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ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನ� ಆಹಾವಾನ ಪತ್ರಿಕ�
|| ಶಿ್ರೇ ಶಿವ ರಾರದಮುನಿ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ವಿದಾ್ಯನರರ ವಾಸಿ, ಜರಳೂರು ತಾ. ಅಸಗೊೇಡು ಗಾ್ರಮದ
ಶಿರಿರೀಮತ್ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಮತುತು ಮಕ್ಕಳು

ಇವರುರಳು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.
ದಿರಾೆಂಕ : 09.09.2022ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ  

ರಾತ್್ರ 8.00 ರೆಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಪತ್ಯವರಾದ

ಶಿರಿರೀ ಬಸವನಾಳ್ ಸ�ೋರೀಮಶ�ರೀಖರಪ್ಪ
ಇವರು ಶಿವಾಧೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನ�ಯನುನು
ದಿರಾೆಂಕ : 17.09.2022ರೆೇ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10.30 ರೆಂಟೆಗೆ ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಸಭಾ ಭವನ 
(ಮಿನಿ) ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲು ರುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ, 

ತಾವುರಳು ಸಕಾಲಕೆ್ಕ ಆರಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾೆಂತ್ಯನು್ನ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್.

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮೆಂಜುಳಾ ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್ , ಶಿ್ರೇ ಶರತ್ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೂಪ
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಮಿನಾಳ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಡಿ್ನ, ಚಿ. ಪ್ರೇತೆಂ ಮತು್ತ ಚಿ. ಸೆಂಜರಾ,  

ಅಸಗೊೇಡು ಗಾ್ರಮಸ್ಥರು ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ರಕೆ 
ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು 
ಇದರೆ್ನೇ ಆಹಾವಾನವೆೆಂದು 
ಭಾವಿಸಿ, ಆರಮಿಸಲು 
ಕೊೇರಿದೆ.

2.03 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ 
ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೋಮಿಪೂಜ�
ದಿನಾಂಕ 17-9-2022ರ ಶನಿವಾರ, ಸಮಯ : ಮಧಾಯಾಹನು 1.30 ಗಂಟ�ಗ�

ಮಾರುತ್ರಾವ್  ಘಾಟ�ಗೆ, ಸದಸಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸದಸಯಾರು

✦   ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯ 10ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ್ತ ನಿಮಾನಾಣ. ಅೆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.

✦   ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯ 11ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ್ತ ನಿಮಾನಾಣ. ಅೆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.

✦   ಮಹಾಯೇಜರೆಯಲ್ಲೆರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ ವಾರ್ನಾ  ನೆಂ. 28, ಕಸೂ್ತರಿ ಬಾ ಬಡಾವಣೆ, ಅಜ್ೆಂಪುರ ಶೆಟು್ರ ಲೆೇ 
ಔಟ್ ನಲ್ಲೆರುವ ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಶಿವಪ್ಪ ಸಕನಾಲ್ ನಿೆಂದ ನಿಟುಟವಳಿಳಗೆ ಹೊೇರುವ ರಸೆ್ತಯಿೆಂದ ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೊೇರುವ 
ರಸೆ್ತಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.  ಅೆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 23 ಲಕ್ಷ ರೂ.

✦   ಮಹಾಯೇಜರೆಯಲ್ಲೆರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ ವಾರ್ನಾ  ನೆಂ. 33, ಸರಸವಾತ್ ನರರ `ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್ ನಲ್ಲೆರುವ ಪೆಂಚಮುಖಿ 
ಆೆಂಜರೆೇಯ ದೆೇವಸಾ್ಥನದ ಮುೆಂಭಾರದ ರಸೆ್ತರಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.  ಅೆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ.

✦  ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾಯೇಜರೆಯಲ್ಲೆರುವ ವಾರ್ನಾ  ನೆಂ. 29 ಆನಗೊೇಡು ಹೊೇಟೆಲ್ ನಿೆಂದ  ಡಿ.ಸಿ.ಎೆಂ. 
ಕಾೆಂಪೌೆಂರ್ ವರೆರೂ (ಕೊಟೂಟರೆೇಶವಾರ ಬಡಾವಣೆ) ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.   ಅೆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.

✦   ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ವಾ್ಯಪ್ತಯ ಶಿ್ರೇ ಬನಶೆಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಮರೆ ನೆಂ. 5207/57ರ ಮುೆಂಭಾರದಲ್ಲೆ  
ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.  ಅೆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 13 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಭೋಮಿ ಪೂಜ� ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಶಿರಿರೀ ಕ�.ಎಂ. ಸುರ�ರೀಶ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ 

ನರರಾಭಿವೃದಿಧಿ ಪಾ್ರಧಕಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ 

ಶಿರಿರೀ ನರ�ರೀಂದರಿ 
ಮರೀದಿಜಿ 

ಅವರಿಗ� ಜನ್ಮದಿನದ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಬಾತ್ ಚಂದರಿಶ�ರೀಖರ್, ಸದಸಯಾರು ಗೌರಮ್ಮ ವಿ. ಪಾಟರೀಲ್ , ಸದಸಯಾರು

ದಾವಣಗ�ರ�-ಹರಿಹರ 
ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ 

ಪಾರಿಧಿಕಾರದ ವತ್ಯಂದ

ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ, ಸ�. 16- ವಚನ 
ಸ್ಹಿತ್ಯವನ್ನಾ ವಿಶ್ವದ ಎಲ�ಲೆಡ� ಪಸರಿಸಲ್ 
ತರಳಬ್ಳು ಬೃಹನ್ಮಠ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನಾ 
ಸಮರ್ಥವ್ಗಿ ಸದ್ಬಳಕ� ಮ್ಡಿಕ�ೊಳುಳು 
ತ್ತಿದ� ಎಂದ್ ಸಿರಿಗ�ರ� ಬೃಹನ್ಮಠದ ತರಳ 
ಬ್ಳು ಜಗದ್ಗುರ್ ಡ್. ಶಿವಮೊತ್್ಥ 
ಶಿವ್ಚ್ರ್ಥ ಸ್್ವಮೀಜಿ ಹ�ೀಳಿದರ್.

ತ್ಲೊಲೆಕಿನ ಕೊಲಂಬಿ ಗ್್ರಮ 
ದಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ರವ್ರ ಲ್ಂ.ಶಿವಕ್ಮ್ರ 
ಶಿವ್ಚ್ರ್ಥ ಸ್್ವಮೀಜಿ ಅವರ 
ಶ್ರದ್ಧಂಜಲ್ ಸಮ್ರಂಭದ ಭಕಿತಿ ಸಮ 
ಪ್ಥಣ್ ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮದ ಸ್ನ್ನಾಧ್ಯ ವಹಿಸಿ 
ಅವರ್ ಆಶಿೀವ್ಥಚನ ನ್ೀಡಿದರ್.

ಇತ್ತಿೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ರ್ವಕ-

ರ್ವತ್ರರಿಗ� ಮದ್ವ� ಮ್ಡ್ವ ವಿಷರ 
ಪೀಷಕರಿಗ� ಸವ್ಲ್ನ ಕ�ಲಸವ್ಗಿ ಪರಿಣಮಸಿದ�. 
ಇದನ್ನಾ ಮನಗಂಡ್ ನ್ವು `ತರಳಬ್ಳು 
ಮ್್ಯಟ್್ರಮೊನ್' ಸ�ೀವ� ಪ್್ರರಂಭಿಸಿದ�ದೀವ�. 

ವಿವ್ಹ ವ್ಗಲ್ ಇಚಿಛಿಸ್ವವರ್  ತಮ್ಮ 
ಹ�ಸರ್, ವಿವರ ಇತ್್ಯದಿಗಳನ್ನಾ ನ�ೊೀಂದಣಿ 
ಮ್ಡಿಕ�ೊಂಡ್ ಪ್ರಯೀಜನ 

ಶಿ್ರೇಮಠದಿೆಂದ ತೆಂತ್ರಜಾಞಾನ ಸಮರನಾ ಬಳಕೆ ನವದ�ಹಲ್, ಸ�. 16 – ದ�ೀಶ್ದ್ಯಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ�ಥೆಗಳಲ್ಲೆನ ಶಿಕ್ಷಕರ್ ಹ್ಗೊ ವಿದ್್ಯರ್್ಥಗಳಿಗ� ಏಕರೊಪದ ವಸತಿ್ರ ಸಂಹಿತ� 
ರೊಪಿಸಬ�ೀಕ್ ಎಂಬ ಸ್ವ್ಥಜನ್ಕ ಹಿತ್ಸಕಿತಿ ಅಜಿ್ಥರ ವಿಚ್ರಣ�ಗ� ಸ್ಪಿ್ರೀಂ ಕ�ೊೀರ್್ಥ ನ್ರ್ಕರಿಸಿದ�. ನ್್ಯರಮೊತ್್ಥಗಳ್ದ 
ಹ�ೀಮಂತ್ ಗ್ಪತಿ ಹ್ಗೊ ಸ್ಧ್ಂಶ್ ಧ್ಲ್ರ ಅವರನ್ನಾ ಒಳಗ�ೊಂಡ ಪಿೀಠ, ಅಜಿ್ಥರನ್ನಾ ತಳಿಳು ಹ್ಕಿದ ದ್, ಈ ವಿಷರ 
ನ್್ಯಯ್ಂಗದ ಅಧಿಕ್ರ ವ್್ಯಪಿತಿಗ� ಬರ್ವುದಿಲಲೆ ಎಂದ್ ಹ�ೀಳಿದ�. ಸಮ್ನತ� ಹ್ಗೊ ಭ್್ರತೃತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಏಕರೊಪದ ವಸತಿ್ರ ಸಂಹಿತ� 
ಜ್ರಿಗ� ತರಬ�ೀಕ್ ಎಂದ್ ನ್ಖಿಲ್  ಉಪ್ಧ್್ಯಯ್ ಎಂಬ್ವವರ್ ಸ್ವ್ಥಜನ್ಕ ಅಜಿ್ಥ ದ್ಖಲ್ಸಲ್ ಬರಸಿದದರ್. ನ್್ಯಯ್ 
ಲರ ಅಜಿ್ಥರ ವಿಚ್ರಣ�ಗ� ಒಲವು ತ�ೊೀರದ�ೀ ಇರ್ವುದನ ನ್ಾ ಗಮನ್ಸಿದ ಅಜಿ್ಥದ್ರರ್, ತಮ್ಮ ಮನವಿ ವ್ಪಸ್ ಪಡ�ದರ್.

ಏಕರೂಪದ 
ವಸ್ತ್ರಸೆಂಹಿತೆಗೆ  
ಸುಪ್ರೇೆಂ ನಕಾರ

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಶನಿವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 17, 20222

|| ಶಿ್ರೀ ಮೈಲ್ರಲ್ಂಗ�ೀಶ್ವರ ಪ್ರಸನನಾ ||
ದ್ವಣಗ�ರ� ವ್ಸಿ ಶಿ್ರೀ ಶಂಭ್ಲ್ಂಗಪ್ಪ ಮತ ತ್ಿ 
ಸಹ�ೊೀದರಿರರ್ ಮ್ಡ್ವ ವಿಜ್ಞಾಪನ�ಗಳು. 

ದಿನ್ಂಕ 15.9.2022ನ�ೀ ಗ್ರ್ವ್ರ 
ಬ�ಳಿಗ�ಗು 10.40 ಕ�ಕಾ ನನನಾ ಪೂಜ್ಯ 

ತಂದ�ರವರ್ದ 
ಶಿರಿರೀ ಕ�.ರ�ರೀವಣಪ್ಪ 
ಇವರ್ ದ�ೈವ್ಧಿೀನರ್ದ ಪ್ರರ್ಕತಿ 

ಮೃತರ ಆತ್ಮಶ್ಂತ್ಗ್ಗಿ 
ಕ�ೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನ�ರನ್ನಾ 

ದಿನ್ಂಕ 23.9.2022ನ�ೀ ಶ್ಕ್ರವ್ರ ಮಧ್್ಯಹನಾ 12 ಕ�ಕಾ ದ್ವಣಗ�ರ�, 2ನ�ೀ 
ಕ್್ರಸ್ , ಕ�ಟ್ಜ� ನಗರದಲ್ಲೆರ್ವ ಶಿ್ರೀ ಗ್ರ್ ರ�ೀವಣಸಿದ�ದೀಶ್ವರ ದ�ೀವಸ್ಥೆನದಲ್ಲೆ 

ನ�ರವ�ೀರಿಸಲ್ ಗ್ರ್-ಹಿರಿರರ್ ನ್ಶ್ಚಯಿಸಿರ್ವುದರಿಂದ ತ್ವುಗಳು ಆಗಮಸಿ 
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ�ಕಾ ಚಿರಶ್ಂತ್ರನ್ನಾ ಕ�ೊೀರಬ�ೀಕ್ಗಿ ವಿನಂತ್.

ಕ�ೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನ�

ಇಂತ್ ದ್ಃಖತಪತಿರ್ : ಶಿರಿರೀಮತ್ ಶಿರಿರೀ ಶಂಭುಲಂಗಪ್ಪ ಮತುತು 
ಸಹ�ೋರೀದರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸ�ೋಸ�ಯಂದಿರು, 

ಅಳಿಯಂದಿರು ಹಾಗೋ ಬಂಧು-ಮಿತರಿರು.

ಭಾವಪೂಣ್ಣ ಶರಿದಾಧಿಂಜಲ
ನಮ್ಮನ್ನರಲ್ದ

✦ ದ��ವರಮನಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ 
 ಜಿಲಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ    
 ವಿ�ರಶ�ೈವ-ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾ, ದಾವಣಗ�ರ�.

✦  ದ��ವರಮನಿ ಶಿವರಾಜ್ 
 ವಿ�ರಶ�ೈವ-ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಿಂಡರು

✦  ದ��ವರಮನಿ ಮುರುಗ��ಶ್
 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರಾನಾಟಕ ಯೋತ್ಸ್  ಅಸ�ೋ�ಸಿಯ�ಷನ್

ಶಿ್� ಮಲಲಾಕಾಜುನಾನಗೌಡ
ದಾವಣಗೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ.

ನಿಧನ : 15.09.2022ನಿಧನ : 15.09.2022

ಶಿ್� ಕ�. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ
ದ್ವಣಗ�ರ� ನಗರದ ಸಮೀಪವಿರ್ವ ಕ�.ಹ�ಚ್.ಬಿ. 
ಕ್ಲ�ೊೀನ್ ತ್ಂಗಭದ್್ರ ಬಡ್ವಣ� ಡಿ. ಬ್ಲೆಕ್ ನ 
ಮನ� ನಂಬರ್ 1789 ನ್ವ್ಸಿ ಮ್ಜಿ ಸ�ೈನ್ಕ ಎ.ಬಿ. 
ತ್ಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಧಮ್ಥಪತ್ನಾ ಶಿ್ರೀಮತ್ ಎ.ಟ್. ಸಿದದಮ್ಮ 
ಅವರ್ ದಿನ್ಂಕ 16.9.2022ರ ಶ್ಕ್ರವ್ರ 
ಮಧ್್ಯಹನಾ ನ್ಧನರ್ದರ್. ಪತ್, ಓವ್ಥ ಪುತ್ರ, ಓವ್ಥ 
ಪುತ್್ರ ಹ್ಗೊ ಅಪ್ರ ಬಂಧ್ -ಬಳಗವನ್ನಾ 
ಅಗಲ್ರ್ವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯ ಕಿ್ರಯೆರ್ ದಿನ್ಂಕ 
17.9.2022ರ ಶನ್ವ್ರ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 10ಕ�ಕಾ ಹಳ�ೀ 
ಕ್ಂದ್ವ್ಡ ರ್ದ್ರಭೊಮರಲ್ಲೆ ನ�ರವ�ೀರಲ್ದ�.

ಎ.ಟಿ. ಸಿದ್ದಮ್ಮ 
ನಿಧನ

ದ್ವಣಗ�ರ� ನ್ಟ್ವಳಿಳು ಮಣಿಕಂಠ ಸಕ್ಥಲ್, 
ಅರ್ಯಪ್ಪಸ್್ವಮ ದ�ೀವಸ್ಥೆನದ ಗ್ರ್ಸ್್ವಮಗಳ್ಗಿದದ 
ಶಿ್ರೀ ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ (ತಗಣಿಪುಡಿ ಬಸಣ್ಣ) ಅವರ್ 
ದಿನ್ಂಕ 16.9.2022ರ ಶ್ಕ್ರವ್ರ ಸಂಜ� 7 
ಗಂಟ�ಗ� ನ್ಧನರ್ದರ್. ಪತ್ನಾ, ಓವ್ಥ ಪುತ್ರ, ಓವ್ಥ 
ಪುತ್್ರ, ಅಳಿರ, ಸ�ೊಸ�, ಮೊಮ್ಮಕಕಾಳು ಹ್ಗೊ 
ಅಪ್ರ ಬಂಧ್-ಬಳಗವನ್ನಾ ಅಗಲ್ರ್ವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆರ್ ದಿನ್ಂಕ 17.9.2022ರ ಶನ್ವ್ರ 
ಬ�ಳಿಗ�ಗು 11 ಕ�ಕಾ ಹ�ೈಟ�ಕ್  ಆಸ್ಪತ�್ರ ಹಿಂಭ್ಗದಲ್ಲೆರ್ವ 
ರ್ದ್ರಭೊಮರಲ್ಲೆ ನ�ರವ�ೀರಲ್ದ�.

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 
ರುರುಸಾವಾಮಿ ನಿಧನ

ಚನನಾಗಿರಿ ತ್ಲೊಲೆಕ್ ಸಿದಧನಮಠದ ಎನ್.ಟ್. 
ನ್ಗರ್ಜ್ (57) ಅವರ್ ದಿನ್ಂಕ 
16.9.2022ರ ಶ್ಕ್ರವ್ರ ಮಧ್್ಯಹನಾ 
ನ್ಧನರ್ದರ್. ಸಹ�ೊೀದರ, ಬ�ಂಗಳೂರ್ ಕೃಷಿ 
ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯನ್ಲರದ ನ್ವೃತತಿ ನ್ದ�ೀ್ಥಶಕ ಡ್|| 
ಎನ್.ಆರ್. ಗಂಗ್ಧರಪ್ಪ, ತ್ಯಿ, ಪತ್ನಾ, ಪುತ್ರ, 
ಸಹ�ೊೀದರಿ ಮತ್ತಿ ಅಪ್ರ ಬಂಧ್-ಬಳಗವನ್ನಾ 
ಅಗಲ್ರ್ವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆರ್ ದಿನ್ಂಕ 
17.9.2022ರ ಶನ್ವ್ರ ಮಧ್್ಯಹನಾ 1 ಗಂಟ�ಗ� 
ಸಿದಧನಮಠದ ಮೃತರ ತ�ೊೀಟದಲ್ಲೆ ನಡ�ರಲ್ದ�.

ಎನ್.ಟಿ. ರಾರರಾಜ್ 
ನಿಧನ

ಹ�ಚ್ .ಎಸ್ .ವಿ�ರಯ್ಯ ನಿಧನ
ದ್ವಣಗ�ರ� ಸಿಟ್ ಚಿಕಕಾಮ್ಮಣಿ್ಣ ಲ�ೀಔರ್  

ಡ್ಬ್ ಸ್ಟಾಪ್  ಹತ್ತಿರದ ವ್ಸಿ 

ಹ�ಚ್ .ಎಸ್ .ವಿ�ರಯ್ಯ (50) 
ಇವರ್, ದಿನ್ಂಕ 16.9.2022ರಂದ್ 

ಶ್ಕ್ರವ್ರ ಮಧ್್ಯಹನಾ 12 ಕ�ಕಾ 
ನ್ಧನರ್ಗಿದ್ದರ�.

ಪತ್ನಾ, ಓವ್ಥ ಪುತ್್ರ, ಓವ್ಥ ಪುತ್ರ ಹ್ಗೊ ಅಪ್ರ ಬಂಧ್ಗಳನ್ನಾ ಅಗಲ್ರ್ವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆರನ್ನಾ ದಿನ್ಂಕ 16.9.2022 ರಂದ್ ಶ್ಕ್ರವ್ರ 

ಸಂಜ� 6 ಗಂಟ� ನಗರದ ವಿೀರಶ�ೈವ ರ್ದ್ರಭೊಮರಲ್ಲೆ ನ�ರವ�ೀರಿಸಲ್ಯಿತ್. 
ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು : ಜಿ.ಎೆಂ. ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಆವರಗೆರೆ 
ಮೊ : 63629 95199, 88674 23998

ಶಿ್ರೀಮಠದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕ�

ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯೇ 
ಪೇಷಕರಿಗೆ ಸವಾಲು: 

`ತರಳಬಾಳು ಮಾ್ಯಟಿ್ರಮೊನಿ' 
ಸದ್ಭಳಕೆಗೆ ಶಿ್ರೇರಳ ಕರೆ

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಪಡ�ದ್ಕ�ೊಳಳುಬಹ್ದ್. 
`ತರಳಬ್ಳು ಮ್್ಯಟ್್ರಮೊನ್' ಸ�ೀವ�ರನ್ನಾ 
ಪ್್ರರಂಭಿಸಿ ಇದಿೀಗ ಒಂದ್ ತ್ಂಗಳ್ಗಿದ�. 
ಈಗ್ಗಲ�ೀ ಒಂದ್ ಸ್ವಿರಕೊಕಾ ಹ�ಚ ್್ಚ ಜನರ್ 
ನ�ೊೀಂದ್ಯಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ ದ್ರ� ಎಂದ್ ಹ�ೀಳಿದರ್.

ಲ್ಂ. ಗ್ರ್ಗಳ್ದ ಶಿ್ರೀ ಶಿವಕ್ಮ್ರ ಶಿವ್ 
ಚ್ರ್ಥ ಮಹ್ಸ್್ವಮೀಜಿ ಅವರ್  ಸಮ್ಜದ 
ಎಲಲೆರ ಏಳಿಗ�ಗ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಜಿೀವನವನ�ನಾೀ ಧ್ರ� 
ಎರ�ದಿದದರ್. ಅಂರ ಗ್ರ್ಗಳನ್ನಾ ಪಡ�ದ ನ್ವ�ಲಲೆರೊ 
ಧನ್ಯರ್. ಸಮ್ಜದಲ್ಲೆನ ಬಹ್ತ�ೀಕ ಜನರ್ ಅಂದಿನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರ್ಗಿದ್ದದನ್ನಾ 
ಮನಗಂಡ ಗ್ರ್ಗಳು ಅನ�ೀಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ�ಥೆಗಳನ್ನಾ 
ಸ್ಥೆಪಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಎಲಲೆರಿಗೊ ಸ್ಲಭವ್ಗಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯ ದ�ೊರ�ರ್ವಂತ� ಮ್ಡಿದರ್. ಆ 
ಮೊಲಕ ಸಮ್ಜದ ಎಲಲೆರೊ ತಮ್ಮ ಬದ್ಕ್ 
ಕಟ್ಟಾಕ�ೊಳಳುಲ್ ಅವಶ್ಯಕವ್ದ ವ�ೀದಿಕ� ನ್ಮ್ಥಸಿದರ್ 
ಎಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ಸಿಎಂ ರ್ಜಕಿೀರ ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ಎಂ.ಪಿ. 
ರ�ೀಣ್ಕ್ಚ್ರ್ಥ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಸಿರಿಗ�ರ� 
ತರಳಬ್ಳು ಬೃಹನ್ಮಠ ತನನಾ ಅನನ್ಯ ಸಮ್ಜಮ್ಖಿ 
ಕ್ರ್ಥಗಳಿಂದ ಜನ ಮನನಾಣ� ಗಳಿಸಿದ�. 

ಸಿರಿಗ�ರ�ರಲ್ಲೆ ನಡ�ರ್ವ ನ್್ಯರದ್ನ 
ಅನ್ಪಮವ್ದ್ದ್ ಎಂದರ್.

ಡಿಸಿಸಿ ಬ್್ಯಂಕ್ ಮ್ಜಿ ನ್ದ�ೀ್ಥಶಕ ಡಿ.ಎಸ್. 
ಸ್ರ�ೀಂದ್ರಗೌಡ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ 
ತ್ಲೊಲೆಕಿನಲ್ಲೆ ಭಕಿತಿ ಸಮಪ್ಥಣ್ ಸಮ್ರಂಭಕ�ಕಾ 
ಮ್ಜಿ ಶ್ಸಕರೊ, ನಮ್ಮ ದ�ೊಡ್ಡಪ್ಪನವರ್ದ ಡಿ.ಜಿ. 
ಬಸವನಗೌಡ ಅವರ�ೀ ಪ�್ರೀರಣ�. ಅವರ ಹ್ದಿರಲ್ಲೆ 
ನ್ವ�ಲಲೆರೊ ನಡ�ರ್ತ್ತಿದ�ದೀವ� ಎಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ತ್ಲೊಲೆಕ್ ಸ್ಧ್ ಲ್ಂಗ್ರತ ಸಮ್ಜದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ್ಣಸಘಟಟಾ ಎಚ್.ಎ. ಗದಿದಗ�ೀಶ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಹ�ೊನ್ನಾಳಿರಲ್ಲೆ ನ್ಮ್್ಥಣಗ�ೊಳುಳುತ್ತಿ 
ರ್ವ ತರಳಬ್ಳು ಸಮ್ದ್ರ ಭವನಕ�ಕಾ ಅಧಿಕ 
ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತ� ಇದ�. ಸಿರಿಗ�ರ� ಬೃಹನ್ಮಠದ 
ತರಳಬ್ಳು ಜಗದ್ಗುರ್ ಡ್. ಶಿವಮೊತ್್ಥ 

ಶಿವ್ಚ್ರ್ಥ ಸ್್ವಮೀಜಿ ಈಗ್ಗಲ�ೀ 50 ಲಕ್ಷ 
ರೊ.ಗಳಷ್ಟಾ ಧನಸಹ್ರ ಒದಗಿಸಿದ ದ್ರ�. ಇನೊನಾ 
ಹ�ಚಿ್ಚನ ಧನಸಹ್ರ ಒದಗಿಸ್ವ ಮೊಲಕ 
ನಮ್ಮನ್ನಾ ಹರಸಬ�ೀಕ್ ಎಂದ್ ವಿನಂತ್ಸಿದರ್.

ಮುೆಂದಿನ ವಷನಾ ಯರರರಾಳು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ: 
ಶಿ್ರೀ ಶಿವಕ್ಮ್ರ ಶಿವ್ಚ್ರ್ಥ ಸ್್ವಮೀಜಿ ಅವರ 
ಶ್ರದ್ಧಂಜಲ್ ಸಮ್ರಂಭದ ದ್ಸ�ೊೀಹಕ�ಕಾ ಭಕಿತಿ 
ಸಮಪ್ಥಣ್ ಸಮ್ರಂಭ ಮ್ಂದಿನ ವಷ್ಥ 
ನ್್ಯಮತ್ ತ್ಲೊಲೆಕಿನ ರರಗನ್ಳು ಗ್್ರಮದಲ್ಲೆ 
ನಡ�ಸ್ವುದ್ಗಿ ಹ್ಣಸಘಟಟಾ ಎಚ್.ಎ. ಗದಿದಗ�ೀಶ್ 
ತ್ಳಿಸಿದರ್. 

ತರಳಬ್ಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ�ೀಂದ್ರದ 
ಬಸವನಗೌಡ, ನಗ� ಭ್ಷಣಕ್ತ್್ಥ ಡ್. 
ಇಂದ್ಮತ್ ಸ್ಲ್ಮಠ, ಟ್.ಎಸ್. ರ್ಜಶ�ೀಖರ್ 
ಇತರರ್ ಮ್ತನ್ಡಿದರ್. ನ್್ಯಮತ್ ತ್ಲೊಲೆಕ್ 
ಸ್ಧ್ ಲ್ಂಗ್ರತ ಸಮ್ಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ, 
ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ ತ್ಲೊಲೆಕ್ ಸ್ಧ್ ಲ್ಂಗ್ರತ 
ಸಮ್ಜದ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಲಂಬಿ ಹ್ಲ�ೀಶಪ್ಪ, 
ಜಿಲ್ಲೆ ಕಸ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವ್ಮದ�ೀವಪ್ಪ, ಡಿ.ಎಸ್. 
ಪ್ರದಿೀಪ್ ಗೌಡ, ಟ್.ಎಸ್. ಸ�ೊೀಮಶ�ೀಖರಪ್ಪ 
ಹ್ಗೊ ಇತರರ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರ್.

ಅಡಿಕ� ಎಲ�ಚ್ಕ�ಕಾ ರ�ೊೀಗ ಬ್ಧ� 
ನ್ರಂತ್ರಣಕ�ಕಾ ಸಹ್ರಧನ

ಬ�ಂಗಳೂರ್, ಸ�. 16 - ಮಲ�ನ್ಡಿನ ಕ�ಲವು 
ಭ್ಗಗಳಲ್ಲೆ, ರ�ೈತರ ಬ�ನ�ನಾಲ್ಬ್ಗಿರ್ವ ಅಡಿಕ� ಬ�ಳ�ಗ�  
ಎಲ� ಚ್ಕ�ಕಾ ರ�ೊೀಗ ಬ್ಧ� ಕ್ಣಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ, ರ�ೈತ 
ಸಮ್ದ್ರದಲ್ಲೆ ಆತಂಕದ ಛ್ಯೆ ಮೊಡಿದ�.

ಈ ಹಿನ�ನಾಲ�ರಲ್ಲೆ, ರ್ಜ್ಯ ಅಡಿಕ� ಟ್ಸ್ಕಾ ಫೀಸ್್ಥ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊ ಆದ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನ�ೀಂದ್ರ 
ಹ್ಗೊ ತ�ೊೀಟಗ್ರಿಕ್ ಸಚಿವ ಮ್ನ್ರತನಾ ರವರ್, 
ಇಂದ್ ತ�ೊೀಟಗ್ರಿಕ್ ಹಿರಿರ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಸಭ� ನಡ�ಸಿ ರ�ೊೀಗ ನ್ರಂತ್ರಣದ ಬಗ�ಗು ವಿಸ್ತಿರವ್ಗಿ 
ಚಚಿ್ಥಸಿದರ್.

ರ�ೊೀಗ ಬ್ಧ�ಯಿಂದ ಹ್ನ್ ಅನ್ಭವಿಸಿದ 
ರ�ೈತರಿಗ�, ಆರ್್ಥಕ ಪರಿಹ್ರ ಒದಗಿಸ್ವ ಬಗ�ಗುರೊ 
ಸಭ�ರಲ್ಲೆ ಚಚಿ್ಥಸಲ್ಯಿತ್.

ಎಲ� ಚ್ಕಿಕಾ ರ�ೊೀಗವನ್ನಾ ಹತ�ೊೀಟ್ಗ� ತರ್ವ 
ಬಗ�ಗು, ರ�ೈತರಿಗ�, ಉಚಿತವ್ಗಿ ಔಷಧಿ ಹ್ಗೊ 
ಸ್ಧ್ರಿತ ಧ�ೊೀಟ್ರನ್ನಾ ಒದಗಿಸ್ವ ಬಗ�ಗು 

ಅಧಿಕ್ರಿಗಳಿಗ� ನ್ದ�ೀ್ಥಶನ ನ್ೀಡ್ವುದ್ಗಿ ಸಚಿವ 
ಮ್ನ್ರತನಾ ತ್ಳಿಸಿದರ್. ಎಷ್ಟಾ ಪ್ರಮ್ಣದಲ್ಲೆ ಅಡಿಕ� 
ಬ�ಳ� ಎಲ� ಚ್ಕಿಕಾ ರ�ೊೀಗದಿಂದ್ಗಿ ಹ್ನ್ಯ್ಗಿದ� 
ಎಂಬ್ದರ ಬಗ�ಗು ಸಮೀಕ್್ಷ ಕ್ರ್ಥ ನಡ�ಸ್ವ 
ಬಗ�ಗುರೊ ನ್ಧ್ಥರಿಸಲ್ಯಿತ್.

ಎಲ�ಚ್ಕಿಕಾ ರ�ೊೀಗ ಬ್ಧ�ರ ತ್ೀವ್ರತ�ರ ಬಗ�ಗು  
ಪ್ರಸ್ತಿಪಿಸಿದ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ್, ತಕ್ಷಣವ�ೀ ರ�ೊೀಗವನ್ನಾ 
ಹತ�ೊೀಟ್ಗ� ತರಲ್ ಅನ್ಕೊಲವ್ಗ್ವಂತ�, ರ�ೈತರಿಗ� 
ಉಚಿತವ್ಗಿ ಔಷಧಿ ಹ್ಗೊ ಇತರ� ಸಹ್ರವನ್ನಾ 
ಸಕ್್ಥರದಿಂದ ನ್ೀಡಲ್ಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಸಚಿವರ್ 
ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ಬಂದರ್ ಹ್ಗೊ ಮೀನ್ಗ್ರಿಕ್ ಸಚಿವ ಶಿ್ರೀ 
ಎಸ್ ಅಂಗ್ರ ಹ್ಗೊ, ತ�ೊೀಟಗ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಖ� 
ಪ್ರಧ್ನ ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ಶಿ್ರೀ ರ್ಜ�ೀಂದ್ರ ಕ್ಮ್ರ್ 
ಕಟ್ರಿರ ಹ್ಗೊ ಇತರ� ಹಿರಿರ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರ್.

ಮಲ�ೀಬ�ನೊನಾರ್, ಸ�.16- ಭ್ನ್ವಳಿಳು 
ಗ್್ರಮದಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ರವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ�ೀರಿಯ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿ ಡ್.ನಟರ್ಜ್, ತ್ಲೊಲೆಕ್ ಹಿರಿರ 
ಆರ�ೊೀಗ್ಯ ನ್ರಿೀಕ್ಷಣ್ಧಿಕ್ರಿ ಎಂ.ಉಮ್ಮಣ್ಣ, 
ಪ್್ರರಮಕ ಆರ�ೊೀಗ್ಯ ಕ�ೀಂದ್ರದ ವ�ೈದ್್ಯಧಿಕ್ರಿ ಡ್. 
ತ್ಪ�್ಪೀಸ್್ವಮ ಅವರ್ ಲ್ವ್್ಥ ಸಮೀಕ�್ಷರನ್ನಾ 
ಪರಿಶಿೀಲ್ಸಿದರ್. ಮನ�ಗಳಲ್ಲೆ ತ�ೊಟ್ಟಾ, ಡ್ರಮ್ ಗಳಲ್ಲೆ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ವ ನ್ೀರಿನಲ್ಲೆ ಲ್ವ್್ಥ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ್ಗಿ 
ಅದ್ ಕಚ್್ಚವುದರಿಂದ ಮಲ�ೀರಿಯ್ ಇತ್್ಯದಿ 
ಕ್ಯಿಲ�ಗಳು ಬರ್ತತಿವ� ಎಂದ್ ಗ್್ರಮಸಥೆರಲ್ಲೆ 
ಅರಿವು ಮೊಡಿಸಿದರ್.

ಭಾನುವಳಿಳಯಲ್ಲೆ ಲಾವಾನಾ 
ಸಮಿೇಕೆ್ಷ ಪರಿಶಿೇಲರೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 25.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ವೆಚ್ಚದ ಸಾಧರಾ ಸಲಕರಣೆರಳ ವಿತರಣೆ

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�.16- ದಿವ್್ಯಂಗ ವ್ಯಕಿತಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಬಲ್ೀಕರಣ 
ಪ್್ರದ�ೀಶಿಕ ಕ�ೀಂದ್ರ ಕಟಟಾಡ ಇವರ ಆಶ್ರರದಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಧಿಕ್ರಿ ಕಚ�ೀರಿರ 
ತ್ಂಗಭದ್್ರ ಸಭ್ಂಗಣದಲ್ಲೆ ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕ್್ಥರದ ಅಡಿಪ್ ಯೀಜನ�ರಡಿ 
ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ರ ಸ್ಧನ ಸಲಕರಣ�ಗಳ ವಿತರಣ್ ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮವನ್ನಾ ನ್ಳ� 
ದಿನ್ಂಕ 17ರ ಶನ್ವ್ರ ಹಮ್ಮಕ�ೊಳಳುಲ್ಗಿದ� ಎಂದ್ ಸಿಆರ್ ಸಿ ನ್ದ�ೀ್ಥಶಕ 
ಡ್.ಉಮ್ಶಂಕರ ಮೊೀಹಂತ್ ಪತ್್ರಕ್ಗ�ೊೀಷಿಠಿರಲ್ಲೆ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ಸಲಕರಣ�ಗಳ ವಿತರಣ್ ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 9.30ರಿಂದ ಸಂಜ� 
5ರವರ�ಗ� ನಡ�ರಲ್ದ�. ಬ�ಳಿಗ�ಗು 11.30ಕ�ಕಾ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ�ದೀಶ್ವರ ಅವರ್ 
ಸಮ್ರಂಭ ಉದ್ಘಾಟ್ಸಲ್ದ್ದರ�. ಮ್ಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳ್ಗಿ ಶ್ಸಕರ್ಗಳ್ದ ಪ್ರ.
ಲ್ಂಗಣ್ಣ, ಶ್ಮನೊರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎ. ರವಿೀಂದ್ರನ್ಥ್, ಜಿಲ್ಲೆಧಿಕ್ರಿ 
ಶಿವ್ನಂದ ಕ್ಪಸಿ, ಎಸಿ್ಪ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್, ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಡ್.ಎ. ಚನನಾಪ್ಪ, 
ಪ್ಲ್ಕ� ಆರ್ಕತಿ ವಿಶ್ವನ್ರ ಮ್ದಜಿಜಿ ಆಗಮಸಲ್ದ್ದರ� ಎಂದ್ ಹ�ೀಳಿದರ್.

25.70 ಲಕ್ಷ ರೊ. ವ�ಚ್ಚದ 257 ಸಹ್ರಕ ಸ್ಧನಗಳನ್ನಾ 
ಫಲ್ನ್ಭವಿಗಳಗ� ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲೆ ವಿತರಿಸಲ್ಗ್ತ್ತಿದ್ದ, ಸ್ಮ್ರ್ 600 
ಜನರ್ ಭ್ಗವಹಿಸ್ವ ನ್ರಿೀಕ�್ಷ ಇದ� ಎಂದ್ ಹ�ೀಳಿದರ್. ಪತ್್ರಕ್ಗ�ೊೀಷಿಠಿರಲ್ಲೆ 
ಕನಗ ಸಭ್ಪತ್, ಕ�.ಜ್ಞಾನವ�ೀಲ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರ್.

ನವದ�ಹಲ್, ಸ�. 16 – ಚಿೀನ್ ನ್ರಂತ್್ರತ ಹೊಡಿಕ� 
ಆಪ್ ಗಳನ್ನಾ ನ್ವ್ಥಹಿಸ್ತ್ತಿದದ ಕಂಪನ್ಗಳ ಮೀಲ� ದ್ಳಿ 
ನಡ�ಸಿದ ನಂತರ, ವ್್ಯಪ್ರಿ ಪ್ವತ್ ಖ್ತ�ಗಳಲ್ಲೆದದ 46.67 
ಕ�ೊೀಟ್ ರೊ.ಗಳನ್ನಾ ಜಪಿತಿ ಮ್ಡಿರ್ವುದ್ಗಿ ಜ್ರಿ 
ನ್ದ�ೀ್ಥಶನ್ಲರ ತ್ಳಿಸಿದ�.

ರ�ೀಜರ್ ಪ�ೀ, ಪ�ೀಟ್ಎಂ, ಕ್್ಯಶ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಗೊ ಈಸ್ ಬಜ್ 
ಕಂಪನ್ಗಳಲ್ಲೆರ್ವ ಹಣವನ್ನಾ ಜಪಿತಿ ಮ್ಡಲ್ಗಿದ�. ಈ 
ತ್ಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ರ�ೀಜರ್ ಪ�ೀ, ಪ�ೀಟ್ಎಂ ಹ್ಗೊ 
ಕ್್ಯಶ್ ಫ್ರೀ ಕಂಪನ್ಗಳ ತ್ಣಗಳ ಮೀಲ� ಜ್ರಿ 
ನ್ದ�ೀ್ಥಶನ್ವಲರ ದ್ಳಿ ನಡ�ಸಿತ್ತಿ. 

ನಂತರ ಚಿೀನ್ದ ವ್ಯಕಿತಿಗಳ ನ್ರಂತ್ರಣದಲ್ಲೆದದ 
ಕಂಪನ್ಗಳ ಮೀಲ� ದ್ಳಿ ನಡ�ಸಿ, ಅವುಗಳ ಖ್ತ�ಗಳಲ್ಲೆದದ 17 
ಕ�ೊೀಟ್ ರೊ. ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲ್ಗಿತ್ತಿ.

ಚಿೇರಾ ಆಪ್ : 46.67 
ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಜಪ್ತ

ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪನಿರಳ ಬೆಂಡವಾಳ, 
ವಹಿವಾಟು ಮಿತ್ ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದ�ಹಲ್, ಸ�. 16 – ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕ್್ಥರ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನ್ಗಳ ವ್್ಯಖ್್ಯನ 
ವನ್ನಾ ಬದಲ್ಸಿದ� ಹ್ಗೊ ಅವುಗಳು ಪ್ಲ್ಸಬ�ೀಕ್ದ ನ್ರಮಗಳನ್ನಾ 
ಸಡಿಲ್ಸಿದ�. ಸಣ್ಣ ಕಂಪನ್ಗಳ ವ್್ಯಪಿತಿಗ� ಬರಲ್ ಇದದ ಬಂಡವ್ಳದ 
ಮತ್ರನ್ನಾ ಈಗಿರ್ವ 2 ಕ�ೊೀಟ್ ರೊ.ಗಳಿಂದ 4 ಕ�ೊೀಟ್ ರೊ.ಗಳಿಗ� 
ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ಗಿದ�. ಇದ�ೀ ವ�ೀಳ� ವಹಿವ್ಟ್ ಮತ್ರನ್ನಾ 20 ಕ�ೊೀಟ್ 
ರೊ.ಗಳಿಂದ 40 ಕ�ೊೀಟ್ ರೊ.ಗಳಿಗ� ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ಗಿದ�. ಇದರಿಂದ್ಗಿ 
ಇನನಾಷ್ಟಾ ಕಂಪನ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನ್ಗಳ ವ್್ಯಖ್್ಯನಕ�ಕಾ ಒಳಪಡಲ್ವ�.

ಜರಳೂರು : ಟೆೆಂಡರ್ ಸೆಂಬೆಂಧ ಬೆಸಾ್ಕೆಂ  
ಅಧಕಾರಿರಳು - ರುತ್್ತಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಕಿತಾ್ತಟ

ಜಗಳೂರ್,ಸ�.16- ಗಂಗ್ ಕಲ್್ಯಣ ಯೀಜನ� 
ಮತ್ತಿ ಬ�ಳಕ್ ಯೀಜನ� ಕ್ಮಗ್ರಿ  ಟ�ಂಡರ್ 
ವಿಷರದಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆನ ಸಹ್ರಕ ಕ್ರ್ಥಪ್ಲಕ 
ಅಭಿರಂತರ ಗಿರಿೀಶ್ ನ್ರಕ್ ಮತ್ತಿ ತ್ಲೊಲೆಕಿನ 
ಕ�ಪಿಟ್ಸಿಎಲ್ ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರ ನಡ್ವ�   ಕಿತ್ತಿಟ ನಡ�ದ್ 
ಕ�ೈ ಕ�ೈ ಮಲ್ಯಿಸ್ವ ಹಂತಕ�ಕಾ ತಲ್ಪಿತ್ತಿ.

ಗಂಗ್ ಕಲ್್ಯಣ ಯೀಜನ�ಗ� ಆಯೆಕಾಯ್ದ 
ಫಲ್ನ್ಭವಿಗಳ ಜಮೀನ್ನಲ್ಲೆ ವಿದ್್ಯತ್ ಕಂಬಗಳ 
ಅಳವಡಿಕ� ಸ�ೀರಿದಂತ�, ಇತರ� ಕ್ಮಗ್ರಿಗ� ಹ್ಗೊ 
ಬ�ಳಕ್ ಯೀಜನ� ಅಡಿ ಸ್ಮ್ರ್ 25 ಲಕ್ಷ ಅನ್ದ್ನ 
ಬಿಡ್ಗಡ�ಯ್ಗಿದ�. ಬ�ಸ್ಕಾಂ  ಎಇಇ ಅವರ್ ಸಥೆಳಿೀರ 
ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರಿಗ� ಮ್ಹಿತ್ರನ್ನಾ ನ್ೀಡದ� ಬ�ೀರ� 
ತ್ಲೊಕಿನ ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರಿಗ� ಕ್ಮಗ್ರಿ ನ್ೀಡಲ್ 
ಮ್ಂದ್ಗಿರ್ವುದಕ�ಕಾ ಸಥೆಳಿೀರ ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರ್ ಬ�ಸ್ಕಾಂ 
ಕಛ�ೀರಿರಲ್ಲೆ ತ್ೀವ್ರ ಆಕ�ೊ್ರೀಶ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರ್.

ಸಕ್್ಥರದ ಆದ�ೀಶದ ಅನ್ವರ ಕ�ಪಿಟ್ಸಿಎಲ್ ನಲ್ಲೆ 
ಒಂದರಿಂದ ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಒಳಗಿನ ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳನ್ನಾ  
ಸಥೆಳಿರ ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರಿಗ�ೀ ನ್ೀಡಬ�ೀಕ�ಂಬ ಆದ�ೀಶ 
ವಿದದರೊ ಸಹ ಸಕ್್ಥರದ ಆದ�ೀಶವನ್ನಾ ಉಲಲೆಂಘಿಸಿ 
ಸಥೆಳಿೀರರ್ ಅಲಲೆದ ದ್ವಣಗ�ರ� ತ್ಲೊಲೆಕಿನ ಗ್ತ್ತಿಗ� 
ದ್ರರಿಗ� 83 ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳನ್ನಾ ನ್ೀಡಲ್ ಮ್ಂದ್ಗಿ 

ದ್ದರ� ಎಂದ್ ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರ್ ಆರ�ೊೀಪಿಸಿದರ್.
ಇಲ್ಖ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟಟಾ ಕ�ಲಸಗಳನ್ನಾ 

ಸಥೆಳಿರ ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರ�ೀ ನ್ವ್ಥಹಿಸ್ತ್ತಿರ�. ತ್ಲೊಲೆಕಿನಲ್ಲೆ 
ಸ್ಮ್ರ್ 22 ಅಧಿಕೃತ ಕ�ಪಿಟ್ಸಿಎಲ್ ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರ್ 
ಇದ್ದರ�. ಆದರ�  ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರಿಗ�ೀ ಗಮನಕ�ಕಾ ತರದ� 
ಎಲ್ಲೆ ಕ್ಮಗ್ರಿಗಳನ್ನಾ  ಒಬ್ಬರಿಗ� ನ್ೀಡ್ವುದ್ ಎಷ್ಟಾ 
ಸರಿ  ? ಎಂದ್ ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರ್ ಪ್ರಶಿನಾಸಿದರ್. 
ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರ ಒತತಿಡಕ�ಕಾ ಮಣಿದ ಎಇಇ ಸಥೆಳಿೀರ 
ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರಿಗ�ೀ ಕ್ಮಗ್ರಿ ನ್ೀಡಲ್ ಸಮ್ಮತ್ಸಿದರ್.      
ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಭ್ಶ್ಚಂದ್ರ, ಹಿರಿರ 
ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ವುಲ್ಲೆ, 
ರ್ದ್ರಮ್ನ್ರಪ್ಪ, ಟ್.ಸ್ಭ್ನ್, ಸ್್ವಮ  ಸ�ೀರಿದಂತ� 
ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರ ಸಂಘದ  ಸದಸ್ಯರ್ ಇದದರ್.

ನರರದಲ್ಲೆ  
ಅಪರಿಚಿತನ ಶವ ಪತೆ್ತ

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�.16- 
ನಗರದ ವಿನ್ರಕ ವ�ೀ 
ಬಿ್ರಡ್ಜಿ  ಪಕಕಾದ ಶಿ್ರೀ ಕನನಾರ್ಯ 
ಸ್ಮಲ್  ಮ್ಂಭ್ಗದಲ್ಲೆ 
ಸ್ಮ್ರ್ 65 ವಷ್ಥ 

ವರಸಿಸಿನ ವ್ಯಕಿತಿಯವ್ಥ ಮೃತಪಟ್ಟಾದ್ದ, ಆತ 
ನನ್ನಾ ಸಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತ�್ರರ ಶವ್ಗ್ರದಲ್ಲೆ ಇಡ 
ಲ್ಗಿದ�. ಆತ ಯ್ವುದ�ೊೀ ಕ್ಯಿಲ�ಯಿಂದ 
ಮೃತಪಟ್ಟಾರಬಹ್ದ್.  ಸ್ಧ್ರಣ ಮೈಕಟ್ಟಾ 
ಹ�ೊಂದಿರ್ವ ಈತ,  ಕ�ಂಪು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ 2 
ಶರ್್ಥ , ಚ�ಕ್ಸಿ  ಪಂಚ�, ಧರಿಸಿದ್ದನ�. 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಾವರ್  ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ. ಆರ್ .ಎಂ.ಸಿ. 
ಯ್ಡ್್ಥ  ಪಲ್ೀಸ್  ಠ್ಣ� (94808 
03248) ಗ� ಸಂಪಕಿ್ಥಸಬಹ್ದ್.

ಹರಪನಹಳಿಳು, ಸ�.16- ಕಳ�ದ ನ್ಲ್ಕಾ 
ವಷ್ಥಗಳಿಂದ 1,400 ಕ�ೊೀಟ್ ಅನ್ದ್ನ 
ತರ್ವ ಮೊಲಕ ರಸ�ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�ೊೀಗ್ಯ 
ಸ�ೀರಿದಂತ� ಕ�್ಷೀತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಗ� 
ಶ್ರಮಸಿದ�ದೀನ� ಮ್ಂದ�ರೊ ಕೊಡ ಕ�್ಷೀತ್ರವನ್ನಾ 
ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸ್ವ ಗ್ರಿ ಹ�ೊಂದಿದ�ದೀನ� ಎಂದ್  
ಶ್ಸಕ ಜಿ.ಕರ್ಣ್ಕರ ರ�ಡಿ್ಡ ಹ�ೀಳಿದರ್.  

ತ್ಲೊಲೆಕಿನ ಬ್ಗಳಿ ಗ್್ರಮದ ಕಲ�ಲೆೀಶ್ವರ 
ದ�ೀವಸ್ಥೆನದಿಂದ ಕ�ೊೀಡಿಹಳಿಳು ಕ್್ಯಂಪ್ ವರ�ಗಿನ 
ಸ್ಮ್ರ್ 1.50 ಕ�ೊೀಟ್ ರೊ. ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲೆ ರಸ�ತಿ 
ಅಬಿವೃದಿಧಗ� ಚ್ಲನ� ನ್ೀಡಿ ನಂತರ 
ನಂದಿಬ�ೀವೂರ್ ಗ್್ರಮದಲ್ಲೆ  ನಂದಿ 
ಬ�ೀವೂರಿನ್ಂದ ಅಡವಿಮಲಲೆನಕ�ೀರಿ ರಸ�ತಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಗ� 4.50 ಕ�ೊೀಟ್ ರೊ.ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲೆ 
ಸ್ಮ್ರ್ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ರಸ�ತಿಗ� ಭೊಮ ಪೂಜ� 
ನ�ರವ�ೀರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ್ ಮ್ತನ್ಡಿದರ್.

2008 ರಲ್ಲೆ ನ್ನ್ ಸಚಿವನ್ಗಿದದ ಸಂದ 
ಭ್ಥದಲ್ಲೆ ತ್ಲೊಲೆಕಿನ ಕ�ರ�ಗಳಿಗ� ನದಿಯಿಂದ ನ್ೀರ್ 
ತ್ಂಬಿಸ್ವ ಯೀಜನ�ಗ� ಚ್ಲನ� ನ್ೀಡಿದ�ದ, ನಂತರ 

ನಮ್ಮ ಸಕ್್ಥರದ ಅವಧಿ ಮ್ಗಿದ್ ಕ್ಂಗ�್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷದವರ್ ಅಧಿಕ್ರಕ�ಕಾ ಬಂದ್ ಈ ಕ್ಮಗ್ರಿಗ� 
ಅಡಿಗಲ್ಲೆ ಹ್ಕಿದದರ್.  ಆದರ� ಕ್ಮಗ್ರಿ 
ಪೂಣ್ಥಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಅವರ ಅವಧಿರಲ್ಲೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  
ಈ ಕ್ಮಗ್ರಿ ಪೂಣ್ಥಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಪುನಃ ನ್ವ�ೀ 
ಅಧಿಕ್ರಕ�ಕಾ ಬರಬ�ೀಕ್ಯಿತ್. ಈಗ್ಗಲ�ೀ 
ಕ್ಮಗ್ರಿ ಪೂಣ್ಥಗ�ೊಂಡಿದ ದ್, ಆ ಭ್ಗದಲ್ಲೆ 
ರ�ೈತರ ಪರಿಹ್ರ ವಿಚ್ರದಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವ್ಯಿತ್. 
ಇನ್ನಾ 2 ತ್ಂಗಳ ಒಳಗ� ಮ್ಖ್ಯಮಂತ್್ರರವರನ್ನಾ 

ಕರ�ಯಿಸಿ ಲ�ೊೀಕ್ಪ್ಥಣ� ಗ�ೊಳಿಸಲ್ಗ್ವುದ್ 
ಎಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದರ್. 

ಗ್್ರಮ ಪಂಚ್ಯಿತಿ ಪ್ರಭ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ�್ಷ ಲಕಿ್ಷ್ೀ 
ಚಂದ್ರಶ�ೀಖರ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ನಂದಿಬ�ೀವೂರ್ 
ಗ್್ರಮ ಪಂಚ್ಯಿತ್ ವ್್ಯಪಿತಿ ದ�ೊಡ್ಡದ್ಗಿದ್ದ,  
ರಸ�ತಿ, ನ್ೀರ್, ಚರಂಡಿ, ಆಶ್ರರ ಮನ�ಗಳು  
ಸ�ೀರಿದಂತ� ಇ ಗ್್ರಮ ಪಂಚ್ಯಿತ್ರ ಸಮಗ್ರ 
ಅಭಿವೃದಿದಗ� ಶ್ಸಕರ್ ಶ್ರಮಸಬ�ೀಕ್ ಎಂದರ್. 

ಗ್್ರಮದ ಹಿರಿರ ಮ್ಖಂಡ 

ಕ�ೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ, ಸ್ರ�ೀಶ್  ಶ್ಸಿತಿ್ರ, ಕಣವಿಹಳಿಳು 
ಮಂಜ್ನ್ರ, ಮ್ತನ್ಡಿದರ್. 

ಈ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲೆ ಗ್್ರ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರ್ದ 
ಅಕಕಾಮ್ಮ, ಚನನಾಮಲ್ಲೆಕ್ಜ್್ಥನ್, ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರ 
ರ್ದ ಬಿ.ಮಂಜ್ನ್ರ, ಬಿ.ಸಂಪತ್ ಕ್ಮ್ರ್, 
ಎಪಿಎಂಸಿ ಮ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ�ೊೀಕ್, ರ್.ಕ� 
ಗ್ರ್ಬಸವರ್ಜ್, ಡಿ.ರ್ಜಪ್ಪ, ಚಿಗಟ�ೀರಿ 
ನ್ರಪ್ಪ, ಎ.ಮಂಜ್ನ್ರ, ಮಲಲೆಪ್ಪ, 
ಮ್ಖಂಡರ್ದ ಆರ್.ಲ�ೊೀಕ�ೀಶ್, ಬ್ಗಳಿ 
ಕ�ೊಟ�್ರೀಶಪ್ಪ, ಎಂ.ಮಲ�ಲೆೀಶ್, ರ್.ಪಿ.
ನ್ಗರ್ಜ, ವಕಿೀಲರ್ದ ಕ�ಂಗಳಿಳು ಪ್ರಕ್ಶ್, 
ರ�ೀವಣಸಿದದಪ್ಪ, ಶಿವ್ನಂದ್, ಪ್ಲ್ಕ್ಷಪ್ಪ, 
ರ್ಮನಗೌಡ, ಸ�ೀರಿದಂತ� ಮತ್ತಿತರರ್ ಇದದರ್.

ಹರಪನಹಳಿಳು ತ್ಲೊಲೆಕಿನ 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಕ್ರಿತಂತ�  

ಶ್ಸಕ ಕ�. ಕರ್ಣ್ಕರ ರ�ಡಿ್ಡ

1400 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ನಲ್ಲೆ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಸಮರ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಎಸೆಸೆಸೆಸೆೆಂ 
ಸೆ್ಕೇಟಿೆಂಗ್ ಟೊ್ರೇಫಿ ಪೆಂದಾ್ಯವಳಿ 

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�. 16 - ಮ್ಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲೆಕ್ಜ್ಥನ್  ಅವರ 55ನ�ೀ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಪ್ರರ್ಕತಿ ನ್ಡಿದ್ದ 
ದಿನ್ಂಕ 18ರಂದ್ ನಗರದ ಎಂಸಿಸಿ `ಬಿ' ಬ್ಲೆಕ್ ನ ಈಜ್ಕ�ೊಳ 
ಹಿಂಭ್ಗದಲ್ಲೆನ ಸ�ಕಾೀಟ್ಂಗ್ ತರಬ�ೀತ್ ಕ�ೀಂದ್ರದಲ್ಲೆ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲೆಕ್ಜ್್ಥನ್ ಸ�ಕಾೀಟ್ಂಗ್ ಟ�ೊ್ರೀಫ ಪಂದ್್ಯವಳಿ ನಡ�ರಲ್ದ�.

ನಗರ ಪ್ಲ್ಕ� ವಿರ�ೊೀಧ ಪಕ್ಷದ ನ್ರಕ ಗಡಿಗ್ಡ್ಳ್ 
ಮಂಜ್ನ್ಥ್ ಪ್್ರಯೀಜಕತ್ವದಲ್ಲೆ ನೊ್ಯ ದ್ವಣಗ�ರ� ಡಿಸಿಟಾ್ರಕ್ಟಾ  
ರ�ೊೀಲ್ ಸ�ಕಾೀಟ್ಂಗ್ ಅಸ�ೊೀಸಿಯೆೀಷನ್ ವತ್ಯಿಂದ ಈ ಸ್ಪಧ�್ಥ 
ಏಪ್ಥಡಿಸಲ್ಗಿದ್ದ, ಮಕಕಾಳಿಗ� ಸ�ಕಾೀಟ್ಂಗ್ ರಿಲ� ಹ್ಗೊ ಸ�ಕಾೀಟ್ಂಗ್ 
ರ�ೊೀಲ್ ಬ್ಲ್ ಸ್ಪಧ�್ಥ ನಡ�ರಲ್ದ್ದ, 4 ರಿಂದ 16ವಷ್ಥದ�ೊಳಗಿನ 
ಮಕಕಾಳು ಪಂದ್್ಯವಳಿರಲ್ಲೆ ಪ್ಲ�ೊಗುಳಳುಬಹ್ದ್. 

ನ್ಳ� ಭ್ನ್ವ್ರ ಸಂಜ� 5 ರಿಂದ 7.30ರವರ�ಗ� ಸ್ಪಧ�್ಥ 
ನಡ�ರಲ್ದ್ದ, ಅಂದ್ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 10 ರಿಂದ ನ�ೊೀಂದಣಿ ಕ್ರ್ಥ 
ಪ್್ರರಂಭವ್ಗಲ್ದ�. ಪಂದ್್ಯವಳಿರಲ್ಲೆ ವಿಜ�ೀತರ್ದವರಿಗ� ಟ�ೊ್ರೀಫ, 
ಸಟ್್ಥಫಕ�ೀರ್, ಮಡಲ್ ನ್ೀಡಲ್ಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ 
ಅಸ�ೊೀಸಿಯೆೀಷನ್ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣ�ೀಶ್ ಶ್ಮನೊರ್ 
(8722605443) ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು - ರಾಳೆ 
ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಮಾ್ಯಟ್ 
ಕಬಡಿಡಿ ಪೆಂದಾ್ಯವಳಿ

ಪ್ರಧ್ನ್ ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರ 72 ನ�ೀ ಜನ್ಮ 
ದಿನದ ಅಂಗವ್ಗಿ ಬಿಜ�ಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರ�ೈತ ಮೊೀಚ್್ಥ 
ವತ್ಯಿಂದ ಪ್ರರಮ ಬ್ರಿಗ� ಹ�ೈಸೊಕಾಲ್ ಮೈದ್ನದಲ್ಲೆ 
ಇಂದ್ ಮತ್ತಿ ನ್ಳ� ಹ�ೊನಲ್ ಬ�ಳಕಿನ ಕಬಡಿ್ಡ 
ಪಂದ್್ಯವಳಿ ನಡ�ರಲ್ದ�.

ಇಂದ್ ಸಂಜ� 6 ಗಂಟ�ಗ� ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ�ದೀಶ್ವರ 
ಪಂದ್್ಯವಳಿ ಉದ್ಘಾಟ್ಸ್ವರ್. ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೀಂದ್ರನ್ಥ್,  ಹನಗವ್ಡಿ ವಿೀರ�ೀಶ್, ಬಿ.ಎಸ್. 
ಜಗದಿೀಶ್ ಮತ್ತಿತರರ್ ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ದ್ದರ� ಎಂದ್ 
ಜಿಲ್ಲೆಧ್ಯಕ್ಷ ಲ�ೊೀಕಿಕ�ರ� ನ್ಗರ್ಜ್ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ನ್ಳ� ದಿನ್ಂಕ 18 ರಂದ್ ಸಂಜ� 7 ಗಂಟ�ಗ� 
ಪಂದ್್ಯವಳಿರ ಸಮ್ರ�ೊೀಪ ಸಮ್ರಂಭ 
ನಡ�ರಲ್ದ�. 

ಕನ್್ಥಟಕ ರ್ಜ್ಯ ರ�ೈತ ಮೊೀಚ್್ಥ ರ್ಜ್್ಯಧ್ಯಕ್ಷ 
ಈರಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ, ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ಪ್ಲ್ಕ್ಷಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ 
ಪ್ಟ್ೀಲ್ ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ದ್ದರ�.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ವಿಜಾಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರಾನಾಗಾರ
ಶ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಸ್ಕ್ಷರತ್ ಇಲ್ಖ�, ಕನ್್ಥ 

ಟಕ ರ್ಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್, ಅಸ�ೊೀಸಿಯೆೀಟ�ಡ್ 
ಮ್್ಯನ�ೀಜ್ ಮಂರ್ ಆಫ್ ಸೊಕಾಲ್ಸಿ, ರ್ರಲ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟ್ 
ಆಫ್ ಕ�ಮಸಿಟಾ್ರ ಇವರ್ಗಳ ಸಂರ್ಕ್ತಿಶ್ರರದಲ್ಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ರ್ಥಗ್ರ ಇಂದ್ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 9.45 ಕ�ಕಾ ಸಪತಿಗಿರಿ 
ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂವ್ಥ ಕ್ಲ�ೀಜಿನಲ್ಲೆ ನಡ�ರಲ್ದ�.

ಡಿಎಎಂಎಸ್ ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಲ್. ಪ್ರಭ್ಕರ್ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸ್ವರ್. ಡಿಡಿಪಿಐ ಜಿ.ಆರ್. ತ್ಪ�್ಪೀಶಪ್ಪ 
ಉದ್ಘಾಟ್ಸಲ್ದ್ದರ�.

ಮ್ಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳ್ಗಿ ಕರ್ವಿಪ ಗೌರವ್ಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡ್.ಜಿ.ಬಿ. ರ್ಜ್, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕಿ ಆರ್.
ಬಿ. ವಸಂತಕ್ಮ್ರಿ, ಡಿಎಎಂಎಸ್ ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ 
ಶಿ್ರೀರ್ಮಮೊತ್್ಥ, ಟ್ೀಚರ್ ಡ�ವಲಪರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಭ್, 
ಕರಿೀಮ್ ಅಂಜ್ಮ್ ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ದ್ದರ�.

ರೆೈಲೆವಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿೆಂದ 
ಉತ್ಪನ್ನ ಯೇಜರೆ ಜಾರಿ

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�. 16-  ರ�ೈಲ�್ವ ಸಚಿವ್ಲರವು `ಒಂದ್ 
ನ್ಲ್ದಣ, ಒಂದ್ ಉತ್ಪನನಾ' ಯೀಜನ�ರನ್ನಾ ಜ್ರಿಗ� 
ತಂದಿದ�. ರ�ೈಲ�್ವ ನ್ಲ್ದಣಗಳಲ್ಲೆ ಸಥೆಳಿೀರ ಉತ್ಪನನಾಗಳಿಗ� 
ಮ್ರ್ಕಟ�ಟಾ ಒದಗಿಸ್ವ ಗ್ರಿ ಹ�ೊಂದಲ್ಗಿದ� ಎಂದ್ 
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ�ದೀಶ್ವರ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ಸಮ್ಜದ ದ್ಬ್ಥಲ ವಗ್ಥದ ಜನರಿಗ� ಹ�ಚ್್ಚವರಿ 
ಆದ್ರದ ಅವಕ್ಶಗಳನ್ನಾ ಒದಗಿಸ್ವ ಆಶರವನ್ನಾ ಈ ಯೀಜನ� 
ಹ�ೊಂದಿದ�. 2022-23 ನ�ೀ ಸ್ಲ್ನ ಬಜ�ರ್ ನಲ್ಲೆ ಘ�ೊೀಷಣ� ಮ್ಡಿದಂತ� 
`ವೀಕಲ್ ಫ್ರ್ ಲ�ೊೀಕಲ್' ದೃಷಿಟಾರ ಅಡಿರಲ್ಲೆ ಜ್ರಿಗ�ೊಳಿಸಲ್ಗ್ತ್ತಿದ�.

ಈ ಯೀಜನ�ರಡಿ ಅಹ್ಥತ�ರನ್ನಾ, ಗ್ರ್ತ್ನ ಚಿೀಟ್ ಹ�ೊಂದಿರ್ವ 
ಸಥೆಳಿೀರ ಉತ್ಪನನಾ ತಯ್ರಕರ್ಗಳು ಕರಕ್ಶಲ ವಸ್ತಿಗಳು, ಕ�ೈಮಗಗು ವಸ್ತಿಗಳು, 
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನಾಗಳು, ಖ್ದಿ ಉತ್ಪನನಾಗಳು, ಸ್ಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಉಡ್ಪುಗಳು, ಸಂಸಕಾ 
ರಿಸಿದ ಆಹ್ರ ಉತ್ಪನನಾಗಳನ್ನಾ ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಬಹ್ದ್ಗಿದ�. ಭೌಗ�ೊಳಿಕ 
ಸೊಚಕ ಹ�ೊಂದಿದ ಉತ್ಪನನಾಗಳಿಗ� ಆದ್ಯತ� ನ್ೀಡಲ್ಗ್ತತಿದ� ಎಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ದ�ೀಶದ ಆರದ 750 ರ�ೈಲ�್ವ ನ್ಲ್ದಣಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಯೀಜನ�ರನ್ನಾ 
ಅನ್ಷ್ಠಿನಗ�ೊಳಿಸಲ್ಗ್ತ್ತಿದ್ದ, ಮೈಸೊರ್ ವಿಭ್ಗದಡಿ ದ್ವಣಗ�ರ� ರ�ೈಲ�್ವ 
ನ್ಲ್ದಣ ಸ�ೀರಿ 10 ನ್ಲ ದ್ಣಗಳಲ್ಲೆ ಯೀಜನ� ಜ್ರಿಯ್ಗಲ್ದ�. ಅಕ�ೊಟಾೀಬರ್ 2 
ನ�ೀ ವ್ರದಲ್ಲೆ ಈ ಯೀಜನ� ಜ್ರಿಗ�ೊಳಳುಲ್ದ�. ಫಲ್ನ್ಭವಿಗಳಿಗ� 15 
ದಿನಗಳಿಂದ  ಗರಿಷಠಿ 30 ದಿನಗಳವರ�ಗ� ಈ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳಲ್ಲೆ ಅವರ ಉತ್ಪನನಾಗಳನ್ನಾ 
ಮ್ರಬಹ್ದ್ಗಿದ�. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ�ೀವಲ ವಿದ್್ಯತ್ ಶ್ಲಕಾ ಹ್ಗೊ 1000 
ರೊ.ಗಳನ್ನಾ ನ�ೊೀಂದಣಿ ಶ್ಲಕಾವ್ಗಿ ಫಲ್ನ್ಭವಿಗಳು ಪ್ವತ್ಸಬ�ೀಕ್ಗ್ತತಿದ� 
ಎಂದ್ ಮ್ಹಿತ್ ನ್ೀಡಿದ್ದರ�.

ಚೆಂದೆ್ರೇನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ  
ತಹಶಿೇಲಾ್ದರ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ

ದ್ವಣಗ�ರ� ತ್ಲೊಲೆಕಿನ   
ಚಂದ�್ರೀನಹಳಿಳು ಗ್್ರಮಕ�ಕಾ ತಹಶಿೀ 
ಲ್ದರ್ ಹ್ಗೊ ತ್ಲೊಲೆಕ್ ಮಟಟಾದ 
ಅಧಿಕ್ರಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಗ್್ರಮ ವ್ಸತಿವ್ಯ 
ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮ ಇಂದ್ ನಡ�ರಲ್ದ�. 

ಸ್ವ್ಥಜನ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಂದ್-
ಕ�ೊರತ�ಗಳನ್ನಾ ಪರಿಹರಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬ 
ಹ್ದ್ ಎಂದ್ ತಹಶಿೀಲ್ದರ್ 
ಬಸನಗೌಡ ಕ�ೊೀಟೊರ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.
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ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�. 16 - ಪ್ರತ್ಭ್ವಂತರ ಕ್ರಣದಿಂದ 
ನ್ಗರಿಕತ� ಬ�ಳ�ರಲ್ ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಿದ�. ಪ್ರತ್ಭ�ಗಳಿಂದ ವ�ೈಜ್ಞಾನ್ಕ 
ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗಳ್ಗಿವ�. ಪ್ರತ್ಭ�ಗಳಿಂದ ಆಧ್ನ್ಕ ಸಮ್ಜ ಉತತಿಮ 
ಜಿೀವನ ನಡ�ಸಲ್ ಸ್ಧ್ಯವ್ಗಿದ�. ಹಿೀಗ್ಗಿ ಪ್ರತ್ಭ�ಗಳನ್ನಾ 
ಪ್ರೀತ್ಸಿಹಿಸ್ವುದ್ ಅಭಿನಂದನ್ಹ್ಥ ಎಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಧಿಕ್ರಿ 
ಶಿವ್ನಂದ ಕ್ಪಶಿ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ಪದವಿ ಪೂವ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖ�� ಹ್ಗೊ ಜಿಲ್ಲೆ ಪದವಿ 
ಪೂವ್ಥ ಕ್ಲ�ೀಜ್ಗಳ ಪ್್ರಚ್ರ್ಥರ ಸಂಘದ ವತ್ಯಿಂದ 
ನಗರದ ಸಕ್್ಥರಿ ನೌಕರರ ಸಮ್ದ್ರ ಭವನದಲ್ಲೆ ಇಂದ್ 
ಆಯೀಜಿಲ್ಗಿದದ ಪ್ರತ್ಭ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹ್ಗೊ ನ್ವೃತತಿ 
ಪ್್ರಚ್ರ್ಥರಿಗ� ಸನ್್ಮನ ಸಮ್ರಂಭವನ್ನಾ ಉದ್ಘಾಟ್ಸಿ ಅವರ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿದರ್.

ದಿ್ವತ್ೀರ ಪಿ.ರ್.ನಲ್ಲೆ ಅತ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಅಂಕಗಳನ್ನಾ ಗಳಿಸಿದ 
ವರಿಗ� ಸನ್್ಮನ್ಸಲ್ಗ್ತ್ತಿದ�. ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಸ್ವುದ್ ವಿದ್್ಯರ್್ಥಗಳ 
ಸ್ಮರ್ಯ್ಥ ತ�ೊೀರಿಸ್ತ್ತಿದ�. ಆದರ�, ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಸ್ವುದಕೊಕಾ 
ಹ�ಚಿ್ಚನ ಬ�ೀರ� ಸ್ಮರ್ಯ್ಥಗಳೂ ಇವ�. ಆ ಸ್ಮರ್ಯ್ಥಗಳನ್ನಾ 
ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡ್ ಸ್ಹಿತ್ಯ, ಇಂಜಿನ್ರರಿಂಗ್, ವ�ೈದ್ಯಕಿೀರ 
ಸ�ೀರಿದಂತ� ಎಲಲೆ ವಲರಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಭ್ವಂತ ವಿದ್್ಯರ್್ಥಗಳು 
ಸ್ಧನ� ಮ್ಡ್ವಂತ್ಗಲ್ ಎಂದವರ್ ಹ್ರ�ೈಸಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲೆ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಡಿಡಿಪಿರ್ ಎಂ. 
ಶಿವರ್ಜ್, 2021-22ರ ಸ್ಲ್ನಲ್ಲೆ ಪಿ.ರ್.ಸಿ. ಫಲ್ತ್ಂಶದಲ್ಲೆ 
ಜಿಲ�ಲೆ 18ನ�ೀ ಸ್ಥೆನದಲ್ಲೆದ�. ಈ ವಷ್ಥ 15ನ�ೀ ಸ್ಥೆನಕ�ಕಾ ಬರಲ್ 
ಎಲಲೆರೊ ಶ್ರಮಸಬ�ೀಕಿದ� ಎಂದರ್.

ಪ್್ರಸ್ತಿವಿಕವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಪ್್ರಚ್ರ್ಥ ಮಂಜ್ನ್ರ 
ರ�ಡಿ್ಡ, ವಿದ್್ಯರ್್ಥಗಳು ಸಿಇಟ್ ಹ್ಗೊ ನ್ೀರ್ ರಿೀತ್ರ 
ಪರಿೀಕ�್ಷಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ಧನ� ಮ್ಡಲ್ ಮತ್ತಿ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ�್ಯಗಳನ್ನಾ 
ಬಗ�ಹರಿಸಲ್ ಪ್್ರಚ್ರ್ಥರ ಸಂಘ ಶ್ರಮಸ್ತ್ತಿದ� ಎಂದರ್.

ನ್ವೃತತಿ ಪ್್ರಚ್ರ್ಥರ್ದ ಕೃಷ್ಣಮೊತ್್ಥ, ವ�ೀದಮೊತ್್ಥ 
ಹ್ಗೊ ಚಂದ್ರರ್ಯ ಅವರನ್ನಾ ಸಮ್ರಂಭದಲ್ಲೆ 
ಸನ್್ಮನ್ಸಲ್ಯಿತ್. ವ�ೀದಿಕ�ರ ಮೀಲ� ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕ್ರ ಹ�ಚ್.
ಬಿ. ಮಂಜ್ನ್ರ, ಸಕ್್ಥರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲೆಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. 
ಪ್ಲ್ಕಿ್ಷ, ಉಪನ್್ಯಸಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಬಿ. ರವಿ, ಖಜ್ಂಚಿ 
ಟ್.ಎ. ಕ್ಸಗಟ್ಟಾ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರ್.

ಬಿ.ಟ್. ಪ್ರಕ್ಶ್ ಪ್್ರರ್್ಥಸಿದರ�, ಸಂಘದ ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ 
ಟ್.ಬಿ. ಸ್ಜ್ತ ಸ್್ವಗತ್ಸಿದರ್.

ಪ್ರತ್ಭಾವೆಂತರಿೆಂದ ರಾರರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ
ಪ್ರತ್ಭ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹ್ಗೊ ಸನ್್ಮನ ಸಮ್ರಂಭದಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಧಿಕ್ರಿ ಶಿವ್ನಂದ ಕ್ಪಶಿ

ಹರಿಹರ, ಸ�. 16 - ವಿೀರಶ�ೈವ ಲ್ಂಗ್ರತ 
ಜಂಗಮರಿಗ� ಪರಿಶಿಷಟಾ ಜ್ತ್ ಮೀಸಲ್ತ್ ಪ್ರಮ್ಣ 
ಪತ್ರವನ್ನಾ ನ್ೀಡ್ತ್ತಿರ್ವುದನ್ನಾ ಖಂಡಿಸಿ ಮತ ತ್ಿ ಪರಿಶಿಷಟಾ 
ಜ್ತ್ ಪಂಗಡಗಳ ಭೊ ಪರಭ್ರ� ನ್ಷ�ೀಧ ಕ್ಯೆದ 
ದ್ಬ್ಥಲಗ�ೊಳಳುದಂತ� ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನಾ ಕ�ೈಗ�ೊಳಳುಲ್ 
ಕನ್್ಥಟಕ ದಲ್ತ ಸಂಘಷ್ಥ ಸಮತ್ರ ವತ್ಯಿಂದ 
ಪ್ರತ್ಭಟನ� ನಡ�ಸಲ್ಯಿತ್.

ಮರವಣಿಗ� ಪಕಿಕಾೀರಸ್್ವಮ ಮಠದ ಆವರಣದಿಂದ 
ಆರಂಭಗ�ೊಂಡ್, ಶಿವಮೊಗಗು ರಸ�ತಿ, ರ್ಣಿ ಚ�ನನಾಮ್ಮ ವೃತತಿ, 
ಗ್ಂಧಿ ವೃತತಿದ ಮೊಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ ತಹಶಿೀಲ್ದರ್ 
ಕಚ�ೀರಿರಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಯಗ�ೊಂಡಿತ್. ತ್ಲೊಲೆಕ್ ಆಡಳಿತದ 
ಅಧಿಕ್ರಿಗಳಿಗ� ಮನವಿ ಅಪಿ್ಥಸಲ್ಯಿತ್.

ಈ ವ�ೀಳ� ದಲ್ತ ಸಂಘಷ್ಥ ಸಮತ್ರ ತ್ಲೊಲೆಕ್ 
ಸಂಚ್ಲಕ ಪಿ.ಜ�. ಮಹ್ಂತ�ೀಶ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಅಲ� 
ಮ್ರಿಗಳ್ದ ಬ�ೀಡ ಜಂಗಮ, ಬ್ಡಗು ಜಂಗಮ ಜ್ತ್ 
ಗಳು ಪರಿಶಿಷಟಾ ಜ್ತ್ ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗಿದ�. ಆದರ� 
ಇತ್ತಿೀಚ�ಗ� ಮೀಲ್ವಗ್ಥಕ�ಕಾ ಸ�ೀರಿದ ಕ�ಲವು ವಿೀರಶ�ೈವ ಲ್ಂಗ್ 

ರತ ಜಂಗಮರೊ ಸಹ ತ್ವು ಬ�ೀಡ ಜಂಗಮರ�ಂದ್ 
ಸ್ಳುಳು ಹ�ೀಳಿ ಪರಿಶಿಷಟಾ ಜ್ತ್ ಪ್ರಮ್ಣ ಪತ್ರವನ್ನಾ 
ಪಡ�ದ್ ಅಹ್ಥರಿಗ� ಅನ್್ಯರ ಮ್ಡ್ತ್ತಿದ್ದರ� ಎಂದರ್.

ಲ್ಂಗ್ರತ ಉಪ ಜ್ತ್ಯ್ದ ಜಂಗಮರಿಗೊ 
ಮತ್ತಿ ಬ�ೀಡ ಅರವ್ ಬ್ಡಗು ಜಂಗಮ ಜನ್ಂಗಕೊಕಾ 
ಯ್ವುದ�ೀ ರಿೀತ್ರ ಸಂಬಂಧವಿಲಲೆವ�ಂದ್ 
ಅಂತ�ೊ್ರೀಪ್ಲ್ಜಿಕಲ್ ಸವ�್ಥ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ್ 
ಸ್ಪಷಟಾಪಡಿಸಿದರೊ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು ರ್ಜಕಿೀರ ಒತತಿಡಕ�ಕಾ 
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಭ್ವಿಗಳಿಗ� ಮಣಿದ್ ಪರಿಶಿಷಟಾ ಜ್ತ್ ಪ್ರಮ್ಣ 
ನ್ೀಡ್ತ್ತಿರ್ವುದ್ ಖಂಡನ್ರ ಎಂದ್ ಹ�ೀಳಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲೆ ದಲ್ತ ಸಂಘಷ್ಥ ಸಮತ್ರ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಚ್ಲಕ ಕ್ಂದವ್ಡ ಮಂಜ್ನ್ಥ್ , ಮಹಿಳ್ 
ಸಂಚ್ಲಕಿ ವಿಜರಲಕಿ್ಷ್, ಲಂಬ್ಣಿ ಸಮ್ಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಅಜ್ಞಾನ್ರಕ್,  ಡ್ ರ�ೀವಣಸಿದದಪ್ಪ ಶಿವನಳಿಳು, 
ಪರ್ಶ್ರ್ಮ್, ತ್ಮ್ಮಣ್ಣ, ಗದಿಗ�ಪ್ಪ , ವಿ ಸಣ್ಣ ಅಜಜಿರ್ಯ, 
ದ್ರ್ಗಪ್ಪ, ಚಿನನಾರಡಿ್ಡ ಶಶಿಕ್ಮ್ರ್ ಮತ್ತಿತರರ್ 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರ್.

ವಿೇರಶೆೈವ ಜೆಂರಮರಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಬೆೇಡ
ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ದಲ್ತ ಸೆಂಘಷನಾ ಸಮಿತ್ಯಿೆಂದ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರ ಪತ್್ತನ 
ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘ ನಿ.,

ನೆಂ. 1952/18, 7ರೆೇ ಅಡಡಿ ರಸೆ್ತ, 15ರೆೇ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ, ಕುವೆೆಂಪು ನರರ,
ಹಳೆೇ ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಕಛೆೇರಿ ಹತ್್ತರ, ಎೆಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲೆಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಫೇ : 08192 220511

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುರಳ ರಮನಕೆ್ಕ
22ರೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ರಕೆ

ಸನ್್ಮನ್ಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ್ಗಳ�ೀ, ದಿರಾೆಂಕ : 18.09.2022ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 
11.00 ರೆಂಟೆಗೆ ಸೆಂಘದ 22ರೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯನು್ನ ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ನ್ಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡ್ವಣ�, ರಿಂಗ್ ರಸ�ತಿ, 
ದ್ವಣಗ�ರ�ರಲ್ಲೆ ಆಯೀಜಿಸಲ್ಗಿದ�. ತ್ವ�ಲಲೆರೊ ಆಗಮಸಿ, ಸಭ�ರನ್ನಾ ರಶಸಿ್ವಗ�ೊಳಿಸಬ�ೀಕ್ಗಿ 
ವಿನಂತ್. ಇದನ�ನಾೀ ಆಹ್್ವನ ಪತ್್ರಕ�ಯೆಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಭ�ಗ� ಹ್ಜರ್ಗಬ�ೀಕ್ಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೆ 
ಕಳಕಳಿರ ಪ್್ರರ್ಥನ�.

ವಿ.ಸೂ. : ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಭಾರವಹಿಸುವ ಸದಸ್ಯರುರಳು ಕೊೇವಿರ್ -19 ಇರುವುದರಿೆಂದ ಮಾಸ್್ಕ 
ಧರಿಸಬೆೇಕು ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅೆಂತರವನು್ನ ಕಾಯು್ದಕೊಳಳಬೆೇಕೆೆಂದು ವಿನೆಂತ್.

ಸಹಿ/- 

ಶಿ್ರೇ ಭರಮಪ್ಪ ಎಸ್., ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್

ರೊೇೆಂದಣಿ ಸೆಂಖೆ್ಯ : ಸನಿ. 31 / ಆರ್.ಜಿ.ಎನ್. / 40889 / 2011-12   ದಿರಾೆಂಕ : 30.12.2011

ನೆಂ. 175/2, ಶಿ್ರೇ ವಿರಾಯಕ ಕಾೆಂಪೆಲೆಕ್ಸೆ, ವಸೆಂತ ರಸೆ್ತ, 
 ದಾವಣಗೆರೆ - 577 001. ಫೇನ್ : 08192 233622

ಶಿ್ರೇ ಚೌಡೆೇಶವಾರಿ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸೊಸೆೈಟಿ ನಿಯಮಿತ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದರ  

2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ 11ರೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯನು್ನ ದಿರಾೆಂಕ : 18.09.2022ರೆೇ 
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.30 ರೆಂಟೆಗೆ `ತೊರಟವಿೇರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ'  

ಎೆಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಎ ಬಾಲೆಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಇಲ್ಲೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಕಾಲಕೆ್ಕ ಆರಮಿಸಿ, 
ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಭಾರವಹಿಸಿ ಸಭೆಯನು್ನ ಯಶಸಿವಾಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್ಸಿಕೊಳುಳತೆ್ತೇವೆ.

ಶಿ್� ಚೌಡ��ಶ್ವರಿ ಕ�್ಡಿಟ್ ಕ�ೋ�-ಆಪರ��ಟಿವ್ ಸ�ೋಸ�ೈಟಿ ಲಮಿಟ�ಡ್
GSTIN 29AAHAS3676A1ZD

11ರ�� ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭ�ಯ ರ�ೋ�ಟಿಸ್

ವಿಶೆೇಷ ಸೂಚರೆ : ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈಗಾರಲೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ರಕೆಯನು್ನ ಅೆಂಚೆಯ ಮೂಲಕ/
ಮುದಾ್ದೆಂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಸಕಾಲಕೆ್ಕ ತಲುಪದೆೇ ಇದ್ದವರು, ಇದರೆ್ನೇ ಆಹಾವಾನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆರಮಿಸಲು ಕೊೇರಿದೆ. 
ಮತು್ತ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾರ ರುರುತ್ನ ಚಿೇಟಿ ಮತು್ತ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ರಕೆಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆೇ ತರತಕ್ಕದು್ದ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಹಾವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ
ನಮ್ಮ ಸಂಘದ 2021-22ನ�ೀ ಸ್ಲ್ನ ಸವ್ಥ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆರನ್ನಾ ದಿನ್ಂಕ 

18.09.2022ರೆೇ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್್ಯಹನಾ 12.15ಕ�ಕಾ ದ್ವಣಗ�ರ� ವಿದ್್ಯನಗರ 
ಮ್ಖ್ಯರಸ�ತಿರಲ್ಲೆರ್ವ ಕುವೆೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲೆ ಶಿ್ರೇ ಎ.ಆರ್. ಉಜ್ನಪ್ಪ ನವರ ಘನ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ�ರಲ್ಲೆ ಏಪ್ಥಡಿಸಲ್ಗಿದ�. ಆದದರಿಂದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ್ ಸಕ್ಲಕ�ಕಾ ಸಭ�ಗ� 
ಹ್ಜರ್ಗಬ�ೀಕ�ಂದ್ ವಿನಂತ್.

ಸೂಚರೆ : ✦ ಈಗ್ಗಲ�ೀ ಆಹ್್ವನ ಪತ್್ರಕ�ಗಳನ್ನಾ ಅಂಚ� ಮೊಲಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಗಿದ್ದ, ತಲ್ಪದ�ೀ ಇದದಲ್ಲೆ ಇದನ�ನಾೀ 
ಆಹ್್ವನ ಪತ್್ರಕ� ಎಂದ್ ಭ್ವಿಸಿ ಸಭ�ಗ� ಆಗಮಸಬ�ೀಕ್ಗಿ ವಿನಂತ್.  ✦ ಸದಸ್ಯರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಳ್ಸ ಬದಲ್ಗಿದದಲ್ಲೆ 
ಕೊಡಲ�ೀ ಸಂಘದ ಕ್ಯ್್ಥಲರಕ�ಕಾ ಬಂದ್ ಲ್ಖಿತವ್ಗಿ ನೊತನ ವಿಳ್ಸವನ್ನಾ ತ್ಳಿಸಬ�ೀಕ್. ✦ ಡಿವಿಡ�ಂಡ್  
(ಲ್ಭ್ಂಶ) ಪಡ�ರದ�ೀ ಇರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಗಳು ಕೊಡಲ�ೀ ಪಡ�ರಲ್ ಕ�ೊೀರಿದ�.  ✦ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ್ ವ್ಷಿ್ಥಕ 
ಮಹ್ಸಭ�ರಲ್ಲೆ ಮತ್ತಿ ಚ್ನ್ವಣ�ರಲ್ಲೆ ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ ಗ್ರ್ತ್ನ ಚಿೀಟ್ ಕಡ್್ಡರವ್ಗಿರ್ವುದರಿಂದ ಇತ್ತಿೀಚಿನ 
ಎರಡ್ ಭ್ವಚಿತ್ರಗಳು ಹ್ಗೊ ಆಧ್ರ್ ಕ್ಡ್ಥನ್ನಾ ಸಂಘಕ�ಕಾ ನ್ೀಡಿ ಗ್ರ್ತ್ನ ಚಿೀಟ್ ಪಡ�ರಬ�ೀಕ್ಗಿ ವಿನಂತ್. 
✦ ಸದಸ್ಯರ್ 5 ವ್ಷಿ್ಥಕ ಮಹ್ಸಭ�ಗಳಲ್ಲೆ ಕನ್ಷಟಾ 2  ಸಭ�ಗಳಿಗ� ಹ್ಜರ್ಗ್ವುದ್ ಕಡ್್ಡರವ್ಗಿರ್ತತಿದ�.

ದಿ ಮಹಾಲಕಿ್ಷಮಿ  ಕೆ್ರಡಿಟ್  ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟಿವ್  ಸೊಸೆೈಟಿ ಲ್., 
ನೆಂ. : 417/4ಎ/4ಬಿ, `ಬೆನಕೆೇಶ್  ಪಾಲೆಜಾ', ಶಿ್ರೇ ವಿರಾಯಕ ದೆೇವಸಾ್ಥನದ ಹತ್್ತರ, 

ದಿೇಕಿ್ಷತ್  ರಸೆ್ತ, ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.   ವೊ. : 9448423715

ಶಿ್ರೇ ಎ.ಆರ್. ಉಜ್ನಪ್ಪ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್

✦  ಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಎನ್. ಶಿವಲ್ೆಂರಪ್ಪ, ಬಾಡ ✦  ಶಿ್ರೇ ಎ.ಪ. ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ✦ ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಬಿ. ರಾಮಚೆಂದ್ರ   
✦ ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಎನ್. ರೆೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ (ಬಾಳೆಹೊಲದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ) ✦ ಶಿ್ರೇ ಸಿ. ಸುಭಾಷ್  
✦ ಶಿ್ರೇ ಟಿ.ಎೆಂ. ಮುರುಗೆೇೆಂದ್ರಯ್ಯ ✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕೆ.ಎೆಂ. ಮಮತ ವಿಶವಾರಾಥ್  

✦ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕೆ.ವಿ. ರೆೇತಾ್ರವತ್ ರುರುಮೂತ್ನಾ

ವಿಶ�ೀಷ ಆಹ್್ವನ್ತರ್ : ✦  ಶಿ್ರೇ ಹೆಚ್ .ಎಸ್ . ಬಸವೆಂತಪ್ಪ

ಶಿ್ರೇ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಭುದೆೇವ್
ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷರ್

ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್ : 

ಶಿ್ರೇ ಎಸ್ . ಬಸವರಾಜ್ 
ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ

ಹರಿಹರ, ಸ�. 16- ನಗರದಲ್ಲೆ ಹಿಂದೊ 
ಗಣಪತ್ ಮಹ�ೊೀತಸಿವ ಸಮತ್ರ ವತ್ಯಿಂದ 
ನ್ಡಿದ್ದ ದಿನ್ಂಕ 18 ರ ಭ್ನ್ವ್ರ ಬ�ಳಗ�ಗು 
11 ಗಂಟ�ಗ� ಶ�ೊೀಭ್ಯ್ತ�್ರ ಮತ್ತಿ ರ್ತ್್ರ 
ಗಣ�ೀಶ ವಿಸಜ್ಥನ�ರನ್ನಾ ಹಮ್ಮಕ�ೊಳಳುಲ್ಗಿದ� 
ಎಂದ್ ಸಮತ್ರ ಮ್ಖಂಡ ದಿನ�ೀಶ್ 
ಹ�ೀಳಿದರ್. ನಗರದ ಪತ್್ರಕ್ ಭವನದಲ್ಲೆ 
ನಡ�ದ ಪತ್್ರಕ್ಗ�ೊೀಷಿಠಿರಲ್ಲೆ ಅವರ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿದರ್.

ಭ್ನ್ವ್ರ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 11 ಗಂಟ�ಗ� ಮರವಣಿ 
ಗ�ಗ� ಚ್ಲನ� ನ್ೀಡಲ್ಗ್ತತಿದ�. ಮರವಣಿಗ� ರಲ್ಲೆ 
ಡ�ೊಳುಳು ಕ್ಣಿತ, ಸಮ್ಳ, ನಂದಿ ಕ�ೊೀಲ್, 
ಹಲಗ� ಸ�ೀರಿದಂತ� ಎರಡ್ ಡಿಜ� ಸೌಂಡ್ ಸಿಸಟಾಮ್ 
ವ್ಯವಸ�ಥೆ ಮ್ಡಲ್ಗಿದ�. ಮಹಿಳ�ರರಿಗ್ಗಿ 
ಪ್ರತ�್ಯೀಕವ್ಗಿ ವ್ಯವಸ�ಥೆ ಮ್ಡಲ್ದ�.

ಮರವಣಿಗ� ನಗರದ ಪ�ೀಟ� ಆಂಜನ�ೀರ 
ಸ್್ವಮ ದ�ೀವಸ್ಥೆನದ ಮ್ಂಭ್ಗದಿಂದ 
ಆರಂಭಗ�ೊಂಡ್  ನಗರಸಭ�ರ ಮ್ಂಭ್ಗದ 
ಹಳ� ಪಿ.ಬಿ. ರಸ�ತಿ, ಮ್ಖ್ಯ ರಸ�ತಿ, ರ್ಣಿ ಚ�ನನಾಮ್ಮ 
ವೃತತಿ, ಶಿವಮೊಗಗು ರಸ�ತಿ, ಪಕಿಕಾೀರಸ್್ವಮ ಮಠ 
ದಿಂದ ಮತ�ತಿ ರ್ಣಿ ಚ�ನನಾಮ್ಮ ಸಕ್ಥಲ್ ಗ� ಬಂದ್ 
ದ�ೀವಸ್ಥೆನ ರಸ�ತಿ, ಶಿಬ್ರ ಸಕ್ಥಲ್,  ಟ್.ಬಿ. 

ರಸ�ತಿರಲ್ಲೆ ಸಂಚರಿಸಿ ತ್ಂಗಭದ್್ರ ನದಿರ 
ಸ�ೀತ್ವ�ರ ಮೀಲ� ಗಣ�ೀಶ ವಿಸಜ್ಥನ�ರನ್ನಾ 
ಮ್ಡಲ್ಗ್ತತಿದ�. ನಗರದ ಮ್ಖ್ಯರಸ�ತಿರ 
ಕಸಬ್ ಗ್್ರಮದ�ೀವತ� ದ�ೀವಸ್ಥೆನ ಮ್ಂಭ್ಗ, 
ಮ್ಜ�ೀನಹಳಿಳು ಗ್್ರಮ ದ�ೀವತ� ದ�ೀವಸ್ಥೆನ 
ಮ್ಂಭ್ಗ ಮತ ತ್ಿ ಪ�ೀಟ� ಆಂಜನ�ೀರ ಸ್್ವಮ 
ದ�ೀವಸ್ಥೆನ ಮ್ಂಭ್ಗದಲ್ಲೆ ಸ್ವ್ಥಜನ್ಕರಿಗ� 
ಊಟದ ವ್ಯವಸ�ಥೆ ಮ್ಡಲ್ಗಿದ�.

ಜ್್ಯರಲಸ್್ಥ ಸಂಘದ ವತ್ ಯಿಂದ 10 
ಸ್ವಿರ ಲ್ಡ್, ಮಜಿಜಿಗ� ಪ್ಕ�ರ್ ಮತ ತ್ಿ 
ತ್ಂಗಭದ್್ರ ಆಟ�ೊೀ ಚ್ಲಕರ್ ಮತ್ತಿ 
ಮ್ಲ್ೀಕರ ಸಂಘದ ವತ್ಯಿಂದ ನ್ೀರಿನ 
ಪ್ಕ�ೀರ್ ವಿತರಣ� ಮ್ಡಲ್ಗ್ತತಿದ�.

ಮರವಣಿಗ�ರಲ್ಲೆ ಶ್ಸಕ ಎಸ್.

ರ್ಮಪ್ಪ, ಶ್ಸಕ ಎಂ.ಪಿ. ರ�ೀಣ್ಕ್ಚ್ರ್ಥ, 
ಮ್ಜಿ ಶ್ಸಕರ್ದ ಹ�ಚ್. ಎಸ್. 
ಶಿವಶಂಕರ್, ಬಿ. ಪಿ. ಹರಿೀಶ್, ಜಿಲ ಲ್ೆ ಬಿಜ�ಪಿ 
ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವ್ಡಿ ವಿೀರ�ೀಶ್,  
ಮ್ಖಂಡರ್ದ ಚಂದ್ರಶ�ೀಖರ್ ಪೂಜ್ರ್,  
ಎಂ. ನ್ಗ�ೀಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿ್ರೀನ್ವ್ಸ್ ನಂದಿಗ್ವಿ, 
ಮಹ�ೀಶ್ವರಪ್ಪ ದಿೀಟೊರ್ ಸ�ೀರಿದಂತ� 
ಹಲವ್ರ್ ಪಕ್ಷದವರ್ ಮರವಣಿಗ�ರಲ್ಲೆ 
ಪ್ಲ�ೊಗುಳುಳುತ್ತಿರ� ಎಂದ್ ಹ�ೀಳಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲೆ ಬಸವನಗೌಡ, 
ರಟ್ಟಾಹಳಿಳು ಮಂಜ್ನ್ಥ್, ಅದ�್ವೈತ ಶ್ಸಿತಿ್ರ, 
ಚಂದ್ರಕ್ಂತ ಗೌಡ, ರವಿ ರ್ರಕಾರ್,  ಸ್್ವತ್ 
ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ಕ�ಂಚನಹಳಿಳು ಮಹ್ಂತ�ೀಶಪ್ಪ, 
ಕ್ತ್್ಥಕ ಮತ್ತಿತರರ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರ್.

ಹರಿಹರ : ರಾಳೆ ರಣಪತ್ ವಿಸಜನಾರೆ ; ಶೊೇಭಾರಾತೆ್ರ ಒೆಂದೆೇ ಏಟಿನಲ್ಲೆ  
ಸುಪ್ರೇೆಂ ನ 13 ಸಾವಿರ 
ಪ್ರಕರಣರಳಿಗೆ ತೆರೆ

ನವದ�ಹಲ್, ಸ�. 16 – ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮ್ಣದಲ್ಲೆ 
ಬ್ಕಿ ಇರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹ�ೊರ� ಕಡಿಮ 
ಮ್ಡಲ್ ಮ್ಂದ್ಗಿರ್ವ ಸ್ಪಿ್ರೀಂ ಕ�ೊೀರ್್ಥ, 
ಒಂದ�ೀ ಏಟ್ನಲ್ಲೆ 13,147 ಹಳ�ರ 
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನಾ ಅಂತ್ಯಗ�ೊಳಿಸಿದ�. ಇವ�ವಲಲೆವೂ  
ನಮೊದಿಸಲ್ದ ಆದರ�, ನ�ೊೀಂದಣಿಯ್ಗದ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಗಿವ�.

ಈ ಬಗ�ಗು ಸ್ಪಿ್ರೀಂ ಕ�ೊೀರ್್ಥ ನ ರಿಜಿಸ್ಟಾ್ರರ್ 
ಜ್್ಯಡಿಷಿರಲ್ ಚಿರ್ಗ್ ಭ್ನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ 
ಆದ�ೀಶ ಹ�ೊರಡಿಸಿದ್ದರ�. ಈ ಎಲಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನಾ 
ಎಂಟ್ ವಷ್ಥಕೊಕಾ ಹಿಂದ� ಸ್ಪಿ್ರೀಂ ಕ�ೊೀರ್್ಥ 
ಡ�ೈರಿರಲ್ಲೆ ನಮೊದಿಸಲ್ಗಿತ್ತಿ. ಆದರ�, 
ಇವುಗಳನ್ನಾ ನ�ೊೀಂದ್ಯಿಸಿರಲ್ಲಲೆ. 

ಹಲವ್ರ್ ವಷ್ಥಗಳು ಉರ್ಳಿದರೊ ಸಹ 
ಕಕಿ್ಷದ್ರರ್ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನಾ ಮ್ಂದ್ವರ�ಸಲ್ 
ಆಸಕಿತಿ ತ�ೊೀರಿರಲ್ಲಲೆ. ಹಿೀಗ್ಗಿ ಅವುಗಳನ್ನಾ ಕ�ೈ 
ಬಿಡಲ್ಗಿದ� ಎಂದ್ ಆದ�ೀಶದಲ್ಲೆ ತ್ಳಿಸಲ್ಗಿದ�.

ಸ�ಪ�ಟಾಂಬರ್ 1, 2022ರವರ�ಗ� ಸ್ಪಿ್ರೀಂ 
ಕ�ೊೀರ್್ಥ ನಲ್ಲೆ 70,130 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬ್ಕಿ ಇವ�.

ರಾಣಿ ಅೆಂತ್ಯಕಿ್ರಯ : ಚಿೇರಾ 
ನಿಯೇರಕೆ್ಕ ನಿಬನಾೆಂಧ

ಲಂಡನ್, ಸ�. 16 – ಅಗಲ್ದ ರ್ಣಿ ಎರಡನ�ೀ 
ಎಲ್ಜಬ�ತ್ ಗ� ಬಿ್ರಟನ್ ಸಂಸತ್ ಸಂಕಿೀಣ್ಥದ 
ಒಳಗ� ಅಂತ್ಮ ನಮನ ಸಲ್ಲೆಸಲ್ ಚಿೀನ್ 
ಸಕ್್ಥರದ ನ್ಯೀಗಕ�ಕಾ ಅನ್ಮತ್ 
ನ್ರ್ಕರಿಸಲ್ಗಿದ�. ಕಿಸಿಂಜಿಂಯ್ಂಗ್ ಪ್್ರಂತ್ಯದಲ್ಲೆ 
ಮ್ಸಿಲೆಮರ ಶ�ೊೀಷಣ� ನಡ�ರ್ತ್ತಿರ್ವ ಬಗ�ಗು 
ಟ್ೀಕಿಸಿದ ಬಿ್ರಟನ್ ನ ಜನಪ್ರತ್ನ್ಧಿಗಳ ಮೀಲ� 
ಚಿೀನ್ ನ್ಬ್ಥಂಧ ಹ�ೀರಿರ್ವುದ್ ಈ ಕ್ರಮಕ�ಕಾ 
ಕ್ರಣ ಎಂದ್ ಮ್ಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮ್ಡಿವ�.

ಚಿೀನ್ದ ನ್ಯೀಗ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆರಲ್ಲೆ 
ಭ್ಗವಹಿಸಬಹ್ದ್. ಆದರ�, ಸಂಸತ್ ಕಟಟಾಡದ 
ಒಳಗ� ಬರ್ವಂತ್ಲಲೆ ಎಂದ್ ಮ್ಧ್ಯಮಗಳು 
ವರದಿ ಮ್ಡಿವ�. ಸಂಸತ್ ಸಂಕಿೀಣ್ಥದಲ್ಲೆರ್ವ 
ವ�ಸ್ಟಾ ಮನ್ಸಟಾರ್ ಹ್ಲ್ ಜನಪ್ರತ್ನ್ಧಿಗಳ 
ನ್ರಂತ್ರಣದಲ್ಲೆದ�. ಈ ನ್ಬ್ಥಂಧ ಚಿೀನ ಹ್ಗೊ 
ಬಿ್ರಟನ್ ನಡ್ವಿನ ಸಂಬಂಧಕ�ಕಾ ಮತತಿಷ್ಟಾ ಪ�ಟ್ಟಾ 
ನ್ೀಡ್ವ ಸ್ಧ್ಯತ� ಇದ�.

ಬೆಳೂಳಡಿಯಲ್ಲೆ 
ರೆೈತನ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ

ಮಲ�ೀಬ�ನೊನಾರ್, ಸ�.16- 
ಅತ್ವೃಷಿಟಾಗ� ಬ�ಳ� ಹ್ನ್ಯ್ಗಿದದಕ�ಕಾ 

ಮ ನ ನ�ೊ ಂ ದ್ 
ರ�ೈತನ�ೊಬ್ಬ ಆತ್ಮ 
ಹತ�್ಯ ಮ್ಡಿ 
ಕ�ೊಂಡ ಘಟನ� 
ಬ� ಳ ೂಳುಡಿ ರ ಲ್ಲೆ 

ನಡ�ದಿದ�.  ಮ್ಳಿಗ�ೀರ ರ�ೀವಣಪ್ಪ 
(58)  ಆತ್ಮಹತ�್ಯ ಮ್ಡಿಕ�ೊಂಡ 
ಮೃತ ದ್ದ�ೈ್ಥವಿ. ಸತತ ಮಳ�ಗ� 
ಎಲ� ಬಳಿಳು ಮತ್ತಿ ಮಕ�ಕಾಜ�ೊೀಳ 
ಬ�ಳ� ಶಿೀತಕ�ಕಾ ನಷಟಾವ್ಗಿದ�. 
ಇದರಿಂದ ನ್ನ�ನಾ ಸಂಜ� ಮನ�ರಲ್ಲೆ 
ಯ್ರೊ ಇಲಲೆದ ಸಮರದಲ್ಲೆ 
ವಿಷ ಸ�ೀವಿಸಿದದ ರ�ೀವಣಪ್ಪ, ನ್ನ�ನಾ  
ತಡರ್ತ್್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ�್ರರಲ್ಲೆ 
ಮೃತಪಟ್ಟಾದ್ದರ�. ಗ್್ರಮದ ಪ್ರಗತ್ 
ಗ್್ರಮೀಣ ಬ್್ಯಂಕ್ ಸ�ೀರಿದಂತ� 
ವಿವಿಧ�ಡ� ಲಕ್್ಷಂತರ ರೊ. ಸ್ಲ 
ಮ್ಡಿದ್ದರ� ಎಂದ್ ತ್ಳಿದ್ 
ಬಂದಿದ�. ಹರಿಹರ ಗ್್ರಮ್ಂತರ 
ಪಲ್ೀಸ್ ಠ್ಣ�ರಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ 
ದ್ಖಲ್ಗಿದ�.

ನವದ�ಹಲ್, ಸ�. 16 – ವ�ೈವ್ಹಿಕ ಅತ್್ಯಚ್ರವನ್ನಾ 
ಅಪರ್ಧಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಕ್ರಿತ್ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯೆ ನ್ೀಡ್ವಂತ� 
ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕ್್ಥರಕ�ಕಾ ಸ್ಪಿ್ರೀಂ ಕ�ೊೀರ್್ಥ ನ�ೊೀಟ್ಸ್ 
ಕಳಿಸಿದ�. ದ�ಹಲ್ ಹ�ೈಕ�ೊೀರ್್ಥ ಈ ವಿಷರಕ�ಕಾ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಒಡಕಿನ ತ್ೀಪು್ಥ ನ್ೀಡಿತ್ತಿ. ನಂತರದಲ್ಲೆ 
ಸ್ಪಿ್ರೀಂ ಕ�ೊೀರ್್ಥ ನಲ್ಲೆ ಮೀಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಗಿದ�.

ನ್್ಯರಮೊತ್್ಥಗಳ್ದ ಅಜಯ್ ರಸ�ೊತಿೀಗಿ ಹ್ಗೊ 
ಬಿ.ವಿ. ನ್ಗರತನಾ ಅವರನ್ನಾ ಒಳಗ�ೊಂಡ ಪಿೀಠ ಕ�ೀಂದ್ರ 
ಸಕ್್ಥರಕ�ಕಾ ನ�ೊೀಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ, ಫ�ಬ್ರವರಿ 2023 ರಿಂದ 
ವಿಚ್ರಣ� ನಡ�ಸ್ವುದ್ಗಿ ಹ�ೀಳಿದ�. ಮೀ 11ರಂದ್ 
ಹ�ೈಕ�ೊೀರ್್ಥ ಒಡಕಿನ ತ್ೀಪು್ಥ ನ್ೀಡಿತ್ತಿ. ಗಂಡನ ಮೀಲ� 
ಹ�ಂಡತ್ ಅತ್್ಯಚ್ರದ ಪ್ರಕರಣ ದ್ಖಲ್ಸಬಹ್ದ್ 
ಎಂದ್ ಒಬ್ಬರ್ ನ್್ಯರಮೊತ್್ಥ ತ್ಳಿಸಿದದರ�, ಇನ�ೊನಾಬ್ಬರ್ 
ಇದಕ�ಕಾ ವಿರ್ದಧವ್ದ ತ್ೀಪು್ಥ ನ್ೀಡಿದದರ್.

ಅತ್್ಯಚ್ರಕ�ಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸ�ಕ್ಷನ್ 
375ರ ಅನ್ವರ, ವಿವ್ಹಿತ ಮಹಿಳ�ರರ್ ತನನಾ ಗಂಡನ 
ವಿರ್ದಧ ಅತ್್ಯಚ್ರದ ಪ್ರಕರಣ ದ್ಖಲ್ಸ್ವಂತ್ಲಲೆ.

ವೆೈವಾಹಿಕ ಅತಾ್ಯಚಾರ :
ಕೆೇೆಂದ್ರಕೆ್ಕ ಸುಪ್ರೇೆಂ ರೊೇಟಿಸ್



ಶನಿವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 17, 20224
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

ಹ�ೊಸ ಕ್ಂದವ್ಡ ಹತ್ತಿರ 
ಸಕ್್ಥರಿ ನೌಕರರ ಬಡ್ವಣ�ರಲ್ಲೆ  
1ನ�ೀ ಹಂತದಲ್ಲೆ 30x40 ಪೂವ್ಥ 
2ನ�ೀ ಹಂತದಲ್ಲೆ 30x40 ಪಶಿ್ಚಮ  
ಸಾವಾಮಿ ಏಜೆೆಂಟ್ ವಿದಾ್ಯನರರ 
97421 44715

ಸೆೈಟ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ದ್ವಣಗ�ರ� ರ್ಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತ�್ರ ಹಿಂಭ್ಗದಲ್ಲೆ 
ಸ್ಲಭ ಕಂತ್ಗಳಲ್ಲೆ ಸ�ೈಟ್ಗಳು 

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

ಫೇ.: 95135 03000

ಅಧಕೃತ 
ಚಿೇಟಿ ಸೆಂಸೆ್ಥ 

ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಚಿೀಟ್ ಪ್್ರರಂಭ  50 ಸದಸ್ಯರ್ 
1,400/- ರಿೆಂದ 2,000 /- ರೊ ವರ�ಗ�, 
ಸ್ಕೆಂದ ಚಿಟ್  ಫೆಂರ್ಸೆ - (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 ಬೆರ್ ರೂೆಂ ಫಾಲೆಯಾಟ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ.

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
2 BHK, ಮಹ್ಲಕಿ್ಷ್ 
ಲ�ೀಔರ್, ದ್ವಣಗ�ರ�-

ಕ್ಂದ್ವ್ಡ ಲ�ಕ್ ರ�ೊೀಡ್ 
98447 90699

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆೆಂಟ್ ಕೆೇರ್ 

ನಸಿನಾೆಂಗ್ - 2ವಷನಾ
ವಿದಾ್ಯಹನಾತೆ: SSLC/PUC/ITI ಪ್ಸ್ /ಫ�ೀಲ್

 ಖ್ಸಗಿ ಆಸ್ಪತ�್ರ, ನಸಿ್ಥಂಗ್ ಹ�ೊೀಂಗಳಲ್ಲೆ ನಸ್್ಥ ಗಳ್ಗಿ 
ಕ�ಲಸ ಮ್ಡಬಹ್ದ್. ರಶಸಿ್ವ 15ನ�ೀ ವಷ್ಥದಲ್ಲೆ

 ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನಿಟಿ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
 LK ಕ್ಂಪ�ಲೆಕ್ಸಿ, 1ನ�ೀ ಮಹಡಿ, ಅಶ�ೊೀಕ ರಸ�ತಿ, 1ನ�ೀ ಕ್್ರಸ್, 
ಆಹ್ರ್ 2000 ಹಿಂಭ್ಗ ರಸ�ತಿ , ದ್ವಣಗ�ರ�-577002. 

97402 58276

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ರ�ಡಿಮೀಡ್  ಗ್ಮ್ಥಂರ್ಸಿ  ಶ್ಪ್ ನಲ್ಲೆ ಸ�ೀಲ್ಸಿ  ಗಲ್ಸಿ್ಥ  

ಬ�ೀಕ್ಗಿದ್ದರ�. (ಅನ್ಭವವಿರ್ವವರಿಗ� ಮ್ತ್ರ ಆದ್ಯತ�.)
ಶಿ್ರೇ ಮಹಾವಿೇರ್ ಗಾಮೆನಾೆಂಟ್ಸೆ 

ಹಾರೂ ವಿೇರ್  ಕಿ್ರಯೇಷನ್ಸೆ
ವಿಜರಲಕಿ್ಷ್ ರ�ೊೀಡ್,   

ಗ್ಪತಿ ಗ�ೊೀಲ್್ಡ ಪ್್ಯಲ�ೀಸ್  ಎದ್ರ್, ದ್ವಣಗ�ರ�.
98447 36261, 96630 08996

ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಕಿಲೆೇನಿೆಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟ, ಟಾ್ಯೆಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯೆಂತ್ರರಳ ನು್ನ 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 RENT
Boys Hostel Road, 

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

Size 30x45 lift available
Ph. : 82177 72482

ವಿಕಾಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹರಿಹರ.
ಪಲ್ೀಸ್ ಕ್ನ್ಸಿ ಟ�ೀಬಲ್ 3064 ಹ್ದ�ದಗಳು 

ಪೌ್ರಢಶ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ 2500 ಹ್ದ�ದಗಳು.
ಕ�ೊೀಚಿಂಗ್ ಪ್್ರರಂಭ 20.09.2022

CET/TET/PC
93802 29199
96864 02090

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

Freshers Welcome
VIZION COMPUTERS

Send Resume to Whatsapp
98860 94900

ಈಶವಾರಿ ತರಬೆೇತ್ ಕೆೇೆಂದ್ರ
ಫ್್ಯಷನ್  ಡಿಸ�ೈನ್ಂಗ್ & ಟ�ೈಲರಿಂಗ್ ಕ�ೊೀಸ್್ಥ 

ಸಮರ :  ಬ�ಳಿಗ�ಗು 10ರಿಂದ 5ರ ವರ�ಗ� ಅನ್ಭವಿ 
ತರಬ�ೀತ್ದ್ರರಿಂದ ಕ�ೊೀಸ್್ಥ ನಡ�ಸಲ್ಗ್ವುದ್.

ಸಂಪಕಿ್ಥಸಿ : ವಿಳ್ಸ : ಶಿ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರ್ 
ರ�ೀಣ್ಕ್ ಕೃಪ್ #2798 ಜಿ. ಕ್್ರಸ್, 3ನ�ೀ 
ಮೀನ್, `ಬಿ'ಬ್ಲೆಕ್ , ಎಸ್.ಎಸ್. ಲ�ೀಔರ್.
97316 50435, 95358 15543 

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಕನ್್ಥಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದ್ವಣಗ�ರ�, 30x40 
ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿಕಾನ ಎರಡ್ ಸ�ೈಟ್ಗಳು ಮ್ರ್ಟಕಿಕಾವ�. 
ಫಲ್ನ್ಭವಿಗಳಿಂದ ನ�ೀರ ಮ್ರ್ಟ. 

ಮಧ್ಯವತ್್ಥಗಳಿಗ� ಅವಕ್ಶವಿಲಲೆ.

63605 67975

PART TIME WORK
ಬಿಡ್ವಿನ ವ�ೀಳ�ರಲ್ಲೆ ನ್ೀವು 

ಕ್ಳಿತ ಸಥೆಳದಲ್ಲೆಯೆೀ 
ಕೆಲಸ / JOB 

ವ್ರದ ಸಂಬಳ : 3000 ರಿಂದ 5000 
ಮೀಲ್ಪಟ್ಟಾ. ಕ�ೊೀರಿರರ್  ಸೌಲಭ್ಯವಿದ�.   
97432 17566, 91084 18233

ಮಾೆಂತ್್ರಕ ವೊೇಡಿ ಬೆಟಟಪ್ಪ
ನೆಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟ 
ಸಿತಿ್ರೀ-ಪುರ್ಷ ವಶಿೀಕರಣ, ಗ್ಪತಿ ಲ�ೈಂಗಿಕ 

ದ್ಂಪತ್ಯ ಸಮಸ�್ಯ, ಇಷಟಾಪಟಟಾವರ್ 
ನ್ಮ್ಮಂತ್ಗಲ್ 100% ಶಿೀಘ್ರದಲ�ಲೆೀ 

ಪರಿಹ್ರ ಮ್ಡ್ತ ತ್ಿರ�. ಪೀನ್  ಮೊಲಕ 
ಸಂಪಕಿ್ಥಸಿ: ಗ್ಂಧಿ ಸಕ್ಥಲ್ , ದ್ವಣಗ�ರ�.
89716 99826

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಿೆಂಗ್ )

ನ್ಮ್ಮ ಮನ� ಮತ್ತಿತರ� ಕಟಟಾಡಗಳ 
ಬ್ತ್ ರೊಂ, ಬ್ಲಕಾನ್, ಟ�ರ�ೀಸ್ , 
ನ್ೀರಿನ ತ�ೊಟ್ಟಾ, ಗ�ೊೀಡ� ಬಿರ್ಕ್, 
ನ್ೀರಿನ ಟ್್ಯಂಕ್ , ಎಲ್ಲೆ ರಿೀತ್ರ 
ನ್ೀರಿನ ಲ್ೀಕ�ೀಜ್ ಗಳಿಗ� ಸಂಪಕಿ್ಥಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕ�ಲಸ 100% ಗ್್ಯರಂಟ್.

JOBS
Sales Manager/Executives 

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

Field work, Male/Female 
Freshers/experienced

98444 92888

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

ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಿೆಂಗ್ )

ನ್ಮ್ಮ ಮನ�, ಮತ್ತಿತರ� ಕಟಟಾಡಗಳ ಬ್ತ್ ರೊಂ, 
ಟ�ರ�ೀಸ್, ಬ್ಲಕಾನ್, ಸಂಪು, ಗ�ೊೀಡ� ಬಿರ್ಕ್, 
ನ್ೀರಿನ ಟ್್ಯಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ರಿೀತ್ರ ನ್ೀರಿನ 
ಲ್ೀಕ�ೀಜ್ ಗಳಿಗ� ಸಂಪಕಿ್ಥಸಿರಿ :

80955 09025
ಕ�ಲಸ 100% ಗ್್ಯರಂಟ್.

SITE FOR SALE
 Door No: F-14, 

30 x 50 west facing 
1st  Cross, Teachers  

colony,  ಆವರಗೆರೆ. 
ಮಧ್ಯವತ್ನಾರಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲೆ. 

Contact directly owner : 
99867 35636

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ವ್ಣಿ ರ�ೈಸ್ ಮಲ್ ಹಿಂಭ್ಗ ತರಳಬ್ಳು 

ಬಡ್ವಣ�ರಲ್ಲೆ ಪೂವ್್ಥಭಿಮ್ಖವ್ಗಿರ್ವ
40x40 ನ್ವ�ೀಶನದಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾರ್ವ ಮೊರ್ 

ಬ�ಡ್ ರೊಮ್ ಗಳಿರ್ವ ಸ್ಸಜಿಜಿತ ಡೊಪ�ಲೆಕ್ಸಿ 
ಮನ� ಮ್ರ್ಟಕಿಕಾದ�. ಆಸಕತಿರ್ ನ�ೀರವ್ಗಿ 

ಮ್ಲ್ೀಕರನ್ನಾ ಸಂಪಕಿ್ಥಸ್ವುದ್.
94483 45652

ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

1BHK ಮನ�ಗಳು ಬ್ಡಿಗ�ಗ� 
ದ�ೊರ�ರ್ತತಿವ�. #1674/A1, 
4ನ�ೀ ಕ್್ರಸ್ , ಶಿ್ರೀನ್ವ್ಸ ನಗರ, 

ದ್ವಣಗ�ರ�. 
97425 52737

HOUSE FOR RENT
1BHK 1st floor and 

2BHK 2nd floor  
house for rent, purva face

Sri Ramalingeshwara Nilaya, 
KB Extension, 2nd main, 2nd cross, 

Near BJP office Davangere

98449 38391 / 77605 34680

HOUSE FOR RENT
3 BHK Furnished House

2 BHK Semi Furnished House
2 BHK New Furnished House

(For Residential Area's)
Real Estate Agent 

78927 93994

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
(ಸಸ್ಯಹ್ರಿಗಳಿಗ� ಮ್ತ್ರ)

ಬ�ೊೀರ್ ವ�ಲ್ ಹ್ಗೊ ಕ್ಪ್ಥರ�ೀಷನ್ ನ್ೀರಿನ 
ಸೌಕರ್ಥವುಳಳು 2 ಬ�ಡ್ ರೊಂ ಇರ್ವ ಗೌ್ರಂಡ್ 
ಫಲೆೀರ್ (ನ�ಲಮಹಡಿ), ಮನ� ಬ್ಡಿಗ�ಗ� ಇದ�. 

ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬ್ಲೆಕ್, 17ನ�ೀ ಮೀನ್, 6ನ�ೀ 
ಕ್್ರಸ್ ನಲ್ಲೆದ�. ಆಸಕತಿರ್ ಸಂಪಕಿ್ಥಸಿ :

98445 07961

ಹೆಸರು ಸ್ಪರ್ಟೇಕರಣ
ಶಿ್ರೀ ಬಸವರ್ಜ ಬಿ.ಬಿ. ತಂದ� ಬ್ಬಣ್ಣ ಬ್ಗ�ೀವ್ಡಿ # ಚ್ಮ್ಂಡ�ೀಶ್ವರಿ 
ಟ್ಕಿೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ನ್ಟ್ವಳಿಳು, ದ್ವಣಗ�ರ�. ವ್ಸಿಯ್ದ ನ್ನ್ ನನನಾ ಡಿ.
ಎಲ್ ನಲ್ಲೆ ನನನಾ ಮತ ತ್ಿ ನನನಾ ತಂದ�ರ ಹ�ಸರ್ ಬಸವರ್ಜ ಬಿ.ಬಿ. ತಂದ� 
ಬ್ಬಣ್ಣ ಬ್ಗ�ೀವ್ಡಿ ಎಂಬ್ದರ ಬದಲ್ಗಿ ಬಸವರ್ಜ ಬಿ. ತಂದ� 
ಬ್ಬಣ್ಣ ಬಿ. ಎಂದ್ಗಿದ�. ಆದದರಿಂದ ದಿನ್ಂಕ : 14.09.2022ರಂದ್ 
ನ�ೊೀಟರಿ, ದ್ವಣಗ�ರ�ರವರ ಮ್ಂದ� ಬಸವರ್ಜ್ ಬಿ.ಬಿ. ತಂದ� ಬ್ಬಣ್ಣ 
ಬ್ಗ�ೀವ್ಡಿ ಎಂದ್ ಪ್ರಮ್ಣಿೀಕರಿಸಿದ�ದೀನ�.

ಸಹಿ/- ಬಸವರಾಜ್ ಬಿ.ಬಿ.

ಸೆಕೂ್ಯರಿಟಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ

98803 37686
ಎಸ್.ಟಿ. ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್

1 ಎಕರೆ ಜಮಿೇನು 
ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ

ಹರಿಹರ, NH4-7 KM @ Rs 27 ಲಕ್ಷ
(ಮಧ್ಯವತ್್ಥಗಳಿಗ� ಅವಕ್ಶವಿಲಲೆ)

ನವಿೇನ್
92061 43361

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಮಹ್ಲಕಿ್ಷ್ ಲ�ೀಔರ್ ನಲ್ಲೆ 30x43 ಪೂವ್ಥ, 

30x35 ಪಶಿ್ಚಮ, ನಂದಿನ್ ಲ�ೀಔರ್ ನಲ್ಲೆ 30x40 
ಪೂವ್ಥ, ಶಿವಕ್ಮ್ರ್  ಬಡ್ವಣ�ರಲ್ಲೆ  

30x45 ಪೂವ್ಥ,ಬನಶಂಕರಿ ಬಡ್ವಣ�ರಲ್ಲೆ 
40x40 ಪೂವ್ಥ, 40x70 ಪೂವ್ಥ 

95385 65909

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
(ಹದಡಿ ರಸ�ತಿ, ತರಳಬ್ಳು ಬಡ್ವಣ�), 

ಶಿವಕ್ಮ್ರ ಸ್್ವಮ ಬಡ್ವಣ� 
2ನ�ೀ ಹಂತದ ಎದ್ರ್,

 ನಮೊ್ಮರ್ ತ್ಂಡಿ ಹ�ೊೀಟ�ಲ್  ಎದ್ರ್.
ಅಳತ�: 13x48 ರ ಮಳಿಗ� ಬ್ಡಿಗ�ಗ� ಇದ�

96863 96992

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲೆ ಕ�ಲಸ ಮ್ಡಲ್ 

ಹ್ಡ್ಗರ್ ಬ�ೀಕ್ಗಿದ್ದರ�. 
ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  ಅನ್ಭವ ಇರಬ�ೀಕ್.

ವ�ೀತನ : 5,000 /- ತ್ಂಗಳಿಗ�
ಸಮರ: 10.30Am to 4.30Pm

80886 96717

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ದ್ವಣಗ�ರ�, ಹರಿಹರ, ಚನನಾಗಿರಿ & 

ಹ್ವ�ೀರಿ ತ್ಲೊಲೆಕಿನ್ದ್ಯಂತ 
ಕ್ರ್ಥನ್ವ್ಥಹಿಸಲ್ ಲ�ೊೀನ್  ರಿಕವರಿ 
(ಕಲ�ಕ್ಷನ್) ಆಫೀಸರ್ ಬ�ೀಕ್ಗಿದ್ದರ�.

 ಆಕಷ್ಥಕ ಸಂಬಳ, ಟ್.ಎ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರ್ತತಿದ�.

99729 33679

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬ್್ರಂಡ�ಡ್  ಬಟ�ಟಾ ಅಂಗಡಿರಲ್ಲೆ 

ಕ�ಲಸಕ�ಕಾ ಹ್ಡ್ಗಿರರ್ 

ಬ�ೀಕ್ಗಿದ್ದರ�.
 ಸಂಪಕಿ್ಥಸಿ :

98867 57688

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಹ�ೊೀಟ�ಲ್  ಅರವ್ ಕ�ಫ�ರಲ್ಲೆ 

ಕ�ಲಸ ಮ್ಡಿದ ಅನ್ಭವವಿರ್ವ 
ರ್ವಕರ್ ಬ�ೀಕ್ಗಿದ್ದರ�. 

ಸಂಬಳ ಹ್ಗೊ ಪ್ರೀತ್ಸಿಹ ಧನ 
ಹ್ಗೊ ವಸತ್ ಇರ್ತತಿದ�.   

72598 91548

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕ�ೊೀರಿರರ್ ಡ�ಲ್ವರಿ ಮ್ಡಲ್ 

ಹ್ಡ್ಗರ್ ಬ�ೀಕ್ಗಿದ್ದರ� ಇಂಗಿಲೆಷ್ 
ಓದಲ್ ಬರ�ರಲ್ ಬರಬ�ೀಕ್ 
ಟೊ ವಿ್ೀಲರ್ ಬ�ೈಕ್ ಇರಬ�ೀಕ್ 

ಪ�ಟ�ೊ್ರೀಲ್ ಭತ�್ಯ ಕ�ೊಡಲ್ಗ್ವುದ್. 
98800 42597, 89711 19130

Watsap no. 70199 83025

Wanted 
Accountant (Billing and Accounts)  
with Tally prime & GST knowledge, 

OFFICE STAFF and Sales Executive 
Contact with Bio Data.  

 Bagrecha Trading company 
NARASARAJA Road DAVANGERE. 
Whatsaap : 9844078802 or 
email- kkb27041973@gmail.com

ಸ�ರೀವ�ಗಳು:

ನೋ್ಯ ಹ�ೈಟ�ಕ್ ವಯ�ವೃದ್ಧರ 
ಆರ�ೈಕ� ಕ��ಿಂದ್ (ರಿ)

✽ 24 ಗಂಟ� ಕ�ರೀರ್  ಟ�ರೀಕಂಗ್ 
✽ ಸ�್ಪಷಲ್ ರೋಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಟಾಯಾಚ್ ಬಾತ್ ರೋಂ
✽ ವ�ೈದಯಾಕರೀಯ ಸ�ರೀವ�ಗಳು
✽ ಶುಚಿ & ರುಚಿಯಾದ ಊಟ
✽ ಪಿಜಿಯರೀಥ�ರಪಿ
 ಇನೋನು ಇತಾಯಾದಿ ಸ�ರೀವ�ಗಳನುನು ನಿರೀಡಲಾಗುವುದು.

ಮರೆಯಲ್ಲೆ ರೊೇಡಿಕೊಳಳಲಾರದ ಮತು್ತ ನಿವೃತ್್ತ 
ಹೊೆಂದಿರುವ ವಯೇವೃದಧಿರಿಗೆ, ಅೆಂರವಿಕಲ ವೃದಧಿರಿಗೆ 

ಮೆೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸೆೇವೆರಳನು್ನ ನಿೇಡಿ, 
ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೆೈಕೆ ಮಾಡಲಾರುವುದು.

ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ
89711 92936, 76250 15036

Wanted  for Lodge
Managers : Graduates with 

Experienced Preferred 
Salary : Rs.10,000 upto 15,000 Pm 

Wanted 
Persons For Running Hotel 

98440 65235

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶ್ಮನೊರ್ ಶಿವ ಪ್ವ್ಥತ್ ಬಡ್ವಣ� 

(ಬಿೀರ�ೀಶ್ವರ ದ�ೀವಸ್ಥೆನದ ಹತ್ತಿರ) 
30x50 ಅಡಿ ಅಳತ�ರ ಉತತಿರ ದಿಕಿಕಾನ  

2 ಸ�ೈಟ್, ಶಿವ ಪ್ವ್ಥತ್ ಬಡ್ವಣ�ರಲ್ಲೆ 
ಪೂವ್ಥ ದಿಕಿಕಾನ 40x60 ಅಡಿ ಅಳತ�ರ  

1 ಸ�ೈಟ್ ಮ್ರ್ಟಕಿಕಾವ�. ಸಂಪಕಿ್ಥಸಿ :
ಮೊ. 98806-99666

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಬ�ಳಿಗ�ಗು ಮತ್ತಿ ಸಂಜ� ಮನ� ಮನ�ಗ� 

ಹ್ಲ್ ವಿತರಿಸಲ್ ಉತ್ಸಿಹಿ 
ರ್ವಕರ್ ಬ�ೀಕ್ಗಿದ್ದರ�. 

ಸಂಪಕಿ್ಥಸಿ : 
88920 07725, 83174 62483

ಓ.ಎಸ್.ನಂ : 169:2022
ವಾದಿಯರು : ಲಕಿ್ಷ್ೀನ್ರ್ರಣ ಮತ್ತಿ ಇತರ� 30 ಜನ ವಿರ್ದಧ
ಪ್ರತ್ವಾದಿರಳು : ಶಿ್ರೀಮತ್ ಭ್ನ್ಮತ್ ಮತ್ತಿ ಇತರ� 15 ಜನ 
ಪ್ರತ್ವಾದಿ ನೆಂ : 6 ಗಣ�ೀಶ ನ್ರಕಾ ಬಿನ್  ನ್ಗರ್ಜ ನ್ರಕಾ, ಸ್ಮ್ರ್ 23 
ವಷ್ಥ ವರಸ್ಸಿ, 
ಪ್ರತ್ವಾದಿ ನೆಂ : 7 ಶಿ್ರೀಮತ್ ದಿೀಪ್ ಕ�ೊೀಂ ರವಿಕ್ಮ್ರ್ ಸ್ಮ್ರ್ 21 ವಷ್ಥ, 
ವರಸ್ಸಿ, ಈವ್ಥರೊ ಡ�ೊೀರ್  ನಂ:13:75, 1ನ�ೀ ಮೀನ್ , 7ನ�ೀ ಕ್್ರಸ್ , 
ಬಸವ�ೀಶ್ವರ ದ�ೀವಸ್ಥೆನದ ಹತ್ತಿರ, ಭ್ರತ್  ಕ್ಲ�ೊೀನ್, ದ್ವಣಗ�ರ�.

ಆದೆೇಶ 5 ನಿಯಮ 20 ಸಿಪಸಿ ಪ್ರಕಾರ ತ್ಳುವಳಿಕೆ
ಈ ಮೀಲಕಾಂಡ ಕ�ೀಸನ್ನಾ ವ್ದಿರರ್, ಪ್ರತ್ವ್ದಿರರ ಮೀಲ� ಷ�ಡೊ್ಯಲ್ ನಲ್ಲೆ 

ವಿವರಿಸಿದ ಆಸಿತಿಗಳ ವಿಭ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಕಿರ್ತ್ತಿರ�. ಸದರಿ ಕ�ೀಸಿನಲ್ಲೆ ಮೀಲಕಾಂಡ 6 
ಮತ್ತಿ 7 ನ�ೀ ಪ್ರತ್ವ್ದಿರರ್ದ ನ್ೀವುಗಳು ಉದ�ಧೀಶಪೂವ್ಥಕವ್ಗಿ 
ನ್್ಯಯ್ಲರದ ಸಮನ್ಸಿ ಜ್ರಿ ಮ್ಡಿಕ�ೊಳಳುದ� ತಪಿ್ಪಸಿ ಕ�ೊಂಡಿರ್ತ್ತಿೀರಿ.

ಮೀಲಕಾಂಡ ಕ್ರಣ ಘನ ನ್್ಯಯ್ಲರ ಈ ಕ�ೀಸಿನ ವಿಷರವನ್ನಾ ಈ 
ಪತ್್ರಕ್ ಪ್ರಕಟಣ�ರ ಮೊಲಕ ಸಮನ್ಸಿ ಪ್ರಚ್ರ ಪಡಿಸ್ವಂತ� ದಿನ್ಂಕ 
13.9.2022ರಂದ್ ಆದ�ೀಶ ಮ್ಡಿರ್ತ್ತಿರ�. ಕ್ರಣ ತ್ವ್ಗಲ್ೀ ತಮ್ಮ ಪರ 
ವಕಿೀಲರ ಮೊಲಕ ದಿನ್ಂಕ : 1.10.2022 ರಂದ್ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 11 ಗಂಟ�ಗ� 
ನ್್ಯಯ್ಲರಕ�ಕಾ ಹ್ಜರ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಅಹವ್ಲನ್ನಾ ಸಲ್ಲೆಸಬಹ್ದ್ಗಿದ�. ತಪಿ್ಪದಲ್ಲೆ 
ಪ್ರಕರಣವನ್ನಾ ಏಕಪಕಿ್ಷೀರವ್ಗಿ ತ್ೀಮ್್ಥನ್ಸಲ್ಗ್ವುದ್.

ಈ ತ್ಳುವಳಿಕ�ರನ್ನಾ ಇದ�ೀ 2022ನ�ೀ ಇಸಿ್ವ ಸ�ಪ�ಟಾಂಬರ್ ಮ್ಹ�, 16 ನ�ೀ 
ತ್ರಿೀಖನಂದ್ ನ್್ಯಯ್ಲರದ ಮ್ದ�್ರಯಂದಿಗ� ಹ್ಗೊ ನನನಾ ಸಹಿಯಂದಿಗ� 
ನ್ೀಡಲ್ಗಿದ�.

ಷೆಡೂ್ಯಲ್ 
1) ದ್ವಣಗ�ರ� ತ್ಲೊಲೆಕ್, ಆನಗ�ೊೀಡ್ ಹ�ೊೀಬಳಿ, ಅಲೊರ್ 

ಗ್್ರಮದಲ್ಲೆರ್ವ ರಿ.ಸವ�್ಥ ನಂ: 142 ರಲ್ಲೆ 17 ಎಕರ� 19 ಗ್ಂಟ� ಜಮೀನ್.
2) ದ್ವಣಗ�ರ� ತ್ಲೊಲೆಕ್, ಆನಗ�ೊೀಡ್ ಹ�ೊೀಬಳಿ, ಅಕಕಾಸ್ಲ್ ದ್್ಯಮಜಿಜಿ 

ಹಳಿಳು ಗ್್ರಮದಲ್ಲೆರ್ವ ರಿ.ಸವ�್ಥನಂ:6:1 ರಲ್ಲೆ 28 ಎಕರ� 17 ಗ್ಂಟ� ಜಮೀನ್.
3) ದ್ವಣಗ�ರ� ತ್ಲೊಲೆಕ್, ಆನಗ�ೊೀಡ್ ಹ�ೊೀಬಳಿ, ಅಕಕಾಸ್ಲ್ ದ್್ಯಮಜಿಜಿ 

ಹಳಿಳು ಗ್್ರಮದಲ್ಲೆರ್ವ ರಿ.ಸವ�್ಥ ನಂ:8:1ರಲ್ಲೆ 24 ಎಕರ� 23 ಗ್ಂಟ� ಜಮೀನ್.
4) ದ್ವಣಗ�ರ� ತ್ಲೊಲೆಕ್, ಆನಗ�ೊೀಡ್ ಹ�ೊೀಬಳಿ, ಆಲೊರ್ 

ಗ್್ರಮದಲ್ಲೆರ್ವ ರಿ. ಸವ�್ಥ ನಂ:141:5ರಲ್ಲೆ 4 ಎಕರ� 17 ಗ್ಂಟ� ಜಮೀನ್.

ದಿನ್ಂಕ : 16.9.2022 
ದ್ವಣಗ�ರ�

ಶಿ್ರೀ ಏಕನ್ರ.ಡಿ.ರ್ರಕಾರ್ 
ವಕಿೀಲರ್, ದ್ವಣಗ�ರ�

ನ್್ಯಯ್ಲರದ ಆದ�ೀಶದ ಮೀರ�ಗ�
ಸಿರಸ�ತಿೀದ್ರರ್, 

ಹಿರಿರ ವಿಭ್ಗದ ಸಿವಿಲ್  ನ್್ಯಯ್ಲರ, ದ್ವಣಗ�ರ�

ಮಾನ್ಯ ಘನ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್  ರಾ್ಯರಾಲಯ, 
ಮತು್ತ ಸಿ.ಜೆ.ಎೆಂ ರಾ್ಯರಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ

ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಯಕ ಕೃರ್ ಮತು್ತ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯ, ಶಿವಮೊರ್ಗ 
ಸಹಾಯಕ ಬಿಜೊೇತಾ್ಪದರಾ ತಜಞಾರು, ಬಿೇಜ ಘಟಕ ಕೃರ್ ಮತು್ತ ತೊೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಸೆಂಶೊೇದರಾ ಕೆೇೆಂದ್ರ, ಕತ್ತಲಗೆರೆ, ಚೆನ್ನಗಿರಿ (ತಾ), ದಾವಣಗೆರೆ (ಜಿ)
ಸೆಂಖೆ್ಯ : ಕೃ.ತೊೇ.ಸೆಂ. ಕೆೇೆಂದ್ರ/ಬಿೇಜಘಟಕ/  /2022-23 ದಿರಾೆಂಕ : 17.9.2022

ಟೆೆಂಡರ್ / ಬಹಿರೆಂರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಈ ಮೊಲಕ ಸ್ವ್ಥಜನ್ಕರಲ್ಲೆ ತ್ಳಿರಪಡಿಸ್ವುದ�ೀನ�ಂದರ� ಬಿೀಜಘಟಕ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತಿ 
ತ�ೊೀಟಗ್ರಿಕ� ಸಂಶ�ೊೀಧನ್ ಕ�ೀಂದ್ರ, ಕತತಿಲಗ�ರ�ರ ಉಗ್್ರಣದಲ್ಲೆ ಇರ್ವ ವಿವಿಧ ಬ�ಳ� / 
ತಳಿರ ದ್ಸ್ತಿನ್ನ ವಿವರ ಈ ಕ�ಳಕಂಡಂತ� ಇರ್ತತಿದ�.

ಈ ಮೀಲಕಾಂಡ ಬ�ಳ� / ತಳಿರ ದ್ಸ್ತಿನನ ನ್ಾ ವಿಶ್ವವಿದ್್ಯಲರದ ಷರತ್ತಿಗಳ ಅನ್ವರದ ಮೀರ�ಗ� 
ದಿನ್ಂಕ 23.9.2022ರಂದ್ ಬಿೀಜ್ಘಟಕ, ಕೃಷಿ ಮತ ತ್ಿ ತ�ೊೀಟಗ್ರಿಕ� ಸಂಶ�ೊೀಧನ್ 
ಕ�ೀಂದ್ರ, ಕತತಿಲಗ�ರ�ರಲ್ಲೆ ಬ�ಳಗ�ಗು 11 ಗಂಟ�ಗ� ಧ್ನ್ಯ ಈಗಿರ್ವ ಹ್ಗ�ಯೆೀ ಬಹಿರಂಗ ಹರ್ಜ್ / 
ಟ�ಂಡರ್  ಮ್ಖ್ಂತರ ವಿಲ�ೀವ್ರಿ ಮ್ಡಲ್ಗ್ವುದ್. ಆಸಕಿತಿರ್ಳಳುವರ್ ಬಿಡ ್್ಡದ್ರರ್ / 
ಖರಿೀದಿದ್ರರ್ ಭ್ಗವಹಿಸಬ�ೀಕ�ಂದ್ ತ್ಳಿರಪಡಿಸಲ್ಗಿದ�. 
ಪ್ರತ್ ಬಿಡ್್ಡದ್ರರ್ ಠ�ೀವಣಿ ಮೊತತಿ ರೊ. 50,000/-ಗಳ ನಗದ್ ಹಣವನ್ನಾ ಬಹಿರಂಗ 
ಹರ್ಜ್ / ಟ�ಂಡರ್  ಆರಂಭಿಸ್ವ ಮೊದಲ್ಗ� ಪ್ವತ್ಸಬ�ೀಕ್.

ಸಹಿ
ಸಹಾಯಕ ಬಿಜೊೇತಾ್ಪದರಾ ತಜಞಾರು,

ಕೃಷಿ ಮತ್ತಿ ತ�ೊೀಟಗ್ರಿಕ� ಸಂಶ�ೊೀಧನ್ ಕ�ೀಂದ್ರ ಕತತಿಲಗ�ರ� -577 219 ಚನನಾಗಿರಿ (ತ್), 
ಮೊ. ನೆಂ. 94836 95477, 94808 38213

ಪ್ರಮಾಣ (ಕಿವಾ)
162.60
174.85
33.25
48.35

ಕ್ರ.ಸೆಂ
01
02
03
04

ಬೆಳೆ-ತಳಿ
ರ್ಗಿ / ಜಿ.ಪಿ.ರ್-28
ರ್ಗಿ / ಎಂ.ಎಲ್ -365

ಭತತಿ / ಜ�.ಜಿ.ಎಲ್ -1798
ಭತತಿ / ಜ�ೊ್ಯೀತ್ (ತ್ರಸಕಾಕೃತ)

 ಮಲ�ೀಬ�ನೊನಾರ್- ಸ� 16- ಸಕ್್ಥರಿ ಶ್ಲ�ರ 
ಮಕಕಾಳು ದ�ೀಶದ ಸ್ಂಸಕಾಕೃತ್ಕ  ರ್ರಭ್ರಿಗಳು ಎಂದ್ 
ಹರಿಹರ ತ್ಲೊಲೆಕ್ ಅಕ್ಷರ ದ್ಸ�ೊೀಹದ ಸಹ್ರಕ 
ನ್ದ�ೀ್ಥಶಕ ರ್ಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಭಿಪ್್ರರಪಟಟಾರ್.

ಬ್ಧವ್ರ  ಧೊಳ�ಹ�ೊಳ� ಗ್್ರಮದ ಸಕ್್ಥರಿ ಹಿರಿರ 
ಪ್್ರರಮಕ ಶ್ಲ�ರಲ್ಲೆ ಹಮ್ಮಕ�ೊಂಡಿದದ ಹ�ೊಳ�ಸಿರಿಗ�ರ� 
ಕಲೆಸಟಾರ್  ಮಟಟಾದ ಪ್ರತ್ಭ್ ಕ್ರಂಜಿ ಮತ್ತಿ ಕಲ�ೊೀತಸಿವದಲ್ಲೆ 
ಪ್ಲ�ೊಗುಂಡ್ ಮ್ತನ್ಡಿದರ್.

ರ್ಜ್ಯದಲ್ಲೆ 64 ಲಕ್ಷ  ಮಕಕಾಳು ಬಿಸಿರೊಟ 
ಸ�ೀವಿಸ್ತ್ತಿದ್ದ  ಊಟ ಮತ್ತಿ ಹ್ಲ್ನ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಇನೊನಾ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಬ್ದಿಧ ಕಿ್ರಯ್ಶಿೀಲತ�ಗ�ೊಂಡಿದ�. ಮಕಕಾಳಲ್ಲೆ 
ವ�ೈರಕಿತಿಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ್ಗ್ತತಿದ�  ಎಂದರ್.

 ಕ�್ಷೀತ್ರ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ವ್ಯಕಿತಿ ಮಂಜ್ನ್ಥ್ ಆಡಿನವರ್ 
ಮ್ತನ್ಡಿ, ಮಕಕಾಳ ಪ್ರತ್ಭ� ಅನ್ವರಣಗ�ೊಳಳುಲ್ 
ಪ್ರತ್ಭ್ ಕ್ರಂಜಿ ಒಂದ್ ಉತತಿಮ ವ�ೀದಿಕ� ಮಕಕಾಳ 
ಸವ್ಥತ�ೊೀಮ್ಖ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� ಸಹಕ್ರಿಯ್ಗಿದ�. 
ಸಕ್್ಥರದ ಯೀಜನ�ಗಳು ಸ್ಕ್ರಗ�ೊಳಳುಲ್ ಧೊಳ�ಹ�ೊಳ� 
ಗ್್ರಮಸಥೆರ ಸಹಕ್ರ ಮಚ್ಚವಂರದ್ದ ಎಂದರ್.

ತ್ಲೊಲೆಕ್ ಕಸ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಜ್ನ್ರರ್ಯ 
ಮ್ತನ್ಡಿ,  ಪ್ರತ್ ಮಗ್ವಿನಲ್ಲೆರೊ ಒಂದ್ ಕಲ� ಇದ�. 
ಸೊಕತಿ ಮ್ಗ್ಥದಶ್ಥನದಿಂದ ಮಗ್ ಬ�ಳಕಿಗ� 
ಬರ್ವಂತ್ಗ್ತತಿದ� ಎಂದರ್. 

ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ನ್ಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� 
ವಹಿಸಿದದರ್. ಗ್್ರ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರ್ದ ಶಿಲ್್ಪ, ಗಿೀತ್, 
ಚನನಾರ್ಯ, ಕ�.ಜಿ.ಕ�ೊಟ�್ರೀಶ್, ರ್ಮನಗೌಡ, ಶಿವನಗೌಡ,  
ಪ್ರಕ್ಶ್, ಇಟಗಿ ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ, ಮ್ಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ 
ಬಸವರ್ಜಪ್ಪ, ಲಲ್ತಮ್ಮ, ಕ�ೊಟ್ರಮ್ಮ, ಪ್ಟ್ೀಲ್, 
ಚನನಾಕ�ೀಶವ ಕಟ್ಟಾ, ಎಂ.ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ತ್. ಪ್್ರ. ಶ್ಲ್ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ಶರಣ್ ಕ್ಮ್ರ್ ಹ�ಗಡ� 
ಮತ್ತಿತರರ್ ಭ್ಗವಹಿಸಿದದರ್.

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು ಅಕ್ಷರ 
ದಾಸೊೇಹದ ಸಹಾಯಕ 

ನಿದೆೇನಾಶಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಣ್ಣರೆ

ಸಕ್್ಥರಿ ಶ್ಲ�ರ ಮಕಕಾಳು ದ�ೀಶದ 
ಸ್ಂಸಕಾಕೃತ್ಕ  ರ್ರಭ್ರಿಗಳು 

ಹರಿಹರ, ಸ�. 16- ನಗರದಲ್ಲೆ ಹಿಂದೊ 
ಮಹ್ಗಣಪತ್ ಸಮತ್ರ ವತ್ಯಿಂದ ಬ�ೈಕ್ ರ್್ಯಲ್ 
ನಡ�ಸಲ್ಯಿತ್.

ನಗರದ ಪ�ೀಟ� ಆಂಜನ�ೀರ ಸ್್ವಮ ದ�ೀವಸ್ಥೆನ 
ಮ್ಂಭ್ಗದಿಂದ ಆರಂಭಗ�ೊಂಡ ರ್್ಯಲ್, ಹ�ಚ್.
ಶಿವಪ್ಪ ಸಕ್ಥಲ್, ಹಳ� ಪಿ.ಬಿ. ರಸ�ತಿ, ಮ್ಖ್ಯ ರಸ�ತಿ, ರ್ಣಿ 
ಚ�ನನಾಮ್ಮ ವೃತತಿ, ಶಿವಮೊಗಗು ರಸ�ತಿ, ಹ�ೈಸೊಕಾಲ್ ಬಡ್ವಣ�, 
ಹರಪನಹಳಿಳು ರಸ�ತಿ, ವಿಜರನಗರ ಬಡ್ವಣ�, ಪುನ: 

ಆಂಜನ�ೀರ ಸ್್ವಮ ದ�ೀವಸ್ಥೆನಕ�ಕಾ ಬಂದ್ 
ತಲ್ಪಿತ್.

ಮ್ಜಿ ಶ್ಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿೀಶ್, ಚಂದ್ರಶ�ೀಖರ್ 
ಪೂಜ್ರ್, ದಿನ�ೀಶ್, ಚಂದ್ರಕ್ಂತ ಗೌಡ, ಬಸವನ 
ಗೌಡ, ಮಹ�ೀಶ್, ಗಿರಿೀಶ್ ಗೌಡ, ಶಿ್ರೀನ್ವ್ಸ್ 
ಚಂದ್ಪೂರ್, ರಟ್ಟಾಹಳಿಳು ಮಂಜ್ನ್ಥ್, ಸ್್ವತ್ 
ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ವ�ಂಕಟ�ೀಶ, ಅದ�್ವೈತ ಶ್ಸಿತಿ್ರ 
ಮತ್ತಿತರರ್ ರ್್ಯಲ್ರಲ್ಲೆ ಪ್ಲ�ೊಗುಂಡಿದದರ್.

ಹರಿಹರ : ಹಿೆಂದೂ ಮಹಾರಣಪತ್ ಸಮಿತ್ಯಿೆಂದ ರಾ್ಯಲ್

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�.16- 262ನ�ೀ ಅನಂತ 
ಹ್ಣಿ್ಣಮ ಹ್ಗೊ ಲ್ಂ.ಪಂ.ಪಂಚ್ಕ್ಷರಿ ಗವ್ಯಿಗಳ 
78ನ�ೀ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣ�ೊೀತಸಿವ, ಲ್ಂ.ಡ್.ಪಂಡಿತ 
ಪುಟಟಾರ್ಜ ಕವಿ ಗವ್ಯಿಗಳ 12ನ�ೀ ಪುಣ್ಯ 
ಸ್ಮರಣ�ೊೀತಸಿವ ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮವು  ನ್ಳ� ದಿನ್ಂಕ 17ರ 
ಶನ್ವ್ರ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 10 ಗಂಟ�ಗ� ವಿೀರ�ೀಶ್ವರ  ಪುಣ್್ಯಶ್ರಮ 
ದಲ್ಲೆ ನಡ�ರಲ್ದ� ಎಂದ್ ಆಶ್ರಮದ ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ 
ಎ.ಹ�ಚ್. ಶಿವಮೊತ್್ಥ ಸ್್ವಮ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ಪತ್್ರಕ್ಗ�ೊೀಷಿಠಿರಲ್ಲೆ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಅವರ್, 
ಬ�ಳಿಗ�ಗು 7.30 ಗಂಟ�ಗ� ಆಂಜನ�ೀರ ಮಲ್ 
ಮ್ಂಭ್ಗದಿಂದ ಲ್ಂ.ಶಿ್ರೀಗಳ  ಭ್ವಚಿತ್ರ 
ಮರವಣಿಗ�ರ್ ಆಶ್ರಮಕ�ಕಾ ಬರಲ್ದ�. ಬ�ಳಿಗ�ಗು 10 
ಗಂಟ�ಗ� ಧಮ್ಥ ಸಭ� ನಡ�ರಲ್ದ� ಎಂದ್ ಹ�ೀಳಿದರ್.

ಶಿ್ರೀ ಓಂಕ್ರ ಶಿವ್ಚ್ರ್ಥ ಸ್್ವಮೀಜಿ, 
ವಿೀರ�ೀಶ್ವರ ಪುಣ್್ಯಶ್ರಮದ ಕಲಲೆರ್ಯಜಜಿ ಸ್ನ್ನಾಧ್ಯ 

ವಹಿಸಲ್ದ್ದರ�. ಶ್ಸಕ ಶ್ಮನೊರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಉದ್ಘಾಟ್ಸಲ್ದ್ದರ�. ದ್ನ್ಗಳು ಹ್ಗೊ ತ್ಲ್ಭ್ರ 
ಸಲ್ಲೆಸಿದವರಿಗ� ಸನ್್ಮನ ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮವಿದ�. ಧ್ರ 
ವ್ಡದ ಹಿಂದೊಸ್ಥೆನ್ ಶ್ಸಿತಿ್ರೀರ ಸಂಗಿೀತಗ್ರ ಪಂ. 
ಡಿ. ಕ್ಮ್ರದ್ಸ ಅವರಿಗ� ಶಿ್ರೀ ಗ್ರ್ ಪುಟಟಾರ್ಜ 
ಪುರಸ್ಕಾರ ನ್ೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಗ್ವುದ್ ಎಂದರ್.

ಧಮ್ಥ ಸಭ� ನಂತರ ಲ್ಂ.ಡ್.  ಪಂಡಿತ 
ಪುಟಟಾರ್ಜ ಕವಿ ಗವ್ಯಿಗಳವರ 12ನ�ೀ ಪುಣ್ಯ 
ಸ್ಮರಣ�ೊೀತಸಿವ ಸಂಗಿೀತ ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮವಿದ್ದ, ಆರ್.
ಬಿ. ಸಂಗಮೀಶ್ವರ ಗವ್ಯಿಗಳು, ಪಂ. ಡಿ.
ಕ್ಮ್ರದ್ಸ ಗವ್ಯಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟ್ಸಲ್ದ್ದರ� 
ಎಂದ್ ಹ�ೀಳಿದರ್.

ಪತ್್ರಕ್ಗ�ೊೀಷಿಠಿರಲ್ಲೆ ಅಜಜಿಂಪುರದ ಶ�ಟ್್ರ 
ಮೃತ್್ಯಂಜರ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ರಲಲೆಪ್ಪ 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರ್.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಲ್ೆಂ.ಪೆಂಚಾಕ್ಷರಿ ರವಾಯಿ,  
ಲ್ೆಂ. ಪುಟಟರಾಜ ರವಾಯಿರಳ ಸ್ಮರಣೊೇತಸೆವ

60 ರೂ.ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ 
ಸಿಟಾಗಿಲೆಪಟನ್ ರುಳಿಗೆ 

ನವದ�ಹಲ್, ಸ�. 16 – 
ಸಕಕಾರ� ಕ್ಯಿಲ�ಗ� 
ನ್ೀಡಲ್ಗ್ವ ಸಿಟ್ಗಿಲೆಪಿಟಾನ್ 
ಹ್ಗೊ ಅದರ 
ಸಂಯೀಜನ�ರ 
ಔಷಧಿಗಳನ್ನಾ 10 ಗ್ಳಿಗ�ಗ� 
60 ರೊ.ನಂತ� ಮ್ರ್ವುದ್ಗಿ 
ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕ್್ಥರ ತ್ಳಿಸಿದ�. ಈ 
ಗ್ಳಿಗ�ಗಳನ್ನಾ ಜನೌಷಧಿ 
ಕ�ೀಂದ್ರಗಳ ಮೊಲಕ ಮ್ರಲ್ಗ್ವುದ್.

ಸಿಟ್ಗಿಲೆಪಿಟಾನ್ ಫ್ಸ�್ಪೀರ್ ನ 50 ಎಂ.ಜಿ.ರ ಹತ್ತಿ ಗ್ಳಿಗ�ಗಳ 
ಗರಿಷಠಿ ಬ�ಲ� 60 ರೊ. ಆಗಿದ�. 100 ಎಂ.ಜಿ.ರ ಹತ್ತಿ ಗ್ಳಿಗ�ಗಳ 
ಬ�ಲ� 100 ರೊ. ಆಗಿದ�.

ಸಿಟ್ಗಿಲೆಪಿಟಾನ್ ಹ್ಗೊ ಮಟ ಫ್ಮ್ಥನ್ ಹ�ೈಡ�ೊ್ರಕ�ೊಲೆೀರ�ೈಡ್ 
ಗ್ಳಿಗ�ಗಳ ಬ�ಲ� ಹತತಿಕ�ಕಾ 65 ರಿಂದ 70 ರೊ.ಗಳವರ�ಗ� ನ್ಗದಿ 
ಪಡಿಸಲ್ಗಿದ�. ಪ್ರಸಕತಿ ಬ�ೀರ� ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಗ್ಳಿಗ�ಗಳ 
ಬ�ಲ� ಪ್ರತ್ ಹತತಿಕ�ಕಾ 162 ರೊ.ಗಳಿಂದ 258 ರೊ.ಗಳವರ�ಗ� ಇದ� 
ಎಂದ್ ಕ�ೀಂದ್ರ ರ್ಸ್ರನ್ಕ ಹ್ಗೊ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ 
ಸಚಿವ್ಲರದ ಹ�ೀಳಿಕ�ರಲ್ಲೆ ತ್ಳಿಸಲ್ಗಿದ�.

ಜರೌಷಧ ಕೆೇೆಂದ್ರರಳ 
ಮೂಲಕ ಮಾರಲು 
ಕೆೇೆಂದ್ರದ ನಿಧಾನಾರ

ಹರಪನಹಳಿಳು, ಸ�.16- ಶ್ಸಕರ 
ಅನ್ದ್ನದಲ್ಲೆ 2.9 ಕ�ೊೀಟ್ ರೊ. 
ಮೊತತಿದಲ್ಲೆ ವ್ರದ ಸಂತ� ಮ್ರ್ಕಟ�ಟಾ 
ಹ್ಗೊ ಘನ ತ್್ಯಜ್ಯ ವಿಲ�ೀವ್ರಿ 
ಘಟಕ ಅಭಿವೃದಿಧಗ�ೊಳಿಸಲ್ಗ್ತ್ತಿದ್ದ, 
ಈ ಕ್ಮಗ್ರಿರನ್ನಾ 6 
ತ್ಂಗಳ�ೊಳಗ್ಗಿ ಪೂಣ್ಥಗ�ೊಳಿಸಿ 
ವ್್ಯಪ್ರಸಥೆರಿಗ� ಹ್ಗೊ 
ಸ್ವ್ಥಜನ್ಕರಿಗ� ಅನ್ಕೊಲ 
ಕಲ್್ಪಸಲ್ಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಶ್ಸಕ ಜಿ. 
ಕರ್ಣ್ಕರ ರ�ಡಿ್ಡ ಹ�ೀಳಿದರ್.

ಸಥೆಳಿೀರ ಪುರಸಭ� ಕಚ�ೀರಿ ಹಿಂಭ್ಗದಲ್ಲೆರ್ವ 
ವ್ರದ ಮತ್ತಿ ದಿನವಹಿ ಸಂತ� ಮ್ರ್ಕಟ�ಟಾರ 
ಕ್ಮಗ್ರಿಗ� ಶ್ಸಕ ಜಿ.ಕರ್ಣ್ಕರ ರ�ಡಿ್ಡ ಭೊಮ ಪೂಜ� 
ನ�ರವ�ೀರಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದರ್.

ತ್ತ್ಕಾಲ್ಕವ್ಗಿ ದಿನವಹಿ ಹ್ಗೊ ಸಂತ� 
ಮ್ರ್ಕಟ�ಟಾರನ್ನಾ ಗ�ೊೀಕಣ�ೀ್ಥಶ್ವರ ದ�ೀವಸ್ಥೆನದ ಬಳಿ 
ನಡ�ಸಲ್ ಚಿಂತನ� ನಡ�ಸಲ್ಗ್ತ್ತಿದ್ದ, ಈ ಬಗ�ಗು 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ�ೀವಸ್ಥೆನದ ಸಮತ್ರವರ�ೊಂದಿಗ� 
ಮ್ತನ್ಡ್ತ�ತಿೀನ�. ಆದಷ್ಟಾ ಬ�ೀಗ ಕ್ಮಗ್ರಿರನ್ನಾ 
ಅವಧಿಯಳಗ� ಪೂಣ್ಥಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಗ್ತ್ತಿಗ�ದ್ರರಿಗ� 
ಸೊಚಿಸಿದರ್.

ಇದ�ೀ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲೆ ಪುರಸಭ� ವ್್ಯಪಿತಿರಲ್ಲೆನ 27 
ವ್ಡ್್ಥಗಳಿಗ� ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ವ ಕ�ೈಗ್ಡಿರನ್ನಾ ಹ್ಗೊ 

ವ್ಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗ�ಗಳ ಬಳಿ 70 ಕಸದ ಕಂಟ�ೈನರ್ ಗಳನ್ನಾ 
ಅಳವಡಿಸಲ್ ಬ್ಕ್ಸಿ ಗಳನ್ನಾ ಹ್ಗೊ ಪುರಸಭ� 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗ� ಸಮವಸತಿ್ರಗಳನ್ನಾ ವಿತರಿಸಲ್ಯಿತ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲೆ ಪುರಸಭ� ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ. 
ಅಶ�ೊೀಕ, ಉಪ್ಧ್ಯಕ�್ಷ ನ್ಟೊಟಾರ್ ಭಿೀಮವ್ವ, ಸದಸ್ಯ 
ಜ್ವಿೀದ್, ಕಿರಣ್  ಶ್್ಯನಭ�ೊೀಗ್, ಗೌಳಿ ವಿನರ, 
ರ್ಘವ�ೀಂದ್ರ ಶ�ಟ್ಟಾ, ಕ�ೊಟ್ರರ್ಯ, ಮ್ಖ್್ಯಧಿಕ್ರಿ 
ಶಿವಕ್ಮ್ರ ಎರಗ್ಡಿ, ಕ�ಂಗಳಿಳು ಪ್ರಕ್ಶ್, ಆರ್. 
ಲ�ೊೀಕ�ೀಶ್, ಕ�ೊಟ�್ರೀಶಪ್ಪ ಜಂಗಿಲೆ, ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಸ�ೀರಿದಂತ� 
ಇತರರ್ ಇದದರ್.

2.9 ಕೊೇಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೆ ಸೆಂತೆ ಮಾರುಕಟೆಟ,  
ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಘಟಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿ

ಹರಪನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ  
ಶಾಸಕ ಜಿ. ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿಡಿ

ಉ. ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಭಾರಿೇ ಮಳೆ ;  
22 ಸಾವು

ಲಖೌನಾ, ಸ�. 16 – ಉತತಿರ 
ಪ್ರದ�ೀಶದಲ್ಲೆ ಸ್ರಿದ ಭ್ರಿೀ 
ಮಳ�ಯಿಂದ್ಗಿ 22 ಜನ 
ಸ್ವನನಾಪಿ್ಪದ್ದರ�. ಲಖೌನಾದಲ್ಲೆ 
ನ್ಮ್್ಥಣ ಹಂತದಲ್ಲೆದದ 
ಕಟಟಾಡದ ಗ�ೊೀಡ� ಕ್ಸಿದ್ 
ಒಂಭತ್ತಿ ಜನ ಸ್ವನನಾಪಿ್ಪದ್ದರ�. 
ಉನ್ನಾವೀ, ಫತ�ೀಪುರ, 
ಪ್ರಯ್ಗ್ ರ್ಜ್, ಸಿೀತ್ಪುರ, 
ರ್ಯ್ ಬರ�ೀಲ್ ಹ್ಗೊ 
ಝ್ನ್ಸಿಗಳಲೊಲೆ ಮಳ� 
ಪ್ರಕ�ೊೀಪದಿಂದ ಸ್ವುಗಳು 
ಸಂಭವಿಸಿವ�.

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾವಾಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟ 
ಮುೆಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನಿಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿ ಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾಧಿರಿರಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದ್ವಣಗ�ರ� ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡ್ವಣ�ರಲ್ಲೆ 2 BHK ಗೌ್ರಂಡ್  
ಫಲೆೀರ್ , ಪೂವ್ಥದ ಬ್ಗಿಲ್ 

ವ್ಸ ತ್ಿ ಪ್ರಕ್ರದ ಮನ� ಬ್ಡಿಗ�ಗ� ಇದ�  
86607 37365 
99863 71175

REQUIRED 
Campaign team for PU College, 
Science admission purpose. 

experience: 3-5 years 
Location: Davangere 

CONTACT: 
87628 67557, 89515 19607

2 BHK HOUSE 
FOR RENT

Shakuntala Grand 
Appartment. 

MCC 'B' Block, Near Water Tank, 
Fully  Fursnihed Davanagere
98440 64565

Room For Rent
Single Attached Room 

with All facilities 
available with wardrobe 

and cots system. 
Behind new court, Devaraj 

urs Extension `A' Block 
79750 35395
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ಸಹಿ/-
ಶಿ್ರೇ ಶಿವಯೇಗಿ ಡಿ.ಆರ್.

ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ಸಹಿ/-
ಶಿ್ರೇ ಹೆಚ್.ಎೆಂ. ರೆೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸಹಿ/-
ಶಿ್ರೇ ಎನ್.ಡಿ. ಮೆಂಜು

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸಹಿ/-
ಶಿ್ರೇ ಎೆಂ.ಡಿ. ನಿೇಲಗಿರಿಯಪ್ಪ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸಕಾನಾರಿ ರೌಕರರ ರೃಹ ನಿಮಾನಾಣ 
ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘ., ನಿಯಮಿತ ದಾವಣಗೆರೆ.

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

9ರೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಹಾವಾನ
ಸಂಘದ 2021-2022ನ�ೀ ಸ್ಲ್ನ ವ್ಷಿ್ಥಕ ಮಹ್ಸಭ�ರನ್ನಾ ದಿನ್ಂಕ : 17.09.2022ರ ಶನ್ವ್ರ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 

11.00 ಗಂಟ�ಗ� ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದ ಶಿ್ರೇ ಎೆಂ.ಡಿ. ನಿೇಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ�ರಲ್ಲೆ ಕನ್್ಥಟಕ ರ್ಜ್ಯ ಸಕ್್ಥರಿ 
ನೌಕರರ ಸಮ್ದ್ರ ಭವನ, ನ್ಜಲ್ಂಗಪ್ಪ ಬಡ್ವಣ�, ರಿಂಗ್ ರಸ�ತಿ, ದ್ವಣಗ�ರ�ರಲ್ಲೆ ಏಪ್ಥಡಿಸಲ್ಗಿದ�.

ಮಾನ್ಯ ಷೆೇರುದಾರರಿಗೆ ಈಗಾರಲೆೇ ಮಹಾಸಭೆಯ ರೊೇಟಿಸ್ ರಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ತಲುಪದವರು 
ಇದರೆ್ನೇ ಆಹಾವಾನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆರಮಿಸಲು ವಿನೆಂತ್.

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

ದ್ವಣಗ�ರ�,ಸ�.16- ಇಲ್ಲೆನ ಜರನಗರ `ಸಿ' 
ಬ್ಲೆಕ್ ನ ನ್ಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣ್ ಸಮತ್ರ 2ನ�ೀ 
ವ್ಷಿ್ಥಕ ಮಹ್ಸಭ� ಮೌಂರ್ ಎವರ�ಸ್ಟಾ 
ವಿದ್್ಯಲರದ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ಮೊನ�ನಾ ನಡ�ಯಿತ್. 
ಸಮತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಪಿ.ಅಂಜಿನಪ್ಪ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿದದರ್.

ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ತಿ ಬಡ್ವಣ�ರಲ್ಲೆ 
ಆಗಬ�ೀಕಿರ್ವ ಕ�ಲಸಗಳ ಕ್ರಿತ್ ವಿವರಿಸಿದ 

ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಎಲಲೆರೊ ಒಗೊಗುಡಿ ಶ್ರಮಸಿದ್ಗ ಮ್ತ್ರ 
ಬಡ್ವಣ�ಗ� ಮೊಲಭೊತ ಸೌಕರ್ಥಗಳನ್ನಾ 
ಪಡ�ರಬಹ್ದ್ಗಿದ� ಎಂದರ್.

ಸಮತ್ ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ಪಿ.ಎಸ್.ನ್ಗರ್ಜ್ 
2021-22ನ�ೀ ಸ್ಲ್ನ ಆರ-ವ್ಯರ ವರದಿ 
ಮಂಡಿಸಿದರ್. ಲ�ಕಕಾ ಪತ್ರಗಳ ವಿಶ�ೀಷ ಸಲಹ�ಗ್ರರ್ದ 
ನ್ಂಗಪ್ಪ ಇಟಗಿ, ಖಜ್ಂಚಿ ಡಿ.ರವಿಕ್ಮ್ರ್, 

ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ಪ�್ಪೀಸ್್ವಮ ಶ�ಟ್ಟಾ, ಸಿ.ಶಂಕರ್ ನ್ರಕಾ, 
ಸ್ರ�ೀಶ್ ಹಡಿಲೆಗ�ೀರಿ ಮ್ತನ್ಡಿ ಸಲಹ� ನ್ೀಡಿದರ್. 

ಕ್ರ್ಥನ್ರತ ಪತ್ರಕತ್ಥರ ಸಂಘದ ರ್ಜ್ಯ 
ಸದಸ್ಯ ಕ�.ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಸಮತ್ರ ಗೌರವ್ಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.
ವ�ೈ.ಪ್ರಕ್ಶ್  ಕದಂಬ ಉದ್್ಯನವನದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬಗ�ಗು 
ಮಚ್್ಚಗ� ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿ, ಪ್ಕ್್ಥ ನಲ್ಲೆ ಯೀಗ ಮತ್ತಿ 
ಧ್್ಯನ ಮ್ಡಲ್ ಮಂದಿರ ನ್ಮ್ಥಸಲ್ ಪ್ಲ್ಕ�ಯಿಂದ 
ದ�ೊರ�ರ್ವ ಎಲಲೆ ಸೌಕರ್ಥಗಳನ್ನಾ ಕ�ೊಡಿಸಲ್ 
ಪ್್ರಮ್ಣಿಕ ಪ್ರರತನಾ ಮ್ಡ್ವುದ್ಗಿ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ಎನ್.ಸ್್ವತ್ ಪ್್ರರ್್ಥಸಿದರ್. ಶಿಕ್ಷಕ 
ಎನ್ .ಬಿ.ರ�ೀವಣಸಿದದಪ್ಪ ಸ್್ವಗತ್ಸಿದರ್. ಬಿ.ಎನ್. 
ಜಕ�ೊಕಾೀಜಪ್ಪ ಪ್್ರಸ್ತಿವಿಕವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಿದರ್. 
ಕ�.ಎಸ್ .ನ್ಗಭೊಷಣ್ ನ್ರೊಪಿಸಿದರ್. ಟ್.ಇ.ರ್ದ್ರಪ್ಪ 
ವಂದಿಸಿದರ್. ಹ್ಲ್ ಇರ್ವ ಕ್ರ್ಥಕ್ರಿ ಸಮತ್ರ 
ನ�ನಾೀ ಮತ�ೊತಿಂದ್ ವಷ್ಥದ ಅವಧಿಗ� ಮ್ಂದ್ವರ�ಸಲ್ 
ಸವ್್ಥನ್ಮತದಿಂದ ತ್ೀಮ್್ಥನ್ಸಲ್ಯಿತ್.

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�. 16 - ಮ್ಜಿ ಸಚಿವ 
ಶ್ಮನೊರ್ ಮಲ್ಲೆಕ್ಜ್್ಥನ್ ಹ್ಟ್ಟಾ ಹಬ್ಬಕ�ಕಾ 
ಅಭಿಮ್ನ್ ಬಳಗದವರ್ ರಕತಿದ್ನದಿಂದ ಸಂಗ್ರ 
ಹಿಸಿದ ರಕತಿವನ್ನಾ ಉಚಿತವ್ಗಿ ರ�ೊೀಗಿಗಳಿಗ� 
ವಿತರಿಸಲ್ಯಿತ್. 

ಎಸ್.ಎಸ್. ವ�ೈದ್ಯಕಿೀರ ಮಹ್ವಿದ್್ಯ 
ಲರ ಮತ್ತಿ ಸಂಶ�ೊೀಧನ್ ಕ�ೀಂದ್ರದ 
ಪ್್ರಂಶ್ಪ್ಲ ಡ್. ಬಿ.ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ದ್,  
ಡ್. ಅರ್ಣ್ ಅಜಜಿಪ್ಪ, ಪ�ಥ್ಲಜಿ ವಿಭ್ಗದ 
ಮ್ಖ್ಯಸಥೆರ್ದ ಡ್. ಶಶಿಕಲ್, ರಕತಿನ್ಧಿರ 
ವ�ೈದ್ಯರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗ್ಥದವರ್ ಪ್ಲ�ೊಗುಂಡಿದದರ್. 

ಎಸ�ಸಿಸ�ಸಿಂ 55ನ�ೀ ಹ್ಟ್ಟಾದ ಹಬ್ಬವನ್ನಾ 
ಜಿೀವದ್ನದ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯ್ದ ರಕತಿದ್ನದ 
ಮೊಲಕ ಆಚರಿಸ್ತ್ತಿದ್ದ, ಈಗ್ಗಲ�ೀ ಅನ�ೀಕ 
ಕಡ� ರಕತಿದ್ನ ಶಿಬಿರಗಳು ನಡ�ರ್ತ್ತಿವ�. ಶಿಬಿರ 
ದಲ್ಲೆ ರಕತಿದ್ನ ಮ್ಡಿದ ಅಭಿಮ್ನ್ಗಳ ರಕತಿ 

ವನ್ನಾ ಉಚಿತವ್ಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ�್ರ ಹ್ಗೊ 
ಬ್ಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತ�್ರರಲ್ಲೆ ನ್ೀಡಲ್ಗ್ತ್ತಿದ�.

ಅವಳಿಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದ್ ಶಿಶ್ ಗಭ್ಥದಲ್ಲೆ 
ಅಸ್ ನ್ೀಗಿ ತ್ೀವ್ರ ಸಮಸ�್ಯ ಕಂಡ್ಬಂದ್ಗ 
ಹ�ಚಿ್ಚನ ಚಿಕಿತ�ಸಿಗ್ಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ�್ರಗ� ಬಂದ 
ದೊರದ ಹಿರಿರೊರಿನ ತ್ಯಿಗ� ಹ್ಗೊ ರಕತಿ 
ಹಿೀನತ�ಯಿಂದ ಬಳಲ್ವ ಮಗ್ವಿಗ� ರಕತಿವನ್ನಾ 

ಉಚಿತವ್ಗಿ ನ್ೀಡ್ವ ದೃಶ್ಯ ಹ್ಗೊ ನಂತರ 
ರ�ೊೀಗಿರೊ ಚ�ೀತರಿಸಿಕ�ೊಂಡ್ ಹ�ೊೀಗ್ವ್ಗ 
ಅವರ ಧನ್ಯತ್ ಭ್ವನ� ಮನ ಮಡಿರ್ 
ವಂತ್ತ್ತಿ. ಎಲಲೆ ಸ್ವರಂ ಪ�್ರೀರಿತ ರಕತಿದ್ನ್ಗಳಿಗೊ 
ಹ್ಗೊ ಈ ಬೃಹತ್ ರಕತಿದ್ನದ ಯೀಜನ�ರ 
ರೊವ್ರಿ ಡ್. ಪ್ರಭ್ ಮಲ್ಲೆಕ್ಜ್್ಥನ್ ಅವರಿಗ� 
ಧನ್ಯವ್ದ ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ  
ಬಿಜೆಪ ಯುವ ಮೊೇಚಾನಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ

ಶಿರಿರೀ ಹುಲಕಟ�ಟೆ ರಾಜ�ರೀಶ್
ಅವರಿಗೆ ಹುಟುಟ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು.

ಹುಟುಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 

ಶುಭ ಕೊೇರುವವರು :
29ನ�ರೀ ವಾರ್್ಣನ  
ಶಿರಿರೀ ಗುರು ಕ�ೋಟೋಟೆರ�ರೀಶವಾರ ಬಡಾವಣ�,  
ಆಂಜನ�ರೀಯ ಬಡಾವಣ�,  
ಚಿದಂಬರ ಬಡಾವಣ�, 
ಶಿರಿರೀರಾಮ್ ಬಡಾವಣ� ನಾಗರಿಕರು 
ಮತುತು ಬಿಜ�ಪಿ ಮುಖಂಡರು ಮತುತು 
ಕಾಯ್ಣಕತ್ಣರು

ರ್ಸಿಎಂ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಗ�ಳ�ಯರ ಬಳಗ

ಶುಭ ಕೊೇರುವವರು :
29ನ�ರೀ ವಾರ್್ಣನ  
ಶಿರಿರೀ ಗುರು ಕ�ೋಟೋಟೆರ�ರೀಶವಾರ ಬಡಾವಣ�,  
ಆಂಜನ�ರೀಯ ಬಡಾವಣ�,  
ಚಿದಂಬರ ಬಡಾವಣ�, 
ಶಿರಿರೀರಾಮ್ ಬಡಾವಣ� ನಾಗರಿಕರು 
ಬಿಜ�ಪಿ ಮುಖಂಡರು  
ಮತುತು ಕಾಯ್ಣಕತ್ಣರು

ರ್ಸಿಎಂ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಗ�ಳ�ಯರ ಬಳಗ

ಜಯನರರದಲ್ಲೆ ರಾರರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತ್ ಮಹಾಸಭೆ ಎಸೆಸೆಸೆಸೆೆಂ ಜನ್ಮ ದಿನ : ರೊೇಗಿರಳಿಗೆ ಉಚಿತ ರಕ್ತ ವಿತರಣೆ

ಪ್ರಧ್ನಮಂತ್್ರ ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಕಚ�ೀರಿರಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರ್ವ ಮೊೀಚ್್ಥ ವತ್ಯಿಂದ ಬಿಜ�ಪಿ ಕಚ�ೀರಿರಲ್ಲೆ 
ಇಂದ್ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 10.30 ಕ�ಕಾ ರಕತಿದ್ನ ಶಿಬಿರ, ಬ�ಳಿಗ�ಗು 12 ಗಂಟ�ಗ� ಚಿಗಟ�ೀರಿ ಹ�ರಿಗ� 
ಆಸ್ಪತ�್ರಗ� ಹಣ್್ಣ ವಿತರಣ� ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮ ನಡ�ರಲ್ದ� ಎಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಜ�ಪಿ 
ಪ್ರಧ್ನ ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ಬಿ.ಎಸ್. ಜಗದಿೀಶ್ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ಲ�ೊೀಕಸಭ್ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ�ಧೀಶ್ವರ, ಜಿಲ್ಲೆಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ ವಿೀರ�ೀಶ್ 
ಹನಗವ್ಡಿ, ಶ್ಸಕ ಎಸ್.ಎ ರವಿೀಂದ್ರನ್ಥ್, ಪ್ರ. ಲ್ಂಗಣ್ಣ,  
ಡ್. ಎ.ಎಚ್ ಶಿವಯೀಗಿಸ್್ವಮ, ಮಹ್ಪೌರರ್ದ ಶಿ್ರೀಮತ್ ಜರಮ್ಮ 
ಗ�ೊೀಪಿನ್ಯ್ಕಾ, ಉಪ ಮೀರರ್ ಶಿ್ರೀಮತ್ ಗ್ರತ್್ರ ಬ್ಯಿ,  
ದೊಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಕ�.ಎಂ. ಸ್ರ�ೀಶ್ ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ದ್ದರ� ಎಂದ್ ಶ್ಂತರ್ಜ್ 
ಪ್ಟ್ೀಲ್, ಹ�ಚ್.ನ್ಗರ್ಜ್ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಜಿಲಾಲೆ ಬಿಜೆಪ ಯುವ 
ಮೊೇಚಾನಾದಿೆಂದ ಹಣು್ಣ, ರಕ್ತದಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆರಾದ್ಯೆಂತ 5,555 ಸವಾಯೆಂಪೆ್ರೇರಿತ  
ರಕ್ತದಾನಿರಳ ಸಹಕಾರದೊೆಂದಿಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರ,  

ಬಾಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರರಳಿೆಂದ ರಕ್ತದಾನ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ಹಮಿ್ಮಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. 
ರಕ್ತದಾನಿರಳು ಈ ಅಭಿರಾನದಲ್ಲೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸೆಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲೆ ಭಾರವಹಿಸಲು 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎೆಂ. ಅಭಿಮಾನಿರಳ ಬಳರದಿೆಂದ ವಿನೆಂತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿರಾೆಂಕ : 17-09-2022
ಸಮಯ : 10-30 ರಿೆಂದ
ಸ್ಥಳ :  ಶಿರಿರೀ ಜಯದ�ರೀವ 
ಮುರುಘರಾಜ�ರೀಂದರಿ ಪೌರಿಢಶಾಲ� 
ವಿನ�ೋರೀಬನಗರ, ದಾವಣಗ�ರ�.

ಎ. ರಾಗರಾಜ್ 
ಮಹಾನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು, 

16ರೆೇ ವಾರ್ನಾ , ಹಾರೂ ಮಾಜಿ ವಿರೊೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರಾಯಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�.16- ಕನಸ್ ಮತ್ತಿ ಗ್ರಿ ಸ್ಧಿಸ್ವ 
ಛಲವಿದದರ� ಜಿೀವನದಲ್ಲೆ ರಶಸಿ್ವೀ ಸ್ಧಕರ್ಗಲ್ ಸ್ಧ್ಯ 
ಎಂದ್ ಎಸ್ ಬಿಸಿ ಪ್ರರಮ ದಜ�್ಥ ಮಹಿಳ್ ಕ್ಲ�ೀಜಿನ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮ್ಪತ್ ವಿದ್್ಯರ್್ಥ ಸಮೊಹಕ�ಕಾ ತ್ಳಿ 
ಹ�ೀಳಿದರ್.

ನಗರದ ಎಸ್ ಬಿಸಿ ಕ್ಲ�ೀಜಿನಲ್ಲೆ ಇಂದ್ 
ಏಪ್್ಥಡ್ಗಿದದ ಸ್ಶಿೀಲಮ್ಮ ಬಂಕ್ಪುರದ ಚನನಾಬಸಪ್ಪ 
ಪ್ರರಮ ದಜ�್ಥ ಮಹಿಳ್ ಕ್ಲ�ೀಜ್, ಅರಣಿ 
ಸ್ನಾತಕ�ೊೀತತಿರ ಕ�ೀಂದ್ರದ ವಿದ್್ಯರ್್ಥ ಸಂಘದ 
ವ್ಷಿ್ಥಕ�ೊೀತಸಿವ ಹ್ಗೊ ಕಿ್ರೀಡ್ ಮತ್ತಿ ರ್�ಂಕ್ 
ವಿಜ�ೀತರಿಗ� ಸನ್್ಮನ ಸಮ್ರಂಭದಲ್ಲೆ ಮ್ಖ್ಯ 
ಅತ್ರ್ಗಳ್ಗಿ ಭ್ಗವಹಿಸಿ  ಅವರ್ ಮ್ತನ್ಡಿದರ್.

ನ್ವೂ ಸಹ ಜಿೀವನದಲ್ಲೆ ಗ್ರಿ ಮ್ಂದಿಟ್ಟಾಕ�ೊಂಡ್ 
ಸ್ಧನ�ರ ಹ್ದಿರತತಿ ಸ್ಗ್ತ್ತಿದ�ದೀವ�. ರಶಸ್ಸಿ, 
ಸ್ಧನ�ಗ� ಗ್ರಿ ದ್ರಿದಿೀಪವ್ಗಲ್ದ�. ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರಲೊಲೆ 
ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತ್ಭ್ ಶಕಿತಿ ಅಡಗಿದ್ದ, ಅವುಗಳ ಸಮಪ್ಥಕ 
ಬಳಕ�ಗ� ಮ್ಂದ್ಗಬ�ೀಕ್. ನ್ಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ 
ರೊಪಿಸಿಕ�ೊಳುಳುವುದ್ ನ್ಮ್ಮ ಕ�ೈರ್ಯಲ್ಲೆದ� ಎಂದ್ ಸಲಹ� 
ನ್ೀಡಿದರ್.

ಎಲ್ಲೆ ವಿದ್್ಯರ್್ಥಗಳಿಗೊ ಒಂದ�ೀ ರಿೀತ್ಯ್ದ ಪಠ್ಯ 
ಬ�ೊೀಧನ� ನ್ೀಡಲ್ಗ್ತತಿದ�. ಕ�ಲವರ್ 
ಪ್ರತ್ಭ್ವಂತರ್ದರ� ಮತ�ತಿ ಕ�ಲವರ್ ಹಿನನಾಡ� 
ಸ್ಧಿಸ್ತ್ತಿರ�. ಇದಕ�ಕಾ ಕಲ್ಕ್ಸಕಿತಿ, ಬ�ೊೀಧನ�ರನ್ನಾ 
ಗ್ರಹಿಸ್ವ ಕ�ೊರತ� ಜ�ೊತ�ಗ� ಗ್ರಿ ಮತ್ತಿ ಕನಸ್ಸಿ 

ಹ�ೊಂದಿರದ�ೀ ಇರ್ವುದ್ ಕ್ರಣ. ಹ್ಗ್ಗಿ 
ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಥನ�ರ ಬಗ�ಗು ನ್ಗ್ ಇರಲ್. ಜ್ಞಾನದ ಜ�ೊತ�ಗ� 
ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಬ�ೀಕ್. ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಿ್ರೀಡ�, 
ಸ್ಂಸಕಾಕೃತ್ಕ ಚಟ್ವಟ್ಕ�ಗಳ ಜ�ೊತ�ರಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ 
ಭ್ರತ್ೀರ ಸಂಪ್ರದ್ರ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ನರ, ವಿನರವೂ 
ಇರಬ�ೀಕ್ ಎಂದ್ ತ್ಳುವಳಿಕ� ಮೊಡಿಸಿದರ್.

ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮವನ್ನಾ ಉದ್ಘಾಟ್ಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಹಿರಿರ ಸಲಹ್ ವ�ೈದ್ಯ ಡ್. ಎ.ಎಂ. ಶಿವಕ್ಮ್ರ್ ನ್ಮ್ಮ 
ಪ್ರತ್ಭ�, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ�ಕಾ ಪೂರಕವ್ಗಿರ್ವಂತಹ 
ಸ್ಧಕರ್ ನ್ಮಗ� ಮ್ದರಿಯ್ಗಬ�ೀಕ್. 

ಕಿ್ರೀಡ್ಪಟ್ಗಳ್ಗಿದದರ� ಪಿ.ಟ್. ಉಷ್, ವಿನರವಂತ್ಕ�ಗ� 
ಸ್ಧ್ ಮೊತ್್ಥ ಹಿೀಗ� ಮಹ್ನ್ ಸ್ಧಕರ 
ಆದಶ್ಥಗಳನ್ನಾ ಜಿೀವನದಲ್ಲೆ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ್ 
ಸ್ರ್ಥಕ ಬದ್ಕ್ ನ್ಮ್ಮದ್ಗಿಸಿಕ�ೊಳಿಳು ಎಂದ್ 
ವಿದ್್ಯರ್್ಥಗಳಿಗ� ತ್ಳಿಸಿದರ್.

ಪತ್ರಕತ್ಥ ಬಿ.ಎನ್. ಮಲ�ಲೆೀಶ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, ಕ�ೀವಲ 
ಪದವಿ ಪಡ�ದರ� ಸ್ಲದ್, ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಸಂವಹನ 
ಕೌಶಲ್ಯವಿದದರ� ಉದ�ೊ್ಯೀಗಕ�ಕಾ ಪೂರಕವ್ಗಲ್ದ�. 
ಮಹಿಳ�ರರ್ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಕ�್ಷೀತ್ರದಲೊಲೆ ಪ್ರತ್ಭ� 
ಪ್ರದಶಿ್ಥಸ್ತ್ತಿದದರ್ದರೊ ವಿರಳ್ತ್ವಿರಳ 

ಸಂಖ�್ಯರಲ್ಲೆದ್ದರ�. ಶ�ೀ. 50ರಷ್ಟಾದರೊ ಸಂಖ್್ಯಬಲ 
ಹ�ೊಂದಬ�ೀಕ್. ಅನ್ವಶ್ಯಕವ್ಗಿ ಮೊಬ�ೈಲ್ 
ಬಳಕ�ಯಿಂದ ವಿದ್್ಯಭ್್ಯಸಕ�ಕಾ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ�ಟ್ಟಾ ಬಿೀಳಲ್ದ�. 
ಜ್ಞಾನ್ಜ್ಥನ�ಗ� ಸದ್ಬಳಸಿಕ�ೊಳಿಳು. ಹ�ಚ್್ಚ ಪುಸತಿಕಗಳು, 
ಪತ್್ರಕ�ಗಳನ್ನಾ ಓದಿ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹ�ಚಿ್ಚಸಿಕ�ೊಳಿಳು. ಆ 
ಮ್ಖ�ೀನ ಅಪ್ರತ್ಮ ಸ್ಧಕರ್ಗಿ ಎಂದ್ ಆಶಿಸಿದರ್.

ವಿನ್ರಕ ಎಜ್ಕ�ೀಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಮ್್ಯನ�ೀಜಿಂಗ್ 
ಟ್ರಸಿಟಾ ಅರಣಿ ವಿೀರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
ವಿದ್್ಯವಂತ್ಕ� ಜ�ೊತ�ಗ� ಬ್ದಿಧವಂತ್ಕ�ರನ್ನಾ 
ಹ�ೊಂದಬ�ೀಕ್. ಕನಸ್ ಕ್ಣಬ�ೀಕ್. ಅದರಂತ� ಗ್ರಿ 
ಮ್ಟ್ಟಾದ್ಗ ಸ್ಧನ� ಸ್ಧ್ಯವ�ಂದರ್.

ಇದ�ೀ ವ�ೀಳ� ರ್�ಂಕ್ ವಿಜ�ೀತ ವಿದ್್ಯರ್್ಥನ್ರರ್ದ 
ಸಿ.ವಿ. ರ�ೀಖ್, ಬಿ.ಆರ್. ಅನ್ತ್, ಎನ್. ಚ�ೀತನ್, 
ಹ�ಚ್. ದಿೀಪ್ ಇವರ್ಗಳಿಗ� ಸನ್್ಮನ್ಸಿ, 
ಗೌರವಿಸಲ್ಯಿತ್.

ಎಸ್ ಬಿಸಿ ಕ್ಲ�ೀಜಿನ ಪ್್ರಚ್ರ್ಥ ಡ್. ಕ�. 
ಷಣ್್ಮಖ, ಬಿ.ಎಸ್. ಚನನಾಬಸಪ್ಪ ಪ್ರರಮ ದಜ�್ಥ 
ಕ್ಲ�ೀಜಿನ ಪ್್ರಂಶ್ಪ್ಲ ಎಂ.ಸಿ. ಗ್ರ್ ಸ�ೀರಿದಂತ�, 
ಇತರರ್ ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದರ್.

ಕನಸು, ರುರಿ ಸಾಧಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಸಾಧಕರಾರಲು ಸಾಧ್ಯ
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ  

ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತ್ ಕಿವಿಮಾತು

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ಅಖಿಲ ಭ್ರತ್ೀರ ಜ�ೈನ್  ತ�ೀರ್ಪಂಥ್  ರ್ವಕ ಪರಿಷತ್ , 

ರ�ೊೀಟರಿ ಕಲೆಬ್  ದ್ವಣಗ�ರ� ದಕಿ್ಷಣ ಹ್ಗೊ ಲ�ೈಫ್ ಲ�ೈನ್  ಬಲೆಡ್ ಬ್್ಯಂಕ್ , 
ಕನ್್ಥಟಕ ಹಿಮೊೀಫಲ್ಯ್ ಆಶ್ರರದಲ್ಲೆ ಇಂದ್ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 8 ರಿಂದ ಸಂಜ� 
4 ಗಂಟ�ರವರ�ಗ� ರಕತಿದ್ನ ಶಿಬಿರವನ್ನಾ ಕ�.ಬಿ. ಬಡ್ವಣ�ರಲ್ಲೆ 
ಹಮ್ಮಕ�ೊಳಳುಲ್ಗಿದ�. ವಿವರಗಳಿಗ� ಕಮಲ�ೀಶ್  (99640 70408), 
ಪ್ರವಿೀಣ್   (99640 73639), ಅತ್ಲ್ ರ್ಜ್  (88922 82001), 
ನ್ಖಿಲ್ ರ್ಜ್  (96866 5 6967) ಅವರನ್ನಾ ಸಂಪಕಿ್ಥಸಬಹ್ದ್.

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�.16- ರ್ಜ್ಯ 
ಉಪ್್ಪರ ಮಹ್ಸಭ್ದಿಂದ 
ನ್ಡಿದ್ದ ದಿನ್ಂಕ 18ರ ಭ್ನ್ 
ವ್ರ ಬ�ಳಗ್ವಿ ರ�ೈಲ�್ವ ಸಭ್ 
ಭವನದಲ್ಲೆ  ಉಪ್್ಪರ ರ್ವ 
ಸಮ್ವ�ೀಶ ಮತ್ತಿ ಮಹಿಳ್ 
ಜ್ಗೃತ ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮ ಮತ್ತಿ 
2021-22ನ�ೀ ಸ್ಲ್ನ ಎಸ�ಸಿಸ�ಸಿಲ್ಸಿ 
ಮತ್ತಿ ಪಿರ್ಸಿ ಪರಿೀಕ�್ಷರಲ್ಲೆ 
ಶ�ೀ. 80 ಕಿಕಾಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ 
ಪಡ�ದ ವಿದ್್ಯರ್್ಥಗಳಿಗ� ಕನ್್ಥ 
ಟಕ ರ್ಜ್ಯ ಉಪ್್ಪರ ಮಹ್ 
ಸಭ್ದ ವತ್ಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ 
ದ�ೊಂದಿಗ� ಗೌರವ ಸನ್್ಮನ 
ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಕ�ೊಳಳುಲ್ಗಿದ� 
ಎಂದ್  ಸಭ್ದ ರ್ಜ್ಯ ಪ್ರಧ್ನ 
ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ಭರತ್ ಎಸ್. 
ಮೈಲ್ರ್ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�. 
ವಿವರಗಳಿಗ� 98866 77266, 
94482 25046 ಕ�ಕಾ 
ಸಂಪಕಿ್ಥಸಲ್ ರ್ಜ್ಯ ಪ್ರಧ್ನ 
ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ರಾಳೆ ಉಪಾ್ಪರ 
ಯುವ ಸಮಾವೆೇಶ

ನಿಟೂಟರು : ಇೆಂದು 
ಮೊೇದಿ ಜನ್ಮದಿನ

ಸಕ್್ಥರಿ ಪೌ್ರಢಶ್ಲ� 
ವಿದ್್ಯರ್್ಥ ಗಳಿಗ� ಪ್ರಧ್ನ್   ಮೊೀದಿ 
ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವ್ಗಿ ಸಿಹಿ 
ವಿತರಿಸಲ್ಗ್ವುದ�ಂದ್ ಕ್ಂಬಳೂ 
ರಿನ ಕ�.ಕ್ಮರ್ಜ್ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�. 16 - ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಂದ್ ವನ್ತ್ ಸಮ್ಜ, 
`ಆಶ್ರರ' ಹಿರಿರ ವನ್ತ�ರರ ಆನಂದಧ್ಮ ಹ್ಗೊ ವ್ತಸಿಲ್ಯ ಹಿರಿರ 
ವನ್ತ�ರರ ವಸತ್ ನ್ಲರ, ದ್ವಣಗ�ರ� ಇವರ ಸಂರ್ಕ್ತಿಶ್ರರದಲ್ಲೆ 
ಹಿರಿರ ನ್ಗರಿಕ ದಿನ್ಚರಣ�ರನ್ನಾ `ಆಶ್ರರ' ಹಿರಿರ ವನ್ತ�ರರ 
ಆನಂದಧ್ಮ ವೃದ್ಧಶ್ರಮದಲ್ಲೆ ಇಂದ್ ಸಂಜ� 5.30ಕ�ಕಾ ನಡ�ರಲ್ದ�.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ಡ್.ಸಿ. ನ್ಗಮ್ಮ ಕ�ೀಶವಮೊತ್್ಥ ವಹಿಸಲ್ದ್ದರ�. ಮ್ಖ್ಯ 
ಅತ್ರ್ಗಳ್ಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನನಾಗಿರಿ ವಿರೊಪ್ಕ್ಷಪ್ಪ, ಶಿ್ರೀಮತ್ ಗಿರಿಜ್ 
ನ್ಂಗರ್ಯ ಕ್ಡರ್ಯನಮಠ್ , ಡ್.ರಶಿ್ಮ ಸ್ಬ�ೊೀಧ್  ಶ�ಟ್ಟಾ, ಸ್ನ್ೀತ 
ವಿೀರನ್ರ್ರಣ, ಸರಳ ಶ್ಂತ್ನ್ರ, ಟ್.ಎಸ್ .ಶ�ೈಲಜ, ದಿೀಪ್ 
ಪ್ರಶ್ಂತ ಶ�ಟ್ಟಾ ಮತ್ತಿತರರ್ ಭ್ಗವಹಿಸಲ್ದ್ದರ�.

ಇೆಂದು ಹಿರಿಯ ರಾರರಿಕ ದಿರಾಚರಣೆ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
ವಿಶವಾಕಮನಾ ಜಯೆಂತ್

ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಂಗ�್ರಸ್ ವತ್ಯಿಂದ 
ವಿಶ್ವಕಮ್ಥ ಜರಂತ್ 
ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮವು ಇಂದ್ ಬ�ಳಿಗ�ಗು 
11.30 ಕ�ಕಾ ಪಕ್ಷದ ಕಚ�ೀರಿ ಎಸ್.
ಎಸ್. ಭವನದಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಚ್.ಬಿ.ಮಂಜಪ್ಪ  ನಡ�ರಲ್ದ� 
ಎಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಧ್ನ 
ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ದಿನ�ೀಶ್ ಕ�. ಶ�ಟ್ಟಾ 
ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಹಾಸ್ಯ ಸೆಂಜೆ
ಬ್ಲಕರ ಸಕ್್ಥರಿ ಪೌ್ರಢಶ್ಲ್ ಮೈದ್ನದಲ್ಲೆ ಹಿಂದೊ ಮಹ್ 

ಗಣಪತ್ ಸಮತ್ ವತ್ಯಿಂದ ಹಮ್ಮಕ�ೊಂಡಿರ್ವ ಗಣ�ೀಶ�ೊೀತಸಿವದ ಅಂಗ 
ವ್ಗಿ ಇಂದ್ ಸಂಜ� 7 ಗಂಟ�ಗ� ಹ್ಸ್ಯ ಕಲ್ವಿದ ಗಂಗ್ವತ್ ಪ್್ರಣ�ೀಶ್ 
ಅವರಿಂದ ಹ್ಸ್ಯ ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮ ನಡ�ರಲ್ದ� ಎಂದ್ ಜ�ೊಳಿಳು ಗ್ರ್ 
ಮತ್ತಿ ಎಂ.ವಿ. ಕಮಲ್ ಗಿರಿೀಶ್ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ತಾವರೆಕೆರೆ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
`ಜಿಲಾಲೆಧಕಾರಿರಳ ನಡೆ ಹಳಿಳ ಕಡೆ'

ಚನನಾಗಿರಿ ತ್ಲೊಲೆಕ್ ಉಬ್್ರಣಿ ಹ�ೊೀಬಳಿ ತ್ವರ�ಕ�ರ� ಗ್್ರಮದಲ್ಲೆ 
`ಜಿಲ್ಲೆಧಿಕ್ರಿಗಳ ನಡ� ಹಳಿಳು ಕಡ�' ಕ್ರ್ಥಕ್ರಮವನ್ನಾ ಇಂದ್ 
ಹಮ್ಮಕ�ೊಳಳುಲ್ಗಿದ್ದ, ಸ್ವ್ಥಜನ್ಕರ್ ಪ್ಲ�ೊಗುಂಡ್ ಕಂದ್ರ ಇಲ್ಖ�ರ 
ವಿವಿಧ ಸ�ೀವ�ಗಳು ಹ್ಗೊ ಯೀಜನ�ಗಳ್ದ ಪೌತ್ ಖ್ತ� ಬದಲ್ವಣ�, 
ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಭದ್ರತ್ ಯೀಜನ� ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅತ್ವೃಷಿಟಾ / ಬರ ಪರಿಹ್ರ, 
ಪಡಿತರ ಚಿೀಟ್, ಪಹಣಿ ಲ�ೊೀಪ - ದ�ೊೀಷ ತ್ದ್ದಪಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನಾ 
ಪಡ�ದ್ಕ�ೊಳುಳುವಂತ� ಮತ್ತಿ ಈಗ್ಗಲ�ೀ ಸ್ವ್ಥಜನ್ಕರಿಂದ ಸಿ್ವೀಕರಿಸಲ್ಗಿರ್ವ 
ಅಜಿ್ಥಗಳನ್ನಾ ಗ್್ರಮ ವ್ಸತಿವ್ಯದಲ್ಲೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲ್ಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಅಪರ 
ಜಿಲ್ಲೆಧಿಕ್ರಿ ಪಿ.ಎನ್ ಲ�ೊೀಕ�ೀಶ್ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�.16- ಮ್ಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ಮನೊರ್ 
ಮಲ್ಲೆಕ್ಜ್್ಥನ್  ಅವರ 55ನ�ೀ ವಷ್ಥದ ಜನ್ಮದಿನದ 
ಅಂಗವ್ಗಿ ಗ್ರ್ಭವನದಲ್ಲೆ ಇದ�ೀ ದಿನ್ಂಕ 18 ರ 
ಭ್ನ್ವ್ರ 19 ವಷ್ಥದ�ೊಳಗಿನ ವಯೀಮತ್ ಮಕಕಾಳಿಗ� 
`ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟಟಾದ ಚದ್ರಂಗ' ಸ್ಪಧ�್ಥರನ್ನಾ 

ಏಪ್ಥಡಿಸಲ್ಗಿದ� ಎಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಚ�ಸ್ ಅಸ�ೊೀಸಿಯೆೀಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ದಿನ�ೀಶ್ ಕ�. ಶ�ಟ್ಟಾ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ಪಂದ್್ಯವಳಿಗ� ಹ�ಸರನ್ನಾ ನ�ೊೀಂದ್ಯಿಸಲ್ ನ್ಳ� ದಿನ್ಂಕ 17 
ಕಡ�ರ ದಿನ್ಂಕವ್ಗಿದ�. ವಿವರಕ�ಕಾ ಸಂಘದ ಸಹ ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ಎಸ್ 
ಮಂಜ್ಳ್ (99456 13469, 72593 10197) ಅವರನ್ನಾ 
ಸಂಪಕಿ್ಥಸ್ವಂತ�  ಸಂಘದ ಕ್ರ್ಥದಶಿ್ಥ ರ್ವರ್ಜ್ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ�.

ಎಸೆಸೆಸೆಸೆೆಂ-55 : ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ  
ಅೆಂತರ್ ಜಿಲಾಲೆ ಚದುರೆಂರ ಸ್ಪಧೆನಾ

ದ್ವಣಗ�ರ� ಸಮೀಪದ ಆವರಗ�ರ� ಪಿಬಿ 
ಬಡ್ವಣ�, 2ನ�ೀ ಕ್್ರಸ್ ವ್ಸಿ, ಆಟ�ೊೀ ಚ್ಲಕ 
ಲ್ೆಂರರಾಜು ತೆಂದೆ ಲೆೇ|| ಮಲೆಲೆೇಶಪ್ಪ 
(43) ಇವರ್ ದಿನ್ಂಕ 4.12.2020ರಂದ್ 
ಬ�ಳಿಗ�ಗು 10 ಗಂಟ�ಗ� ಮನ�ಯಿಂದ ಕ್ಣ�ಯ್ಗಿದ್ದರ�. 
ಸಂಬಂಧಿಕರ್, ಸ�ನಾೀಹಿತರ್, ಮತ್ತಿತರ� ಕಡ� ಗಳಲ್ಲೆ 
ಹ್ಡ್ಕಿದರೊ ಪತ�ತಿಯ್ಗಿರ್ವುದಿಲಲೆ. ಅನ್ 
ರ�ೊೀಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತ್ತಿದದ ಅವರ್, ಎಣ�್ಣಗ�ಂಪು 
ಮೈಬಣ್ಣ, ದ್ಂಡ್ ಮ್ಖ, ಕಪು್ಪ ಬಣ್ಣದ 
ಪ್್ಯಂರ್ ಧರಿಸಿದದರ್. ಇವರ ಸ್ಳಿವು ಸಿಕಕಾಲ್ಲೆ 
ಹತ್ತಿರದ ಪಲ್ೀಸ್ ಠ್ಣ�ಗ್ಗಲ್ೀ, ಕ�ಳಗಿನ 
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಗ� ಮ್ಹಿತ್ ನ್ೀಡಲ್ ಕ�ೊೀರಲ್ಗಿದ�.

ಮೊಬೆೈಲ್  : 94808 03248

ಕಾಣೆರಾಗಿದಾ್ದರೆ

ದ್ವಣಗ�ರ�, ಸ�. 16 - ಕನ್್ಥಟಕ ಪ್ರದ�ೀಶ 
ಕ್ಂಗ�್ರಸ್ ಸಮತ್ರ ಜವ್ಹರ್ ಬ್ಲ್ ಮಂಚ್ 
ವಿಭ್ಗದ ರ್ಜ್್ಯಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗಿ ಹ�ಚ್.ಜ�. ಮೈನ್ದಿದೀನ್ 
ನ�ೀಮಕಗ�ೊಂಡಿದ್ದರ�.

ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೆೈನುದಿ್ದೇನ್ ರೆೇಮಕ



JANATHAVANI - Published, Owned and Printed by Vikas Shadaksharappa Mellekatte, at Jayadhara Offset Printers,  # 605, 'Jayadhara' Hadadi Road, Davangere - 5, Published from  # 605, 'Jayadhara' Hadadi Road, Davangere - 5. Editor Vikas Shadaksharappa Mellekatte

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 17, 20226

28ರೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ರೊೇಟಿಸ್

ಶಿ್ರೇ ಆರ್ . ವೆೆಂಕಟರೆಡಿಡಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ 

ಶಿ್ರೇ ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಉಪ್ಧ್ಯಕ್ಷರ್

ಶಿ್ರೇ ಮೆೇಕಾ ಮುರುಳಿಕೃಷ್ಣ
ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್

ರಾಜಾರಾಯಕ್  ಜಿ.ಆರ್.
ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್ 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ವೆ. ಸರೊೇಜ 
ವೆೆಂಕಟೆೇಶವಾರ ರೆಡಿಡಿ

ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್

ಶಿ್ರೇ ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೇಶವಾರ ರೆಡಿಡಿ
ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್

ಶಿ್ರೇ ಟಿ.ಹೆಚ್ . ರಾಜಶೆೇಖರ್ 
ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್ 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎ. ಶಿ್ರೇದೆೇವಿ ತ್ಮಾ್ಮರೆಡಿಡಿ
ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್ 

ಶಿ್ರೇ ಬಿ. ಯೇಗಿರೆಡಿಡಿ
ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್

ಶಿ್ರೇ ಕೆ. ರಾರಾಯಣ
ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್

ಶಿ್ರೇ ರಾಗೆೇೆಂದ್ರ ಎನ್ . ಲದಾವಾ
ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್ 

ಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಬಿ. ರಾರರಾಜ್ 
ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್

ಶಿ್ರೇ ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೇಶವಾರ ರೆಡಿಡಿ
ನ್ದ�್ಥೀಶಕರ್

ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘದ 2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯನು್ನ ದಿರಾೆಂಕ 17-09-2022ರ ಶನಿವಾರ ಸೆಂಜೆ 6.30 ಕೆ್ಕ 
ಶಿ್ರೇ ತೊರಟವಿೇರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, 6ರೆೇ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ, ಎೆಂ.ಸಿ.ಸಿ.`ಎ' ಬಾಲೆಕ್  , ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲೆ ಸೆಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 

ಶಿ್ರೇ ಆರ್. ವೆೆಂಕಟರೆಡಿಡಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿರಾಗಿ ಆರಮಿಸಬೆೇಕೆೆಂದು ವಿನೆಂತ್.

ಶಿ್ರೇ ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ ಕೆ್ರಡಿಟ್  ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟಿವ್  ಸೊಸೆೈಟಿ ನಿ., 
ಆಡಳಿತ ಕಛೆೇರಿ : ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. ಫೇನ್  : 99011 20124, 98447 36220    ಶಾಖೆ : ವಿದಾ್ಯನರರ ದಾವಣಗೆರೆ-6.  ಫೇನ್ : 08192-262392

ದಿರಾೆಂಕ : 31.03.2022ಕೆ್ಕ ಇದ್ದೆಂತೆ ಲಾಭ - ನಷಟದ ತಃಖೆ್ತದಿರಾೆಂಕ : 31.03.2022ಕೆ್ಕ ಇದ್ದೆಂತೆ ಆಸಿ್ತ-ಜವಾಬಾ್ದರಿ ತಃಖೆ್ತ
ಸವಾತು್ತ ಮತು್ತ ಆಸಿ್ತರಳು ಮೊಬಲರುಮೊಬಲರು ಮೊಬಲರುಬೆಂಡವಾಳ ಮತು್ತ ಜವಾಬಾ್ದರಿರಳು ಮೊಬಲರು ವೆಚ್ಚ ಆದಾಯಮೊಬಲರು ಮೊಬಲರು

ಠ�ೀವಣ್ತ್ಗಳ ಮೀಲ್ನ ಬಡಿ್ಡ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭವಿಷ್ಯ ನ್ಧಿ
ಎಂಪ್ಲೆರರ್ ಇ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ.
ಬ್ಡಿಗ�
ದಿೀಪ ಮತ ತ್ಿ ವಿಮ
ಅಂಚ�, ತಂತ್ ಮತ ತ್ಿ ದೊರವ್ಣಿ
ಮ್ದ್ರಣ ಮತ ತ್ಿ ಲ�ೀಖನ ಸ್ಮಗಿ್ರಗಳು
ಜ್ಹಿೀರ್ತ್
ವಂತ್ಕ�
ಇತರ� ಖಚ್್ಥಗಳು
ವ್ಷಿ್ಥಕ ಮಹ್ಸಭ�ರ ಖಚ್್ಥ
ಪಿಗಿ್ಮ ಕಮೀಷನ್
ಸವಕಳಿ
ಕ್ನೊನ್ನ ವ�ಚ್ಚ
ನ್ದ�ೀ್ಥಶಕರ ಸಭ್ ಭತ�್ಯ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನ್ವೃತ್ತಿ ಕ�ೊಡ್ಗ�
ಪ್ರವ್ಸ ಭತ�್ಯ
ಇ-ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ�ಚ್ಚ
ಹೊಡಿಕ�ರ ಮೀಲ್ನ ಸ್ಲದ ಬಡಿ್ಡ
ಆದ್ರ ತ�ರಿಗ� ಆಡಿರ್ ಫೀ
ನ್ವ�ೀಶನ ವ�ಚ್ಚ
ವೃತ್ತಿ ತ�ರಿಗ�
ಆಸಿತಿ ತ�ರಿಗ�
ಆಡಿರ್ ಫೀ (ಅವಕ್ಶ)
ಎನ್.ಪಿ.ಎ. (ಅವಕ್ಶ)
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬ�ೊೀನಸ್  (ಅವಕ್ಶ)
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಳಿಕ� ರಜ� ನಗದಿೀಕರಣ (ಅವಕ್ಶ)
ನಿವವಾಳ ಲಾಭ

ಒಟುಟ ಮೊತ್ತ

ಸ್ಲಗಳ ಮೀಲ� ಬಂದ ಬಡಿ್ಡ
ಕಮೀಷನ್
ಸ�ೀವ್ ಶ್ಲಕಾ
ಸಂಚರ ಮೀಲ್ನ ಆದ್ರ
ಲ್ಕರ್  ಬ್ಡಿಗ�
ಷ�ೀರ್ ಧನ
ಪ್ರವ�ೀಶ ಧನ
ಇ ಸ�ೀವ್ ಶ್ಲಕಾ
ಬಡಿ್ಡ (ಆಡಳಿತ ಕಛ�ೀರಿಯಿಂದ ಕ�ೊಟ್ಟಾದ್ದ)

ಒಟುಟ ಮೊತ್ತ

90,41,395.00
29,76,662.00

3,66,045.00
78,893.00

4,92,600.00
83,044.00

1,837.00
47,022.36
73,749.00

6,345.00
91,470.58
96,506.00

10,40,312.00
26,585.00
16,000.00
68,000.00

2,49,680.00
1,12,000.00

31,721.45
3,39,467.00

35,000.00
14,500.00
3,000.00
1,060.00

35,000.00
13,79,207.00
4,99,360.00
2,00,000.00

26,56,809.98
2,00,63,271.37

1,62,56,454.00
47,626.48

2,24,153.00
24,84,773.00

23,400.00
500.00
900.00

65,687.89
9,59,777.00

2,00,63,271-37

ನರದು ಹಣ
ನರದು ಹಣ ಇತರೆ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ರಳಲ್ಲೆ
ಡಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್್ಯಂಕ್ ಚ್ಲ್ತಿ ಖ್ತ�
ಬ್ಪೂಜಿ ಬ್್ಯಂಕ್ ಚ್ಲ್ತಿ ಖ್ತ�
ದಿ ದ್.ಹ. ಸಹಕ್ರ ಬ್್ಯಂಕ್ ನ್., ಚ್ಲ್ತಿ ಖ್ತ�
ಐಡಿಬಿಐ ಬ್್ಯಂಕ್ ಉಳಿತ್ರ ಖ್ತ�
ಐಡಿಬಿಐ ಬ್್ಯಂಕ್ ಚ್ಲ್ತಿ ಖ್ತ�
ಕನ್್ಥಟಕ ರ್ಜ್ಯ ಸಹಕ್ರ ಮಹ್ಮಂಡಳ ನ್.,
ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ್ ಮಂಗಳೂರ್.
ಹೂಡಿಕೆರಳು :
ಬ್ಪೂಜಿ ಬ್್ಯಂಕ್, ದ್ವಣಗ�ರ�.
ಬ್ಪೂಜಿ ಬ್್ಯಂಕ್ (ಕಟಟಾಡ ನ್ಧಿ), ದ್ವಣಗ�ರ�.
ಬ್ಪೂಜಿ ಬ್್ಯಂಕ್ (RFD), ದ್ವಣಗ�ರ�.
ಕನ್್ಥಟಕ ರ್ಜ್ಯ ಸಹಕ್ರ ಮಹ್ಮಂಡಳ ನ್.
ದಿ ದ್.ಹ. ಸಹಕ್ರ ಬ್್ಯಂಕ್ ನ್.,
ಡಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್್ಯಂಕ್
ಡಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್್ಯಂಕ್ ಷ�ೀರ್ ಬಂಡವ್ಳ
ಸಾಲರಳು :
ಬಂಗ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೀಲ್ನ ಸ್ಲ
ಮ್ಲ್ ಆಧ್ರದ ಮೀಲ್ನ ಸ್ಲ
ಕ್್ಯಷ್ ಕ�್ರಡಿರ್ ಸ್ಲ
ಆಧ್ರದ ಕ್್ಯಷ್ ಕ�್ರಡಿರ್ ಸ್ಲ
ಕಂತ್ನ ಸ್ಲ
ಠ�ೀವಣ್ತ್ಗಳ ಮೀಲ್ನ ಸ್ಲ
ವ್ಹನಗಳ ಮೀಲ್ನ ಸ್ಲ
ಅಡವು ಆಧ್ರದ ಸ್ಲ
ರಣಕಯೆಂತ್ರ ಬಿಡಿ ಭಾರರಳು
ಯು.ಪ.ಎಸ್. ಮತು್ತ ಬಾ್ಯಟರಿರಳು
ಪೇಠೊೇಪಕರಣರಳ ಬೆಲೆ :
ಖ್ಲ್ ನ್ವ�ೀಶನ
ಇತರೆ ಆಸಿ್ತರಳು :
ಲ�ೀಖನ ಸ್ಮಗಿ್ರಗಳು
ವ್ಚನ್ಲರ ಪುಸತಿಕ
ವಿದ್್ಯನಗರ ಶ್ಖ� ಮ್ಂಗಡ
ಶ್ಖ್ ಹ�ೊಂದ್ಣಿಕ�

ಒಟುಟ ರೂ.

79,599.56
39,403.90

16,69,162.00
14,18,179.43

70,094.97

28,70,611.00
72,31,194.00

3,19,54,810.00
50,000.00

2,15,29,556.00
1,00,000.00

30,000.00

32,060.00
22,12,905.00

8,65,709.00
5,20,82,976.00

11,43,980.00
12,08,604.00

9,14,714.00
9,31,30,563-00

94,112.40
4,089.00

30,000.00

ಷೆೇರು ಬೆಂಡವಾಳ
ಕಾಯಿ್ದಟಟ ಮತು್ತ ಇತರೆ ನಿಧರಳು :
ಕ್ಯಿದಟಟಾ ನ್ಧಿ
ಕಟಟಾಡ ನ್ಧಿ
ಕರಡ್ ಸ್ಲದ ನ್ಧಿ
ಧಮ್್ಥರ್ಥ ನ್ಧಿ
ಡಿವಿಡ�ಂಡ್ ಸಮೀಕರಣ ನ್ಧಿ
ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಕಲ್್ಯಣ ನ್ಧಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ�್ಷೀಮ ನ್ಧಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ಧಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನ್ವೃತ್ತಿ ಕ�ೊಡ್ಗ�
ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್್ಯಬಿಲ್ ಫಂಡ್
ಠೆೇವಣಾತ್ರಳು
ಗಡ್ ಠ�ೀವಣಿ ಖ್ತ�
ಉಳಿತ್ರ ಠ�ೀವಣಿ ಖ್ತ�
ಚ್ಲ್ತಿ ಠ�ೀವಣಿ ಖ್ತ�
ಸಥೆಗಿತ ಠ�ೀವಣಿ ಖ್ತ�
ಸಂಚಿತ ಠ�ೀವಣಿ ಖ್ತ�
ಶಿ್ರೀ ಶಿ್ರೀಶ�ೈಲ ಯೀಜನ್ ನ್ಧಿ ಖ್ತ�
ಪಿಗಿ್ಮ ಠ�ೀವಣಿ ಖ್ತ�
ಪಿಗಿ್ಮ ಆಧ್ರದ ಠ�ೀವಣಿ ಖ್ತ�
ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡಿಡಿ
ಇತರೆ ಜವಾಬಾ್ದರಿರಳು
ಕ�ೊಡಬ�ೀಕ್ದ ಲ್ಭ್ಂಶ
ಆಡಿರ್ ಫೀ ಕ�ೊಡತಕಕಾ ಬ್ಕಿ (ಅವಕ್ಶ)
ಚ್ಲ್ತಿರಲ್ಲೆರದ ಆಸಿತಿರ ಅವಕ್ಶ (ಅವಕ್ಶ)
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ� ಕ�ೊಡಬ�ೀಕ್ದ ಬ�ೊೀನಸ್  (ಅವಕ್ಶ)
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಳಿಕ� ರಜ� ನಗದಿೀಕರಣ (ಅವಕ್ಶ)
ಜಿಎಸ್ ಟ್ (ಕ�ೊಡತಕಕಾ ಬ್ಕಿ)
ದಿ ದ್.ಹ. ಸಹಕ್ರ ಬ್್ಯಂಕ್ ನ್.,  
ಹೊಡಿಕ�ರ ಮೀಲ್ನ ಸ್ಲ
ಶಾಖಾ ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ
ನಿವವಾಳ ಲಾಭ

ಒಟುಟ ರೂ.

98,65,300.00
5,55,59,495.55

14,61,45,235.47

21,38,680.00
1,25,15,767.10

1,74,15,765.49
26,56,809.98

24,62,97,053.59

3,29,56,844.33
1,44,55,507.27

21,84,735.00
81,739.00

6,50,589.00
3,50,453.00
5,21,759.00
2,90,622.00

28,49,287.95
12,17,959.00

4,19,80,750.00
1,85,33,219.32

4,70,184.49
8,00,841.66

39,32,211.00
6,45,07,145.00
1,53,78,040.00

5,42,844.00

6,80,681.00
35,000.00

72,59,221.00
4,99,360.00
6,00,000.00

1,119.10

34,40,386.00

ಸುನಿಲ್  ಜಿ.ಸಿ. ಅೆಂರ್  ಕೊೇ.
ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಸದಸ್ಯತವಾ ಸೆಂಖೆ್ಯ : 239235

ಮೊಕಾ್ಕೆಂ : ದಾವಣಗೆರೆ. ದಿರಾೆಂಕ : 21.07.2022

ವಿಶೆೇಷ ಸೂಚರೆ : 1) ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರುರಳಿಗೆ ಈಗಾರಲೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ವರದಿಯ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಈ ಪೆೈಕಿ 
ಅರೆೇಕ ವರದಿ ಪುಸ್ತಕರಳು ವಿಳಾಸ ಸರಿಯಿಲಲೆವೆೆಂದು ವಾಪಸ್  ಬೆಂದಿರುತ್ತವೆ. ವರದಿ ಪುಸ್ತಕ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದೆೇ 

ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ರೊೇಟಿೇಸು ಎೆಂದು ತ್ಳಿದು,  ಸೆಂಘವು ನಿೇಡಿರುವ ರುರುತ್ನ ಚಿೇಟಿಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆೇ ಕಡಾಡಿಯವಾಗಿ 
ತರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಹಾಲ್ ವಿಳಾಸವನು್ನ ಸೆಂಘಕೆ್ಕ ನಿೇಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

3,55,902.00
32,76,439.86

97,508.89
25,99,607.95

6,37,66,171.00

15,15,91,511.00

12,308-00
19,495.00

1,04,353.00
69,29,790.00

1,28,201.40

1,74,15,765.49

24,62,97,053.59

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧರಾ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರ
ಶಿ್ರೇ ಶಿ್ರೇಶೆೈಲ  ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸೊಸೆೈಟಿ ನಿಯಮಿತ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದರ 2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರರಳನು್ನ ರಾನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿರುತೆ್ತೇರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧರೆಗೆ 
ಅರತ್ಯವಿದ್ದ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತ್ರಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಮಜಾಯಿರ್ರಳನು್ನ ಪಡೆದಿರುತೆ್ತೇರೆ. ಅವುರಳು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಮತು್ತ ತ್ಳುವಳಿಕೆ ಮಟಿಟಗೆ ತೃಪ್ತಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿದ 

ಮಾಹಿತ್ರಳ ಆಧಾರದ ಮೆೇರೆಗೆ 2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಲಾಭ-ನಷಟದ ತಃಖೆ್ತ ಮತು್ತ ದಿ. 31.3.2022ರಲ್ಲೆ ಇದ್ದೆಂತೆ ಆಸಿ್ತ-ಜವಾಬಾ್ದರಿ ತಃಖೆ್ತಯು ಇದರೊೆಂದಿಗೆ ಲರತ್್ತಸಿದ  
ನನ್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧರಾ ವರದಿಗೆ ಒಳಪಟಟೆಂತೆ ಈ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಸೆ್ಥಯ ರೆೈಜ ಆರ್ನಾಕ ಸಿ್ಥತ್ಯನು್ನ ಪ್ರತ್ಬಿೆಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೇಕರಿಸುತೆ್ತೇರೆ.

ರಜೆ ಘೆೋ�ಷಣೆ : 
28ನೆ� ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ 

ದಿನಾಂಕ : 17-09-2022ರ ಶನಿವಾರದಂದು 
ಸಂಘದ ಕಚೆ�ರಿಗೆ ರಜೆ ಘೆೋ�ರ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಡಳಿತ ಕಛ�ರೀರಿ : ಪಿ.ಬಿ. ನಂ. 48,  ಹಳ�ರೀ ಆಸ್ಪತ�ರಿ ರಸ�ತು, 
ದಾವಣಗ�ರ� -577 001. ಫರೀ. : 08192-256107

ಶಿವ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ

ಶಿ್ರೇ ಎೆಂ.ಬಿ. ಸೆಂರಮೆೇಶವಾರಗೌಡರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶಿ್ರೇ ಐರೂರು ಸಿ. ಚೆಂದ್ರಶೆೇಖರ್ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶಿ್ರೇ ದೊರ್ಗಳಿಳ ಎೆಂ. ಬಸವರಾಜ್ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಜಿ.ಡಿ. ಪ್ರಭು
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಕೆಂಸಾರರ ಪ್ರದಿೇಪ್ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಜಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಜಿ.ಪ. ವಾಗಿೇಶ್ ಬಾಬು
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಜೆ.ಎಸ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎನ್. ವಸೆಂತ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಡಿ. ನಿಮನಾಲ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಈ. ಚೆಂದ್ರಣ್ಣ
ವೃತ್್ತಪರ ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಡಾ|| ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮೆಂಜುರಾಥ್ 
ವೃತ್್ತಪರ ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಎ.ಆರ್. ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಶಿ್ರೇ ಐರೂರು ಸಿ. ಚೆಂದ್ರಶೆೇಖರ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಎೆಂ.ಜಿ. ರಾಜಶೆೇಖರಯ್ಯ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಜಿ. ನೆಂಜನಗೌಡರು
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಬಿ. ಕುಬೆೇರಪ್ಪ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಬಾ್ಯೆಂಕಿನ 
ವ್ಯವಸಾ್ಥಪನ 

ಮೆಂಡಳಿ 
ಸದಸ್ಯರು

ಬಾ್ಯೆಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು :

1) ಪಾ್ರರನಾರೆ       2) ಸಾವಾರತ       3) ದೆೈವಾಧೇನರಾದ ಬಾ್ಯೆಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೆಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುವುದು. 
4)  ಬಾ್ಯೆಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹಾರೂ ರೌಕರರ ಪ್ರತ್ಭಾವೆಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನರದು ಬಹುಮಾನ ಮತು್ತ 

ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪತ್ರ ನಿೇಡಿ ಸರಾ್ಮನಿಸುವುದು ಹಾರೂ ರಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ರಾಷಟ್ರ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಸಾಧರೆ ಮಾಡಿದ 
ಕಿ್ರೇಡಾಪಟುರಳನು್ನ ಸರಾ್ಮನಿಸುವುದು. 

5) 2020-21ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆರಳನು್ನ ಓದಿ ರಿಕಾರ್ನಾ ಮಾಡುವುದು. 
6) 2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿಯ ವಾರ್ನಾಕ ವರದಿಯನು್ನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸುವುದು. 
7) 2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧರಾ ವರದಿ, ಆಸಿ್ತ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ತಃಖೆ್ತ, ಲಾಭ-ನಷಟ 

ತಃಖೆ್ಯರಳನು್ನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸುವುದು. 
8)  2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೊೇಧರಾ ವರದಿಯಲ್ಲೆನ ದೊೇಷರಳಿಗೆ ಅನುಪಾಲರಾ 

ವರದಿಯನು್ನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸುವುದು. 
9) 2021-22ರೆೇ ವಷನಾದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲೆನ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಖಚುನಾರಳ ಅನುಮೊೇದರೆ,   

2022-23ರೆೇ ವಷನಾದ ಆಯವ್ಯಯದ ಮೆಂಜೂರಾತ್ 

10) ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಲಾಭವನು್ನ ವಿನಿಯೇಗಿಸುವುದು, ಲಾಭಾೆಂಶ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ 
ಅನುಮೊೇದಿಸುವುದು. 

11) ಬಾ್ಯೆಂಕು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಲದ ಮಿತ್ಯನು್ನ ನಿಧನಾರಿಸುವುದು. 
12) 2022-23ರೆೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಅನುಮತ್ ನಿೇಡಿದ ಶಾಸನಬದ್ದ  

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧಕರುರಳನು್ನ ಅನುಮೊೇದಿಸುವುದು.
13) ಬಾ್ಯೆಂಕಿನ ಸೆಂಚಯನರಳನು್ನ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸುವುದು. 
14) 2022-23ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿ ರೂಪಸಿದ ಕಾಯನಾ ಚಟುವಟಿಕೆರಳನು್ನ 

ಅನುಮೊೇದಿಸುವುದು. 
15) ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿಯು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರೂಪಸಿದ ಠೆೇವಣಿ/ಸಾಲ ನಿಯಮ/  

ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ ಸೆೇವಾ ನಿಯಮರಳ ಅನುಮೊೇದರೆ. 
16) ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೆೇರೆಗೆ ಬರುವ ಇತರೆ ವಿಷಯರಳು.                
17) ವೆಂದರಾಪನಾಣೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲ್ ಪರವ್ಗಿ, 
ಸಹಿ/- ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಶಿವ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ನಿಯಮಿತ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದರ 2021-2022ರೆೇ ಸಾಲ್ನ 48ರೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಾಸಭೆಯನು್ನ 
ದಿರಾೆಂಕ 18-09-2022ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗೆ್ಗ 11.30 ರೆಂಟೆಗೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶೆಂಕರಪ್ಪ ಪಾವನಾತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.  

ಇಲ್ಲೆ ಬಾ್ಯೆಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರೇಯುತ ಎೆಂ.ಬಿ ಸೆಂರಮೆೇಶವಾರಗೌಡರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೆ ಏಪನಾಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದ್ದರಿೆಂದ ಬಾ್ಯೆಂಕಿನ ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಕಾಲಕೆ್ಕ ಭಾರವಹಿಸಿ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯನು್ನ ಯಶಸಿವಾಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್ಸಿಕೊಳುಳತೆ್ತೇವೆ.

ವಿಶೆೇಷ ಸೂಚರೆ : ಎಲಾಲೆ ಅಹನಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ವರದಿ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ ಈಗಾರಲೆೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಬಾೆಂಧವರಿಗೆ ವಾರ್ನಾಕ 
ಮಹಾಸಭೆಯ ಪುಸ್ತಕವು ಸಿವಾೇಕೃತ್ರಾರದೆೇ ಇದ್ದಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯೇ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ತ್ಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವೆೆಂದು ಪರಿರಣಿಸಿ, ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾರಲು ವಿನೆಂತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಭೆಯ ಕಾಯನಾ ಕಲಾಪರಳು :

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರಿಗೆ ಇೆಂದು 
ಜಯಮೃತು್ಯೆಂಜಯ ಶಿ್ರೇರಳು

ಕೊಡಲಸಂಗಮ ಪಂಚಮಸ್ಲ್ ಪಿೀಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ರ್ದ ಶಿ್ರೀ ಜರಮೃತ್್ಯಂಜರ ಸ್್ವಮೀಜಿ ರ್ಣ�ೀ 
ಬ�ನೊನಾರ್ ಉನನಾತ್ ಶ್ಲ�ರಲ್ಲೆ  ಇಂದ್ ನಡ�ರ್ವ  2ಎ 
ಮೀಸಲ್ತ್ ಹ�ೊೀರ್ಟ ಸಮತ್ರ ಸಭ�ರ ಸ್ನ್ನಾಧ್ಯ 
ವಹಿಸ್ವರ್. ಸಿದ್ಧ ಚಿಕಕಾಬಿದರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸ್ವರ್.

ಉಕ್ಕಡಗಾತ್್ರಯಲ್ಲೆ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಮಲ�ೀಬ�ನೊನಾರ್, ಸ�.16- ಉಕಕಾಡಗ್ತ್್ರ ಗ್್ರಮದ 

ಗದಿಗ�ಪ್ಪ ಎಂಬ್ವವರ ಅಡಿಕ� ತ�ೊೀಟದಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ರವ್ರ 
ಬ�ಳಿಗ�ಗು ಚಿರತ� ಮರಿ ಕ್ಣಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ, ಗ್್ರಮಸಥೆರಲ್ಲೆ 
ಆತಂಕ ಉಂಟ್ ಮ್ಡಿದ�. ಚಿರತ� ಮರಿ ಇರ್ವ್ಗ 
ತ್ಯಿ ಚಿರತ�ರೊ ಸಹ ಇಲ�ಲೆೀ ಇರಬಹ್ದ�ಂದ್ 
ಹ�ೀಳಲ್ಗ್ತ್ತಿದ್ದ, ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಖ�ರವರ್ ಸಥೆಳಕ�ಕಾ ಭ�ೀಟ್ 
ನ್ೀಡಬ�ೀಕ�ಂದ್ ಒತ್ತಿಯಿಸಿದ್ದರ�.


