಹತ್  
ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲ್ರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 
ರಾತಿ್ರ 10 ರವರೆಗೆ ಎಸ್ .ಹೆಚ್ . ರಸೆತುಯ ಮಾಗ್ಷ 
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ ಐ 
ರವಿಕುಮಾರ್  ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ.

ಹೆಲನಾನುಳಿಯಿಂದ ಹರಿಹರಕೆಕ ಹೆಲೇಗುವ 
ವಾಹನಗಳು ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಳಿ ಬಳಿ ಭದಾ್ರ ಚಾನಲ್  
ಪಕಕದ ರಸೆತು ಮಲಲಕ ಜಿ.ಬೆೇವಿನಹಳಿಳಿ, 
ಜಿಗಳಿ-ಕುಂಬಳೂರು ಮಾಗ್ಷವಾಗಿ ರೆರಳಬೆೇಕು. 

ಹರಿಹರದಿಂದ ಹೆಲನಾನುಳಿ ಕಡೆ ರೆರಳುವ 
ವಾಹನಗಳು ಕುಂಬಳೂರಿನಿಂದ ನಿಟಲಟರು, ಹರಳಹಳಿಳಿ, 
ಹಾಲ್ವಾಣ ಮಾಗ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ 
ಬಳಿ ಹೆದಾದಾರಿ ಸೆೇರಿಕೆಲಂಡು ಹೆಲೇಗಬಹುದು.

ವಾಹನ ನ್ಲುರಡೆಗೆ ಸ್ಥಳರಳು : ಮರವಣಿಗೆಗೆ 
ಬರುವವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನುನು ಸಕಾ್ಷರಿ ಪದವಿ 
ಪೂವ್ಷ ಕಾಲೆೇಜು ಆವರಣ, ನಿಟಲಟರು ರಸೆತುಯಲ್ೊರುವ 

ಚಿಟಟಕ್ಕ ರಮೇಶ್  ಗೆಲೇದಾಮು ಆವರಣ, ಹರಳಹಳಿಳಿ 
ರಸೆತು ಸಮಿೇಪ ಇರುವ ಖಾಲ್ ಮೈದಾನ, ರಾಜಕುಮಾರ್  
ಬಡಾವಣೆ ಮೈದಾನದಲ್ೊ ನಿಲ್ೊಸಬಹುದು.

ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ : ಮರವಣಿಗೆ ವೆೇಳೆ ಪಲ್ೇಸ್  
ಇಲಾಖೆ ಬಗಿ ಬಂದೆಲೇಬಸ್ತು  ಕೆೈಗೆಲಂಡಿದುದಾ ಎಎಸ್ಪ 
ಮತುತು ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಡಿವೆೈಎಸ್ಪ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ೊ 5 
ಡಿವೆೈಎಸ್ಪ, 12 ಸಪಿಐ, 25 ಪಿಎಸ್ ಐ, 181 ಪಲ್ೇಸ್  
ಸಬ್ಂದಿ, 2 ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ತುಕಡಿ, 2 ಡಿಎಆರ್  ತುಕಡಿ 
ಸೆೇರಿದಂರೆ 100 ಕಲಕ ಹೆಚುಚು ಸಸ ಟ್ವಿ ಕಾ್ಯಮರಾಗಳು, 
2 ಡೆಲ್ರೇಣ್  ಕಾ್ಯಮರಾ ಹಾಗಲ 10 ಕ್ಕಂತ ಹೆಚುಚು 
ವಿಡಿಯೇ ಚಿತಿ್ರೇಕರಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡ 
ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ ಐ ರವಿಕುಮಾರ್  ವಿವರಿಸದರು.

ಊಟ-ಉಪಚಾರ-ನ್ೇರಿನ ವ್ಯವಸೆ್ಥ : ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 
ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿೇರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ೊ 
ರೆೈಸ್ ಬಾತ್ , ಲಾಡು ಹುಂಡಿ, ಕೆೇಸರಿ ಬಾತ್  ಉಪಹಾರ 
ವ್ಯವಸೆಥೆ ಇದುದಾ, ಮರವಣಿಗೆ ಮಾಗ್ಷಗಳಲ್ೊ ಸ್ವಯಂ 
ಪೆ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಯುವಕರ ತಂಡ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ-
ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಂದ ಉಪಹಾರ, ನಿೇರು, ಮಜಿಜಿಗೆ, ಪಾನಕ 
ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲ್ದಾದಾರೆ. ಚಿಟಟಕ್ಕ ರಮೇಶ್  ಸೆನುೇಹಿತ 
ಬಳಗದಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಲಾಡು ಹುಂಡಿ ವ್ಯವಸೆಥೆ 
ಮಾಡಿದಾದಾರೆಂದು ವೆೈ. ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ , ಪಿ.ಆರ್ . ರಾಜು, 
ಎ.ಕೆ. ಲೆಲೇಕೆೇಶ್  ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ.

ಹಿೆಂದೂ ರಣಪತ್ ಇೆಂದು ವಿಸಜನಾರೆ 
ಮಲೆೇಬೆನೂನಿರಿನಲ್ಲೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ, ರಸೆ್ತ ಮಾರನಾ ಬದಲಾವಣೆ

ಬಾಲೆಕ್  ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್  ಎಸಿಸಾ ವಿಭಾರಕೆ್ಕ ರೆೇಮಕ
ಮಲೆೇಬೆನಲನುರು, ಸೆ.13- ಮಲೆೇಬೆನಲನುರು ಬಾೊಕ್  

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಎಸಸಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾನುಗಿ ಹರಳಹಳಿಳಿ 
ಗಾ್ರಮದ ಹೆಚ್ .ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರನುನು ಜಿಲಾೊ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಎಸಸಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ.ಹೆಚ್. ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ 
ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ.



ಬುಧವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 14, 2022 5

Fee Rs 5,000/-+GST 18%

2 DAYS HANDS ON TRAINING ELECTRICAL SWITCHGEAR 
& APPLICATIONS ON 14TH & 15TH OCTOBER 2022

Mfrs Of Electrical Control Panels Since 1983

For Electrical Engineers, Maintenance Engineers, 
Technicians, Diploma & Engineering Students

Get Certified with 
Hands on Experience 

on Control Panels

#22, Sayyamangala Indl Area Tumkur 04
98440 51072 / 97435 34933

Time : 09:30 am to 5.00 pm

Graduate accountant with strong computer 
skills in Tally, MS Word, and Excel. Knowledge 
about all tax regulations. Excellent  scale for 
qualified candidates with better facilities.

Candidates should send their resumes     
to the following email address and mobile 
number within 7 working days:

arunkumarpaandu@gmail.com 
Ph. : 81477 37142

WANTED ACCOUNTANT

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶರಗಳು

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

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಮಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಸವ್ಮ ಸದಸ್ಯರು
ವಾಸವ ಯುವಜನ ಸಂಘ (ರಿ), ಎಸ್.ಕ�.ಪಿ. ರಸ�ತೆ, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಶಿರಾೇ ಧನುಷ್  ಬಿ.ಎಸ್. 
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಮಾತೆ ಶಿ್ರೇ ಕನ್ಯಕಾ ಪರಮೆೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೊೇರ್ಯ- 
ಅಷೆಟೈಶ್ವಯನಾ-ಸುಖ-ಶಾೆಂತ್ - ರೆಮ್ಮದಿ ನ್ೇಡಲ್ ಹಾರೂ ಇನೂನಿ ಹೆಚಿಚುನ ಸಮಾಜ 

ಸೆೇವೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್್ತ ನ್ೇಡಲೆೆಂದು ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತಾ್ತ, ಶುಭ ಹಾರೆೈಸುತೆ್ತೇವೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.13- ಹದಡಿ ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣಾ 
ವಾ್ಯಪಿತುಯ ಆರನೆೇ ಕಲುೊ ಮತುತು ತುಚ್ಷಘಟಟ ಗಾ್ರಮದಲ್ೊ 
ನಡೆದಿದದಾ ರಾತಿ್ರ ಕನನು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸದಂರೆ 
ಹದಡಿ ಪಲ್ೇಸರು ನಾಲ್ವರು ಅಂತರ್ ಜಿಲಾೊ ಕಳಳಿರನುನು 
ಬಂಧಿಸ, 4.87 ಲಕ್ಷ ರಲ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನಾನುಭರಣಗಳು, 
ವಸುತುಗಳನುನು ವಶಪಡಿಸಕೆಲಂಡಿದಾದಾರೆ.

ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲೆೊಯ ರಮೇಶ, ಮನು 
ಅಲ್ಯಾಸ್ ಮನೆಲೇಜ, ರೆೇಣುಕ ಅಲ್ಯಾಸ್ ರೆೇಣು 
ಮತುತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆೊಯ ಪ್ರಮೇದ ಬಂಧಿತ 
ಕಳಳಿರು. ಆಗಸ್ಟ 28,2022ರಂದು ಕಳವಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸದಂರೆ ಹದಡಿ ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ೊ 

ದಲರಿನನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತುತು.
ಈ ಕಳಳಿರ ಬಂಧನಕಾಕಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾ್ರಮಾಂತರ 

ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎಎಸ್ ಪಿ ಕನಿನುಕಾ ಸಕ್್ರವಾಲ್, 
ಮಾಯಕೆಲಂಡ ವೃತತು ನಿರಿೇಕ್ಷಕ ಎನ್. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ 
ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ೊ ಪಿಎಸ್ ಐಗಳಾದ ಸಂಜಿೇವ್ ಕುಮಾರ್, 
ಶಂಕುಂತಲಾ, ಇಮಿತುಯಾಜ್, ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಗಲ 
ಸಬ್ಂದಿಗಳಾದ ಲೆಲೇಕಾ್ಯನಾಯಕ, ಅಣ್ಣಯ್ಯ,ಕರಿಬಸಪ್ಪ, 
ಸ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ, ಕೆ. ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ, ಬ. ಚನನುಕೆೇಶವ, 
ಸುನಿೇಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅರುಣ ಕುಮಾರ್, ಸದೆದಾೇಶ್, 
ರಾಘವೆೇಂದ್ರ ಒಳಗೆಲಂಡ ವಿಶೆೇಷ ತಂಡವು 
ಭಾನುವಾರ ಕಳಳಿರನುನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ೊ ಯಶಸ್ವಯಾಗಿದೆ.

ಮಲೆೇಬೆನಲನುರು, ಸೆ.13- ಕೆಲಕಕನಲರು ಗಾ್ರ.ಪಂ. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿ.ಟ್.ಕಟೆಟಯ ಹೆಚ್ . ಬೇರಪ್ಪ ಅವರು 
ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ೊ 
ಆಯ್ಕಯಾಗಿದಾದಾರೆ. ಓ.ಬ ನಿಂಗನಗೌಡ ಅವರ 
ರಾಜಿೇನಾಮಯಿಂದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥೆನ ರೆರವಾಗಿತುತು. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥೆನಕೆಕ  ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ೊ ಬೇರಪ್ಪ 11 
ಮತಗಳನುನು ಪಡೆದು ಆಯ್ಕಯಾಗಿದಾದಾರೆ. 

ಹಳಿಳಿಹಾಳ್  ಹುಲುೊಮನಿ ಬಸವನಗೌಡ ಅವರು 
10 ಮತ ಪಡೆದು ಪರಾಭವಗೆಲಂಡರು. ಹರಿಹರ 

ರಾ.ಪಂ ಇಓ ಗಂಗಾಧರ್  ಅವರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ 
ಯಾಗಿದದಾರು. 

ಪಿಡಿಒ ನಾಗರಾಜ್  ಸಾತರ್ ಸಹಕರಿಸದರು. 
ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ನಲತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನುನು ಬಾೊಕ್  
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬ ಅಬದ್  ಅಲ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್   
ಮುಖಂಡರಾದ ನಂದಿಗಾಲ್ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್ , ಕೆ.ಪಿ 
ಗಂಗಾಧರ್ , ಪಿ.ಹೆಚ್  ಶಿವಕುಮಾರ್  ಸೆೇರಿದಂರೆ ಗಾ್ರಂ.
ಪಂ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗಲ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರು 
ಅಭಿನಂದಿಸದರು.

ಕಳವು : ಅೆಂತರ್ ಜಿಲಾಲೆ ಕಳಳರ ಬೆಂಧನ ಬಿೇರಪ್ಪ ಕೊಕ್ಕನೂರು ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಇೆಂದು ನರರ ಪಾಲ್ಕೆ, ಪೌರ 
ಕಾಮಿನಾಕ ಸೆಂಘರಳ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಕನಾ್ಷಟಕ ಆರೆಲೇಗ್ಯ ಸಂಜಿೇವಿನಿ ಯೇಜನೆಯನುನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಹಾಗಲ ಪೌರ ಕಾಮಿ್ಷಕರಿಗಲ ವಿಸತುರಿಸುವಂರೆ 
ಆಗ್ರಹಿಸ ರಾಜ್ಯದ 10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಗಳಲ್ೊ ಇಂದು ಧರಣಿ ಸರಾ್ಯಗ್ರಹ 
ಹಮಿ್ಮಕೆಲಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಕೆ.ಎಸ್. ಗೆಲೇವಿಂದ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ.

`ಕನಾ್ಷಟಕ ಆರೆಲೇಗ್ಯ ಸಂಜಿೇವಿನಿ' ಯೇಜನೆಯನುನು ಕನಾ್ಷಟಕ ರಾಜ್ಯದ 
ಸಕಾ್ಷರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತುತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 
ಜಾರಿಗೆಲಳಿಸ ಸಕಾ್ಷರ ಆದೆೇಶಿಸದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಹಾಗಲ 
ಸಥೆಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥೆಗಳಲ್ೊ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸುತಿತುರುವ ನೌಕರರನುನು 
ಹೆಲರಗಿಟ್ಟರುವುದು ಸರಿಯಲೊ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೌಕರರು, ಪೌರಕಾಮಿ್ಷಕರಿಗಲ ಸಹ ಈ 
ಯೇಜನೆಯನುನು ಜಾರಿಗೆಲಳಿಸುವಂರೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ.

ರೆರಿಗೆ ವಸಲಲಾತಿ, ಸ್ವಚಛೆರೆ, ನಗರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕೆಲೇವಿಡ್ 
ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಕೆಲಸ, ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸ, ಜನನ ಮತುತು ಮರಣ ಪತ್ರ ನಿೇಡುವ 
ಕೆಲಸ, ಸಾವ್ಷಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲಾೊ ಮಲಲಭಲತ ಸೌಕಯ್ಷ ನಿೇಡುವ ಪ್ರಮುಖ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿತುರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಹಾಗಲ 
ಪೌರಕಾಮಿ್ಷಕರು ಅನಾರೆಲೇಗ್ಯಕೆಕ ತುರಾತುಗಿ ಆಸ್ಪರೆ್ರಗಳಲ್ೊ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ವೆಚಚುವನುನು ಭರಿಸದೆೇ ಆರ್್ಷಕ ಸಂಕಷಟದಲ್ೊ ಬಳಲುತಿತುದಾದಾರೆ. ಆದದಾರಿಂದ ಸಕಾ್ಷರ 
ಇವರ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ, ಕನಾ್ಷಟಕ ಆರೆಲೇಗ್ಯ 
ಸಂಜಿೇವಿನಿ ಯೇಜನೆಯನುನು ಜಾರಿಗೆಲಳಿಸುವಂರೆ ಒರಾತುಯಿಸದಾದಾರೆ.

ನರರದ ಎಸ್ ಬಿಸಿ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲೆ 
ಇೆಂದು ರಾ್ಯೆಂಕ್ ವಿಜೆೇತರಿಗೆ ಸರಾ್ಮನ

ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ ಬಂಕಾಪುರದ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ ದಜೆ್ಷ ಮಹಿಳಾ 
ಕಾಲೆೇಜು ಹಾಗಲ ಅಥಣಿ ಸಾನುತಕೆಲೇತತುರ ಕೆೇಂದ್ರದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ ಸಂಘದ 
ವಾಷ್್ಷಕೆಲೇತಸಾವ ಹಾಗಲ ಕ್್ರೇಡಾ ಮತುತು ರಾ್ಯಂಕ್ ವಿಜೆೇತರಿಗೆ ಸನಾ್ಮನ 
ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30 ಕೆಕ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ೊ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಶಿ್ರೇ ವಿನಾಯಕ ಎಜುಕೆೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ ಮಾ್ಯನೆೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸಟ ಅಥಣಿ 
ವಿೇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾ 
ವೆೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಎ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಸ್ ಬಸ ಪ್ರಥಮ ದಜೆ್ಷ 
ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ.ಸ. ಉಮಾಪತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ 
ಪರಿೇಕಾ್ಷಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವಶಂಕರ್, ಪಾ್ರಚಾಯ್ಷ ಡಾ. ಕೆ. 
ಷಣು್ಮಖ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೆೇರಿ ಮುೆಂದೆ ಕರವೆೇ ಧರಣಿ 
ಹಿಂದಿ ಹೆೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೆೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಕನಾ್ಷಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೆೇದಿಕೆ ಜಿಲಾೊ ಘಟಕ (ಟ್.ಎ. 

ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಣ) ದಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30 ಕೆಕ ಧರಣಿ ನಡೆಸ, ಮನವಿ ಸಲ್ೊಸಲ್ದೆ.
ಹಿಂದಿ ರಾಷಟ್ರಭಾಷೆ ಅಲೊದಿದದಾರಲ ಸಹ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ರಾಷಟ್ರಭಾಷೆ ಎಂದು ಸುಳುಳಿ ಹೆೇಳುತಿತುರುವುದು 

ಖಂಡನಿೇಯ ಎಂದು ಕರವೆೇ ಜಿಲಾೊಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮೇಗೌಡ ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ. 

ಚೆಂದ್ರನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ ಇೆಂದಿನ್ೆಂದ 
ಸಮಾಜಕಾಯನಾ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಶಿಬಿರ

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಸಮಾಜ ಕಾಯ್ಷ (ಎಂಎಸ್ ಡಬಲೊಯಾ) 
ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ವಷ್ಷದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ 9 
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಜ ಕಾಯ್ಷ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಶಿಬರವನುನು ಬೆಳವನಲರು ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ವಾ್ಯಪಿತುಯ ಚಂದ್ರನಹಳಿಳಿಯಲ್ೊ  ಹಮಿ್ಮಕೆಲಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು 
ಸಂಜೆ 5.30ಕೆಕ ಶಿಬರದ ಉದಾಘಾಟನಾ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ನಡೆಯಲ್ದುದಾ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ವಿವಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಬ.ಡಿ.ಕುಂಬಾರ ಶಿಬರ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದಾದಾರೆ. 
ಬೆಳವನಲರು ಗಾ್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಟ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. 

ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವಶಂಕರ್, ಡಿ. ಪಿ್ರಯಾಂಕ, ಡಾ. ಹೆಚ್. 
ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಆನಂದ್, ನಿರಂಜನಮಲತಿ್ಷ, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಮಿೇನಾ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್, 
ಪಿ.ಟ್. ರೆೇವತಿ,  ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್, ಅಂಜಿನಮ್ಮ, ಡಾ. ಬ.ಪಿ. ಶಿವಲ್ಂಗಪ್ಪ, 
ಡಾ.ಎಂ.ಯು. ಲೆಲೇಕೆೇಶ್, ಬ.ಎಸ್. ಪ್ರದಿೇಪ್, ಡಾ. ಪಟವಧ್ಷನ್ 
ರಾಠೆಲೇಡ್,  ಡಾ.ಕೆ. ತಿಪೆ್ಪೇಶ್ ಮತಿತುತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ ̀ ಎ' ಮತುತು ̀ ಬ' ಬಾೊಕ್, ಜಯನಗರ ಎ,ಬ & ಸ ಬಾೊಕ್ 

ಭಲಮಿಕಾ ನಗರ ಜೆ,ಎನ್ ಕಾನೆ್ವೇಂಟ್ ಕೆಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಲೆೇಜ್ ಮತುತು ಸುತತು 
ಮುತತು ಪ್ರದೆೇಶಗಳು ನಿಟುಟವಳಿಳಿ ಶಿ್ರೇ ರಾಮ್ ಬಡಾವಣೆ, ಡಿಸಎಂ ಟೌನ್ ಶಿಪ್, 
ಜಯನಗರ `ಸ' ಬಾೊಕ್ ಶಕ್ತುನಗರ, ಎಸ್.ಎಸ್ ಹೆೈಟೆಕ್ ಲೆೇಔಟ್, ಭಲಮಿಕಾ 
ನಗರ, ಅಂಬಕಾ ಬಡಾವಣೆ, ಭಗತ್ ಸಂಗ್ ನಗರ, ಕೆಲಟಲಟರೆೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ 
ಸುತತುಮುತತು ಹಾಗಲ ಸುತತುಮುತತುಲ್ನ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ೊ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 
ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರೆೈಕೆ ಇರುವುದಿಲೊ.

ಹರಿಹರ 
ತಾಲೂಲೆಕ್ನಲ್ಲೆ  
ಇೆಂದು ಮದ್ಯ 
ಮಾರಾಟ ನ್ಷೆೇಧ

ಹರಿಹರ ರಾಲಲೊಕ್ನ 
ಮಲೆೇಬೆನಲನುರು ಪಟಟಣದ 
ಪಿಡಬಲೊಯಾಡಿ ಕಚೆೇರಿಯ 
ಮೈದಾನದಲ್ೊ ಹಿಂದಲ ಮಹಾಸಭಾ 
ವಿನಾಯಕ ಸೆೇವಾ ಸಮಿತಿ 
ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸರುವ 
ಗಣೆೇಶನ ವಿಸಜ್ಷನಾ ಮರವಣಿಗೆ 
ಇಂದು ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಈ ವೆೇಳೆ 
ಕಾನಲನು ಸುವ್ಯವಸೆಥೆ ಕಾಪಾಡುವ 
ಮುಂಜಾಗ್ರರಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂದು 
ಬೆಳಗೆಗೆ 6 ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರ 12 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹರಿಹರ 
ರಾಲಲೊಕ್ನಾದ್ಯಂತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ 
ಹಾಗಲ ಸರಬರಾಜು ನಿಷೆೇಧಿಸ 
ಜಿಲಾೊ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ 
ಕಾಪಸ ಆದೆೇಶಿಸದಾದಾರೆ.

ಐಬಿಪಿಎಸ್ ಸ್ಪಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕೆ್ಷರಳಿಗೆ ತರಬೆೇತ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.13- ಕನಾ್ಷಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕತು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ ಕರಾಮುವಿ ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕ ಪರಿೇಕಾ್ಷ ತರಬೆೇತಿ 

ಕೆೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಐ.ಬ.ಪಿ.ಎಸ್ ನವರು ರಾಷ್ಟ್ರೇಕೃತ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತು ಗುಮಾಸತುರ ಹುದೆದಾಗಳಿಗೆ 
ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿಕೆಲಳಳಿಲು ನಡೆಸುವ ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕ ಪರಿೇಕೆ್ಷಗಳಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲು ನಿಧ್ಷರಿಸದೆ. 
ಆಸಕತುರು ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 16 ರಂದು ಹೆಸರನುನು ನೆಲೇಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 0821-2515944 / 
9964760090 ಈ ಸಂಖೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್್ಷಸಬಹುದು ಎಂದು ಕರಾಮುವಿ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ. ಎ.ಖಾದರ್ 
ಪಾಷ ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ.

SAMARTH MARKETING
DAVANGERE 

Contact number : & 97384 86520

REQUIRED

ALL JOBS ARE FOR ONLY MALE  
Job Location

Marketing Sales Executive
Accountant -Tally ERP - 9

ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮೆಂಡಳಿಯಿೆಂದ 
ವಿಪ್ರ ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 13- ದಿ್ವತಿೇಯ ಪಿ.ಯು.ಸ. ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ೊ ಶೆೇಕಡಾ 95 
ಕ್ಕಂತ ಹೆಚಿಚುನ ಅಂಕಗಳನುನು ಗಳಿಸದ ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ–ವಿದಾ್ಯರ್್ಷನಿಯರಿಗೆ 
ಕನಾ್ಷಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಷರ, ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ 
ಜಿಲಾೊ ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಸಂಘ, ಜಿಲಾೊ ಯುವ ವೆೇದಿಕೆ ಇವರ ಸಹಯೇಗದೆಲಂದಿಗೆ 
ವಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸಾಕರ ಹಮಿ್ಮಕೆಲಳಳಿಲಾಗಿದೆ. 

ದಾವಣಗೆರೆ ಮತುತು ಚಿತ್ರದುಗ್ಷ ಎರಡಲ ಜಿಲೆೊಗಳು ಸೆೇರಿ ಮದಲು ಬಂದ 
20 ಅಜಿ್ಷಗಳನುನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಜಿ್ಷಗಳನುನು ಇದೆೇ 
ದಿನಾಂಕ 20 ರೆಲಳಗಾಗಿ  ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ, ಗಾಯತಿ್ರ ಉಪಹಾರ 
ದಶಿ್ಷನಿ, ಚಚ್್ಷ ರಸೆತು, ಎಂ.ಸ.ಸ. ಎ. ಬಾೊಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ೊಗೆ ಸಲ್ೊಸಬೆೇಕು. 
ಮಾಹಿತಿಗೆ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್ ಪಿ.ಸ. : 9880564636,   ಅನಿಲ್ ಬಾಗಂಗಳ್ : 
8867676903, ಮಾಧವ ಪದಕ್ : 9481689126 ಕೆಕ ಸಂಪಕ್್ಷಸಬಹು 
ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಸ. ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ.

ಎಸಿಸಾ, ಎಸಿಟಗೆ ಮಿೇಸಲಾತ್ ಹೆಚಚುಳಕೆ್ಕ ಧ್ವನ್ ಎತ್ತಬೆೇಕು

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳಳಲು ಕರೆ ರಾಮಪ್ಪ ಉಚಾಚುಟರೆಯ ನ್ಧಾನಾರ ಸರಿ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 13- ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರೆಲೇಧಿ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು 

ಮಾಡಿರುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ೊ ಡಾ. ವೆೈ. ರಾಮಪ್ಪ ಅವರನುನು ಉಚಾಚುಟನೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಪಕ್ಷದ ನಿಧಾ್ಷರ ಸರಿಯಾಗಿಯ್ೇ ಇದೆ ಎಂದು ಜಿ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್. 
ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹೆೇಳಿದರು.

ಪಕ್ಷ ವಿರೆಲೇಧಿ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು ಮಾಡಿಲೊವೆಂದು, ಜಿಲಾೊಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಕೆಪಿಸಸಗೆ ಉಚಾಚುಟನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುಸಾ ಮಾಡಿರುವುದು ಸುಳುಳಿ ಎಂದು ಬೇದಿ ರಂಪ 
ಮಾಡುತಿತುರುವ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಮದಲು ಆರಾ್ಮವಲೆಲೇಕನ ಮಾಡಿಕೆಲಳಳಿ 
ಬೆೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸದರು. ಪತಿ್ರಕಾಗೆಲೇಷ್್ಠಯಲ್ೊ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಮುಖಂಡರಾದ ಅಲೆಗಾಜಿಂಡರ್ ಜಾನ್, ಮಹಮದ್ ಸಮಿೇವುಲಾೊ, ಶೆೇಖರಪ್ಪ 
ರೆಲೇಳಹುಣಸೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಆನಗೆಲೇಡು, ಶಂಭುಲ್ಂಗಪ್ಪ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, 
ವೆಂಕಟೆೇಶ್, ನಸರುಲಾೊ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಲಲರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಸಥೆತರಿದದಾರು.

ಕೊರೊರಾ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಆಕ್ಸಾಜನ್ 
ಕೊರತೆಯ ಸಾವುರಳ ತನ್ಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುಸಾ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 13 – ಕೆಲರೆಲನಾ ಅವಧಿಯಲ್ೊ ಆಕ್ಸಾಜನ್ ಕೆಲರರೆಯಿಂದ ಆದ 
ಸಾವುಗಳ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆಲೇಧನೆ ನಡೆಸುವಂರೆ ಸಂಸತಿತುನ ಸಾಥೆಯಿ ಸಮಿತಿಯಂದು ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಷರಕೆಕ ಶಿಫಾರಸುಸಾ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಕ್ಸಾಜನ್ ಕೆಲರರೆಯಿಂದ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸರುವುದನುನು ಕೆೇಂದ್ರ ಆರೆಲೇಗ್ಯ 
ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸುತಿತುರುವುದು ದುರಾದೃಷಟಕರ. ಆಕ್ಸಾಜನ್ ಕೆಲರರೆಯಿಂದ ಆದ 
ಸಾವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಲಕತು ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೆೇಕು. ಈ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚುಚು ಪಾರದಶ್ಷಕರೆ 
ಇರಬೆೇಕು ಎಂದು ಆರೆಲೇಗ್ಯ ಕುರಿತ ಸಂಸತಿತುನ ಸಾಥೆಯಿ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸದೆ.

ರುಡರೂರು-ಮೆೈದೂರು ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲೆ 
ಇೆಂದು ವಿದು್ಯತ್  ವ್ಯತ್ಯಯ

33 ಕೆವಿ ಆರ್ .ಎಸ್ .ಎನ್ .ಜಿ. ಹಾಗಲ ಗುಡಗಲರು-ಮೈದಲರು 
ಮಾಗ್ಷಗಳಲ್ೊ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ 
ಪೂರೆೈಕೆಯಲ್ೊ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಹೆಸಾಕಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.13- ಎಸ್ ಸ, ಎಸ್ ಟ್ಗೆ 
ಮಿೇಸಲಾತಿ ಹೆಚಿಚುಸುವ ಬಗೆಗೆ ಮುಂಬರುವ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ೊ ಧ್ವನಿ ಎತುತುವುದರ 
ಮಲಲಕ ಸಕಾ್ಷರದ ಮೇಲೆ ಒತತುಡ ತರುವಂರೆ 
ಜಿಲೆೊಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಜಿಲಾೊ ವಾಲ್್ಮೇಕ್ 
ನಾಯಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮನವಿ 
ಸಲ್ೊಸಲಾಯಿತು.

ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ. ವಿೇರಣ್ಣ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ೊ 
ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಶಾಮನಲರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, 
ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ್, ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮ 
ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರ. ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 

ಸದಸ್ಯ ಕೆ. ಅಬುದಾಲ್ ಜಬಾ್ರ್ ಅವರುಗಳ ಬಳಿ 
ರೆರಳಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನಿೇಡಲಾಯಿತು.

ವಾಲ್್ಮೇಕ್ ಗುರುಪಿೇಠದ ಶಿ್ರೇ ಪ್ರಸನಾನುನಂದ 
ಪುರಿ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ ಅವರು ಎಸ್ ಸ, ಎಸ್ ಟ್ಗೆ 
ಮಿೇಸಲಾತಿ ಹೆಚಿಚುಸುವಂರೆ ಸಕಾ್ಷರಕೆಕ ಆಗ್ರಹಿಸ 
ನಿರಂತರ ಅಹೆಲೇರಾತಿ್ರ ಧರಣಿ ಸರಾ್ಯಗ್ರಹ 

ನಡೆಸುತಿತುದಾದಾರೆ. ಸೆ.28ರೆಲಳಗಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರವು 
ಮಿೇಸಲಾತಿ ಹೆಚಿಚುಸುವ ಬಗೆಗೆ ಘೆಲೇಷ್ಸದಿದದಾಲ್ೊ 
ಅಕೆಲಟೇಬರ್ 9 ರಂದು ಜಿಲೆೊಯಿಂದ ಗುರುಗಳ 
ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೇಡಂ 
ಪಾಕ್್ಷ ಚಲೆಲೇ ಉಗ್ರ ಹೆಲೇರಾಟ 
ಹಮಿ್ಮಕೆಲಳುಳಿವುದಾಗಿ ಬ. ವಿೇರಣ್ಣ ತಿಳಿಸದಾದಾರೆ.

ಮನವಿ ಸಲ್ೊಸುವ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ೊ ರಾಲಲೊಕು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹದಡಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ವಕ್ೇಲರಾದ ಎನ್.
ಎಂ. ಆಂಜನೆೇಯ, ಎಂ. ಹಾಲೆೇಶ್, ರಾ್ಯವಣಿಗೆ 
ಸುನಿೇಲ್, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹದಡಿ 
ಸೆೇರಿದಂರೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಇದದಾರು.

ಶಾಸಕರುರಳಿಗೆ ವಾಲ್್ಮೇಕ್ 
ರಾಯಕ ಸಮಾಜ ಮನವಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.13- ಇತಿತುೇಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಯುಗದಲ್ೊ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪಡೆದ  
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆಲೇಧನೆಯ 
ನಿವ್ಷಹಣೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನುನು  
ಬೆಳೆಸಕೆಲಳಳಿಬೆೇಕೆಂದು   ಕನಾ್ಷಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕಕ 
ಪರಿಶೆಲೇಧನೆ ಮತುತು ಲೆಕಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, 
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ನಿದೆೇ್ಷಶಕ  
ಪಿ.ಬ.  ವಿಶ್ವನಾಥ  ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ನಗರದ ಬ.ಎಸ್. ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಥಮ 
ದಜೆ್ಷ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ೊ ಕಳೆದ ವಾರ 
ಜರುಗಿದ ಕಾಲೆೇಜು ವಾಷ್್ಷಕೆಲೇತಸಾವ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ೊ ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳಾಗಿ 
ಆಗಮಿಸದದಾ  ಅವರು, ಕಾಲೆೇಜಿನ ಹಿರಿಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ ಆಗಿದುದಾ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನುನು 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳೆಲಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಲಂಡರು.

ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ  ವಹಿಸದದಾ 

ಕಾಲೆೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ   ಬ.ಸ.ಶಿವಕುಮಾರ್, 
ಉತತುಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತು 
ಉದೆಲ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಬೆೇಕಾದ 
ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುನು ಬೆಳೆಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸೆಥೆ  
ಶ್ರಮಿಸುತಿತುದೆ ಎಂದರು     

ಕಾಲೆೇಜಿನ ದೆೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೆೇ್ಷಶಕ   ಜಿ.
ಎಸ್.  ಸಂರೆಲೇಷ್, ವಾಷ್್ಷಕ ಹಾಗಲ ದಸರಾ 
ಕ್್ರೇಡಾ  ಸ್ಪಧಾ್ಷವಿಜೆೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನುನು 
ವಿತರಿಸದರು. 

ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಾದ  

ಚೆೇತನ್, ಸುಹಾಸ್, ಸಮುದ್ಯರಾ, ಇಲಾಯಿನ್, 
ಅಮರ್ ಹಾಗು ಸಂಜಯ್  ಅವರುಗಳನುನು 
ಮತುತು ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಣೆ್ಣೇಶ್ ‘ದಾವಿವಿಯ 
ಅತು್ಯತತುಮ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ’ ಹಾಗಲ 
‘ಉತತುಮ ಸ್ವಯಂಸೆೇವಕರಾಗಿ’ ಆಯ್ಕಯಾದ 
ಸುಮನ್ ಮತುತು ಎ.ಪಿ. ರಶಿ್ಮ ಅವರನುನು 
ಸನಾ್ಮನಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಸ್.ಬ.ಸ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲ ಪ್ರ. 
ಷಣು್ಮಖ, ಬ.ಎಸ್.ಸ ಕಾಲೆೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಧರಾದ ಹೆಚ್.ಜಿ. ರೆೇಖಾ  
ಹಾಗಲ ಬ.ಸ.ಎ ವಿಭಾಗದ ಶಿ್ರೇಮತಿ ಎಂ.ಬ. 
ಕ್ರಣ್  ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಥೆತರಿದದಾರು. 

ಸಾದಿಯಾ ಸಾ್ವಗತಿಸದರೆ, ಸ. ಪಿ್ರಯಾ 
ಅತಿರ್ಗಳನುನು ಪರಿಚಯಿಸದರು. ಸ. ಎಂ. 
ಅಂಜನ ವಂದಿಸದರು.   ಸಲಫಯ ತಸೊೇಂ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ನಿರಲಪಿಸದರು.

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲೆ 
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ 
ನ್ದೆೇನಾಶಕ ಪಿ.ಬಿ.ವಿಶ್ವರಾಥ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಕ್್ರೇಡಾಕೂಟ
ಜಿ.ವಿ. ಪಿಯು ಕಾಲೆೇಜಿನ ಜಿಲಾೊ ಮಟಟದ ಪದವಿ ಪೂವ್ಷ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ 

ಕ್್ರೇಡಾಕಲಟದ ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30ಕೆಕ ಜಿಲಾೊ 
ಸೆಟೇಡಿಯಂ ಆವರಣದಲ್ೊ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್್ರೇಡಾಕಲಟವನುನು ಉಸುತುವಾರಿ 
ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದುದಾ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವಿಂದ್ರನಾಥ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ವಹಿಸಲ್ದಾದಾರೆ. ಜಿ.ಎಂ. ಸದೆದಾೇಶ್ವರ, ಶಾಮನಲರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಶಾಸಕ 
ರಾದ ಪ್ರ.ಎನ್. ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ಕೆ. ಅಬುದಾಲ್ ಜಬಾ್ರ್ ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಥೆತರಿರುವರು.

ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ ನ್ಧನಕೆ್ಕ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸೆಂತಾಪ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.13- ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನಕೆಕ 

ಮೈಸಲರು ವಿವಿಯ ಪ್ರ.ಚಂಬ ಪುರಾಣಿಕ್ ತಿೇವ್ರ ಸಂರಾಪ 
ವ್ಯಕತುಪಡಿಸದಾದಾರೆ. 1977 ರಿಂದ 1983 ರವರೆಗೆ ಮೈಸಲರು ವಿವಿಯ 
ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಿಕಟ ಸಂಪಕ್ಷ ಹೆಲಂದಿದದಾ ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರು 
ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕಗಿ ಅವರು ನಿೇಡಿದ ಕೆಲಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದು. 
ವಿವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗಲ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಅವರು ಪಟಟ 
ಶ್ರಮವನುನು ಮರೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ಪುರಾಣಿಕ್  ಸ್ಮರಿಸದಾದಾರೆ.

2024ರ ಜನವರಿ 14ರೆಂದು ಅಯೇಧೆ್ಯ 
ರಾಮ ದೆೇವರ ವಿರ್ರಹ ಪ್ರತ್ಷಾಠಾಪರೆ

ಲಖೌನು, ಸೆ. 13 - ಅಯೇಧೆ್ಯಯಲ್ೊ ನಿಮಾ್ಷಣವಾಗುತಿತುರುವ 
ರಾಮಮಂದಿರದ ಗಭ್ಷಗುಡಿಯಲ್ೊ 2024ರ ಜನವರಿ 14 ರ ಮಕರ 
ಸಂಕಾ್ರಂತಿಯಂದು ಶಿ್ರೇ ರಾಮ ದೆೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಶಿ್ರೇ ರಾಮ ಜನ್ಮಭಲಮಿ ತಿೇಥ್ಷ ಕೆ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ ಹೆೇಳಿದೆ.

2024 ರಲ್ೊ ಮಕರ ಸಂಕಾ್ರಂತಿ ದಿನದಂದು ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತುತು 
ಅವರ ಸಹೆಲೇದರರ ವಿಗ್ರಹಗಳನುನು ಗಭ್ಷ ಗುಡಿಯಲ್ೊ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸ 
ಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೆೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಚಂಪತ್ 
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ಬುಧವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 14, 20226

UÀAqÉzÉAiÀÄ UÀÄArUÉAiÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä

¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁl: 
 � 1942gÀ°è QéÃmï EArAiÀiÁ ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄ°è zÀÄªÀÄÄQzÀ zsÉÊAiÀÄð±Á°
 � 1946 ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÀAUÁæªÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DV£À ©ænÃµï  

 ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀ°è UÀÄArQÌ PÉÆ®è®Ä DeÉÕ
 � ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ ¨sÀÆUÀvÀgÁVzÀÄÝPÉÆAqÉÃ ¥ÉÇ°Ã¸ï oÁuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄwÛUÉ  

 ºÁQ zsÀéA¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.
 � MAzÉÃ ¢£ÀzÀ°è 43 ºÉZÀÄÑ 27 oÁuÉUÀ¼À£ÀÄß zsÀéA¸À ªÀiÁrzÀ  

 »jªÉÄAiÀÄ ªÀÄºÁ AiÉÆÃzsÀ
 � ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ gÁdå °§gÉÃµÀ£ï UÉÆÃ¸ÀÌgÀ ºÉÆÃgÁl, ¥ÉÇ°Ã¸ÀjAzÀ  

 UÀÄAr£À UÁAiÀÄ, CzÀÈµÀÖªÀ±Ávï ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÁgÀÄ
 � CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ zÀQët  

 ªÀ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð 

gÁdQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæ
 � PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
 � PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÃ®ä£É «gÉÆÃzÀ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ

 � zÁªÀtUÉgÉ £ÀUÀgÀ¸À¨sÁ CzsÀåPÀëgÀÄ 

 � JgÀqÀÄ ¨Áj zÁªÀtUÉgÉ £ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
 � ¸ÉÆÃ¶AiÀÄ¯ï ¥Ánð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÁ ¸ÉÆÃ¶AiÀÄ°¸ïÖ ¥Ánð EªÀÅUÀ¼À  

 d£ÀgÀ¯ï ¸ÉPÉælj
 � PÁAUÉæ¸ï ¸ÉÆÃ¶AiÀÄ¯ï ¥sÉÆÃgÀA ªÀÄvÀÄÛ E.J¸ï.L. DUïð£ÉÊ¹AUï  

 PÀ«ÄnAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 
 � PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±À PÁAUÉæ¸ï ¸ÉÃªÁzÀ¼À ¨ÉÆÃqïð ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

 � PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉÃ±À PÁAUÉæ¸ï PÀ«ÄnAiÀÄ ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð
 � PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄÆvï DQÖÃ«¸ïÖ (²æÃAiÀÄÄvÀ ±ÀgÀvï ZÀAzÀæ ¨sÉÆÃ¸ï  

 CªÀjAzÀ GzÁÏl£É)
 � CRAqÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¤ªÀiÁðt ¥ÀjµÀvï 
 � CgÀtå ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ZÀ¼ÀÄªÀ½ PÁUÉÆÃqÀÄ gÉÊvÀ ¸ÀvÁåUÀæºÀzÀ  

 DUïð£ÉÊ¸Àgï 

PÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæ
CzsÀåPÀëgÀÄ: 

 � ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ZÀgÀSÁ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÀAWÀ
 � ©Ãr PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀAWÀ

d£ÀgÀ¯ï ¸ÉPÉælj

 � zÁªÀtUÉgÉ PÁl£ï «Ä¯ï PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀ

 � zÁªÀtUÉgÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀ

 � ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀ

 � ºÀjºÀgÀ ¥Á°¥sÉÊ§gïì ¸ÁÖgï AiÀÄÆ¤AiÀÄ£ï

zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæ: 
CzsÀåPÀëgÀÄ: 

 � PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄ gÀPÀëuÁ©üªÀÈ¢Þ ¸À«Äw. (zÉÃªÀ¸ÁÜ£À G½¹  
 ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÛ CzÉÃ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è zÉÃªÀ¸ÁÜ£À PÀlÖ®Ä ªÁUÁÝ£À)

 � CT® ¨sÁgÀvÀ «ÃgÀ±ÉÊªÀ ªÀÄºÁ¸À¨sÉ (j.), avÀæzÀÄUÀð f¯Áè PÀ«Än
 � ²æÃ ¹zÀÞUÀAUÁ »vÀgÀPÀëuÁ ¸À«Äw (PÉÃAzÀæ ¸À«Äw) ºÉÆÃgÁlPÁÌV  

 §AzsÀ£À- ©qÀÄUÀqÉ

¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ:
¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÀÄ

 � ‘d£ÀvÁ’ PÀ£ÀßqÀ ¢£À ¥ÀwæPÉ
 � ¥Éæ¸ï PÀè¨ï (avÀæzÀÄUÀð f¯Éè) 

±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæ:
 � ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨Á¥ÀÇf «zÁå¸ÀA¸ÉÜ (j.) zÁªÀtUÉgÉ. 
 � DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ À̧zÀ̧ ÀågÀÄ eÉ.eÉ.JA. ªÉÄrPÀ̄ ï PÁ É̄ÃdÄ, zÁªÀtUÉgÉ

§ºÀÄªÀÄÄT C.».²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä
¸ÁxÀðPÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ

dUÀªÀ£ÉßÃ vÀ£ÀßzÉAzÀÄ ¨sÁ«¹,
¸ÀªÀiÁdªÉÃ vÀ£Àß §AzsÀÄ-§¼ÀUÀªÉAzÀÄ,
zÉÃ±À ¸ÉÃªÉAiÉÄÃ F±À ¸ÉÃªÉAiÉÄAzÀÄ,
¸ÁévÀAvÀæ÷åPÁÌV ºÉÆÃgÁr, ¸ÁxÀðPÀ 

§zÀÄPÀ£ÀÄß ¨Á½, 
PÀ£ÀßqÁA¨ÉAiÀÄ PÀÄ®¥ÀÅvÀægÁV, 

¸Á«UÀAdzÀ ¸ÀvÁåUÀæ»AiÀiÁV,  
PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄzÀ ¥ÀÅ£Àgï 

¸ÁÜ¥À£ÁZÁAiÀÄðgÁV,
PÀ£ÀßqÀzÀ PÀtätÂ qÁ. gÁeï PÀÄªÀiÁgï 

CªÀgÀ ©qÀÄUÀqÉUÁV ¥ÁæuÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁr 
²ªÁ£ÀAzÀzÀ°è °Ã£ÀgÁzÀ «±ÁévÀä ²ªÁ£ÀAzÀ 
¸Áé«ÄAiÀÄªÀjUÉ £ÀªÉÆÃB £ÀªÀÄB

- dUÀ¢Ã±ï »gÉÃªÀÄoï, J.«. ±À²PÀ¯Á 

²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«ÄAiÀÄªÀjUÉ £ÀªÉÆÃB £ÀªÀÄB

£ÉÃvÁf ¸ÀÄ¨sÁµï ZÀAzÀæ ¨ÉÆÃ¸ï EªÀgÀ UÀgÀrAiÀÄ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ 
AiÉÆÃzsÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä.

PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄÆvï DQÖÃ«¸ïÖ GzÁÏl£ÉUÉ ±ÀgÀvï ZÀAzÀæ ¨ÉÆÃ¸ï EªÀgÀÄ 
zÁªÀtUÉgÉUÉ DUÀ«Ä¹zÁUÀ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä.

EA¢gÁUÁA¢ü ºÁUÀÆ r.zÉÃªÀgÁeï 
CgÀ¸ï CªÀgÉÆA¢UÉ 

CA¨ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É
²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä

PÁVð¯ï AiÉÆÃzsÀgÉÆA¢UÉ

J¸ï.¤d°AUÀ¥Àà CªÀgÉÆA¢UÉ

zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É

¥ÀæeÁ Ȩ́ÆÃ¶AiÀÄ°¸ïÖ ¥ÁnðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁjtÂ À̧̈ sÉ

  ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ
ºÉvÀÛªÀjUÉ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄUÀ£ÁV, ªÀÄqÀ¢UÉ M®«£À ¥ÀwAiÀiÁV,

ªÀÄPÀÌ½UÉ ªÀÄªÀÄvÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁV, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ ¦æÃwAiÀÄ CtÚ - 

vÀªÀÄä£ÁV,

PËlÄA©PÀjUÉ £ÉaÑ£À §AzsÀÄªÁV ¨Á½zÀ CªÀgÀ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀæeÉÕ

PÀvÀðªÀå ¥ÀæeÉÕ £ÀªÀÄUÉ fÃªÀ£À ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹, £ÀªÀÄä£ÀÄß

zsÀªÀÄð¥ÀxÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÉ CªÀgÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁV,

UÀÄgÀÄªÁV, vÀvÀézÀ²ðAiÀiÁV CªÀgÀ ¸À s̈ÀåvÉ, «ZÁgÀªÀAwPÉ, zÀAiÀiÁªÀAwPÉ,

£ÀqÉ - £ÀÄrªÀAwPÉ, £ÀAiÀÄ - «£ÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ zÁj ¢Ã¥ÀªÁUÀ°. |

£ÀÆgÀgÀ 

£É£À¥ÀÄ

ºÉÆÃgÁl.. ºÉÆÃgÁl.... ºÉÆÃgÁl.                                                                                                
s̈ÁgÀvÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åPÁÌV ºÉÆÃgÁl, PÀ£ÁðlPÀ 

KQÃPÀgÀtPÉÌ ºÉÆÃgÁl PÁ«ÄðPÀgÀ À̧ªÀÄ Ȩ́åUÀ½UÉ ºÉÆÃgÁl, 
UÉÃtÂ gÉÊvÀgÀ ºÀQÌUÁV ºÉÆÃgÁl, PÀÆqÀ® À̧AUÀªÀÄ 
PÉëÃvÀæPÁÌV ºÉÆÃgÁl, MAzÉÃ JgÀqÉÃ.. CxÀtÂ 
»gÉÃªÀÄoÀzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«ÄAiÀÄªÀgÀÄ 
²ªÀ¥ÀàAiÀÄå ºÁUÀÆ ¹zÀÝªÀÄä zÀA¥ÀwUÀ¼À 
¢éÃwAiÀÄ ¥ÀÄvÀægÁV d¤¹ zÉÃ±ÀPÁÌV, 
À̧ªÀiÁdPÁÌV, d£ÀgÀ C s̈ÀÄåzÀAiÀÄPÁÌV 

ºÉÆÃgÁqÀÄvÀÛ̄ ÉÃ G¹gÁrzÀªÀgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ 
EªÀgÀÄ PÁ®ªÁVzÀÆÝ £Àl¸ÁªÀð s̈ËªÀÄ qÁ. 
gÁeï CªÀgÀ ©qÀÄUÀqÉUÁV ªÀiÁrzÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è!

ºËzÀÄ J.JZï. ²ªÁ£ÀAzÀ¸Áé«Ä JAzÀgÉ JzÉUÁj-
PÉ. ¸ÁévÀAvÀæ÷å AiÉÆÃzsÀgÁV, gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÁV, 
¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÀPÀgÁV ºÉÆgÁlUÀ¼À°è ªÀÄÄ¼ÀÄV «Ä£ÀÄVzÀ  
zsÀÄæªÀvÁgÉ  zÉÃ±À ¸ÉÃªÉAiÉÄÃ F±À ¸ÉÃªÉ JAzÀ £ÀªÀÄä 
ºÉªÉÄäAiÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ.

1922gÀ ¸É¥ÀÖA§gï ºÀ¢ªÀÄÆgÀgÀAzÀÄ zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ°è 
d¤¹zÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À°èAiÉÄÃ 
¸ÁévÀAvÀæ÷å ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ. ªÀÄºÁvÀä 
UÁA¢üf, ¸ÀÄ¨sÁµï ZÀAzÀæ ¨ÉÆÃ¸ï, dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï 
£ÁgÁAiÀÄuï, gÁªÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ¯ÉÆÃ»AiÀiÁ ªÀÄÄAvÁzÀ 
ªÀÄºÀ¤ÃAiÀÄgÉÆqÀ£É ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÝ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä 
CªÀgÀzÀÄÝ UÀÄAqÉÃl£ÀÆß JzÀÄj¹zÀ UÀÄArUÉ. 1946gÀ°è  
DV£À ©ænÃµï ¸ÀPÁðgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀ°è UÀÄArPÀÌ®Ä 
DzÉÃ²¹vÀÄÛ. DzÀgÉ, F UÀAqÉzÉAiÀÄ ¸Áé«Ä zsÀÈwUÉqÀzÉ 
¨sÀÆUÀvÀgÁVzÀÄÝPÉÆAqÉÃ ¥ÉÇ°Ã¸ï oÁuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄwÛUÉ 
ºÁQ zsÀéA¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MAzÉÃ 
¢£ÀzÀ°è 27 oÁuÉUÀ¼À£ÀÄß zsÀéA¸À 
ªÀiÁrzÀ AiÉÆÃzsÀ F ²ªÁ£ÀAzÀ. 

£ÉÃvÁf ¸ÀÄ¨sÁµï ZÀAzÀæ ¨ÉÆÃ¸ÀgÀ 
UÀgÀrAiÀÄ°è ¥À¼ÀVzÀÝ ºÀÄ° EªÀgÀÄ. 
¨sÁgÀvÀPÉÌÃ ̧ ÁévÀAvÀæ÷å ¹PÀÌgÀÆ PÀ£ÀßrUÀjUÉ 
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄ¶×¬ÄAzÀ 
©qÀÄUÀqÉ ¹QÌgÀ°®è. DUÀ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ 
°§gÉÃµÀ£ï ºÉÆÃgÁlzÀ°è EªÀgÀÄ 
¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. 

D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EªÀjUÉ 
¥ÉÇ°Ã¸ÀgÀ UÀÄAqÉÃn£À UÁAiÀÄªÁVvÀÄÛ. 
CzÀÈµÀÖªÀ±Ávï ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ¢AzÀ 
¥ÁgÁzÀgÀÄ. gÁeÁåzÀåAvÀ EAvÀºÀ 
ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß¢AzÀ  
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ 
CRAqÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è °Ã£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. 
KQÃPÀgÀtzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀÝ 
±ÁAvÀªÉÃj UÉÆÃ¥Á® UËqÀjAzÀ 
¥Àæ¨sÁ«vÀgÁVzÀÝ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä 
CªÀgÀ ¸ÉÆÃ¶AiÀÄ°¸ïÖ ¥ÀPÀë¢AzÀ 
UÀÄwð¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.

£ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ²ªÁ£ÀAzÀ 
¸Áé«ÄAiÀÄÄªÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀæªÉÃ²¹ 
zÁªÀtUÉgÉ £ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV JgÀqÀÄ ¨Áj 
ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁVzÀÝgÀÄ. £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÆ DVzÀÝgÀÄ. 
EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÁ CzsÀåPÀëgÁVzÁÝUÀ PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À 
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è, GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀ¯É JvÀÄÛªÀ°è, £ÀUÀgÀzÀ 
¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄªÀ°è  UÀt¤ÃAiÀÄ 
PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ DyðPÀ 
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ¹ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ DyðPÀªÁV 
¸ÀzsÀÈqÀªÁVgÀÄªÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ£ÀÄß 

¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À 
¸ÀzÀ¸ÀågÁV «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÁV ¤¸ÁéxÀð 
¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÁÝgÉ.

PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À PÀÄjvÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°èAiÀÄÆ 
²ªÁ£ÀAzÀ ̧ Áé«ÄAiÀÄÄªÀgÀzÀÄÝ JwÛzÀ PÉÊ. 1948gÀ°èAiÉÄÃ 

®AqÀ£ï £À°è £ÀqÉzÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ«ÄðPÀ 
(I.C.F.T.U.) ¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ 
¥Àæw¤¢üAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. gÁdåzÀ 
ºÀ®ªÀÅ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À £ÁAiÀÄPÀvÀéªÀ£ÀÄß 
ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.
¥ÀwæPÁ gÀAUÀzÀ®Æè UÀÄwð¹PÉÆArzÀÝ 

EªÀgÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ JA§ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß 
¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DV£À avÀæzÀÄUÀð f¯Áè PÁAiÀÄð¤gÀvÀ 
¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ.

CT® ¨sÁgÀvÀ «ÃgÀ±ÉÊªÀ ªÀÄºÁ¸À¨sÁzÀ 
avÀæzÀÄUÀð f¯Áè WÀlPÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV PÁAiÀÄð 
¤ªÀð»¹zÀÝ ¸Áé«Ä zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæzÀ°èAiÀÄÆ 
¸ÀºÀ ¸ÀQæAiÀÄªÁVzÀÝgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀÄoÀzÀ°è 
¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀiÁzÀgÀÆ C°è EªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ.  
¥ÀAZÀ¦ÃoÀUÀ¼À°è MAzÁzÀ GdÓAiÀÄ¤ ¦ÃoÀzÀ 
¸ÀªÀÄ¸Éå EgÀ§ºÀÄzÀÄ CzÉÃ jÃw «gÀPÀÛ ªÀÄoÀUÀ¼À°è 
MAzÁzÀ vÀÄªÀÄPÀÆj£À ¹zÀÞUÀAUÁ ªÀÄoÀzÀ 
GvÀÛgÁ¢üPÁj ¸ÀªÀÄ¸Éå EgÀ§ºÀÄzÀÄ. C°èUÉ zsÁ«¹ 
d£ÀgÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¹ ̧ ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸ÀÄªÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR 
¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄÄ¼ÀÄUÀ°zÀÝ PÀÆqÀ® 
¸ÀAUÀªÀÄ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÀPÀÛgÉÆqÀ£É PÉÊ 
eÉÆÃr¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ¸À«ÄwAiÀÄ 
PÁAiÀiÁðzsÀåPÀëgÁV PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀ EªÀgÀÄ 
zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ°è 1958gÀ°è zsÀªÀÄðgÀvÀßPÀgÀ gÁd£ÀºÀ½î 
ªÀÄzÀÄÝgÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ 
¨Á¥ÀÇf «zÁå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. 
eÉ.eÉ.JA. ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃf£À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ 
¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ DVzÀÝgÀÄ. QæÃqÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæUÀ¼À°è 
PÉÊAiÀiÁr¹zÀÝ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä 1939gÀ°è £ÀqÉ¢zÀÝ zÀ¸ÀgÁ 
PÀ¯Á ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ CvÀÄÛ÷åvÀÛªÀÄ PÀ¯Á«zÀ 

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÀ½UÉ 
¯ÉPÀÌ«®è. gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ ºÁUÀÆ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ««zsÀ 
d£À ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹zÀ £ÉÃvÁgÀ EªÀgÀÄ. 
zÁªÀtUÉgÉ f¯ÉèAiÀiÁUÀ®Ä ¸ÀvÀvÀ 235 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® 
G¥À«¨sÁUÀ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zsÀgÀtÂ ªÀiÁrzÀ 

zÀÄjÃt £ÀªÀÄä ºÉªÉÄäAiÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ 
¸Áé«Ä.

ºÀ®ªÀÅ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À°è 
ºÀÆAPÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉ§Äâ° ²ªÁ£ÀAzÀ 
¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ¸ÀÄì JA§vÁÛzÀgÀÆ 
WÀfð¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ©nÖgÀ°®è. £Àl 
¸ÁªÀð¨sËªÀÄ qÁ. gÁeï PÀÄªÀiÁgï 
CªÀgÀ C¥ÀºÀgÀtªÁzÁUÀ ZÁªÀÄgÁd 
£ÀUÀgÀPÉÌ vÉgÀ½zÀÝgÀÄ. zÉÆqÀØUÁd£ÀÆjUÉ 
¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀºÀgÀt PÀÄjvÀ PÉ®ªÀÅ 
ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁr£À°è 
¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÀÝgÀÄ. 

zÀAvÀZÉÆÃgÀ «ÃgÀ¥Àà£ï ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ 
qÁ. gÁeï gÀªÀgÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ 
§gÀÄªÀ «±Áé¸ÀzÀ°èzÀÝgÀÄ. «ÃgÀ¥Àà£ï 
¨sÉÃn ªÀiÁqÀÄªÀ, ªÀÄ£ÀªÉÇ°¸ÀÄªÀ 
PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ZÀZÉðAiÀÄ°è  
vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. DUÀ EªÀgÀÄ ̈ sÁªÉÇÃzÉéÃUÀPÉÌ 
M¼ÀUÁzÁUÀ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁ¬ÄvÀÄ. 

CAzÀÄ 2000£ÉÃ E¸À« ¸É¥ÉÖA§gï 
ºÀ¢£ÉÊzÀgÀ gÁwæ. CzÀÄ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À 
ºÀÄ° ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä WÀfð¹zÀ 
PÉÆ£ÉAiÀÄ gÁwæ. 

1922gÀ ¸É¥ÉÖA§gï 13gÀAzÀÄ 
d¤¹zÀÝ EªÀgÀÄ EAzÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ E¢ÝzÀÝgÉ £ÀÆgÀÄ 
ªÀµÀð vÀÄA§ÄwÛvÀÄÛ. ºÉÆÃgÁlUÁgÀ£ÁV, ¸ÀAWÀlPÀ£ÁV, 
¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÀPÀ£ÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃvÁgÀ£ÁV ºÀ®ªÀÅ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è 
UÀt¤ÃAiÀÄªÁV UÀÄgÀÄw¹PÉÆArzÀÝ §ºÀÄªÀÄÄT F 
C.». ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«ÄAiÀÄªÀgÀ £É£À¥ÀÅ ¸ÀzÁ ºÀ¹gÀÄ. 
d£ÀªÀÄ£ÀzÀ°è fÃªÀAvÀªÁVgÀÄªÀ EªÀgÀ d£ÀÄªÀÄ¢£ÀzÀ 
±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀzÀAzÀÄ ¸Á«gÀzÀ ±ÀgÀtÄ.

- ¨sÀÄªÀ£ÉÃ±Àégï J.n.


