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ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 14 - ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನು್ನ 
ಕಡ್ಡಾಯಗೆೊಳಿಸುವ ಐತಿಹ್ಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನು್ನ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಬಸವರ್ಜ ಬೆೊಮ್ಮಾಯಿ 
ವಿರ್ನಸಭಯೆಲ್ಲಿಂದು ಪರಿಕಟಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ

ಜಡೆಿಎಸ್ ಶ್ಸಕ್ಂಗ  ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಕ ಹಚೆ್.ಡಿ. 
ಕುಮ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮತುತು ಆ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು 
ಶೊನ್ಯವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಣಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ ಪರಿಸ್ತುಪಿಸಿ, ಕನ್ಧಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 

ಸ್ಥಾನಮ್ನದ ಬಗೆಗೆ ಸಕ್ಧಾರ ತನ್ನ ಬದ್ಧತಯೆನು್ನ 
ತೆೊೇರಿಸಬೆೇಕಂೆದು ಆಗರಿಹಸಿದರು. 

ಈ ಸಂದರಧಾದಲ್ಲಿ ಮರೆ್ಯ ಪರಿವೆೇಶಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತಿರಿಯವರು, ಪರಿಸಕತು ವಿರ್ನಮಂಡಲ ಅಧಿವೆೇಶನ 
ದಲೆಲಿೇ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನು್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೆೊಳಿಸುವ 
ಸಂಬಂಧ ಮಸೊದಯೆನು್ನ ಮಂಡಿಸುವುದ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿ 
ದರು. ಈ ಮಸೊದಯೆ ಮೊಲಕ ಎಲ ಲ್ಿ  ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಕನ್ನಡವನು್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೆೊಳಿಸುವ 

ಆಡಳಿತದಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಕಡಾಡಾಯ

ಬೆಟಟ ಕುರುಬ ಎಸ್ .ಟಿ.ಗೆ ಸೆೇಪನಾಡೆ
ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 14 – ಕನ್ಧಾಟಕದ ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ 

ಜನ್ಂಗ ಸೆೇರಿದಂತೆ 12 ಜ್ತಿಗಳನು್ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ವಗಧಾಕೆಕೆ ಸೆೇಪಧಾಡೆ ಮ್ಡಲು ಕೆೇಂದರಿ ಸಂಪುಟ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಧಾರಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಪರಿರ್ನ ಮಂತಿರಿ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 

ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ 
ಸಮುದ್ಯವನು್ನ ಎಸ್.ಟಿ. ಪಟಿ್ಟಗೆ ಸೆೇರಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಕನ್ಧಾಟಕದ ಚ್ಮರ್ಜನಗರ, ಕೆೊಡಗು, 
ಮೈಸೊರು ಜಿಲೆಲಿಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ ಜನ್ಂಗ 
ನೆಲೆಸಿತುತು.  ಕ್ರಣ್ಂತರಗಳಿಂದ ಈ 

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು, ಸೆ.14- ಪಟ್ಟಣದ ನಿೇರ್ವರಿ 
ಇಲ್ಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ಮದಲ ಬ್ರಿಗೆ 
ಪರಿತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದದಾ ಹಂದೊ ಮಹ್ಗಣಪತಿಯ ವಿಸಜಧಾನೆ 
ಬುಧವ್ರ ವೆೈರವದೆೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು.

ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮುಖ ಬೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ  
ಶೆೊೇಭ್ಯ್ತೆರಿಗೆ ಅಪ್ರ ರಕತು ಸ್ಗರ ಸ್ಕ್್ಷಯ್ಯಿತು. 
ಮರವಣಿಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲ್ ಮೇಳಗಳು ಹ್ಗೊ ಡಿಜೆ 
ಸಂಗಿೇತ ಮರಗು ತಂದವು. ಪರಿತೆ್ಯೇಕ ಟ್ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಛತರಿಪತಿ ಶಿವ್ಜಿ ಮಹ್ರ್ಜ್, ಶಿರಿೇರ್ಮ ಮತುತು ವಿೇರ 
ಸ್ವಧಾರ್ ಕರ್ ಭ್ವಚಿತರಿಗಳಿದದಾವು.

2 ಟ್ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿದದಾ ಬೃಹತ್ ಡಿಜೆಗಳ ಸಂಗಿೇತಕೆಕೆ 
ಮ್ಜಿ ಶ್ಸಕ ಬ.ಪಿ.ಹರಿೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಿ ಬಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹನಗವ್ಡಿ ವಿೇರೆೇಶ್, ಜಿ.ಪಂ. ಮ್ಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ದ 
ಬ.ಎಂ.ವ್ಗಿೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ನ್ಗೆೇಂದರಿಪ್ಪ, ಬಜೆಪಿ 
ಮುಖಂಡ ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ ಪೂಜ್ರ್, ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ 
ಮುಖಂಡ ಹ್ಗೊ ಸಮ್ಜ ಸೆೇವಕ ನಂದಿಗ್ವಿ 
ಶಿರಿೇನಿವ್ಸ್ ಹ್ಗೊ ಸ್ವಿರ್ರು ಯುವಕರು ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಮಹಳೆಯರೊ ನೃತ್ಯ ಮ್ಡಿ ಸಂರರಿಮಿಸಿದರು.

ಮರವಣಿಗೆ ಎಸ್ ಬಐ ಬ್್ಯಂಕ್ ಬಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಸದ 

ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದೆದಾೇಶವಾರ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ, ಮಹ್ಗಣಪತಿಗೆ 
ಮ್ಲ್ಪಧಾಣೆ ಮ್ಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸವಾಲ್ಪ ಹೆೊತುತು 
ಟ್ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಗಿದರು.

ರಟಕೆಳದ ಚಂಡೆವ್ದ್ಯ ಮತುತು ಪುತೊತುರಿನ ಡೆೊಳುಳು 
ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.ಬ್ಯಿಯಲ್ಲಿ ಡಿೇಸೆಲ್ 
ತುಂಬಕೆೊಂಡು ಬೆಂಕ್ ಹತಿತುಸುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲಲಿರ ಮೈ 
ನವಿರೆೇಳೆಸಿತು. ಶೆೊೇಭ್ಯ್ತೆರಿ ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ 
ಬಹುತೆೇಕ ವತಧಾಕರು ಸವಾಯಂ ಪೆರಿೇರಿತರ್ಗಿ ಅಂಗಡಿ - 
ಮುಂಗಗೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ಬಂದ್ ಮ್ಡಿ ಬೆಂಬಲ ನಿೇಡಿದರು.

ಮುಂಜ್ಗರಿತ್ ಕರಿಮವ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ಲ್ 
- ಕ್ಲೆೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನಿೇಡಲ್ಗಿತುತು. ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇಡಿೇ ಹರಿಹರ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮ್ರ್ಟ 
ನಿಷೆೇಧ ಮ್ಡಲ್ಗಿತುತು.

ಮರ್್ಯಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂರವ್ದ ಮರವಣಿಗೆ 
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ರಸೆತು, ಸಂತೆ ರಸೆತು, ಬನಿ್ನಕಟೆ್ಟ, ಅಜ್ದ್ ನಗರ 
ಸಕಧಾಲ್, ಜಿಗಳಿ ಸಕಧಾಲ್, ಪೆೇಟೆ ಬೇದಿ, ಹಳೆೇ ಊರು, 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಠ್ಣೆ ಮುಂಭ್ಗದ ರಸೆತು ಮೊಲಕ ರದ್ರಿ 
ಚ್ನಲ್ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ರ್ತಿರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮ್ರಿಗೆ 
ರದ್ರಿ ಚ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂದೊ ಮಹ್ಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ 

ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಿಸಜಧಾನೆ ಮ್ಡಲ್ಯಿತು.
ಮರವಣಿಗೆ ಉದದಾಕೊಕೆ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಉಪಹ್ರ, ಮಜಿಜಿಗೆ, 

ಪ್ನಕ, ಹಣುಣು ಮತುತು ಚಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಸೆ್ನೇಹ ಬಳಗದಿಂದ 
5 ಸ್ವಿರ ಲ್ಡು ಉಂಡೆ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುಖ್ಯ 
ವೃತತುದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕಲ್ ಷ್ಪ್ ರ್ಜಿೇವ್, ರಂಗನ್ಥ್ 
ಗುಪ್ತು, ತಳಸದ ಸಂತೆೊೇಷ್, ಬಂಗ್ರದ ಅಂಗಡಿ 
ರಮೇಶ್, ಪೊಲ್ೇಸ್ ಸಂತೆೊೇಷ್, ಗಿರಿೇಶ್, ಕಲೆಮಾೇಶ್, 
ತಳಸದ ರರತ್, ಕುಂಬಳೂರು ಶರಣ್ ಮತಿತುತರರು ಸೆೇರಿ 
ಉಪಹ್ರದ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮ್ಡಿದದಾರು.

ಬಿಗಿ ಬೆಂದೊೇಬಸ್್ತ : ಎಸಿ್ಪ ಸಿ.ಬ.ರಿಷ್ಯಂತ್, ಎಎಸಿ್ಪ 
ಬಸರಗಿ, ಎಎಸಿ್ಪ ಕನಿ್ನಕ್ ಸಿಕ್ರಿೇವ್ಲ್, ಡಿಆರ್ ಡಿವೆೈಎಸಿ್ಪ 
ಹಂಡಸಘಟಿ್ಟ ಪರಿಕ್ಶ್, ಸಿಪಿಐ ಸತಿೇಶ್ ಕುಮ್ರ್, 
ತಿಮಮಾಣಣು, ಜಗದಿೇಶ್, ಪಿಎಸ್ಐ ರವಿಕುಮ್ರ್ ಅವರುಗಳ 
ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ 300 ಕೊಕೆ ಹೆಚುಚು ಪೊಲ್ೇಸ್ ಸಿಬ್ಂದಿಗಳು 
ಬಗಿ ಬಂದೆೊೇಬಸ್ತು ಕೆೈಗೆೊಂಡಿದದಾರು.

ತಹಶಿೇಲ್ದಾರ್ ಡ್. ಬ.ಎಂ.ಅಶವಾತ್ಥಾ, 
ಉಪತಹಶಿೇಲ್ದಾರ್ ಆರ್.ರವಿ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್್ಯಧಿಕ್ರಿ 
ಸುರೆೇಶ್ ಹ್ಗೊ ಸಿಬ್ಂದಿ ವಗಧಾದವರು ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಭ್ಗವಹಸಿದದಾರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ರಸೆತು 

ಮ್ಗಧಾವನು್ನ ಬದಲ್ವಣೆ ಮ್ಡಿದದಾರಿಂದ ವ್ಹನ 
ಸವ್ರರಿಗೆ ಕ್ರಿಕ್ರಿ ಉಂಟ್ಯಿತು. 

ಹಂದೊ ಮಹ್ಗಣಪತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಯರೆೇಚಿಕಕೆನಹಳಿಳು ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮ್ಜಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಮಂಜುನ್ಥ್ ಪಟೆೇಲ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್್ಯಂಕ್ 
ಮ್ಜಿ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪ್ಪ, ರೆೈಸ್  ಮಿಲ್ 
ಮ್ಲ್ೇಕ ಯಕಕೆನಹಳಿಳು ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ, ಮುದೆೇಗೌಡರಿ 
ತಿಪೆ್ಪೇಶ್ , ಕೆ.ಜಿ. ವಿೇರಣಣು ಗೌಡುರಿ, ಬ.ವಿೇರಯ್ಯ, ಡ್.ಬ. 
ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ , ಬಂಗ್ರದ ಅಂಗಡಿ ರ್ಜು, ನಿಟೊ್ಟರಿನ 
ಶಿವ್ಜಿ ಪ್ಟಿೇಲ್, ಯಲವಟಿ್ಟಯ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, 
ಜಿಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ರ ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗೆರೆ ರ್ಜಣಣು, 
ತ್.ಗ್ರಿ. ಬಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಂಡಸಘಟಿ್ಟ ಲ್ಂಗರ್ಜ್, ತ್.
ಪಂ. ಮ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐರಣಿ ಅಣಣುಪ್ಪ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ್ದ 
ಗೌಡರಿ ಮಂಜಣಣು, ಬೆಣಣುಹಳಿಳು ಸಿದೆದಾೇಶ್, ಬ.ಮಂಜುನ್ಥ್, 
ಭೆೊೇವಿಶಿವು, ಶಬ್ೇರ್ ಖ್ನ್, ರುಸುತುಂ, 
ಭೆೊೇವಿಕುಮ್ರ್, ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗ್ಧರ್, ಬ.ಸುರೆೇಶ್, 
ಓ.ಜಿ.ಕುಮ್ರ್, ಜಿಗಳೆೇರ ಹ್ಲೆೇಶಪ್ಪ, ಪಿ.ಆರ್.ರ್ಜು, 
ಎ.ಕೆ.ಲೆೊೇಕೆೇಶ್, ಹುಳಳುಳಿಳು ಸಿದೆದಾೇಶ್, ಪಿ.ಹೆಚ್.
ಶಿವಕುಮ್ರ್, ಕುಂಬಳೂರು ವ್ಸು, ಜಿಗಳಿಯ 
ಬಳಸನೊರು ಚಂದರಿಪ್ಪ, ಜಿ.ಪಿ.ಹನುಮಗೌಡ, ಎನ್.
ಎಂ.ಪ್ಟಿೇಲ್, ಹ್ಲ್ವ್ಣದ ಮೇಹನ್, ಹರಳಹಳಿಳು 
ರಂಗನ್ಥ್, ಕೆೊಮ್ರನಹಳಿಳುಯ ಐರಣಿ ಮಹೆೇಶವಾರಪ್ಪ, 
ಹನುಮಂತ, ಜಿ.ಸುನಿೇಲ್, ಆದ್ಪುರ ವಿೇರೆೇಶ್, 
ಭೇಮಪ್ಪ, ದೆೊರೆ, ಓ.ಜಿ.ಧನು, ಕೆ.ಸಿ.ಚಿದ್ನಂದ, 
ರಮಧಾಳಿಳು ಮಂಜು, ಕೆೊಮ್ರನಹಳಿಳು ವಿಜೆಜಿೇಶ್, ಕೆ.ಎನ್.
ಹಳಿಳು ನ್ಗನಗೌಡ, ಕುಂಬಳೂರಿನ ಅಶೆೊೇಕ್, ನಿರಂಜನ್ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇನೊ್ನ ಅನೆೇಕರು ಭ್ಗವಹಸಿದದಾರು.

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 15, 20222

ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾಧೆಂಜಲ್

ಅಶ್ವಿನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.)

ಅಶ್ವಿನಿ ಆಯುವೆೇನಾದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜು ಮತು್ತ ಪಿ.ಜಿ.ಸೆೆಂಟರ್
ಬಾತ್ ಕೆರೆ ಎದುರು, ಪಿ.ಬಿ.ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಡಾ|| ಜಿ.ಬಿ.ರವಿೇೆಂದ್ರರಾಥ್,   ಡಾ|| ಸುರೆೇಶ್ ಅೆಂಬರ್ ಕರ್
ಡಾ|| ಕೆ.ಜಿ.ಚೆಂದ್ರಪ್ಪ,          ಡಾ|| ಎನ್.ಆರ್. ಶೆಂಕರ್ ರಾರಾಯಣ್    

ಡಾ|| ಮೃತು್ಯೆಂಜಯ ಎನ್.ಹಿರೆೇಮಠ, 
ಪಾ್ರೆಂಶುಪಾಲರು ಮತು್ತ ಬೊೇಧಕ-ಬೊೇಧಕೆೇತರ ಸಿಬ್ೆಂದಿ ವಗನಾ

ದಿನ್ಂಕ : 13.09.2022 ರ 
ಮಂಗಳವ್ರದಂದು ನಿಧನರ್ದ  

ಶಿಕ್ಷಣ ಪೆರಿೇಮಿ, 
ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿಶವಾವಿದ್್ಯನಿಲಯದ ರೊವ್ರಿ, 

ವಿರ್ನ ಪರಿಷತ್ ಮ್ಜಿ ಸದಸ್ಯರು 
ಹ್ಗೊ ಹರಿಯ ಚೆೇತನ  

ಶಿ್ರೇ ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ 
ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ

ಇವರ ಆತಮಾಕೆಕೆ ಶ್ಂತಿ ಕೆೊೇರುತ್ತು, ಅವರ 
ಕುಟುಂಬಕೆಕೆ ದುಃಖವನು್ನ ರರಿಸುವ ಶಕ್ತು 

ಕೆೊಡಲೆಂದು ಆ ದೆೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಧಾಸುತೆತುೇವೆ.

ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಾವನಾಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶಿರಿೇ ಅಫರಿೇಜ್  ಬನ್  ಮಹಮಮಾದ್  ರಫೇಕ್  ಸ್ಬ್ , ವಯಸುಸು 45 

ವಷಧಾ ವ್ಸ : 3ನೆೇ ಕ್ರಿಸ್ , ಶಿವನಗರ ದ್ವಣಗೆರೆ, ಮಬೆೈಲ್  ಸಂಖೆ್ಯ 
97405 90776, ನ್ನು ಸ್ವಧಾಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಮೊಲಕ ನಿೇಡುವ ಪರಿಕಟಣೆ 
ಏನೆಂದರೆ, ನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ದಿನ್ಂಕ 7.9.2022 ರಂದು ಪಿ.ಬ 
ರಸೆತುಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆೊೇರ್ಧಾ  ಹತಿತುರ, ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸಿತುಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿನ್ಂಕ : 28.11.2011ರ ನೆೊೇಂದ್ಯಿತ ದ್ನಪತರಿ, 
ಸದರಿ ದ್ನ ಪತರಿದ ನೆೊೇಂದಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ DVG-1-091520-2011-12 
ಹ್ಗೊ ನ್ನು ಖ್ತೆ ಹೆೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ .ಡಿಎಫ್ .ಸಿ ಬ್್ಯಂಕ್ ನ ಪ್ಸ್ ಬುಕ್  
ಮತುತು ಚೆಕಕೆಬುಕಕೆನು್ನ ಕಳೆದುಕೆೊಂಡಿರುತೆತುೇನೆ ಹ್ಗೊ ನ್ನು ದ್ವಣಗೆರೆಯ 
ಬಡ್ವಣೆ ಪೊಲ್ೇಸ್  ಠ್ಣೆಯಲ್ಲಿ Onlineನಲ್ಲಿ ದೊರನೊ್ನ ಸಹ 
ದ್ಖಲ್ಸಿರುತೆತುೇನೆ ಹ್ಗೊ ಸದರಿ ದ್ಖಲೆಗಳು ಯ್ರಿಗ್ದರೊ ಸಿಕ್ಕೆದದಾಲ್ಲಿ 
ನನ್ನ ವಿಳ್ಸಕ್ಕೆಗಲ್ೇ ಅಥವ್ ನನ್ನ ಮಬೆೈಲ್  ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಕರೆ ಮ್ಡಿ 
ತಿಳಿಸತಕಕೆದೆದಾಂದು ಈ ಮೊಲಕ ನ್ನು ಸ್ವಧಾಜನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಕಟಣೆ ಮೊಲಕ 
ವಿನಂತಿಸುತೆತುೇನೆ.
ದ್ವಣಗೆರೆ
ದಿನ್ಂಕ : 15.9.2022 ಶಿ್ರೇ ಅಫ್ರೇಜ್ 

ಹಿೆಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತ್ ಶೊೇಭಾಯಾತೆ್ರಗೆ ಜನ ಸಾಗರ

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ಮ್ಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕ್ಜುಧಾನ್ ಅವರ 55ನೆೇ ಹುಟು್ಟ 

ಹಬ್ದ ಪರಿಯುಕತು ಜಿಪಂ. ಮ್ಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ. ನ್ಗೆೇಂದರಿಪ್ಪ ವಕ್ೇಲರ 
ಬಳಗದಿಂದ ರಕತುದ್ನ ಶಿಬರವನು್ನ ಇಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 9 ಕೆಕೆ ತ್ಲೊಲಿಕು ಕಚೆೇರಿ 
ಯ ಪಕಕೆದ ಹಳೆ ಸಕ್ಧಾರಿ ಆಸ್ಪತೆರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏಪಧಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ � ದಿರಾಚರಣೆ
ವೃತಿತು ನಿರತ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ � ಅಸೆೊೇಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ 

ಕೆೊೇಟೆ ಬಡ್ವಣೆಯ ಓಂಕ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ � ದಿನ್ಚರಣೆ 
ಯನು್ನ ಇಂದು ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳುಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಸೆೊೇಸಿ 
ಯೇಷನ್ ಪರಿರ್ನ ಕ್ಯಧಾದಶಿಧಾ ಕೆ.ಬ. ರ್ಜಶೆೇಖರ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಬೆಳಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫಕ್ಕೆೇರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಮುಂಭ್ಗದಿಂದ 
ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಸಂಜೆ ಓಂಕ್ರ ಮಠದ ಸಭ್ಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ವೆೇದಿಕೆಯ ಕ್ಯಧಾಕರಿಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ಎಂ.ಜೆ.
ಎಫ್. ಪೊರಿಫೆಸರ್ ಬ.ಬ. ನಂದ್್ಯಲ್, ಗೌರವ ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ಚಿತರಿಕಲ್ 
ಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್. ಶಿವಕುಮ್ರ, ಭ್ಗವಹಸಲ್ದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಸೆೊೇಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಪಿ. ನ್ಗರ್ಜ್ 
ವಹಸಲ್ದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷತ್ ಡಿ ಪ್ಟಿೇಲ್ ಮತುತು ಪರಿಸನ್ನ ಟಿ., ಕಟ್ಟಡ ಮೇಸಿತುರಿ 
ಮಲಕನಗೌಡ, ಬಡಗಿ ಅಬುದಾಲ್ ರೆಹಮ್ನ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿಗೆ 
ಪರಿತಿಭ್ ಪುರಸ್ಕೆರ ನಿೇಡಲ್ಗುತತುದೆ.

ಹಿಜಾಬ್ ಕಾರಣದಿೆಂದ ಎಷುಟ 
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟಿಟದಾದಾರೆ ?

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 14 – ಹಜ್ಬ್ ಕ್ರಣದಿಂದ್ಗಿ ಎಷು್ಟ 
ವಿದ್್ಯರ್ಧಾಗಳು ಕನ್ಧಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೆ ಬಟು್ಟ ಹೆೊೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ 
ಬಗಗೆೆ ಯ್ವುದ್ದರೊ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕ್ - ಅಂಶ ಇದೆಯೇ ? ಎಂದು 
ಸುಪಿರಿೇಂ ಕೆೊೇರ್ಧಾ ಪರಿಶಿ್ನಸಿದೆ. ಕನ್ಧಾಟಕ ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಧಾ ಹಜ್ಬ್ 
ಕುರಿತು ತಿೇಪುಧಾ ನಿೇಡಿದ ನಂತರ ಎಷು್ಟ ವಿದ್್ಯರ್ಧಾಗಳು ಶ್ಲೆಗಳಿಂದ 

ಹೆೊರ ಬದಿದಾದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಮ್ಹತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನ್್ಯಯ 
ಮೊತಿಧಾಗಳ್ದ ಹೆೇಮಂತ್ ಗುಪತು ಹ್ಗೊ ಸುರ್ಂಶು ಧುಲ್ಯ್ ಅವರನು್ನ 
ಒಳಗೆೊಂಡ ಪಿೇಠ ಪರಿಶಿ್ನಸಿದೆ. ಹಜ್ಬ್ ವಿಷಯದ ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್್ಯರ್ಧಾಗಳು, 
ಅದರಲೊಲಿ ವಿದ್್ಯರ್ಧಾನಿಯರು ಶ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆೊರ ಹೆೊೇಗುತಿತುದ್ದಾರೆ ಎಂದು 
ಹರಿಯ ವಕ್ೇಲ ಹುಜೆಫ್ ಅಹಮದಿ ಸುಪಿರಿೇಂ ಕೆೊೇರ್ಧಾ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 
ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಧಾ ತಿೇಪಿಧಾನ ನಂತರ 17 ಸ್ವಿರ ವಿದ್್ಯರ್ಧಾಗಳು ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಿಂದ ಹೆೊರ 
ಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಸೆ್ನೇಹತರೆೊಬ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 14 - ಕಳೆದ ಆಗಸ್್ಟ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು 
ಹಣದುಬ್ರ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಶೆೇ.12.41ಕೆಕೆ 
ಇಳಿಕೆಯ್ಗಿದೆ. ಉತ್್ಪದನ್ ವಸುತುಗಳು ಹ್ಗೊ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ 
ಪರಿಮ್ಣ ಕಡಿಮಯ್ಗಿರುವುದೆೇ ಇದಕೆಕೆ ಕ್ರಣ.

ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ರ ಇಳಿಕೆಯ್ಗಿದದಾರೊ ಸಹ, ಕಳೆದ 17 
ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎರಡಂಕ್ಯ ಮಟ್ಟದಲೆಲಿೇ ಇದೆ.

ಆಗಸ್್ಟ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ರ ಹಣದುಬ್ರ ಶೆೇ.12.37ಕೆಕೆ  
ಹೆಚ್ಚುಗಿದೆ. ಇದೆೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ರಫ್ತು ಶೆೇ.1.62ರಷು್ಟ ಹೆಚ್ಚುಗಿ 
33.92 ಶತಕೆೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 

ಆಮದು ಸಹ ಶೆೇ.37.28ರಷು್ಟ ಹೆಚ್ಚುಗಿ 61.9 ಶತಕೆೊೇಟಿ 
ಡ್ಲರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವ್್ಯಪ್ರಿ ಕೆೊರತೆ 27.98 ಶತಕೆೊೇಟಿ 
ಡ್ಲರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ರ 
11 ತ್ೆಂಗಳಲ್ಲೆಯೇ ಕಡಿಮೆ

ಇಸ ಲ್ಿಮ್ಬ್ದ್, ಸ.ೆ 14 - ಪರಿವ್ಹ ಪಿೇಡಿತವ್ಗಿ ರುವ ಪ್ಕ್ಸ ತ್ುನದಲ್ಲಿ 
ತಿೇವರಿ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸೆ್ಯ ಉಲ್ಣಿಸಲ್ದ ೆಎಂದು ರಡೆ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮತಿತುತರ ೆಸಂಸೆಥಾಗಳು 
ತಿಳಿಸಿವ.ೆ ಪರಿವ್ಹಕೆಕೆ ಮುಂಚಯೆೇ ಪ್ಕ್ಸ ತ್ುನದಲ್ಲಿ ಶೆೇ.43ರಷು್ಟ ಜನರು ಆಹ್ರ 
ಅರದರಿತಯೆಲ್ಲಿದದಾರು.

ಪರಿವ್ಹದಿಂದ್ಗಿ 21 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರ ೆ ಬಳೆ ೆ ಜಲ್ವೃತಗೆೊಂಡಿದ.ೆ 
ಶೆೇ.65ರಷು್ಟ ಅಕ್ಕೆ ಹ್ಗೊ ಗೆೊೇಧಿಯ ಮೇಲ ೆಮಳ ೆಪರಿಣ್ಮ ಬೇರಿದ.ೆ 7.33 
ಲಕ್ಷ ಜ್ನುವ್ರುಗಳು ಸತಿತುವ ೆಎಂದು ಅಂತರರ್ಷ್ಟರಿೇಯ ರಡೆ್ ಕ್ರಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ

ಪರಿವ್ಹದಿಂದ ಕೃಷ ವಲಯದ ಮೇಲ ೆಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿರುವ ಹನೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ 
ಪ್ಕ್ಸ ತ್ುನಕೆಕೆ ಬಂೆಬಲ ನಿೇಡುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಸೆುವುದ್ಗಿ ವಿಶವಾಸಂಸೆಥಾಯ 
ಆಹ್ರ ಮತುತು ಕೃಷ ಸಂಘಟನಯೆ ಪರಿರ್ನ ಕ್ಯಧಾದಶಿಧಾ ಕೊ್ಯ ಡೆೊಂಗು್ಯ 
ಹೆೇಳಿದ್ದಾರ.ೆ ಪ್ಕ್ಸ ತ್ುನದ ಸ್ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ತುತುಧಾ ನರೆವಿಗ್ಗಿ ವಿಶವಾ ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ಸಂಘಟನಯೆು ಕೆೇಂದರಿವಂದನು್ನ ತರೆದೆಿದ.ೆ

ಪ್ಕ್ಸ ತ್ುನದಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ಗಿರುವ ಪರಿವ್ಹದಿಂದ್ಗಿ 22 ರಿಂದ 30 
ಶತಕೆೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್ ಗಳವರಗೆ ೆ ನಷ್ಟವ್ಗಿರಬ ಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಧಾಕ 
ಪರಿಣಿತರು ಅಂದ್ಜಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ

ಪಾಕ್ ನಲ್ಲೆ ಹಸಿವು ಸಮಸೆ್ಯ ಉಲ್ಣ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 14- ವಿದ್್ಯರ್ಧಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿೇಡ್ ಮನೆೊೇಭ್ವ ಹ್ಗೊ 
ನ್ಯಕತವಾದ ಗುಣಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಿೇಡೆಗಳು ಸಹಕ್ರಿಯ್ಗಿವೆ 
ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಧಾನಿವ್ಧಾಹಕ ಅಧಿಕ್ರಿ ಡ್.ಎ. 
ಚನ್ನಪ್ಪ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿೇಡ್ಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪದವಿ ಪೂವಧಾ 
ಕ್ಲೆೇಜುಗಳ ಜಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕ್ರಿೇಡ್ಕೊಟಕೆಕೆ ಚ್ಲನೆ 
ನಿೇಡಿ ಅವರು ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ಕ್ರಿೇಡೆಗಳಿಂದ ಉತತುಮ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಧ್ಯ ಮತುತು ವ್ಯಕ್ತುಯ 
ಜಿೇವನೆೊೇತ್ಸುಹಕೆಕೆ ಪೆರಿೇರಣೆ ನಿೇಡುತತುದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪದವಿ ಪೂವಧಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖೆ ಉಪನಿದೆೇಧಾಶಕ ಎಂ. ಶಿವರ್ಜ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಕ್ರಿೇಡ್ಪಟುಗಳು ಕ್ರಿೇಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಸುವ್ಗ 
ತಿೇಪುಧಾಗ್ರರನು್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕ್ಣುವ ಜೆೊತೆಗೆ ಅವರು ನಿೇಡುವ 
ತಿೇಪಿಧಾಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಂದರು.

ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆ ಮ್ಜಿ ಮೇಯರ್ ಅಶಿವಾನಿ ಪರಿಶ್ಂತ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ,  ಕ್ರಿೇಡೆಯಿಂದ ಮ್ನಸಿಕ ಮತುತು ದೆೈಹಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ವೃದಿ್ಧಯ್ಗುತತುದೆ. ಇತಿತುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಬೆೈಲ್ ಗೆೇಮ್ ಗಳಿಗೆ ಮ್ರು 
ಹೆೊೇಗಿರುವ ಯುವ ಜನತೆ ಕ್ರಿೇಡ್ಂಗಣಕೆಕೆ ಬಂದು ಕ್ರಿೇಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಭ್ಗವಹಸುವಂತೆ ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರಧಾದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂವಧಾ ಕ್ಲೆೇಜುಗಳ ಪ್ರಿಚ್ಯಧಾರು, 
ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ಧಿಕ್ರಿಗಳು, ಕ್ರಿೇಡ್ಪಟುಗಳು ಭ್ಗವಹಸಿದದಾರು.

ವಿದಾ್ಯರ್ನಾಗಳಲ್ಲೆ ರಾಯಕತ್ವ ಗುಣ 
ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲೆ ಕ್ರೇಡೆಗಳು ಸಹಕಾರಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ, ಸೆ. 14 - ಇತಿತುೇಚಿನ ಮಳೆ 
ಆರಧಾಟಕೆಕೆ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು 
ಹ್ನಿಯ್ಗಿ, ನಷ್ಟವುಂಟ್ಗಿದುದಾ, ರೆೈತರು 
ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುರವಿಸುವಂತ್ಗಿದುದಾ, 
ಅಲಲಿದೆೇ ಕೆಲ ಮನೆಗಳು ನೆಲಸಮವ್ಗಿ 
ಜನರು ಸೊರು ಕಳೆದುಕೆೊಂಡು ಬದುಕು 
ಅತಂತರಿವ್ಗಿದೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ದ್ಗಿನಕಟೆ್ಟ 
ಗ್ರಿಮ ಪಂಚ್ಯತಿ ವ್್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿನ 
ಯಲೆೊೇದಹಳಿಳು ಗ್ರಿಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಕರ್ದ ಎ.ಆರ್. 
ನ್ಗಪ್ಪ ಅವರ ವ್ಸದ ಮನೆಯು ನಿರಂತರ 
ಮಳೆಯಿಂದ್ಗಿ ನೆಲಕುಕೆರಿಳಿದೆ. ಹಲವು ವಷಧಾಗಳ 
ಹಂದೆ ಕೆಂಪು ಮಣುಣು, ಕಲುಲಿಗಳಿಂದ ನಿಮಿಧಾಸಲ್ಗಿದದಾ 

ಹಂಚಿನ ಮನೆಯು ಮಳೆಯ ಅವ್ಂತರಕೆಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವ್ರ ರ್ತಿರಿ ನ್ಗಪ್ಪ ಮತುತು 
ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇಲಲಿದಿದದಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ 
ಮೇಲ್ಚುವಣಿ ಮತುತು ಗೆೊೇಡೆ ನೆಲಸಮವ್ಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ 
ವಶ್ತ್ ಯ್ವುದೆೇ ಸ್ವು, ನೆೊೇವು ಸಂರವಿಸಿಲಲಿ.

ಚನ್ನಗಿರಿ : ಮಳೆಗೆ ಹೆೆಂಚಿನ ಮರೆ ರೆಲಸಮ

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ
ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು 
ತೆಂದ ಕಲಾ ಮೆೇಳಗಳು

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೆೇತ್

ಪಶುಪ್ಲನ್ ಮತುತು 
ಪಶುವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸೆೇವ್ ಇಲ್ಖೆಯ 
ವತಿಯಿಂದ ಪಶು ಆಸ್ಪತೆರಿ ಆವರಣದ 
ಲ್ಲಿರುವ ಪಶುಪ್ಲನ್ ಮತುತು ಪಶು 
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ತರಬೆೇತಿಯಲ್ಲಿ ರೆೈತರಿಗೆ 
ಪಶುಸಂಗೆೊೇಪನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ 
ಕುರಿತು ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬರ ನಡೆಯ 
ಲ್ದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 
23 ರವರೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಹೆೈನುಗ್ರಿಕೆ, 
ಕುರಿ ಮತುತು ಮೇಕೆ ಸ್ಕ್ಣಿಕೆ ಬಗೆಗೆ 
ತರಬೆೇತಿ ಕ್ಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ತಲ್ 
25 ಜನರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲ್ಗು 
ತತುದೆ. ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪಕ್ಧಾಸುವ 
ದೊರವ್ಣಿ : 08192-233787.

ಜಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಹತ್ಯ ಪರಿಷತುತು ಹ್ಗೊ 
ಲಯನ್ಸು  ಕಲಿಬ್  ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿದ್್ಯನಗರ ಇವರ 
ಜಂಟಿ ಆಶರಿಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರತ ರತ್ನ ಸರ್  ಎಂ. 
ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯನವರ ಜನಮಾ ದಿನದ ಅಂಗವ್ಗಿ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್  ದಿನ್ಚರಣೆ ಹ್ಗೊ ಭ್ರತ 
ರತ್ನ ಡ್. ಸವಧಾಪಲ್ಲಿ ರ್ಧಕೃಷಣುನ್ ರವರ ಜನಮಾ 
ದಿನ್ಚರಣೆ ಅಂಗವ್ಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ್ಚರಣೆಯನು್ನ 
ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಕೆಕೆ ತರಳಬ್ಳು ಬಡ್ವಣೆಯ ಶರಣ 
ಮ್ಗನೊರು ಬಸಪ್ಪ ಸಭ್ಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳುಲ್ಗಿದೆ. 

ಶರಣ ಮ್ಗನೊರು ಬಸಪ್ಪ ಪಬಲಿಕ್  ಟರಿಸ್್ಟ ನ ಗೌರವ 
ಕ್ಯಧಾದಶಿಧಾ ಎಂ.ಬ. ಸಂಗಮೇಶವಾರ ಗೌಡರು ಉದ್ಘಾಟಿ 
ಸಲ್ದುದಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಜಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಹತ್ಯ ಪರಿಷತಿತುನ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ. ವ್ಮದೆೇವಪ್ಪ ವಹಸುವರು. ಮುಖ್ಯ 
ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ಕೆೇಂದರಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಂಘಟನ್ 

ಕ್ಯಧಾದಶಿಧಾ ಜಿ. ರುದರಿಯ್ಯ ಆಗಮಿಸುವರು. 
ಉಪನ್್ಯಸವನು್ನ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್  ಹೆಚ್ .
ವಿ. ಮಂಜುನ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯ 
ಕುರಿತು ಹ್ಗೊ ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿಶವಾವಿದ್್ಯನಿ 
ಲಯದ ಸಹ್ಯಕ ಪ್ರಿರ್್ಯಪಕ ಡ್. 
ಭೇಮ್ಶಂಕರ್  ಜೆೊೇಷ ರ್ರ್ಕೃಷಣುನ್  ಕುರಿತು 

ಉಪನ್್ಯಸ ನಿೇಡುವರು.
ಇದೆೇ ಸಂದರಧಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಿಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್  

ಎಲ್ .ಎಸ್ . ಪರಿರುದೆೇವ್ , ವಿಶ್ರಿಂತ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪ್ರ್್ಯಯ 
ಎಸ್ .ಆರ್ . ಶಿರಗಂಬ ಇವರನು್ನ ಈ ಸಂದರಧಾದಲ್ಲಿ 
ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಗುವುದು.  ಲಯನ್ಸು  ಕಲಿಬ್  ವಿದ್್ಯನಗರದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ. ದಿಳ್ಯಪ್ಪ, ಲಯನ್ಸು  ಮ್ಜಿ ರ್ಜ್ಯಪ್ಲರ್ದ 
ಹೆಚ್ .ಎನ್. ಶಿವಕುಮ್ರ್ , ಎ.ಆರ್ . ಉಜಜಿನಪ್ಪ, ಗೌರವ 
ಉಪಸಿಥಾತರಿರುತ್ತುರೆ.

ನಗರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಕಸಾಪದಿೆಂದ 
ಇೆಂಜಿನಿಯರ್�, ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿರಾಚರಣೆ  ರ್ಣೆೇಬೆನೊ್ನರು, ಸೆ.14- ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆೊಂಡ 

ಹಂದೊ ಗಣಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದ ಅಶೆೊೇಕ ಸಕಧಾಲ್ ನಲ್ಲಿನ 
ವಿರ್ಟ ಹಂದೊ ಸಭ್ದ ಗಣಪತಿ ವಿಸಜಧಾನೆಯ ಶೆೊೇಭ್ 
ಯ್ತೆರಿಯು ಇಂದು ಮರ್್ಯಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ  ಶ್ಸಕ ಅರುಣ 
ಕುಮ್ರ್  ಪೂಜ್ರ ಅವರಿಂದ ವಿಗರಿಹದ ವ್ಹನ ಟ್ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 
ಚ್ಲನೆಯಂದಿಗೆ ಪ್ರಿರಂರಗೆೊಂಡಿತು.

ಡೆೊಳುಳು, ಸಮ್ಮಾಳ, ಹಲಗೆ ಒಳಗೆೊಂಡ ಹತ್ತುರು ಜ್ನಪದ 
ಕಲ್ತಂಡಗಳು,  ಜ್ಂಜ್ ಮುಂತ್ದ ವ್ದ್ಯ ತಂಡಗಳು, 
ಗೆೊಂಬೆರ್ರಿಗಳ ನೃತ್ಯ, ಸದ್ಧಾರ್ ವಲಲಿರಭ್ಯಿ ಪಟೆೇಲ್, 
ಸ್ವಕಧಾರ್  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾ ಯೇಧ ಹ್ಗೊ ಸಂಘ 
ಪರಿವ್ರದ ಮುಖಂಡರುಗಳನು್ನ ಹೆೊತತು ಆಟೆೊೇರಿಕ್್ಷಗಳು, 
ಜೆೊತೆಗೆ ಯುವ ಶಕ್ತುಯನು್ನ ಉನ್ಮಾದಗೆೊಳಿಸುವ ಕೆರಿೇನ್ ನಲ್ಲಿನ 
ಡಿಜೆಯಂದಿಗೆ ಕುಣಿಯುವ ಕಲ್ರಸಿಕರು ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡು ಯ್ತೆರಿ 
ಪಲ್ಧಾಂಗುದದಾದಷ್ಟತುತು.

ಅಶೆೊೇಕ ಸಕಧಾಲ್ ನಿಂದ ಪೊೇಸ್್ಟ  ಸಕಧಾಲ್, ಸಂಗಮ 
ಸಕಧಾಲ್, ಕುಂಬ್ರ ಓಣಿ, ದೆೊಡಡಾಪೆೇಟೆ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸೆತು, ಗೌಳಿಗಲ್ಲಿ, 
ದರಗ್ ಸಕಧಾಲ್, ಕುರುಬಗೆೇರಿ ಕ್ರಿಸ್, ಹಳೆ ಪಿ ಬ ರಸೆತು , 

ಕೆೊೇರ್ಧಾ, ಬಸ್ ನಿಲ ದ್ಾಣ, ಕೆ ಇ ಬ ಗಣೆೇಶ ಗುಡಿ ಎದುರಿನಿಂದ 
ಆಗಮಿಸಿದ ಯ್ತೆರಿ ನಗರದ ಹೆೊರವಲಯ ಎನ್. ವಿ. 
ಚಹ್ದಂಗಡಿಗೆ ಮುಕ್ತುಯಗೆೊಂಡ ನಂತರ ಹರಿಹರದ 
ತುಂಗರದ್ರಿ ನದಿಗೆ ಬಂದು ವಿಗರಿಹದ ವಿಸಜಧಾನೆ ನಡೆಯಿತು.

    ಶ್ಸಕರ ಜೆೊತೆ ಮುಖಂಡರುಗಳ್ದ ಎಸ್.ಎಸ್.
ರ್ಮಲ್ಂಗಣಣುನವರ, ಚೆೊೇಳಪ್ಪ ಕಸವ್ಳ, ಭ್ರತಿ ಜಂಬಗಿ, 
ಸೆೊೇಮನಗೌಡ ಗೌಡಶಿವಣಣುನವರ, ಮಂಜುನ್ಥ 
ಗೌಡಶಿವಣಣುನವರ, ಗಿೇತ್ ಜಂಬಗಿ, ಮಂಗಳಗೌರಿ ಪೂಜ್ರ, 
ಪರಿಕ್ಶ ಪೂಜ್ರ, ಪರಮೇಶ ಗೊಳಣಣುನವರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಕಬ್್ರ, ಬಸವರ್ಜ ಹುಲಲಿತಿತು, ಶಿವಕುಮ್ರ ನರಸಗೆೊಂಡರ, 
ರ್ಯಪ್ಪ ಮ್ಕನೊರ, ರೊಪ್ ಬ್ಕಳೆ  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಿರ್ರು 
ಗಣೆೇಶನ ರಕತುರು ಯ್ತೆರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡಿದದಾರು.

ಶಿವ್ಜಿ ಮರ್ಠ ಸಮ್ಜ, ಹಲಗೆೇರಿ ಅಭಮ್ನಿಗಳು 
ನಡೆಸಿದ, ಮರವಣಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮ್ಗಧಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ 
ಸಂತಪಧಾಣೆ , ಪರಮೇಶ ಗೊಳಣಣುನವರ ಬ್ಳೆಹಣುಣು ವಿತರಣೆ, 
ಸಂಘಟನೆಯ ನಿೇರಿನ ಪ್ಕೆರ್ ವಿತರಣೆ ಯ್ತೆರಿಯಲ್ಲಿನ 
ರಕ್ತುದಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತು ತುಂಬುತಿತುದದಾಂತೆ ಕ್ಣುತಿತುತುತು.

ವಿರಾಟ ಹಿೆಂದೂ ಗಣಪತ್ ವಿಸಜನಾರೆ : ಡಿಜೆಯೆಂದಿಗೆ ಮೆಂದೆದದಾ ಭಕ್ತರು

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರು

ಹೆೊನ್್ನಳಿ, ಸೆ.14- ಸೆೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 14ರ 
ದಿನವನು್ನ ಹಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಿಸುವ ಮೊಲಕ  
ಪ್ರಿದೆೇಶಿಕ ಭ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನ್್ಯಯ ಮ್ಡಿದಂ 
ತ್ಗುತಿತುದೆ ಎಂದು ಕನ್ಧಾಟಕ ಪರಿದೆೇಶ 
ಜನತ್ದಳ (ಜ್ತ್ಯತಿೇತ) ಪಕ್ಷದ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿೇರೆೇಶ್ ಹನಗವ್ಡಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಬುಧವ್ರ ತ್ಲೊಲಿಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ 

ಕ್ಯಧಾಕತಧಾರು  ಕನ್ನಡನ್ಡಿನಲ್ಲಿ  ಹಂದಿ ದಿವಸ್ 
ಆಚರಿಸುತಿತುರುವುದು ಖಂಡಿಸಿ, ಪರಿತಿರಟನೆ  
ನಡೆಸಿ ಕಂದ್ಯ ಇಲ್ಖೆ ಶಿರಸೆತುೇದ್ರ್ 
ಹೆೇಮ್ವತಿ ಮೊಲಕ ಸಕ್ಧಾರಕೆಕೆ ಮನವಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ನ್ಡಿನ ಭ್ಷೆ, ಕನ್ನಡಕೆಕೆ ಸುಮ್ರು 2 
ಸ್ವಿರಕೊಕೆ ಹೆಚಿಚುನ ಇತಿಹ್ಸವಿದೆ. ಆದರೆ  

ಹಂದಿ ಭ್ಷೆಗೆ ಕೆೇವಲ ನ್ಲುಕೆ ನೊರು 
ವಷಧಾಗಳ ಇತಿಹ್ಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

ಕನ್ಧಾಟಕ ರ್ಜ್ಯವು ಕನ್ನಡ, ಕೆೊಂಕಣಿ, 
ತುಳು, ಕೆೊಡವ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತುರು ಭ್ಷೆಗಳ 
ತವರೊರ್ಗಿದುದಾ,  ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ 
ಹೆೊಂದಿರುವ  ಈ ರ್ಜ್ಯವೆೇ ಒಂದು ಅದುಭುತ 
ಪರಿಪಂಚ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯರೊಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 
ಸಂಬಂಧವೆೇ ಇಲಲಿದ ಭ್ಷೆ ಹಂದಿ ದಿವಸ್ 
ಆಚರಣೆ ಸರಿಯಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದರಧಾದಲ್ಲಿ ತ್ಲೊಲಿಕು ಜೆಡಿಎಸ್ 
ಕ್ಯ್ಧಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬ.ಜಿ.ಶಿವಮೊತಿಧಾಗೌಡ, 
ಮಹಳ್ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಚಿೇಲೊರು ಪ್ವಧಾತಿ ದೆೇವರ 
ಹೆೊನ್್ನಳಿ ರಮೇಶ್, ಸುಭ್ಷ್  ಬಳೆಳುೇಶವಾರ, 
ಮೇಹನ್, ಎ.ಕೆ.ಕರಿಯಪ್ಪ, ರಮೇಶ್, 
ಧನಂಜಯ ಮತಿತುತರರು ಇದದಾರು. 

ಹಿೆಂದಿ ದಿವಸ್ : ಹೊರಾ್ನಳಿಯಲ್ಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್  ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಸುಪಿ್ರೇೆಂ 
ಕೊೇರ್ನಾ 
ಪ್ರಶೆ್ನ



ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.14- ಹಂದಿ ದಿವಸ್ 
ಎಂಬ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಸೃಷ್ಟಸಿ ದೆೇಶದ 
ಸ್ವಿರ್ರು ಪ್ರಿದೆೇಶಿಕ ಭ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮೇಸ 
ಮ್ಡುತಿತುರುವುದ್ಗಿ ಆರೆೊೇಪಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ಇಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಉತತುರ ವಿರ್ನಸಭ್ 
ಕೆ್ಷೇತರಿದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿತಿರಟನೆ 
ನಡೆಸಲ್ಯಿತು. 

ಉಪವಿಭ್ಗ್ಧಿಕ್ರಿಗಳ ಕಚೆೇರಿ ಮುಂ 
ಭ್ಗ ಜಮ್ಯಿಸಿದದಾ ಪರಿತಿರಟನ್ಕ್ರರು, 

ರ್ಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯ್ವುದೆೇ 
ಕ್ರಣಕೊಕೆ ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ಧಾರ ಹಂದಿ ದಿವಸ್  
ಆಚರಣೆ ಮ್ಡಬ್ರದೆಂದು ಆಗರಿಹಸಿ 
ಉಪವಿಭ್ ಗ್ಧಿಕ್ರಿ ಮುಖ್ಂತರ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಹಂದಿನಿಂದಲೊ ಭ್ರತ ಸಕ್ಧಾರವು 
ಕುತಂತರಿದಿಂದ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 14ರ ದಿನವನು್ನ 
ಹಂದಿ ದಿವಸ್  ಎಂಬ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಸೃಷ್ಟಸಿ 
ದೆೇಶದ ಸ್ವಿರ್ರು ಪ್ರಿದೆೇಶಿಕ ಭ್ಷೆಗಳಿಗೆ 

ಮೇಸ ಮ್ಡುತಿತುದೆ. 
400 ವಷಧಾಗಳ ಇತಿಹ್ಸವಿರುವ ಹಂದಿ 

ಭ್ಷೆಯ ಹಬ್ ಮ್ಡುವವರಿಗೆ 2500 ವಷಧಾ 
ಇತಿಹ್ಸವಿರುವ ಕನ್ನಡ ನೆನಪಿಗೊ 
ಬರುವುದಿಲಲಿವೆೇ? ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ ಲ್ಿ 
ಮಹ್ಪರಿರ್ನ ಕ್ಯಧಾದಶಿಧಾ ಜೆ. 
ಅಮ್ನುಲ ಲ್ಿ ಖ್ನ್ ಪರಿಶಿ್ನಸಿದರು.

ಭ್ರತವು ಸ್ವಿರ್ರು ಭ್ಷೆ, ಉಪ 
ಭ್ಷೆಗಳನು್ನ ಒಳಗೆೊಂಡ 560ಕೊಕೆ ಹೆಚುಚು 

ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಒಪಿ್ಪ ಸೆೇರಿದ ಮತುತು ಸ್ಮ್ಜಿಕ, 
ಸ್ಂಸಕೆಕೃತಿಕವ್ಗಿ ಭನ್ನ ಆಚರಣೆ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಒಕೊಕೆಟ.

 ಕೆೇವಲ ಒಂದು ಭ್ಷೆಯನು್ನ ಮ್ತರಿವೆೇ 
ಮರೆಸುವ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 14 ರಂದು ಭ್ರತ 
ಒಕೊಕೆಟ ಸಕ್ಧಾರದ ಪ್ರಿಯೇಜಿತ 
ಕ್ಯಧಾಕರಿಮವ್ದ ಹಂದಿ ದಿವಸವನು್ನ 
ಕನ್ಧಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒತ ತ್ುಯಪೂವಧಾಕವ್ಗಿ 
ಆಚರಿಸುವುದು ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ಧಾರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ 
ಮ್ಡುವ ಅನ್್ಯಯವ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ 
ಉತತುರ ವಿರ್ನಸಭ್ ಕೆ್ಷೇತರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ತಿ 
ಶಂಕರ್ ಅಸಮ್ರ್ನ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ಪರಿತಿರಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ ಲ್ಿಧ್ಯಕ್ಷ 
ಬ. ಚಿದ್ನಂದಪ್ಪ, ಜಿಲ ಲ್ಿ ಕ್ಯ್ಧಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. 
ಗಣೆೇಶ್ ದ್ಸಕರಿಯಪ್ಪ, ರ್ಜ್ಯ ಕ್ಯಧಾದಶಿಧಾ 
ಟಿ. ಅಜಗೆರ್, ಮುಖಂಡರ್ದ ಕ್ರಣ್ ಹುಲಮಾನಿ, 
ಮನೊಸುರ್ ಅಲ್, ಸಯ್ಯದ್ ಫಕೃದಿದಾೇನ್, 
ಚಂದರಿಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹ ಮೊತಿಧಾ, ರವಿೇಂದರಿ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭ್ಗವಹಸಿದದಾರು.
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ಪಣಜಿ, ಸ.ೆ 14 - ಗೆೊೇವ್ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ನ ಎಂಟು 
ಶ್ಸಕರು ಬುಧವ್ರ ಬಜಪೆಿಗ ೆ ಸೆೇರಿಕೆೊಂಡಿದ್ದಾರ.ೆ 
ಮ್ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ದಿಗಂಬರ ಕ್ಮತ್ ಸಹ 
ಪಕ್್ಷಂತರ ಮ್ಡಿದವರಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿದುದಾ, ಇದರೆೊಂದಿಗೆ 
40 ಸದಸ್ಯರ ವಿರ್ನಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 
ಮೊವರು ಉಳಿದಂತ್ಗಿದ.ೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಪರಿಮೇದ್ ಸ್ವಂತ್ ಹ್ಗೊ 
ರ್ಜ್ಯ ಬಜಪೆಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದ್ನಂದ ಶೆೇರ್ ತನವ್ಡೆ 
ಅವರ ಉಪಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಶ್ಸಕರು ಬಜಪೆಿ 
ಸೆೇರಿದ್ದಾರ.ೆ

ಗೆೊೇವ್ದಿಂದ §ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಛೆೊೇಡೆೊೇ¬ ಯ್ತೆರಿ 
ಆರಂರವ್ಗಿದ ೆ ಎಂದು ಸ್ವಂತ್ ಹೆೇಳಿದ್ದಾರ.ೆ 
ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ನ್ಯಕ ರ್ಹುಲ್ ಗ್ಂಧಿ ಅವರು 
ಕನ್್ಯಕುಮ್ರಿಯಿಂದ ಭ್ರತ್ ಜೆೊೇಡೆೊೇ 
ಪ್ದಯ್ತೆರಿ ಆರಂಭಸಿರುವ ಹನೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ 
ರಿೇತಿ ಲೆೇವಡಿ ಮ್ಡಿದ್ದಾರ.ೆ

ಈ ಹಂದ ೆ2019ರಲ್ಲಿ ಹತುತು ಶ್ಸಕರು ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ 
ತೆೊರದೆು ಬಜಪೆಿ ಸೆೇರಿದದಾರು.

ಈ ವಷಧಾ ಮ್ಚ್ಧಾ ನಲ್ಲಿ ನಡದೆ ವಿರ್ನಸಭ್ 
ಚುನ್ವಣಯೆಲ್ಲಿ ಬಜಪೆಿ 20 ಶ್ಸಕರು ಗದೆಿದಾದದಾರು. 
ಈಗ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯ 11ರಿಂದ ಮೊರಕೆಕೆ 
ಇಳಿದಿದ.ೆ

ಕ್ಮತ್, ಮೈಖಲೆ್ ಲೆೊೇಬೆೊೇ, ದಲೆ್ಲ 
ಲೆೊೇಬೆೊೇ, ರ್ಜೆೇಶ್ ಫಲ್ ದಸ್ಯಿ, ಕೆೇದ್ರ್ 
ನ್ಯಕ್, ಸಂಕಲ್ಪ ಅಮೇಂಕರ್, ಎಲ್ಕೆೊಸು ಸಕೆೆವಾೈರ್ 

ಮತುತು ರುಡ್ಲ್ಫ್ ಫನ್ಧಾಂಡಿೇಸ್ ಅವರು ಬಜಪೆಿಗೆ 
ಸೆೇರಿದವರ್ಗಿದ್ದಾರ.ೆ

ಇದಕೊಕೆ ಮುಂಚ ೆ ನಡದೆ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ಶ್ಸಕ್ಂಗ 
ಪಕ್ಷದ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷವನು್ನ ಬಜಪೆಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ೇನ 
ಮ್ಡಲು ನಿಣಧಾಯ ಜ್ರಿಗ ೆ ತರಲ್ಗಿತುತು ಎಂದು 
ಲೆೊೇಬೆೊೇ ಹೆೇಳಿದ್ದಾರ.ೆ 

ಈ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ಂಗೆರಿಸ್ ನ ಮೊವರು ಶ್ಸಕರ್ದ 
ಯುರಿ ಅಲಮೆ್ವೇ, ಅಲೆೊ್ಟನ ೆ ಡಿಕೆೊಸ್ಟ ಹ್ಗೊ 
ಕ್ಲೆೊಧಾಸ್ ಅಲೆವಾೇರಸ್ ಫರೆಿೇರ್ ಉಪಸಿಥಾತರಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎಂದೊ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ

ನಂತರ ಪತರಿಕತಧಾರೆೊಂದಿಗ ೆ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಸ್ವಂತ್ , ಬಜಪೆಿ ಶ್ಸಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 28ಕೆಕೆ 
ಏರಿಕಯೆ್ಗಿರುವ ಹನೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ 
ಪುನರ್ ರಚನಯೆ ಬಗೆಗೆ ಇನೊ್ನ ಯ್ವುದೆೇ ನಿರ್ಧಾರ 
ತಗೆದೆುಕೆೊಂಡಿಲಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರ.ೆ ಬಜಪೆಿ ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ 
28 ಶ್ಸಕರನು್ನ ಹೆೊಂದಿದ ೆ ಹ್ಗೊ ಒಟು್ಟ 33 
ಶ್ಸಕರ ಬಂೆಬಲ ಪಡದೆಿದ ೆಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ

ಗೊೇವಾದಿೆಂದ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ 
ಛೊೇಡೊೇ ಆರೆಂಭ  

ಎೆಂದ ಸಿಎೆಂ ಸಾವೆಂತ್ 

ಮ್ಯಕೆೊಂಡ,ಸೆ.14- ವಿರ್ನ 
ಸಭ್ ಕೆ್ಷೇತರಿದ ಕೆೇಂದರಿಬಂದುವ್ಗಿರುವ 
ಮ್ಯಕೆೊಂಡವನು್ನ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಕೆೇಂದರಿವನ್್ನಗಿ ಮ್ಡುವಂತೆ ತ್ಲೊಲಿಕು ಹೆೊೇರ್ಟ 
ಸಮಿತಿ ಮತುತು ಪುರ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಕ್ರಿಯ್ಶಿೇಲ ವೆೇದಿಕೆ 
ಒತ್ತುಯಿಸಿದವು.

ಹುಂಡೆೇಕ್ರ್ ಸಮಿತಿ, ಗದಿದಾ ಗೌಡರ ಮತುತು ವ್ಸು 
ದೆೇವರ್ವ್ ಅವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೇಖವ್ಗಿದದಾರೊ 
ಸಹ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಗಿದೆ. ವರದಿ ಕಸದ ಬುಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿ 
ಕೆೊಳೆಯುತಿತುದೆ. ಜನಪರಿತಿನಿಧಿಗಳ ತಿೇವರಿ ಅಲಕೆ್ಷ ಮತುತು 
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತುಯ ಕೆೊರತೆ ಇದಕೆಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿರ್ನಸಭ್ 

ಚುನ್ವಣೆಯ ಮುಂಚಿತವ್ಗಿ 
ಮ್ಯಕೆೊಂಡವನು್ನ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಕೆೇಂದರಿವ ನ್್ನಗಿ ಮ್ಡಬೆೇಕು. 

ಇಲಲಿದಿದದಾರೆ ಚುನ್ವಣೆ ಬಹಷ್ಕೆರ ಮ್ಡಲ್ಗುವುದು 
ಎಂದು ಎಚಚುರಿಕೆ ನಿೇಡಲ್ಯಿತು.     

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ಸಿತುರಿ, ಬ.ಕೆ.ಬೇರಪ್ಪ, ಗುಡುಲಿ 
ತಿಪೆ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ಜಿ.ರುದೆರಿೇಶ್, ಅಣಬೆೇರು 
ಕುಮ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಹಂಡಸಕಟೆ್ಟ ಹರಿಜನರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, 
ರ್ಮಚಂದರಿಪ್ಪ, ಸ್ರ್ಯದ ವಿಜಯಣಣು, ಭ್ಗವವಾರ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ದೆೊಡಡಾ ಮ್ಗಡಿ ನ್ಗರ್ಜ ನ್ಯಕೆ, 
ಗುಂಡಣಣು ನ್ಯಕೆ, ಈಶಣಣುಚ್ರ್, ಕ್ಡಪ್ಪಳ ನ್ಗರ್ಜ್, 
ಗಂಟಪ್ಪಳ ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು. 

ತಾಲೂಲೆಕು ಕೆೇೆಂದ್ರ ಆಗದಿದದಾರೆ ಚುರಾವಣೆ ಬಹಿಷಾ್ಕರ

ಗೊೇವಾ: ಎೆಂಟು ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ

ಹಿೆಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆ : ನಗರದಲ್ಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

IN THE COURT OF THE PRINCIPAL 
SENIOR CIVIL JUDGE, AT DAVANAGERE

C.Mis. No. 16 / 2021
Petitioners  : Smt. Jamuna and others,    V/s
Respondents  : Smt. Geetha and others, 
Proposed Respondent No.9(a): 
  Sri. K. Harish S/o Late. K. Divakar Naik, 
  Aged 44 years, Door No. 566A/1, Sharada Nilaya   
  Near HKR Circle, Nittuvalli, DAVANAGERE.
Proposed Respondent No.9(b):
  Sri. K. Girish S/o Late. K. Divakar Naik,  
  Aged 42 years, Door No. 566A/1, Sharada Nilaya   
  Near HKR Circle, Nittuvalli, DAVANAGERE.
Proposed Respondent No.9(c):
  Sri. K. Mahesh, S/o Late. K. Divakar Naik,  
  Aged 40 years, Door No. 566A/1, Sharada Nilaya   
  Near HKR Circle, Nittuvalli, DAVANAGERE.
Proposed Respondent No.9(d): 
  Kum. K. Shwetha, D/o Late. K. Divakar Naik, 
  Aged 38 years, Door No. 566A/1, Sharada Nilaya   
  Near HKR Circle, Nittuvalli, DAVANAGERE.

	 Whereas	the	above	named	petitioners	have	filed	the	above	petition	for	
correction	of	the	typographical	error	which	has	occurred	in	the	preliminary	
decree	 drawn	 by	 the	 Hon'ble	 Court	 in	 pursuance	 of	 the	 judgment	 and	 
decree	passed	by	the	judgment	and	decree	passed	in	O.S.	109/2014	on	
18-02-2016.	 During	 the	 pendency	 of	 the	 petition,	 Divakar	 Naik	 passed	
away.	Therefore,	the	above	application	is	filed	to	implead	the	above	named	
proposed	respondents	9(a)	to	9(d)	on	record	to	continue	the	proceedings.	
Since	all	of	you	avoided	the	service	of	the	notice	of	the	application	sent	
through Hon'ble Court and also by registered post with acknowledgement 
due,	the	notice	of	the	application	is	issued	by	paper	publication.
	 Wherefore,	all	of	you	are	hereby	called	upon	to	take	notice	to	appear	 
in	 the	above	case	on	23rd	day	of	September	2022	at	11.00	A.M.	either	
personally	or	through	an	advocate,	failing	which	all	further	proceedings	will	
take place in your absence.
	 Given	 under	 my	 hand	 and	 seal	 on	 14th	 day	 of	 September	 2022	 at	 
Davanagere.

NOTICE OF THE APPLICATION FILED UNDER ORDER-1, 
RULE 10(2) CIVIL PROCEDURE CODE BY 

SUBSTITUTED SERVICE BY PAPER PUBLICATION.

By	order	of	the	court,
Chief Ministerial Officer, 

Principal Senior Civil Judge 
and CJM Court, Davanagere.

Davangere.
Date: 14/09/2022

J.N. Vasanth Kumar
Advocate	for	Petitioner

IN THE COURT OF THE PRINCIPAL 
SENIOR CIVIL JUDGE, AT DAVANAGERE

FDP 20 / 2017
Petitioners : Smt. Jamuna and others,   V/s
Respondents : Smt. Geetha and others,
Proposed Respondents 9(a) (i):
  Sri. K. Harish S/o Late. K. Divakar Naik, 
  Aged 44 years, Door No. 566A/1, Sharada Nilaya   
  Near HKR Circle, Nittuvalli, DAVANAGERE.
Proposed Respondents 9(a) (ii): 
  Sri. K. Girish S/o Late. K. Divakar Naik, 
  Aged 42 years, Door No. 566A/1, Sharada Nilaya   
  Near HKR Circle, Nittuvalli, DAVANAGERE.
Proposed Respondents 9(a)(iii): 
  Sri. K. Mahesh S/o. Late. K. Divakar Naik, 
  Aged 40 years, Door No. 566A/1, Sharada Nilaya   
  Near HKR Circle, Nittuvalli, DAVANAGERE.
Proposed Respondents 9(a) (iv): 
  Kum. K. Shwetha, D/o Late. K. Divakar Naik,   
  Aged 38 years, Door No. 566A/1, Sharada Nilaya   
  Near HKR Circle, Nittuvalli, DAVANAGERE.

	 Whereas	the	above	named	petitioners	have	filed	the	above	petition	for	
drawing	up	of	the	final	decree	in	pursuance	of	the	judgment	and	decree	
passed	 in	 O.S.	 109/2014	 on	 18-02-2016.	 During	 the	 pendency	 of	 the	 
petition,	Divakar	Naik	passed	away.	Therefore,	the	above	applications	are	
filed	to	bring	the	above	named	proposed	respondents	9(a)	(i)	to	9(a)	(iv)	on	
record	to	continue	the	proceedings.	Since	all	of	you	avoided	the	service	of	
the	 notice	 of	 the	 applications	 sent	 through	 Hon'ble	 Court	 and	 also	 by	 
registered	post	with	acknowledgement	due,	the	notice	of	the	applications	
are issued by paper publication.
	 Wherefore,	all	of	you	are	hereby	called	upon	to	take	notice	to	appear	in	
the	 above	 case	 on	 23rd	 day	 of	 September	 2022	 at	 11.00	A.M.	 either	 
personally	or	through	an	advocate,	failing	which	all	further	proceedings	will	
take place in your absence. 
	 Given	 under	 my	 hand	 and	 seal	 on	 14th	 day	 of	 September	 2022	 at	 
Davangere

NOTICE OF THE APPLICATIONS FILED UNDER ORDER-22, 
RULE 4 CIVIL PROCEDURE CODE, ORDER-22, RULE 9 CIVIL 
PROCEDURE CODE AND SECTION 5 OF THE LIMITATION 
ACT BY SUBSTITUTED SERVICE BY PAPER PUBLICATION.

By	order	of	the	court,
Chief Ministerial Officer, 

Principal Senior Civil Judge 
and CJM Court, Davanagere.

Davangere.
Date: 14/09/2022

J.N. Vasanth Kumar
Advocate	for	Petitioner

ಚೆನೆ್ನೈ, ಸೆ. 14 - ತಮಿಳು 
ನ್ಡಿನ ತಿರುಚೆಂದುರೆೈ ಇಡಿೇ ಹಳಿಳು 
ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದುದಾ ಎಂದು 
ಆದೆೇಶ ಹೆೊರಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಈ ಆದೆೇಶದಿಂದ್ಗಿ, ಈ 
ಗ್ರಿಮದಲ್ಲಿರುವ 1,500 
ವಷಧಾಗಳ ಹಳೆಯ ಸುಂದರೆೇಶವಾರ 
ದೆೇವ್ಲಯವೂ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ 
ವ್್ಯಪಿತುಗೆ ಬರಲ್ದೆ. ಪರಿಸಿದ್ಧ ಶಿರಿೇರಂಗಂ ದೆೇವ್ಲಯದ 
ಹಲವ್ರು ಸಂಪರಿದ್ಯಗಳು ಸುಂದರೆೇಶವಾರ 
ದೆೇವ್ಲಯದ ಜೆೊತೆ ಬೆಸೆದುಕೆೊಂಡಿವೆ ಎಂದು 
ಗ್ರಿಮಸಥಾರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಳಿಳುಯ ರ್ಜಗೆೊೇಪ್ಲ್ ಎಂಬುವವರು 
ತಮಮಾ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆಂದು 1 ಎಕರೆ ಜಮಿೇನು 
ಮ್ರಲು ಮುಂದ್ಗಿದದಾರು. ಆಗ, ಇಡಿೇ ಗ್ರಿಮ 
ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದುದಾ ಎಂದು ಆದೆೇಶ ಹೆೊರಡಿ 
ಸಿರುವುದು ಬೆಳಕ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಮಿೇನು ಮ್ರಬೆೇ 
ಕ್ದರೆ ಮದಲು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ 
ಪಡೆಯಬೆೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ರ್ಜಗೆೊೇಪ್ಲ್ ಅವರ ಆಸಿತುಯಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಿದೆೇ, 
ಇಡಿೇ ಗ್ರಿಮವೆೇ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೆೇರಿರುವುದ್ಗಿ 
ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಹೇಗ್ಗಿ ಗ್ರಿಮದ ಯ್ರೆೇ ಆಗಲ್ 
ಆಸಿತು ಮ್ರಬೆೇಕ್ದರೆ ಚೆನೆ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ವಕ್ಫ್ 
ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಗ್ರಿಮಸಥಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಗ್ರಿಮಸಥಾರು ಜಿಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ 
ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಿಮದಲ್ಲಿ 1927-28ರ ನಂತರ 
ಯ್ವುದೆೇ ಮುಸಿಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಇರುವ 
ದ್ಖಲೆಗಳಿಲಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯು ತಿರಿಚಿಯಲ್ಲಿರುವ 

12 ನೆೊೇಂದಣ್ಧಿಕ್ರಿಗಳ 
ಕಚೆೇರಿಗಳಿಗೆ 20 ಪುಟಗಳ ಪತರಿ 
ಬರೆದಿದುದಾ, ತಿರುಚೆಂದುರೆೈ ಹಳಿಳು 
ಅಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಿದೆೇ, ಹಲವ್ರು 
ಆಸಿತುಗಳು ತನಗೆ ಸೆೇರಿದುದಾ ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಳಿಳುಯಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಿದೆೇ, 
18 ಹಳಿಳುಗಳಲೊಲಿ ಸಮಸೆ್ಯ ಉಂಟ್ 
ಗಿದೆ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಂದನು್ನ ನಿೇಡಿರುವ 
ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು, ನೆೊೇಂದಣ್ಧಿಕ್ರಿಯ 
ತಪಿ್ಪನಿಂದ್ಗಿ ಸಮಸೆ್ಯ ಉಂಟ್ಗಿದೆ. 
ನೆೊೇಂದಣ್ಧಿಕ್ರಿಯು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಉನ್ನತ 
ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ ಗಮನಕೆಕೆ ತರಬೆೇಕ್ತುತು. ಹ್ಗೆ ಮ್ಡದೆೇ 
ನೆೊೇಂದಣಿ ಅಜಿಧಾ ತಿರಸಕೆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಸೊಚನೆಗಳನು್ನ ನಿೇಡಲ್ಗಿದುದಾ, ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ 
ಎನ್.ಒ.ಸಿ. ಇಲಲಿದೆಯೇ ಮ್ರ್ಟದ ನೆೊೇಂದಣಿ 
ಮ್ಡಿಕೆೊಳಳುಲ್ಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗೆಗೆ ಮ್ಧ್ಯಮವಂದಕೆಕೆ 
ಪರಿತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಕ್ೇಲ ಅಶಿವಾನಿ ಉಪ್ರ್್ಯಯ್, 
1995ರ ವಕ್ಫ್ ಕ್ಯದಾಯ ಅನವಾಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ 
ಯ್ವುದೆೇ ಆಸಿತು ತನಗೆ ಸೆೇರಿದುದಾ ಎನಿಸಿದ್ಗ ಆ ಬಗೆಗೆ 
ನೆೊೇಟಿಸ್ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಈ ನೆೊೇಟಿಸ್ ಅನು್ನ 
ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲೆಲಿೇ ಪರಿಶಿ್ನಸಬಹುದೆೇ ವಿನಃ 
ನ್್ಯಯ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯ್ವುದೆೇ ಕಚೆೇರಿಗೊ ಹೆೊೇಗುವಂತಿಲಲಿ, 
ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಧಾ ಗೊ ಹೆೊೇಗುವಂತಿಲಲಿ. ಮದಲು ವಕ್ಫ್ 
ಮಂಡಳಿಯಲೆಲಿೇ ಅಜಿಧಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ರ್್ಯಯ್ ಅವರು ವಕ್ಫ್ 
ಕ್ಯದಾಯನು್ನ ಪರಿಶಿ್ನಸಿ ದೆಹಲ್ ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಧಾ ನಲ್ಲಿ 
ಅಜಿಧಾ ದ್ಖಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನ್ಡಿನ ಇಡಿೇ ಹಳಿಳು  
ತನಗೆ ಸೆೇರಿದೆದಾಂದು ವಕ್ಫ್ ಆದೆೇಶ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 14 - ಮ್ಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಬ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ 
ಅವರ ಪುತರಿ ಬ.ವೆೈ ವಿಜಯೇಂದರಿ, ಅವರ 
ಕುಟುಂಬಸಥಾರು ಹ್ಗೊ ಸಚಿವ 
ಸೆೊೇಮಶೆೇಖರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕ್ರ 
ದುಬಧಾಳಕೆ ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡು 
ಕೆೊೇಟ್್ಯಂತರ ರೊ. ವಂಚನೆ ಆರೆೊೇಪ 
ಪರಿಕರಣವನು್ನ ದ್ಖಲ್ಸಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ವಿಶೆೇಷ 
ನ್್ಯಯ್ಲಯ ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತುಕೆಕೆ ಆದೆೇಶ ಮ್ಡಿದೆ. 

ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತುಕೆಕೆ ಪೂಣಧಾ ಬಲ ಬಂದ ನಂತರ 
ಜನಪರಿತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯ ಮದಲ ಪರಿಕರಣ 
ಇದ್ಗಿದೆ. 

ಯಡಿಯೊರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಯ್ಗಿದದಾ 
ಸಂದರಧಾದಲ್ಲಿ ತಮಮಾ ಅಧಿಕ್ರವನು್ನ ದುಬಧಾಳಕೆ ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡು 
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭವೃದಿ್ಧ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗುತಿತುಗೆ ನಿೇಡಲು ಲಂಚ 
ಪಡೆದು, ಸಂಸೆಥಾ ಮತುತು ಸಕ್ಧಾರಕೆಕೆ ಕೆೊೇಟ್್ಯಂತರ ರೊ. 
ನಷ್ಟವುಂಟು ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೊರಿನ ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಜನಪರಿತಿನಿಧಿಗಳ ನ್್ಯಯ್ಲಯ ಈ ಆದೆೇಶ ಮ್ಡಿದೆ. 

ಪರಿಕರಣಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ದ-ವಿವ್ದ ಆಲ್ಸಿದ 
ನ್್ಯಯಮೊತಿಧಾ ಬ. ಜಯಂತ್ ಕುಮ್ರ್ ಅವರು, 
ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ ಮತುತು ಆರೆೊೇಪ ಹೆೊತತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ 

ಎಫ್ ಐಆರ್ ದ್ಖಲ್ಸಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, 
ನವೆಂಬರ್ 2 ರೆೊಳಗೆ ವರದಿ 
ನಿೇಡುವಂತೆ ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತು ಪೊಲ್ೇಸರಿಗೆ 
ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನ್್ಯಯ್ಲಯದ ಈ ಆದೆೇಶದಿಂದ 
ಇವರೆಲಲಿರಿಗೊ ಬಂಧನದ ಭೇತಿಯ 
ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರ್ಗಿದೆ. ಹಳೆಯ 

ರರಿಷ್್ಟಚ್ರ ಕೆೇಸ್ ಗೆ ಈಗ ಮರು ಜಿೇವ ಬಂದಿದೆ. ಇದು 
ನ್ಯಕರ ಕೆೊರಳಿಗೆ ಯ್ವ ರಿೇತಿ ಸುತಿತುಕೆೊಳುಳುತತುದೆ ಎಂದು 
ಕ್ದು ನೆೊೇಡಬೆೇಕು. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭವೃದಿ್ಧ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರದ (ಬಡಿಎ) ವಸತಿ 
ಯೇಜನೆ ಗುತಿತುಗೆ ನಿೇಡುವ ಸಲುವ್ಗಿ ರ್ಮಲ್ಂಗಂ ಕನ್  
ಸ್ಟರಿಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆೊೇಟ್್ಯಂತರ ರೊಪ್ಯಿಗಳನು್ನ ನಗದು 
ಮತುತು ಶೆಲ್ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೊಲಕ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗ್ಗಿ, 
ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೆೇಶಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಕೆೊೇರಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಕ್ಯಧಾಕತಧಾ ಟಿ.ಜೆ. ಅಬರಿಹ್ಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದದಾ 
ಅಜಿಧಾ ವಿಚ್ರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್್ಯಯ್ಲಯ ಈ ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಿದೆ.

ವಸತಿ ಯೇಜನೆ ಗುತಿತುಗೆ ನಿೇಡುವ ಸಲುವ್ಗಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿಯ್ಗಿದದಾ ವೆೇಳೆ ಬ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ ಮತುತು 
ಪುತರಿ ಬ.ವೆೈ. ವಿಜಯೇಂದರಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸಥಾರು 
ರ್ಮಲ್ಂಗಂ ಕನಸ್ಟರಿಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 12 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. 

ನಗದು ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದ ಆರೆೊೇಪ ಸಂಬಂಧ ದ್ಖಲ್ಗಿದದಾ ಖ್ಸಗಿ 
ದೊರನು್ನ ಮರು ವಿಚ್ರಣೆ ನಡೆಸಲು ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಧಾ 
ಸೊಚಿಸಿದದಾಲಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಿಚ್ರಣೆ ಸಥಾಗಿತಗೆೊಂಡಿತೆೊತುೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲೆೇ 
ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಹೆೇಳಿತು. 

ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಧಾ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಜನಪರಿತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೆೇಷ 
ನ್್ಯಯ್ಲಯ ಇಂದು ವಿಚ್ರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಪರಿಕರಣವನು್ನ 
ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತು ಪೊೇಲ್ಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆದೆೇಶಿಸಿತು. 

ಗುತ್್ತಗೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆರೊೇಪದ ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೆೇಷ ರಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶ

ಬಿಎಸ್ ವೆೈ, ಸಚಿವ ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್ ಗೆ ಕೆೇಸ್  ಕೆಂಟಕ

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಿ.ವೆೈ. ವಿಜಯೇೆಂದ್ರ, 
ಎಸ್.ಟಿ. ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್, 
ಸೆಂಜಯ್ ಶಿ್ರೇ, ಚೆಂದ್ರಕಾೆಂತ್ 
ರಾಮಲ್ೆಂಗೆಂ, ಡಾ.ಜೆ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, 
ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಕೆ.ರವಿ ಹಾಗೂ 
ಶಶಿಧರ್ ಮರಡಿ ಅವರ ವಿರುದಧ 
ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲ್ಸಿ, ತನಿಖೆ 
ನಡೆಸುವೆಂತೆ ಆದೆೇಶ ಹೊರ ಬಿದಿದಾದೆ.

ಅಪಿೇಲುದ್ರರು : ಪ್ರಜ್ವಲ್   ವಿರುದ್ಧ
ಎದುರುದ್ರರು : ಮೆಂಜಣ್ಣ ಮತು್ತ ಇತರರು
ಸಿಪಿಸಿ ಆದೆೇಶ 5 ನಿಯಮ 20ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ  ಎದುರುದಾರರ 

ವಿರುದಧ ಸಲ್ಲೆಸಲಾದ ಪ್ರಕಟಣಾ ರೊೇಟಿಸ್
ಎದುರುದ್ರರ ನಂ. : 3. ಲಕ್ಷ್ೇ ಕೊೇೆಂ ರೆೇವಣ್ಣ, ವಯಸುಸು 44 ವಷಧಾ 4) ಶರಾವತ್ ಕೊೇೆಂ 
ಮುರುಳಿ, ವಯಸುಸು 39 ವಷಧಾ. ಇಬ್ರ ವಿಳ್ಸ : ದೆೇವನ್ಯಕನಹಳಿಳು ಗ್ರಿಮ, ಹೆೊನ್್ನಳಿ 
ತ್ಲೊಲಿಕು, ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿ.

ಮೇಲಕೆಂಡ ಅಪಿೇಲನು್ನ ಎದುರುದ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ನ್ಯ ಪರಿರ್ನ ಹರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಮತುತು ಸಿ.
ಜೆ.ಎಂ. ನ್್ಯಯ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪಿೇಲುದ್ರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತುರೆ. ಸದರಿ ದ್ವೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮತುತು 4ನೆೇ 
ಎದುರುದ್ರರ್ದ ನಿಮಗೆ ನ್್ಯಯ್ಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸು ಅನು್ನ ಮತುತು ನೆೊೇಂದ್ಯಿತ ಅಂಚೆ 
ಮೊಲಕ ಸಮನಸುನು್ನ ಕಳಿಸಿದದಾರೊ ಸಹ್ ಅವು ನಿಮಗೆ ಜ್ರಿಯ್ಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ಕ್ರಣ ನಿಮಮಾ 
ಹ್ಜರ್ತಿಗ್ಗಿ ದಿನ್ಂಕ : 01.10.2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದದಾತುತು 
ನಿಗದಿಯ್ಗಿದುದಾ, ಆ ದಿನ ನಿೇವು ಖುದ್ದಾಗಿಯ್ಗಲ್ೇ ಅಥವ್ ವಕ್ೇಲರ ಮುಖ್ಂತರವ್ಗಲ್ೇ 
ಪರಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹ್ಜರಿದುದಾ, ತಕರ್ರು ಇದದಾಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕಕೆದುದಾ. ತಪಿ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್್ಷೇಯ 
ತಿೇಮ್ಧಾನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲ್ಗುವುದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನ್್ಯಯ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹರು ಹ್ಗೊ ಸಹಯಂದಿಗೆ ದಿನ್ಂಕ : 14.09.2022 ರಂದು ಕೆೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಮತು್ತ 
ಸಿ.ಜೆ.ಎೆಂ. ರಾ್ಯಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಆರ್.ಎ.ನೆಂ. 50/2022

ಸಹಿ/- ಎನ್. ರಾಮದಾಸ್,
ಅಪಿೇಲುದ್ರರ ಪರ ವಕ್ೇಲರು

ದಾವಣಗೆರೆ, ದಿ.14.09.2022

ನ್್ಯಯ್ಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗೆ 
ಸಹಿ/- ಶಿರಸೆ್ತೇದಾರರು,

ಪರಿರ್ನ ಹರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಮತುತು ಸಿ.ಜೆ.ಎಂ. ನ್್ಯಯ್ಲಯ, ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತ ಬಲಪಡಿಸುವ 
ಮಸೂದೆಗೆ ಸೆಂಪುಟ ಅನುಮೊೇದರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 14 - ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತು ಬಲ ಪಡಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ 
ಕನ್ಧಾಟಕ ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತು (ತಿದುದಾಪಡಿ) ವಿರೆೇಯಕ 2022ಗೆ 
ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೇದನೆ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ. ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತುಕೆಕೆ 
ಹೆಚುಚುವರಿ ರಿಜಿಸ್್ಟರಿರ್ ನೆೇಮಕ ಮ್ಡಲೊ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿಧಧಾರಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಲೆೊೇಕ್ಯುಕತುದಲ್ಲಿದದಾ ಖ್ಲ್ ಹುದೆದಾ ರತಿಧಾ 
ಮ್ಡಲು ಸಂಪುಟ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಸೊಚಿಸಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ವೆೇತನ 
ರತೆ್ಯಯನು್ನ ಹೆೈಕೆೊೇರ್ಧಾ ಮುಖ್ಯ ನ್್ಯಯಮೊತಿಧಾಗೆ ಸರಿ ಸಮವ್ಗಿ 
ನಿೇಡಲು ತಿೇಮ್ಧಾನಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ವ್ರ ಸಭ್ಪತಿ ಚುನ್ವಣೆ ಮ್ಡಲು ಸಚಿವ 
ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ತಿೇಮ್ಧಾನಿಸಿದೆ. ಚುನ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ಕೆೊೇರಿ ನ್ಳೆ 
ರ್ಜ್ಯಪ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಸ್ತುವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಬುಧವ್ರ 
ಚುನ್ವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ಂತರ ನಿಷೆೇಧ ಕ್ಯದಾ ಮಸೊದೆ ಮಂಡಿಸಲು 
ಕೊಡ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಧಾರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಈ ಮಸೊದೆ 
ಪರಿಷತಿತುನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹೇಗ್ಗಿ ಸುಗಿರಿೇವ್ಜೆಞೆ ಮೊಲಕ 
ಕ್ಯದಾ ಜ್ರಿಗೆ ತರಲ್ಗಿತುತು. ಈಗ ಬಜೆಪಿಗೆ ಮೇಲಮಾನೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಹುಮತ ಇರುವ ಹನೆ್ನಲೆ ಮತೆತು ಮಂಡನೆ ಮ್ಡಲ್ದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್  ಜಡ್ಜ್ ರವರ ರಾ್ಯಯಾಲಯ, ಹರಿಹರ
ಓ.ಎಸ್ .ನಂ. 121/2019

ವ್ದಿಯರು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕೃಷ್ಣವೆೇಣಿ   ವಿರುದ್ಧ
ಪರಿತಿವ್ದಿಯರು : ಜೆ.ಸಿೇತಾರಾಮಯ್ಯ ಮತು್ತ ಇತರರು
ಪರಿತಿವ್ದಿ ನಂ.1 (ಎ) : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಜೆ. ವೆೆಂಕಟರಮಣಮ್ಮ ಕೊೇೆಂ ಲೆೇರ್  ಜೆ.
ಸಿೇತಾರಾಮಯ್ಯ ವಯಸುಸು ಸುಮ್ರು 90 ವಷಧಾ, ವ್ಸ : ಜೆ.ಸ್ಯಿ ಪರಿಸ್ದ್  
ನಂದಿತ್ವರೆ ಗ್ರಿಮ, ಹರಿಹರ ತ್ಲೊಲಿಕು, ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಿ.

ಸಿವಿಲ್  ಪ್ರಕ್ರಯಾ ಸೆಂಹಿತೆಯ ಆದೆೇಶ 5 ನಿಯಮ 20(1-3)ರ 
ಪ್ರಕಾರ ರೊೇಟಿಸ್ 

ಈ ಮೇಲಕೆಂಡ ದ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ದಿಯು ಪರಿತಿವ್ದಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ಲು 
ವಿಭ್ಗಕ್ಕೆಗಿ ದ್ವೆಯನು್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದುದಾ ಇರುತತುದೆ. ಈ ಮೇಲಕೆಂಡ ದ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರುವ 
ಪರಿತಿವ್ದಿ ನಂ.1(ಎ), ರವರಿಗೆ ದ್ವ್ ಸಮನಸುನು್ನ ಗೌರವ್ನಿವಾತ ನ್್ಯಯ್ಲಯದಿಂದ 
ಹ್ಗೊ ನೆೊೇಂದ್ಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೊಲಕ ಕಳಿಹಸಿದರೊ ತ್ವು ಪಡೆದುಕೆೊಂಡಿರುವುದಿಲಲಿ.

ಆದದಾರಿಂದ ಮ್ನ್ಯ ನ್್ಯಯ್ಲಯವು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೊಲಕ ತಿಳಿಸುವುದೆೇನೆಂದರೆ, 
ನಿೇವ್ಗಲ್ೇ, ನಿಮಮಾ ಪರ ವಕ್ೇಲರ್ಗಲ್ೇ ದಿನ್ಂಕ : 30.9.2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
11.00 ಗಂಟೆಗೆ ನ್್ಯಯ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಜರ್ಗಲು ಈ ಮೊಲಕ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ. 
ತಪಿ್ಪದದಾಲ್ಲಿ ದ್ವೆಯನು್ನ ಏಕಪಕ್್ಷೇಯವ್ಗಿ ಇತ್ಯಥಧಾ ಪಡಿಸಲ್ಗುವುದು ತಿಳಿಯಿರಿ. 

ಸಹ ಮತುತು ನ್್ಯಯ್ಲಯದ ಮಹರಿನೆೊಂದಿಗೆ ದಿನ್ಂಕ 23.8.2022ರಂದು 
ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ.

ವ್ದಿಯ ಪರ ವಕ್ೇಲರು
ಎನ್ .ಪಿ.ತ್ಮ್ಮನಗೌಡ

ನ್್ಯಯ್ಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗೆ 
ಶಿರಸೆ್ತೇದಾರರು

ಮ್ನ್ಯ ಹರಿಯ ಸಿವಿಲ್  ನ್್ಯಯ್ಧಿೇಶರವರ 
ನ್್ಯಯ್ಲಯ, ಹರಿಹರ

1,500 ವಷನಾಗಳ 
ಹಳೆಯ 

ದೆೇವಾಲಯವೂ 
ವಕ್ಫ್ ಆಸಿ್ತ!

ಮಾಯಕೊೆಂಡ



ಗುರುವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 15, 20224

ಗೆೈಡುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿಶವಾವಿದ್್ಯನಿಲಯದ ಬ.ಎ., 

ಬ.ಕ್ಂ., ಪರಿಥಮ ಮತುತು ದಿವಾತಿೇಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್  
ಕನ್ನಡ, ಇಂಗಿಲಿಷ್  ಗೆೈಡುಗಳು ದೆೊರೆಯುತತುವೆ.

ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ : ಚೆೇತನ್ ಬುಕ್  ಹೌಸ್ 
ಅಕಕೆಮಹ್ದೆೇವಿ ರಸೆತು, ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಮೊ. : 80504 07799

FOR RENT
Boys Hostel Road, 

M.C.C.	B	Block	for	Rent
1st,	2nd,	3rd	floor	 

Size	30x45	lift	available
Ph. : 82177 72482

DULL IN MATHS
Junior Abacus  

(UKG	to	3rd	std)	Vedic	Maths
(4th	STD	to	10th	std)	 

Bruit abacus and Vedic maths 
Nijalingappa	badavane

Mobi.: 97390 66956

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
15x40 feet ಗೌರಿಂಡ್ ಫಲಿೇರ್ ,  
ಎಸ್.ಎಸ್. ಹ್ಸಿ್ಪಟಲ್ ಮೇನ್ 

ರೆೊೇಡ್, ಚಚ್ಧಾ  ಹತಿತುರ, ಮಡಿಹೌಸ್ 
ಮಡಿಕಲ್  ಶ್ಪ್ ಎದುರು, ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 97401 30548

DENTIST REQUIRED 
To	join	our	team	at	

OM DENTAL CARE, 
Davanagere. 

OM DENTAL CARE 
94828 34466  
90669 93738

ÇÝÂ¸é  pæPÝ°Æi
DMLT

ÖæÇé¤  C®éÕ±æPÜrÃé

DHI

PæÆÊæà ÔàoáWÜÙÜá ÊÜÞ¢ÜÅ

VS PARAMEDICAL COLLEGE, 
DAVANAGERE.

8553278258
9019580600

±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÅPÜo}æ 2022&23

CÊæáàiíWé pæPÝ°Æi
X-ray

w±æäàÉÊæãà ´ÝÊÜáìÔ
D pharm

GÆÉ Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWÜã ÓÝRÆÎì±é
ÓèÆ»ÜÂË¨æ, ÖÝÓærÇé ÓèÆ»ÜÂË¨æ.

w±æäàÉÊÜÞ B±ÜÃæàÐÜ®é pæPÝ°Æi Aívé A®ÜÓæ¤àÎ¿Þ pæPÝ°Æi
DOT & AT

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಆಫೇಸ್ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಪಿಯುಸಿ / 

ಡಿಗಿರಿ ಮತುತು ಬೆೇಸಿಕ್  
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಆದ ಮಹಳೆ. 

ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ :
ಫೇ. : 90086 85242

2 BHK Flat 
For Sale
(MCC	B	BLOCK)

Contact :

99001 18054
96863 96992

2 ಬೆಡ್ ರೂೆಂ ಫಾಲೆಯಾರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ.

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
ಡಿಪಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆೆಂರ್ ಕೆೇರ್ 

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

 ಖ್ಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆರಿ, ನಸಿಧಾಂಗ್ ಹೆೊೇಂಗಳಲ್ಲಿ ನಸ್ಧಾ ಗಳ್ಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮ್ಡಬಹುದು. ಯಶಸಿವಾ 15ನೆೇ ವಷಧಾದಲ್ಲಿ

 ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನಿಟಿ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
 LK ಕ್ಂಪೆಲಿಕ್ಸು, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಅಶೆೊೇಕ ರಸೆತು, 1ನೆೇ ಕ್ರಿಸ್, 
ಆಹ್ರ್ 2000 ಹಂಭ್ಗ ರಸೆತು , ದ್ವಣಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

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

Badavane Davanagere 
97426 74310, 95359 99218

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

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

ಸೆೈರ್ ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ ರ್ಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತೆರಿ ಹಂಭ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಸುಲರ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೈಟುಗಳು 

ಮ್ರ್ಟಕ್ಕೆವೆ.  (Rs 1,500/-Sqft)
ಹುಲುಲೆಮರೆ ಪಾ್ರಪಟಿೇನಾಸ್ 

ಫೇ.: 95135 03000

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
2 BHK, ಮಹ್ಲಕ್್ಷಮಿ 
ಲೆೇಔರ್, ದ್ವಣಗೆರೆ-

ಕುಂದುವ್ಡ ಲೆಕ್ ರೆೊೇಡ್ 
98447 90699

ಅಧಿಕೃತ 
ಚಿೇಟಿ ಸೆಂಸೆಥೆ 

ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಚಿೇಟಿ ಪ್ರಿರಂರ  50 ಸದಸ್ಯರು 
1,400/- ರಿೆಂದ 2,000 /- ರೊ ವರೆಗೆ, 
ಸ್ಕೆಂದ ಚಿರ್  ಫೆಂಡ್� - (ರಿ)
78997 75159

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಕನ್ಧಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದ್ವಣಗೆರೆ, 30x40 
ದಕ್್ಷಣ ದಿಕ್ಕೆನ ಎರಡು ಸೆೈಟುಗಳು ಮ್ರ್ಟಕ್ಕೆವೆ. 
ಫಲ್ನುರವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ಮ್ರ್ಟ. 

ಮಧ್ಯವತಿಧಾಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಶವಿಲಲಿ.

63605 67975

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ರೆಡಿಮೇಡ್  ಗ್ಮಧಾಂರ್ಸು  ಶ್ಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆೇಲ್ಸು  ಗಲ್ಸುಧಾ  

ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ. (ಅನುರವವಿರುವವರಿಗೆ ಮ್ತರಿ ಆದ್ಯತೆ.)
ಶಿ್ರೇ ಮಹಾವಿೇರ್ ಗಾಮೆನಾೆಂರ್� 

ಹಾಗೂ ವಿೇರ್  ಕ್ರಯೇಷನ್�
ವಿಜಯಲಕ್್ಷಮಿ ರೆೊೇಡ್,   

ಗುಪತು ಗೆೊೇಲ್ಡಾ ಪ್್ಯಲೆೇಸ್  ಎದುರು, ದ್ವಣಗೆರೆ.
98447 36261, 96630 08996

ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಕಲೆೇನಿೆಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟ, ಟಾ್ಯೆಂಕ್ ಗಳು 
ಗಲ್ೇಜಾಗಿದದಾರೆ ಯೆಂತ್ರಗಳ ನು್ನ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆಂಪಕನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಹೊೇಟೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಬ್ರ್  & ರೆಸೆೊ್ಟೇರೆಂರ್ ನಲ್ಲಿ 

ಹೆೊೇಟೆಲ್ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇರುತತುದೆ. 
ಅಡುಗೆ ಸ್ಮಗಿರಿಗಳು ಲರ್ಯವಿರುತತುವೆ. 

ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ :

88612 84178

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

Business	Owners	and	Retired	
Professionals.	Contact	:	

Ph. : 93537 44635

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫೆಂಗ್ )

ನಿಮಮಾ ಮನೆ ಮತಿತುತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬ್ತ್ ರೊಂ, ಬ್ಲಕೆನಿ, ಟೆರೆೇಸ್ , 
ನಿೇರಿನ ತೆೊಟಿ್ಟ, ಗೆೊೇಡೆ ಬರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟ್್ಯಂಕ್ , ಎಲ್ಲಿ ರಿೇತಿಯ 
ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗ್್ಯರಂಟಿ.

JOBS
Sales Manager/Executives 

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

Field work, Male/Female 
Freshers/experienced

98444 92888

ಮಾೆಂತ್್ರಕ ವೊೇಡಿ ಬೆಟಟಪ್ಪ
ನೆಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟ 
ಸಿತುರಿೇ-ಪುರುಷ ವಶಿೇಕರಣ, ಗುಪತು ಲೆೈಂಗಿಕ 

ದ್ಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು 
ನಿಮಮಾಂತ್ಗಲು 100% ಶಿೇಘರಿದಲೆಲಿೇ 

ಪರಿಹ್ರ ಮ್ಡುತ ತ್ುರೆ. ಪೊೇನ್  ಮೊಲಕ 
ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ: ಗ್ಂಧಿ ಸಕಧಾಲ್ , ದ್ವಣಗೆರೆ.
89716 99826

ನಮಮಾಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿೇತಿಯ ಗ್್ಯಸ್ 
ಗಿೇಜರ್ ಗಳ ರಿಪೆೇರಿ ಹ್ಗೊ 
ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಲ್ಗುತತುದೆ. 
ರತ್ನ ಮಾಕೆನಾಟಿೆಂಗ್

9901940727

ಗಾ್ಯಸ್ ಗಿೇಸರ್ ರಿಪೆೇರಿ

2BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮಲ್ಲಿಕ್ಜುಧಾನಪ್ಪ ಸಿ.ವಿ

 #I/2 LIG ಕ್ವಾಟರಿಸ್  ವಿದ್್ಯನಗರ 
ಪ್ಕ್ಧಾ  ಹತಿತುರ, ದ್ವಣಗೆರೆ -5 

99019 40727
98450 08516

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದೆಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪರಿತಿ ತಿಂಗಳು 7ಮತುತು 21ನೆೇ ತ್ರಿೇಖು ಜನತ್ ಡಿೇಲಕ್ಸು 
ಲ್ಡ್ಜಿ, KSRTC  ಹೆೊಸ ಬಸ್  ಸ್್ಟಯಾಂಡ್ ಎದುರು, ದ್ವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತುತು 18 ರಂದು ಕ್ವೆೇರಿ ಲ್ಡ್ಜಿ,  
ಪೂನ್ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೆೊೇಡ್, ಹ್ವೆೇರಿ.

ಅಸ್ತಮಾ, ಕೇಲು ರೊೇವು
ಡಾ|| ಎಸ್ .ಎೆಂ. ಸೆೇಠಿ. ಫೇ. : 96322 95561 

ಸಮಯ: ಬಳೆಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಮರ್್ಯಹ್ನ 2 ರವರಗೆೆ

Franchisee 
Opportunity
Looking	for	Business 

Partners 
TATA new Branch 

@ Davanagere
Share/Mutual Fund Brokers, 

Businessmans/ Retired 
VRS/ Advisor House	Wife 

Age : 35 - 60 Years 
98447 45856 

ಜಮೇನು ಮಾರಾಟಕ್ಕದೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಿಕು ಶ್್ಯಗಲೆ 

ಗ್ರಿಮದಲ್ಲಿ ಸವೆಧಾ ನಂ. 136/2, 1 ಎಕರೆ 
15 ಗುಂಟೆ ಜಮಿೇನು ಮ್ರ್ಟಕ್ಕೆದೆ.
97434 19009

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
ಪ್ರಿಪಟಿಧಾ ಮೇಲೆ ತುರಂತವ್ಗಿ ಸ್ಲ 

ಸೌಲರ್ಯ ಒದಗಿಸಲ್ಗುವುದು. ಯ್ವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಸಿಬಲ್  ಸೆೊಕೆೇರ್  ಮತುತು 

ಇನ್ ಕಮ್  ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲಲಿ 
ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ : 

98440 53261, 99867 21420

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಕೆೊೇರಿಯರ್ ಡೆಲ್ವರಿ ಮ್ಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರಬೆೇಕು 
ಟೊ ವಿ್ೇಲರ್ ಬೆೈಕ್ ಇರಬೆೇಕು 

ಪೆಟೆೊರಿೇಲ್ ರತೆ್ಯ ಕೆೊಡಲ್ಗುವುದು. 
98800 42597, 89711 19130

Watsap no. 70199 83025

ಮರೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ
ಲಕ್್ಷಮಿ ಲೆೇಔರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಎಸ್ .

ಹೆೈ-ಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತೆರಿ ಹತಿತುರ
ಅರುಣ್ ಅಪ್ರ್ಧಾ ಮಂರ್ ನಲ್ಲಿ  
2 ಬೆಡ್  ರೊಂ, 2 ಬ್ತ್  ರೊಂ 

ಇರುವ ಮನೆಗಳು ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.
96388 17967, 73380 43912

WE'RE LOOKING FOR
SALES MANAGERS in 
ADITYA BIRLA SUN LIFE 
INSURANCE COMPANY 

Great	career	Opportunity	to	work	
with world largest Company. 

98456 56565

REQUIRED
B.Com Graduates with 
Tally Knowledge to 
Auditor's	Office	
Contact Between 

10AM to 6 PM
94496 29021

ಗೌ್ರೆಂಡ್ ಫಲೆೇರ್ ಮರೆ ಲ್ೇಸ್
ಶಕ್ತುನಗರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಂಡ್ ಫಲಿೇರ್ 
ನಲ್ಲಿ   2 ಬೆಡ್ ರೊಮ್ ನ 2 

ಮನೆಗಳು ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ 
ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ : 

90711 06106, 90607 77686

REQUIRED
DUTY	DOCTORS	(MBBS	/	
BAMS)	NURSE,	FEMALE	

RECEPTIONIST	COMPUTER	
/	DTP	OPERATOR	

contact labntab.com@gmail.com 

9448178094

PART TIME JOBS 
FOR

STUDENTS
CONTACT	:

86609 98651
90607 77686

ಸ್ವೆಂತ ವಾ್ಯಪಾರ ಅವಕಾಶ
Start up your own 

Business just @ 
14,999/-

91088 22831
80738 73081

`Great Personalities are not born, 
they are made' ಎಂಬಂತೆ, ಶೆರಿೇಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತುತವಾದ 
ವ್ಯಕ್ತುಗಳ್ಗಿ ಹುಟು್ಟವುದಿಲಲಿ, ಅವರು ರೊಪುಗೆೊಳುಳುತ್ತುರೆ. 
ದೆೊಡಡಾ ವ್ಯಕ್ತುಗಳ್ಗುವುದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತುತವಾದಿಂದ ಮತುತು 
ಸ್ಧನೆಯಿಂದ ಮ್ತರಿ. ಈ ಸ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್. ಮಕ್ಷಗುಂಡಂ 
ಸರ್  ಎಂ. ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯನವರು ಸೆೇರಿತ್ತುರ.ೆ ಇವರ ಹಸೆರು 
ವಿಶವಾದ ಶೆರಿೇಷಠಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗರಿಗಣ್ಯವ್ಗಿದೆ. 
ಆದದಾರಿಂದ ನಮಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿತಿ ವಷಧಾ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್  15 
ರಂದು ಸರ್  ಎಂ. ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯ ಅವರ ಜನಮಾ ದಿನದಂದು 
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸು ದಿನ್ಚರಣೆ ಆಚರಿಸುತೆತುೇವೆ. 

ಸರ್  ಎಂ.ವಿ. ಅವರು 1861 ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್  15 ರಂದು 
ಕೆೊೇಲ್ರ ಜಿಲೆಲಿ, ಚಿಕಕೆಬಳ್ಳುಪುರ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಮುದೆದಾೇನಹಳಿಳು 
ಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಶಿರಿೇನಿವ್ಸ ಶ್ಸಿತುರಿಗಳು, 
ತ್ಯಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷಮಿಮಮಾ. ತಂದೆ ಸಂಸಕೆಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, 
ಸಂಸ್ಕೆರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 
ಹುಟಿ್ಟ ಅಸ್ಮ್ನ್ಯ ಸ್ಧನೆ ಮ್ಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತುಯ್ಗಿ 
ಬೆಳೆದರು. ಬ್ಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟ, ಬಟೆ್ಟ ಕೆೊರತೆಯಿಂದ 
ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸರ್  ಎಂ.ವಿ. ವಿದ್್ಯಭ್್ಯಸದ ಬಗೆಗೆ 
ಹೆಚಿಚುನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ತಮಮಾ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಧನೆ ಮತುತು ಗುರಿ 
ಬಗೆಗೆ ಒತುತುಕೆೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಬಡತನ ಮತುತು ಹಸಿವು 
ಇರುತತುದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಧನೆ ಮ್ಡುವ ಗುಣಗಳು 
ಅಡಗಿರುತತುವೆ. ಇದಕೆಕೆ ಸರ್  ಎಂ.ವಿ. ಅವರೆೇ ಸ್ಕ್್ಷ.

ಬಡತನದಲ್ಲಿ ವಿದ್್ಯಭ್್ಯಸ ಮುಗಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  
ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸರ್  ಎಂ.ವಿ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೆೈ ಸಕ್ಧಾರ 
ಅಸಿಸೆ್ಟಂರ್  ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರ್ಗಿ ನ್ಸಿಕ್  ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಯಧಾ ನಿವಧಾಹಸಲು ಅವಕ್ಶ ಮ್ಡಿತು. ನಂತರ 
ಸಕೊಕೆರ್  ಎಂಬ ಸಥಾಳಕೆಕೆ ನದಿಯಿಂದ ನಿೇರ್ವರಿ ಸೌಲರ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮ್ಡುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನು್ನ 
ಸತತ ಪರಿಯತ್ನ ಮತುತು ಪರಿಶರಿಮದಿಂದ ಯಶಸಿವಾ 
ಗೆೊಳಿಸಿದರು. ಎಡನ್  ನಗರದಿಂದ 60 ಮೈಲ್ ದೊರದಲ್ಲಿ 

ಬದದಾ ಮಳೆಯ ನಿೇರನು್ನ ಸಂಗರಿಹಸಿ ನಿೇರು ಎಡನ್  ನಗರಕೆಕೆ 
ಒದಗಿಸಿ, ಹೆೊಸ ದ್ಖಲೆಯನು್ನ ಸೃಷಠಾಸಿದರು. ಹೇಗೆ 
ಅಗ್ದ ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್ತುಯಿಂದ ಭ್ರತದ ಕೃಷ ಕೆ್ಷೇತರಿದಲ್ಲಿ 
ವ್ಯವಸ್ಯದ ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ  ಆಧುನಿಕ ತಂತರಿಜ್ಞೆನದಿಂದ 
ನಿೇರ್ವರಿ ಯೇಜನೆಯನು್ನ ವ್ಯವಸೆಥಾಗೆೊಳಿಸಿದರು. 
ಅವರು ನಿಮಿಧಾಸಿದ ವಿಭ್ಗ ಪದ್ಧತಿ ಇದಕೆಕೆ ಸ್ಕ್್ಷ. 

ಸರ್  ಎಂ.ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯನವರು ಸದ್ ಕ್ಯಧಾ 
ಪರಿವೃತಿತುಯುಳಳುವರ್ಗಿದದಾರು ಮತುತು ದೊರ 
ದೃಷ್ಟಯುಳಳುವರ್ಗಿದದಾರು. ಒಂದು ದೆೇಶ 
ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆೊಳಳುಬೆೇಕ್ದರೆ ಕೆೈಗ್ರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುಗಬೆೇಕು. 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖನಿಜ ಸಂಪತುತು, ನದಿಗಳು, 
ಕ್ಡುಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ಮ್ನವ ಸಂಪನೊಮಾಲಗಳನು್ನ 
ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು ಕೆೈಗ್ರಿಕೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಬೆೇಕು. ಇದರಿಂದ 
ರ್ಷ್ಟರಿದ ಸಂಪತುತು ಹೆಚುಚುತತುದೆ. ಆರ್ಧಾಕ ಪರಿಸಿಥಾತಿ 
ವೃದಿ್ಧಗೆೊಳುಳುತತುದೆ ಮತುತು ನಿರುದೆೊ್ಯೇಗ ನಿವ್ರಣೆ ಆಗುತತುದೆ 
ಎಂಬ ಗುರಿ, ಕನಸು, ಸಿದ್್ಧಂತ ಅವರದ್ಗಿತುತು. 
ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ತೆೊಲಗಬೆೇಕು. ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಜನರ 
ಸಿಥಾತಿ ಸುರ್ರಿಸಬೆೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಯಕೆಕೆ ನಿೇರನು್ನ 
ಒದಗಿಸಬೆೇಕು. ಎಲಲಿರೊ ವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಓದು, ಬರಹ 
ಬಲಲಿವರ್ಗಬೆೇಕು. ಕ್ಖ್ಧಾನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುಗಬೆೇಕು. 
ಆರೆೊೇಗ್ಯಕ್ಕೆಗಿ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆಗಿ 

ಶ್ಲ್-ಕ್ಲೆೇಜುಗಳು ನಿಮ್ಧಾಣವ್ಗಬೆೇಕು. ಸ್ರಿಗೆ 
ಸಂಪಕಧಾಕ್ಕೆಗಿ ರಸೆತುಗಳ ಸೌಲರ್ಯವಿರಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಹಗಲ್ರಳು ಯೇಚಿಸಿ ಶರಿಮಿಸಿದರು. ಹತುತು ಹಲವು 
ಯೇಜನೆಗಳನು್ನ ರೊಪಿಸಿ ಕ್ಯಧಾರೊಪಕೆಕೆ ತಂದು 
ತೆೊೇರಿಸಿ, ಭ್ರತದ ಶಿಲ್್ಪಯ್ದರು.

ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫ್್ಟ ವೆೇರ್  ಮತುತು ಆಧುನಿಕ 
ತಂತರಿಜ್ಞೆನದ ಉಪಕರಣಗಳು ಇಲಲಿದ ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ 
ಯೇಜನೆಗಳನು್ನ ಮ್ಡಿ  ಅನೆೇಕ ಕೆೈಗ್ರಿಕೆಗಳನು್ನ 
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರದ್ರಿವತಿಯ ಕಬ್ಣ ಮತುತು 
ಉಕ್ಕೆನ ಕ್ಖ್ಧಾನೆ, ಮೈಸೊರು ಗಂಧದ ಎಣೆಣು ಕ್ಖ್ಧಾನೆ, 
ಗಂಧದ ಸ್ಬೊನು ಕ್ಖ್ಧಾನೆ, ರೆೇಷೆಮಾ ಇಲ್ಖೆ ಅಭವೃದಿ್ಧ, 
ಚಮಧಾ ಹದ ಮ್ಡುವ ಕ್ಖ್ಧಾನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಕ್ಲೆೇಜು, ಮೈಸೊರು ವ್ಣಿಜ್ಯ 
ಮಂಡಳಿ, ದೆೊಡಡಾ ಪುಸತುಕ ರಂಡ್ರಗಳು, ತ್ಂತಿರಿಕ ವಸುತು 
ಸಂಗರಿಹ್ಲಯಗಳು ಹೇಗೆ ಅನೆೇಕ ದೆೇಶ-ಅಭವೃದಿ್ಧ 
ಕ್ಯಧಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಮುಖ ಪ್ತರಿ ವಹಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್  ಎಂ. ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯ ಟೆಕ್್ನಕಲ್  ಮೊ್ಯಸಿಯಂ 
(ವಸುತು ಸಂಗರಿಹ್ಲಯ). ಈ ತ್ಂತಿರಿಕ ವಸುತು 
ಸಂಗರಿಹ್ಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದೆದಾೇಶ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದರಲೊಲಿ 
ವಿಶೆೇಷವ್ಗಿ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞೆನದ ಮತುತು ತ್ಂತಿರಿಕ 
ಅಭ್್ಯಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತುಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವುದು. ಕ್ರಿಯರಲ್ಲಿ 

ರಚನ್ತಮಾಕ ಗುಣದ ದೃಷ್ಟ ಮತುತು ಪೊರಿೇತ್ಸುಹ ನಿೇಡುವ 
ಉದೆದಾೇಶವ್ಗಿದೆ.

ಕನ್ಧಾಟಕದ ಕೃಷಣುರ್ಜ ಸ್ಗರದ ಅಣೆಕಟು್ಟ 
ಕಟು್ಟವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಾಯ್ಗಿ ಮೈಸೊರಿಗೆ ಖ್್ಯತಿ ತಂದ 
ಮಹ್ನುಭ್ವರು ಸರ್  ಎಂ. ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯನವರು. 
ಇದು ಅಂದಿನ ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಮದಲನೆ 
ಯದು. ಗ್ತರಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೆಯದು. 
ಇದರಿಂದ ಒಟು್ಟ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತುತು ಸ್ವಿರ ಎಕರೆ 
ಪರಿದೆೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಯಕೆಕೆ ನಿೇರು ಸಿಗುತತುದೆ. ಅಲಲಿದೆ 
ಹೆೈದರ್ಬ್ದ್ ನ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸ್ಗರ್, ಹಮ್ವತ್  
ಸ್ಗರ್  ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರದೆೇ ಪರಿಮುಖ 
ಪ್ತರಿ. ತಮಮಾ ಅನುರವ ಮತುತು ಕ್ಯಧಾಚತುರತೆಯಿಂದ 
ಶರ್ವತಿ ನದಿಯ ಜೆೊೇಗ ಜಲಪ್ತದ ವಿದು್ಯತ್  
ಯೇಜನೆ ರೊಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್್ಯನಿಕಲ್  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ಶ್ಲೆ, ಮೈಸೊರಿನಲ್ಲಿ ಜಯಚ್ಮರ್ಜೆೇಂದರಿ ಟೆಕ್್ನಕಲ್  
ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೊ್ಯರ್ ಗಳೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರಂರಗೆೊಂಡಿದುದಾ ಇವರಿಂ 
ದಲೆೇ. ಕನ್ನಡದ ಸವಧಾತೆೊೇಮುಖ 
ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ಹತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್  ಸ್ಥಾಪನೆಯ್ಗುವುದಕೊಕೆ 
ಸಹ ಇವರದೆೇ ಪೆರಿೇರಣೆ. ರದ್ರಿವತಿ 
ಕಬ್ಣ ಮತುತು 

ಕನ್ನಡ ರಾಡಿನ ಭಾಗ್ಯ ಶಿಲ್್ಪ ಸರ್  ಮೊೇಕ್ಷಗುೆಂಡೆಂ ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ
ಇೆಂದು ಸರ್  ಎೆಂ. 

ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜನ್ಮ ದಿನ

ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದದಾ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟೆಟಯನು್ನ ದೆೇಶಿೇಯ  
ವಸು್ತಗಳರೆ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೆ ಅದುಭುತವಾಗಿ ನಿಮನಾಸಿದ 
ಕೇತ್ನಾ ಅವರದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ನಿೇರು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ 

ತಾವಾಗಿಯೇ ಮುಚಿ್ಚ, ನಿೇರು ಹೆಚಾ್ಚದಾಗ ತಾವಾಗಿಯೇ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವ (ಸ್ವಯೆಂ ಚಾಲ್ತ) ಬಾಗಿಲುಗಳ ವ್ಯವಸೆಥೆಯನು್ನ  
ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಮತೊ್ತೆಂದು ಅದುಭುತ ಸಾಧರೆ. 

(5ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

- ಹೆಚ್ .ವಿ. ಮೆಂಜುರಾಥ ಸಾ್ವಮ
ಸಿವಿಲ್  ಇಂಜಿನಿಯರ್  ಮ. 984488236

ಕಾನನಾರ್  ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಶಿವ-ಪ್ವಧಾತಿ ಬಡ್ವಣೆ ಪೂವಧಾ-ದಕ್್ಷಣ 
(40 ಅಡಿ ರಸೆತುಗೆ) 40x60, ಬ್ಟಿಲಿ ಬಲ್ಡಾಂಗ್  

ಹಂಭ್ಗ ಉತತುರ, ಪಶಿಚುಮ 60x100, ಪಶಿಚುಮ 
ಮತುತು ಉತತುರ 30x40, 30x40 ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ

ಐಗೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 

99457 02495

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ವಿದ್್ಯನಗರ ಕೆೊನೆಯ ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣ 

ದ್ಟಿ ಹೆೊಸ ಬನಶಂಕರಿ ಲೆೇಔರ್ ನಲ್ಲಿ 
80x46 East, 40x46, 
30x58 East, 40x46, 
40x46 East ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ 

ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆೆಂರ್ 
99166 12110

 ಮರೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ /
ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

ತರಳಬ್ಳು ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ, 
ಆಂಜನೆೇಯ ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ 

3 ಬೆಡ್  ರೊಂ ಮನೆ, 2 ಬೆಡ್  ರೊಂ 
ಮನೆ, 1 ಬೆಡ್  ರೊಂ ಮನೆ 

ದಕ್ಷೇತ್  ಐನಳಿಳ ಏಜೆೆಂರ್ 
77955 06795

ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕವೆ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೆೇಕ್ನಂದ ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ 

40x60 ಪಶಿಚುಮ, 30x40 ದಕ್್ಷಣ 
ವಿದ್್ಯನಗರದಲ್ಲಿ 1 ನೆೇ ಬಸ್  ಸ್್ಟಯಾಂಡ್  

ಹತಿತುರ, 40x60 ದಕ್್ಷಣ 
ಸಾ್ವಮ ಏಜೆೆಂರ್  ವಿದಾ್ಯನಗರ
97421 44715

ಸೆೈಟು, ಮರೆ  
ಖರಿೇದಿಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದೆ

ರಿಯಲ್  ಎಸೆ್ಟೇರ್  ಏಜೆಂರ್  
ಕರಣ ಬೂಸೂ್ನರ್ 

98440 63409, 97315 63409 
(ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಮೇಷನ್  ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ)

PART TIME WORK
ಬಡುವಿನ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿೇವು 

ಕುಳಿತ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿಯೇ 
ಕೆಲಸ / JOB 

ವ್ರದ ಸಂಬಳ : 3000 ರಿಂದ 5000 
ಮೇಲ್ಪಟು್ಟ. ಕೆೊೇರಿಯರ್  ಸೌಲರ್ಯವಿದೆ.   
97432 17566, 91084 18233

ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ ಅಖತುರ್ ರಜ್ ಸಕಧಾಲ್, ರಿಂಗ್ 

ರಸತೆುಗೆ ಲಗತ್ತುಗಿರುವ ಡಿರಿೇಮ್ ಮ್ರ್ಧಾ 
ವ್ಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಎರಡನೆೇ ಅಂತಸಿತುನಲ್ಲಿ 3500 
ಚದರ ಅಡಿಯುಳಳು ಸಥಾಳ ಕಛೆೇರಿ ಉಪಯೇಗಕೆಕೆ 

ಬ್ಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ

9738537517

ಆಡಳಿತದಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಕಡಾಡಾಯ : ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್್ರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಕ್ನೊನ್ತಮಾಕ ಶಕ್ತು 
ದೆೊರಯೆಲ್ದ ೆ ಎಂದೊ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ 
ಹೆೇಳಿದ್ದಾರ.ೆ ಇದುವರಗೆೊ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 
ಕನ್ನಡವನು್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮ್ಡಬೆೇಕು ಎಂಬ 
ಸಂಬಂಧ ನಿರಂತರ ಕೊಗುಗಳು ಕೆೇಳುತಿತು 
ದದಾವು. ಇದಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ ಸಮಿತಿ 
ಗಳು, ಪ್ರಿಧಿಕ್ರಗಳು ರಚನಯೆ್ಗಿದದಾವು. 
ಆದರ ೆ ಕನ್ನಡವನು್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮ್ಡುವ 
ಕ್ನೊನಿನ ಸವಾರೊಪ ಇರಲ್ಲಲಿ.

ಆದರ,ೆ ಈಗ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 
ಕನ್ನಡವನು್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೆೊಳಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ಕನ್ನಡ ನ್ಡಿನ, ಕನ್ನಡ ಭ್ಷಕರ 
ಹತ್ಸಕ್ತುಯನು್ನ ರಕ್್ಷಸುವುದ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದ 
ಅವರು,ಇದೆೇ ಸಂದರಧಾದಲ್ಲಿ 
ಪರಭ್ಷಕರೊ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಯುವಂತೆ 
ಒತ್ತುಯಿಸುವ, ಒತ್ತುಸ ೆ ನಿೇಡುವ 

ಕಲೆಸವೂ ನಡಯೆಲ್ದ ೆಎಂದರು.
ಕನ್ಧಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೆೇ ಅಗರಿಗಣ್ಯ 

ಭ್ಷ.ೆ ಅದನು್ನ ನಿಲಧಾಕ್್ಷಸುವ ಪರಿಶೆ್ನಯೇ 
ಇಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದ ಅವರು,  
ಎಲಲಿ ಪ್ರಿದೆೇಶಿಕ ಭ್ಷಗೆಳೂ ರ್ಷ್ಟರಿ 
ಭ್ಷಗೆಳೆೇ ಎಂದರಲಲಿದ,ೆ ಆ ಭ್ಷಯೆನು್ನ 
ಉಳಿಸುವು ದು, ಬಳೆಸೆುವುದು ತಮಮಾ 
ಬದ್ಧತ ೆಎಂದರು.

ಭ್ರತ ಒಂದು ಒಕೊಕೆಟ ರ್ಷ್ಟರಿ, 
ವಿವಿಧ ಭ್ಷ,ೆ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದಿ 
ರುವ ರ್ಷ್ಟರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯ್ವುದೆೇ ಒಂದು 
ಭ್ಷಯೆನು್ನ ಹೆೇರಲು ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ 
ಎಂದರು.

ಕನ್ನಡವನು್ನ ಉಳಿಸುವ, ಬಳೆಸೆುವ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯ್ವ ರ್ಜಿೇಯೊ ಇಲಲಿ. 
ನಲೆ, ಜಲ, ಭ್ಷಯೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ರ್ಜಕ್ೇಯ ಮ್ಡುವ ಪರಿಶೆ್ನಯೊ ಇಲಲಿ 
ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು.

ಅಂತಹ ಯ್ವುದೆೇ ಪರಿಯತ್ನ 
ನಡದೆರ ೆ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವ್ಗಿ ಪರಿತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು 
ತ್ವು ಸಜ್ಜಿಗಿ ರುವುದ್ಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ 
ಪಡಿಸಿದರು.

ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಹೆೊಸ ಕ್ನೊನು 
ನಿೇತಿಯಡಿ ರ್ಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬ್ರಿ 
ಕನ್ನಡದಲೆಲಿೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರೆ 
ಯಲು ಅವಕ್ಶ ಕಲ್್ಪಸಿದುದಾ ಹಂದಂೆದೊ 
ಕೊಡ್ ಈ ಕಲೆಸ ನಡದೆಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದರು.

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆೊೇಸುಧಾಗಳ 
ಪಠ್ಯಕರಿಮವನು್ನ ಕನ್ನಡದಲೆಲಿೇ ರೊಪಿಸ 
ಲ್ಗಿದುದಾ, ಇದರಡಿ ವಿದ್್ಯರ್ಧಾಗಳು ಮ 
ದಲ ಸಮೆಿಸ್ಟರ್ ತನಕ ಓದಿದ್ದಾರೆ 
ಎಂದರು.

ಬೆಟಟ ಕುರುಬ  
ಎಸ್ .ಟಿ.ಗೆ ಸೆೇಪನಾಡೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಜನ್ಂಗದ 
ವರನು್ನ ಒಕಕೆಲೆಬ್ಸಲ್ಗಿತುತು. 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವಗಧಾಕೆಕೆ ಸೆೇಪಧಾಡೆಗೆೊಳಿ 
ಸುವಂತೆ ಈ ಜನ್ಂಗದವರು 
ಕಳೆದ 30 ವಷಧಾಗಳಿಂದ ಹೆೊೇ 
ರ್ಡುತಿತುದದಾರು. ಈ ಸಂಬಂಧ 
ಕನ್ಧಾಟಕ ಸಕ್ಧಾರ ಮ್ಡಿದ 
ಶಿಫ್ರಸಸುನು್ನ ಕೆೇಂದರಿ ಸಚಿವ 
ಸಂಪುಟ ಇದಿೇಗ ಅನುಮೇ 
ದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆೇಂದರಿ ಸಚಿವ 
ಪರಿಹ್ಲಿದ್ ಜೆೊೇಷ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರು

ರ್ಣಿಬೆನೊ್ನರು, ಸೆ.14- ಇಲ್ಲಿನ ಅಶೆೊೇಕ ನಗರದ ಲಯನ್ಸು ಶ್ಲೆ 
ಹಂಭ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸೆತು, ಗಟ್ರ, ಚರಂಡಿಯನು್ನ ಮ್ಡದೆೇ ಅಧಧಾಕೆಕೆ 
ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪರಿಣ್ಮ ನಿೇರು ಅಲ್ಲಿಯೇ 
ನಿಂತು ಅಕಕೆ ಪಕಕೆದ ಮನೆಗಳಿಗೆ 
ಹ್ಗೊ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇರು 
ಬರುತಿತುದುದಾ, ತುತ್ಧಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯವರು ಈ ಅವ್ಯವಸೆಥಾಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ, 
ಸ್ವಧಾಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೊಲ ಮ್ಡಿಕೆೊಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಈ ಭ್ಗದ 
ನ್ಗರಿಕರ ಪರವ್ಗಿ ಪರಿಕ್ಶ ಕುಂದ್ಪುರ ಆಗರಿಹಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ್ಗಲೆೇ ಈ ಸಂಬಂಧ  ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರ್ಯುಕತುರಿಗೆ, 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತುತು ಸಥಾಳಿೇಯ ಶ್ಸಕರಿಗೆ ಮೌಖಿಕವ್ಗಿ ಮತುತು ಮನವಿ ಪತರಿ 
ನಿೇಡಲ್ಗಿದುದಾ, ಈವರೆಗೊ ಏನೊ ಪರಿಯೇಜನವ್ಗಿಲಲಿ. ಮಳೆಗ್ಲದ 
ಸಂದರಧಾದಲಲಿಂತೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚುನ ಪರಿಮ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಶೆೇಖರಣೆಗೆೊಂಡು, 
ನಿೇರು ಹರಿದು  ಹೆೊೇಗಲು ಎಲ್ಲಿಯೊ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇರದ ಕ್ರಣಕೆಕೆ ನಿೇರು 
ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲುಲಿವುದರಿಂದ ಅಕಕೆ ಪಕಕೆದ ಮನೆ ಹ್ಗೊ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿೇರು ಬಸಿದು ತೆೊಂದರೆಯ್ಗುತಿತುದೆ ಎಂದು ಪರಿಕ್ಶ ಆರೆೊೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಸೆತು, ಗಟ್ರವನು್ನ ಮ್ಡದೆೇ ಇರುವುದು ಈ ಅವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ ಕ್ರಣ 
ವ್ಗಿದುದಾ, ಅಧಧಾಗೆೊಂಡಿರುವ ರಸೆತುಯನು್ನ ಪೂಣಧಾಗೆೊಳಿಸಿ ಗಟ್ರದ 
ಮೊಲಕ ನಿಲುಲಿವ ನಿೇರು ಹೆೊರ ಹೆೊೇಗುವಂತೆ ನಗರಸಭೆಯವರು ಮ್ಡ 
ಬೆೇಕು. ಇದರಿಂದ ನ್ಗರಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಅತಿೇವ ಸಮಸೆ್ಯ ದೊರವ್ಗುತತುದೆ. 
ಶಿೇಘರಿವೆೇ ಈ ಬಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕರಿಮ ಕೆೈಗೆೊಳಳುದಿದದಾರೆ ನ್ಗರಿಕರೆೊಂದಿಗೆ 
ನಗರಸಭೆ ಎದುರು ಸತ್್ಯಗರಿಹ ಹಮಿಮಾಕೆೊಳುಳುವುದ್ಗಿ ಪರಿಕ್ಶ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿ  
ಮರೆ, ಅೆಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆ ನಿೇರು

ದ್ವಣಗೆರೆ,ಸೆ.14- ಅತಿತುಗೆರೆ ಪಟೆೇಲ್ ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಹೆೊರಟಿ್ಟಗೌಡುರಿ 
ಕಲಲಿಪ್ಪ ಪೌರಿಢಶ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ. 
ವ್ಮದೆೇವಪ್ಪ ಅವರು ದತಿತು ನಿಧಿಗ್ಗಿ ಚೆಕ್ ನಿೇಡಿದರು. 

ಮುಖೆೊ್ಯೇಪ್ರ್್ಯಯ ಡಿ.ಕೆ.ಷಣುಮಾಖಪ್ಪ, ಸಥಾಳಿೇಯ ಸಲಹ್ ಸಮಿತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಎ. ಜಿ. ನ್ಗಪ್ಪ, ಲಯನ್ಸು ಕಲಿಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ. ದಿಳ್ಯಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್. 
ಆರ್. ಮಲ್ಲಿಕ್ಜುಧಾನಯ್ಯ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿೆಂದ ಅತ್್ತಗೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ದತ್್ತ

ರಾಜಿೇವ್  ಗಾೆಂಧಿ 
ಪೆಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  
ಸೆಂಘಟರೆಗೆ ರೆೇಮಕ

ಮಲೆೇ 
ಬೆನೊ್ನರು, 
ಸೆ.14- 
ರ್ಜಿೇವ್  
ಗ್ಂಧಿ 

ಪಂಚ್ಯತ್  ರ್ಜ್  ಸಂಘಟನೆ 
ಯ ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು ಬ್ಲಿಕ್  
ಕ್ಂಗೆರಿಸ್  ವಿಭ್ಗದ ಸಂಚ್ಲಕ 
ರನ್್ನಗಿ ಹೆಚ್ .ಬ. ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್  
ಅವರನು್ನ ರ್ಜಿೇವ್  ಗ್ಂಧಿ 
ಪಂಚ್ಯತ್ ರ್ಜ್  ಸಂಘಟನೆ 
ಯ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಂಚ್ಲಕ 
ರ್ಘವೆೇಂದರಿಗೌಡ ನೆೇಮಕ 
ಮ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 14 - ನಗರದ ಪೆೇಟೆ ಆಂಜನೆೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೆೇವಸ್ಥಾನ 
ಮುಂಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾ ವಿೇರ ಸ್ವಧಾಕರ್ ಮಹ್ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 
ಪರಿತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಹಂದೊ ಮಹ್ ಗಣಪತಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಗರದ 
ಸಂಗಿೇತ ವಿದ್ವಾನ್ ಸುಜ್ತ ಗೆೊೇಪಿನ್ಥ್ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರ ತಂಡದವರು 
ಗಮಕ ಹ್ಗೊ ಸುಗಮ ಸಂಗಿೇತ ಕ್ಯಧಾಕರಿಮಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿಕೆೊಟ್ಟರು.

ಈ ಸಂದರಧಾದಲ್ಲಿ ದತತುಮ್ ರಟ್ಟರು, ರ್ಜು ಹರೆೇಮಠ್, ಹಂದೊ 
ಮಹ್ ಗಣಪತಿ ಸಮಿತಿಯ ಚಂದರಿಕ್ಂತ್ ಗೌಡ, ರ್ಜು ರೆೊೇಖಡೆ, ಹೆಚ್. 
ದಿನೆೇಶ್, ಮಂಜುನ್ಥ್ ರಟಿ್ಟಹಳಿಳು, ಸ್ವಾತಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಚಂದನ್ 
ಮೊಕಧಾಲ್, ವಿೇರೆೇಶ್ ಅಜಜಿಣಣುನವರ್, ಗಿರಿೇಶ್ ಗೌಡ್, ಬಸವನಗೌಡ್, 
ಮಹೆೇಶ್, ಪರಿಶ್ಂತ್ ಐರಣಿ, ವಿೇರೆೇಶ್ ಆಚ್ರ್, ಅಜುಧಾನ್ ಎ.ಪಿ., ಕ್ತಿಧಾಕ್ 
ಎಸ್.ಆರ್. ಮತುತು ಅಚಧಾಕರು ವೆಂಕಟೆೇಶ ಮತಿತುತರರು ಹ್ಜರಿದದಾರು. 

ಹರಿಹರ : ಹಿೆಂದೂ ಮಹಾ ಗಣಪತ್ 
ಮೆಂಟಪದಲ್ಲೆ ಸೆಂಗಿೇತ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು, ಸೆ. 14- ಸಮಿೇಪದ ಭ್ನುವಳಿಳು ಗ್ರಿಮದ 
ಪ್ರಿಥಮಿಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಿದಲ್ಲಿ ಗುರುವ್ರ ನಡೆದ ರಕತುದ್ನ 
ಶಿಬರದಲ್ಲಿ 33 ಜನ ರಕತುದ್ನ ಮ್ಡಿದರು. ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಆರೆೊೇಗ್್ಯಧಿಕ್ರಿ ಡ್. ಚಂದರಿಮೇಹನ್, ಹರಿಯ ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ನಿರಿೇಕ್ಷಣ್ಧಿಕ್ರಿ ಎಂ. ಉಮಮಾಣಣು, ಕೆ್ಷೇತರಿ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ್ಧಿಕ್ರಿ 
ನ್ಗರ್ಜ್ ಮತಿತುತರರು ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ಭಾನುವಳಿಳಯಲ್ಲೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

Need Teachers
For Drawing and Painting 
&	Spoken	English	for	a	
reputed institute with 

good experience.
Call for details. 

63609 93735

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ 
ಹ್ಸಿ್ಪಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು 

ಅನುರವವುಳಳು ಸ್್ಟಫ್ ನಸಧಾ ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉತತುಮ ವೆೇತನದ ಜೆೊತೆ ಉತತುಮ 

ವಸತಿ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಕಲ್್ಪ ಸಿಕೆೊಡಲ್ಗುವುದು.
ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ : 

9972523910

Required
 Require Centre Head a lady 

with good hold on English 
language, communication 

skills & knowledge on 
Microsoft	office	is	required	
for	a	reputed institute.

63609 93735

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

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

ರೆೇತ್ರದಾನ - ಶೆ್ರೇಷ್ಠದಾನ

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಡಲು 
18 ರಿಂದ 30 ವಷಧಾದೆೊಳಗಿನ 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕ್ಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಂಪಕನಾಸಿ : ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿವಿ ಸೆೆಂಟರ್

ನಂ.21, ಮುರುಘ್ ರ್ಜೆೇಂದರಿ 
ಕ್ಂಪೆಲಿಕ್ಸು, ಕುರುಬರ ಹ್ಸೆ್ಟಲ್ 

ಎದುರು, ಹದಡಿ ರಸೆತು, ದ್ವಣಗೆರೆ.
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ಜಿಲಾಲೆ ಮಟಟಕೆ್ಕ ದೊಡಡಾಘಟಟ ಶಾಲೆ
ಚನ್ನಗಿರಿ, ಸೆ. 14- ಚನ್ನಗಿರಿ ತ್ಲೊಲಿಕು ದೆೊಡಡಾಘಟ್ಟ 

ಗ್ರಿಮದ ಶಿರಿೇ ಲಕ್್ಷಮಿ ವೆಂಕಟೆೇಶವಾರ ಸ್ವಾಮಿ ವಸತಿ ಪೌರಿಢಶ್ಲೆಯ 
ವಿದ್್ಯರ್ಧಾನಿಯರು ತ್ಲೊಲಿಕು ಮಟ್ಟದ ಥೆೊರಿೇಬ್ಲ್ 
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೊಲಕ ಜಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕೆಕೆ 
ಆಯಕೆಯ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನು್ನ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪ್ರ್್ಯಯ ಸಿ.ಬ. 
ಬೊದಿ ಬಸಪ್ಪ, ದೆೈಹಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್. ತಿಮಮಾಯ್ಯ ಅಭನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.14- ಹಂದಿ ಭ್ಷೆ ಯನು್ನ ಮಕಕೆಳ 
ಮೇಲೆ ಹೆೇರುವುದನು್ನ ಕೆೈ ಬಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಆಗರಿಹಸಿ 
ಕನ್ಧಾಟಕ ರಕ್ಷಣ್ ವೆೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು 
ಪರಿತಿರಟನೆ ನಡೆಸಲ್ಯಿತು.

ಸ್ವಧಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖೆ ಕಚೆೇರಿ ಮುಂದೆ 
ವೆೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ರ್ಮೇಗೌಡ ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ 
ಜಮ್ಯಿಸಿದದಾ ಪರಿತಿರಟನ್ಕ್ರರು, ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ 
ಹೆೇರಿಕೆ ಸರಿಯಲಲಿ ಎಂದು ಆಕೆೊರಿೇಶ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ಭ್ರತ ಒಕೊಕೆಟ ಸಕ್ಧಾರವು ಪರಿತಿ ವಷಧಾ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 
14 ರಂದು ಹಂದಿ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆ ಮ್ಡುತಿತುದೆ. ಇದನು್ನ 
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಿೇವರಿವ್ಗಿ ವಿರೆೊೇಧಿಸುತ್ತು 
ಬಂದರೊ ಇನೊ್ನ ತನ್ನ ರೆೊೇರಣೆ ಬಟಿ್ಟಲಲಿ ಎಂದು 
ಪರಿತಿರಟನ್ಕ್ರರು ದೊರಿದರು.

ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಧಾರಿ ಶ್ಲೆ, ಅನುದ್ನಿತ ಶ್ಲೆ, 
ಸಿಬಎಸ್ ಇ ಶ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಭ್ಷೆ ಕಲ್ಸುವುದಕೆಕೆ ನಮಮಾ 
ವಿರೆೊೇಧವಿಲಲಿ, ಆದರೆ, ಹಂದಿ ರ್ಷ್ಟರಿಭ್ಷೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳುವುದು ಸರಿಯಲಲಿ ಎಂದು ರ್ಮೇಗೌಡ 
ಆಕೆ್ಷೇಪಿಸಿದರು.

ಭ್ರತದ ಒಕೊಕೆಟ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ 22 ರ್ಜ್ಯ 
ಭ್ಷೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವ್ಗಿವೆ. ಜವ್ಹರ್ ಲ್ಲ್ ನೆಹರು 
ಕ್ಲದಿಂದಲೊ ಈಗಿನ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿವರೆಗೊ ಸಹ 
ದಕ್್ಷಣ ಭ್ರತದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿ ಭ್ಷೆಯನು್ನ ಹೆೇರಿಕೆ 
ಮ್ಡುತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಉತತುರ ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸತುಕದಲ್ಲಿ 
ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯಗೆೊಳಿ ಸಬೆೇಕು. ಆಯ್ ರ್ಜ್ಯದ 
ಭ್ಷೆಯನು್ನ ಎಲಲಿರೊ ಗೌರವಿಸಬೆೇಕು. ಅದರಂತೆ 

ಕನ್ಧಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭ್ಷೆಯನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು, 
ಉದೆೊ್ಯೇಗವನ್ನರಿ ಸಿಕೆೊಂಡು ಬಂದ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳು 
ಕನ್ನಡವನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೆೇಕು.  ಆಗ ಭ್ಷೆ-ಭ್ಷೆಗಳ 
ನಡುವೆ ಗೌರವ ಉಂಟ್ಗುತತುದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಭ್ರತ ಸಕ್ಧಾರ ಮತುತು ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ಧಾರದಲೊಲಿ 
ಎಲೊಲಿ ಆದೆೇಶವಿಲಲಿದ ಹಂದಿ ಭ್ಷೆಯನು್ನ ರ್ಷ್ಟರಿಭ್ಷೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಸರಿ. ಕೆೇವಲ 1600 
ವಷಧಾಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಹಂದಿ ಭ್ಷೆಯನು್ನ 
ಬಂಬಸುವುದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಭ್ಷೆ 2500 ವಷಧಾ ಇತಿಹ್ಸ 
ಇರುವ ಭ್ಷೆ. ಎಂಟು ಜ್ಞೆನಪಿೇಠ ಪರಿಶಸಿತುಗಳನು್ನ 
ಪಡೆದಂತಹ ಭ್ಷೆ ಯ್ಕೆ ರ್ಷ್ಟರಿಭ್ಷೆಯ್ಗಬ್ರದು  . 
ಆದರೊ ಎಲ್ಲಿ ರ್ಜ್ಯಗಳನು್ನ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಭ್ರತ 
ಒಕೊಕೆಟ ವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ ಧಕೆಕೆ ಬರುವುದು ಆಗಬ್ರದೆಂದು 
ನ್ವುಗಳು ಸುಮಮಾನಿದೆದಾೇವೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಹಂದಿ ಹೆೇರಿಕೆ 
ಮ್ಡುವುದನು್ನ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೆೇಕು ಎಂದರು.

ರ್ಜ್ಯ ಸ್ವಧಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿ 
ಶ್ಲೆಗಳ ಹಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕೆಳಿಗೆ ದ್ರಿ ತಪಿ್ಪಸುತಿತುದ್ದಾರೆ. 
ಸಂವಿರ್ನಿಕವಲಲಿದ ಹಂದಿ ಭ್ಷೆಯನು್ನ ರ್ಷ್ಟರಿ ಭ್ಷೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿಕೆೊಡುತಿತುದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಿಲಲಿಬೆೇಕು. 
ಇಲಲಿವ್ದರೆ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಲ್ಗುವುದು. 
ಸ್ವಧಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖೆ ಉಪನಿದೆೇಧಾಶಕರು ತಮಮಾ 
ವ್್ಯಪಿತುಗೆ ಬರುವ ಕೆ್ಷೇತರಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ಧಿಕ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಂದಿ ರ್ಷ್ಟರಿ 
ಭ್ಷೆ ಎಂದು ಹೆೇಳುವುದನು್ನ ಹಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ 
ಬೆೇಕು ಎಂದು ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಆಗರಿಹಸಿದರು.

ಪತಿರಿರಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಳ್ ಜಿಲ್ಲಿಧ್ಯಕೆ್ಷ ಬಸಮಮಾ, 
ಮಂಜುಳಮಮಾ, ಮಮತ್, ರೆೊೇಜ್, ಶಶಿಕಲ್, ಶೆೊೇಭ್, 
ರೆೇಖ್, ಗಿರಿೇಶ್ ಕುಮ್ರ್, ಖ್ದರ್ ಭ್ಷ್, ಓ. 
ಮಹೆೇಶವಾರಪ್ಪ, ಪರಿದಿೇಪ್, ಎಂ.ಬ.ಎ. ಲೆೊೇಕೆೇಶ್, 
ರವಿಕುಮ್ರ್, ಎನ್.ಟಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಇತರರು ಭ್ಗವಹಸಿದದಾರು.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ ಹಿೆಂದಿ ಹೆೇರಿಕೆಗೆ ಕರಾವೆೇ ಖೆಂಡರೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.14- ಕನ್ಧಾಟಕ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಸಂಜಿೇವಿನಿ ಯೇಜನೆಯನು್ನ 
ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆಯ ಅಧಿಕ್ರಿ, ನೌಕರರು 
ಹ್ಗೊ ಪೌರಕ್ಮಿಧಾಕರಿಗೊ ಸಹ 
ಯಥ್ವತ್ತುಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕೆಕೆ ತರಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಆಗರಿಹಸಿ, ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆ ನೌಕರರ 
ಸಂಘದ ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಕೆ ನೌಕರರು, 
ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ಮತುತು ಸಿಬ್ಂದಿ ವಗಧಾದಿಂದ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪರಿತಿರಟನೆ 
ನಡೆಸಲ್ಯಿತು.

ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ಗೆೊೇವಿಂದರ್ಜ್ 
ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಯಿಸಿದದಾ ಪರಿತಿರಟನ್ 
ಕ್ರರು, ಸ್ಂಕೆೇತಿಕವ್ಗಿ ಸಂಜೆವರೆಗೊ 
ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ, ಸಕ್ಧಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಪ್ಲ್ಕೆಯ ಅಧಿಕ್ರಿ, ನೌಕರರು, 
ಪೌರ ಕ್ಮಿಧಾಕರು ಪರಿತಿನಿತ್ಯ ತೆರಿಗೆ 
ವಸೊಲ್ತಿ, ಸವಾಚಛಾತೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇನಿ್ನತರೆ 
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಒತತುಡದಿಂದ ಮ್ಡುತ್ತುರೆ. 
ಇದರಿಂದ ಆರೆೊೇಗ್ಯವನು್ನ 
ಹದಗೆಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಆಸ್ಪತೆರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಮತತು ರರಿಸದೆೇ ಆರ್ಧಾಕ 
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಲುತಿತುದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿರುವ್ಗ 
ಈ ಯೇಜನೆಯನು್ನ ನಮಗೊ ಸಹ 

ಅನುಷ್ಠಾನಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಒತ್ತುಯಿಸಿದರು.

ರ್ಜ್ಯದ ಸಕ್ಧಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ 
ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರ್ಜ್ಯ 
ಸಕ್ಧಾರ ಜ್ರಿಗೆೊಳಿಸಿ ಆದೆೇಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ 
ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆಯ ನೌಕರರು ಹ್ಗೊ ಪೌರ 
ಕ್ಮಿಧಾಕರುಗಳನು್ನ ಈ ಯೇಜನೆಯಿಂದ 
ಹೆೊರಗಿಟಿ್ಟರುವುದು ಖಂಡನಿೇಯ. ಈ 
ಯೇಜನೆಯನು್ನ ಪ್ಲ್ಕೆಯ ನೌಕರರು 
ಹ್ಗೊ ಪೌರ ಕ್ಮಿಧಾಕರುಗಳಿಗೊ 
ಅನವಾಯವ್ಗುವಂತೆ ಜ್ರಿಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು . 
ಇಲಲಿವ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ 
ಹೆೊತುತು ತಿೇವರಿ ಸವಾರೊಪದ ಹೆೊೇರ್ಟ 
ನಡೆಸಬೆೇಕ್ಗುವುದು. ಇದಕೆಕೆ ಆಸ್ಪದ 
ಕೆೊಡಬ್ರದೆಂದು ಸಕ್ಧಾರಕೆಕೆ ಕೆ.ಎಸ್. 
ಗೆೊೇವಿಂದರ್ಜ್ ಎಚಚುರಿಸಿದರು.

ಈ ಹೆೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆೊಗೆಳುಳುವ 
ಮೊಲಕ ಬೆಂಬಲ ಸೊಚಿಸಿದದಾ ಮ್ಜಿ 
ಮೇಯರ್, ಎಸ್.ಟಿ. ವಿೇರೆೇಶ್ ಅವರು, 
ಕನ್ಧಾಟಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಸಂಜಿೇವಿನಿ ಯೇಜನೆ 
ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆ ನೌಕರರು, 
ಪೌರಕ್ಮಿಧಾಕರಿಗೊ ಅನವಾಯಿಸಬೆೇಕೆಂಬ 
ಬೆೇಡಿಕೆ ನ್್ಯಯಸಮಮಾತವ್ದದುದಾ. ನಗರ 
ಸವಾಚಚುತೆ ಮತುತು ಜನರ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ತಮಮಾ ಬದುಕನೆ್ನೇ ಮುಡಿಪ್ಗಿಡುವ 
ಪೌರಕ್ಮಿಧಾಕರು ಸೆೇರಿದಂತೆ ನಗರ 
ಪ್ಲ್ಕೆ ನೌಕರರ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಸಂಜಿೇವಿನಿ ಯೇಜನೆ 
ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಸಥಾಳಿೇಯ ಶ್ಸಕರು, ಸಂಸದರ 
ಮುಖ್ಂತರ ಸಕ್ಧಾರಕೆಕೆ ಒತತುಡ ತರುವ 
ಮೊಲಕ ಈ ಬೆೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ 
ಸಹಕ್ರ ನಿೇಡುತೆತುೇನೆ. ಈ ಬೆೇಡಿಕೆಯನು್ನ 
ಬಜೆಪಿ ಸಕ್ಧಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ 
ಬಸವರ್ಜ ಬೆೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು 
ಈಡೆೇರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಹೆೊೇರ್ಟಕೆಕೆ ನಗರ ಪ್ಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ 
ಸೆೊೇಗಿ ಶ್ಂತಕುಮ್ರ್ ಬೆಂಬಲ 
ಸೊಚಿಸಿದದಾರು.

ಪರಿತಿರಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ 
ಮುಖಂಡರ್ದ ಕೆ. ಬಸವರ್ಜ್, ಎನ್. 
ನ್ಗರತ್ನಮಮಾ, ಪಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್, ಎಸ್.ಕೆ. 
ಪ್ಂಡುರ್ಜ್, ಕೆ. ಮಂಜುನ್ಥ, 
ಮಹಮಮಾದ್ ಅಸಮಾತ್, ಯು. ಹ್ಲೆೇಶ್, ಟಿ. 
ಪರಿಕ್ಶ್, ಎನ್. ಗೆೊೇವಿಂದ ನ್ಯ್ಕೆ, ಎಂ. 
ಅಸ್ಲಿಂ, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಉದಯಕುಮ್ರ್,  
ಟಿ.ಸಿ. ಬಸವರ್ಜಯ್ಯ, ಕೃಷಣು, ಮನೆೊೇಹರ್, 
ರುದರಿಮುನೆೇಶವಾರ, ಲಕ್್ಷಮಿ, ನ್ಗರತ್ನಮಮಾ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭ್ಗವಹಸಿದದಾರು.

ನಮಗೂ ಬೆೇಕು `ಆರೊೇಗ್ಯ ಸೆಂಜಿೇವಿನಿ'
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ರೌಕರರು, ಪೌರಕಾಮನಾಕರ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಮನೆ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಮರೆಯಲ್ಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು 

ಮಹಿಳೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.
ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾಗಿರಬೆೇಕು.

ಸೂಕ್ತ ಪರಿಚಯದೊೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಪಕನಾಸಿ

96861 95326, 96861 95327

ಕನ್ನಡ ರಾಡಿನ ಭಾಗ್ಯ ಶಿಲ್್ಪ ಸರ್  ಮೊೇಕ್ಷಗುೆಂಡೆಂ ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ
(4ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಉಕ್ಕೆನ ಕ್ಖ್ಧಾನೆ ದುಃಸಿಥಾತಿಗೆ 
ಬಂದ್ಗ ಅದರ ಆಡಳಿತವನು್ನ ವಹಸಿಕೆೊಂಡು 
ಅದನು್ನ ಸುರದರಿಗೆೊಳಿಸಿದರು. 1920 ರಲ್ಲಿ 
ಪಂಚವ್ಷಧಾಕ ಯೇಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪುಸತುಕಗಳನು್ನ 
ಬರೆದರು. ಭ್ರತದಿಂದ ನಿರುದೆೊ್ಯೇಗ, ಬಡತನ 
ಓಡಿಸುವ ಕನಸು ಅವರದ್ಗಿತುತು. 

ರೆೈತರು ನಮಮಾ ದೆೇಶದ ಬೆನೆ್ನಲಬು ಎಂದು ಅರಿತ 
ಇವರು, ರೆೈತರಿಗೆ ಜ್ಞೆನ ಹೆಚಿಚುಸಲು ಕೃಷಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿೇಡಲು ಹೆಬ್್ಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷ ಶ್ಲೆ ಪ್ರಿರಂರಗೆೊಂಡಿತು. 
1940 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಮ್ನ ಕ್ಖ್ಧಾನೆ 
ಸ್ಥಾಪನೆ. ತಮಮಾ ತೆೊಂಬತತುನೆೇ ವಯಸಿಸುನಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ 
ರ್ಜ್ಯ ಮತುತು ರ್ಷ್ಟರಿದ ಪರಿಗತಿಗ್ಗಿ ಯೇಚಿಸುತಿತುದದಾರು. 
ಹೆೊಸ ಹೆೊಸ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಅಳವಡಿಸುತಿತುದದಾರು. 
ಗ್ರಿಮಿೇಣ ಅಭವೃದಿ್ಧಗ್ಗಿ, ಗ್ರಿಮಿೇಣ ಸಣಣು ಕೆೈಗ್ರಿಕ್ 
ಯೇಜನೆಯನು್ನ ರೊಪಿಸಿದರು. ದೆೇಶದ ಪರಿಗತಿಗೆ 
ಸ್ರಿಗೆ ಸಂಚ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅರಿತ ಸರ್  
ಎಂ.ವಿ. ಅವರು ರೆೈಲು ಮ್ಗಧಾಗಳ 
ವಿಸತುರಣೆಯಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ ಆಸಕ್ತು ವಹಸಿ ಕೆಲವು ಹೆೊಸ 
ಮ್ಗಧಾಗಳ ನಿಮ್ಧಾಣ ಮ್ಡಿದರು. ಅರಸಿೇಕೆರೆ, 
ಚಿಕಕೆಬಳ್ಳುಪುರಗಳ ರೆೈಲು ಮ್ಗಧಾಗಳು 
ನಿಮ್ಧಾಣವ್ದವು. 

ಶಿಕ್ಷಣವೆೇ ದೆೇಶದ ಪರಿಗತಿಗೆ ಕ್ರಣ ಎಂದು 
ಅರಿತ ಸರ್  ಎಂ.ವಿ. ಅವರು, ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ 
ಹಂತ ಹಂತವ್ಗಿ ಜ್ರಿಗೆ ತಂದರು. ಮಹಳ್ 
ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡುತ್ತು ಬಂದರು. ಶ್ಲ್-
ಕ್ಲೆೇಜುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಗಣನಿೇಯವ್ಗಿ 
ಹೆಚಿಚುಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಚುರಿ ಕಲಿಬ್  ಮತುತು 
ಮೈಸೊರಿನ ಕ್ಸೆೊಮಾೇಪ್ಲ್ಟಿನ್  ಕಲಿಬ್  ಇವರ 
ಕ್ಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತಗೆೊಂಡವು. 

ಸರ್  ಎಂ.ವಿ. ಅವರಿಗೆ 86 ವಷಧಾ ಆದ್ಗ 
ಒಂದು ಕ್ಖ್ಧಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿೇಲನೆಗ್ಗಿ ಅವರು 
ಹೆೊೇಗಿದದಾರು. ಅಲ್ಲಿ 75 ಅಡಿಯ ಉಕ್ಕೆನ ಏಣಿಯನು್ನ 
ಹತತುಬೆೇಕ್ಯಿತು. ಆಗ ಅವರ ಜೆೊತೆಿಯಲ್ಲಿದದಾ 
ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸುನವರು ಏಣಿಯನು್ನ 

ಹತತುಲು ಹೆದರಿದ್ಗ ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯನವರು ಅಂತಹ 
ವಯಸಿಸುನಲ್ಲಿಯೊ ಯ್ವುದೆೇ ರಯವಿಲಲಿದೆ 
ಹತಿತುದರು ಮತುತು ಸಕ್ಧಾರದ ಸಿೇಸದ ಕಡಿಡಾ ಮತುತು 
ಮಂಬತಿತುಯನು್ನ ತಮಮಾ ಸವಾಂತ ಕೆಲಸಕೆಕೆ 
ಬಳಸುತಿತುರಲ್ಲಲಿ. 

ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯನವರ ಪರಿತಿಯಂದು ಕ್ಯಧಾವೂ 
ಮಹತವಾದುದಾ. ಆದರೆ ಇವೆಲಲಿವನು್ನ ಮಿೇರಿ ನಿಂತ ಹರಿಮ, 
ಘನತೆ, ಕನಸುಗಳನು್ನ ಕ್ಯಧಾರೊಪಕೆಕೆ ತರುವ 
ಕ್ಯಧಾಶಿೇಲ ವ್ಯಕ್ತುತವಾಗಳಿಂದ ಮೈಸೊರಿನ ಆಧುನಿಕ 
ಯುಗದ ಸೃಷಠಾಕತಧಾರೆಂದೆೇ ಅವರನು್ನ ಕರೆಯಬೆೇಕು. 
ಅಹಂಕ್ರವಿಲಲಿದ ಆತಮಾಗೌರವ ಅವರದು. ಹ್ಗೆಯೇ 
ನಿಶಚುಲ, ನಿರಧಾಯದ ಪ್ರಿಮ್ಣಿಕ 
ದೆೇಶ್ಭಮ್ನಿಗಳು. ಮೈಸೊರು ರ್ಜ್ಯದ 
ದಿವ್ನರ್ಗಿದ್ದಾಗ ತಮಮಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಯ್ರಿಗೊ 
ಸಕ್ಧಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಲ್ಲಲಿ. ಇವರು 
ಎಷು್ಟ ಪ್ರಿಮ್ಣಿಕರೆಂದರೆ ಮೈಸೊರಿನ ದಿವ್ನಗಿರಿಗೆ 
ಅವರ್ಗಿಯೇ 1918 ರಲ್ಲಿ ರ್ಜಿೇನ್ಮ ಕೆೊಟ್್ಟಗ 
ರ್ಜಿೇನ್ಮ ನಿೇಡಲು ಸಕ್ಧಾರದ ಕ್ರಿನಲ್ಲಿ 
ಹೆೊೇದವರು, ಬರುವ್ಗ ಸವಾಂತ ಕ್ರಿನಲ್ಲಿ 
ಹಂದಿರುಗಿದರು. ಕ್ರಣ ಕೆೇಳಿದ್ಗ ನ್ನು ಈಗ 
ನಿವೃತತು, ಸಕ್ಧಾರದ ಕ್ರನು್ನ ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಹಕುಕೆ 
ನನಗಿಲಲಿ ಎಂದರು. ಹೇಗೆ ಇತುತು ಅವರ ಕತಧಾವ್ಯ ನಿಷೆಠಾ 
ಎಂತಹ ಅನೆೇಕ ಉದ್ಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. 

ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯನವರು ಚಿಕಕೆಂದಿನಿಂದಲು ತಮಮಾ 
ನ್ಡಿನ ಬಗೆಗೆ ಅಪ್ರ ಪಿರಿೇತಿ, ಗೌರವವಿತುತು. ಸದ್ 
ಲವಲವಿಕೆ ಹ್ಗು ಕ್ಯಧಾಮಗ್ನರ್ಗಿರುತಿತುದದಾರು. 
ಹಡಿದ ಕ್ಯಧಾಗಳನು್ನ ಛಲದಿಂದ ಮುಗಿಸುತಿತುದದಾರು.

ಜಿೇವನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೇತಿಧಾ ತಂದುಕೆೊಟಿ್ಟತುತು. 
ಅನಪೆೇಕ್್ಷತವ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೆೊರೆತ ಬರುದು 
ಬ್ವಲ್ಗಳು, ಪುರಸ್ಕೆರಗಳು ಇದಕೆಕೆ ಸ್ಕ್್ಷ. ಭ್ರತದ 
ವಿವಿಧ ರ್ಜ್ಯಗಳನು್ನ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಿ ದೆೇಶದ 
ಸವಧಾತೆೊೇಮುಖ ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ ಕ್ರಣರ್ದ ಸಮಥಧಾ 
ಆಡಳಿಗ್ರ ಹ್ಗು ತಂತರಿಜ್ಞೆನಿ ಪರಿಪಂಚದ ಅನೆೇಕ 
ಜನರ ಅಭಮ್ನಕೆಕೆ ಪ್ತರಿರ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ .ಎಂ.ವಿ 

ಅವರು ನಿಜಕೊಕೆ ನಮಮಾ ನ್ಡಿನ ಅಪರೊಪದ ಚೆೇತನ, 
ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟ ಲ್ಗದ ಶಕ್ತು ಮತುತು ಆಸಿತು. 

ದೆೇಶ ನಿನಗ್ಗಿ ಏನು ಕೆೊಟಿ್ಟದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆಂತ 
ದೆೇಶಕೆಕೆ ನಿೇನು ಏನನು್ನ ಕೆೊಟೆ್ಟ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. 
ನಮಮಾ ದೆೇಶಕೆಕೆ ಸರ್ .ಎಂ.ವಿ ಅವರ ಕೆೊಡುಗೆ ಅಪ್ರ. 
ನ್ಡಿನ ನ್ಳಿನ ಅಭವೃದಿ್ಧಯ ಚಿಂತೆ ಪರಿತಿಯಬ್ರಲೊಲಿ 
ಬೆಳೆಯಬೆೇಕು. ಎಲಲಿರೊ ತಮಮಾ ತಮಮಾ ಕೆಲಸ, 
ಕ್ಯಧಾಗಳನು್ನ ಪ್ರಿಮ್ಣಿಕತೆ ಮತುತು ಶರಿದೆ್ಧಯಿಂದ 
ನಿವಧಾಹಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಸರ್ .ಎಂ.ವಿ ಅವರ 
ಜಿೇವನವೆೇ ಒಂದು ಸಂದೆೇಶ.

ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹಲವು 
ವಿಶವಾವಿದ್್ಯಲಯಗಳು ಡ್ಕ್ಟರೆೇರ್  ನಿೇಡಿದವು. ದೆೇಶ 
ಸೆೇವೆಯನೆ್ನೇ ಒಂದು ತಪಸಸುನ್್ನಗಿ ಮ್ಡಿಕೆೊಂಡಿದದಾ 
ಸರ್  ಎಂ.ವಿ.ಗೆ ಭ್ರತ ಸಕ್ಧಾರ 1955ರಲ್ಲಿ `ಭ್ರತ 
ರತ್ನ' ಪರಿಶಸಿತು ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಅಲಲಿದೆೇ ಅವರಿಗೆ 
ನೊರು ವಷಧಾ ತುಂಬದ್ಗ 1960ರಲ್ಲಿ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ರಂರದಲ್ಲಿ 
ಜವ್ಹರಲ್ಲ್  ನೆಹರು ಭ್ಗವಹಸಿದದಾರು. ಭ್ರತ 
ಸಕ್ಧಾರ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಚಿೇಟಿಯನು್ನ ಬಡುಗಡೆ 
ಮ್ಡಿತು. ರ್ಷ್ಟರಿ ಕಂಡ ವಿಶವಾದ ಶೆರಿೇಷಠಾ ತಂತರಿಜಞೆರು 
ದಕ್ಷ-ಪ್ರಿಮ್ಣಿಕ ಆಡಳಿತರ್ರರು ಖ್್ಯತ 
ಕೆೈಗ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮಹ್ ಮೇದ್ವಿಗಳು 
ಮೈಸೊರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವ್ನರು, ಕನ್ನಡ ನ್ಡಿನ 
ಭ್ಗ್ಯ ಶಿಲ್್ಪಗಳು, ಅಪರಿತಿಮ ದೆೇಶ ರಕತುರು ಮ್ನವ 
ಸೆೇವೆಯನು್ನ ಮ್ಧವನ ಸೆೇವೆಯನ್್ನಗಿ ಮ್ಡಿದ 
ಪರಮ ಸ್ತಿವಾಕ, ಮಹ್ನ್  ಚೆೇತನ ಸರ್ .ಎಂ.
ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯನವರು 1962 ಎಪಿರಿಲ್  14 ರಂದು 
ನಿಧನರ್ದರು ಹ್ಗು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೊರು 
ಎರಡು ವಷಧಾ ವಯಸ್ಸುಗಿತುತು. ನಮಮಾ ದೆೇಶದ ಒಂದು 
ದೆೊಡಡಾ ಆರ್ರಸಥಾಂಬ ಕಳಚಿ ಬದದಾಂತ್ಯಿತು. ಅವರ 
ಭೌತಿಕ ಶರಿೇರ ಇಲಲಿದಂತ್ಯಿತು.ಆದರೆ ಅವರು 
ಮ್ಡಿದ ಕ್ಯಧಾ ಸ್ಧನೆ ಎಲಲಿರ ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಿ 
ಮ್ಸದೆೇ ಉಳಿದಿದೆ ಮತುತು ಮುಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ 
ಆದಶಧಾವ್ಗಿದೆ.

ಜಿಗಳಿಯಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೆಂಜಿ
ಜಿಗಳಿ ಉನ್ನತಿೇಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಧಾರಿ ಹರಿಯ 

ಪ್ರಿಥಮಿಕ ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕುಂಬಳೂರು ಸಮೊಹ 
ಸಂಪನೊಮಾಲ ಕೆೇಂದರಿದ ಕಲಿಸ್ಟರ್  ಮಟ್ಟದ ಪರಿತಿಭ್ ಕ್ರಂಜಿ 
ಕ್ಯಧಾಕರಿಮವನು್ನ ಹಮಿಮಾಕೆೊಂಡಿದುದಾ, ಕುಂಬಳೂರು 
ವ್್ಯಪಿತುಯ 11 ಶ್ಲೆಗಳಿಂದ 200 ಕೆಕೆ ಹೆಚುಚು 
ವಿದ್್ಯರ್ಧಾಗಳು ಭ್ಗವಹಸಿ ತಮಮಾ ಪರಿತಿಭೆ 
ಪರಿದಶಿಧಾಸಲ್ದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಭ್ರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ 
ಲ್ಂಗರ್ಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಕಲ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಸಿ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವ ಜಾಲ: ಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಒತಾ್ತಯ
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.14- ನಕಲ್ ಶ್ಲ್ ದೃಢೇಕರಣ 

ಪತರಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ನಕಲ್ ದ್ಖಲೆಗಳನು್ನ 
ಸೃಷ್ಟಸಿ ವಿಮ್ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುತಿತುರುವ ಜ್ಲದ 
ಮೇಲೆ ಕರಿಮ ಕೆೈಗೆೊಳುಳುವಂತೆ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಕ್ಯಧಾಕತಧಾ 
ಮ್ಲತೆೇಶ್ ಒತ್ತುಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿರಿಕ್ಗೆೊೇಷಠಾಯಲ್ಲಿ 
ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, ಕ್್ಯನಸುರ್ ರೆೊೇಗಿಗಳನು್ನ 
ಗುರಿಯ್ಗಿಸಿಕೆೊಂಡು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲ್ 
ದ್ಖಲೆಗಳನು್ನ ಸೃಷ್ಟಸಿ, ಕುಟುಂಬಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚುನ ಮತತುದ 

ವಿಮ ಬರುವಂತೆ ಮ್ಡುವುದ್ಗಿ ಹೆೇಳಿ ನಂಬಸಿ, 
ನಂತರ ಫಲ್ನುರವಿಗಳಿಗೆ ವಿಮ ಮ್ಡದೆೇ ವಂಚನೆ 
ಮ್ಡಲ್ಗುತಿತುದೆ. ಈ ಜ್ಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿಮ್ 
ಕಂಪನಿ ಗಳು, ಬ್್ಯಂಕ್ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ಭ್ಗಿಯ್ಗಿದುದಾ, 
ಇದೆೊಂದು ಬೃಹತ್ ಜ್ಲವ್ಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ತನಿಖೆ 
ನಡೆಸಿ ಸೊಕತು ಕ್ನೊನು ಕರಿಮ ಕೆೈಗೆೊಳುಳುವಂತೆ ಅವರು 
ಒತ್ತುಯಿಸಿದದಾರೆ. ಪತಿರಿಕ್ಗೆೊೇಷಠಾಯಲ್ಲಿ ಕುಮ್ರ್, ಟಿ.
ಎಂ. ಭೆೊೇಗೆೇಶವಾರಯ್ಯ, ಗುಡದಯ್ಯ ಉಪಸಿಥಾತರಿದದಾರು.

ದಕ್ಷಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ , ಮೆಟಾ ಕೆಂಪನಿಗಳಿಗೆ 72 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್  ದೆಂಡ
ಸಿಯೇಲ್, ಸೆ. 14 - ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆೇ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಹಕರ ವತಧಾನೆ ಮೇಲೆ ನಿಗ್ ವಹಸಿದ ಹ್ಗೊ ಅವರ ಮ್ಹತಿಯನು್ನ ಜ್ಹೇರ್ತಿಗೆ ಬಳಸಿದ 

ಕ್ರಣಕ್ಕೆಗಿ ಗೊಗಲ್ ಹ್ಗೊ ಮಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದಕ್್ಷಣ ಕೆೊರಿಯ್ದಲ್ಲಿ 72 ದಶಲಕ್ಷ ಡ್ಲರ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲ್ಗಿದೆ. ದಕ್್ಷಣ ಕೆೊರಿಯ್ದ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಮ್ಹತಿ ಹ್ಗೊ 
ರಕ್ಷಣ್ ಆಯೇಗವು ಗೊಗಲ್ ಗೆ 50 ದಶಲಕ್ಷ ಡ್ಲರ್ ಹ್ಗೊ ಮಟ್ಗೆ 22 ದಶಲಕ್ಷ ಡ್ಲರ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ವತಧಾನೆಯಿಂದ ಗ್ರಿಹಕರ ಖ್ಸಗಿತನ 
ಉಲಲಿಂಘನೆಯ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೇಗ ಹೆೇಳಿದೆ. ಖ್ಸಗಿತನದ ಉಲಲಿಂಘನೆಗ್ಗಿ ದಕ್್ಷಣ ಕೆೊರಿಯ್ ವಿಧಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚಿಚುನ ದಂಡ ಇದ್ಗಿದೆ. 

2,829 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ. ಹೊರತಾಗಿ ವಿತರಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರು,ಸೆ.14-ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ಧಾರದ 22 ಇಲ್ಖೆಗಳು 2,829.02 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನು್ನ ನೆೇರ ಸಬಸುಡಿ ಹೆೊರ 

ತ್ದ ಮ್ಗಧಾದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿರುವುದ್ಗಿ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಖೆಗಳು ಡಿ.ಬ.ಟಿ. ಮೊಲಕವೆೇ 
ಜನರಿಗೆ ನೆರವು ತಲುಪಿಸಬೆೇಕ್ದೆ. ಡಿ.ಬ.ಟಿ. ಮೊಲಕ ನೆರವು ನಿೇಡಲು 239 ಯೇಜನೆಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ, 
ಏಪಿರಿಲ್ 2021ರವರೆಗೆ 83 ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತರಿ ಡಿ.ಬ.ಟಿ. ಗುರಿ ಸ್ಧಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಖೆಗಳು 
ಫಲ್ನುರವಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ತಲುಪಿಸಲು ಆಗಸ್್ಟ 2018ರಲೆಲಿೇ ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ಧಾರ ಡಿ.ಬ.ಟಿ. ಪೊೇಟಧಾಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆದೆೇಶಿಸಿತುತು.

ಲಂಡನ್, ಸೆ. 14 - ಗೊಗಲ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 
ಅಂಡ್ರಿಯ್ಡಾ ತಂತ್ರಿಂಶದ ಪ್ರಿಬಲ್ಯ ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು 
ಸ್ಪರೆಧಾಗೆ ಅಡಿಡಾಪಡಿಸಿದ ಹ್ಗೊ ಗ್ರಿಹಕರ ಆಯಕೆಯನು್ನ 
ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸಿದ ಕ್ರಣಕ್ಕೆಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ದ 
ದಂಡವನು್ನ ಯುರೆೊೇಪ್  ಒಕೊಕೆಟದ ನ್್ಯಯ್ಲಯ 
ಎತಿತು ಹಡಿದಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಯುರೆೊೇಪ್ ಒಕೊಕೆಟದ 
ಕ್ಯಧಾಕ್ರಿ ಆಯೇಗವು ಗೊಗಲ್ ಗೆ 4.34 
ಶತಕೆೊೇಟಿ ಯೊರೆೊೇಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತುತು.

ಈ ವಿರುದ್ಧ ಗೊಗಲ್ ಮೇಲಮಾನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತುತು. 
ವಿಚ್ರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಯುರೆೊೇಪ್  ಒಕೊಕೆಟದ ನ್್ಯಯಿಕ 
ಪರಿರ್ನ ನ್್ಯಯ್ಲಯ, ಬಹುತೆೇಕ ದಂಡದ ಅಂಶಗಳನು್ನ 
ಎತಿತು ಹಡಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿ 4.125 ಶತಕೆೊೇಟಿ ಯೊರೆೊೇ 
ದಂಡ ಪ್ವತಿಸಬೆೇಕೆಂದು ನ್್ಯಯ್ಲಯ ಹೆೇಳಿದೆ.

2017ರಿಂದ 2019ರ ನಡುವೆ ಯುರೆೊೇಪ್ 
ಆಯೇಗವು ಗೊಗಲ್ ಗೆ ಮೊರು ಪರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 8 
ಶತಕೆೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್ ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.  ಈ 
ಪರಿಕರಣಗಳ ಪೆೈಕ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದಂಡವನು್ನ ಎತಿತು 

ಹಡಿಯಲ್ಗಿದೆ.
ಅಮಜ್ನ್, ಆಪಲ್ ಹ್ಗೊ ಫೆೇಸ್ ಬುಕ್  

ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವ್ರು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ 
ಯುರೆೊೇಪ್ ಆಯೇಗ ಕರಿಮಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು 
ಕೆೊಳುಳುತಿತುದೆ. ಇದಕೊಕೆ ಮುಂಚೆ ದಕ್್ಷಣ ಕೆೊರಿಯ್ವು 
ಗೊಗಲ್ ಗೆ 50 ದಶಲಕ್ಷ ಡ್ಲರ್ ಹ್ಗೊ ಮಟ್ 
ಕಂಪನಿಗೆ 22 ದಶಲಕ್ಷ ಡ್ಲರ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತುತು.

ಸ್ಮಾರ್ಧಾ  ಫೇನ್  ಉತ್್ಪದಕರು ಗೊಗಲ್ ನ 
ಆಪ್ ಗಳ ಗುಚಛಾಗಳನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳುಲೆೇಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಬಲವಂತ ಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಅಂಡ್ರಿಯ್ಡಾ 
ಆವೃತಿತುಯನು್ನ ಬದಲ್ಸಲು ಅವಕ್ಶ ನಿೇಡಲ್ಗುತಿತುಲಲಿ 
ಎಂದು ತಿಳಿಲ್ಗಿದೆ.

ಗೊಗಲ್ ನ ಅಂಡ್ರಿಯ್ಡಾ ಗುಚಛಾದಲ್ಲಿ ಯೊಟೊ್ಯಬ್, 
ಮ್್ಯಪ್ಸು ಹ್ಗೊ ಜಿಮೇಲ್ ಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, 
ಯುರೆೊೇಪ್ ನಿಯಂತರಿಕರು ಗೊಗಲ್ ಸಚ್ಧಾ, 
ಕೆೊರಿೇಮ್ ಹ್ಗೊ ಪೆಲಿೇ ಸೆೊ್ಟೇರ್  ಆಪ್ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚಿಚುನ 
ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದದಾರು.

ಗೂಗಲ್ ಗೆ 4 ಶತಕೊೇಟಿ ಡಾಲರ್  ದೆಂಡ

ಜಗಳೂರು : ತಾಡಪಾಲು ವಿತರಣೆ 
ಜಗಳೂರು, ಸೆ.14- ಕೃಷ ಸಂಸಕೆರಣ ಯೇಜನೆಯಡಿ 

ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ರೆೈತರಿಗೆ ತ್ಡುಪ್ಲು ವಿತರಣೆಗ್ಗಿ ಅಜಿಧಾ 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ್ಯಕ ಕೃಷ ನಿದೆೇಧಾಶಕ ಮಿಥುನ್ 
ಕ್ಮ್ವತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 20 ರಂದು ಕೆೊನೆಯ 
ದಿನ. ಸೆ. 23ರಂದು ಶುಕರಿವ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆೈತ ಸಂಪಕಧಾ 
ಕೆೇಂದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಟರಿ ಮೊಲಕ ಅಹಧಾ ಫಲ್ನುರವಿಗಳನು್ನ 
ಆಯಕೆ ಮ್ಡಲ್ಗುವುದು. ಮ್ಹತಿಗೆ ಕೃಷ ಸಂಪಕಧಾ ಕೆೇಂದರಿದ 
ಕೃಷ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳನು್ನ ಸಂಪಕ್ಧಾಸುವಂತೆ ಅವರು ಕೆೊೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿೇವಿಕಾ ರಾಜ್ಯಮಟಟಕೆ್ಕ ಆಯ್ಕ
ಹೆೊನ್್ನಳಿ,ಸೆ.14-  ಜಿಲ್ಲಿ  ಶಿಕ್ಷಣ ಹ್ಗೊ ತರಬೆೇತಿ ಸಂಸೆಥಾ 

ಆಶರಿಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ  ಜಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ 
ವಿಜ್ಞೆನ ಗೆೊೇಷಠಾ ಸ್ಪರೆಧಾಯಲ್ಲಿ  ಭ್ಗವಹಸಿದದಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಧಾರಿ 
ಪೌರಿಢಶ್ಲೆ ವಿದ್್ಯರ್ಧಾನಿ  ಆರ್.ಎಂ. ಜಿೇವಿಕ್ ಪ್ಟಿೇಲ್  
ಪರಿಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ರ್ಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರೆಧಾಗೆ ಆಯಕೆಯ್ಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆೊನ್್ನಳಿ, ಸೆ.14- ಲ್ಂ. ಶಿರಿೇ ಶಿವಕುಮ್ರ 
ಶಿವ್ಚ್ಯಧಾ ಸ್ವಾಮಿೇಜಿ ಅವರ 30ನೆೇ 
ಶರಿದ್್ಧಂಜಲ್ ಸಮ್ರಂರದ ದ್ಸೆೊೇಹಕೆಕೆ 
ಹೆೊನ್್ನಳಿ-ನ್್ಯಮತಿ ತ್ಲೊಲಿಕು ಗಳಿಂದ ರಕ್ತು 

ಸಮಪಧಾಣೆ ಸಮ್ರಂರವನು್ನ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಕೊಲಂಬ 
ಗ್ರಿಮದಲ್ಲಿ ಸೆ.16ರ ಶುಕರಿವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11ಕೆಕೆ ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳುಲ್ಗಿದೆ.

ಕೂಲೆಂಬಿಯಲ್ಲೆ ರಾಳೆ  
ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿ್ರೇ ಶ್ರದಾಧೆಂಜಲ್ ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.14- ಮ್ಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ಮನೊರು 

ಮಲ್ಲಿಕ್ಜುಧಾನ್  ಅವರ 55ನೆೇ ವಷಧಾದ ಜನಮಾದಿನದ 
ಅಂಗವ್ಗಿ ಗುರುರವನದಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 19 ರ 
ಭ್ನುವ್ರ 19 ವಷಧಾದೆೊಳಗಿನ ವಯೇಮಿತಿ 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ `ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಚದುರಂಗ' ಸ್ಪರೆಧಾ 
ಯನು್ನ ಏಪಧಾಡಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಅಸೆೊೇಸಿ 
ಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೆೇಶ್ ಕೆ. ಶೆಟಿ್ಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್್ಯವಳಿಯು ಸಿವಾಸ್ ಮ್ದರಿಯಲ್ಲಿ 6-7 ಸುತುತುಗಳು ನಡೆಯಲ್ದುದಾ, 
ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದುದಾ ಪರಿಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬ್ಲಕ-ಬ್ಲಕ್ಯರಿಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ 
- 55 ಚದುರಂಗ ಕಪ್ ವಿತರಿಸಲ್ಗುವುದು. ನಂತರದ ಹತುತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ  
ಹ್ಗೊ 07, 09, 11, 13, 15 ವಷಧಾದ ಒಳಗಿನ ಮಕಕೆಳಿಗೆ  ಬ್ಲಕ, 
ಬ್ಲಕ್ಯರಿಗೆ ತಲ್ 5-5 ವಿಶೆೇಷ ಬಹುಮ್ನ ಹ್ಗೊ ಭ್ಗವಹಸಿದ 
ಹತಿತುರದ ಜಿಲೆಲಿಯ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಬೆಸ್್ಟ  ಚಿತರಿದುಗಧಾ, ಬೆಸ್್ಟ ಶಿವಮಗಗೆ,  ಬೆಸ್್ಟ 
ಹೆೊಸಪೆೇಟೆ, ಬೆಸ್್ಟ ದ್ವಣಗೆರೆ ಎಂದು ಒಟು್ಟ 75 ವಿಶೆೇಷ ಟೆೊರಿೇಫಗಳನು್ನ  
ವಿತರಿಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘದ ಕ್ಯಧಾದಶಿಧಾ ಯುವರ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಪಂದ್್ಯವಳಿಗೆ ಹೆಸರನು್ನ ನೆೊೇಂದ್ಯಿಸಲು ನ್ಡಿದುದಾ ದಿನ್ಂಕ 17 ಕಡೆ 
ದಿನ್ಂಕವ್ಗಿದೆ. ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಘದ ಸಹ ಕ್ಯಧಾದಶಿಧಾ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ್ 
(99456 13469, 72593 10197) ಅವರನು್ನ ಸಂಪಕ್ಧಾಸಬಹುದು.

ಎಸೆ�ಸೆ�ೆಂ-55 : ಅೆಂತರ್ ಜಿಲಾಲೆ ಚೆಸ್ 

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 14- ನಗರದ ಭ್ವಸ್ರ ಕ್ಷತಿರಿಯ ವಿಷನ್ ಎಜುಕೆೇಷನ್ 
ಟರಿಸ್್ಟ ವತಿಯಿಂದ ಎಸೆಸುಸೆಸುಲ್ಸು ಹ್ಗೊ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವಗಧಾದಲ್ಲಿ 
ತೆೇಗಧಾಡೆ ಹೆೊಂದಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್್ಯಭ್್ಯಸದ ಅನುಕೊಲಕ್ಕೆಗಿ  ಭ್ವಸ್ರ 
ಕ್ಷತಿರಿಯ ಬಡ ಹ್ಗೊ ಪರಿತಿಭ್ವಂತ ವಿದ್್ಯರ್ಧಾ/ವಿದ್್ಯರ್ಧಾನಿಯರಿಗೆ ಸ್ಕೆಲರ್ 
ಶಿಪ್ ನಿೇಡಲ್ಗುವುದು. ಆಸಕತುರು ಭ್ವಸ್ರ ಕ್ಷತಿರಿಯ ಹ್ಸೆ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆ 
ಯುವ ಹೆೈಯರ್ ಪೆರಿೈಮರಿ ಶ್ಲೆಯ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪ್ರ್್ಯಯರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ 
ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 22ರವರೆಗೆ ಅಜಿಧಾ ಪಡೆದು 24ರೆೊಳಗೆ ರತಿಧಾ ಮ್ಡಿದ ಅಜಿಧಾ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿ.ಪಿ. ವ್ಗೆೇಶ್ ಬ್ಬು ಗುಜಜಿರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಹೆಚಿಚುನ ಮ್ಹತಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಧಾಸುವ ಮಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ : 9448339383.

ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್್ರಯ ವಿಷನ್ ಎಜುಕೆೇಷನ್ 
ಟ್ರಸ್ಟ ನಿೆಂದ ಸಾ್ಕಲರ್ ಶಿಪ್ ಗೆ ಆಹಾ್ವನ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.14- ರ್ಜ್ಯ ಉಪ್್ಪರ ಮಹ್ಸಭ್ 
ವತಿಯಿಂದ ಇದೆೇ 18ರ ಭ್ನುವ್ರ ಬೆಳಗ್ವಿ ರೆೈಲೆವಾ ಸಭ್ 
ರವನದಲ್ಲಿ  ಉಪ್್ಪರ ಯುವ ಸಮ್ವೆೇಶ ಮತುತು ಮಹಳ್ ಜ್ಗೃತ 
ಕ್ಯಧಾಕರಿಮ ಮತುತು ಎಸೆಸುಸೆಸುಲ್ಸು,ಪಿಯುಸಿ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ಶೆೇ. 80 
ಕ್ಕೆಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್್ಯರ್ಧಾಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ 
ಕ್ಯಧಾಕರಿಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪಕ್ಧಾಸಿ 98866 772 
66, 94482 25046, 94498 86150, 98861 85866.

18ರೆಂದು ಉಪಾ್ಪರ ಯುವ ಸಮಾವೆೇಶ

£ÀªÀÄä £ÉaÑ£À CtÚ£ÀªÀgÀÄ zÁªÀtUÉgÉ 

ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ

²æÃ PÉ.J¸ï. UÉÆÃ«AzÀgÁeï 
EªÀjUÉ d£Àä  ¢£ÀzÀ ±ÀÄ¨sÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

±ÀÄ¨sÀ PÉÆÃgÀÄªÀªÀgÀÄ :

¸Á®ÄªÀÄ¤ §¸ÀªÀgÁeï 
UÉ¼ÉAiÀÄgÀ §¼ÀUÀ ªÁqïð £ÀA.-2
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ಗುರುವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 15, 20226

ಕೆ.ಎೆಂ ಹೊಳಿಯಪ್ಪ ನಿಧನ

ದ್ವಣಗೆರೆಯ ತರಳಬ್ಳು ಬಡ್ವಣೆ 13ನೆೇ ಕ್ರಿಸ್  ವ್ಸಿ, 
ಶಿರಿೇ ವಿನ್ಯಕ ಎಜುಕೆೇಷನ್  ಟರಿಸ್್ಟ  ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಟರಿಸಿ್ಟಗಳೂ, ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ 

ಕ್.ಎಂ ಹ್ೊಳಿಯಪ್ಪ (86) 
ಇವರು, ದಿನ್ಂಕ 14.9.2022ರಂದು ಬುಧವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 5.10ಕೆಕೆ 

ನಿಧನರ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ್ನ, ಮೊವರು ಪುತಿರಿಯರು, ಓವಧಾ ಪುತರಿ, 
ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮಮಮಾಕಕೆಳು ಹ್ಗೊ ಅಪ್ರ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಅಗಲ್ರುವ 

ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯಯನು್ನ ದಿರಾೆಂಕ 14.9.2022ರೆಂದು ಬುಧವಾರ ಸೆಂಜೆ 
ಶಾಮನೂರು ವಿೇರಶೆೈವ ರುದ್ರಭೂಮಯಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುೆಂಬ ವಗನಾ

ಡಾ. ಮೊೇಹನ್  ಹೆಚ್ .ಬಿ - 98862 22719, 83100 24421

ಭ್ವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಂಜಲಿ
ನಮ್ಮನ್ನಗಲ್ದ

✦ ದೆೇವರಮನಿ ಶ್ವಕುಮಾರ್ 
 ಜಿಲಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ    
 ವೇರಶೆೈವ-ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

✦  ದೆೇವರಮನಿ ಶ್ವರಾಜ್ 
 ವೇರಶೆೈವ-ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಿಂಡರು

✦  ದೆೇವರಮನಿ ಮುರುಗೆೇಶ್
 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನಾನಾಟಕ ಯೂತ್ಸ್  ಅಸೊೇಸಿಯೇಷನ್

ಶ್್ೇ ಮುದೆೇಗೌಡ್ 
ವೇರಭದ್ಪ್ಪನವರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು
ಮೆೈಸೂರು ಮತು್ತ  ಕುವೆೆಂಪು ವಿವಿ 
ಸಿೆಂಡಿಕೆೇರ್ ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶಿ್ರೇ ವಿರಾಯಕ ಎಜುಕೆೇಷನ್  ಟ್ರಸ್ಟ 

ದಾವಣಗೆರೆ.
ನಿಧನ : 14.09.2022ನಿಧನ : 13.09.2022

ಶ್್ೇ ಕೆ.ಎಿಂ 
ಹೊಳಿಯಪ್ಪನವರು

ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ದಾಧಿಂಜಲ

ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದಾಧಾಂಜಲಿ. 
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾೆಂತ್ ನಿೇಡಲೆೆಂದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಗಲ್ಕೆಯ 

ದುಃಖವನು್ನ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಯನು್ನ ಅವರ ಕುಟುೆಂಬ ವಗನಾಕೆ್ಕ 
ದಯಪಾಲ್ಸಲೆೆಂದು ಭಗವೆಂತನಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಶ್್ೇ ಕೆ.ಎಿಂ ಹೊಳಿಯಪ್ಪ

ದಿರಾೆಂಕ 14.09.2022ರೆಂದು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 6.20 ಕೆ್ಕ ದೆೈವಾಧಿೇನರಾದ

ಶ್್ೇ ವನಾಯಕ ಎಜುಕೆೇಷನ್  ಟ್ಸ್ಟ್ ನ 
ಸಿಂಸಾಥಾಪಕ ಟ್ಸಿಟ್ಗಳೂ ಮತುತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ

ಶ್್ರೀ ಶ್್ರೀಶ್ೖಲ ಜಗದ್ಗುರ್ ವ್ಗೀಶ ಪಂಡಿತ್ರ್ಧಯಾ ಕೃಪ್ಪೀಷಿತ

ಶ್್ೇ ವನಾಯಕ ಎಜುಕೆೇಷನ್  ಟ್ಸ್ಟ್  (ರಿ.)
ಎೆಂ.ಸಿ.ಸಿ. ‘ಬಿ’ ಬಾಲೆಕ್ ,  ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಲೆೇ ಔರ್ ,  ದಾವಣಗೆರೆ.

 ಶ್್ೇ ಶ್್ೇ ಶ್್ೇ 1008 ಶ್್ೇಶೆೈಲ ಜಗದುಗುರು ಡಾ|| ಚನ್ನಸಿದಧರಾಮ ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶ್ವಾಚಾಯನಾ ಮಹಾಸಾವಿಮಿಗಳವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್್ೇ ವನಾಯಕ ಎಜುಕೆೇಷನ್  ಟ್ಸ್ಟ್  (ರಿ.)ನ ಆಶ್ಯದಲಲಾ ನಡೆಯುವ ಗುಿಂಡಿ ನಸನಾರಿ ಶಾಲೆ, ಪಿ.ಎಸ್. ಪಾ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಥಣಿ ಪೌ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಥಣಿ ಸಿಂಯುಕತು ಪದವ ಪೂವನಾ ಕಾಲೆೇಜು, ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ಪ್ಥಮ ದರೆನಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೆೇಜು ಹಾಗೂ ಅಥಣಿ ಸಾ್ನತಕೊೇತತುರ ಕೆೇಿಂದ್, 

ಬಿ.ಎಸ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪ್ಥಮ ದರೆನಾ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ ಪಾ್ಿಂಶುಪಾಲರು, ಅಧಾ್ಯಪಕ ವೃಿಂದ, ಸಿಬ್ಿಂದಿ ವೃಿಂದ ಹಾಗೂ ವದಾ್ಯರ್ನಾಗಳು-ವದಾ್ಯರ್ನಾನಿಯರು

ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು : 
✦  ಶ್್ೇ ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಮಲಲಾಕಾಜುನಾನ್   ✦  ಶ್್ೇ ಎಿಂ.ಎಚ್ . ನಿರಾನಿಂದ  ✦  ಶ್್ೇ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ  ✦  ಶ್್ೇ ಆರ್ . ರಮಾನಿಂದ  
✦ ಶ್್ೇ ಆರ್ . ವೆಿಂಕಟರೆಡಿಡಿ   ✦  ಶ್್ೇ ಕೆ.ಜಿ. ಸುಗಿಂಧರಾಜು   ✦  ಶ್್ೇ ಬಿ.ಸಿ. ಶ್ವಕುಮಾರ್   ✦  ಶ್್ೇ ಎಿಂ. ಮಹೆೇಶ್ಿಂದ್ಬಾಬು 

✦  ಶ್್ೇ ಎಸ್.ಕೆ. ವೇರಣ್ಣ  ✦  ಶ್್ೇ ಐ.ಪಿ. ಏಕೊೇರಾಮಾರಾಧ್ಯ  ✦  ಶ್್ೇ ಎ.ಕೆ. ಪ್ಶಾಿಂತ್    ✦  ಶ್್ೇ ಎಿಂ.ವ. ವೇರೆೇಿಂದ್   ✦  ಶ್್ೇ ಎ.ವ. ಪ್ಸಾದ್

✦  ಶ್್ೇ ಅಥಣಿ ವೇರಣ್ಣ, ಮಾ್ಯರೆೇಜಿೆಂಗ್  ಟ್ರಸಿಟ ✦  ಶ್್ೇ ಎನ್.ಎ. ಮುರುಗೆೇಶ್ , ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ನಗರಕೆ್ಕ ಇೆಂದು ಚಕ್ರವತ್ನಾ ಸೂಲ್ಬೆಲೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹೆೈಸೊಕೆಲ್ ಮೈದ್ನದಲ್ಲಿ  

ಹಂದೊ ಮಹ್ಗಣಪತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮಿಮಾಕೆೊಂಡಿ 
ರುವ ಗಣೆೇಶೆೊೇತಸುವ ಕ್ಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು 
ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಖ್್ಯತ ವ್ಗಿಮಾ ಚಕರಿವತಿಧಾ ಸೊಲ್ಬೆಲೆ 
ಹ್ಗೊ ರ್ಮಕೃಷಣು ಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಶಿರಿೇ ಸ್ವಾಮಿ 
ತ್್ಯಗಿೇಶವಾರ್ನಂದ ಮಹ್ರ್ಜ್ ಅವರಿಂದ  ಉಪ 

ನ್್ಯಸ ಜರುಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆೊಳಿಳು ಗುರು ಹ್ಗೊ ಸಂಘದ 
ಎಂ.ವಿ. ಕಮಲ್ ಗಿರಿೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿರಿಗೆರೆ, ಸೆ.14- ಶಿರಿೇ ತರಳಬ್ಳು ಜಗದುಗೆರು 
1108 ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯ ಶಿರಿೇ ಶಿವಕುಮ್ರ ಶಿವ್ಚ್ಯಧಾ 
ಮಹ್ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ 30ನೆೇ  ಶರಿದ್್ಧಂಜಲ್ 
ಸಮ್ರಂರದ ದ್ಸೆೊೇಹಕೆಕೆ  ಬೆಂಗಳೂರಿನ `ರಕ್ತು 
ಸಮಪಧಾಣೆ' ಕ್ಯಧಾಕರಿಮವು ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 18ರ 
ಭ್ನುವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ .ಟಿ.

ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತರಳಬ್ಳು ಕೆೇಂದರಿದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲ್ದೆ. 
ಶಿರಿೇ ತರಳಬ್ಳು ಜಗದುಗೆರು   ಡ್.ಶಿವಮೊತಿಧಾ ಶಿವ್ಚ್ಯಧಾ 

ಸ್ವಾಮಿೇಜಿ ಸ್ನಿ್ನಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಸಮ್ರಂರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ್ದ ವಿ.
ಸೆೊೇಮಣಣು, ಆರ್.ಅಶೆೊೇಕ್, ಬ.ಸಿ.ನ್ಗೆೇಶ್, ಶ್ಸಕರ್ದ ಎಸ್.ಆರ್.
ವಿಶವಾನ್ಥ್, ಭೆೈರತಿ ಸುರೆೇಶ್, ಸ್ಹತಿ ಗೆೊ.ರು.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ನಿವೃತತು 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಮಹ್ನಿದೆೇಧಾಶಕ ಶಂಕರ ಬದರಿ ಆಗಮಿಸುವರು.

ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 24 ರಂದು ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯ 
ಗುರುವಯಧಾರ ಶರಿದ್್ಧಂಜಲ್ ಸಮ್ರಂರದ ದ್ಸೆೊೇಹಕೆಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ವತಿಯಿಂದ ಈ `ರಕ್ತು ಸಮಪಧಾಣೆ' ಕ್ಯಧಾಕರಿಮ ನಡೆಯುತಿತುದೆ.

ಲ್ೆಂ|| ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿ್ರೇ ಶ್ರದಾಧೆಂಜಲ್ಗೆ
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ `ಭಕ್ತ ಸಮಪನಾಣೆ'

ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ್ಯಣ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಸೆೇವೆ 
ಸಲ್ಲೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ

 ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.14-  2022-23ನೆೇ ಸ್ಲ್ನ ಮಕಕೆಳ ಕಲ್್ಯಣ 
ಕೆ್ಷೇತರಿದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠಾ ಐದು ವಷಧಾ ಅತು್ಯತತುಮ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ 
ರೊ.25,000 ನಗದು ಬಹುಮ್ನ ಮತುತು ಪರಿಶಸಿತು ಪತರಿ ಹ್ಗೊ ಸಂಸೆಥಾಗಳಿಗೆ 
1,00,000 ನಗದು ಬಹುಮ್ನ ಹ್ಗೊ ಪರಿಶಸಿತು ಪತರಿವನು್ನ ಮಕಕೆಳ 
ದಿನ್ಚರಣೆ ದಿನದಂದು ಪರಿದ್ನ ಮ್ಡಿ, ಗೌರವಿಸಲ್ಗುವುದು.

ಅಜಿಧಾಯನು್ನ ಸೆ.31 ರೆೊಳಗೆ ಮಹಳೆ ಮತುತು ಮಕಕೆಳ ಅಭವೃದಿ್ಧ 
ಇಲ್ಖೆ, ಜಿಲ್ಲಿ ಉಪನಿದೆೇಧಾಶಕರ ಕಛೆೇರಿ, 14ನೆೇ ಮುಖ್ಯರಸೆತು, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. 
'ಬ' ಬ್ಲಿಕ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ದ್ವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿಧಾ ಪಡೆದು ಕನ್ನಡ 
ಭ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರತಿಧಾ ಮ್ಡಿ, ದಿವಾಪರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕು. ಹೆಚಿಚುನ 
ಮ್ಹತಿಗ್ಗಿ ದೊರವ್ಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 08192-264056 ಯನು್ನ 
ಸಂಪಕ್ಧಾಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಹಳ್ ಮತುತು ಮಕಕೆಳ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಇಲ್ಖೆ 
ಉಪ ನಿದೆೇಧಾಶಕ್ ವ್ಸಂತಿ ಉಪ್್ಪರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರಕೆ್ಕ ಇೆಂದು 
ಸೆಂತೊೇಷ್ ಹೆಗಡೆ

ಸರ್. ಎಂ.ವಿ 
ಪದವಿ ಪೂವಧಾ 
ಕ್ಲೆೇಜು ವತಿ 
ಯಿಂದ ಇಂದು 
ಮರ್್ಯಹ್ನ 2.30 

ಕೆಕೆ ಲೆೊೇಕ್ಕೆರೆ ರಸೆತುಯಲ್ಲಿ ರುವ 
ಕ್ಲೆೇಜಿನ ಸಭ್ಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆ 
ಯುವ ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶೆವಾೇಶವಾ ರಯ್ಯ 
(ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡೆೇ) ಜನಮಾ ದಿನದ 
ಕ್ಯಧಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತತು ನಿವೃತತು 
ನ್್ಯಯಮೊತಿಧಾ ಸಂತೆೊೇಷ್ 
ಹೆಗಡೆ ಭ್ಗವಹಸಲ್ದ್ದಾರೆ. 

ಮುರುಘಾಶಿ್ರೇ ಬೆಂಧನ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಚಿತರಿದುಗಧಾ, ಸೆ. 14 -  ಅಪ್ರಿಪತು ಬ್ಲಕ್ಯರ 

ಮೇಲೆ ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌಜಧಾನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೆೊೇಪ 
ಹೆೊತಿತುರುವ ಚಿತರಿದುಗಧಾದ ಮುರುಘ್ ಮಠದ 
ಶಿವಮೊತಿಧಾ ಮುರುಘ್ ಶರಣರ ನ್್ಯಯ್ಂಗ 
ಬಂಧನ ವಿಸತುರಣೆಯ್ಗಿದೆ. ಮುರುಘ್ ಸ್ವಾಮಿೇಜಿಗೆ 
ಮತೆತು 14 ದಿನ ನ್್ಯಯ್ಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿ 

ಚಿತರಿದುಗಧಾದ 2ನೆೇ ಹೆಚುಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸು   ನ್್ಯಯ್ಲಯ ಆದೆೇಶ ಹೆೊರಡಿ 
ಸಿದೆ. ಇದೆೇ ಪರಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೆೊೇಪಿ ಯ್ಗಿರುವ ಹ್ಸೆ್ಟಲ್ ನ ಮ ಹಳ್ 
ವ್ಡಧಾನ್ ನ್್ಯಯ್ಂಗ ಬಂಧನ ಅವಧಿ ಕೊಡ ವಿಸತುರಣೆ ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ.

ಎಲಲೆ ಮಾದರಿಯ ಭಾರತ್ೇಯ 
ಕ್ರಕೆರ್ ನಿೆಂದ ಉತ್ತಪ್ಪ ನಿವೃತ್್ತ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 14 – ಭ್ರತಿೇಯ ಕ್ರಿಕೆರ್ ತಂಡದ ಮ್ಜಿ ಆರಂಭಕ 
ಆಟಗ್ರ ರ್ಬನ್ ಉತತುಪ್ಪ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ದರಿಯ ಭ್ರತಿೇಯ 
ಕ್ರಿಕೆರ್ ನಿಂದ ನಿವೃತಿತು ಘೆೊೇಷಸಿದ್ದಾರೆ. 36 ವಷಧಾದ ಉತತುಪ್ಪ ಅವರು 
2007ರಲ್ಲಿ ಭ್ರತಕೆಕೆ ಟಿ20 ವಿಶವಾಕಪ್ ತಂದು ಕೆೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೆೊಡುಗೆ 
ನಿೇಡಿದದಾರು. 2015ರ ನಂತರ ಅವರು ಭ್ರತವನು್ನ ಪರಿತಿನಿಧಿಸಿಲಲಿ.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿರುವ ಉತತುಪ್ಪ, ದೆೇಶ ಹ್ಗೊ ಕನ್ಧಾಟಕ 
ಪರಿತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕ್ಶ ದೆೊರೆತಿದುದಾ ಅತಿ ದೆೊಡಡಾ ಗೌರವ. ಎಲಲಿ ಒಳೆಳುಯ 
ಸಂಗತಿಗಳು 1 ದಿನ ಅಂತ್ಯವ್ಗಬೆೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜಞೆತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ 
ಮ್ದರಿಯ ಭ್ರತಿೇಯ ಕ್ರಿಕೆರ್ ನಿಂದ ನಿವೃತತುರ್ಗುವುದ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಾಸಕರ ಸೆಳೆವ ಯತ್ನದ ಆರೊೇಪ
ಪೆಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಚಂಡಿೇಘಡ, ಸೆ. 14 -  ಆಮ್ ಆದಿಮಾ ಪಕ್ಷದ ಶ್ಸಕರನು್ನ ಸೆಳೆಯಲು 
ಬಜೆಪಿ ಯತಿ್ನಸುತಿತುದೆ ಎಂಬ ದೊರಿನ ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜ್ಬ್ ಪೊಲ್ೇಸರು 
ಪರಿಕರಣವಂದನು್ನ ದ್ಖಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ.

ರ್ಜ್ಯ ಹಣಕ್ಸು ಸಚಿವ ಹಪ್ಧಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿೇಮ ಅವರು ಕೆಲ 
ಶ್ಸಕರ ಜೆೊತೆ ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಭೆೇಟಿ ಮ್ಡಿ ಶ್ಸಕರ ಖರಿೇದಿ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ 
ಎಂದು ದೊರು ನಿೇಡಿದದಾರು.

ದೊರಿನ ನಂತರ ಪಂಜ್ಬ್ ಪೊಲ್ೇಸರು  ರರಿಷ್್ಟಚ್ರ ತಡೆ ಕ್ಯದಾ 
ಅಡಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದ್ಖಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಕ್ಧಾರ ಉರುಳಿಸಲು 10 ಶ್ಸಕರಿಗೆ ತಲ್ 25 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. 
ನಿೇಡುವುದ್ಗಿ ಆಮಿಷ ಒಡಡಾಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಆಮ್ ಆದಿಮಾ ಪ್ಟಿಧಾ ಇದಕೊಕೆ 
ಮುಂಚೆ ಆರೆೊೇಪಿಸಿತುತು.

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 14 – ಉಚಿತ ವಿದು್ಯತ್ ಸೌಲರ್ಯ 
ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಅರವಿಂದ ಕೆೇಜಿರಿ 
ವ್ಲ್ ಅವರ ‘ಅತಿೇವ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿರುವುದ್ಗಿ’ ತಿಳಿಸಬೆೇಕೆಂದು 
ದೆಹಲ್ಯ ಆಮ್ ಆದಿಮಾ ಪ್ಟಿಧಾ ಸಕ್ಧಾರ ಸೊಚನೆ ನಿೇಡಿದೆ. 

ಇದುವರೆಗೊ ಸಕ್ಧಾರ ಎಲಲಿರಿಗೊ ವಿದು್ಯತ್ ಸಬಸುಡಿ 
ಒದಗಿಸುತಿತುತುತು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ವಿದು್ಯತ್ ಸಬಸುಡಿ ಬಯಸುವವರು 
ಅಜಿಧಾಯಂದನು್ನ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೊಲಕ ಇಲಲಿವೆೇ ನೆೇರವ್ಗಿ 
ವಿದು್ಯತ್ ಇಲ್ಖೆಗೆ ಅಜಿಧಾ ಮೊಲಕ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ದೆ.

ಈ ರಿೇತಿ ಸಬಸುಡಿಗ್ಗಿ ಮನವಿ ಮ್ಡಿಕೆೊಳುಳುವ್ಗ ಇದುವರೆಗೊ 
ವಿದು್ಯತ್ ವಿನ್ಯಿತಿ ನಿೇಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿ ಅರವಿಂದ ಕೆೇಜಿರಿವ್ಲ್ 
ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕು ಹ್ಗೊ ಸಬಸುಡಿಗ್ಗಿ ಅತಿೇವ 

ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿರುವುದ್ಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್ಧಾರ ಹೆೇಳಿದೆ.
ವಿದು್ಯತ್ ಸಬಸುಡಿ ಬಯಸುವವರು ಪೂವಧಾ ಪರಿಕಟಿತ 

ಅಜಿಧಾಯನು್ನ ರತಿಧಾ ಮ್ಡಬೆೇಕ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಿಗೆ 
ಧನ್ಯವ್ದ ಹೆೇಳುವ ಹ್ಗೊ ಅವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿರುವುದ್ಗಿ 
ಹೆೇಳುವ ಅಂಶವಿದೆ. ಅಜಿಧಾಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಗಿರುವ ಭ್ಷೆಯ 
ಬಗೆಗೆ ಸ್ವಧಾಜನಿಕರು ಹ್ಗೊ ವಸತಿ ಕಲ್್ಯಣ ಸಂಘಟನೆಗಳ 

ಆಕೆ್ಷೇಪ ವ್ಯಕತುವ್ಗಿದೆ.
ಅಜಿಧಾಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಭ್ಷೆ ಒಳೆಳುಯದಲಲಿ. ಅವರು ಜನ 

ಭಕೆ್ಷ ಬೆೇಡಲ್ ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆೊಗಳಿಕೆಯ ಭ್ಷೆ 
ಬಳಸಲ್ ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಧನ್ಯವ್ದ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ 
ಬಲವಂತ ಪಡಿಸುತಿತುದ್ದಾರೆ. ಅವರೆೇನೆೊೇ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ 
ತೆೊೇರುತಿತುರುವಂತೆ ವತಿಧಾಸುತಿತುದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುನೆೈಟೆಡ್ 
ರೆಸಿಡೆಂರ್ಸು ಜ್ಯಿಂರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತುಲ್ 
ಗೆೊೇಯಲ್ ಹೆೇಳಿದ ದ್ಾರೆ. ಜನ ಧನ್ಯವ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಎಂದು 
ಸಕ್ಧಾರ ಏಕೆ ಬಯಸುತಿತುದೆ? ನಮಮಾ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದಲೆೇ ಸಕ್ಧಾರ 
ಉಚಿತ ಕೆೊಡುಗೆಗಳ ಅಭಯ್ನ ನಡೆಸುತಿತುದೆ ಎಂದು ನಗರದ 
ನಿವ್ಸಿ ಅವಿನ್ಶ್ ಎಂಬುವವರು ಹೆೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉಚಿತ ವಿದು್ಯತ್  : ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್್ರ ‘ಕೃಪೆ’ಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲೆಸಿ
✦ ಆಮ್ ಆದಿ್ಮ ಪಾಟಿನಾ ಸಕಾನಾರದ ಸೂಚರೆ

✦ ಜನ ಭಿಕೆ್ಷ ಬೆೇಡಲ್ ಎೆಂದು ಸಕಾನಾರ  
ಬಯಸಿದೆ ಎೆಂದು ಸಾವನಾಜನಿಕರ ಆಕೊ್ರೇಶ

ಡಯರ್  ಡಿಡಿಪಿಐ ಆಗಿ ಗಿೇತಾ 
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.14- ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ  

ಮತುತು ತರಬೆೇತಿ ಸಂಸೆಥಾ (ಡಯರ್) ಯ ಪ್ರಿಂಶು 
ಪ್ಲರು ಹ್ಗೊ ಉಪನಿದೆೇಧಾಶಕರ್ಗಿ ಶಿರಿೇಮತಿ 
ಎಸ್. ಗಿೇತ್ ಅವರು ಇಂದು ಅಧಿಕ್ರ ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದರು. 

ಚಿತರಿದುಗಧಾ ಜಿಲೆಲಿಯ ಹೆೊಸದುಗಧಾ 
ತ್ಲೊಲಿಕ್ನವರ್ದ ಗಿೇತ್ ಅವರು, ಬ.ಇಡಿ., ಎಂ.

ಇಡಿ ಪದವಿೇಧರರು. 1994ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆೇರಿದ 
ಅವರು ರ್ಯಚೊರಿನ ಕಲಮಾಲ್ ಪೌರಿಢಶ್ಲೆ, ದ್ವಣಗೆರೆ - ಆವರಗೆರೆಯ 
ಸಕ್ಧಾರಿ ಪೌರಿಢಶ್ಲೆ, ಹೆೊಸದುಗಧಾ ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಎಂ.ಜಿ. ದಿಬ್ ಸಕ್ಧಾರಿ  
ಪೌರಿಢಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪ್ರ್್ಯಯರ್ಗಿದದಾರು. ಹೆೊಸದುಗಧಾ 
ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಪರಿಥಮ ಬ.ಆರ್.ಸಿ.ಆಗಿ ಹ್ಗೊ ಸಕ್ಧಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೆೇತಿ 
ಸಂಸೆಥಾಯ ಪರಿಭ್ರ ಪ್ರಿಂಶುಪ್ಲರ್ಗಿದದಾರು. ಆವರಗೆೊಳಳುದ  ಸಕ್ಧಾರಿ 
ಪೌರಿಢಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪ್ರ್್ಯಯರ್ಗಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಡಿತು ಹೆೊಂದಿ, 
ದ್ವಣಗೆರೆ ಡಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಉಪನ್್ಯಸಕರ್ಗಿದದಾರು. ಶಿವಮಗಗೆ 
ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಬಇಓ ಆಗಿದದಾರು.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.13-ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 17 ರಂದು ತ್ಲೊಲಿಕ್ನ ಕಸಬ್ 
ಹೆೊೇಬಳಿಯ ಚಂದೆರಿೇನಹಳಿಳು ಗ್ರಿಮಕೆಕೆ ತಹಶಿೇಲ್ದಾರ್ ಹ್ಗೊ ತ್ಲೊಲಿಕು 
ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಿಮ ವ್ಸತುವ್ಯ ಕ್ಯಧಾಕರಿಮವನು್ನ 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳುಲ್ಗಿದೆ. ಸ್ವಧಾಜನಿಕರು ತಮಮಾ ಕುಂದು-ಕೆೊರತೆಗಳನು್ನ ಈ 
ವೆೇಳೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕೆೊಳಳುಬಹುದು ಎಂದು ತಹಶಿೇಲ್ದಾರ್ ಬಸನಗೌಡ 
ಕೆೊೇಟೊರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

17ಕೆ್ಕ ಚೆಂದೆ್ರೇನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ ಗಾ್ರಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ


