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ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 15 - ಮುಂದಿನ 
ವರ್ಷ   ಸರ್್ಷರದ ವತಿಯಂದ  ಎಲ್ಲಾ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರೆೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಾ ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವ 
ರ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನ್ಚರಣೆ 
ಆಯೇಜನ ೆ ಮ್ಡಲ್ ಗುವುದು  ಎಂದು 

ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರ್ಜ ಬೆೊಮ್್ಮಯ ತಿಳಿಸಿದರು.  
ಕನ್್ಷಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಸೆೇವ್ ಸಂಘ ಹ್ಗೊ 

ಕನ್್ಷಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಸಂಘದ ಸಹಭ್ಗಿತವದಲ್ಲಾ 
ಆಯೇಜಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಯಂತರರ ದಿನ್ಚರಣ ೆ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮ 
ದಲ್ಲಾ ಭ್ರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರ್ಯ 

ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ 15 - ಲೆೊೇರ್ಯುಕ್ತರೆಕೆ ಹಚೆ್ಚಿನ 
ಬಲ ನಿೇಡಲು ಸರ್್ಷರ ಕ್ರಮ ತಗೆದೆುರೆೊಳ್ಳುತಿ್ತರು 
ವುದು ಸ್ವಗತ್ಹ್ಷ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವ್ಗಿ ಸರ್್ಷರ 
ಅಧಿರ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದ್ಖಲ್ಸಲು 
ಲೆೊೇರ್ಯುಕ್ತರೆಕೆ ಅಧಿರ್ರ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಮ್ಜಿ ಲೆೊೇರ್ಯುಕ್ತ ನ್್ಯಯಮೊತಿ್ಷ ಎನ್. 
ಸಂತೆೊೇಷ್ ಹಗೆಡ ೆಒತ ್್ತಯಸಿದ್್ದರ.ೆ

ನಗರರೆಕೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ 
ಪತ್ರಕತ್ಷರೆೊಂದಿಗ ೆ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, 
ಲೆೊೇರ್ಯುಕ್ತದ ಪರವ್ಗಿ ಹೆೈರೆೊೇರ್್ಷ ತಿೇರ್್ಷ 
ನಿೇಡಿದ.ೆ ರ್ಜ್ಯ ಸರ್್ಷರ ಸಹ ಲೆೊೇರ್ಯುಕ್ತ 
ಬಲಗೆೊಳಿಸಲು ಮುಂದ್ಗಿರುವುದು ಸರ್ರ್ತ್ಮಕ 
ಬಳೆವಣಿಗ ೆಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಇದರ ಜೆೊತಗೆ,ೆ ಸರ್್ಷರ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ 
ಲೆೊೇರ್ಯುಕ್ತ ತ್ನೆೇ ಕ್ರಮ ತಗೆದೆುರೆೊಳ್ಳುವ 
ಅಧಿರ್ರ ನಿೇಡಬೆೇಕಿದ.ೆ ಈಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳ 
ಪ್ರರ್ರ, ಸರ್್ಷರ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. 
ದ್ಖಲ್ಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್್ಷರ 
ಅಧಿರ್ರಯಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡಯೆಬೆೇಕಿದ ೆಎಂದು 
ನ್್ಯಯಮೊತಿ್ಷ ಹಗೆಡ ೆಹೆೇಳಿದರು.

ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರದಲ್ಲಾ ಸರ್್ಷರ ನೌಕರರು ಹ್ಗೊ 
ಖ್ಸಗಿ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಬ್ಬರೊ ಭ್ಗಿಯ್ಗಿರುತ ್್ತರ.ೆ 
ಖ್ಸಗಿ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೆದೆುರೆೊಳಳುಲು 
ಯ್ವುದೆೇ ನಿಬ್ಷಂಧ ಇಲಲಾ. ಆದರ,ೆ ಸರ್್ಷರ 
ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೆದೆುರೆೊಳಳುಲು ಅನುಮತಿ 
ಪಡಯೆಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳ್ವುದು ಸೊಕ್ತವಲಲಾ 
ಎಂದವರು ಅಭಿಪ್್ರಯ ಪಟ್ಟರು.

ಸರ್್ಷರ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ 
ತಗೆದೆುರೆೊಳಳುಲು ಬ್್ರಟಿರರ ರ್ಲದಲ್ಲಾ ನಿಬ್ಷಂಧ 
ಹೆೇರಲ್ಗಿತು್ತ. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ 
ರ್ರಣರ್ಕೆಗಿ ಆಗ ನಿಬ್ಷಂಧ ಇತು್ತ. ಆ ನಿಬ್ಷಂಧವನು್ನ 
ಇನೊ್ನ ಮುಂದುವರಸೆಬ್ರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಎ.ಸಿ.ಬ್. (ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ)

ಯಲ್ಲಾರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನೆ್ನೇ ಲೆೊೇರ್ಯುಕ್ತರೆಕೆ 
ವಗ್್ಷಯಸುವುದು ಸೊಕ್ತವಲಲಾ ಎಂದು 
ನ್್ಯಯಮೊತಿ್ಷ ಹಗೆಡ ೆಅಭಿಪ್್ರಯ ಪಟಿ್ಟದ್್ದರ.ೆ

ಹ್ಗೆೊಂದು ವೆೇಳ ೆ ಎ.ಸಿ.ಬ್. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನೆ್ನೇ 
ಲೆೊೇರ್ಯುಕ್ತಕೊಕೆ ಹ್ಕಿದರ,ೆ ಅಲ್ಲಾ §ರೆೈಡ್¬ 
ಮ್ಡಿದ್ದನೆ್ನೇ ಇಲೊಲಾ ಮ್ಡುತ್್ತರ.ೆ ಸರ್್ಷರ ತನಗೆ 
ಬೆೇರ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನು್ನ ಕಳಿಸುವ 

ಪ್ರಸಕ್ತ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. (ಭ್ರಷಾಟಚಾರ ನಿರ್ರಹ 
ದಳ)ಯಲ್ಲೆರುವ ಸಿಬ್ೆಂದಿಯರೆನೇ 
ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತಕೆ್ಕ ವಗಾನಾಯಿಸುವುದು 
ಸೂಕ್ತವಲಲೆ. ಸಕಾನಾರ ತನಗ ೆಬೆೇಕಾದ 
ಸಿಬ್ೆಂದಿಯನುನ ಕಳಿಸುವ ಬದಲು, 
ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತರು ಸೂಕ್ತವನೆಿಸಿದ 
ಸಿಬ್ೆಂದಿ ರೆೇಮಕಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಲ್

ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 15 - ಕಳದೆ 2006 ರಂದ 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ನೆೇಮರ್ತಿಯಲ್ಲಾ ನಡದೆಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ತನಿಖ ೆ ನಡಸೆುವುದ್ಗಿ ರ್ನೊನು ಮತು್ತ 
ಸಂಸದಿೇಯ ಸಚ್ವ ಜ.ೆಸಿ.ಮ್ಧುಸ್ವಮಿ 
ವಿಧ್ನಸಭಯೆಲ್ಲಾಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ್್ದರ.ೆ

ಪಿಎಸ್ ಐ ಅಕ್ರಮ ನೆೇಮರ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಕುರತು 
ನಿಯಮ 60ರಡಿ ಚಚೆ್ಷಗ ೆ ಅವರ್ಶ ರೆೊಡಬೆೇರಂೆದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ 
ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಪಟು್ಟ ಹಿಡಿದ  ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ ಮಧೆ್ಯ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಅವರು, ಈ ಹಗರಣವನು್ನ ಬಯಲ್ಗಳೆದೆಿದೆ್ದ ನಮ್ಮ ಸರ್್ಷರ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದ್್ದರ.ೆ ಅಕ್ರಮ ನೆೇಮರ್ತಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆಈಗ್ಗಲೆೇ ಒಬ್ಬ 
ಹಿರಯ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಅಧಿರ್ರ ಸೆೇರದಂತ,ೆ ನೊರ್ರು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ 
ಪ್ರಕರಣ ದ್ಖಲ್ಸಿ, ಜೆೈಲ್ಗ ೆಕಳ್ಹಿಸಲ್ಗಿದ.ೆ 

ಪೊಲ್ೇಸ್ ನೆೇಮರ್ತಿ ಅವ್ಯವಹ್ರ ಇದು ಈಗಿನಿಂದಲಲಾ, 
ಹಿಂದಿನಿಂದಲೊ ನಡದೆಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕಿಕೆದ.ೆ ಈ ಹಿನೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಾ 
2006 ರಂದ ನಡದೆಿರುವ ನೆೇಮರ್ತಿ ಬಗೆಗೆಯು ತನಿಖಗೆ ೆ ನ್ವು 
ಸಿದ್ದರದೆ್ದೇವ.ೆ  ಚಚೆ್ಷ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ ಸರ್್ಷರ ಎಲಲಾ ಮ್ಹಿತಿಯನು್ನ 

ಸದನದ ಮುಂದಿಟು್ಟ, ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲ್ಗುವುದು 
ಎಂದರು. 

ಇದಕೊಕೆ ಮುಂಚ ೆಸಿದ್ದರ್ಮಯ್ಯನವರು ವಿರಯ 
ಪ್ರಸ್್ತಪಿಸಿ, ಇದೆೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭಿೇರವ್ದ 
ವಿರಯ. ಹಿರಯ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಅಧಿರ್ರಗಳೆೇ ಹಗರಣ 
ದಲ್ಲಾ ಭ್ಗಿಯ್ಗಿ ಜೆೈಲ್ಗ ೆ ಹೆೊೇಗಿದ್್ದರ.ೆ ಅನೆೇಕರ 

ಮೇಲ ೆರ್ರಷ್್ಟಚ್ರದ  ಆರೆೊೇಪಗಳ್ ರೆೇಳಿ ಬಂದಿದ.ೆ ಹಿೇಗ್ಗಿ ನಿಯಮ 
60ರಡಿ ಚಚೆ್ಷಗ ೆಅವರ್ಶ ರೆೊಡಬೆೇರಂೆದು ನಿಲುವಳಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಆಗ ಮ್ಧುಸ್ವಮಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, ನಿಯಮ 60ರಡಿ ಚಚೆ್ಷ 
ಮ್ಡಬೆೇರ್ದರ ೆ ಇತಿ್ತೇಚ್ನ ಘಟನಯೆ್ಗಿರಬೆೇಕು.  ಈಗ್ಗಲೆೇ 
ಪ್ರಕರಣರೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ  ಅನೆೇಕರು ಬಂಧನರೆೊಕೆಳಪಟಿ್ಟದ್್ದರ.ೆ 
ಜ್ಮಿೇನು ಅಜಿ್ಷಗಳ್ ತಿರಸಕೆಕೃತಗೆೊಂಡಿವ.ೆ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ 
ನಡಸೆುತಿ್ತರುವ್ಗ ಚಚೆ್ಷಗ ೆ ಅವರ್ಶ ರೆೊಡುವುದು ಸೊಕ್ತವೆೇ? ಎಂದು 
ಸಭ್ಧ್ಯಕ್ಷರನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು. ವ್ದ-ವಿವ್ದ ಆಲ್ಸಿದ ಸಭ್ಧ್ಯಕ್ಷರು 
ನಿಯಮ 60ರ ಬದಲು 69ರಡಿ ಚಚೆ್ಷಗ ೆಅವರ್ಶ ಮ್ಡಿರೆೊಡುತೆ್ತೇನೆ 
ಎಂದ್ಗ ರ್ವೆೇರದ ಚಚೆ್ಷಗ ೆತರೆಬೆ್ದಿ್ದತು.

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 15 – ದ್ವಣಗೆರೆ-
ಹರಹರ ನಗರ್ಭಿವೃದಿ್ಧ ಪ್್ರಧಿರ್ರ (ದೊಡ್)
ದ ವತಿಯಂದ ಹಳೆ ಕುಂದುವ್ಡ ಗ್್ರಮದ 
ಬಳಿ ಹೆೊಸ ಬಡ್ವಣೆ ನಿಮಿ್ಷಸಲು ರೆೈತರಂದ 
ಜಮಿೇನು ಖರೇದಿಸುವ ಪ್ರಸ್್ತವನೆಗೆ ರ್ಜ್ಯದ 
ಸಚ್ವ ಸಂರ್ಟ ಒಪಿಪಿಗೆ ನಿೇಡಿದೆ.

ಈ ವಿರಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ದೊಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ರೆ.ಎಂ. ಸುರೆೇಶ್, 45 ಜನರಂದ 52 ಎಕರೆ 
ಜಮಿೇನು ಖರೇದಿಸಲು ಸರ್್ಷರ ಒಪಿಪಿಗೆ 
ನಿೇಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1.38 ರೆೊೇಟಿ ರೊ. 
ನಿೇಡಿ ಖರೇದಿಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ನಿನೆ್ನ ನಡೆದ ಸಂರ್ಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಜಮಿೇನು 
ಖರೇದಿಗೆ ಅನುಮೇದನೆ 

2006ರ ನೆಂತರದ ಪೊಲ್ೇಸ್ 
ರೆೇಮಕಾತ್ ಅಕ್ರಮರಳ ತನಿಖೆ

ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ14- ವಿದ್್ಯರ್್ಷ ಗಳಲ್ಲಾ ಓದಿನ 
ಜೆೊತಗೆ ೆರ್ಷ್ಟ್ೇಯತಯೆ ತುಡಿತವೂ ಇರಬೆೇಕು ಎಂದು  
ಯುವ ಬ್್ರಗೆೇಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊ, ಖ್್ಯತ ವ್ಗಿ್ಮ ಚಕ್ರವತಿ್ಷ 
ಸೊಲ್ಬಲೆ ೆಹೆೇಳಿದರು.

ಯುವ ಬ್್ರಗೆೇಡ್ ಹ್ಗೊ ಎ.ರ.ೆ ಫೌಂಡೆೇರನ್ 
ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಾ ನಗರದ ಕುವಂೆರ್ ಕನ್ನಡ ರವನದಲ್ಲಾ 
ಗುರುವ್ರ ಹಮಿ್ಮರೆೊಳಳುಲ್ಗಿದ್ದ ಯುವ ಸಮ್ವೆೇಶದಲ್ಲಾ 
ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡು ಅವರು ದಿಕೊಸೂಚ್ ಭ್ರಣ ಮ್ಡಿದರು.

ಬರೇ ಓದಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಾ, ರ್ಷ್ಟ್ೇಯತಯೆ ತುಡಿತವೂ 
ನಮ್ಮನು್ನ ಎತ್ತರರೆಕೆ ರೆೊಂಡೆೊಯು್ಯತ್ತದ.ೆ ರ್ರ್ಟ್ಗೌರವ 
ರ್ಪ್ಡಲು ನೊರ್ರು ದ್ರಗಳಿವ.ೆ ಹಸಿದವರಗ ೆ ಅನ್ನ 
ಹ್ಕುವ ಮೊಲಕ, ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಾ ಬ್ದ್ದ ಕಸ ಎತಿ್ತ ಹ್ಕುವ 
ಮೊಲಕ, ಪ್ರತಿರಟನ ೆನಪೆದಲ್ಲಾ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ಆಸಿ್ತಗ ೆಧರೆಕೆ 

ತರುವವರಗ ೆ ತಿಳಿ ಹೆೇಳ್ವ ಮೊಲಕ ಹಿೇಗ ೆ ನ್ನ್ 
ಬಗಯೆಲ್ಲಾಯೊ ರ್ರ್ಟ್ದ ಗೌರವ ರ್ಪ್ಡಬಹುದು 
ಎಂದು  ಯುವ ಜನ್ಂಗರೆಕೆ ಕಿವಿ ಮ್ತು ಹೆೇಳಿದರು.

ಇಂದು ಜಗತು್ತ ಭ್ರತ ಏನು ರೆೊಡುತ್ತದ ೆ ಎಂಬ 
ನಿರೇರೆ್ಷಯಲ್ಲಾದ.ೆ ಹಿರಯರು ರಕ್ತ ಹರಸಿ ಗಳಿಸಿದ 
ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ನ್ವು  ಉಳಿಸಿರೆೊಂಡು ಬಲ್ರ್ಟ್ ರ್ರ್ಟ್ 
ನಿಮ್್ಷಣರೆಕೆ ಮುಂದ್ಗಬೆೇಕು. ರ್ಷ್ಟ್ೇಯತಯೆ 
ತುಡಿತ ರಕ್ತದ ಪ್ರತಿ ಕಣ ಕಣದಲೊಲಾ ಇರಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಕರ ೆನಿೇಡಿದರು.

ರೆೊರೆೊನ್ ಬಂದ್ಗ ಆರ್್ಷಕ ಸಂಕರ್ಟದ 
ನಡುವಯೆೊ ಬಡ ದೆೇಶ ಎಂಬ ಹಣಪೆಟಿ್ಟ ಕಟಿ್ಟರೆೊಂಡು 
ಅತಿ ಶಿ್ರೇಮಂತರ ರ್ರ್ಟ್ಗಳೆೊಂದಿಗ ೆ ಐದನೆೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾ 
ನಿಂತು ಲಸಿರ ೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು, ಇತರೆ 

ರಾಷಟ್ೇಯತೆಯ ತುಡಿತವಿರಲ್
ಯುವ ಜನತೆಗೆ ವಾಗ್ಮಿ ಚಕ್ರವತ್ನಾ ಸೂಲ್ಬೆಲೆ ಕರೆ

ಸಚಿವ ಜೆ.ಸಿ. 
ಮಾಧುಸಾವಾಮಿ 

ಘೊೇಷಣೆ

ರೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ §ಲೊೇಕಾ¬ಗೆ 
ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಲ್

ಮಾಜಿ ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತ ಎನ್.
ಸೆಂತೊೇಷ್ ಹೆರಡೆ ಒತಾ್ತಯ

ದೂಡಾ ಬಡಾವಣೆ :  
ಜಮಿೇನು ಖರಿೇದಿಗೆ 
ಸೆಂಪುಟದ ಒಪ್್ಪಗೆ

ಸಕಾನಾರದ ವತ್ಯಿೆಂದಲೆೇ
ಸರ್ ಎೆಂ.ವಿ. ಜನಮಿ ದಿನ

ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 15 - ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗ ಮಂದಿರ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲು ಮೊರು ರೆೊೇಟಿ ರೊ., ತ್ಲೊಲಾಕು 
ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಿ್ಷಸಲು ಒಂದು ರೆೊೇಟಿ ರೊ. 
ಅನುದ್ನವನು್ನ ಮ್ತ್ರ 
ನಿೇಡಲ್ಗುವುದು ಎಂದು 
ಕನ್ನಡ ಮತು್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ 
ಹ್ಗೊ ಇಂಧನ ಸಚ್ವ  
ವಿ . ಸು ನಿೇ ಲ್  ಕು ಮ್ ರ್ 
ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಪ್ರಶೆೊ್ನೇತ್ತರ ಅವಧಿ 
ಯಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್ ಅವರ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ 
ಉತ್ತರಸಿದ ಸಚ್ವರು,  ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮ್್ಷಣರೆಕೆ 
ಹಚೆುಚಿವರ ಅನುದ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರ ೆ ಬೆೇರೆ 
ಮೊಲಗಳಿಂದ ಬಳಸಿರೆೊಳಳುಬೆೇಕು. ರಂಗಮಂದಿರ 
ಮಂಜೊರ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್್ಷಣ ವಚೆಚಿ ಎರಡು, 
ಮೊರು ಪಟು್ಟ ಹಚೆಚಿಳವ್ಗುತಿ್ತರುವುದರಂದ ಈ 
ನಿಧ್್ಷರರೆಕೆ ಬರಲ್ಗಿದೆ 

ಗೊೇದಾಮಿ 
ನೆಂತ್ರುವ 
ರೆಂರಮೆಂದಿರ. 
ವಿರಾ್ಯಸ 
ರೂಪ್ಸಿದ 
ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಗೆ 
ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಾಯ 
ಪ್ರಶಸಿ್ತ 
ಕೊಡಬೆೇಕು.

- ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆ 
ಗೊೇಡೌನ್ ರಳ   
ಜಾಸಿ್ತ ಇವೆ.   
ಅದಕೆ್ಕ ಹಾಗೆ 
ಮಾಡಿರಬೆೇಕು. 

- ಶಾಸಕ 
ರವಿೇೆಂದ್ರರಾಥ್ 

ಸದನದಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಧವಾನಿಸಿದ 
ದಾವಣಗೆರೆ ರೆಂರ ಮೆಂದಿರ

3.50 ಕೊೇಟಿ 
ರೂ.ರಳಿೆಂದ 
8.50 ಕೊೇಟಿ 
ರೂ.ಗೆೇರಿದ  
ನಿಮಾನಾಣ ವೆಚ್ಚ

ಓದ�ೋ� ಸಿದ್ದಪ್ಪರ ಎನ್ .ಮಂಜಪ್ಪ ನಿಧನ

ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಾಕು ಪವ್ಡ ರಂಗವವನಹಳಿಳು ಗ್್ರಮದ ವ್ಸಿ 

ಓದ�ೋ� ಸಿದ್ದಪ್ಪರ ಎನ್ .ಮಂಜಪ್ಪ (68) 
ಅವರು ದಿನ್ಂಕ 15.9.2022ರಂದು ಗುರುವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.45ರೆಕೆ 
ನಿಧನರ್ಗಿದ್್ದರೆ. ಪತಿ್ನ ಇಬ್ಬರು ರ್ತ್ರರು, ಓವ್ಷ ರ್ತಿ್ರ, ಮಮ್ಮಕಕೆಳ್ 

ಹ್ಗೊ ಅಪ್ರ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ 
ದಿನ್ಂಕ 16.9.2022 ರಂದು ಶುಕ್ರವ್ರ ಮಧ್್ಯಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ 

ಪವ್ಡ ರಂಗವವನಹಳಿಳುಯ ಮೃತರ ತೆೊೇಟದಲ್ಲಾ ನೆರವೆೇರಸಲ್ಗುವುದು.

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು : 99005 85077

ನಿೇವು ನಮಮಿನನರಲ್ ಇೆಂದಿಗೆ ಎರಡು ವಷನಾರಳಾದವು. 
ಪರಮಾತಮಿನು ನಿಮಮಿ ಪವಿತ್ರ ಆತಮಿಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾೆಂತ್ ನಿೇಡಲೆೆಂದು 

ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ. ಸದಾ ನಿಮಮಿ ಸಮಿರಣೆ ಹಾರೂ ನಿೇವು  
ಹಾಕಿಕೊಟಟ ಮಾರನಾದಶನಾನದಲ್ಲೆ ಮುನನಡೆಯುತ್್ತರುವ

ದಿ|| ಶ್� ಬಿ.ಎಸ್. ವ�ಂಕಟ��ಶ್ ರವರು

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಪ್ರಥಮ ದಜೆನಾ ಸಹಾಯಕರು, ಮಹಾನರರ ಪಾಲ್ಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಜನನ : 16.01.1973 ಮರಣ : 16.09.2020

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರುದ್ರಮಮಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಮೊಮಮಿಕ್ಕಳು 
ಸೊಸೆಯೆಂದಿರು, ಅಳಿಯೆಂದಿರು

ಮಕ್ಕಳಾದ : ✦ ವಿನಯ್  ವಿ. (ಅಪು್ಪ)  ✦  ಪೆ್ರೇರಣಾ ವಿ.
ಸಹೊೇದರರಾದ :

✦ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ ಬಿ.ಎಸ್. ✦ ಕೃಷ್ಣ ಬಿ.ಎಸ್. ✦ ಮಾರುತ್ ಬಿ.ಎಸ್.

ಉಕೆ್ರೇನ್ ನಿೆಂದ ವಾಪಸಾಸಾದ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ ಭಾರತದ ವಾ್ಯಸೆಂರವಿಲಲೆ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 15 – ರ್ಯೆ್ದಯಲ್ಲಾ ಅವರ್ಶ 
ಗಳಿಲಲಾದ ರ್ರಣ ಉರೆ್ರೇನ್ ನಿಂದ ಮರಳಿರುವ ಸ್ವಿರ್ರು 
ಭ್ರತಿೇಯ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಭ್ರತದಲ್ಲಾ 
ವ್್ಯಸಂಗ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದು ಎಂದು 
ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೊೇರ್್ಷ ಎದುರು ರೆೇಂದ್ರ ಸರ್್ಷರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಾ ವ್್ಯಸಂಗ ಮ್ಡಿದ ಯ್ವುದೆೇ 
ವಿದ್್ಯರ್್ಷಯನು್ನ ಭ್ರತಿೇಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳಲ್ಲಾ ಸೆೇಪ್ಷಡೆ 

ಮ್ಡಲು ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಆಯೇಗ (ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ.) ಇದುವರೆಗೊ 
ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಿಲಲಾ ಎಂದು ರೆೇಂದ್ರ ಸರ್್ಷರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಷ್್ಯ ದ್ಳಿಯಂದ್ಗಿ ಉರೆ್ರೇ ನ್ ನಲ್ಲಾ  ಅಧ್ಯಯನ ಪೂಣ್ಷಗೆೊಳಿಸಲು 
ಸ್ಧ್ಯವ್ಗದ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳ್, ಭ್ರತದಲ್ಲಾ 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 15 – ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ್ದ 
ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಹ್ಗೊ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರ 
ವಿರೆೊೇಧ ಹ್ಗೊ ಸಭ್ತ್್ಯಗದ ನಡುವೆ 
‘ಕನ್್ಷಟಕ ಧ್ಮಿ್ಷಕ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹಕುಕೆ 
ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮಸೊದೆ’ಗೆ ವಿಧ್ನ ಪರರತ್ ನಲ್ಲಾ 
ಧವನಿಮತದಿಂದ ಅಂಗಿೇರ್ರ ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ. ಈ 
ಮಸೊದೆಯು ಮತ್ಂತರ ನಿಷೆೇಧ ರ್ಯೆ್ದ 
ಎಂದೆೇ ಹೆಸರ್ಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಾ ಬೆಳಗ್ವಿಯಲ್ಲಾ 
ನಡೆದ ವಿಧ್ನ ಮಂಡಲದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಾ 
ಈ ಮಸೊದೆಗೆ ವಿಧ್ನಸಭೆ ಅಂಗಿೇರ್ರ ನಿೇಡಿ 
ತು್ತ. ಆದರೆ, ಸಂಖ್್ಯಬಲದ ರೆೊರತೆಯಂದ್ಗಿ 
ಪರರತ್ ನಲ್ಲಾ ಸರ್್ಷರ ಮಸೊದೆ ಮಂಡಿಸಿರಲ್ಲಲಾ. 
ನಂತರ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾ ಸುಗಿ್ರೇವ್ಜೆಞೆ 
ಮೊಲಕ ರ್ಯೆ್ದಯನು್ನ ಜ್ರಗೆ ತರಲ್ಗಿತು್ತ.

ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಆರಗ 

ಮತಾೆಂತರ ನಿಷೆೇಧ 
ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಪ್್ಪಗೆ

ಮುೆಂದಿನ 
ವಾ್ಯಸೆಂರಕೆ್ಕ 
ಕಾಯ್ದೆರಳಲ್ಲೆ 
ಅವಕಾಶವಿಲಲೆ 
ಎೆಂದ ಕೆೇೆಂದ್ರ

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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13ರೆೇ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸಮಿರಣೆ

ಶ್�ಮತಿ ಸುಶ�ಲಮ್ಮ ಟಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 
ಯಕ್ಕನಹಳಿಳ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಪೆಂಚಾಯಿ್ತ ಸದಸ್ಯರು, ಕುೆಂದೂರು ಕೆ್ಷೇತ್ರ
ಜನನ : 25.12.1958 - ಮರಣ : 16.09.2009
ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಹದಿಮೂರು 

ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸವಿನೆನಪಿನಲಿಲಿರುವ.....

ದಿ|| ಶ್�ಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ, ದಿ|| ತಿಮಾಲಾಪುರದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ  
 ಮಕ್ಕಳು, ಸ�ೋಸ�ಯಂದಿರು ಹಾಗೋ  

ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು.

ಶ್ರೀ ಬಸವ�ರೀಶ್ವರ ರ�ೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್
ಯಕ್ಕನಹಳಿಳ ಮತು್ತ ಮಲೆೇಬೆನೂನರು.

ದಿ|| ಶ್� ಹ�ೋಸಮನಿ ವ�ರಭದ್ಪ್ಪ ಮತುತು  
ಸಹ�ೋ�ದರರು ಹಾಗೋ ಹ�ೋಸಮನಿ ವಂಶಸ್ಥರು, ಬ�ಳ್ಳೂಡಿ.

9ರೆೇ ವಷನಾದ ಪುಣ್ಯಸಮಿರಣೆ

ದೆೇಹದಾನಿ ಆರ್ . ಪ್ರಮಿೇಳಮಮಿ
ಸಾಟಯೆಂಪ್  ವೆೆಂಡರ್  

ನಿೇವು ನಮಮಿನನರಲ್ ಇೆಂದಿಗೆ  
(16.09.2022) 9 ವಷನಾರಳಾದವು.  

ಸದಾ ನಿಮಮಿ ರೆನಪ್ನಲ್ಲೆರುವ.

ಮಕ್ಕಳಾದ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗ್ೇತಾ ಹೆಚ್.ಯು.ರಾಮಸಾವಾಮಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್್ಯಂಕ್ , ದ್ವಣಗೆರೆ. 

ಮಾರುತ್ ಉದಾದೆರ್ , ಡಿ.ಕೆ. ಸೆಂರಮೆೇಶ್  ಎಲ್ಗಾರ್ , ಸ್್ಟ್ಯಂಪ್  ವೆಂಡರ್ 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಾೆಂತ ಶಿವರಾಜ ರವಾಯಿರಳು

ಕೆ.ಆರ್  ಜೊ್ಯೇತ್ ನಿಧನ

ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿದ್್ಯನಗರ 10ನೆೇ ರ್್ರಸ್ , ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ವಣೆ ವ್ಸಿ, 
ಡಿ.ಸಿ . ರವಿಕುಮ್ರ್  ಇವರ ಧಮ್ಷಪತಿ್ನ 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕೆ.ಆರ್  ಜೊ್ಯೇತ್ (43)  
ಇವರು ದಿನ್ಂಕ 15.9.2022ರಂದು ಗುರುವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30ರೆಕೆ 

ನಿಧನರ್ಗಿದ್್ದರೆ. ಪತಿ, ಓವ್ಷ ರ್ತಿ್ರ ಹ್ಗೊ ಅಪ್ರ ಬಂಧುಗಳನು್ನ 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ 

ದಿರಾೆಂಕ 16.9.2022ರೆಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನ 1.30ಕೆ್ಕ 
ಪ್.ಬಿ. ರಸೆ್ತಯಲ್ಲೆನ ವೆೈಕುೆಂಠಧಾಮದಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾ- 90087 30787

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ನಿಧನ

ದ್ವಣಗೆರೆ ನಿಜಲ್ಂಗಪಪಿ ಬಡ್ವಣೆ 1ನೆೇ ಮೇನ್ , 2ನೆೇ ರ್್ರಸ್  ವ್ಸಿ 
ಶಿ್ರೇಮತಿ ಅನಸೊಯ ಇವರ ಪತಿ 

ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನಗೌಡ (68) 
ಇವರು ದಿನ್ಂಕ 15.9.2022ರ ಗುರುವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30ರೆಕೆ 

ನಿಧನರ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷ್ದಿಸುತೆ್ತೇವೆ.
ಪತಿ್ನ, ಓವ್ಷ ರ್ತ್ರ, ಇಬ್ಬರು ರ್ತಿ್ರಯರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸೆೊಸೆ, 

ಮಮ್ಮಕಕೆಳ್ ಹ್ಗೊ ಅಪ್ರ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಅಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ದಿನ್ಂಕ 15.9.2022ರಂದು ಸಂಜೆ  

ನಗರದ ವಿೇರಶೆೈವ ರುದ್ರರೊಮಿಯಲ್ಲಾ ನೆರವೆೇರಸಲ್ಯತು.

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾ
ಡಾ|| ಅನಸೂಯ, ಡಾ|| ದಿೇಪಕ್ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ದಿೇಪ್ಕಾ, ವಿೇರೆೇಶ ಕಂಟ್್ರ್ಯಕ್ಟರ್ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ದಿೇಪ್್ತ, ಅೆಂಶುಮನ್  ತುಮಕೊರು
ಮೊಮಮಿಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಮೊ : 98446 85252

ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ� 
ದಿ. ಕಚವ ಗಂಗಾಧರ್ 
ನಾಗಪ್ಪ ವಠ್ಠಲಕರ್

ನಿಧನ : 20.09.2019
ನಿೇವು ನಮಮಿನನರಲ್ 

ಮೂರು ವಷನಾರಳಾದವು. 

 ಶಿ್ರೇ ಮಾರುತ್ ಜೂ್ಯಯಲಸ್ನಾ,
 ಚೌಕಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೊ. : 98459 49953

 ಶಿ್ರೇ ವೆೆಂಕಟೆೇಶವಾರ ಜೂ್ಯಯಲರಿ ಮಾರ್ನಾ, ಚೌಕಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

  ಅಮೃತೆೇಶವಾರಿ ಜೂ್ಯಯಲಸ್ನಾ, ಮೆಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.       

ಸದಾ ನಿಮಮಿ ಸಮಿರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ ;
ಧಮನಾಪತ್ನ : ಶಿ್ರೇ ಪದಾಮಿವತ್ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, 

ಸಹೊೇದರರು, ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾದವರು ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

|| ಶಿ್ರೇ ಕುಲದೆೇವತಾ ಪ್ರಸನನ ||

ಹರಹರ, ಸೆ. 15 – ಮ್ಜಿ ಸಚ್ವ ಶ್ಮನೊರು ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್ ಅವರ 
55 ನೆೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ್ಯವ್ಗಿ ಎಂ. ನ್ಗೆೇಂದ್ರಪಪಿ ವಕಿೇಲರ ಬಳಗದ 
ವತಿಯಂದ ಹಮಿ್ಮರೆೊಂಡಿದ್ದ ರಕ್ತದ್ನ ಶಿಬ್ರರೆಕೆ ದ್ವಣಗೆರೆ ಬ್ಪೂಜಿ 
ಆಸಪಿತೆ್ರಯ ನಿದೆೇ್ಷಶಕರ್ದ ಪ್ರಭ್ ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್ ಚ್ಲನೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವ್ಗುವ 
ರೇತಿಯಲ್ಲಾ ಉಚ್ತವ್ಗಿ ರಕ್ತ ಪೂರೆೈರೆ ಮ್ಡಲ್ಗುತಿ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ರೆೊೇಗಿಗೆ ರಕ್ತ 
ಪಡೆಯಬೆೇರ್ದರೆ 800 ರಂದ 900 ರೊ. ಖಚು್ಷ ಆಗುತಿ್ತದೆ. ಅದನು್ನ 
ಉಚ್ತವ್ಗಿ ನಿೇಡಲ್ಗುತಿ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ವರ್್ತರ ಎಂ. ನ್ಗೆೇಂದ್ರಪಪಿ ವಕಿೇಲರು ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಜಿಲೆಲಾಯಲ್ಲಾ ಅನೆೇಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ರೆಲಸಗಳನು್ನ ಮ್ಡಿರುವ ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್ ಅವರ 
ಜನ್ಮದಿನವನು್ನ ಅರ್ಷಪೂಣ್ಷವ್ಗಿ ಆಚರಣೆ ಮ್ಡಲ್ಗುತಿ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ ಸ್ಧು ವಿೇರಶೆೈವ ಸಮ್ಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರ್ವತಿ 
ಮಹ್ದೆೇವಪಪಿ ಗೌಡು್ರ, ಮ್ಜಿ ತ್.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಜೆ.ಮುರುಗೆೇಶಪಪಿ, 
ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರ್ ಖಟ್ವಕೆರ್, ರೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಬ್. ರೆೇವಣಸಿದ್ದಪಪಿ, 
ಮುಖಂಡರ್ದ ಸಿ.ಎನ್.ಹುಲಗೆೇಶ್, ಹಬ್ೇಬ್, ಪ್ವ್ಷತಮ್ಮ, ನ್ಗಮ್ಮ, 
ನೆೇತ್್ರವತಿ, ಭ್ಗ್ಯಮ್ಮ, ಪ್ರವಿೇಣ್ ಮತಿ್ತತರರು ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು.

ಎಸೆಸಾಸೆಸಾೆಂ ಜನಮಿದಿನ :  
ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಜಗಳೂರು, ಸೆ. 15- ಮ್ಜಿ ಸಚ್ವ ಎಸ್.
ಎಸ್.ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್ ಅವರ 55ನೆೇ ವರ್ಷದ 
ಜನ್ಮ ದಿನ್ಚರಣೆಯನು್ನ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 22  
ರಂದು ದ್ವಣಗೆರೆ ಎಂಬ್ಎ ರ್ಲೆೇಜು ಆವರಣ 
ದಲ್ಲಾ ಆಚರಸಲ್ಗುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ 
ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬ್.ಮಂಜಪಪಿ  ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವ್ಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಾ,  ಬ್ಲಾಕ್ 
ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ನಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಪತಿ್ರರ್ಗೆೊೇಷಠಿಯಲ್ಲಾ 
ಅವರು ಮ್ತನ್ಡಿ, ಅಭಿಮ್ನಿಗಳ್ 
ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬ ಆಚರಸುವ ಮೊಲಕ  ಅವರ ರೆೈ 
ಬಲಪಡಿಸಬೆೇಕು. ರ್ನಃ ಅವರು ಸಚ್ವರ್ಗಿ 
ಜಿಲೆಲಾಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಸವ್ಷರೊ ರೆೈಜೆೊೇಡಿಸಬೆೇಕು 
ಎಂದರು.

ಹರಪನಹಳಿಳು ಸೆೇರದಂತೆ  8 ವಿಧ್ನಸಭ್ 
ರೆ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ 50 ರಂದ 60 ಸ್ವಿರ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಾ 
ಅಭಿಮ್ನಿಗಳ್ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಾ 

ಭ್ಗಿಯ್ಗುವ ನಿರೇರೆ್ಷಯದೆ ಎಂದು  
ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮ್ಹಿತಿ ನಿೇಡಿದರು.

ಸಮ್ರಂರದಲ್ಲಾ ಮ್ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಸಿದ್ದರ್ಮಯ್ಯ, ಮ್ಜಿ ಸಚ್ವರ್ದ ಡಿ.ರೆ. 
ಶಿವಕುಮ್ರ್, ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹ್ದೆೇವಪಪಿ, 
ಸತಿೇಶ್ ಜ್ರಕಿಹೆೊಳೆ, ಪರಮೇಶವರ ನ್ಯಕೆ, 
ಎಂ.ಸಿ. ವೆೇಣುಗೆೊೇಪ್ಲ, ಜಮಿೇರ್ 
ಅಹಮದ್, ಎಚ್.ಆಂಜನೆೇಯ, ಶ್ಸಕ 
ರ್ಮಪಪಿ, ಮ್ಜಿ ಶ್ಸಕರ್ದ ಎಚ್.ಪಿ. 
ರ್ಜೆೇಶ್ ಸೆೇರದಂತೆ ಹ್ಲ್ ಮ್ಜಿ ಶ್ಸಕರು 
ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ದ್್ದರೆ.

ಹುಟು್ಟ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಎಸ್.ಎಸ್.ರೆೇರ್ 
ಟ್ರಸ್್ಟ ಮುಖ್ಯಸಥಾರ್ದ ಡ್. ಪ್ರಭ್ 
ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್ ಅವರ ನೆೇತೃತವದಲ್ಲಾ ಒಟು್ಟ 6 
ತ್ಲೊಲಾಕುಗಳಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮ್ಹೆವರೆಗೊ 
ರಕ್ತದ್ನ ಶಿಬ್ರ ನಡೆಸಿ 5555 ಯೊನಿರ್ ರಕ್ತ 

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮ್ಡಿ  ಅವಶ್ಯಕತೆಯರುವ ಬಡ 
ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ  ವಿತರಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮ್ಜಿ ಶ್ಸಕ ಎಚ್.ಪಿ.ರ್ಜೆೇಶ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಮಲಲಾಣ್ಣ ಅವರ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬವನು್ನ 
ಅರ್ಷಪೂಣ್ಷವ್ಗಿ ಆಚರಸಲು ತ್ಲೊಲಾಕಿನಿಂದ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಾ ಭ್ಗವಹಿಸೆೊೇಣ ಎಂದರು.

ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖಂಡ ಚ್ಕಕೆಮ್ಮನಹಟಿ್ಟ 
ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪಪಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್ 
ಅವರ ಹುಟು್ಟ ಹಬ್ಬರೆಕೆ ವೆೈಯಕಿ್ತಕವ್ಗಿ 55 
ಸ್ವಿರ ಸಿಹಿ ಉಂಡೆಗಳನು್ನ ಹಂಚುವುದ್ಗಿ 
ಹೆೇಳಿದರು.

ರೆಪಿಸಿಸಿ ತ್ಲೊಲಾಕು ಉಸು್ತವ್ರ ಕಲೆಲಾೇಶ್ 
ರ್ಜ್ ಪಟೆೇಲ್, ರೆಪಿಸಿಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಘಟಕದ ರೆ.ಪಿ. 
ಪ್ಲಯ್ಯ, ಬ್ಲಾಕ್ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಷೇರ್ 
ಅಹಮ್ಮದ್, ಎಸ್.ಮಂಜುನ್ಥ್, ಎಪಿಎಂಸಿ 
ಮ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ಗಿರೇಶ್, ಮುಖಂಡ 
ರ್ದ ಆರೇಫ್ ಖ್ನ್, ತಿಪೆಪಿೇಸ್ವಮಿಗೌಡು್ರ, 
ಪರಶರ್ಮ್, ಪಿ.ಎಸ್. ಸುರೆೇಶ್ ಗೌಡು್ರ, 
ಭೆೈರೆೇಶ್, ಪಲ್ಲಾಗಟೆ್ಟ ಶೆೇಖರಪಪಿ, ಯು.ಜಿ. 
ಶಿವಕುಮ್ರ್, ಇರ್್ಬಲ್ ಅಹಮದ್, ಓಬಣ್ಣ, 
ಸಿ.ತಿಪೆಪಿೇಸ್ವಮಿ, ಮಹಿಳ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯರೆ್ಷ 
ರೆಂಚಮ್ಮ, ಪ. ಪಂ ಸದಸ್ಯರ್ದ ರಮೇಶ್ ರೆಡಿಡಿ, 
ರವಿಕುಮ್ರ್ ಹ್ಗು ಇತರರು ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು.

ಜಗಳೂರು: ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದಲ್ಲಾ ಭ್ಗಿಯ್ಗಲು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಬ್. ಮಂಜಪಪಿ ಮನವಿ

ಎಸೆಸಾಸೆಸಾೆಂ ಜನಮಿ ದಿನ: 60 ಸಾವಿರ ಜನ ನಿರಿೇಕೆ್ಷ

ದ್ವಣಗೆರೆ ಹೆೊಂಡ ಸಕ್ಷಲ್  ವ್ಸಿ 
ತ್ಂಡ್್ರ ಪ್ಡು ರ್ಮಕೃರ್ಣಪಪಿನವರ 
ತೃತಿೇಯ ರ್ತ್ರ ಸವಿತ್ ಸಮ್ಜದ 
ಶಿ್ರೇನಿವ್ಸ್  (41) ಇವರು ದಿನ್ಂಕ 
15.9.2022ರ ಗುರುವ್ರ ರ್ತಿ್ರ 11.45 
ರೆಕೆ  ನಿಧನರ್ದರು. ಪತಿ್ನ,ಓವ್ಷ ರ್ತ್ರ, ಓವ್ಷ 
ರ್ತಿ್ರ, ಹ್ಗೊ ಅಪ್ರ ಬಂಧುಗಳನು್ನ 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ 
ದಿನ್ಂಕ 16.9.2022ರಂದು ಶುಕ್ರವ್ರ 
ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ 
ರುದ್ರರೊಮಿಯಲ್ಲಾ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ 
ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ.ಆರ್  ನಿಧನ

ಹರನಗ್ರಿಯಲ್ಲೆ ರೆೈತ ಆತಮಿಹತೆ್ಯ
ರ್ಣೆೇಬೆನೊ್ನರು, ಸೆ.15- ತ್ಲೊಲಾಕಿನ ಹರನಗಿರ ಗ್್ರಮದ ಗಣೆೇಶ 

ಹೆೊಳಬಸಪಪಿ ಪೂಜ್ರ ಎಂಬ ರೆೈತನು ಬ್್ಯಂಕಿನಲ್ಲಾ ಮ್ಡಿದ ಸ್ಲ 
ತುಂಬಲ್ರದೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಾ ನೆೇಣು ಬ್ಗಿದುರೆೊಂಡು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ 
ಮ್ಡಿರೆೊಂಡಿದು್ದ  ಗ್್ರಮಿೇಣ ಠ್ಣೆಯಲ್ಲಾ ಮಕದ್ದಮ ದ್ಖಲ್ಗಿದೆ.
ಮೃತನು 1 ಎಕರೆ 8 ಗುಂಟೆ ಜಮಿೇನು ಹೆೊಂದಿದು್ದ ರೆವಿಜಿ ಬ್್ಯಂಕ್, 
ಧಮ್ಷಸಥಾಳ ಸಂಘ ಹ್ಗೊ ಖ್ಸಗಿಯ್ಗಿ ಒಟು್ಟ ಎರಡು ಲಕ್ಷದರು್ಟ ಸ್ಲ 
ಮ್ಡಿದ್ದನೆಂದು ಹೆೇಳಲ್ಗಿದೆ.

ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಲ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಬದಲು, ಲೆೊೇರ್ಯುಕ್ತರು ಸೊಕ್ತವನೆಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ನೆೇಮಿಸಿರೆೊಳಳುಲು ಅವರ್ಶ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು. ಎ.ಸಿ.ಬ್.
ಯು §ಕಲಕೆ್ಷನ್ ಸಂೆಟರ್' ಆಗಿದ.ೆ ದ್ಳಿ ಮ್ಡುತ್್ತರಯೆೆೇ ವಿನಃ ಯ್ವುದೆೇ 
ಕ್ರಮ ತಗೆದೆುರೆೊಳ್ಳುವುದಿಲಲಾ ಎಂದು ನ್್ಯಯಮೊತಿ್ಷ ಹಚೆ್.ಪಿ. ಸಂದೆೇಶ್ 
ಅವರ ನೆೇತೃತವದ ಹೆೈರೆೊೇರ್್ಷ  ಪಿೇಠ ಈ ಹಿಂದ ೆತರ್ಟಗೆ ೆತಗೆದೆುರೆೊಂಡಿತು್ತ.

ಕಾಮಗಾರಿರಳಿಗೆ ಕಾರಾನಾೆಂರದವರು 
ಹೊಣೆಯಲಲೆ ಎೆಂಬ ಭಾವರೆ 
ನಿಮಾನಾಣವಾಗ್ದೆ. ಅತ್ಯೆಂತ ಸುರಕಿ್ಷತವಾಗ್ 
ಅವರು ನಿವೃತ್್ತರಾರುತಾ್ತರೆ. ಮಾಧ್ಯಮರಳ 
ಟಿಆರ್ ಪ್ ಹೆಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ರಾವು 
ರುರಿರಾರುತ್್ತದೆದೆೇವೆ.

- ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶೆವಾೇಶವಾರ ಹೆರಡೆ ಕಾಗೆೇರಿ

ಸದನದಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಧವಾನಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ರೆಂರ ಮೆಂದಿರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಎಂದರು. 

ರ್ಜ್ಯದ 15 ಜಿಲೆಲಾಗಳಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರಗಳಿವ.ೆ 
6 ಜಿಲೆಲಾಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಾವ.ೆ 10 ಜಿಲೆಲಾಗಳಲ್ಲಾ 
ನಿಮ್್ಷಣ ಮ್ಡುವುದು ಬ್ಕಿ ಇದ.ೆ ಹಿೇಗ್ಗಿ 
ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮ್್ಷಣದ ಅಂದ್ಜು ಹಚೆಚಿಳರೆಕೆ 
ಇತಿಶಿ್ರೇ ಹ್ಡುತೆ್ತೇವ ೆಎಂದರು. 

ದ್ವಣಗರೆ ೆಜಿಲ್ಲಾ  ರಂಗಮಂದಿರದ ವಿನ್್ಯಸ 
ಪೂರಕವ್ಗಿಲಲಾ ಎಂದು ಶ್ಸಕ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಪ್ರಸ ್್ತಪ 
ಮ್ಡಿದ್್ದರ.ೆ ಈ ಬಗೆಗೆ ಸಥಾಳಿೇಯ ಶ್ಸಕರೆೊಂದಿಗೆ 
ಚಚ್್ಷಸಿ, ತಿೇಮ್್ಷನ ಮ್ಡಲ್ಗುವುದು ಎಂದು 
ಸಚ್ವ ಸುನಿೇಲ್ ಕುಮ್ರ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ದ್ವಣಗರೆ ೆ ಜಿಲ್ಲಾ  ರಂಗಮಂದಿರ 
ನಿಮ್್ಷಣರೆಕೆ 2010ರಲ್ಲಾ ಮೊರುವರ ೆ ರೆೊೇಟಿ 
ರೊ. ಅಂದ್ಜು ಮ್ಡಲ್ಗಿತು್ತ. ನಂತರ ನ್ಲೊಕೆ 
ವರ ೆರೆೊೇಟಿಗ ೆಪರಸಕೆರಸಲ್ಗಿದ.ೆ ಈಗ ಮತೆ್ತ 8.50 
ರೆೊೇಟಿಗ ೆಹಚೆಚಿಳವ್ಗಿದ ೆಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಅಂದ್ಜು ವಚೆಚಿದ ಮರುಪರರಕೆರಣಗೆೆ 
ಪೂವ್್ಷನುಮತಿ  ಪಡದೆಿಲಲಾ, ರಂಗಮಂದಿರ 
ಅಧ್ಷರೆಕೆ ನಿಂತಿದು್ದ, ಅದನು್ನ ಪೂಣ್ಷಗೆೊಳಿಸುವ 
ಪ್ರಯತ್ನ ಮ್ಡಲ್ಗುವುದು ಎಂದರು.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಾ ಯು.ಟಿ.ಖ್ದರ್, ಅಬ್ಬಕಕೆ  

ರವನ ನಿಮ್್ಷಣದ   ಅಂದ್ಜು ವಚೆಚಿವು 4ರಂದ 
8 ರೆೊೇಟಿ ರೊ.ಗ ೆ ಹ್ಗೊ 11 ರೆೊೇಟಿ ರೊ.ಗೆ 
ಹಚೆಚಿಳವ್ಗಿದ.ೆ ರ್ಮಗ್ರ ವಿಳಂಬವ್ಗಿರುವುದರೆಕೆ  
ಅಧಿರ್ರಗಳ ಮೇಲ ೆ ಕ್ರಮ ರೆೈಗೆೊಳಳುಬೆೇಕು 
ಎಂದರು. 

ಮಧ್ಯಪ್ರವೆೇಶಿಸಿದ ಶ್ಸಕ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, 
ದ್ವಣಗರೆ ೆ ಜಿಲ್ಲಾ  ರಂಗಮಂದಿರ ವಿನ್್ಯಸ 
ಮ್ಡಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ ೆ ವಿಶೆವೇಶವರ್ಯ ಪ್ರಶಸಿ್ತ 
ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಬೆೇಕು. ನ್ನು ಸಚ್ವನ್ಗಿದ್್ದಗ 
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಪರಶಿೇಲನ ೆನಡಸೆಿದೆ್ದೇನ ೆಎಂದರು.

ರಂಗಮಂದಿರದ ಬದಲು ಗೆೊೇಡೌನ್ 
ವಿನ್್ಯಸ ಹೆೊಂದಿದ.ೆ ಅದರ ಮೊಲ ಉದೆ್ದೇಶ 
ಈಡೆೇರುವುದಿಲಲಾ ಎಂದರು. 

ಆಗ ಶ್ಸಕ ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ದ್ವಣಗರೆಯೆಲ್ಲಾ ಗೆೊೇಡೌನ್ ಗಳ್  ಜ್ಸಿ್ತ ಇವ.ೆ  
ಅದರೆಕೆ ಹ್ಗ ೆಮ್ಡಿರಬೆೇಕು ಎಂದರು. 

ರ್ಮಗ್ರಗಳ್ ವಿಳಂಬವ್ಗುವುದರಂದ  
ಅಂದ್ಜು ವಚೆಚಿ ಹಚೆ್ಚಿಗುತ್ತದ.ೆ ಮೊಲ ಅಂದ್ಜು 
ವಚೆಚಿ  ಅವತಿ್ತನ ದರರೆಕೆ ಸರಯ್ಗಿರುತ್ತದ.ೆ ಪರರಕೆಕೃತ  
ವಚೆಚಿ ಇಂದಿನ ದರರೆಕೆ ಹೆೊಂದುತ್ತದ.ೆ ಅಧಿರ್ರಗಳ್ 
ಸಂವಿಧ್ನಬದ್ದ ಜವ್ಬ್್ದರಯನು್ನ ಮರತೆಿದ ್್ದರ.ೆ 

ಅವರಗ ೆ ಬದ್ದತ ೆ ಇಲಲಾ. ಬ್್ರಟಿರರು ಬ್ಟು್ಟ ಹೆೊೇಗಿ 
ರುವುದನು್ನ ನ್ವು ಮುಂದುವರಸೆುತಿ್ತದೆ್ದೇವ ೆಎಂದು 
ರಲೆವರು  ಹೆೇಳಿದ್್ದರ ೆಎಂದೊ ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ರ್ಯ್್ಷಂಗದವರ ಹೆೊಣಯೆಲಲಾ ಎಂಬ 
ಭ್ವನ ೆ ನಿಮ್್ಷಣವ್ಗಿದ.ೆ ಚುನ್ಯತ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ್ ಮದಲ ಅಪರ್ಧಿಗಳ್ಗುತಿ್ತದೆ್ದೇವ.ೆ 
ಆನಂತರದ ಸ್ಥಾನವ್ದರೊ ಅವರಗೆ 
ದೆೊರಯೆಲೆೇಬೆೇಕಿಲಲಾವೆೇ? ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕಿ್ಷತವ್ಗಿ 
ಅವರು ನಿವೃತಿ್ತಯ್ಗುತ ್್ತರ.ೆ ಮ್ಧ್ಯಮಗಳ 
ಟಿಆರ್ ಪಿ ಹಚೆಚಿಳರೆಕೆ ನ್ವು ಗುರಯ್ಗುತಿ್ತದೆ್ದೇವೆ 
ಎಂದು ಸಭ್ಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶೆವೇಶವರ ಹಗೆಡ ೆ  ರ್ಗೆೇರ  
ಅಸಮ್ಧ್ನ  ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ಅಪರಿಚಿತ ವೃದ್ಧನ ಶವ ಪತೆ್ತ
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.15- ನಗರದ ವಿನ್ಯಕ ವೆೇ ಬ್್ರಡ್ಜ್  ಪಕಕೆದ ಶಿ್ರೇ ಕನ್ನಯ್ಯ 

ಸ್ಮಿಲ್  ಮುಂಭ್ಗದಲ್ಲಾ ಸುಮ್ರು 65 ವರ್ಷ ವಯಸಿಸೂನ ವ್ಯಕಿ್ತಯವ್ಷ 
ಮೃತಪಟಿ್ಟದು್ದ, ಆತನನು್ನ ಸಿ.ಜಿ. ಆಸಪಿತೆ್ರಯ ಶವ್ಗ್ರದಲ್ಲಾ ಇಡಲ್ಗಿದೆ. ಆತ 
ಯ್ವುದೆೊೇ ರ್ಯಲೆಯಂದ ಮೃತಪಟಿ್ಟರಬಹುದು.  ಸ್ಧ್ರಣ ಮೈಕಟು್ಟ 
ಹೆೊಂದಿರುವ ಈತ,  ರೆಂರ್ ಬ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ 2 ಶರ್್ಷ , ಚೆಕ್ಸೂ  ಪಂಚೆ, ಧರಸಿದ್್ದನೆ. 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸಿಪಿಐ, ಆಜ್ದ್  ನಗರ ವೃತ್ತ ದ್ವಣಗೆರೆ (ಫೇನ್  
08192-259337), ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ ಆರ್ .ಎಂ.ಸಿ. ಯ್ಡ್್ಷ  ಪೊೇಲ್ೇಸ್  
ಠ್ಣೆ (ಮ: 94808 03248) ಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಷಸಬಹುದು.

ರಾಜ್ಯಮಟಟದ 
ಅಬಾಕಸ್ ನಲ್ಲೆ 
ವಿಭಾ ಪ್ರಥಮ 

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 15 - 
ಗಂಗ್ವತಿಯಲ್ಲಾ ಇತಿ್ತೇಚೆಗೆ 
ನಡೆದ 4ನೆೇ ರ್ಜ್ಯಮಟ್ಟದ 
ಅಬ್ಕಸ್ ಮತು್ತ ಮಂಟಲ್ 
ಅಥ್ ಮ್್ಯಟಿಕ್ ಸಪಿಧೆ್ಷಯಲ್ಲಾ 
ನಗರದ ರ್ಷೆೊ್ಟ್ೇತ್ಥಾನ ವಿದ್್ಯ 
ರೆೇಂದ್ರದ ವಿದ್್ಯರ್್ಷನಿ ಕು. 
ವಿಭ್ ಜಿ.ಎನ್ ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡು 
ಪ್ರರಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್್ದರೆ.

ಅಬ್ಕಸ್ 
ಪದವಿಪೂಣ್ಷಗೆೊಳಿಸಿರುವ 
ವಿಭ್, ಸಹ್ಯಕ ಪ್್ರಧ್್ಯಪಕ 
ಪೊ್ರ. ಜಿ. ನಟರ್ಜ್ ಮತು್ತ 
ಕನ್್ಷಟಕ ಗ್್ರಮಿೇಣ 
ಬ್್ಯಂಕ್ ನ ಸಹ್ಯಕ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ದ ಎಂ. 
ಮಲ್ಲಾರ್ರ್ಣಿ ದಂಪತಿ ರ್ತಿ್ರ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ
ಮ್.ಸ.ಬ. ಕಲ್ ಮತು್ತ ವ್ಣಿಜ್ಯ ರ್ಲೆೇಜಿನ ವ್ಷ್ಷರೆೊೇತಸೂವ ಹ್ಗೊ 

ಪ್ರತಿಭ್ ರ್ರಸ್ಕೆರ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10.30 ರೆಕೆ ರ್ಲೆೇಜಿನ ಸೆಮಿನ್ರ ಹ್ಲ್  
104 ರಲ್ಲಾ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ರಮ್ಷಪಪಿ ಮೈಸೊರು 
ಆಗಮಿಸುವರು.  ಮ್ಗನೊರು ಸಂಗಮೇಶವರ ಗೌಡರು ಪ್ರತಿಭ್ ರ್ರಸ್ಕೆರ 
ನಡೆಸಿರೆೊಡುವರು.  ಇಂದೊಧರ್  ನಿಶ್ನಿಮಠ್, ಇ. ಬಸವರ್ಜ್  
ಉಪಸಿಥಾತರರುವರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಪೊ್ರ. ನಿೇಲ್ಂಬ್ಕ ಜಿ.ಸಿ. ವಹಿಸುವರು.

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 15 – ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಾಗಳನು್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು 
ಮೊಲರೊತ ಹಕುಕೆ. ರ್ನೊನು ಮೊಲಕ ಮ್ತ್ರವೆೇ ಇದರ ಮೇಲೆ 
ಸರ್ರಣ ನಿಬ್ಷಂಧ ಹೆೇರಬಹುದೆೇ ಹೆೊರತು, ರ್ಯ್್ಷಂಗದ ಸೊಚನೆ 
ಮ್ಡಲು ನಿಬ್ಷಂಧ ಹೆೇರಲ್ಗದು ಎಂದು ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೊೇರ್್ಷ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಛತಿ್ತೇಸ್ ಘಡ, ದೆಹಲ್ 
ಹ್ಗೊ ಕನ್್ಷಟಕ 
ಹೆೈರೆೊೇರ್್ಷ  ಗಳ್ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ 
ಆದರೆ ಏಕರೊಪದ ತಿೇರ್್ಷ 
ನಿೇಡಿದ್ದವು. ಈ ತಿೇರ್್ಷಗಳ 
ವಿರುದ್ಧ ಫ್ಮ್ಷಸಿ ರೌನಿಸೂಲ್ 
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ್ (ಪಿ.ಸಿ.ಐ.) ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೊೇರ್್ಷ ಮರೆ ಹೆೊೇಗಿತು್ತ. ಹೆೊಸ 
ಫ್ಮ್ಷಸಿ ರ್ಲೆೇಜುಗಳನು್ನ ದೆೇಶದಲ್ಲಾ ತೆರೆಯದಂತೆ ಪಿ.ಸಿ.ಐ. ನಿಬ್ಷಂಧ 
ಹೆೇರತು್ತ. ಇದನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಹಲವ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಾಗಳ್ ಹೆೈರೆೊೇರ್್ಷ ಗಳ 
ಮರೆ ಹೆೊೇಗಿ ದ್ದವು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಾಗಳನು್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೆೈರೆೊೇ ರ್್ಷ ಗಳ್ 
ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಿದ್ದವು. ಹೆೈರೆೊೇ ರ್್ಷ ಗಳ ತಿೇರ್್ಷ ಎತಿ್ತ ಹಿಡಿದಿರುವ ಸುಪಿ್ರೇಂ 
ರೆೊೇರ್್ಷ, ರ್ಯ್್ಷಂಗದ ಆದೆೇಶ ಮ್ತ್ರದ ಮೊಲಕವ್ಗಿ ಹೆೊಸ 
ರ್ಲೆೇಜುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯ ದಂತೆ ನಿಬ್ಷಂಧ ಹೆೇರಲ್ಗದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾರಾನಾೆಂರದ ಸೂಚರೆ 
ಮೂಲಕ ನಿಬನಾೆಂಧ 
ಹೆೇರಲಾರದು : ಸುಪ್್ರೇೆಂ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಂಸೆಥೆರಳನುನ  
ಸಾಥೆಪರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು್ಕ

ಜರಳೂರು : 
ತಾಡಪಾಲು ವಿತರಣೆ 

ಜಗಳೂರು, ಸೆ.15- ಕೃಷ 
ಸಂಸಕೆರಣ ಯೇಜನೆಯಡಿ 
ತ್ಲೊಲಾಕಿನ ರೆೈತರಗೆ ತ್ಡುಪ್ಲು 
ವಿತರಣೆ ಗ್ಗಿ ಅಜಿ್ಷ 
ಆಹ್ವನಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ್ಯಕ 
ಕೃಷ ನಿದೆೇ್ಷಶಕ ಮಿರುನ್ 
ಕಿಮ್ವತ್ ತಿಳಿಸಿದ ್್ದರೆ.  ಇದೆೇ 
ದಿನ್ಂಕ 20 ರಂದು ರೆೊನೆಯ ದಿನ. 

ಸೆ. 23 ರಂದು ಶುಕ್ರ ವ್ರ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆೈತ ಸಂಪಕ್ಷ ರೆೇಂದ್ರ 
ಗಳಲ್ಲಾ ಲ್ಟರ ಮೊಲಕ ಅಹ್ಷ 
ಫಲ್ನುರವಿಗಳನು್ನ ಆಯೆಕೆ 
ಮ್ಡಲ್ಗುವುದು.  ಮ್ಹಿತಿಗ್ಗಿ 
ಕೃಷ ಸಂಪಕ್ಷ ರೆೇಂದ್ರದ ಕೃಷ 
ಅಧಿರ್ರಗಳನು್ನ ಸಂಪಕಿ್ಷಸುವಂತೆ 
ಅವರು ರೆೊೇರದ್್ದರೆ.

 ನ್್ಯಮತಿ, ಸೆ. 15- ತ್ಲೊಲಾಕಿನ ಚ್ನಿ್ನಕಟೆ್ಟ ಗ್್ರಮಪಂಚ್ಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸ್ಥಾನರೆಕೆ ಇಂದು ನಡೆದ ಚುನ್ವಣೆಯಲ್ಲಾ ಬ್ಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲ್ತ ಅರ್ಯರ್್ಷ 
ಕವಿತ್ಬ್ಯ ಯೇಗಿೇಶ್ ನ್ಯಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗಿ ಆಯೆಕೆಯ್ಗಿದ್್ದರೆ.

17 ಜನ ಸದಸ್ಯರರುವ ಚ್ನಿ್ನಕಟೆ್ಟ ಗ್್ರಮಪಂಚ್ಯತಿಗೆ ಬ್ಜೆಪಿಯ 9 
ಜನ ಹ್ಗೊ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ನ 8 ಜನ ಸದಸ್ಯರದ್್ದರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ತೆರವ್ದ ಗ್್ರ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನರೆಕೆ ಬ್ಜೆಪಿಯಂದ ಕವಿತ್ ಬ್ಯ 
ಯೇಗಿೇಶ್ ನ್ಯಕೆ ರ್ಂಗೆ್ರೇಸ್ ನಿಂದ ರೆೇವತಿ ಪರಮೇಶ್ ಸಪಿಧಿ್ಷಸಿದ್ದರು. 
ಇಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನರೆಕೆ ಚುನ್ವಣೆ ನಡೆದಿದು್ದ ಬ್ಜೆಪಿಯ ಕವಿತ್ಬ್ಯ 9 
ಮತಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೊಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗಿ ಆಯೆಕೆಯ್ದರು.

ಗ್್ರಮ ಪಂಚ್ಯತಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ ನೊತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ 
ಸಲ್ಲಾಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಶ್ಸಕ ಎಂ.ಪಿ.ರೆೇಣುರ್ಚ್ಯ್ಷ, ನೊತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಎಲಲಾರನೊ್ನ ವಿಶ್ವಸರೆಕೆ ತೆಗೆದುರೆೊಂಡು ರೆಲಸ ಮ್ಡಬೆೇರೆಂದು ಕಿವಿ ಮ್ತು 
ಹೆೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಲಕಿ್ಷ್ೇ ಮಂಜುನ್ಥ್, 
ಸದಸ್ಯರ್ದ ಅಂಬ್ರ್, ಶಶಿಕಲ್, ಮಂಜುಳ್, ಮಹೆೇಶವರಪಪಿ, ರ್ಂತರ್ಜ್, 
ವಿೇರೆೇಶ್  ನ್ಯ್ಕೆ , ರಮೇಶ್ ಸೆೇರದಂತೆ ಗ್್ರಮದ ಮುಖಡರದ್ದರು.

ರೆ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ್ಧಿರ್ರ ಮಂಜುನ್ಥ್ ಸ್ವಮಿ ಚುನ್ವಣ್ಧಿರ್ರಯ್ಗಿ 
ಕತ್ಷವ್ಯ ನಿವ್ಷಹಿಸಿದರು.

ಚಿನಿನಕಟೆಟ ಗಾ್ರ.ಪೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥೆನಕೆ್ಕ 
ಕವಿತಾಬಾಯಿ ಯೇಗ್ೇಶ್  ಆಯ್್ಕ

ಅಪಘಾತ : ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸೆೇರಿ ಇಬ್ರು ಸಾವು 
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.15- ನಗರದ ಹೆೊರವಲಯದ ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ 

ಹೆದ್್ದರಯಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಅಪಘ್ತದಲ್ಲಾ ಮರ್ಜಿ್ಷ ದೆೇಸ್ಯ ವಸತಿ 
ಶ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸೆೇರ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟಿ್ಟದ್್ದರೆ. 

ಕಲಪಿನಹಳಿಳು ಬಳಿ ನಡೆದ ಅಪಘ್ತದಲ್ಲಾ ರ್ರಗನೊರನ ಮರ್ಜಿ್ಷ 
ದೆೇಸ್ಯ ಶ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜೆೊ್ಯೇತಿ (43) ಮತು್ತ ಪವ್ಡರಂಗವವನಹಳಿಳುಯ 
ಮಂಜುನ್ಥ್ (68) ಸ್ವಿಗಿೇಡ್ದ ದುದೆೈ್ಷವಿಗಳ್. 

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜೆೊ್ಯೇತಿ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ತಮಿಳ್ ನ್ಡು, ಮಧುರೆೈಗೆ ಪ್ರವ್ಸರೆಕೆ 
ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೆೇಳೆ ಜೆೊ್ಯೇತಿ ಅವರ ಪತಿಗೆ ಹೃದಯ್ಘ್ತ ಸಂರವಿಸಿತು್ತ. 
ಅವರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚ್ಕಿತೆಸೂಗ್ಗಿ ದ್ವಣಗೆರೆಗೆ ಆಂಬು್ಯಲೆನ್ಸೂ ನಲ್ಲಾ ಕರೆತರಲ್ 
ಗುತಿ್ತತು್ತ. ಈ ವೆೇಳೆ ಅಂಬು್ಯಲೆನ್ಸೂ ಚ್ಲಕ ಟ್್ರ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಿಂದಿಕುಕೆವ ರರಸದಲ್ಲಾ 
ಟ್್ರ್ಯಲ್ಗೆ ಅಂಬು್ಯಲೆನಿಸೂನ ಎಡಭ್ಗವನು್ನ ಬಲವ್ಗಿ ಡಿಕಿಕೆ ಹೆೊಡೆಸಿದ್್ದನೆ. 
ಆಂಬು್ಯಲೆನ್ಸೂ  ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜೆೊ್ಯೇತಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಬಲವ್ದ ಪೆಟು್ಟ ಬ್ದು್ದ, 
ಗಂಭಿೇರವ್ಗಿ ಗ್ಯಗೆೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರನು್ನ ಮತೆೊ್ತಂದು 
ಅಂಬು್ಯಲೆನ್ಸೂ ನಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್್ಷರ ಆಸಪಿತೆ್ರಗೆ ದ್ಖಲ್ಸಲ್ಯತ್ದರೊ ಚ್ಕಿತೆಸೂ 
ಫಲ್ಸದೆೇ ಮೃತಪಟಿ್ಟದ್್ದರೆ. ಡಿಕಿಕೆಯ ರರಸರೆಕೆ ಗ್ಬರಗೆೊಂಡ ಚ್ಲಕನ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪಿಪಿದ ಅಂಬು್ಯಲೆನ್ಸೂ ದ್ವಣಗೆರೆಗೆ ಹೆೊೇಗುತಿ್ತದ್ದ ಪವ್ಡರಂಗ 
ವವನಹಳಿಳುಯ ಮಂಜುನ್ಥ್ ಅವರ ಬೆೈಕಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಂದ ಡಿಕಿಕೆ ಹೆೊಡೆದಿದೆ. 
ಗ್ಯ್ಳ್ ಮಂಜುನ್ಥ್ ಸಥಾಳದಲ್ಲಾಯೆೇ ಮೃತಪಟಿ್ಟದ್್ದರೆ. ಅಂಬು್ಯಲೆನ್ಸೂ 
ಚ್ಲಕ ಮಹಮದ್ ಮಿೇರನ್ ಗಂಭಿೇರವ್ಗಿ ಗ್ಯಗೆೊಂಡಿದ್್ದರೆ.

ಲ್ಂ. ಶಿ್ರೇ ಶಿವಕುಮ್ರ ಶಿವ್ಚ್ಯ್ಷ ಸ್ವಮಿೇಜಿ 
ಅವರ 30ನೆೇ ಶ್ರದ್್ಧಂಜಲ್ ಸಮ್ರಂರದ ದ್ಸೆೊೇಹರೆಕೆ 
ಹೆೊನ್್ನಳಿ-ನ್್ಯಮತಿ ತ್ಲೊಲಾಕುಗಳಿಂದ ರಕಿ್ತ 
ಸಮಪ್ಷಣೆ ಸಮ್ರಂರವನು್ನ ತ್ಲೊಲಾಕಿನ ಕೊಲಂಬ್ 
ಗ್್ರಮದಲ್ಲಾ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11ರೆಕೆ ಹಮಿ್ಮರೆೊಳಳುಲ್ಗಿದೆ.

ಕೂಲೆಂಬಿಯಲ್ಲೆ 
ಇೆಂದು
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ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 15-  ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ 
ಸಮಿತಿ ಪರಶಿರ್ಟ ಜ್ತಿ ವಿಭ್ಗ, ಎಸ್ .ಟಿ., 
ಓಬ್ಸಿ, ಸೆೇವ್ದಳ, ಅಸಂಘಟಿತ ರ್ಮಿ್ಷಕರ 
ವಿಭ್ಗ, ಕಿಸ್ನ್ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್, ಮಹಿಳ್ 
ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಸಂಯುರ್್ತಶ್ರಯದಲ್ಲಾ ಮ್ಜಿ 
ಸಚ್ವ ಎಸ್ .ಎಸ್. ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್ ಜನ್ಮ 
ದಿನದ ಅಂಗವ್ಗಿ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 18 ರಂದು 
ಭ್ನುವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ರೆಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ 
ರವನದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ರೆ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ಧನೆ ಮ್ಡಿದ 
ಸ್ಧಕರನು್ನ ಸನ್್ಮನಿಸಲ್ಗುವುದು ಎಂದು 
ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಪರಶಿರ್ಟ ವಿಭ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಬ್.ಹೆಚ್. ವಿೇರರದ್ರಪಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಕಚೆೇರಯಲ್ಲಾ ನಡೆದ 
ಪೂವ್ಷಭ್ವಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ 
ಅವರು ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ರೆೊರೆೊನ್ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ ಪ್್ರಣವನೆ್ನೇ 
ಪಣಕಿಕೆಟು್ಟ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ವೆೈದ್ಯರು, 
ನಸ್್ಷ ಗಳ್, ಆಶ್ ರ್ಯ್ಷಕತ್ಷರು, ಪೌರ 
ರ್ಮಿ್ಷಕರು, ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊೇರ್ಟಗ್ರರು 

ಹ್ಗೊ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗಣ್ಯರನು್ನ 
ಸನ್್ಮನಿಸುವುದ್ಗಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಸಿಸೂ, ಎಸಿ್ಟ, ರ್ಮಿ್ಷಕ, 
ಅಸಂಘಟಿತ, ಓಬ್ಸಿ, ಕಿಸ್ನ್, ಮಹಿಳ್ 
ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಸೆೇರದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭ್ಗಗಳನು್ನ 
ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೊಲಕ  ಶ್ಸಕ ಡ್. 
ಶ್ಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪಪಿ ಹ್ಗೊ ಎಸ್.
ಎಸ್. ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್ ಅವರ ರೆೈ 
ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮ್ಡಿದರು.

ವಿೇಕ್ಷಕರ್ಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಬ್.ಟಿ. 
ಚ್ದ್ನಂದ ಅವರು, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಾ  
ರ್ಜು್ಷನ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮ 

ಯಶಸಿಸೂಯ್ಗಲ್ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ ಮಹಿಳ್ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ 

ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯರೆ್ಷ ಅನಿತ್ಬ್ಯ ಮ್ಲತೆೇಶ್ ರ್ವ್ 
ಜ್ಧವ್, ಅಸಂಘಟಿತ ರ್ಮಿ್ಷಕ ವಲಯದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ನಂಜ್ನ್ಯಕೆ, ರ್ಮಿ್ಷಕ 
ವಿಭ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭ್ನ್ ಸ್ಬ್, 
ಸೆೇವ್ದಳದ ಡೆೊೇಲ್ ಚಂದು್ರ, ಕಿಸ್ನ್ 
ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಗಂಗ್ ಬಸವರ್ಜ್, 
ಯುವ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎಂ.
ಹೆಚ್. ಸ್ಗರ್, ಪರಶಿರ್ಟ ಜ್ತಿ ವಿಭ್ಗದ   
ರ್ಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಜಿ. ರ್ರೆೇಶ್, ಹನುಮಂತಪಪಿ 
ಅಣಜಿ ಮತಿ್ತತರರು  ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು.

ನ್ಡಿದು್ದ ವಿವಿಧ ರೆ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ಧಕರಗೆ ಸನ್್ಮನ

ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ15-    ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್್ಯಣ ಇಲ್ಖೆ  
ಮತು್ತ  ಮೇತಿ ವಿೇರಪಪಿ ಸರ್್ಷರ ಪದವಿ 
ಪೂವ್ಷ ರ್ಲೆೇಜು  ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಸೆೇವ್ 
ಯೇಜನ ೆ ಸಹಯೇಗದೆೊಂದಿಗ ೆ  ವಿಶವ 
ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ತಡಗೆಟು್ಟವ ದಿನ್ಚರಣ ೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ 
ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳಿಗ ೆ ಜ್ಗೃತಿ 
ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮ  ಹಮಿ್ಮರೆೊಳಳುಲ್ಗಿತು್ತ.

ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮವನು್ನ      ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್್ಯಣ ಅಧಿರ್ರ ಡ್.
ನ್ಗರ್ಜ್  ಜೆೊ್ಯೇತಿ ಬಳೆಗಿಸುವುದರ 
ಮೊಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸು್ತತ ದಿನದಲ್ಲಾ   ಹಚೆ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ, ಆರ್್ಷಕ 
ನರ್ಟ, ರೌಟುಂಬ್ಕ ಕಲಹಗಳ್, ರೆೊೇವಿಡ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಪಿ್ರೇತಿ ಪ್ತ್ರರ ಅಗಲ್ರ,ೆ 
ಒಂಟಿತನ, ಮ್ದಕ ವಸು್ತಗಳ ಬಳರ ೆ ಇವುಗಳ 
ಪರಣ್ಮದಿಂದ  ಖಿನ್ನತಗೆ ೆ ಒಳಗ್ಗುತಿ್ತ 
ದ್್ದರ.ೆ  ಯ್ವುದೆೇ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗ ೆ  ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ 
ಪರಹ್ ರವಲಲಾ  ಪ್ರತಿಯಂದು ಸಮಸೆ್ಯ 
ಗೊ  ಪರಹ್ರ ಇದೆ್ದೇ ಇರುತ್ತದ ೆ  ಹ್ಗೊ 
ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಯೇಚನಗೆ ೆಬಂದರ ೆಅವರಗ ೆಚ್ಕಿತೆಸೂ 
ಉಂಟು. ಅಲಲಾದೆೇ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೆೊರ 
ಬರಬೆೇರ್ದರ ೆ ಯೇಗ, ಧ್್ಯನ, ದೆೈನಂದಿನ 
ಚಟುವಟಿರ ೆಗಳಲ್ಲಾ  ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡರ ೆಮ್ತ್ರ  ಈ 
ಖಿನ್ನತಯೆನು್ನ  ಹೆೊಡದೆೆೊೇಡಿಸಲು 

ಸ್ಧ್ಯ  ಎಂದು  ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳಿಗ ೆ  ಅವರು 
ಸಲಹ ೆನಿೇಡಿದರು.

ಉಪನ್್ಯಸ ನಿೇಡಿದ ಮನೆೊೇವೆೈದ್ಯ ಡ್. 
ಗಂಗಂ ಸಿದ್ದ ರಡೆಿಡಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ 
ಎಂದರ ೆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನನು್ನ ತ್ನೆೇ ಉದೆ್ಧೇಶ 
ಪೂವ್ಷಕವ್ಗಿ ಹತೆ್ಯ ಮ್ಡಿರೆೊಳ್ಳುವು ದ್ಗಿದ.ೆ   
ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮ್ಡುವಂತಹ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ   
ಒಂಟಿಯ್ಗಿ ಬ್ಡಬ್ರದು. ಮ್ದಕ ಮತು್ತ 
ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೊರವಿರುವಂತೆ 
ತಿಳಿಹೆೇಳ್ವುದು, ಕುಟುಂಬದವರು 
ವ್ಯಕಿ್ತಯಡನ ೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನದಿಂದ 
ಬಂೆಬಲ್ಸುವುದು, ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಬಂೆಬಲ 
ಸಿಗುವಂತ ೆ ಮ್ಡುವುದು, ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ 
ಮ್ಡಿರೆೊಳ್ಳುವುದು ತರ್ಪಿ ಎಂದು ತಿಳಿ 
ಹೆೇಳ್ವುದು, ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಸರಯ್ದ 

ದ್ರಯಲ್ಲಾ   ಮುನ್ನಡಸೆಬೆೇಕು ಎಂದರು.  
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪದವಿ ಪೂವ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಖ ೆ ಉಪ ನಿದೆೇ್ಷಶಕ ಶಿವರ್ಜ್ 
ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳಿಗ ೆ  ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ವಿಧಿ  ಬೆೊೇಧಿಸಿದರು.

 ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ನಸಿಕ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮ ಅಧಿರ್ರ  ಡ್. ಪಿ.ಡಿ. 
ಮುರುಳಿಧರ್, ಜಿಲ್ಲಾ  ಮನೆೊೇವೆೈದ್ಯರ್ದ  ಡ್. 
ಮರುಳಸಿದ್ದಪಪಿ,  ಮೇತಿ ವಿೇರಪಪಿ ರ್ಲೆೇಜು 
ಪ್್ರಚ್ಯ್ಷ  ಎಸ್. ಪಂಚ್ಕ್ಷರಪಪಿ,   ಎನ್ .
ಎಸ್ .ಎಸ್ .ಅಧಿರ್ರ  ಲೆೊೇರೆೇಶಪಪಿ, ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ಮೇಲ್ವಚ್ರಕ  ಹೆೊರರೆೇರ, ಸೆೈರ್್ಯಟಿ್ರಕ್ 
ಸೆೊೇಷಯಲ್ ವಕ್ಷರ್ ಸಂತೆೊೇಷ್ ಕುಮ್ರ್, 
ಸೆೈರ್್ಯಟಿ್ರಕ್ ನಸ್್ಷ ನ್ಗರ್ಜ್, ಆಪ್ತ 
ಸಮ್ಲೆೊೇಚಕ  ಚಂದ್ರಶೆೇಖರ್ 
ನ್ಯ್ಕೆ  ಹ್ಗು ಇತರರು  ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು.

ವಿಶವಾ ಆತಮಿಹತೆ್ಯ ತಡೆರಟುಟವ ದಿರಾಚರಣೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಡಾ.ರಾರರಾಜ್

ಸಮಸೆ್ಯರಳಿಗೆ ಆತಮಿಹತೆ್ಯಯ್ೇ ಪರಿಹಾರವಲಲೆ 

ಜನಪ್ರತ್ನಿಧಿರಳ ಜೊತೆ ಸೆಂವಹನಕೆ್ಕ ಮಾರನಾಸೂಚಿ
ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 15 – ಆಡಳಿತ 

ಹ್ಗೊ ಸಂಸದರು ಹ್ಗೊ ಶ್ಸಕರ 
ನಡುವೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನ ಕುರತು 
ರೆೇಂದ್ರ ಸರ್್ಷರ ಸಮಗ್ರ 
ಮ್ಗ್ಷಸೊಚ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿ ಸಿದೆ. 
ಇವುಗಳನು್ನ ಉಲಲಾಂಘಿಸುವುದನು್ನ 
ಗಂಭಿೇರವ್ಗಿ ಪರಗಣಿಸುವುದ್ಗಿ ರೆೇಂದ್ರ 
ಸರ್್ಷರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಸದರು ಹ್ಗೊ 
ಶ್ಸಕರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ್ಗಿರು 
ವುದರಂದ ಪ್ರಜ್ಸತ ್್ತತ್ಮಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲಾ 

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ತ್ರ ಹೆೊಂದಿದ್್ದರೆ. ಅವರಗೆ 
ರೆೇಂದ್ರ ಹ್ಗೊ ರ್ಜ್ಯ ಸಚ್ವ್ಲಯ 
ಹ್ಗೊ ಇಲ್ಖೆಗಳಿಂದ ಮ್ಹಿತಿ 
ಬೆೇರ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ರೆಲವೊಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ 
ನಿೇಡುತ್್ತರೆ ಹ್ಗೊ ಅಧಿರ್ರಗಳ 
ಸಂದಶ್ಷನರೆಕೆ ಬಯಸುತ್್ತರೆ ಎಂದು 
ಅಧಿಕೃತ ಆದೆೇಶದಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಷಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ಲ್ಸಬೆೇರ್ದ 
ಕ್ರಮಗಳ ಕುರತು ಮ್ಗ್ಷಸೊಚ್ಯಲ್ಲಾ 
ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಮನ� ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಬ�ರೀಕಾಗಿದಾದಾರ�
ಮರೆಯಲ್ಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು 

ಮಹಿಳೆ ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದೆರೆ.
ಸಸ್ಯಹಾರಿರಾಗ್ರಬೆೇಕು.

ಸೂಕ್ತ ಪರಿಚಯದೊೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ

96861 95326, 96861 95327

ಸಹಿ/-
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯನಾನಿವನಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ,

ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರೆೇಂದ್ರ ಸಹರ್ರ ಬ್್ಯಂಕ್ ನಿ., ದ್ವಣಗೆರೆ.
ದಿನ್ಂಕ : 15-09-2022
ಸಥಾಳ : ದ್ವಣಗೆರೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರೆೇಂದ್ರ ಸಹರ್ರ ಬ್್ಯಂಕ್ ನಿ., ದ್ವಣಗೆರೆ ಇದರ 2021-22ನೆೇ ಸ್ಲ್ನ 21ನೆೇ 

`ವಾಷನಾಕ ಮಹಾಸಭೆ'ಯನುನ, ದಿರಾೆಂಕ 18-09-2022ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನ 12-00ಕೆ್ಕ, ಶಿವ ಪಾವನಾತ್ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಮೆಂಟಪ, ದೆೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, 'ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ-577006 ಇಲ್ಲಾ ಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. 
ಈಗ್ಗಲೆೇ ವ್ಷ್ಷಕ ವರದಿಗಳನು್ನ ಸದಸ್ಯ ಸಹರ್ರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಹಿಸಲ್ಗಿದು್ದ, ಒಂದು ವೆೇಳೆ ವ್ಷ್ಷಕ 
ವರದಿಗಳ್ ತಮ್ಮ ಸಹರ್ರ ಸಂಘರೆಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇದ್ದಲ್ಲಾ, ಇದನೆ್ನೇ ಆಹ್ವನ ಪತಿ್ರರೆ ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಿ, ಮ್ನ್ಯ ಸದಸ್ಯ 
ಸಹರ್ರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ್ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಭ್ಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತು್ತ ಸಹರ್ರ ನಿೇಡಬೆೇರೆಂದು 
ರೆೊೇರಲ್ಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕೆೇೆಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ನಿ.,
ನೆಂ. 311, ಎ ಬಾಲೆಕ್, ಶಿ್ರೇ ಡಿ. ದೆೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಪ್.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 006

ದೂರವಾಣಿ ಸೆಂಖೆ್ಯ : 08192 237691, ಫಾ್ಯಕ್ಸಾ ಸೆಂಖೆ್ಯ : 08192 232202,
ಇ-ಮೆೇಲ್ : mdddccbank@gmail.com, GST No. 29AAATD6617N1ZA

ಸಹಿ/- ಮಹಮಮಿದ್ ದಸ್ತಗ್ರಿ, ವಕಿೇಲರು 

1314/2, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, 2ನೆೇ ಮೇನ್, 7ನೆೇ ರ್್ರಸ್, ರೆ.ಟಿ.ಜೆ ನಗರ ದ್ವಣಗೆರೆ -02ದಿನ್ಂಕ : 15-09-2022, ಸಥಾಳ : ದ್ವಣಗೆರೆ

ನನ್ನ ಕಕಿ್ಷದ್ರರ್ದ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುನೆಂದ ಸಿ. ಕೊೇೆಂ ಪ್.. ಚನನಬಸಪ್ಪ ಡೆೊೇರ್ ನಂ. 1645/151, 10ನೆೇ ರ್್ರಸ್, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ವಣೆ, 
ವಿದ್್ಯನಗರ ದ್ವಣಗೆರೆ ಇವರು ನಿೇಡಿದ ಮ್ಹಿತಿ ಮತು್ತ ದ್ಖಲೆಗಳ ಆಧ್ರದ ಮೇಲ್ಂದ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ನಿೇಡುವ ನೆೊೇಟಿಸ್  ಏನೆಂದರೆ,

ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲಾ, ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಾಕು ಹದಿ್ದನಲ್ಲಾ ಬರುವ (1) ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನ್ಂಕ 12-4-2004 ರಂದು ದ್ವಣಗೆರೆ ಸಬ್ 
ರಜಿಸ್್ಟ್ರ್ ರವರ ಆಫೇಸಿನ 1ನೆೇ ರ್ಸ್ತಕದ ಸಿ.ಡಿ. ನಂಬರ್ ಡಿಇಜಿಡಿ 11ನೆೇದ್ದರಲ್ಲಾ ರ.ನಂ.ಡಿವಿಜಿ-1-00242/2004-05 ನೆೇ ನಂಬರ್ 
ಆಗಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುನೆಂದ ಕೊೇೆಂ ಪ್. ಚನನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಗೆ ರಿಜಿಸಾಟ್ರ್ ಕ್ರಯ ಪತ್ರವು (2) ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನ್ಂಕ 6-12-1990ರಂದು 
ದ್ವಣಗೆರೆ ಸಬ್ ರಜಿಸ್್ಟ್ರ್ ರವರ ಆಫೇಸಿನ 1ನೆೇ ರ್ಸ್ತಕದ 1965ನೆೇ ಸಂರ್ಟದಲ್ಲಾ 190 ರಂದ 193ರ ರ್ಟಗಳಲ್ಲಾ ರ.ನಂ. 
4079/90-91ನೆೇ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುನೆಂದ ಕೊೇೆಂ ಪ್ಐ, ಚನನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜರಾವಾರ್ ಕ್ರಯ ಪತ್ರವು ಹ್ಗೊ (3) 
ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನ್ಂಕ 7-04-2003 ರಂದು ದ್ವಣಗೆರೆ ಸಬ್ ರಜಿಸ್್ಟ್ರ್ ರವರ ಆಫೇಸಿನ 1ನೆೇ ರ್ಸ್ತಕದ 3007ನೆೇ ಸಂರ್ಟದ 143 
ರಂದ 144 ರ ರ್ಟಗಳಲ್ಲಾ ರ.ನಂ. 87/2003-04 ನೆೇ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕು. ನಿಶಾ ಸಿ. ಮೆೈನರ್ ಗಾಡಿಯನಾಯನ್ ಖಾಸ ತಾಯಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ 
ಸುನೆಂದ ಕೊೇೆಂ ಪ್.ಬಿ. ಚನನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಗೆ ರಜಿಸ್್ಟರ್ ದ್ನ ಪತ್ರವು, ಈ ರೇತಿ ಮೇಲಕೆಂಡ ಮೊರು ಮೊಲ ಕ್ರಯ ಪತ್ರಗಳ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ಮೊಲ ದ್ಖಲೆಗಳನು್ನ ದಿರಾೆಂಕ 3-9-2022ರ ಸುಮಾರು ಸಾಯೆಂಕಾಲ 6:00 ರೆಂಟೆ 
ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಮರೆಯನುನ ಸಥೆಳಾೆಂತರಗೊಳಿಸುವಾರ ಆಕಸಿಮಿಕವಾಗ್ ಕಳೆದುಕೊೆಂಡಿರುತಾ್ತರೆ. ಮೇಲಕೆಂಡ ಆಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಮ್ರ್ಟ 
ಮ್ರುವವರದ್್ದರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕೆಣಿಸಿದ ಮೊಲ ಕ್ರಯ ಪತ್ರಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಮೊಲದ್ಖಲೆಗಳ ವಿರಯರೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಯ್ರಂದ್ದರೊ ತಂಟೆ, ತಕರ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲಾ, ಭೆೊೇಗ್ಯ ವಗೆೈರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಈ ನೆೊೇಟಿೇಸ್ ಪ್ರಕಟವ್ದ 
7 ದಿವಸಗಳೆೊಳಗೆ ಈ ರೆಳಗಿನ ವಿಳ್ಸರೆಕೆ ದ್ಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ತಮ್ಮ ತಕರ್ರುಗಳನು್ನ ಕಳ್ಹಿಸುತಕಕೆದು್ದ. ತಪಿಪಿದ್ದಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಕಕಿ್ಷದ್ರರು 
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ರೆೈಗೆೊಳ್ವವರದ್್ದರೆ.

ಸಾವನಾಜನಿಕ ರೊೇಟಿೇಸ್

12ನ�� ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭ� - ಪ್ತಿಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರಕ�್ಕ ಆಹಾವಾನ

# 477/2, ಪ್್ರಯ ಕಾೆಂಪೆಲೆಕ್ಸಾ, 16ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ. ನರರ, ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಪೊೇ. : 08192-233666

ಜಂಗಮ 
ಸೌಹಾದಷಿ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ

ನಮ್ಮ ಸಹರ್ರಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೆೇನೆಂದರೆ ದಿರಾೆಂಕ 
24.09.2022ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ರೆಂಟೆಗೆ ಶಿ್ರೇ ಷ|| ಬ್ರ|| ಡಾ|| ಸದೊ್ಯೇಜಾತ 
ಶಿವಾಚಾಯನಾ ಮಹಾಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಹಿರೆೇಮಠ (ಶಿವಾಚಾಯನಾ ನಿಕೆೇತನ) ಎೆಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಬಿ' 
ಬಾಲೆಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಾ ನಡೆಯಲ್ದು್ದ, ಈಗ್ಗಲೆೇ ಆಹ್ವನ ಪತಿ್ರರೆಯನು್ನ 
ಕಳ್ಹಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ತಲುಪದೆೇ  ಇದ್ದಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ್ ಇದನೆ್ನೇ ಆಹ್ವನವೆಂದು 
ತಿಳಿದು ಸಭೆಗೆ ಹ್ಜರ್ಗಲು ರೆೊೇರದೆ.

ಮೇಲಕೆಂಡ ಮಹ್ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸಹರ್ರಯ ಸದಸ್ಯರ ಮಕಕೆಳಿಗೆ  ಎಸೆಸಾಸೆಸಾಲ್ಸಾ ಮತು್ತ 
ದಿವಾತ್ೇಯ ಪ್ಯುಸಿಯಲ್ಲೆ ಶೆೇ. 80ಕಿ್ಕೆಂತ ಹೆಚು್ಚ ಅೆಂಕ ರಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ 
ನಿೇಡಲಾರುವುದು. ಬಡ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ ಆರ್ನಾಕ ರೆರವು ನಿೇಡಲಾರುವುದು ಮತು್ತ ವಿಕಲ 
ಚೆೇತನರಿರೂ ಸಹ ಆರ್ನಾಕ ರೆರವು ನಿೇಡಲಾರುವುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ದಿನ್ಂಕ : 
20.09.2022ರ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಅಂಕಪಟಿ್ಟ, ಆದ್ಯ ಪ್ರಮ್ಣ ಪತ್ರ, 
ವಿಕಲಚೆೇತನ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಾಸಲು ಈ ಮೊಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವ್ಗಿ
ಎನ್.ಎೆಂ. ಬಸವರಾಜಯ್ಯ,  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ರಿ.ನೆಂ. : 596/2010-11

ಸಂಖೆ್ಯ : /ಜ/ಸೌ/ಸಂ/ನಿ/ದ್ 2018-19   ದಿನ್ಂಕ : 15.09.2022

ಸಹಿ/-
ಶಿ್ರೇ ಶಿವಯೇಗ್ ಡಿ.ಆರ್.

ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ಸಹಿ/-
ಶಿ್ರೇ ಹೆಚ್.ಎೆಂ. ರೆೇವಣಸಿದದೆಪ್ಪ

ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸಹಿ/-
ಶಿ್ರೇ ಎನ್.ಡಿ. ಮೆಂಜು

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸಹಿ/-
ಶಿ್ರೇ ಎೆಂ.ಡಿ. ನಿೇಲಗ್ರಿಯಪ್ಪ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರ ರೃಹ ನಿಮಾನಾಣ 
ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘ., ನಿಯಮಿತ ದಾವಣಗೆರೆ.

# 1653/51-1 & 1699/4,  ಮೊದಲರೆೇ ಮಹಡಿ, ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೆೇಜ್  ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತ,  
ಸಿದ್ಧವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-04, ದೂರವಾಣಿ : 224408

9ರೆೇ ವಾಷನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಹಾವಾನ
ಸಂಘದ 2021-2022ನೆೇ ಸ್ಲ್ನ ವ್ಷ್ಷಕ ಮಹ್ಸಭೆಯನು್ನ ದಿನ್ಂಕ : 17.09.2022ರ ಶನಿವ್ರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 

11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಶಿ್ರೇ ಎೆಂ.ಡಿ. ನಿೇಲಗ್ರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಾ ಕನ್್ಷಟಕ ರ್ಜ್ಯ ಸರ್್ಷರ 
ನೌಕರರ ಸಮುದ್ಯ ರವನ, ನಿಜಲ್ಂಗಪಪಿ ಬಡ್ವಣೆ, ರಂಗ್ ರಸೆ್ತ, ದ್ವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಾ ಏಪ್ಷಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಷೆೇರುದಾರರಿಗೆ ಈಗಾರಲೆೇ ಮಹಾಸಭೆಯ ರೊೇಟಿಸ್ ರಳನುನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ದುದೆ, ತಲುಪದವರು 
ಇದರೆನೇ ಆಹಾವಾನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆರಮಿಸಲು ವಿನೆಂತ್.

ವಿಶೆೇಷ ಸೂಚರೆ : ಕೊೇವಿಡ್-19 ಇರುವುದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆೇೆಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾನಾರರಳ ಮಾರನಾಸೂಚಿ 
ಅನವಾಯ ಮಾಸ್್ಕ ಧರಿಸುವುದು  ಹಾರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅೆಂತರ ಪಾಲ್ಸುವುದು ಕಡಾಡಾಯ. ಸಕಾನಾರದ  ಕೊೇವಿಡ್ 
ನಿಯಮದೆಂತೆ ಹೆಚು್ಚ ಜನ ಸೆಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಡಾಡಾಯವಾಗ್ ಷೆೇರುದಾರ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ 
ಮಾಸ್್ಕ ಧರಿಸಿ ಹಾಜರಾರಲು ಕೊೇರಿದೆ.

ಹರಪನಹಳಿಳು,ಸ.ೆ13- ಶ್ಲಯೆ ಮಕಕೆಳ್ 
ಮಬೆೈಲ್ ನಿಂದ ದೊರ ಇರಲು ನಮ್ಮ ಶ್ಲಯೆಲ್ಲಾ 
ಅನೆೇಕ ವಿನೊತನ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮ ಗಳನು್ನ 
ನಡಸೆುತಿ್ತದೆ್ದೇವ,ೆ ಇದರೆಕೆ ಪೊೇರಕರು ಸಹ ರ್ರ 
ನಿಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್್ಯ ಸಂಸೆಥಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಶಶಿಧರ್  ಪೂಜ್ರ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಹೆೊರವಲಯದಲ್ಲಾರುವ ಪಲ್್ಷ 
ಪಬ್ಲಾಕ್ ಶ್ಲಯೆಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದ್ಯ ಟ್ರಸ್್ಟ ಹರಪನ 
ಹಳಿಳು ಇವರ ಸಹಭ್ಗಿತವದಲ್ಲಾ ಪೊೇರಕರಹಗ್ಗಿ 
ಹನಿ್ನರೆೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ಪೊೇರಕರು 
ರ್ಯ್್ಷಗ್ರದಲ್ಲಾ ಭ್ಗವಹಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ನಮ್ಮ ಶ್ಲಗೆ ೆ ಪೊೇರಕರ ಸಹರ್ರ 
ಎಂದಿಗೊ ಇದ,ೆ ಹ್ಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ 
ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮಗಳ್ ಯಶಸಿವಯ್ಗುತ್ತವ.ೆ ಮಕಕೆಳ 
ಬಗೆಗೆ ಪೊೇರಕರು ಸವಲಪಿ ನಿಗ್ವಹಿಸಿ ಎಂದರು.

ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮವನು್ನ ಸಂಪ್ರದ್ಯ ಚೆೇತನ್ 
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿ ಮಕಕೆಳ್ ಮತು್ತ 
ಪೊೇರಕರು ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕು 

ಎಂದು ಪೊೇರಕರಗ ೆ ಮನವರರ ೆ ಮ್ಡುವುದರ 
ಜೆೊತಗೆ ೆ ಪೊೇರಕರು ಅನೆೇಕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ 
ಉತ್ತರಸುತ ್್ತ ಮಗುವಿನ ಬಳೆವಣಿಗಯೆ ಬಗೆಗೆ 
ಪೊೇರಕರು ಹೆೇಗ ೆ ವತಿ್ಷಸಬೆೇಕು, ಮಗುವು 
ಅನುರವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗ ೆಹೆೇಗ ೆಸಪಿಂದಿಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ವಿವರಸಿದರು. 

ಪಲ್್ಷ ಪಬ್ಲಾಕ್ ಶ್ಲಯೆ ಪ್್ರಚ್ಯ್ಷ 
ಸುಮ್ ನ್ಗೆೇಶ್ ಉಪಿಪಿನ್ ಮ್ತನ್ಡಿ 
ಮಕಕೆಳನು್ನ ನ್ವು ಒಂದು ಮಬೆೈಲ್ ಹ್ಗೆ 
ಬಳಸಿರೆೊಳ್ಳುತಿದೆ್ದೇವ ೆ ಅವರ ಮನಸಿಥಾತಿ 
ಅರ್ಷಮ್ಡಿರೆೊಳಳುದ ೆ ರೆೇವಲ ಅಂಕಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಮಗುವಿಗ ೆ ಹಚೆುಚಿ ಒತ್ತಡ ನಿೇಡುತಿದೆ್ದೇವ ೆ ಎಂದು 
ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.

ಸಂಸೆಥಾಯ ರ್ಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಚನೆ್ನಶ್ ಬಣರ್ರ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿದರು. ಈ ಸಂಧರ್ಷದಲ್ಲಾ ಶ್ಲಯೆ 
ಉಪ ಪ್್ರಚ್ಯ್ಷರ್ದ ರೊಪಶಿ್ರೇ ಸೆೇರದಂತೆ 
ಶಿಕ್ಷಕ ವಗ್ಷದವರು ಹ್ಗೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ್ 
ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಪೊೇಷಕರ ಸಹಕಾರ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ  

ಹರಪನಹಳಿಳ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 15 – ಅಂಡ್್ರಯ್ಡಿ ಫೇನ್ ಗಳಲ್ಲಾನ 
ಮ್ಹಿತಿಗಳನು್ನ ಹಣರ್ಕೆಗಿ ಕದಿಯುವ ಹೆೊಸ ಬ್್ಯಂಕಿಂಗ್ 
ಟೆೊ್ರೇಜನ್ ವೆೈರಸ್ ಎಸ್.ಒ.ವಿ.ಎ. ಭ್ರತದಲ್ಲಾ 
ಹರದ್ಡುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ರೆೇಂದ್ರ ಸೆೈಬರ್ ರದ್ರತ್ 
ಸಂಸೆಥಾಯ್ದ ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. - ಐ.ಎನ್. ಎಚಚಿರರೆ ನಿೇಡಿದೆ.

ಈ ವೆೈರಸ್ ಮದಲು ಅಮರಕ, ರಷ್್ಯ ಹ್ಗೊ 
ಸೆಪಿೇನ್ ಗಳಲ್ಲಾ ಕಂಡು ಬಂದಿತು್ತ. ಜುಲೆೈ 2022ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಭ್ರತ ಸೆೇರದಂತೆ ಹಲವು ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ವೆೈರಸ್ ಕಂಡು 
ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಈ ವೆೈರಸ್ ನ ಐದನೆೇ ಆವೃತಿ್ತ 
ಪತೆ್ತಯ್ಗಿದೆ.

ಈ ವೆೈರಸ್ ನಕಲ್ ಅಂಡ್್ರಯ್ಡಿ ಆಪ್ ಗಳ ಮೊಲಕ 
ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆೊ್ರೇಮ್, ಅಮಜ್ನ್ ಮುಂತ್ದ 
ಅಸಲ್ ಆಪ್ ಗಳ ರೇತಿಯ ಲೆೊೇಗೆೊೇ ಹೆೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಿೇಗ್ಗಿ ಬಳರೆದ್ರರು ಗೆೊತಿ್ತಲಲಾದೆೇ ವೆೈರಸ್ ಗೆ 
ಸಿಲುಕುತಿ್ತದ್್ದರೆ. ಈ ವೆೈರಸ್ ಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಮಬೆೈಲ್ ಗಳಿಂದ 
ಸಿಕೆ್ೇನ್ ಶ್ರ್, ವಿಡಿಯೇ, ಪ್ಸ್ ವಡ್್ಷ ಸೆೇರದಂತೆ 
ಹಲವು ಮ್ಹಿತಿಗಳನು್ನ ಕದಿಯಬಹುದ್ಗಿದೆ. 200ಕೊಕೆ 
ಹೆಚುಚಿ ಬ್್ಯಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಗೊ ಪ್ವತಿ ಆಪ್ ಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಾ 
ಅಂಡ್್ರಯ್ಡಿ ಬಳರೆದ್ರರನು್ನ ವಂಚ್ಸಲ್ಗುತಿ್ತದೆ.

ಈ ವೆೈರಸ್ ಹ್ವಳಿಯಂದ ದೊರವಿರಬೆೇರ್ದರೆ, 
ಗ್್ರಹಕರು ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್  ಸೆೊ್ಟೇರ್ ಗಳಿಂದ ಮ್ತ್ರ 
ಆಪ್ ಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೆೇಕು. ಪ್ರತಿ ಆಪ್ ಇನ್ ಸ್್ಟಲ್ 
ಮ್ಡುವ್ಗ ಅದು ಯ್ವ ರೇತಿಯ ಅನುಮತಿಗಳನು್ನ 
ರೆೇಳ್ತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರಶಿೇಲ್ಸಬೆೇಕು. 

ನಂಬ್ರ್ಹ್ಷವಲಲಾದ ಬೌ್ರಸರ್ ಗಳಿಂದ ಆಪ್ ಇಲಲಾವೆೇ 
ಅಪೆಡಿೇರ್ ಪಡೆಯಬ್ರದು. ನಂಬ್ರ್ಹ್ಷವಲಲಾದ ವೆಬ್ 
ತ್ಣಗಳ್, ಇಮೇಲ್ ಹ್ಗೊ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಗಳ 
ಮೇಲೆ ಕಿಲಾಕ್ ಮ್ಡಬ್ರದು ಎಂದು ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. - 
ಐ.ಎನ್. ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅೆಂಡಾ್ರಯ್ಡಾ  ಫೇನ್ ರಳಿಗೆ 
ಎಸ್ಒವಿಎ ವೆೈರಸ್ ಬೆದರಿಕೆ

ಸರ್ ಎೆಂ.ವಿ. ಜನಮಿ ದಿನ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಅವರ ರ್ತಥಾಳಿಗ ೆ  ರ್ರಪಿ ನಮನ 
ಸಲ್ಲಾಸಿದ ನಂತರ ಮ್ಧ್ಯಮದವರೆೊಂದಿಗ ೆಮ್ತನ್ಡಿ 
ದರು. ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವನು್ನ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೂ ದಿನವನ್್ನಗಿ ಆಚರಸುತೆ್ತೇವ.ೆ ಈ ವರ್ಷ 
ಭ್ರತ ಸರ್್ಷರವೂ ಕೊಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮ್ಡಿ ಎಲ್ಲಾ 
ರ್ಜ್ಯಗಳಲ್ಲಾ  ಸರ್್ಷರವೆೇ ಅಭಿಯಂತರರ ದಿನ್ಚರಣೆ 
ಆಚರಸಲು ಸೊಚ್ಸಿದ.ೆ ನಮ್ಮ ರ್ಜ್ಯದಲ್ಲಾ ಈಗ್ಗಲೆೇ 
ಆಚರಣ ೆಮ್ಡಿರೆೊಂಡು ಬರಲ್ಗುತಿ್ತದ ೆಎಂದರು. 

ರಾಷಟ್ೇಯತೆಯ ತುಡಿತವಿರಲ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಬಡ ರ್ರ್ಟ್ಗಳಿಗ ೆ ಉಚ್ತವ್ಗಿ 
ಲಸಿರ ೆ ರೆೊಟ್ಟ ಹಮೆ್ಮ ನಮ್ಮ ಭ್ರತದು್ದ. ಬೆೇರೆೊಬ್ಬರು 
ಕರ್ಟದಲ್ಲಾದ್್ದಗ ರೆೇವಲ ಹಣ ಗಳಿರ ೆ  ಬಗೆಗೆ ಚ್ಂತಿಸದೆೇ, 
ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಬೆೇರಂೆಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರೆೊಟ್ಟ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ 
ಭ್ರತದು್ದ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಇಚ್ಛಾಶಕಿ್ತ ಮ್ತ್ರದಿಂದ ಏನನು್ನ ಬೆೇರ್ದರೊ 
ಸ್ಧಿಸಬಹುದು. ಅದರೆಕೆ ಪ್ರಧ್ನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರೆೇ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಹರಣ ೆ ಎಂದು ಚಕ್ರವತಿ್ಷ 
ಸೊಲ್ಬಲೆ ೆ ಪ್ರತಿಪ್ದಿಸಿದರು. ಚಹ್ ಮ್ರುವ 
ಹುಡುಗನೆೊಬ್ಬ ಇಂದು ಭ್ರತದ ಪ್ರಧ್ನಿಯ್ಗಿ ಇಡಿೇ 
ಪ್ರಪಂಚವೆೇ ನಿಬೆ್ಬರಗ್ಗುವಂತ ೆ ಮ್ಡಿದ್್ದರಂೆದರೆ 
ಅದರೆಕೆ ಅವರಲ್ಲಾರುವ ಇಚ್ಛಾಶಕಿ್ತ, ರ್ರ್ಟ್ಪೆ್ರೇಮವೆೇ 
ರ್ರಣ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಕಬ್್ಬಣದ ಮ್ಂಸ ಖಂಡಗಳ್, ಉಕಿಕೆನ ಬಲವುಳಳು, 
ಮಿಂಚ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಶಕಿ್ತ ಇರುವ ಯುವಕರು ದೆೇಶರೆಕೆ 
ಬೆೇಕಿದ ೆ ಎಂದು ಸ್ವಮಿ ವಿವೆೇರ್ನಂದರು ಹೆೇಳಿದ್ದರು. 
ಆದರ ೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತ ೆ ಮಬೆೈಲ್ ದ್ಸರ್ಗಿ 
ರ್ಲಹರಣ ಮ್ಡುತಿ್ತರುವುದು ದುರಂತ. 

ಮನುರ್ಯನಿಗ ೆಇಚ್ಛಾಶಕಿ್ತ, ಕಿ್ರಯ್ ಶಕಿ್ತ ಹ್ಗೊ ಜ ಞ್ೆನ 
ಶಕಿ್ತ ಈ ಮೊರೊ ಇದ್ದರ ೆಸ್ಧನ ೆಮ್ಡಲು ಸ್ಧ್ಯವಿದ.ೆ 
ವೃದ್ದರಲ್ಲಾ ಜ್ಞೆನ ಶಕಿ್ತ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿದರ,ೆಇಚ್ಛಾ ಶಕಿ್ತ 
ಹ್ಗೊ ಕಿ್ರಯ್ ಶಕಿ್ತ ಕಡಿಮ. ಆದರ ೆಯುವ ಜನತಯೆಲ್ಲಾ 
ಈ ಮೊರೊ ಶಕಿ್ತಗಳ್ ಶೆೇ.50ಕಿಕೆಂತ ಹಚೆ ಚ್ಿಗಿರುತ್ತವ.ೆ 
ಆದ್ದರಂದಲೆೇ ಎಲಲಾರೊ ಯುವ ಸಮ್ವೆೇಶಗಳನೆ್ನೇ 
ನಡಸೆಲು ಬಯಸುತ ್್ತರ ೆಎಂದರು.

ಪಂಚೆೇದಿ್ರಯಗಳ ಮೊಲಕ ನ್ವು ಏನನು್ನ 
ಸಿವೇಕರಸುತೆ್ತೇವೊೇ, ಅದನೆ್ನೇ ಮನಸುಸೂ ಹೆೊರ ಹ್ಕುತ್ತದ.ೆ 
ಆದ್ದರಂದ ಉತ್ತಮವ್ದುದನೆ್ನೇ ಸಿವೇಕರಸಬೆೇಕು. 

ಮನಸುಸೂ ಹ್ಗೊ ಬುದಿ್ದಯನು್ನ 
ಹಿಡಿತದಲ್ಲಾಟು್ಟರೆೊಳಳುಬೆೇಕು. ಯ್ವುದನು್ನ ಅತಿಯ್ಗಿ 
ಇರ್ಟ ಪಡುತೆ್ತೇವಯೆೇ ಅದನು್ನ ಬ್ಟು್ಟ ಇರಬಲೆಲಾ ಎಂದು 
ಚ್ಲಂೆಜ್ ಮ್ಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಸಲಹ ೆನಿೇಡಿದರು.

ಮನಸಿಸೂನ ಮೇಲ ೆ ಹಿಡಿತ ಸ್ಧಿಸಿದರ ೆ ಏನು 
ಬೆೇರ್ದರೊ ಸ್ಧಿಸಬಹುದು. ತ್ರುಣ್ಯ ಮ್ತ್ರ 
ಅಂತಹ ಸವ್ಲ್ಗ ೆ ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತದ.ೆ ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳ್ 
ಈಗಿನಿಂದಲೆೇ ಮನಸಸೂನು್ನ ಹತೆೊೇಟಿಯಲ್ಲಾಟು್ಟರೆೊಳಳುಲು 
ಮುಂದ್ಗಬೆೇಕು ಎಂದರು. 

ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮದ ಸ್ನಿ್ನಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ರ್ಮಕೃರ್ಣ 
ಮಿರನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿ್ರೇ ಸ್ವಮಿ ತ್್ಯಗಿೇಶವರ್ನಂದ 
ಮಹ್ರ್ಜ್ ಮ್ತನ್ಡುತ್್ತ, ಪ್್ರಮ್ಣಿಕವ್ಗಿ 
ದೆೇಶವನು್ನ ಪಿ್ರೇತಿಸುವುದು ಕಲ್ತ್ಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾನ 
ದುನ್ಷಡತಗೆಳ್ ತ್ನ್ಗಿಯೆೇ ದೊರವ್ಗುತ್ತವ ೆಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಸಮ್ಜದಿಂದ ಎಲಲಾವನೊ್ನ ಬಯಸುವ ನ್ವು, 
ಸಮ್ಜ ಹ್ಗೊ ದೆೇಶರ್ಕೆಗಿ ಉತ್ತಮವ್ದದು್ದ ಏನು 
ರೆೊಟಿ್ಟದೆ್ದೇವ ೆಎಂದು ಚ್ಂತಿಸಬೆೇಕಿದ.ೆ

ಮದಲು ತ್ನು ಉತ್ತಮನ್ಗಬೆೇಕು. ಶುದ್ಧ 
ಹ್ಗೊ ಪವಿತ್ರವ್ದುದನು್ನ ಮ್ತ್ರ ಸಿವೇಕರಸಬೆೇಕು. 
ಶೆ್ರೇರಠಿ, ಆದಶ್ಷ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ಜಿೇವನ ಚರತೆ್ರ ಓದಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಎ.ರ.ೆ ಫೌಂಡೆೇರನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರ.ೆಬ್.ರೆೊಟೆ್ರೇಶ್, 
ನ್ನು, ನನ್ನದು ಎಂಬ ಸ್ವರ್ಷ ಬ್ಟು್ಟ, ನಮ್ಮದು ಎಂಬ 
ಭ್ವನ ೆ ಮೈಗೊಡಿಸಿರೆೊಳಳುಬೆೇಕು. ಹತೆ್ತವರನು್ನ,  
ಹಿರಯರನು್ನ ಪಿ್ರೇತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಬೆೇಕು ಎಂದರು.

ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊೇರ್ಟಗ್ರರ್ದ ಮರುಳಸಿದ್ದಪಪಿ 
ಹಚೆ್., ಹ್ಲಪಪಿ ಬ್. ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಸಲುವ್ಗಿ 
ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೊೇರ್್ಷ ನಲ್ಲಾ ಅಜಿ್ಷ ಸಲ್ಲಾಸಿದ್ದರು.

ಈ ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಲು 
ಭ್ರತಿೇಯ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಮಂಡಳಿ ರ್ಯೆ್ದ, 1956 
ಇಲಲಾವೆೇ ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಆಯೇಗ ರ್ಯೆ್ದ 
2019ರಲ್ಲಾ ಅವರ್ಶ ಇಲಲಾ ಎಂದು ರೆೇಂದ್ರ ಸರ್್ಷರ 
ಹೆೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳ್ ವಿದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ 
ಉಳಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂಣ್ಷಗೆೊಳಿಸಿದರೆ ಅವರು 
ಮ್ನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ. ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುರೆೊಳಳುಲ್ದೆ ಎಂದು ರೆೇಂದ್ರ ಸರ್್ಷರ ಹೆೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದ ವಾ್ಯಸೆಂರವಿಲಲೆ

ಪರಿಷತ್ ಒಪ್್ಪಗೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಜ್ಞೆನೆೇಂದ್ರ ಅವರು ವಿಧ್ನ 
ಪರರತಿ್ತನಲ್ಲಾ ಮಸೊದೆ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಆಮಿರ ಹ್ಗೊ ಬಲವಂತದ ಮೊಲಕ 
ಮತ್ಂತರದ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ ಹೆಚ್ಚಿಗುತಿ್ತವೆ. ಇದರಂದ 
ಶ್ಂತಿ ಕದಡುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚ್ವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ಮಸೊದೆಯಂದ ಯ್ರದೊ ಧ್ಮಿ್ಷಕ 
ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣವ್ಗುವುದಿಲಲಾ. ಆದರೆ, ಬಲವಂತ 
ಹ್ಗೊ ಆಮಿರದಿಂದ ಮತ್ಂತರವ್ಗುವುದು 
ನಿಲಲಾಲ್ದೆ ಎಂದರು.

ಆಗ ವಿರೆೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಕ ಬ್.ರೆ. 
ಹರಪ್ರಸ್ದ್ , ಮುಖ್ಯ ಸಚೆೇತಕ ಪ್ರರ್ಶ್  ರ್ಠೆೊೇಡ್ , 
ಪಿ.ಆರ್ . ರಮೇಶ್ ಮತಿ್ತತರರು ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ಸಂವಿಧ್ನ ವಿರೆೊೇಧಿಯ್ದ, ಗುಪ್ತ ರ್ಯ್ಷಸೊಚ್ 
ಹೆೊಂದಿದ ಮಸೊದೆಯನು್ನ ಯ್ವುದೆೇ ರ್ರಣಕೊಕೆ 
ಒರ್ಪಿವುದಿಲಲಾ. ಮಸೊದೆಯಲ್ಲಾರುವ ರೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ 
ಸಪಿರ್ಟನೆ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಪಟು್ಟ ಹಿಡಿದರು.   

ಅಲಲಾದೆ, ರ್ಯೆ್ದ ಜ್ರಗೆೊಳಿಸಿ ಸುಗಿ್ರೇವ್ಜೆಞೆ 
ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದ್ಖಲ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮ್ಹಿತಿ 
ನಿೇಡುವಂತೆಯೊ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ರ್ಂಗೆ್ರಸ್  ಬೆೇಡಿರೆಗೆ ಅವರ್ಶ ನಿೇಡದ 
ಸಭ್ಪತಿ ರಘುನ್ರ ರ್ವ್  ಮಲ್ಕೆರ್ರೆ, 
ಮಸೊದೆಯನು್ನ ಧವನಿಮತರೆಕೆ ಹ್ಕಿದರು. ಸಭ್ಪತಿಯ 
ನಡೆಗೆ ತಿೇವ್ರ ವಿರೆೊೇಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್  
ಸದಸ್ಯರು, ಎದು್ದ ನಿಂತು ಸರ್್ಷರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿರ್ಕೆರ 
ಕೊಗಿದರು. ಮಸೊದೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನು್ನ ಹರದು 
ಸಭ್ಪತಿ ಪಿೇಠದ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದು  ಸಭ್ತ್್ಯಗ 
ಮ್ಡಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್  ಸದಸ್ಯರು ಕೊಡ್ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್  
ಸದಸ್ಯರನು್ನ ಹಿಂಬ್ಲ್ಸಿದರು.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ದೆೊರೆತಿದೆ. ಈ 
ಬಗೆಗೆ ಆದೆೇಶ ಪತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ 
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ 
ಆರಂರವ್ಗಲ್ದೆ ಎಂದವರು 
ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ 
ಜಮಿೇನಿಗೆ 1.18 ರೆೊೇಟಿ ರೊ. 
ಪರಹ್ರರೆಕೆ ಪ್ರಸ್್ತಪಿಸಲ್ಗಿತು್ತ. 
ಇದರೆಕೆ ರೆೈತರು ಸಮ್ಮತಿಸಿರಲ್ಲಲಾ. 
ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿರ್ರ 
ಮಹ್ಂತೆೇಶ್ ಬ್ೇಳಗಿ ಅವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಾ 
ಎಕರೆಗೆ 1.28 ರೆೊೇಟಿ ರೊ. ದರ 
ಹ್ಗೊ ಸರ್್ಷರ ದರದಲ್ಲಾ ಒಂದು 
ನಿವೆೇಶನ ನಿೇಡಲು ಒಮ್ಮತ 
ವ್ಯಕ್ತವ್ಗಿತು್ತ. 

ಈ ಪ್ರಸ್್ತವನೆಯನು್ನ ರ್ಜ್ಯ 
ಸರ್್ಷರರೆಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಗಿತು್ತ. 
ನಂತರದಲ್ಲಾ ಜಮಿೇನು 
ಮ್ರ್ಟದ ನಿಧ್್ಷರದಿಂದ 
ಹಿಂದೆ ಸರಯುವುದ್ಗಿ ಹಳೆ 
ಕುಂದುವ್ಡದ ರೆೈತರು 
ಮ್ಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ನಡುವೆಯೆೇ, ರ್ಜ್ಯ 
ಸರ್್ಷರ ಎಕರೆಗೆ 1.38 ರೆೊೇಟಿ 
ರೊ. ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 
ರೆೈತರಗೆ ಯ್ವುದೆೇ ನಿವೆೇಶನ 
ಸಿಗುವುದಿಲಲಾ.

ದೂಡಾ ಬಡಾವಣೆ :  
ಜಮಿೇನು ಖರಿೇದಿಗೆ 
ಸೆಂಪುಟದ ಒಪ್್ಪಗೆ
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ಮಾೆಂತ್್ರಕ ವೊೇಡಿ ಬೆಟಟಪ್ಪ
ನೆಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟ 
ಸಿ್ತ ೇ-ರ್ರುರ ವಶಿೇಕರಣ, ಗುಪ್ತ ಲೆೈಂಗಿಕ 

ದ್ಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ, ಇರ್ಟಪಟ್ಟವರು 
ನಿಮ್ಮಂತ್ಗಲು 100% ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಾೇ 

ಪರಹ್ರ ಮ್ಡುತ ್್ತರೆ. ಪೊೇನ್  ಮೊಲಕ 
ಸಂಪಕಿ್ಷಸಿ: ಗ್ಂಧಿ ಸಕ್ಷಲ್ , ದ್ವಣಗೆರೆ.
89716 99826

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದೆಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೇವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ್ 7ಮತು್ತ 21ನೆೇ ತ್ರೇಖು ಜನತ್ ಡಿೇಲಕ್ಸೂ 
ಲ್ಡ್ಜ್, KSRTC  ಹೆೊಸ ಬಸ್  ಸ್್ಟ್ಯಂಡ್ ಎದುರು, ದ್ವಣಗರೆ.ೆ

4 ಮತು್ತ 18 ರಂದು ರ್ವೆೇರ ಲ್ಡ್ಜ್,  
ಪೂನ್ - ಬಂೆಗಳೂರು ರೆೊೇಡ್, ಹ್ವೆೇರ.

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

ಸಮಯ: ಬಳೆಿಗೆಗೆ 10 ರಂದ ಮಧ್್ಯಹ್ನ 2 ರವರಗೆೆ

ಸೆೈರ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ ರ್ಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸಪಿತೆ್ರ ಹಿಂಭ್ಗದಲ್ಲಾ 
ಸುಲರ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಾ ಸೆೈಟುಗಳ್ 

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

ಫೇ.: 95135 03000

ಅಧಿಕೃತ 
ಚಿೇಟಿ ಸೆಂಸೆಥೆ 

ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಚ್ೇಟಿ ಪ್್ರರಂರ  50 ಸದಸ್ಯರು 
1,400/- ರಿೆಂದ 2,000 /- ರೊ ವರೆಗೆ, 
ಸ್ಕೆಂದ ಚಿರ್  ಫೆಂಡ್ಸಾ - (ರಿ)
78997 75159

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

2 BHK Flat 
For Sale
(MCC B BLOCK)

Contact :

99001 18054
96863 96992

2 ಬೆಡ್ ರೂೆಂ ಫಾಲೆಯರ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ.

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
2 BHK, ಮಹ್ಲಕಿ್ಷ್ 
ಲೆೇಔರ್, ದ್ವಣಗೆರೆ-

ಕುಂದುವ್ಡ ಲೆಕ್ ರೆೊೇಡ್ 
98447 90699

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

Badavane Davanagere 
97426 74310, 95359 99218

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪೊಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆೆಂರ್ ಕೆೇರ್ 

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

 ಖ್ಸಗಿ ಆಸಪಿತೆ್ರ, ನಸಿ್ಷಂಗ್ ಹೆೊೇಂಗಳಲ್ಲಾ ನಸ್್ಷ ಗಳ್ಗಿ 
ರೆಲಸ ಮ್ಡಬಹುದು. ಯಶಸಿವ 15ನೆೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಾ

 ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನಿಟಿ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
 LK ರ್ಂಪೆಲಾಕ್ಸೂ, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಅಶೆೊೇಕ ರಸೆ್ತ, 1ನೆೇ ರ್್ರಸ್, 
ಆಹ್ರ್ 2000 ಹಿಂಭ್ಗ ರಸೆ್ತ , ದ್ವಣಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದೆರೆ
ರೆಡಿಮೇಡ್  ಗ್ಮ್ಷಂರ್ಸೂ  ಶ್ಪ್ ನಲ್ಲಾ ಸೆೇಲ್ಸೂ  ಗಲ್ಸೂ್ಷ  

ಬೆೇರ್ಗಿದ್್ದರೆ. (ಅನುರವವಿರುವವರಗೆ ಮ್ತ್ರ ಆದ್ಯತೆ.)
ಶಿ್ರೇ ಮಹಾವಿೇರ್ ಗಾಮೆನಾೆಂರ್ಸಾ 

ಹಾರೂ ವಿೇರ್  ಕಿ್ರಯ್ೇಷನ್ಸಾ
ವಿಜಯಲಕಿ್ಷ್ ರೆೊೇಡ್,   

ಗುಪ್ತ ಗೆೊೇಲ್ಡಿ ಪ್್ಯಲೆೇಸ್  ಎದುರು, ದ್ವಣಗೆರೆ.
98447 36261, 96630 08996

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

ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಕಿಲೆೇನಿೆಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟ, ಟಾ್ಯೆಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗ್ದದೆರೆ ಯೆಂತ್ರರಳ ನುನ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

FOR RENT
3 Single Room with 

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

Kalyana Mantapa Road
Kumar

99869 19166

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
Boys Hostel Road, 

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

Size 30x45 lift available
Ph. : 82177 72482

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಕನ್್ಷಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದ್ವಣಗೆರೆ, 30x40 
ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿಕೆನ ಎರಡು ಸೆೈಟುಗಳ್ ಮ್ರ್ಟಕಿಕೆವೆ. 
ಫಲ್ನುರವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ಮ್ರ್ಟ. 

ಮಧ್ಯವತಿ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವರ್ಶವಿಲಲಾ.

63605 67975

ಜಮಿೇನು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ ತ್ಲೊಲಾಕು ಶ್್ಯಗಲೆ 

ಗ್್ರಮದಲ್ಲಾ ಸವೆ್ಷ ನಂ. 136/2, 1 ಎಕರೆ 
15 ಗುಂಟೆ ಜಮಿೇನು ಮ್ರ್ಟಕಿಕೆದೆ.
97434 19009

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 

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

Great career Opportunity to work 
with world largest Company. 

98456 56565

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾವಾಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟ 
ಮುೆಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನಿಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯ್ೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾ್ಧರಿರಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದೆರೆ
ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಾ ಹೌಸ್  ಕಿೇಪಿಂಗ್  

ಹುಡುಗರು ಬೆೇರ್ಗಿದ್್ದರೆ.  
ಸಂಬಳ : 10,000. ಊಟ, ರೊಂ 

ಉಚ್ತ. ಸಂಪಕಿ್ಷಸಿ :

97400 98047, 97400 98064

ಶಿ್ರೇ ಗುರು ಮರುಳಸಿದೆ್ದೇಶವರ ಸ್ವಮಿ ಸೆೇವ್ ಸಂಸೆಥಾ (ರ.)
ಹಿೆಂದೂ ವಧು-ವರರ 

ಮಾಹಿತ್ ಕೆೇೆಂದ್ರ
www.hindusmatrimony.com
ನಮ್ಮಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಹಿಂದೊ ವಧು-ವರರಗ್ಗಿ ಸಂಪಕಿ್ಷಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಬ್ಣ್ರ್ರಮಠ ಹ್ಸಿಪಿಟಲ್  ಎದುರು, 
8ನೆೇ ಮೇನ್ , ಪಿ.ಜೆ. ಬಡ್ವಣೆ, ದ್ವಣಗೆರೆ-2. 
94481-59303, 94834 63783

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದೆರೆ
ಜಗಳೂರು ಹ್ಗೊ ಹರಪನಹಳಿಳುಗೆ 
ಲೆೊೇರೆೇರನ್ ಗಳಲ್ಲಾ ವೆರಫರೆೇರನ್  

ಮ್ಡಲು ಹುಡುಗರು ಬೆೇರ್ಗಿದ್್ದರೆ.
(ಬೆೈಕ್  + ಸ್್ಮರ್್ಷ  ಫೇನ್  ಕಡ್ಡಿಯ)

99459 11118, 95380 78043

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದೆರೆ
ಔರಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಾ ರೆಲಸ ಮ್ಡಲು 

ಅನುರವವುಳಳುವರು ಬೆೇರ್ಗಿದ್್ದರೆ. 
ಮತು್ತ Pharmacist Certificate 

ಇರುವವರು (Qualified Person) 
ಬೆೇರ್ಗಿದ್್ದರೆ. 

89046 91084

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದೆರೆ
ಅರೌಂಟೆಂರ್  ಹುದೆ್ದಗೆ ಟ್್ಯಲ್ 

ಅನುರವವಿರು ಮಹಿಳೆ ಬೆೇರ್ಗಿದ್್ದರೆ. 
ರ್ಂ ಅಂಡ್  ರೆೊೇ ಸಕ್ಷಲ್   

99724 73951 
93534 21181

ಸೆೈಟುರಳು ದೊೇರೆಯುತ್ತವೆ
ವಿವೆೇರ್ನಂದ ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಾ 

40x60 West, 20x60East, 
ಇಂಡೆೊೇರ್  ಸೆ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತಿ್ತರ ಬ್ಲ್ಜಿ 

ನಗರದಲ್ಲಾ 40x60West, 30x40 East
ಐನಳಿಳ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆೆಂರ್ 
99166 12110

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಡ್ಲರ್ಸೂ ರ್ಲೆೊೇನಿ ರ್ಸ್್ತ 

ಹೆೊೇಟೆಲ್  ಹಿಂಭ್ಗ ಗೌ್ರಂಡ್  
ಫೇರ್ ನಲ್ಲಾ 2 BHK ಮನೆ 

ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
99724 73951 
93534 21181

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ತರಳಬ್ಳ್ ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಾ 1st 

main ಶಿಲ್ಪಿ ಮ್ಬ್ಷಲ್ಸೂ ಎದುರು 
(ಎಸ್ .ಎಸ್  ಚೌಲ್್ಟ್ ಎದುರು) 
11x11.5 ಅಳತೆವುಳಳು ಮಳಿಗೆ 
ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕಿ್ಷಸಿ :

98860 20266

We Repair All Type
 Of Gas Geyser 
Sales & Service  
Ratna Marketing

99019 40727

ಬಾಡಿಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಹೊಸ 
ಮರೆರಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
ಸಿದ್ದವಿೇರಪಪಿ ಬಡ್ವಣೆ ಎಸ್ .ಎಸ್  `ಬ್' 

ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಾ 2 ಬೆಡ್  ರೊಂ ಮನೆ, 3 
ಬೆಡ್  ರೊಂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂರ್  ಹೌಸ್   

ದಕಿ್ಷೇತ್  ಐನಳಿಳ ಏಜೆೆಂರ್ 
77955 06795

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
P.B ರೆೊೇಡಿಗೆ ಹತಿ್ತರ, ಶನೆೇಶವರ್  

ದೆೇವಸ್ಥಾನ ರ್ಡಪಪಿನವರ ಲೆೇಔರ್ ನಲ್ಲಾ
 30x40, 30x40 West ಅಕಕೆ ಪಕಕೆ, 
60x40 West. Rate- 1800 /-
ಐನಳಿಳ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆೆಂರ್ 
99166 12110

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದೆರೆ
ರೆೊೇರಯರ್ ಡೆಲ್ವರ ಮ್ಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇರ್ಗಿದ್್ದರೆ ಇಂಗಿಲಾಷ್ 
ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರಬೆೇಕು 
ಟೊ ವಿ್ೇಲರ್ ಬೆೈಕ್ ಇರಬೆೇಕು 

ಪೆಟೆೊ್ರೇಲ್ ರತೆ್ಯ ರೆೊಡಲ್ಗುವುದು. 
98800 42597, 89711 19130

Watsap no. 70199 83025

ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ
ಲಕಿ್ಷ್ ಲೆೇಔರ್ ನಲ್ಲಾರುವ ಎಸ್.ಎಸ್ .

ಹೆೈ-ಟೆಕ್ ಆಸಪಿತೆ್ರ ಹತಿ್ತರ
ಅರುಣ್ ಅಪ್ರ್್ಷ ಮಂರ್ ನಲ್ಲಾ  
2 ಬೆಡ್  ರೊಂ, 2 ಬ್ತ್  ರೊಂ 

ಇರುವ ಮನೆಗಳ್ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.
96388 17967, 73380 43912

ಈಶವಾರಿ ತರಬೆೇತ್ ಕೆೇೆಂದ್ರ
ಫ್್ಯರನ್  ಡಿಸೆೈನಿಂಗ್ & ಟೆೈಲರಂಗ್ ರೆೊೇಸ್್ಷ 

ಸಮಯ :  ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10ರಂದ 5ರ ವರೆಗೆ ಅನುರವಿ 
ತರಬೆೇತುದ್ರರಂದ ರೆೊೇಸ್್ಷ ನಡೆಸಲ್ಗುವುದು.

ಸಂಪಕಿ್ಷಸಿ : ವಿಳ್ಸ : ಶಿ್ರೇ ಜಗದುಗೆರು 
ರೆೇಣುರ್ ಕೃಪ್ #2798 ಜಿ. ರ್್ರಸ್, 3ನೆೇ 
ಮೇನ್, `ಬ್'ಬ್ಲಾಕ್ , ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೆೇಔರ್.
97316 50435, 95358 15543 

PART TIME JOBS 
FOR

STUDENTS
CONTACT :

86609 98651
90607 77686

ಗೌ್ರೆಂಡ್ ಫಲೆೇರ್ ಮರೆ ಲ್ೇಸ್
ಶಕಿ್ತನಗರದಲ್ಲಾ ಗೌ್ರಂಡ್ ಫಲಾೇರ್ 
ನಲ್ಲಾ   2 ಬೆಡ್ ರೊಮ್ ನ 2 

ಮನೆಗಳ್ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ 
ಸಂಪಕಿ್ಷಸಿ : 

90711 06106, 90607 77686

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

COMPUTER / DTP OPERATOR 
AYAS / WARD BOY / PEON

MEDICAL REPRESENTATIVE 
(MARKETING)

contact labntab.com@gmail.com 
9448178094

4 ಎಕರೆ ಜಮಿೇನು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಹರಹರ, ಮ್ಕನೊರು ರ್್ರಸ್, 

NH-4 ಹತಿ್ತರ, 
Rs. 35 Lakhs/Acre

(ಮಧ್ಯವತಿ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವರ್ಶವಿಲಲಾ)

92061 43361
WANTED

Receptionist -1
Lab Technicians-2
Lab Supervisor - 1

POOJA DIAGNOSTICS & 
HEALTH CARE CENTRE
8th Main, 8th Cross, P.J. Extn., Davangere.

98443 26560, 08192 355122

TO LET 
Office Space available for 

Rent, 2nd floor: 1600 SQFT. 
Lift available. 

Loc: 3rd Main, P.J. Extension, 
(Opp to Kaveri Pharma)
97422 73362
98807 65683

ಸೊ್ಪೇಕನ್ ಇೆಂಗ್ಲೆಷ್
ಬರ 32 ದಿನಗಳಲ್ಲಾ  

ಇಂಗಿಲಾಷ್ ಕಲ್ಸಿ ರೆೊಡುತೆ್ತೇವೆ.
ಕಲ್ಸದಿದ್ದರೆ ಹಣ ವ್ಪಸ್

Vikaas Career Education, Harihara

97399 22225

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ವಿದ್್ಯನಗರದಲ್ಲಾ 2 BHK  
1ನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಾ ಪೂವ್ಷ 
ಬ್ಗಿಲು, ವ್ಸು್ತ ಪ್ರರ್ರದ 

ಮನೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
87220 44155

ಸಿೆಂರಲ್ ಬೆಡ್ ರೂೆಂ ಖಾಲ್ ಇದೆ
(ಸಸಹ್್ಯರಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ರ)

SS Layout, Ring Road, Clock 
Tower ಹತಿ್ತರ, 2nd Main Road, 

B Blockನಲ್ಲಾ ಮನೆ ಖ್ಲ್ ಇದೆ.
98443 06988

ವಿಕಾಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹರಿಹರ.
ಪೊಲ್ೇಸ್ ರ್ನ್ಸೂ ಟೆೇಬಲ್ 3064 ಹುದೆ್ದಗಳ್ 

ಪೌ್ರಢಶ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ 2500 ಹುದೆ್ದಗಳ್.
ರೆೊೇಚ್ಂಗ್ ಪ್್ರರಂರ 20.09.2022

CET/TET/PC
93802 29199
96864 02090

ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದೆರೆ
ಸಾನಿವಾ ರೆಸೊಟೇರೆೆಂರ್ 

ಸಸ್ಯಹ್ರ ಮತು್ತ ಮ್ಂಸಹ್ರ ಹೆೊೇಟೆಲ್ ನಲ್ಲಾ 
ರೆಲಸ ಮ್ಡಲು ಸಪೆಲಾೈಯಸ್್ಷ ಬೆೇರ್ಗಿದ ್್ದರೆ.
ಜನತ್ MRP ಪಕಕೆ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಹ್ಸಿಪಿಟಲ್ ರಸೆ್ತ, ಲಕಿ್ಷ್ೇ ಲೆೇ ಔರ್, ದ್ವಣಗೆರೆ.

70222 20554
80889 55916

WANTED
Computer Hardware Engineers
Vacancy 4 Nos (15-20K)

Freshers Welcome
VIZION COMPUTERS

Send Resume to Whatsapp
98860 94900

PART TIME WORK
ಬ್ಡುವಿನ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಾ ನಿೇವು 

ಕುಳಿತ ಸಥಾಳದಲ್ಲಾಯೆೇ 
ಕೆಲಸ / JOB 

ವ್ರದ ಸಂಬಳ : 3000 ರಂದ 5000 
ಮೇಲಪಿಟು್ಟ. ರೆೊೇರಯರ್  ಸೌಲರ್ಯವಿದೆ.   
97432 17566, 91084 18233

ಹೊೇೆಂ ನಸಿನಾೆಂಗ್  ಸವಿೇನಾಸ್  
ಹೆಲ್್ತ ಕೆೇರ್  ಮಹಿಳೆಯರು & ಪುರುಷರಿಗೆ
ಸ್್ನನ, ಡೆೈಪರ್  ಚೆೇಂಜ್ , ವ್ಕ್  1/2 ಗಂಟೆ 1,2 ಗಂಟೆ 

ರೆಲಸರೆಕೆ ಬೆೇರ್ಗಿದ್್ದರೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ರಂದ ಸಂಜೆ 6 
ರವರೆಗೆ ರೆಲಸರೆಕೆ ಸಿಗುತ್್ತರೆ. ಬೆೇರ್ದವರು ಕರೆ ಮ್ಡಿ.

ಶಿಲಾ್ಪ : 95919 12381
Call me : 93538 74446

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಹೆೊಸ ಕುಂದವ್ಡ ಹತಿ್ತರ 

ಸರ್್ಷರ ನೌಕರರ ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಾ  
1ನೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಾ 30x40 ಪೂವ್ಷ 
2ನೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಾ 30x40 ಪಶಿಚಿಮ  
ಸಾವಾಮಿ ಏಜೆೆಂರ್ ವಿದಾ್ಯನರರ 
97421 44715

ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು, ಸೆ.15- ಜಿಗಳಿ ಗ್್ರಮದ 
ಉನ್ನತಿೇಕರಸಿದ ಸ.ಹಿ.ಪ್್ರ ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಾ 
ಗುರುವ್ರ ಹಮಿ್ಮರೆೊಂಡಿದ್ದ ಕುಂಬಳೂರು 
ಕಲಾಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭ್ ರ್ರಂಜಿ 
ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮವನು್ನ ಗ್್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ 
ಶಿ್ರೇಮತಿ ಕವಿತ್ ಮ್ಕನೊರು ಶಿವು ಅವರು 
ದಿೇಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ಪ್್ರಸ್್ತವಿಕವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಬ್ಆರ್ ಪಿ ಚನ್ನವಿೇರಯ್ಯ ಹಿರೆೇಮಠ ಅವರು, 
ಮಕಕೆಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವ ಜವ್ಬ್್ದರ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲ್ದು್ದ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಬ ಮಗು 
ಯ್ವ ವಿರಯದಲ್ಲಾ ಆಸಕಿ್ತ ಹೆೊಂದಿದ್್ದನೆ 
ಎಂಬುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲಾರುವ 
ಪ್ರತಿಭೆಯನು್ನ  ಗುರುತಿಸುವುದೆೇ ಪ್ರತಿಭ್ 
ರ್ರಂಜಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದೆ್ದೇಶವ್ಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭ್ 
ರ್ರಂಜಿಯ ತಿೇರ್್ಷಗ್ರರು ನಿಜವ್ದ 
ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮಕಕೆಳನು್ನ ಗುರುತಿಸುವ ರೆಲಸ 
ಮ್ಡಬೆೇಕು. ಇಲಲಾವ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಮಕಕೆಳನು್ನ 
ಇಲ್ಲಾಯೆೇ ಚ್ವುಟಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು 
ಎಚಚಿರಸಿದರು.

ಡಿಸಿಸಿ ಬ್್ಯಂಕಿನ ಮ್ಜಿ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ  
ಜಿ.ಆನಂದಪಪಿ, ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಮ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡ್. ಎನ್.ನ್ಗರ್ಜ್, ಜಿ.ಪಿ.ಹನುಮಗೌಡ, 

ಪತ್ರಕತ್ಷ ಪ್ರರ್ಶ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಇಲ್ಲಾಯ 
ಪ್ರತಿಭ್ ರ್ರಂಜಿಯ ಮಕಕೆಳ್ ತ್ಲೊಲಾಕು, 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹ್ಗೊ ರ್ಜ್ಯಮಟ್ಟರೆಕೆ ಆಯೆಕೆಯ್ಗಲ್ 
ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್.
ನ್ಗರ್ಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತ್. ಪ್್ರ. 
ಶ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ರ್ಯ್ಷದಶಿ್ಷ 
ಶರಣ್ ಕುಮ್ರ್ ಹೆಗಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೇಜಕ 
ತಿೇರ್ಷಪಪಿ, ಸಿಆರ್ ಪಿ ಸತಿೇಶ್ ಕುಮ್ರ್,  

ಗ್್ರ.ಪಂ. ಮ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್.ಎಂ.ದೆೇವೆೇಂದ್ರಪಪಿ, 
ಗ್್ರ.ಪಂ. ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ರೆ.ಜಿ.ಬಸವರ್ಜ್,  
ಗ್್ರ.ಪಂ. ಮ್ಜಿ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ.ಹರೇಶ್, 
ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಮ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಜಿ.ಆರ್.
ಚಂದ್ರಪಪಿ, ದೆೊಡಡಿಮನಿ ಕೃರ್ಣಕುಮ್ರ್, 
ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಶಿ್ರೇಮತಿ 
ಸುನಿೇತ್ ನ್ಗರ್ಜ್, ಪಿಡಿಓ ಉಮೇಶ್, 
ಕುಂಬಳೂರು ಸ.ಹಿ.ಪ್್ರ ಶ್ಲೆಯ ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಶರಣ್, ಜಿ.ಬೆೇವಿನಹಳಿಳು 

ಶ್ಲೆಯ ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗನಗೌಡ, 
ವಿನ್ಯಕ ನಗರ ರ್್ಯಂಪಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್್ರ ಶ್ಲೆಯ 
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರ್ಜೆೇಂದ್ರಚ್ರ್, ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ 
ಸದಸ್ಯರ್ದ ವಿಜಯ ಭ್ಸಕೆರ್, ಗಂಗ್ಧರ್, 
ಶಶಿಕುಮ್ರ್ ಸೆೇರದಂತೆ ಇನೊ್ನ ಅನೆೇಕರು 
ಭ್ಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಶಿಕ್ಷಕ ನ್ಗೆೇಶ್ ಸ್ವಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ 
ಶಿ್ರೇನಿವ್ಸ್ ಕಿಡಿಡಿ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮ ನಿರೊಪಿಸಿದರು. 
ಪ್ರಭ್ರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಲ್ಂಗರ್ಜು ಅವರು 
ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮರೆಕೆ ಸಹಕರಸಿದವರಗೆ ಧನ್ಯವ್ದ 
ಹೆೇಳಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್ 
ವಂದಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತ್ಭೆ ರುರುತ್ಸುವ ಜವಾಬಾದೆರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೆೇಲ್ದೆ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.15- ಚ್ತ್ರದುಗ್ಷದ ರರಮಣ್ಣ 
ನ್ಯಕರು ಲೆೊೇಕ ಕಲ್್ಯಣರ್ಕೆಗಿ ಮುರುಘ್ ಮಠರೆಕೆ 
ನಿೇಡಿದ 900 ಎಕರೆ ಜ್ಗವನು್ನ ರೆೇವಲ ಒಂದೆೇ 
ಸಮುದ್ಯರೆಕೆ ಬಳರೆ ಮ್ಡಿರೆೊಳ್ಳುತಿ್ತದ್್ದರೆ. ಮದಕರ 
ನ್ಯಕರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ್ವಧಿಯಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿದ್ದ ಸಿಥಾರ 
ಮತು್ತ ಚರ ಆಸಿ್ತ ಸಂಪೂಣ್ಷವ್ಗಿ ಮುರುಘ್ಮಠದ 
ಸ್ವಧಿೇನದಲ್ಲಾದೆ ಎಂದು ವಕಿೇಲ ಗುಮ್ಮನೊರು 
ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್  ಸುದಿ್ದಗೆೊೇಷಠಿಯಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶೆೊೇಷತ ವಗ್ಷದ ಸಮುದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಮಿೇಜಿ  
ಗಳನು್ನ ಮ್ಡುವ ಮೊಲಕ ಆ ಸಮುದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ 
ಹಿಡಿತ ಸ್ಧಿಸುವ ರೆಲಸವನು್ನ ಮುರುಘ್ ಶರಣರು 
ಮ್ಡುತಿ್ತದ್್ದರೆ ಎಂದು ದೊರದರು.

ಮದಕರ ನ್ಯಕರ ಯುದೆೊ್ಧೇಪಕರಣಗಳ್ 
ತುಕುಕೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಿಥಾತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮಠದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಾದ್ದ ಚೌಡೆೇಶವರ ದೆೇವಸ್ಥಾನವನು್ನ ಸಹ 
ತೆರವುಗೆೊಳಿಸಿ, ಮದಕರ ನ್ಯಕರನು್ನ ರೆೊಂದ ಟಿರ್ಪಿ 
ಸುಲ್್ತನ್ ಮೊತಿ್ಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಪಿರುವುದು ಮದಕರ 
ನ್ಯಕರಗೆ ಮ್ಡಿದ ಅವಮ್ನ ಎಂದರು.

ಅಮ್ವ್ಸೆ್ಯ ದಿನದಂದು ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿಸುತಿ್ತದು್ದ, 

ಇದು ಹಿಂದೊ ಸಂಪ್ರದ್ಯರೆಕೆ ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿದೆ. ರೆೇವಲ 
ಶೆೊೇಷತ ಸಮುದ್ಯಗಳ್ ಮ್ತ್ರ ವಿವ್ಹ 
ಮ್ಡಿರೆೊಳ್ಳುತಿ್ತದು್ದ, ಮೇಲವಗ್ಷದ ಜನರು ಯ್ರು 
ಅಮ್ವ್ಸೆ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಾ ವಿವ್ಹ ಮ್ಡಿರೆೊಳ್ಳುತಿ್ತಲಲಾ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಮ್ಯರೆೊಂಡದಲ್ಲಾ ಮದಕರ ನ್ಯಕರ ಸಮ್ಧಿ 
ಒತು್ತವರಯ್ಗಿದೆ. ಸಮ್ಧಿ ಪಕಕೆದ ನೊರ್ರು ಎಕರೆ 
ಮದಕರ ನ್ಯಕರ ಆಸಿ್ತಯಲ್ಲಾ ಮುರುಘ್ ಶರಣರು 
50 ಎಕರೆ ಜಮಿೇನನು್ನ ಸ್ಹುರ್ರ್ ತಿಪಪಿಣ್ಣ 
ಎಂಬುವರಗೆ ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಿದ್್ದರೆ. ರೆೇವಲ ಒಂದು 
ಸಮುದ್ಯರೆಕೆ ಮ್ತ್ರ ಜಮಿೇನು ಹಂಚ್ರೆಯ್ಗಿದೆ 
ಎಂದರು.

ದಲ್ತ ಸಮುದ್ಯದ ರಕ್ತರು ಯ್ರೊ ಸಹ 
ಮುರುಘ್ ಮಠರೆಕೆ ಹೆೊೇಗಬ್ರದು. ಶರಣರ ಮ್ತು 
ರೆೇಳಿ ಹಿಂದೊ ಸಂಪ್ರದ್ಯರೆಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಗಿ 
ನಡೆದುರೆೊಳಳುಬ್ರದೆಂದು ಮನವಿ ಮ್ಡಿದರು.

ಪತಿ್ರರ್ಗೆೊೇಷಠಿಯಲ್ಲಾ ಹೆಗೆಗೆರೆ ರಂಗಪಪಿ, ಪೆ್ರೇಮ್ 
ಜ್ಧವ್, ಹ್ಲೆೇಶ್, ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನ್, ಬಸವರ್ಜಪಪಿ, 
ನಸರುಲ್ಲಾ ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು. 

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.15- ಸೆೊೇರಲ್ಸ್್ಟ 
ಯೊನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ್ 
(ಕಮು್ಯನಿಸ್್ಟ) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಂದ 
ಯುಗದ ಮಹ್ನ್ ಮ್ಕ್ಸೂ್ಷ ವ್ದಿ 
ಚ್ಂತಕರು ಹ್ಗೊ ಎಸ್ ಯುಸಿಐ ಪಕ್ಷದ 
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವದ್ಸ್ ಘೆೊೇಷ್ ರವರ ಜನ್ಮ 
ಶತಮ್ನೆೊೇತಸೂವ ಹ್ಗೊ ರ್ಸ್ತಕ 
ಬ್ಡುಗಡೆ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮವನು್ನ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಕಛೆೇರಯಲ್ಲಾ ಇಂದು ಹಮಿ್ಮರೆೊಳಳುಲ್ಗಿತು್ತ. 

ಪ್್ರಸ್್ತವಿಕವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ರ್ಜು, ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಈ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಾ ದುಡಿಯುವ ಜನಗಳ ವಿಮುಕಿ್ತ 
ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ ಎನು್ನವ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅರತಿದ್ದ 
ಶಿವದ್ಸ್ ಘೆೊೇಷ್ ಅವರು, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಾ 
ಒಂದು ನಿಜವ್ದ ಕಮೊ್ಯನಿಸ್್ಟ ಪಕ್ಷದ 

ಅವಶ್ಯಕತೆಯದೆ ಎನು್ನವುದನು್ನ ಮನಗಂಡು 
ಎಸ್ ಯುಸಿಐ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ 
ದೆೇಶದ ದುಡಿಯುವ ಜನಗಳ ವಿಮುಕಿ್ತಯು 
ಸಮ್ಜವ್ದಿ ರ್್ರಂತಿಯಂದ ಮ್ತ್ರ 
ಸ್ಧ್ಯ. ಆ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಾ ನ್ವೆಲಲಾ 
ಸಂಘಟಿತರ್ಗೆೊೇಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಭ್ರಣರ್ರರ್ದ ಬ್.ಆರ್. 
ಅಪಣ್ಷ ಅವರು ಎಸ್ ಯುಸಿಐ (ಸಿ) 
ಪಕ್ಷದ ರ್ಸ್ತಕಗಳನು್ನ ಬ್ಡುಗಡೆಗೆೊಳಿಸಿ 
ಮ್ತನ್ಡುತ್್ತ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ 
ಶಿವದ್ಸ್ ಘೆೊೇಷ್ ಅವರು ಜನಿಸಿ 
ಆಗಸ್್ಟ 15, 2022ರೆಕೆ 100 
ವರ್ಷಗಳ್ದವು. ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ 
ಭ್ರತ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕು ಎನು್ನವ ಹಲವ್ರು 
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳ್ ಅವರನು್ನ ರ್ಡುತಿ್ತತು್ತ. ದೆೇಶದಲ್ಲಾ 

ಬ್್ರಟಿೇರರ ನಂತರ ಅಧಿರ್ರರೆಕೆ ಬರುವವರು 
ದೆೇಶದ ದುಡಿಯುವ ವಗ್ಷವ್ಗಬೆೇಕು. ಈ 
ದೆೇಶದ ದೆೊಡಡಿ ಶಿ್ರೇಮಂತ ಬಂಡವ್ಳಗ್ 
ರರಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಬೆೇಕಿತು್ತ. ಮುಕ್ತವ್ಗಿ 
ಹೊಡಿರೆ ಮ್ಡಿ ಲ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೆೊೇರ್ಟರೆಕೆ ಹಣ ಸುರದಿದ್ದರು. ಇಂದು 
ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಜನ, 
ರ್ಮಿ್ಷಕ, ರೆೈತರು, ಯುವಜನರು 
ಅನುರವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಂಜುನ್ಥ್ 
ರೆೈದ್ಳೆ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಧ್ಮಿ್ಷಕ ಮಠದ 
ಸ್ವಮಿಗಳ್, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ್ 
ಅತ್್ಯಚ್ರದ ಆರೆೊೇಪ ಎದುರಸುತಿ್ತದ್್ದರೆ. 
ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಂಡವ್ಳಿಗರ ಸೆೇವೆಗೆೈಯು್ಯವ 
ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ ರ್ಣಬಹುದು. ರಷ್್ಯದಲ್ಲಾ 
ದುಡಿಯುವ ವಗ್ಷ ರ್ಂ. ಲೆನಿನ್ ರವರ 
ನ್ಯಕತವದಲ್ಲಾ ಸಮ್ಜವ್ದಿ ರ್್ರಂತಿ 
ಯನು್ನ ನೆರವೆೇರಸಿದರು. ಅದು ನಮಗೊ 
ಸೊಫೂತಿ್ಷದ್ಯಕವ್ಗಿದೆ ಎಂದರು.

ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ತಿಪೆಪಿೇಸ್ವಮಿ, ಮಧು 
ತೆೊಗಲೆೇರ, ಡ್. ವಸುಧೆೇಂದ್ರ, ಪರಶುರ್ಮ್, 
ಅನಿಲ್, ಪೂಜ್, ರ್ವ್ಯ, ರ್ರಪಿ, ಪ್ರರ್ಶ್, 
ಭ್ರತಿ, ಅಭಿಷೆೇಕ್ ಶಿವ್ಜಿ ರ್ವ್ 
ಬೆಂಬಲ್ಗರು, ರ್ಯ್ಷಕತ್ಷರು ಇದ್ದರು.

ಶಿವದಾಸ್ ಘೊೇಷ್ ಜನಮಿ ಶತಮಾರೊೇತಸಾವ
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 15- ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳ್ 

ವಿದ್್ಯರ್್ಷ ದೆಸೆಯಲ್ಲಾ ಶ್ರದೆ್ಧ, ಏರ್ಗ್ರತೆ, 
ಸತತ ಪರಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ವಿದ್್ಯಭ್್ಯಸ 
ಮ್ಡಬೆೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಚ್ಂತನ್ ಶಕಿ್ತ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ್ಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರ 
ರವಿರ್ಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರೆೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು 
ನಿವೃತ್ತ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪ್ಧ್್ಯಯ ಜಿ.ಆರ್. 
ರಣು್ಮಖಪಪಿ ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮ್ತು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಅತಿ್ತಗೆರೆ ಪಟೆೇಲ್ ನಂದ್ಯಪಪಿ 
ಹೆೊರಟಿ್ಟಗೌಡು್ರ ಕಲಲಾಪಪಿ ಪೌ್ರಢಶ್ಲೆಯಲ್ಲಾ 
ದ್ವಣಗೆರೆಯ ಲಯನ್ಸೂ ಕಲಾಬ್ 
ವತಿಯಂದ ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ 
ರತ್ನರೆೊೇಶ ವಿತರಣ್ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಯ್ಗಿ ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡು 
ಅವರು ಮ್ತನ್ಡುತಿ್ತದ್ದರು. ವಿದ್್ಯರ್್ಷ 
ಗಳ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಸವನು್ನ ಬೆಳೆಸಿರೆೊಳಳುಬೆೇರ್ 
ದರೆ, ತ್ನು  ಏನನ್್ನದರೊ ಎದುರಸಬಲೆಲಾ, 
ಸ್ಧಿಸಬಲೆಲಾ ಎಂಬ ನಂಬ್ರೆ 
ಬೆಳೆಸಿರೆೊಳಳುಬೆೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕ.ಸ್.ಪ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್. 
ವ್ಮದೆೇವಪಪಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಸೆೇವೆಗೆ 
ಸೆೇರದ ಮದಲ ಶ್ಲೆ ಇದ್ಗಿದೆ. 

ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣ 
ರೊಢಸಿರೆೊಂಡು ವೆೈಯಕಿ್ತಕವ್ಗಿ 
ಬೆಳೆಯುವುದಲಲಾದೆೇ ಆರೆೊೇಗ್ಯಕರವ್ದ, 
ಬಲಯುತವ್ದ ಸಮ್ಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಮುಂದ್ಗಬೆೇರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲಯನ್ಸೂ ಕಲಾಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್. ದಿಳ್ಯಪಪಿ, 
ಸಥಾಳಿೇಯ ಸಲಹ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಜಿ. 

ನ್ಗಪಪಿ, ಮುಖೆೊ್ಯೇಪ್ಧ್್ಯಯ ಡಿ.ರೆ. 
ರಣು್ಮಖಯ್ಯ, ಹೆಚ್.ರೆ. ದೆೇವರ್ಜ್, 
ಲಯನ್ಸೂ ಕಲಾಬ್ ಸದಸ್ಯರ್ದ ಹೆಚ್.ಎನ್. 
ಶಿವಕುಮ್ರ್, ಎ.ಆರ್. ಉಜಿಜ್ನಪಪಿ, 
ಎಲ್.ಎಸ್. ಪ್ರರುದೆೇವ್, ಅರವಿಂದ್, 
ಜೆ. ಪರಮೇಶವರಪಪಿ, ಎಸ್.ಆರ್. ಅಜಜ್ಪಪಿ 
ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು.

ಲೆೊೇರೆೇಶ್  ಬ್ ಪ್್ರರ್್ಷಸಿದರು. ಎಸ್.
ಆರ್. ಮಲ್ಲಾರ್ಜು್ಷನಯ್ಯ ಸ್ವಗತಿಸಿದರು. 
ಸುಜ್ತ ಎಸ್.ರೆ. ವಂದಿಸಿದರು. ಜೆೊ್ಯೇತಿ 
ವೆೈ.ಬ್. ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮ ನಿರೊಪಿಸಿದರು.

ಪಟೆೇಲ್ ನಂದ್ಯಪಪಿ ಹೆೊರಟಿ್ಟಗೌಡು್ರ 
ಕಲಲಾಪಪಿ ಪೌ್ರಢಶ್ಲೆಯಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ 
ಸ್ಹಿತ್ಯ ಪರರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್. ವ್ಮ 
ದೆೇವಪಪಿ 15000 ರೊ.ಗಳ ದತಿ್ತನಿಧಿ 
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಶ್ಲ್ ಮಕಕೆಳ ಸ್ಂಸಕೆಕೃತಿಕ 
ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮಗಳ ಉಡುಗೆ ಖರೇದಿಗೆ ಜೆ. 
ಪರಮೇಶವರಪಪಿ ಮತು್ತ ಹೆಚ್.ರೆ. 
ದೆೇವರ್ಜ್ ಉದ್ರ ದೆೇಣಿಗೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಚಿೆಂತರಾ ಶಕಿ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶ್ರದೆ್ಧ, ಏಕಾರ್ರತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಅರತ್ಯ 

ಜಿರಳಿ : ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೆಂಜಿಯಲ್ಲೆ ಬಿಆರ್ ಪ್ ಚನನವಿೇರಯ್ಯ

ಲೊೇಕ ಕಲಾ್ಯಣಕಾ್ಕಗ್ ಭರಮಣ್ಣ 
ರಾಯಕರು ನಿೇಡಿದ ಆಸಿ್ತ ದುಬನಾಳಕೆ

ಅತ್್ತಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ನಿವೃತ್ತ 
ಮುಖೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯ ಜಿ.ಆರ್. ಷಣುಮಿಖಪ್ಪ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 15 – ತ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂರವ್ದ 
ಕುರ್ನ್ ವ್್ಯಖ್್ಯನರ್ರ ಅಲಲಾ ಎಂದು ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೊೇರ್್ಷ ಹೆೇಳಿದೆ.

ಕನ್್ಷಟಕ ಹೆೈರೆೊೇರ್್ಷ ಹಿಜ್ಬ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ನಿೇಡಿದ ತಿೇಪ್ಷನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ದ್ಖಲ್ಗಿರುವ ಅಜಿ್ಷಗಳ ವಿಚ್ರಣೆ 
ನಡೆಸುವ್ಗ ಸುಪಿ್ರೇಂ ರೆೊೇರ್್ಷ ಈ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದೆ. ಹಿಜ್ಬ್ 
ಕುರತು ದ್ಖಲ್ಗಿರುವ ಅಜಿ್ಷಗಳ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಹ್ಗೊ 

ಧ್ಮಿ್ಷಕ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಒಳಗೆೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣರೆಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ದ ಮಂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ವಕಿೇಲರೆೊಬ್ಬರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಿದ ನ್್ಯಯ್ಲಯ, ನ್ವು ಕುರ್ನ್ 
ವ್್ಯಖ್್ಯನರ್ರರಲಲಾ. ನ್ವು ಅದನು್ನ ಮ್ಡಲು ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ. 
ನ್್ಯಯ್ಲಯಗಳ್ ಧ್ಮಿ್ಷಕ ಗ್ರಂರಗಳನು್ನ ವ್್ಯಖ್್ಯನಿಸಲು ಸೊಕ್ತ 
ವ್ಯವಸೆಥಾ ಹೆೊಂದಿಲಲಾ ಎಂಬ ವ್ದಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಸುಪ್್ರೇೆಂ ಕೊೇರ್ನಾ : 
ಕುರಾನ್ 
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಕಾರ ಅಲಲೆ

ಪಶುಪ್ಲನ್ ಮತು್ತ ಪಶುವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಸೆೇವ್ ಇಲ್ಖೆಯ ವತಿಯಂದ ಪಶು ಆಸಪಿತೆ್ರ ಆವರಣದ 
ಲ್ಲಾರುವ ಪಶುಪ್ಲನ್ ಮತು್ತ ಪಶು ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ತರಬೆೇತಿಯಲ್ಲಾ ರೆೈತರಗೆ ಪಶುಸಂಗೆೊೇಪನ್ 
ಚಟುವಟಿರೆ ಕುರತು ತರಬೆೇತಿ ಶಿಬ್ರ ನಡೆಯ ಲ್ದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 23 ರವರೆಗೆ 
ಆಧುನಿಕ ಹೆೈನುಗ್ರರೆ, ಕುರ ಮತು್ತ ಮೇರೆ ಸ್ರ್ಣಿರೆ ಬಗೆಗೆ ತರಬೆೇತಿ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ತಲ್ 25 
ಜನರಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲ್ಗು ತ್ತದೆ. ವಿವರರೆಕೆ ಸಂಪಕಿ್ಷಸುವ ದೊರವ್ಣಿ : 08192-233787.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೆೇತ್

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
TO - LET.

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

2000 sq ft, Area.
91418 75151

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

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದೆರೆ
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಾ ರೆಲಸ ಮ್ಡಲು 
18 ರಂದ 30 ವರ್ಷದೆೊಳಗಿನ 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇರ್ಗಿದ್್ದರೆ.
ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ : ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿವಿ ಸೆೆಂಟರ್

ನಂ.21, ಮುರುಘ್ ರ್ಜೆೇಂದ್ರ 
ರ್ಂಪೆಲಾಕ್ಸೂ, ಕುರುಬರ ಹ್ಸೆ್ಟಲ್ 

ಎದುರು, ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದ್ವಣಗೆರೆ ಬನಶಂಕರ 

ಬಡ್ವಣೆಯಲ್ಲಾ 2 BHK ಗೌ್ರಂಡ್  
ಫಲಾೇರ್ , ಪೂವ್ಷದ ಬ್ಗಿಲು 

ವ್ಸು್ತ ಪ್ರರ್ರದ ಮನೆ ಬ್ಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ  
86607 37365 
99863 71175

ಬೆೇಕಾಗ್ದಾದೆರೆ
1. ರಸೆಪ್ಷನಿಸ್್ಟ

2 .ಸ್್ಟಫ್  ನಸ್್ಷ
3. ವ್ಚ್ ಮನ್

(ಹಗಲು ಮತು್ತ ರ್ತಿ್ರ ಡೊ್ಯಟಿ)
4. ಆಯ್

98808 53626
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ಶಬರಿಗಿರಿ ರಿಯಲ್  ಎಸ�ಟ�ಟ್ 
40x60 ಗೌ್ರೆಂಡ್ ಫಲೆೇರ್ ಮರೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ. ಹಾರೂ 
30x40 ಡುಪೆಲೆಕ್ಸಾ ಮರೆ ಮತು್ತ 30x60 ಮೂರು ರೆಸಿಡೆನಿಸಾ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ ಹಾರೂ 50x80 ಕಮಷನಾಯಲ್ 
ಸೆೈರ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ ಮತು್ತ 30x50 ರೆಸಿಡೆನಿಸಾ  ಸೆೈಟುರಳು 
ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ ಹಾರೂ 4. 1/2 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೊೇಟ  ಮತು್ತ 
ಮೂರು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೊೇಟ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ. ಹಾರೂ 55 
ಎಕರೆ ಹೊಳೆದೆಂಡೆಯಲ್ಲೆರುವ ಜಮಿೇನು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ.

ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ : 89714 99575

FOR RENT
Shop No. 3 Measuring Approx 

500/Sft. available on Rent
AT OUR GINNING FACTORY COMPLEX
Interested Parties may Contact At : 
M/s R. Hanumanthappa & Son,

Hanumanthappa Building, Poona-Bangalore Road, Davangere -02.
Ph : 258834 / 258836

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.15- ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಜೆಪಿ ವತಿಯಂದ  
ನ್ಡಿದು್ದ ದಿನ್ಂಕ 17ರಂದ ಅರೆೊ್ಟೇಬರ್ 2ರವರೆಗೆ 
`ಸೆೇವ್ ಪ್ಕಿ್ಷಕ' ಅಭಿಯ್ನ ಹಮಿ್ಮರೆೊಳಳುಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು 
ಬ್ಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿೇರೆೇಶ್ ಹನಗವ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಪತಿ್ರರ್ಗೆೊೇಷ್ಟಯಲ್ಲಾ ಮ್ತನ್ ಡಿದ ಅವರು, 
ನ್ಡಿದು್ದ ದಿನ್ಂಕ 17ರಂದು ಪ್ರಧ್ನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಇದ ದಿನ್ಂಕ 25ರಂದು ಬ್ಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾ 
ಪಕರಲೆೊಲಾಬ್ಬರ್ದ ದಿೇನದಯ್ಳ್ ಉಪ್ಧ್್ಯಯ ಅವರ 
ಜನ್ಮ ದಿನ ಮತು್ತ ಅ.2ರಂದು ಮಹ್ತ್ಮ ಗ್ಂಧಿ, ಲ್ಲ್ 
ಬಹದೊ್ದರ್ ಶ್ಸಿ್ತ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವ್ಗಿ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ಯ್ಷಕತ್ಷರು ಈ 15 ದಿನಗಳ ರ್ಲ ಸೆೇವ್ 
ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲ್ದ್್ದರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

17ರಂದು ಯುವ ಮೇಚ್್ಷ ರ್ಯ್ಷಕತ್ಷರು 
ರಕ್ತದ್ನ ಶಿಬ್ರ ನಡೆಸಲ್ದ್್ದರೆ. ದಿವ್್ಯಂಗಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ 
ರ್ಲುಗಳ ಜೆೊೇಡಣೆ. ಅಷೆ್ಟ ಅಲಲಾದೆ ನದಿ, ರೆರೆ, ಬ್ವಿಗಳ 
ಸವಚಛಾತ್ ಅಭಿಯ್ನ. ಜಿಲೆಲಾಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ್, ಪದ್ಧಿ 

ರ್ರಗಳ್ ಐದು ಜನ ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಚ್ಕಿತ್ಸೂ ವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ 
ಪೂರಕ ಬೆಂಬಲ ರೆೊಡಲ್ದ್್ದರೆ. ಪ್ರಧ್ನ ಮಂತಿ್ರಗಳ 
ಜಿೇವನ ಮತು್ತ ಗುರ ಕುರತ್ಗಿ ಛ್ಯ್ಚ್ತ್ರಗಳನು್ನ 
ಒಳಗೆೊಂಡ ಪ್ರದಶಿ್ಷನಿ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು್ತ 
ಮಂಡಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಗ್ಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನದಂದು ಗ್ಂಧಿೇಜಿ ಅವರ 
ಜಿೇವನದ ಗುರಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಸವದೆೇಶಿ, ಖ್ದಿ, 
ಆತ್ಮನಿರ್ಷರತೆ, ಸರಳತೆ ಮತು್ತ ಶುಚ್ತವದ ಬಗೆಗೆ ಅಭಿಯ್ನ 
ಹಮಿ್ಮರೆೊಳಳುಲ್ಗುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆೇವ್ 
ಚಟುವಟಿರೆಗಳನು್ನ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ರ್ಯ್ಷಕತ್ಷರು 
ಮ್ಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಸೆೇವ್ ಪ್ಕಿ್ಷಕ ಅಭಿಯ್ನ 
ಯಶಸಿಸೂಗೆೊಳಿಸ ಲ್ಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬ್ಜೆಪಿ ಪ್ರಧ್ನ ರ್ಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಬ್.ಎಸ್. ಜಗದಿೇಶ್, 
ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್್ತರ ಡಿ.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ 
ಶಿವರ್ಜ್ ಪ್ಟಿೇಲ್, ಶಿ್ರೇನಿವ್ಸ ದ್ಸಕರಯಪಪಿ, ಮ್ಧ್ಯಮ 
ಪ್ರಮುಖ ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿಶ್ವಸ್ ಪತಿ್ರರ್ಗೆೊೇಷ್ಟಯಲ್ಲಾದ್ದರು. 

ರಾಳೆ ಬಿಜೆಪ್ `ಸೆೇವಾ ಪಾಕಿ್ಷಕ' ಅಭಿರಾನ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.15- ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ರೆ ವ್ಡ್್ಷ 
ನಂ.35ರ ವ್್ಯಪಿ್ತಗೆ ಸೆೇರುವ ಹೆೊಸ ಕುಂದುವ್ಡ 
ಬಡ್ವಣೆಯ ನಿವೆೇಶನದ್ರರು ಖ್ತೆ ಬದಲ್ವಣೆ 
ಹ್ಗೊ ಖ್ತ್ ಎಕ್ಸೂ ಟ್್ರಕ್್ಟ ಗ್ಗಿ ಪರದ್ಡುವಂತಹ 
ಪರಸಿಥಾತಿ ನಿಮ್್ಷಣವ್ಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವೆೇಶನದ್ರರು 
ದೊರದ್್ದರೆ.

ಕುಂದುವ್ಡ ಗ್್ರಮದ ರ.ಸಂ.ನಂ. 183/2 183/3, 
184/2ಎ, 184/2ಬ್ ರಲ್ಲಾನ ಸಮ್ರು 22 ಎಕರೆ 
ಪ್ರದೆೇಶವು ವಸತಿ ಉಪಯೇಗರೆಕೆ ಅನ್ಯರ್್ರಂತವ್ಗಿರುತ್ತದೆ. 
ದ್ವಣಗೆರೆ ನಗರ್ಭಿವೃದಿ್ಧ ಪ್್ರಧಿರ್ರ ಕಚೆೇರಯಂದಲೊ 
ಸಹ 1993ರಂದು ಮಂಜೊರ್ತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಾ ಜೆಂಟಿ 
ತ್ತ್ಕೆಲ್ಕ ವಸತಿ ವಿನ್್ಯಸದ ಅನುಮೇದನೆ ಪತ್ರರೆಕೆ 
ಮಂಜೊರ್ತಿ ನಿೇಡಿದ್್ದರೆ. 

ದೆೊಡಡಿಬ್ತಿ ಮಂಡಲ ಪಂಚ್ಯ್ತಯವರೊ ಸಹ 
1994ರಂದು ಅಂತಿಮ ವಸತಿ ವಿನ್್ಯಸ ಮಂಜೊರ್ತಿ 
ಅದೆೇಶವು ದೊಡ್ ಕಚೆೇರಯ ರರತಿ್ತಗೆ ಒಳಪಟು್ಟ ಈ 
ಬಡ್ವಣೆಯ 64 ನಿವೆೇಶನಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಶುಲಕೆ 
ಪ್ವತಿಸಿರೆೊಂಡು ಡೆೊೇರ್ ನಂಬರ್ ನಿೇಡಿರುತ್್ತರೆ.

1994 ರಂದ 2021ರವರೆಗೆ ಈ ಬಡ್ವಣೆಯ 
ನಿವೆೇಶನಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ರಜಿಸ್್ಟ್ರ್ ಕಚೆೇರಯಲ್ಲಾ ನೆೊೇಂದಣಿ 
ಗಳ್ಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಂಡಳ ಪಂಚ್ಯ್ತ ಹ್ಗೊ ಪಂಚ್ಯ್ತ 
ಯಂದ ಮಹ್ನಗರ ಪ್ಲ್ರೆಗೆ ವಗ್್ಷವಣೆಗೆೊಂಡ 
ದಿನ್ಂಕದಿಂದಲೊ ಇಲ್ಲಾಯವರೆಗೆ ಪ್ಲ್ರೆಯ ಖ್ತೆ 
ಬದಲ್ವಣೆ, ಎಕ್ಸೂ ಟ್್ರಕ್್ಟ ಗಳನು್ನ ನಿೇಡಲ್ಗುತಿ್ತದೆ.

ಆದರೆ 2022ರ ನಂತರ ಪ್ಲ್ರೆಯು ಈ 
ಬಡ್ವಣೆಯ ಹ್ಲ್ ನಿವೆೇಶನದ್ರರಗೊ, ನಿವೆೇಶನ 
ಮ್ರುವವರಗೆ ಹ್ಗೊ ರೆೊಳ್ಳುವವರಗೆ ಖ್ತೆ 
ಬದಲ್ವಣೆ, ಇ-ಸೆೊತು್ತಗಳನು್ನ ನಿೇಡಲು ದೊಡ್ ಅಂತಿಮ 
ವಸತಿ ವಿನ್್ಯಸ ನರೆ್ಷ ಒಪಿಪಿಸುವ ರರತಿ್ತನೆೊಂದಿಗೆ 
ನಿೇಡುವುದ್ಗಿ ಸತ್ಯಸುತಿ್ತದೆ.

ದೊಡ್ ಅಧಿರ್ರಗಳನು್ನ ವಿಚ್ರಸಿದ್ಗ ಈ 
ಬಡ್ವಣೆಯ ಮ್ಲ್ೇಕರು ಅರವ್ ಅವರಲಲಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾ 
ಅವರ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಕರೆತಂದು ಬಡ್ವಣೆಯ ಸಿ.ಎ. 
ನಿವೆೇಶನ, ಪ್ಕಿ್ಷಂಗ್ ಮತು್ತ ಪ್ಕಿ್ಷನ ಸಥಾಳದ ವಿಸಿ್ತ್ೇಣ್ಷ 
ಮುಂತ್ದವುಗಳ ಹಕಕೆನು್ನ ಕಚೆೇರಗೆ 
ವಗ್್ಷಹಿಸಿರೆೊಡುವವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ವಸತಿ ವಿನ್್ಯಸದ 

ಅನುಮೇದನೆ ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ ಎನು್ನತಿ್ತದ್್ದರೆ.
ಈ ನಿವೆೇಶನಗಳನು್ನ 1994ರಲ್ಲಾ ರಚ್ಸಲ್ಗಿದೆ. 

ಅಂದರೆ ಸುಮ್ರು 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಡ್ವಣೆಯ 
ಸಿಎ ನಿವೆೇಶನ, ಪ್ಕಿ್ಷಂಗ್ ಮತು್ತ ಪ್ಕ್್ಷ  ಸಥಾಳದ ವಿಸಿ್ತೇ 
ಣ್ಷದ ಹಕಕೆನು್ನ ಕಚೆೇರಯು ಸುಪದಿ್ಷಗೆ ತೆಗೆದುರೆೊಳಳುದೆ 
ಬಡ್ವಣೆಯ ನಿವೆೇಶನದ್ರರಗೆ ರೆೇಳ್ವುದು ಎರು್ಟ ಸರ? 
ಎಂದು ನಿವೆೇಶನದ್ರರು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದ್್ದರೆ.

ದೊಡ್ ಕಚೆೇರಯ ಮೇಲ್ಧಿರ್ರಗಳ್ ತ್ತ್ಕೆಲ್ಕ 
ವಿನ್್ಯಸದಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಿನ್್ಯಸ ನರೆ್ಷ ಅನುಮೇದನೆಗೆ 
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ರ್ಲ್ವಧಿ ರರತು್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ 
ಅಧಿರ್ರ ಬಳಸಿ  ಹಕುಕೆಗಳನು್ನ ಕಚೆೇರಯ ಸುಪದಿ್ಷಗೆ 
ತೆಗೆದುರೆೊಳಳುಬೆೇಕು. ಅಂತಿಮ ವಸತಿ ವಿನ್್ಯಸವನೊ್ನ 
ಆದರು್ಟ ಬೆೇಗ ಪ್ಲ್ರೆಗೆ ಒಪಿಪಿಸಿ ನಿವೆೇಶನದ್ರರಗೆ ಆಗುವ 
ತೆೊಂದರೆ ನಿವ್ರಸಬೆೇಕು.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಪ್ಲ್ರೆ ಸದಸ್ಯರು, ಆಯುಕ್ತರು, ದೊಡ್ 
ಆಯುಕ್ತರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ಸಕರು ಹ್ಗೊ ಸಂಸದರು 
ಗಮನ ಹರಸಿ ಸಮಸೆ್ಯ ಬಗೆಹರಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಅವರು 
ವಿನಂತಿಸಿರೆೊಂಡಿದ್್ದರೆ.

ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಎಕ್ಸಾ ಟಾ್ರಕ್ಟ ಗೆ ಪರದಾಡುತ್್ತರುವ 
ಹೊಸ ಕುೆಂದುವಾಡ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೆೇಶನದಾರರು

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.15 - ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರಯ್ಯ 
ಮತು್ತ ಡ್. ಸವ್ಷಪಲ್ಲಾ ರ್ಧ್ಕೃರ್ಣನ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತು್ತ 
ಆದಶ್ಷ ಜಿೇವನವನು್ನ ಪ್ಲ್ಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ದ್ರ 
ದಿೇಪವ್ಗಲ್ವೆ ಎಂದು ಮ್ಗನೊರು ಬಸಪಪಿ ಪಬ್ಲಾಕ್ 
ಟ್ರಸ್್ಟ ನ ಗೌರವ ರ್ಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಎಂ.ಬ್. 
ಸಂಗಮೇಶಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವರು, ಇಂದು ನಗರದ ಮ್ಗನೊರು ಬಸಪಪಿ 
ಸಭ್ಂಗಣದಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಪರರತ್  ಮತು್ತ 
ವಿದ್್ಯನಗರದ ಲಯನ್ಸೂ ಕಲಾಬ್ ಸಂಯುರ್್ತಶ್ರಯದಲ್ಲಾ 
ಇಂದು ಏಪ್ಷಡಿಸಿದ್ದ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮ 
ದಿನದ ಅಂಗವ್ಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನ್ಚರಣೆ ಮತು್ತ 
ಭ್ರತ ರತ್ನ ಡ್. ಸವ್ಷಪಲ್ಲಾ ರ್ಧ್ಕೃರ್ಣನ್ ಜನ್ಮದಿನದ 
ಅಂಗವ್ಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ್ಚರಣೆ ಸಮ್ರಂರವನು್ನ 
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ವಿಶೆವೇಶವರಯ್ಯ ಇಲಲಾದೆೇ ಹೆೊೇಗಿದ್ದರೆ ನಿೇರ್ವರ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯೆೇ ಅಸಿ್ತತವರೆಕೆ ಬರುತಿ್ತರಲ್ಲಲಾ ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 
ರ್ಧ್ಕೃರ್ಣನ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣರೆಕೆ ಒಳೆಳುಯ ಅಡಿಪ್ಯ 
ಹ್ಕಿದ್್ದರೆ. ಅಲಲಾದೆೇ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತಿ್ತಗೆ ಕಿರೇಟ ಪ್್ರಯರ್ಗಿದು್ದ, 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಬದುಕಿನ ಆಶ್ಕಿರಣವ್ಗಿದ್್ದರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು 
ಮಹನಿೇಯರು ಜಿೇವಿತ್ವಧಿಯಲ್ಲಾನ ಪ್ರತಿಭ್ ಸ್ಧನೆ, 
ಆದಶ್ಷಮಯ ಬದುಕು ನಮ್ಮಲಲಾರ ಬದುಕಿಗೆ ಪೆ್ರೇರಕ 
ಶಕಿ್ತಯ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್್ರಯಪಟ್ಟರು.

 ವಿಶೆವೇಶವರಯ್ಯನವರ ಬದುಕು ಮತು್ತ ಸ್ಧನೆ ಕುರತು 
ಉಪನ್್ಯಸ ನಿೇಡಿದ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಚ್.ವಿ. 
ಮಂಜುನ್ರಸ್ವಮಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞೆನ ಇಲಲಾದ ಹೆೊತಿ್ತನಲ್ಲಾಯೆೇ 

ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರಯ್ಯನವರು ಅಣೆಕಟು್ಟ ಸೆೇರದಂತೆ 
ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಷಸುವ ಮೊಲಕ ಆಧುನಿಕ 
ಭ್ರತದ ಸೃಷಠಿಗೆ ಅಡಿಪ್ಯ ಹ್ಕಿದ್್ದರೆ. ಆಡು ಮುಟ್ಟದ 
ಸೆೊಪಿಪಿಲಲಾ ಎಂಬಂತೆ ವಿಶೆವೇಶವರಯ್ಯ ಅವರು ತ್ಂತಿ್ರಕ 
ರೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾ ಮ್ಡದ ಸ್ಧನೆಗಳೆೇ ಇಲಲಾ. ಸಿವಿಲ್ 
ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ರೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾ ಅಗ್ಧ ರೆೊಡುಗೆ 
ನಿೇಡಿದ್್ದರೆ. ರ್ರ್ಟ್ ಕಂಡ ವಿಶವದ ಶೆ್ರೇರಠಿ ತಂತ್ರಜಞೆರು. 
ಅವರೆಂದು ಸ್ಮರಸಿದರು.

ಸವ್ಷಪಲ್ಲಾ ರ್ಧ್ಕೃರ್ಣನ್ ಅವರ ಜಿೇವನ ಸ್ಧನೆ 
ಕುರತು ಉಪನ್್ಯಸ ನಿೇಡಿದ ದ್ವಣಗೆರೆ 
ವಿಶವವಿದ್್ಯನಿಲಯದ ಸಹ್ಯಕ ಪ್್ರಧ್್ಯಪಕ ಡ್. 
ಭಿೇಮ್ಶಂಕರ್ ಜೆೊೇಷ, ಪ್್ರರಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಉನ್ನತವ್ಗಿದ್ದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ರದ್ರವ್ಗಲ್ದೆ ಎಂಬ 

ದೊರದೃಷಠಿಯಂದ  ಸವ್ಷಪಲ್ಲಾ ರ್ಧ್ಕೃರ್ಣನ್ ಅವರು 
ಪ್್ರರಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರೆಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಮಹತವ ನಿೇಡಿ ರದ್ರ ಬುನ್ದಿ  
ಹ್ಕಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಜಿೇವನದ ಅವಿಭ್ಜ್ಯ ಅಂಗವ್ಗಿದು್ದ, 
ಜಿೇವನ ಪರಪೂಣ್ಷತೆ ರ್ಣುವುದು ಎಂಬ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ 
ಶಿಕ್ಷಣ ರೆ್ಷೇತ್ರರೆಕೆ ಅಪ್ರ ರೆೊಡುಗೆ ನಿೇಡಿದ್್ದರೆ.  
ರ್ಧ್ಕೃರ್ಣನ್ ಮತು್ತ ವಿಶೆವೇಶವರಯ್ಯ ಇಬ್ಬರೊ ಅನಘ್ಯ್ಷ 
ರತ್ನಗಳ್. ಮ್ನವಿೇಯತೆ, ಮನುರ್ಯ ಧಮ್ಷ, ಭ್ರತಿೇ 
ಯತೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲೊಲಾ ಪ್ಲ್ಸುತ್್ತ ಮೇರು 
ವ್ಯಕಿ್ತತವದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ್ಗಿದ್್ದರೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿರೆೊಂಡರು.

ವಿಶ್್ರಂತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್.ಎಸ್. ಪ್ರರುದೆೇವ್, 
ವಿಶ್್ರಂತ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪ್ಧ್್ಯಯ ಎಸ್.ಆರ್. ಶಿರಗಂಬ್ 
ಅವರನು್ನ ಸನ್್ಮನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಯತು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್. ವ್ಮದೆೇವಪಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 

ವಹಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಸವ್ಷಪಲ್ಲಾ ರ್ಧ್ಕೃರ್ಣನ್ ಮತು್ತ ಸರ್ 
ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರಯ್ಯ ಇಬ್ಬರೊ ಸಹ ದಿೇಘ್್ಷಯುಷಗಳ್. 
ಈ ಮಹನಿೇಯರು ಜನರ ಜಿೇವನೆೊೇದ್್ಧರರ್ಕೆಗಿ ರೆೊಟ್ಟ 
ರೆೊಡುಗೆಗಳ್ ಇಂದಿಗೊ ಜನಮ್ನಸದಲ್ಲಾ ಅಚಚಿಳಿಯದೆೇ 
ಉಳಿದಿವೆ. ಅಲಲಾದೆೇ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಶ್ಕಿರಣ  
ಗಳ್ಗಿವೆ. ಇವರ ತತ್ವದಶ್ಷಗಳಡಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನು್ನ 
ಸ್ಗಿಸೆೊೇಣವೆಂದರು.

ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿದ್್ಯನಗರ ಲಯನ್ಸೂ ಕಲಾಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್. 
ದಿಳ್ಯಪಪಿ ಪ್್ರಸ್್ತವಿಕವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ 
ಪರರತಿ್ತನ ಸಂಘಟನ್ ರ್ಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಜಿ. ರುದ್ರಯ್ಯ, 
ಜಿಲ್ಲಾ ಲಯನ್ಸೂ ಮ್ಜಿ ರ್ಜ್ಯಪ್ಲರುಗಳ್ದ  ಹೆಚ್.
ಎನ್. ಶಿವಕುಮ್ರ್, ಎ.ಆರ್. ಉಜಜ್ನಪಪಿ, ತ್ಲೊಲಾಕು 
ಕನ್ನಡ ಸ್ಹಿತ್ಯ ಪರರತಿ್ತನ ಅಧ್ಯರೆ್ಷ ಸುಮತಿ ಜಯಪಪಿ, 
ದ್ಗಿನಕಟೆ್ಟ ಪರಮೇಶವರಪಪಿ, ಎಸ್.ಎಂ. ಮಲಲಾಮ್ಮ, 
ರೆೇವಣಸಿದ್ದಪಪಿ ಅಂಗಡಿ ಸೆೇರದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ರೆ. ರ್ಘವೆೇಂದ್ರ ನ್ಯರ ನಿರೊಪಿಸಿದರು. 
ಜಗದಿೇಶ್ ಕೊಲಂಬ್ ಸ್ವಗತಿಸಿದರು.

ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯ್ಯ-ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್  ಆದಶನಾ ನಮಮಿ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದಿೇಪ
ಕಸಾಪ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ 

ಮಾರನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಪಬಿಲೆಕ್ 
ಟ್ರಸ್ಟ ನ ಗೌರವ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ 

ಎೆಂ.ಬಿ. ಸೆಂರಮೆೇಶಗೌಡರು

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 15- ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊೇರ್ಟಗ್ರರ್ಗಿದ್ದ ಲ್ಂ. ಅ.ಹಿ. ಶಿವ್ನಂದಸ್ವಮಿ ಅವರ ಶತಮ್ನೆೊೇತಸೂವ 
ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮವು ಶಿವಪಪಿಯ್ಯ ಮತು್ತ ಶಿವ್ನಂದಸ್ವಮಿ ಅವರ ಗದು್ದಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಾ ಇಂದು ನಡೆಯತು. ಈ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ 
ಸ್ವ್ಷಜನಿಕರಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತಪ್ಷಣೆ ಏಪ್ಷಡಿಸಲ್ಗಿತು್ತ. ಲ್ಂ. ಶಿವ್ನಂದಸ್ವಮಿಯವರ ಮಕಕೆಳ್, ಮಮ್ಮಕಕೆಳ್, ಮರ 
ಮಮ್ಮಕಕೆಳ್, ಅಭಿಮ್ನಿಗಳ್, ಸ್ವ್ಷಜನಿಕರು, ಅರಣಿ ಹಿರೆೇಮಠದ ಕುಟುಂಬದವರು, ಬಂಧುಗಳ್ ಅನ್ನ ಸಂತಪ್ಷಣೆ 
ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಪ್ಲೆೊಗೆಂಡಿದ್ದರು.

ಹೊೇರಾಟಗಾರ ಅ.ಹಿ. ಶಿವಾನೆಂದಸಾವಾಮಿ ಶತಮಾರೊೇತಸಾವ

ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು, ಸೆ.15- ಭ್ನುವಳಿಳುಯಲ್ಲಾ ಮಹಿಳ್ ಮತು್ತ ಮಕಕೆಳ ಕಲ್್ಯಣ ಇಲ್ಖೆ ವತಿಯಮದ 
ಹಮಿ್ಮರೆೊಂಡಿದ್ದ ಭ್ನುವಳಿಳು, ಲಕಕೆಶೆಟಿ್ಟ ಗ್್ರಮಗಳ ಗಭಿ್ಷಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಸ್ಮೊಹಿಕ ಸಿೇಮಂತ 
ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಾ  ಸಮ್ಜ ಸೆೇವಕ ನಂದಿಗ್ವಿ ಶಿ್ರೇನಿವ್ಸ್ ಅವರು ಗಭಿ್ಷಣಿಯರಗೆ ಪೌಷಠಿಕ 
ಪದ್ರ್ಷಗಳನು್ನ ನಿೇಡಿ ಸಿೇಮಂತ ಶ್ಸ್ತ್ ನಡೆಸಿರೆೊಟ್ಟರು. ಗ್್ರ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ನೆೇತ್್ರವತಿ ರೆೊಟೆ್ರೇಶ್ 
ಸೆೇರದಂತೆ ಇತರರು ಹ್ಜರದ್ದರು.

ಭಾನುವಳಿಳಯಲ್ಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಿೇಮೆಂತ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ತಾಲೂಲೆಕಿನ ಕೆರೆರಳಿಗೆ ನದಿ ನಿೇರು ತುೆಂಬಿಸುವೆಂತೆ ಆರ್ರಹ

ರ್ಣೆೇಬೆನೊ್ನರು, ಸೆ. 15 - ಇಲ್ಲಾನ ಸ್ಧು 
ವಿೇರಶೆೈವ ಸಮ್ಜ, ಮಂಜುನ್ರ ಗೌಡ, 
ಶಿವಣ್ಣನವರ ಅಭಿಮ್ನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯ 
ಜಗದುಗೆರು ಶಿ್ರೇ ಶಿವಕುಮ್ರಸ್ವಮಿಗಳ 30 ನೆೇ 
ಶ್ರದ್್ಧಂಜಲ್ಗೆ ರಕಿ್ತ ಸಮಪ್ಷಣೆ ಹ್ಗೊ ಸ್ಮರಣೆಗ್ಗಿ 
ಉಚ್ತ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಶಿಬ್ರವನು್ನ ನ್ಡಿದು್ದ ದಿನ್ಂಕ 17 

ರಂದು ಶಿವ್ ಹೆೈಸೊಕೆಲನಲ್ಲಾ ನಡೆಸುವದ್ಗಿ ಸಂಘಟಕ ಮಂಜುನ್ರ 
ಗೌಡಶಿವಣ್ಣನವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೃದಯ ರೆೊೇಗ, ನರರೆೊೇಗ, 
ಮೊತ್ರಪಿಂಡ ರೆೊೇಗ, ರ್್ಯನಸೂರ್ ಜೆೊತೆಗೆ 

ಉಳಿದ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ರೆೊೇಗಗಳ ತಪ್ಸಣೆ ಮ್ಡಲ್ಗುತಿ್ತದು್ದ, ಈ ಶಿಬ್ರದಲ್ಲಾ  
ಬೆಂಗಳೂರನ ಸಪ್ತಗಿರ ಆಸಪಿತೆ್ರಯ ತಜಞೆ ವೆೈದ್ಯರು, ಸಥಾಳಿೇಯ ಸರ್್ಷರ 
ವೆೈಧ್ಯರು ತಪ್ಸಣೆ ಹ್ಗೊ ಅವಶ್ಯ ಚ್ಕಿತೆಸೂ ನಿೇಡಲ್ದ್್ದರೆ.ಅವಶ್ಯವಿದ್ದವರಗೆ 
ಶಸ್ತ್ಚ್ಕಿತೆಸೂಯನು್ನ ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಾ ಮ್ಡಲ್ಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ನಡೆದ ಪತಿ್ರರ್ಗೆೊೇಷಠಿಯಲ್ಲಾ ಸಪ್ತಗಿರಯ ಸಂಪರ್್ಷಧಿರ್ರ 
ರ್ಜೆೇಶಗೌಡ, ಸಥಾಳಿೇಯರ್ದ ಶಿವಣ್ಣ ನಂದಿಹಳಿಳು, ವಿೇರಣ್ಣ ಮ್ಕನೊರ,  
ಜಿ.ಜಿ.ಹೆೊಟಿ್ಟಗೌಡ್ರ, ಪ್ರರು ತೆಗಿಗೆನ, ಭ್ರತಿ ಕಜ್ಷಗಿ, ಜಿ.ಆರ್. ಶಿ್ರೇಧರ, 
ಪ್ರಶ್ಂತ ಮ್ಸಣಗಿ, ಹಳದಪಪಿ ಕರೆೇಗೌಡ್ರ ಮತಿ್ತತರರದ್ದರು. ವಿವರರೆಕೆ 
9611061234, 9448734630 ಸಂಪಕಿ್ಷಸಬಹುದು.

ತಹಶಿೇಲಾದೆರ್ ಗೆ ಮನವಿ : ವಿಪರೇತವ್ದ ಮಳೆಯಂದ ಕಬು್ಬ, ರತ್ತ, 
ಹತಿ್ತ, ಗೆೊೇವಿನಜೆೊೇಳ, ತೆೊಗರೆ, ಹೆಸರು  ಮುಂತ್ದ ಎಲಲಾ  ಬೆಳೆಗಳನು್ನ 
ನ್ಶ ಮ್ಡಿರೆೊಂಡು ಸಂಕರ್ಟಕಿಕೆೇಡ್ದ  ರೆೈತರಗೆ, ಮನೆ ಕಳೆದುರೆೊಂಡ 
ಬಡವರಗೆ ತಿೇವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಾ ಸರ್್ಷರ ಪರಹ್ರದ ಹಣ ನಿೇಡಿ ಜನರ 
ಕಣೆೊ್ಣರೆಸುವ ರ್ಯ್ಷ ಮ್ಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಒತ್್ತಯಸಿ ಮಂಜುನ್ರ 
ಗೌಡ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಅಭಿಮ್ನಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಕರಯಪಪಿ ಶಿಡಗನ್ಳ  
ಮುಖಂಡತವದಲ್ಲಾ ಇಂದು ತ್ಲೊಲಾಕು ಕಛೆೇರಗೆ ತೆರಳಿ ತಹಶಿೇಲ್್ದರರಗೆ  
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಾಸಿದರು.

ಶಿ್ರೇರಳ ಸಮಿರಣೆ : ಆರೊೇರ್ಯ ಶಿಬಿರ

ರಾಣೆೇಬೆನೂನರು 

ಹರಪನಹಳಿಳು,ಸೆ.15- ತ್ಲೊಲಾಕಿನ ಗರ್ಷಗುಡಿ ಬ್್ರಡ್ಜ್ ಕಂ 
ಬ್್ಯರೆೇಜು ಹ್ಗೊ ತ್ಲೊಲಾಕಿನ ರೆರೆಗಳಿಗೆ ನದಿ ನಿೇರು ತುಂಬ್ಸು 
ವುದು ಈ ಭ್ಗದ ಜನತೆಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸ್ಸೂಗಿದು್ದ, 
ರ್ಮಗ್ರ ಆರಂರವ್ಗಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬ್ದಿ್ದದು್ದ  ಈ ಯೇಜನೆ 
ಗಳನು್ನ ಪೂಣ್ಷಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಹೆೊೇರ್ಟ 
ಸಮಿತಿಯಂದ ಇದೆೇ ದಿನ್ಂಕ 19 ರಂದು ಬೃಹತ್  ಹೆೊೇರ್ಟ 
ಹಮಿ್ಮರೆೊಳಳುಲ್ಗುವುದು ಎಂದು ಹೆೊೇರ್ಟ ಸಮಿತಿಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಶಿ್ರೇಮತಿ ಎಂ.ಪಿ.ವಿೇಣ್ ಮಹ್ಂತೆೇಶ ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವ್ಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಾ ಜರುಗಿದ 
ಸುದಿ್ದಗೆೊೇಷಠಿಯಲ್ಲಾ ಮ್ತನ್ಡಿ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಗರ್ಷಗುಡಿ ಬ್್ರಡ್ಜ್ ಕಂ 
ಬ್್ಯರೆೇಜ್  ನಿಮ್್ಷಣ ಸಥಾಳದಿಂದ ನಿಟೊ್ಟರನ ಜ್ಕ್ ವೆಲ್ 
ಮತು್ತ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೆ ಪ್ದಯ್ತೆ್ರ ಮೊಲಕ ತೆರಳಿ 
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹ್ಕಿ ಪ್ರತಿರಟಿಸುತೆ್ತೇವೆ ಎಂದರು. 

ಸಿದ್ದರ್ಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಹ್ಗೊ ಎಂ.ಬ್.
ಪ್ಟಿೇಲ್ ಅವರು ಜಲಸಂಪನೊ್ಮಲ ಸಚ್ವರ್ಗಿ ಹ್ಗೊ ದಿ. 
ಎಂ.ಪಿ. ರವಿೇಂದ್ರ ಶ್ಸಕರ್ಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ  ಗರ್ಷಗುಡಿ 
ಬ್್ರಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್್ಯರೆೇಜು ಹ್ಗೊ 60 ರೆರೆಗಳಿಗೆ ನದಿ ನಿೇರು 
ತುಂಬ್ಸುವ ಯೇಜನೆಗಳ್ ಮಂಜೊರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದವು.

ಈ ಯೇಜನೆಗಳ್ 2020ರೆಕೆ ಪೂಣ್ಷಗೆೊಳಳುಬೆೇಕಿತು್ತ, 
ಆದರೆ ಈವರೆಗೊ ಪೂಣ್ಷಗೆೊಳಳುದೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬ್ದಿ್ದವೆ, ಇದರೆಕೆ 
ಇಲ್ಲಾಯ ಶ್ಸಕರ ಮತು್ತ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿಲ್ಷಕ್ಷ್ಯ ವೆೇ ರ್ರಣ 

ಎಂದು ದೊರದರು.
ರೆರೆಗಳಿಗೆ ನದಿ ನಿೇರು ತುಂಬ್ಸುವ ಯೇಜನೆ 208 

ರೆೊೇಟಿ ರೊ. ಗಳಿದು್ದ, ಗರ್ಷಗುಡಿ ಬ್್ರಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್್ಯರೆೇಜು ಗೆ 58 
ರೆೊೇಟಿ ರೊ.ಮಂಜೊರ್ಗಿತು್ತ, ಇದು ಜನರ ತೆರಗೆ 
ಹಣವ್ಗಿದು್ದ, ರೆೈತರಗೆ ಅನುಕೊಲ ಮ್ಡಿರೆೊಡುವ ಇಚ್ಚಿಶಕಿ್ತ 
ಈ ಸರ್್ಷರರೆಕೆ ಇಲಲಾವ್ಗಿದೆ.

ಪಕಕೆದ ಜಗಳೂರು ರೆರೆಗಳಿಗೆ ನದಿ ನಿೇರು ಹ್ಗೊ 
ಹಗರಬೆೊಮ್ಮನಹಳಿಳು ಯ ಮ್ಲ್ವ ಡ್್ಯಂ ಗೆ ನದಿ ನಿೇರು 
ತುಂಬ್ರುವ್ಗ ಹರಪನಹಳಿಳುಯ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ರ 
ಇನೊ್ನ ಏರೆೊೇ ಮುಕಿ್ತ ಸಿಕಿಕೆಲಲಾ  ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.

ರೆೇಂದ್ರ, ರ್ಜ್ಯ ಹ್ಗೊ ಸಥಾಳಿೇಯ ಶ್ಸಕರೊ 
ಬ್ಜೆಪಿಯವರು. ಅಂದರೆ ತಿ್ರಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್್ಷರಗಳ್ 
ಇದ್ದರೊ ಬೃಹತ್ ಯೇಜನೆಗಳ್ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬ್ದಿ್ದವೆ ಎಂದು 
ಅಸಮ್ದ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  ಈಗ ನಡೆದಿರುವ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಾ  ಈ ವಿಚ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾಪ ಮ್ಡಲು ವಿಪಕ್ಷ 
ನ್ಯಕರಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಾಸುತೆ್ತೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ರೆರೆಗಳಿಗೆ 
ನದಿ ನಿೇರು ತುಂಬ್ಸಬೆೇಕು  ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ವಕಿೇಲ ಸಿದ್ದಲ್ಂಗನಗೌಡ ಮ್ತನ್ಡಿ, ನದಿ ನಿೇರು 
ತುಂಬ್ಸುವ ಯೇಜನೆ ಯಲ್ಲಾ  ಅಲ್ಲಾಯೆೇ ಇದ್ದ ನದಿಯ 
ಮರಳನು್ನ ಉಫಯೇಗಿಸಿ  ಸರ್್ಷರರೆಕೆ ಬ್ಲ್ ಸಲ್ಲಾಸಿದ್್ದರೆ 
ಎಂದು ದೊರದರು. ಕಂಚ್ರೆೇರ ರೆೊಟ್ರಪಪಿ, ಗ್ಯತ್ರಮ್ಮ, 
ಗ್್ರಮಿೇಣ ಕೊಲ್ ರ್ಮಿ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯರೆ್ಷ ಶೃತಿ ಭ್ಗ್ಯ 
ಸೆೇರದಂತೆ ಇತರರು ಸುದಿ್ದಗೆೊೇಷಠಿಯಲ್ಲಾ ಇದ್ದರು.

ಹರಪನಹಳಿಳ ತಾಲೂಲೆಕು ಹೊೇರಾಟ 
ಸಮಿತ್ಯಿೆಂದ 19ರೆಂದು ಪ್ರತ್ಭಟರೆ 

ರಾಳೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 15- ಅಖಿಲ 

ಭ್ರತಿೇಯ ಜೆೈನ್  ತೆೇರ್ಪಂಥ್  ಯುವಕ 
ಪರರತ್ , ರೆೊೇಟರ ಕಲಾಬ್  ದ್ವಣಗೆರೆ ದಕಿ್ಷಣ 
ಹ್ಗೊ ಲೆೈಫ್ ಲೆೈನ್  ಬಲಾಡ್ ಬ್್ಯಂಕ್ , 
ಹಿಮೇಫಲ್ಯ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಾ ನ್ಡಿದು್ದ 
ದಿನ್ಂಕ 17ರ  ರಕ್ತದ್ನ ಶಿಬ್ರ ನಡೆಯಲ್ದೆ. 
ವಿವರರೆಕೆ ಸಂಪಕಿ್ಷಸಿ : ಕಮಲೆೇಶ್  (99640 
70408), ಪ್ರವಿೇಣ್   (99640 73639).

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
ವಿದು್ಯತ್  ವ್ಯತ್ಯಯ

ಆರ್ .ಎಂ.ಸಿ.ಲ್ಂಕ್   ರಸೆ್ತ, ಬ್.
ಟಿ. ಲೆೇಔರ್ , ಗುಜರ ಲೆೈನ್ , 
ಬಂಬೊ ಬಜ್ರ್ , ಮಟಿ್ಟಕಲ್ , 
ಬ್ಡಿಓ  ಕಛೆೇರ, ಇಮ್ಮ್  ನಗರ, 
ಅಮರಪಪಿನ ತೆೊೇಟ, ಆನೆರೆೊಂಡ, 
ಎಲ್ .ಬ್.ಎಸ್ . ನಗರ, ಟಿ.ಸಿ. 
ಲೆೇಔರ್ , ಬ್.ಟಿ. ಲೆೇಔರ್ , ರೆ.ಆರ್ . 
ರಸೆ್ತ, ಇಮ್ಮ್  ನಗರ, ಆನೆರೆೊಂಡ, 
ಐನಳಿಳು ರ್ಂಪೌಂಡ್ , ಎಪಿಎಂಸಿ, 
ಭ್ರತ್  ರ್ಲೆೊೇನಿ, ಶೆೇಖರಪಪಿ 
ನಗರ, ಹೆಚ್ .ರೆ.ಆರ್ . ನಗರ, 
ಕಬೊ್ಬರು ಬಸ್ರ್ರ ನಗರ, ಅಣ್್ಣ 
ನಗರ, ಬಸ್ರ್ರ ರಸೆ್ತ, ಗೆೊೇಶ್ಲೆ, 
ಪಿ.ಬ್. ರಸೆ್ತ, ರವಿ ಮಿಲ್  ಹ್ಗೊ 
ಆವರಗೆರೆ, ಹೆೊನೊ್ನರು, ಐಗೊರು, 
ಮಲಲಾಶೆಟಿ್ಟಹಳಿಳು, ಚ್ಕಕೆನಹಳಿಳು, 
ತೆೊೇಳಹುಣಸೆ, ದ್ವಣಗೆರೆ 
ವಿಶವವಿದ್್ಯಲಯ ಗ್್ರಮಗಳ್ 
ಹ್ಗೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ 
ಗ್್ರಮಗಳಲ್ಲಾ ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 
ರಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್  
ಸರಬರ್ಜಿನಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಯವ್ಗಲ್ದೆ.

ದ್ವಣಗೆರೆ ಸೆ.15 -  ನಗರದ ಹೆೈಸೊಕೆಲ್ ಮೈದ್ನದ  
ಆವರಣದಲ್ಲಾ  ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮಚೊರು ಕಬಡಿಡಿ ಸಂಸೆಥಾ ಹ್ಗೊ ಭ್. ಜ. ಪ. ಜಿಲ್ಲಾ 
ರೆೈತ ಮೇಚ್್ಷ  ಇವರ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಾ ನ್ಡಿದು್ದ ದಿನ್ಂಕ  17 ಹ್ಗೊ 18 
ರಂದು  ಪ್ರಧ್ನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಜಿ ಅವರ 72 ನೆೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನದ 
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲೆಲಾಯಲ್ಲಾ ಪ್ರರಮ ಬ್ರಗೆ ಜಿಲ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟದ  ಹೆೊನಲು ಬೆಳಕಿನ 
ಮ್್ಯರ್ ಕಬಡಿಡಿ ಪಂದ್್ಯವಳಿಯನು್ನ ಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. 

ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಟೆೊ್ರೇಫ 2022 ರ ಪ್ರರಮ ಬಹುಮ್ನವು  
15,001 ರೊ. ದಿವತಿೇಯ ಬಹುಮ್ನ 10,001 ರೊ. ತೃತಿೇಯ  
ಬಹುಮ್ನ 5,001 ರೊ. ಹ್ಗೊ ಚತುರ್ಷ ಬಹುಮ್ನ  
3,001 ರೊ. ಜೆೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತಗ್ರ, ಉತ್ತಮ ದ್ಳಿಗ್ರ,  
ಸವೊೇ್ಷತ್ತಮ ಆಟಗ್ರರಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ಟೆೊ್ರೇಪಿಯನು್ನ 
ನಿೇಡಲ್ಗುತ್ತದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ  ಮ್ಹಿತಿಗ್ಗಿ ರುದೆ್ರೇಶ್ :9632825045 ವಿನ್ಯಕ 
:7676352772. ರ್ಜು ಮಠದ್: 9036301365  ಇವರನು್ನ 
ಸಂಪಕಿ್ಷಸಬಹುದು.

ಜಿಲಾಲೆ ಮಟಟದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ 
ಮಾ್ಯರ್ ಕಬ್ಡಿ ಪೆಂದಾ್ಯವಳಿ

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ.15-  ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶವಕಮ್ಷ ಸಮ್ಜ 
ಹ್ಗೊ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನ್ಡಿದು್ದ ದಿನ್ಂಕ 17ರಂದು 
ರಗವ್ನ್ ಶಿ್ರೇ ವಿಶವಕಮ್ಷ ಮಹೆೊೇತಸೂವ 
ಹಮಿ್ಮರೆೊಂಡಿರುವುದ್ಗಿ ಸಮ್ಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ನ 
ರ್ಯ್ಷದಶಿ್ಷ ಬ್.ವಿ. ಶಿವ್ನಂದ್ ತಿಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಪತಿ್ರರ್ಗೆೊೇಷ್ಟಯಲ್ಲಾ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರು, ಅಂದು 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರ್ಳಿರ್ದೆೇವಿ ರಸೆ್ತಯ ಶಿ್ರೇ ರ್ಳಿರ್ಂಬ 
ವಿಶವಕಮ್ಷ ಕಲ್್ಯಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಾ ವಿಶವಕಮ್ಷ ಹೆೊೇಮ 

ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದರು.
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭ್ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮವಿದು್ದ, 

ಶ್ಸಕರುಗಳ್ದ ಶ್ಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪಪಿ, ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೇಂದ್ರನ್ಥ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿರ್ರ ಶಿವ್ನಂದ ರ್ಪಸಿ, ಅಪರ 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿರ್ರ ಲೆೊೇರೆೇಶ್, ಎಸಿಪಿ ಸಿ.ಬ್. ರರ್ಯಂತ್, ಮೇಯರ್ 
ಜಯಮ್ಮ ಗೆೊೇಪಿನ್ಯಕೆ ಆಗಮಿಸಲ್ದ್್ದರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಮಧ್್ಯಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂಭೆೊೇತಸೂವ ಹ್ಗೊ 
ರಗವ್ನ್ ಶಿ್ರೇ ವಿಶವಕಮ್ಷ ರಜತ ಮೊತಿ್ಷಯ ಮರವಣಿಗೆ 

ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಸರ್್ಷರಗಳ್ ಸಮ್ಜರೆಕೆ 
ಪ್್ರತಿನಿಧ್ಯ ನಿೇಡುತಿ್ತಲಲಾ. ಕನಿರ್ಟ ಮಿೇಸಲ್ತಿ ನಿೇಡಬೆೇಕು 
ಎಂದವರು ಇದೆೇ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ ಒತ್್ತಯಸಿದರು.

ಪತಿ್ರರ್ಗೆೊೇಷಠಿಯಲ್ಲಾ ಬಸ್ರ್ರದ ನ್ಗೆೇಂದ್ರ ಚ್ರ್, 
ಬ್.ಸಿದ್್ದಚ್ರ್, ಆರ್.ವಿಜಯಕುಮ್ರ್, ಬ್.ಪಿ. 
ಜಗನ್್ನಥ್, ಜಿ.ವಿ. ಬ್ರಹ್್ಮಚ್ರ್, ಬಸವರ್ಜಚ್ರ್,  
ಲ್ಂಗ್ಚ್ರ್, ಬೆೇತೊರು ಮಂಜುನ್ರಚ್ರ್ ಇತರರು 
ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು. 

ಜಿಲಾಲೆಡಳಿತ-ಸಮಾಜದಿೆಂದ ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಭರವಾನ್ ವಿಶವಾಕಮನಾ ಮಹೊೇತಸಾವ

ಎಸ್ ಬಿಸಿ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ರಾ್ಯೆಂಕ್ ವಿಜೆೇತರಿಗೆ ಸರಾಮಿನ
ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ ಬಂರ್ರ್ರದ ಚನ್ನಬಸಪಪಿ ಪ್ರರಮ ದಜೆ್ಷ ಮಹಿಳ್ ರ್ಲೆೇಜು ಹ್ಗೊ ಅರಣಿ ಸ್್ನತರೆೊೇತ್ತರ ರೆೇಂದ್ರದ 

ವಿದ್್ಯರ್್ಷ ಸಂಘದ ವ್ಷ್ಷರೆೊೇತಸೂವ ಹ್ಗೊ ಕಿ್ರೇಡ್ ಮತು್ತ ರ್್ಯಂಕ್ ವಿಜೆೇತರಗೆ ಸನ್್ಮನ ಸಮ್ರಂರವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
10.30 ರೆಕೆ ರ್ಲೆೇಜಿನಲ್ಲಾ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಶಿ್ರೇ ವಿನ್ಯಕ ಎಜುರೆೇಶನ್ ಟ್ರಸ್್ಟ ಮ್್ಯನೆೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸಿ್ಟ ಅರಣಿ ವಿೇರಣ್ಣ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿರ್ಗಳ್ಗಿ ಹಿರಯ ಸಲಹ್ ವೆೈದ್ಯರ್ದ ಡ್.ಎ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮ್ರ್, ಎಸ್ ಬ್ಸಿ ಪ್ರರಮ 
ದಜೆ್ಷ ಮಹಿಳ್ ರ್ಲೆೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್.ಸಿ. ಉಮ್ಪತಿ, ದ್ವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಪರೇರ್್ಷಂಗ ಕುಲಸಚ್ವ ಡ್. ರೆ. ಶಿವಶಂಕರ್, 
ಪ್್ರಚ್ಯ್ಷ ಡ್. ರೆ. ರಣು್ಮಖ ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ದ್್ದರೆ. 
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ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 16, 20226

ಜಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್ ಯತ್ೇಶ್ ರಾವ್ ರಾರರಾಜ್ .ಟಿ.ಅರ್ ರಾರರಾಜ್ , ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಾಕನೂರು

ಜಿ.ಎ. ಶಾ್ಯಮ್ ಸುೆಂದರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ .ಬಿ.ಎಸ್ ರಾರರಾಜ್ .ಎಸ್ ಜಿ.ಎ. ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಚ್ .ಸುರೆೇಶ್

ಉಮಾ್ ಯಾತ�್ಗ� ಶ್ಭಾಶಯಗಳು

-: ಶುಭ ಕೊೇರುವವರು :-

ನಮೆಮಿಲಲೆರ ಆತ್ಮಿೇಯ ಸೆನೇಹಿತರಾದ 

ಕ�.ಸರಾಜ್  ಅಹ್ಮದ್  
ಮಾಲ್ೇಕರು, ಎಸ್ .ಕೆ ಟೆ್ರೇಡರ್� ಸೆಂತೆೇಬೆನೂನರು. 
ಇವರು ದಿರಾೆಂಕ 17.9.2022ರೆಂದು ಶನಿವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬೆೆಂರಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲಾದೆಣದಿೆಂದ 
ಮೆಕಾ್ಕ ಮದಿೇರಾಕೆ್ಕ ಪ್ರರಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್್ತದುದೆ, 

ಇವರಿಗೆ ಹಾದಿನಾಕ ಶುಭಾಶಯರಳು. 

ದ್ವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 15 - ಆದಶ್ಷ ಹ್ಗೊ 
ಮೌಲ್ಯಗಳನು್ನ ಕಸದ ಬುಟಿ್ಟಗೆ ಎಸೆಯುವ 
ಯ್ವುದೆೇ ಸಮ್ಜದಲ್ಲಾ ಶ್ಂತಿ - ಸೌಹ್ದ್ಷತೆ 
ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಾ. ಅಂತಹ ಸಮ್ಜದ ಮುಂದಿನ 
ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ರವಿರ್ಯವೂ ಇಲಲಾ ಎಂದು ಸುಪಿ್ರೇಂ 
ರೆೊೇರ್್ಷ ನಿವೃತ್ತ ನ್್ಯಯಮೊತಿ್ಷ ಹ್ಗೊ 
ಮ್ಜಿ ಲೆೊೇರ್ಯುಕ್ತ ಎನ್.ಸಂತೆೊೇಷ್ ಹೆಗಡೆ 
ಎಚಚಿರಸಿದ್್ದರೆ.

ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪಿಯು ರ್ಲೆೇಜಿನಲ್ಲಾ ಇಂದು 
ಆಯೇಜಿಸಲ್ಗಿದ್ದ ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರ್ಯ 
ಜಯಂತಿ ರ್ಯ್ಷಕ್ರಮವನು್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು 
ಮ್ತನ್ಡಿದರು.

ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರರೆಕೆ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ್ ರ್ರಣವಲಲಾ, 
ಸಮ್ಜವೆೇ ರ್ರಣ. ಶಿ್ರೇಮಂತಿರೆ ಹ್ಗೊ 
ಅಧಿರ್ರಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಮತು್ತ ಜೆೈಲ್ಗೆ 

ಹೆೊೇಗಿ ಬೆೇಲ್  ಮೇಲೆ ಬಂದವರಗೆ ಸಲ್ಂ 
ಹ್ಕುವ ಸಮ್ಜದಲ್ಲಾ ನ್ವಿದೆ್ದೇವೆ ಎಂದವರು 
ವಿಷ್ದಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ರ್ಲದಲ್ಲಾ ಶೆೇ.10ರ ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರವಿತು್ತ, 
ನಿಮ್ಮ ರ್ಲದಲ್ಲಾ ಶೆೇ.40ರ ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರವಿದೆ 
ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಹ್ಗೊ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ 
ಆರೆೊೇಪ ಪ್ರತ್್ಯರೆೊೇಪ ರೆೇಳಿ ಬರುತಿ್ತದೆ. ಎಲಲಾ 
ಪಕ್ಷಗಳಲೊಲಾ ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರ ಇದೆ ಎಂಬುದನು್ನ 
ಅವರೆೇ ಒಪಿಪಿರೆೊಳ್ಳುತಿ್ತದ್್ದರೆ. ಈಗ ಪಸೆ್ಷಂಟೆೇಜ್  

ವ್ಯವಹ್ರ ಶೆೇ.50ರವರೆಗೊ ತಲುಪಿರಬಹುದು 
ಎಂದು ನ್್ಯಯಮೊತಿ್ಷ ಹೆಗಡೆ ಹೆೇಳಿದರು.

ರ್ಯೆ್ದಗಳನು್ನ ರೊಪಿಸುವುದರಂದ ಯ್ವುದೆೇ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಾ ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರ ನಿವ್ರಣೆ ಮ್ಡಲು 
ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಿಲಲಾ. ಚ್ೇನ್ದಲ್ಲಾ ಭ್ರತಕಿಕೆಂತಲೊ 
ಕಠಿಣ ರ್ಯೆ್ದಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಲೊಲಾ ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರ 
ನಿಂತಿಲಲಾ. ದೆೇಶ ಪ್ರಗತಿಯ್ದರೊ ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರ 
ನಿಲಲಾದು. ಆದರೆ, ಜನರು ತೃಪಿ್ತ ಹ್ಗೊ 
ಮ್ನವಿೇಯತೆ ಬೆಳೆಸಿರೆೊಂಡ್ಗ ಮ್ತ್ರ 
ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರ ನಿವ್ರಣೆ ಸ್ಧ್ಯ ಎಂದವರು 
ಅಭಿಪ್್ರಯ ಪಟ್ಟರು.

ಮನುರ್ಯ ಹುಟಿ್ಟದ್ಕ್ಷಣ ಮ್ನವಿೇಯತೆ 
ಬರುವುದಿಲಲಾ. ಮ್ನವಿೇಯ ಗುಣಗಳನು್ನ 
ಬೆಳೆಸಿರೆೊಳಳುಬೆೇಕು. ತೃಪಿ್ತಯ ಗುಣವಿದ್ದರೆ 
ಮನುರ್ಯನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮ್ಜದಲ್ಲಾರುವ 
ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರವೂ ಕಡಿಮಯ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದವರು 
ಕಿವಿಮ್ತು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪ್್ರಸ್್ತವಿಕವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಸರ್ 
ಎಂ.ವಿ. ಪಿ.ಯು. ರ್ಲೆೇಜಿನ ರ್ಯ್ಷದಶಿ್ಷ 
ಎಸ್.ಜೆ. ಶಿ್ರೇಧರ್, ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರ್ಯ 
ಅವರು ಶಿಸು್ತ ಹ್ಗೊ ಪ್್ರಮ್ಣಿಕ ವ್ಯಕಿ್ತತವರೆಕೆ ಹೆಸ 
ರ್ಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಆದಶ್ಷಗಳನು್ನ ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳ್ 
ಪ್ಲ್ಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು.

ವೆೇದಿರೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಯು. ಶಿವರ್ಜು 
ಉಪಸಿಥಾತರದ್ದರು. ವೆೈರ್ಣವಿ ಭ್ರಧವಜ್ 
ಪ್್ರರ್್ಷಸಿದರೆ, ದೆೇವರ್ಜ್ ಸರ್ಪದ 
ನಿರೊಪಿಸಿದರು. ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪಿಯು ರ್ಲೆೇಜಿನ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡ್. ವಿ. ರ್ಜೆೇಂದ್ರ ನ್ಯುಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೌಲ್ಯರಳನುನ ಬಿಟಟ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಶಾೆಂತ್ ಇಲಲೆ
ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 15 - ಹಣ 

ಅಕ್ರಮ ವಗ್್ಷವಣ ೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಾ 
ವಿಚ್ರಣಗೆ ೆ ಹ್ಜರ್ಗುವಂತೆ 
ಪ್ರದೆೇಶ ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.
ರ.ೆಶಿವಕುಮ್ರ್ ಅವರಗ ೆ ಜ್ರ 
ನಿದೆೇ್ಷಶನ್ಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಸಮನ್ಸೂ ಜ್ರ 
ಮ್ಡಿದ.ೆ

ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಿವಕುಮ್ರ್ ಅವರೆೇ 
ಸರಣಿ ಟಿವೇರ್ ಮ್ಡಿ, ಭ್ರತ್ ಜೆೊೇಡೆೊೇ 
ಯ್ತೆ್ರ ಹ್ಗೊ ವಿಧ್ನಸಭ ೆಅಧಿವೆೇಶನ ನಡೆ 
ಯುತಿ್ತರುವ ಮಧೆ್ಯಯೆೇ ಮತೆೊ್ತಮ್ಮ ಇ.ಡಿ 
ನನಗ ೆಸಮನ್ಸೂ ನಿೇಡಿದ ೆಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ್್ದರ.ೆ 

ನ್ನು ಸಹಕರಸಲು ಸಿದ್ಧ. ಆದರ,ೆ ಈ 
ಸಮನ್ಸೂ ನಿೇಡಿರುವ ಸಮಯ ಹ್ಗೊ 
ಮೇಲ್ಂದ ಮೇಲ ೆ ನಿೇಡುತಿ್ತರುವ 
ಕಿರುಕುಳದಿಂದ್ಗಿ ಸ್ಂವಿಧ್ನಿಕ ಮತು್ತ 

ರ್ಜಕಿೇಯ ಕತ್ಷವ್ಯಗಳನು್ನ ನಿವ್ಷ 
ಹಿಸಲು ನನಗ ೆತೆೊಂದರಯೆ್ಗುತಿ್ತದೆ 
ಎಂದು ಬೆೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ್್ದರ.ೆ  
ದಹೆಲ್ಯ ಸಫ್ದರ್ ಜಂಗ್ 
ಎನ್ ರೆಲಾೇವ್ ನಲ್ಲಾರುವ ಶಿವಕುಮ್ರ್ 

ಒಡತೆನದ ನಿವ್ಸದಲ್ಲಾ  8.59 ರೆೊೇಟಿ ರೊ. 
ನಗದು ದೆೊರತೆಿದ್ದರಂದ, ಐಪಿಸಿಯ ಸಕೆ್ಷನ್ 
120 `ಬ್' ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದ್ಖಲ್ಸಲ್ಗಿದ.ೆ 

ಕನ್್ಯಕುಮ್ರಯಲ್ಲಾ ಆರಂರಗೆೊಂಡು 
ರ್ಶಿ್ಮೇರದ ಶಿ್ರೇನಗರದಲ್ಲಾ ರೆೊನಗೆೆೊಳ್ಳುವ 
ಭ್ರತ್ ಜೆೊೇಡೆೊೇ ಯ್ತೆ್ರಯು 150 
ದಿನಗಳ ರ್ಲ 12 ರ್ಜ್ಯಗಳ್ ಮತು್ತ ಎರಡು 
ರೆೇಂದ್್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಸಂಚರಸಲ್ದ.ೆ 
ಸ.ೆ7 ರಂದು ಈ ಯ್ತೆ್ರ ಆರಂರಗೆೊಂಡಿದ.ೆ 
ಇತ್ತ ಕನ್್ಷಟಕದಲ್ಲಾ ವಿಧ್ನಸಭ ೆ ಕಲ್ಪ 
ನಡಯೆುತಿ್ತದ.ೆ

ಡಿಕೆಶಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇ.ಡಿ. ಸಮನ್ಸಾ 

ನವದೆಹಲ್,ಸೆ.15-ದೆೇಶದ ಆರ್್ಷಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೆೇ.7ರಷ್ಟರಲ್ದೆ. 
ಹಣದುಬ್ಬರ ಹ್ಗೊ ಬಡಿಡಿ ದರ ಏರರೆಯಂದ್ಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕುಂಠಿತವ್ಗ 
ಲ್ದೆ ಎಂದು ಶೆ್ರೇಯ್ಂಕ ಸಂಸೆಥಾಯ್ದ ಫಚ್ ರೆೇಟಿಂಗ್ಸೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 
ಶೆೇ.7.8ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ್ಗಬಹುದು ಎಂದು ಫಚ್ ಸಂಸೆಥಾ ಜೊನ್ ನಲ್ಲಾ ಅಂದ್ಜಿಸಿತು್ತ. 

ಚಿಪ್ ಕಾಡ್ನಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೂಟ
ಬಾ್ಯೆಂಕಿೆಂಗ್ ಒಕೂ್ಕಟದಿೆಂದ ದೂರು

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 15 – ಚ್ಪ್ ಆಧರತ ಡೆಬ್ರ್ ಹ್ಗೊ ರೆ್ರಡಿರ್ 
ರ್ಡು್ಷಗಳನು್ನ ಬ್್ಯಂಕುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ್ ಕೊಟವನು್ನ 
ರಚ್ಸಿರೆೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಭ್ರತಿೇಯ ಸಪಿಧ್್ಷ 
ಆಯೇಗರೆಕೆ ಬ್್ಯಂಕುಗಳ ಒಕೊಕೆಟ ದೊರು ನಿೇಡಿದೆ.

ಚ್ಪ್ ಗಳ ರೆೊರತೆಯ್ಗುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿ ಪೂರೆೈರೆ ಕಂಪನಿಗಳ್ ಏಕ 
ರೊಪದಲ್ಲಾ ಬೆಲೆ ಏರರೆ ಮ್ಡುತಿ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ್ ಕೊಟ ರಚ್ಸಿರೆೊಂಡಿರುವ 
ಅನುಮ್ನ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಬ್್ಯಂಕುಗಳ ಒಕೊಕೆಟ ಐ.ಬ್.ಎ. ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚ್ಪ್ ದರ ಏರರೆಯ್ಗಿದೆ ಎಂದು 4-5 ದೆೊಡಡಿ ಪೂರೆೈರೆದ್ರರು ತಿಳಿಸಿದರು. 
ನಂತರ ರೆ್ರಡಿರ್ ಹ್ಗೊ ಡೆಬ್ರ್ ರ್ಡು್ಷಗಳ ಬೆಲೆಯನು್ನ 35 ರೊ.ಗಳಿಂದ 42 
ರೊ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಧ್ಷರಸಲ್ಗಿತು್ತ. ಮೊರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತೆ್ತ ಬಂದ 
ಪೂರೆೈರೆದ್ರರು, ಇನೊ್ನ 10 ರೊ.ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರರೆಗೆ ಒತ್್ತಯಸಿದ್್ದರೆ ಎಂದು 
ಹಿರಯ ಬ್್ಯಂಕ್ ಅಧಿರ್ರಯಬ್ಬರು ಹೆೇಳಿದ್್ದರೆ.

ಚ್ಪ್ ರೆೊರತೆ ಅಷೆ್ಟೇನೊ ತಿೇವ್ರವ್ಗಿಲಲಾ. ಆದರೆ, ಪರಸಿಥಾತಿಯ ದುಲ್್ಷರ 
ಪಡೆಯುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಲ್ಗುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್್ಯಂಕಿಂಗ್ ಅಧಿರ್ರಗಳ್ ಆರೆೊೇಪಿ 
ಸಿದ್್ದರೆ. ರಸವ್್ಷ ಬ್್ಯಂಕ್ ಮ್ಹಿತಿಯ ಪ್ರರ್ರ ಕಳೆದ ಮ್ಚ್್ಷ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಾ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಾ 91.7 ಡೆಬ್ರ್ ರ್ಡ್್ಷ ಹ್ಗೊ 7.3 ರೆೊೇಟಿ ರೆ್ರಡಿರ್ ರ್ಡು್ಷಗಳಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಥಮ 
ದಜೆನಾ ಕಾಲೆೇಜು ಆರೆಂಭವಿಲಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 15 - ರ್ಜ್ಯದಲ್ಲಾ 
ಹೆೊಸದ್ಗಿ ಪ್ರರಮ ದಜೆ್ಷ ರ್ಲೆೇಜು 
ಪ್್ರರಂಭಿಸುವುದಿಲಲಾ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಚ್ವ ಡ್.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವತಥಾನ್ರ್ಯಣ 
ವಿಧ್ನಸಭೆಗಿಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶೆೊ್ನೇತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ರೆ.ವೆೈ.ನಂಜೆೇಗೌಡರ ಪ್ರಸ್್ತವರೆಕೆ 
ಉತ್ತರಸಿದ ಸಚ್ವರು, ರ್ಜ್ಯದಲ್ಲಾ 440  ಸರ್್ಷರ ಪ್ರರಮ 
ದಜೆ್ಷ ರ್ಲೆೇಜುಗಳಿದು್ದ, ಈಗಿರುವ ರ್ಲೆೇಜುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ 
ಹೆಚಚಿಳ ಹ್ಗೊ ಸುಧ್ರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಲ್ಗುವುದು 
ಎಂದರು. 

ಶೆೇ.75ರರು್ಟ ರ್ಲೆೇಜುಗಳಲ್ಲಾ 1500ಕಿಕೆಂತ ವಿದ್್ಯರ್್ಷಗಳ   
ಸಂಖೆ್ಯ ಕಡಿಮಯದೆ. ರೆಲವು ರ್ಲೆೇಜುಗಳಲ್ಲಾ ಸೌಲರ್ಯದ 
ರೆೊರತೆಯದೆ. 150 ಸಂಸೆಥಾಗಳ್ ಮ್ತ್ರ ಮ್ನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ. 
ಹಿೇಗ್ಗಿ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಗುಣಮಟ್ಟ 
ಹೆಚಚಿಳರೆಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಲ್ಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸಿ. ಪ್ರಜಾಞಾಗೆ 
ಅಬಾಕಸ್ ನಲ್ಲೆ 
ಚಾೆಂಪ್ಯನ್

ದ್ವ 
ಣಗೆರೆ, 
ಸೆ.15- 
ಗ್್ಯಲಕಿಸೂ 
ಎಜು 
ಇನೆೊ್ನೇ 
ವೆೇರನ್ 

ವತಿಯಂದ ಈಚೆಗೆ ಗಂಗ್ವತಿ 
ಯಲ್ಲಾ ನಡೆದ 4ನೆೇ ರ್ಜ್ಯಮಟ್ಟ 
ದ ಅಬ್ಕಸ್ ಮತು್ತ ಮಂಟಲ್ 
ಅಥ್್ಷ ಮ್್ಯಟಿಕ್ ಸಪಿಧೆ್ಷಯಲ್ಲಾ  
ನಗರದ ಲ್ಟಲ್ ಜಿೇನಿಯಸ್ 
ಅಬ್ಕಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ವಿದ್್ಯ 
ರ್್ಷನಿ ಸಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ  ಚ್ಂಪಿಯನ್ 
ಶಿಪ್ ಪಡೆದಿದ್್ದರೆ.  
ಪ್ರಜ್ಞೆ, ರ್ಷೆೊ್ಟ್ೇತ್ಥಾನ ಶ್ಲೆಯ 
7ನೆೇ ತರಗತಿ ವಿದ್್ಯರ್್ಷನಿ.

ದ್ವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ 15- ಮ್ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ದಿ.ಎಸ್. ನಿಜಲ್ಂಗಪಪಿ 
ಅವರ ಮನ ೆ ಹಸ ್್ತಂತರರೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ ನೆೊೇಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 
ಮನಯೆ ವ್ರಸುದ್ರರಯೆಲ್ಲಾ ಸವರ್ಟತ ೆ ಇಲಲಾದೆೇ ಇರುವುದರಂದ ಈ ಬಗೆಗೆ 
ರ್ನೊನು ಅಭಿಪ್್ರಯ ಪಡಯೆಲು ರೆೊೇರ ನೆೊೇಂದಣಿ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ 
ಮುಂದೊಡಲ್ಗಿದ ೆಎಂದು ಇಂಧನ ಹ್ಗೊ ಕನ್ನಡ ಮತು್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ ಇಲ್ಖೆ 
ಸಚ್ವ ವಿ.ಸುನಿೇಲ್ ಕುಮ್ರ್ ಹೆೇಳಿದ್್ದರ.ೆ

ವಿಧ್ನ ಪರರತ್ ಸದಸ್ಯ ಮೇಹನ್ ಕುಮ್ರ್ ರೆೊಂಡಜಿಜ್ ಅವರು 
ವಿಧ್ನ ಪರರತಿ್ತನಲ್ಲಾ ರೆೇಳಲ್ದ ಚುರೆಕೆ ಗುರುತಿಲಲಾದ ಪ್ರಶೆ್ನಗ ೆ ಸ.ೆ12ರಂದು 
ಉತ್ತರಸಿರುವ ಸಚ್ವರು,  ಆಗಸ್್ಟ 23ರಂದು ಸರ್್ಷರದಿಂದ ರ್ನೊನು 
ಅಭಿಪ್್ರಯ ನಿೇಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಚ್ತ್ರದುಗ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿರ್ರಗಳಿಗೆ 
ಪತ್ರ ಬರಯೆಲ್ಗಿದ ೆಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ್್ದರ.ೆ

ಮ್ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಎಸ್.ನಿಜಲ್ಂಗಪಪಿ ಅವರು ವ್ಸವಿದ್ದ 
ಚ್ತ್ರದುಗ್ಷದಲ್ಲಾರುವ ಮನಯೆನು್ನ ಸಂರಕಿ್ಷಸಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಹಿಂದಿನ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಯಡಿಯೊರಪಪಿನವರು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಾ ಘೆೊೇಷಸಿರುವುದು 
ಸರ್್ಷರದ ಗಮನರೆಕೆ ಬಂದಿದಯೆೆೇ? ಈ ಸಂಬಂಧ 2021ರ ಅರೆೊ್ಟೇಬರ್ 
4ರಂದು ಸರ್್ಷರದ ಆದೆೇಶವ್ಗಿದ್ದರೊ ಯ್ವುದೆೇ ಕ್ರಮ ರೆೈಗೆೊಳಳುದಿರಲು 
ರ್ರಣವೆೇನು? ಪೂಣ್ಷ ವಿವರಗಳೆೊಂದಿಗ ೆಮ್ಹಿತಿ ನಿೇಡುವಂತ ೆಮೇಹನ್ 

ಕುಮ್ರ್ ರೆೊಂಡಜಿಜ್ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದ್ದರು.
ದಿ.ಎಸ್. ನಿಜಲ್ಂಗಪಪಿ ಅವರ ಮನಯೆನು್ನ ಸಂರಕಿ್ಷಸಿ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆೊಳಿಸಲು 

5 ರೆೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದ್ನ ಘೆೊೇಷಸಿದು್ದ, ಅದರಂತ ೆ5 ರೆೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನು್ನ 
ಚ್ತ್ರದುಗ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿರ್ರಗಳಿಗ ೆಬ್ಡುಗಡ ೆಮ್ಡಲ್ಗಿದ.ೆ

ನಿಜಲ್ಂಗಪಪಿ ಅವರ ವಿಲ್ ಪ್ರರ್ರ ಅವರ ರ್ತ್ರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ 

ಶಂಕರ್ ಅವರ ಸವತಿ್ತನಲ್ಲಾ ವ್ಸ ಮ್ಡಲು ಮ್ತ್ರ ಅಧಿರ್ರ ಹೆೊಂದಿದು್ದ, 
ಕಿರಣ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ರ್ತ್ರ ಎಸ್.ರ.ೆ ವಿನಯ್ (ದಿ.ನಿಜಲ್ಂಗಪಪಿ ಅವರ 
ಮಮ್ಮಗ) ಅವರಗ ೆಮ್ತ್ರ ಸದರ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲ ೆಸಂಪೂಣ್ಷ ಹಕುಕೆ ಇರುತ್ತದ.ೆ

ಎಸ್.ರ.ೆ ವಿನಯ್ ಅವರು ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಾದು್ದ, 2022ರ ಜೊನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾ 
ಬರುವುದ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂದ ಮನ ೆ ಹಸ ್್ತಂತರ ನೆೊೇಂದಣಿ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ 
ಜೊ.29ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿರ್ರಗಳ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಚ್ವರು 
ಉತ್ತರದಲ್ಲಾ ಹೆೇಳಿದ್್ದರ.ೆ ಚ್ತ್ರದುಗ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹ್ಗೊ ಕನ್ನಡ ಮತು್ತ 
ಸಂಸಕೆಕೃತಿ ಇಲ್ಖಯೆಂದ ಈ ಖರೇದಿ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ರ್ನೊನು ರೇತಿಯಲ್ಲಾ 
ಪೂಣ್ಷಗೆೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲ್ಗುತಿ್ತದ.ೆ ಆದರು್ಟ ಶಿೇಘ್ರ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ 
ಪೂಣ್ಷಗೆೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದ ೆಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದ್್ದರ.ೆ

ವಾರಸುದಾರಿಕಯೆಲ್ಲೆ ಸವಾಷಟತ ೆಇಲಲೆದ ೆರೊೇೆಂದಣಿ ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ ಮುೆಂದಕೆ್ಕ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್್ರ ಎಸ್.ನಿಜಲ್ೆಂರಪ್ಪ ಅವರ 
ಮರೆ ಸೆಂರಕಿ್ಷಸಿ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು  
ವಿ.ಪ. ಸದಸ್ಯ ಮೊೇಹನ್ ಕೊೆಂಡಜಿಜಿ 
ಪ್ರಶೆನಗೆ ಸಚಿವ ಸುನಿೇಲ್ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ತರ

ಹರಹರ, ಸೆ. 15 - ಹಲವ್ರು ವರ್ಷ ಗಳ 
ರ್ಲ ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಪರವತ್ಷನೆಯ ಬ್ೇದಿ 
ನ್ಟಕ, ರ್ಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಕಲ್ 
ಜ್ಥ್, ಸ್ಕ್ಷರತ್ ಆಂದೆೊೇಲನದಲ್ಲಾ ಸಕಿ್ರಯ 
ಪರಣ್ಮ ಬ್ೇರುವ ತಮ್ಮ ಅದು್ಬತ ಕಂಠ 
ಸಿರಯ ಮೊಲಕ ಜಿಲೆಲಾಯಲ್ಲಾ ಮನೆ ಮ್ತ್ಗಿದ್ದ 
ಹಿರಯ ಕಲ್ವಿದ, ಗ್ಯಕ, ರ್ಂಗೆ್ರಸ್  ಮುಖಂಡ 
ಎಸ್.ಬ್. ವಸಂತಕುಮ್ರ್  ಅವರು ನಿಧನರ್ಗಿದ್್ದರೆ.

ರೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಅನ್ರೆೊೇಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತಿ್ತದ್ದ 
ಅವರು ನಗರದ ಜೆ.ಸಿ. ಬಡ್ವಣೆಯ 1ನೆೇ ಮೇನ್, 5ನೆೇ 
ರ್್ರಸ್ ನಲ್ಲಾ ಇಂದು ಮಧ್್ಯಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸವಗೃಹ 
ದಲ್ಲಾ ರೆೊನಯೆುಸಿರಳದೆಿದ ್್ದರ.ೆ ವಸಂತ್ ಕುಮ್ರ್  ಅವರ 
ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯು  ನ್ಳೆ ದಿನ್ಂಕ 16ರ ಶುಕ್ರವ್ರ ಸಂಜೆ 
4 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಹರ ನಗರದ ರುದ್ರರೊಮಿಯಲ್ಲಾ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಪರಸರ ಉಳಿಸಿ 
ಬೆಳೆಸುವ, ಆರೆೊೇಗ್ಯ, 
ಸವಚಚಿತೆ, ಲಂಚ, 

ರ್ರಷ್್ಟಚ್ರ ನಿಮೊ್ಷಲನೆ ಕುರತ ನೊರ್ರು 
ಜ್ಗ್ರತಿ ಮೊಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ವಸಂತಕುಮ್ರ್  
ಅವರು ಅಕ್ಷರವ್ಣಿ, ಅಕ್ಷರದ್ನದಂತಹ 
ಸ್ಕ್ಷರತ್ ಆಂದೆೊೇಲನದಲ್ಲಾ ಭ್ರತಿಯ 

ಜನಕಲ್ ಸಮಿತಿ (ಇಪ್್ಟ ಕಲ್ತಂಡ) ಮುಖ್ಯ 
ಕಲ್ವಿದನ್ಗಿ ತನ್ನದೆೇ ಕಲೆ, ಹ್ಡುಗಳ್ ಮೊಲಕ  
ಶೆೊೇಷತರ ಪರ ಗಟಿ್ಟ ಧವನಿಯ್ಗಿ, ಹೆೊೇರ್ಟದ 
ಹ್ಡುಗಳ ಮೊಲಕ ಜನರನು್ನ ಅವರು ಎಚಚಿರಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಹಲವ್ರು ಸಮ್ವೆೇಶ, ಧರಣಿ ಸತ್್ಯಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಾ 
ಸಕಿ್ರಯರ್ಗಿದ್ದ ವಸಂತಕುಮ್ರ್  ಅವರು ತಮ್ಮ ಹ್ಡಿನ 
ಮೊಲಕವೆೇ ನೆೊೇವುಂಡವರ ಪರ ಪ್ರತಿರಟಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ವಸೆಂತಕುಮಾರ್ ಇನಿನಲಲೆ
ಹರಿಹರ

ಶಿ್ರೇಮೆಂತ್ಕೆ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರರಳನುನ 
ಪೂಜಿಸುವ ಸಮಾಜವೆೇ 
ಭ್ರಷಾಟಚಾರಕೆ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ.
- ಸೆಂತೊೇಷ್ ಹೆರಡೆ, ಮಾಜಿ ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತ

ಆರ್ನಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಶೆೇ.7ಕೆ್ಕ ಇಳಿಕೆ

ಹರಿಹರ : ಮತೆ್ತ 
ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗ್ 
ಐರೂರು 
ಬಸವರಾಜ್

ಹರಹರ, 
ಸೆ. 15 
- ಹರಹರ 
ನಗರಸಭೆ 
ಪೌರ್ಯು 
ಕ್ತರ್ಗಿ 
ಐಗೊರು 

ಬಸವರ್ಜ್ ಮರು ನೆೇಮಕ 
ಗೆೊಂಡಿದ್್ದರೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳ 
ರೆಳಗೆ ಐಗೊರು ಬಸವರ್ಜ್ 
ಅವರು ದಿಢೇರ್ ವಗ್್ಷವಣೆ 
ಗೆೊಂಡು ಅವರ ಸ್ಥಾನರೆಕೆ ವಿೇರೆೇಶ್ 
ಅವರನು್ನ ನೆೇಮಿಸಲ್ಗಿತು್ತ. 
ನಂತರ ಮತೆ್ತ ಬಸವರ್ಜ್ 
ಅವರನು್ನ ಇದೆೇ ಸ್ಥಾನರೆಕೆ ಮರು 
ನೆೇಮಕ ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
ರಾ್ಯಕ್  ತಪಾಸಣೆ

ಎಸ್. ನಿಜಲ್ಂಗಪಪಿ ಬಡ್ 
ವಣೆಯಲ್ಲಾರುವ ಎ.ಆರ್.ಎಂ. 
ಪ್ರರಮ ದಜೆ್ಷ ರ್ಲೆೇಜಿನಲ್ಲಾ 
ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಮೌಲ್ಯಮ್ಪನ 
ತಪ್ಸಣ್ ಸಮಿತಿಯು ಇಂದು 
- ನ್ಳೆ ರ್ಲೆೇಜಿನ ಗುಣ 
ಮಟ್ಟದ ತಪ್ಸಣೆ ನಡೆಸಲ್ದೆ.


