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ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರನಾ, ಹಾವೆೇರಿ, ಶಿವಮೊರ್ಗ, ವಿಜಯನರರ, ಚಿಕ್ಕಮರಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ರದರ ಜಿಲೆಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೊೆಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ಶುಭ ಕೊೇರುವವರು : ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, 
ಸೊಸೆ, ಅಳಿಯ ಮತು್ತ  ಅಪಾರ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು. 

ಬನ್ನಿಕಲ್ ಕುಟುೆಂಬಸ್ಥರು.

ಹುಟುಟಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯರಳು
ಇೆಂದು ತಮ್ಮ  
87ರೆೇ ವಷನಾದ 
ಹುಟುಟಹಬ್ಬದ 
ಸೆಂಭ್ರಮದಲ್ಲೆರುವ 
ಬಿ.ಎೆಂ. ರುದ್ರಮುನ್ 
ಅವರಿಗೆ 
ಹುಟುಟಹಬ್ಬದ 
ಶುಭಾಶಯರಳು.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಿದೆಯೆ, ಉದೆ್ಯೆರೀಗ ಸೌಲಭಯೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಉತೆತರೀಜಿಸ್ತ್ತರ್ವ 

ಯ್ವಕರ ಪಾಲಿನ ಕಣ್ಮಣಿ, ಬಡವರ ಬಂಧ್, ಕೆ್ಡ್ಗೆೈ ದಾನಿ, ಮಧಯೆ ಕರಾನಾಟಕದ ದೆ್ರೆ, 

ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ್ಕೆಯ ಜನರಾಯಕ, ಸಾ್ಮರ್ನಾ  ಸಿಟಿಯ ರ್ವಾರಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ್ ಆದ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕ್ರ್ಜುನ್  ಅವರಿಗೆ

ಜನ್ಮ ದ್ನದ ಹಾದ್ನಾಕ ಶ್ಭಾಶಯಗಳು. 

ಶ್ರೀಯುತರ 55ನ�ರೀ ಹುಟುಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ಯುಕ್ತ

ರಕ್ತದಾನ ಅಭಿಯಾನ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆಯಾದ್ಯೆಂತ 5,555 ಸ್ವಯೆಂಪೆ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ್ರಳ ಸಹಕಾರದೊೆಂದಿಗೆ 

ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ಬಾಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರರಳಿೆಂದ ರಕ್ತದಾನ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 
ಹಮಿ್ಮಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದಾನ್ರಳು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಸೆಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲೆ 

ಭಾರವಹಿಸಲು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎೆಂ. ಅಭಿಮಾನ್ರಳ ಬಳರದಿೆಂದ ವಿನೆಂತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ�ಟುರೀಡಿಯಂ ಫ�್ಂಡ್ಸ್ ಗ್್ಪ್ 
ಹಾಗ್ ಕ�.ಟಿ.ಜ�. ನಗರ, ದಾವಣಗ�ರ�

ದಿರಾೆಂಕ : 18 - ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್  - 2022, ಭಾನುವಾರ
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10-30 ರಿೆಂದ
ಸ್ಥಳ :  ಜಿಲಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬಾಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತ�್ ರಸ�್ತ, ದಾವಣಗ�ರ�.

ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ, ನಾಲುಕು ಅತ್ಯಮ್ಲ್ಯ ಜಿರೀವಗಳನುನು ಉಳಿಸಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 17 – ಡಿ.
ಎಲ್., ವಾಹನಗಳ ನೆೋ�ಂದಣಿ 
ಹಾಗೋ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲಿ�ಕತ್ವ 
ಹಸಾತಂತರ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ವಾಹನ 
ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 58 ಸೆ�ವೆ 
ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರ್ 
ಆಧಾರ್ ಮೋಲಕ ಈ ಸೆ�ವೆಗಳನ್ನು 
ಪಡೆಯಬಹ್ದ್.

ಈ ಸೆ�ವೆಗಳು ಸಂಪಕ್ಕ ರಹಿತ ಹಾಗೋ 
ಮ್ಖಾಮ್ಖಿ ಭೆ�ಟಿ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತತವೆ. 
ಇವುಗಳು ನಾಗರಿಕರ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೆ�ವೆ 
ಪಡೆಯಲ್ ನೆರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದ್ ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲೆಲ� ಸೆ�ವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ವ 
ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮ್ಂದೆ ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ 
ಕಚೆ�ರಿ (ಆರ್.ಟಿ.ಒ.)ಗಳಿಗೆ ತೆರ ಳುವವರ 
ಸಂಖೆ್ಯ ಗಣನ�ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಇದ್ ಆರ್.ಟಿ.ಒ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಾಯ್ಕ ದಕ್ಷತೆಯನೋನು ಹೆಚಿಚಿಸಲಿದೆ.

ಕಲಿಕಾ ಅನ್ಮತಿ, 
ಚಾಲನಾ ಅನ್ಮತಿಯ ಪ್ರತಿ 
ಹಾಗೋ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ 

ಪರಿ�ಕೆ್ಷಯ ಅಗತ್ಯವಿರದೆ� ಡಿ.ಎಲ್. ನವಿ�ಕರ 
ಣದಂತಹ ಸೆ�ವೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿ 
ಒದಗಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ನಾಗರಿಕರ್ ತಾವೆ� 
ಪಡೆಯಬಹ್ದ್. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ವಾಹನ 
ಚಾಲನಾ ಅನ್ಮತಿ, ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, 
ಮ�ಟಾರ್ ವಾಹನದ ಮಾಲಿ�ಕತ್ವ 
ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಸೆ�ವೆಗಳೂ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಮೋಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.

ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲಲದ ವ್ಯಕ್ತಗಳು, 
ಪಯಾ್ಕಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂವಿಆರ್ 
1989ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ನೆ�ರವಾಗಿ ಸಲಿಲಸಿ 
ಸೆ�ವೆ ಪಡೆಯಬಹ್ದ್.

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಗೆ ಆರ್ ಟಿಒದ 58 ಸೆೇವೆ

ಭಾರತಕೆ್ಕ ಕಾಲ್ಟಟ ಚಿೇತಾರಳು
ಭೋಪಾಲ್, ಸೆ. 17 – ನಮ�ಬಿಯಾದಂದ 

ತರಿಸಲಾದ ಎಂಟ್ ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೆ� 
ಶದ ಕ್ನೆೋ� ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲಿಲ 
ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದಾದೆರೆ. ದೆ�ಶದಲಿಲ ಕಣ್ಮರೆ 
ಯಾಗಿರ್ವ ಚಿ�ತಾಗಳ ಸಂತತಿ ಮತೆತ ಬೆಳೆಸಲ್ 
ಏಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಯತನು ನಡೆಯ್ತಿತದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದ ಅವರ 72ನೆ� ಜನ್ಮ 
ದನಾಚರಣೆಯ ದನದಂದ್ ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು 
ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲಿಲ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಚಿ�ತಾಗಳ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ, 
ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಚಿತ್ರ ತಾವೆ� ತೆಗೆದರ್.

ಐದ್ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗೋ ಮೋರ್ ಗಂಡ್ 
ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು ನಮ�ಬಿಯಾದಂದ ಗಾ್ವಲಿಯರ್ ಗೆ 
ವಿಮಾನದ ಮೋಲಕ ತರಲಾಗಿತ್ತ. ಒಂದ್ 
ಖಂಡದಂದ ಮತೆೋತಂದ್ ಖಂಡಕೆಕೆ ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು 
ತರ್ವ ಈ ಯ�ಜನೆಗೆ ‘ಪಾ್ರಜೆಕ್್ಟ ಚಿ�ತಾ’ ಎಂಬ 
ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30ರ ಸಮಯದಲಿಲ ಪ್ರಧಾನ 
ಮ�ದ ಅವರ್ ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲಿಲ 

ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದರ್.
ಈ ಸಂದಭ್ಕದಲಿಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, 

ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಜನರ ಮೆ�ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಂದ 
ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು ಇಲಿಲಗೆ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆ�ಲೆ 
ಪೂಣ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜನರ್ ನನನು ನಂಬಿಕೆ 
ಮ್ರಿಯ್ವುದಲಲ ಎಂಬ ವಿಶಾ್ವಸ ಇದೆ ಎಂದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಕದಲಿಲ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಶಿವರಾಜ್ 
ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಾಗೋ ಕೆ�ಂದ್ರ ಪರಿಸರ 
ಸಚಿವ ಭೋಪೆ�ಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತಿತತರರ್ 
ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದೆರ್.

ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾದ ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ. 
ಅಭಯಾರಣ್ಯ 344.686 ಚದ್ರ ಮೆೈಲಿ 
ಪ್ರದೆ�ಶದಾದೆಗಿದೆ. 

ಭಾರತದಲಿಲ 1947ರ ವೆ�ಳೆ ಛತಿತ�ಸ್ ಘಡದ 
ಪ್ರದೆ�ಶದಲಿಲ ಚಿ�ತಾಗಳು ಕಂಡಿದೆದೆ� ಕೆೋನೆ. 
ಚಿ�ತಾಗಳು ಅವಸಾನಗೆೋಂಡಿವೆ ಎಂದ್ 
1952ರಲಿಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತ.

2009ರಲಿಲ ಆಫ್್ರಕಾದ ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು 
ಭಾರತಕೆಕೆ ತರ್ವ ಯ�ಜನೆ ರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತ. 
ಕಳೆದ ವರ್ಕ ನವೆಂಬರ್ ನಲೆಲ� ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು 
ತರಬೆ�ಕ್ತ್ತ. ಆದರೆ, ಕೆೋರೆೋನಾದಂದಾಗಿ 
ಯ�ಜನೆಗೆ ಹಿನನುಡೆಯಾಗಿತ್ತ.

ನಮಿೇಬಿಯಾದ ಚಿೇತಾರಳನುನಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೆೇಶದ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲೆ ಬಿಟಟ ಪ್ರಧಾನ್

ರೆೈತರ ಮನವೊಲ್ಸಿ ವಿಮಾನ 
ನ್ಲಾದಾಣ, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 16 - ವಿಮಾನ 
ನಲಾದೆಣ ಹಾಗೋ ಕೆೈಗಾ ರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್  
ಗಳ ಯ�ಜನೆ ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ 
ತರಲಾಗ್ವುದ್. ಈ ಯ�ಜನ ಗಳಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ಜಮ�ನ್ ಪಡೆಯಲ್ ರೆೈತರ 
ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯ್ತೆತ�ವೆ 
ಎಂದ್ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದೆ�ಶ್ವರ ಹೆ�ಳಿದಾದೆರೆ.

ದವಾ್ಯಂಗ ವ್ಯಕ್ತಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಧಿ 
ಮತ್ತ ಸಬಲಿ�ಕರಣ ಇಲಾಖೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ ಕೆ�ಂದ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲಿಲ ಜಿಲಾಲಧಿ 
ಕಾರಿಗಳ ಕಚೆ�ರಿಯಲಿಲ ಇಂದ್ ಆಯ�ಜಿಸ 
ಲಾಗಿದದೆ ದವಾ್ಯಂಗರಿಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿತರಣೆ 
ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಅವರ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಕರದ ಆಡಿಪ್ 

ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮ 
ಆಯ�ಜಿಲಾಗಿತ್ತ.

ಯಾವುದೆ� ಅಭಿವೃದಧಿ ಯ�ಜನೆಗೆ 
ಜಮ�ನನ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ತತದೆ. ಈ 
ಯ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಜಮ�ನ್ 

ಪಡೆಯಲ್ ರೆೈತರೋ ಸಹಕರಿಸಬೆ�ಕ್. ಯ�ಜ 
ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೆೈತರ ಮನವೊಲಿಸ್ವ ಪ್ರಯತನು 
ನಡೆಸ್ತೆತ�ವೆ. ಒಂದ್ ವೆ�ಳೆ ರೆೈತರ್ ಜಮ�ನ್ 
ನ�ಡ್ವು ದಲಲ ಎಂದಾದರೆ ಯ�ಜನೆಯನ್ನು ಕೆೈ 
ಬಿಡ್ತೆತ�ವೆ ಎಂದವರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲಿಲ ಜಿಲೆಲಯ 500 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನ�ರ್ ತ್ಂಬಿಸ್ವ ಯ�ಜನೆಗಳನ್ನು 
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತಿತದೆ. ಜಲಜಿ�ವನ್ ಮರನ್ 
ಯ�ಜನೆಯಡಿ 350 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 17- ವಸತಿ ನಮಾ್ಕಣಕಾಕೆಗಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದಧಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಕೆಕೆ 
ಒಂದ್ ಗ್ಂಟೆ ಜಮ�ನನೋನು ಕೆೋಡ್ವುದಲಲ ಎಂದ್ 
ಕ್ಂದ್ವಾಡ ಗಾ್ರಮಸ್ಥರ್ ಹೆ�ಳಿದಾದೆರೆ.

ರಕತ ಕೆೋಟೆ್ಟ�ವು ಆದರೆ ಜಮ�ನ್ ಕೆೋಡಲಲ. 
ಬೆ�ಕಾದ್ದೆ ಆಗಲಿ. ಸಕಾ್ಕರದೆೋಂದಗೆ ಯಾವುದೆ� 
ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ವುದಲಲ ಎಂದ್ ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋ�ಷಠಿಯಲಿಲ 
ಶನವಾರ ಸ್ಮಾರ್ 42 ರೆೈತರ್ ಸ್ಪರ್ಟಪಡಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಎರಡೋ್ಮರ್ ವರ್ಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆ�ರೆ ಕಡೆ 
ಜಮ�ನ್ ಕಡಿಮೆ ದರದಲಿಲ ಸಿಗ್ತಿತತ್ತ. ಈಗ ಎಲೆಲಡೆ 
ಜಮ�ನ್ ದರ ದ್ಪ್ಪಟಾ್ಟಗಿದೆ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲ 
ಕ್ಟ್ಂಬಸ್ಥರ್ ಒಪ್್ಪತಿತಲಲ. ಹಿ�ಗಾಗಿ ದೋಡಾ ತನನು 
ಮೋರ್ ವರ್ಕದ ಈ ಪಕ್್ರಯ್ ಕೆೈ ಬಿಡಬೆ�ಕ್. 
ರೆೈತರಿಗೆ ತೆೋಂದರೆ ನ�ಡಿರೆ ಉಗ್ರ ಹೆೋ�ರಾಟ 

ಮಾಡಬೆ�ಕಾದ�ತ್ ಎಂದ್ ಎಚಚಿರಿಸಿದಾದೆರೆ.
ರೆೈತ ಎನ್. ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 

2019-20ರಲಿಲ ವಸತಿ ನಮಾ್ಕಣಕೆಕೆ ನಮ್ಮ 
ಜಮ�ನ್ ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳುಳುತೆತ�ವೆ. ಎರಡೋ್ಮರ್ ತಿಂಗ 
ಳಲಿಲ ಹಣ ಸಿಗ್ತತದೆ ಎಂದ್ ಆಸೆ ತೆೋ�ರಿಸಲಾಗಿತ್ತ. 
ಎಕರೆಗೆ 1.18 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ನಗದಪಡಿಸಿದದೆರ್. 
ಅದಕೆಕೆ ನಾವು ಒಪಿ್ಪರಲಿಲಲ. ನಂತರ ಅಂದನ 
ಜಿಲಾಲಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೆ�ಶ ಬಿ�ಳಗಿ ನೆ�ತೃತ್ವದಲಿಲ 
ನಡೆದ ಸಭೆಯಲಿಲ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1.28 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. 
ಹಾಗೋ ಒಂದ್ ನವೆ�ಶನ ಕೆೋಡ್ವ ಪ್ರಸಾತಪಕೆಕೆ 
ಒಪಿ್ಪಗೆ ನ�ಡಲಾಗಿತ್ತ. 

ಅಂದ್ ಮೆ� 31, 2022ರ  ಒಳಗಾಗಿ ಖರಿ�ದ 
ಮಾಡ್ವ ಪ್ರಸಾತಪಕೆಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪಿ್ಪಕೆೋಂಡಿ 
ದದೆರ್. ಆದರೆ  ಖರಿ�ದ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ 

ದೂಡಾಗೆ ಜಮಿೇನು ನ್ೇಡದಿರಲು 
ಕುೆಂದುವಾಡ ರೆೈತರ ನ್ಧಾನಾರ

ಬಿಎಸ್ ವೆೈ ಕುಟುೆಂಬವನುನಿ  
ಆವರಿಸಿದ ಭ್ರಷಾಟಚಾರ ಪ್ರಕರಣ

ಬೆಂಗಳೂರ್, ಸೆ. 18 - ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಂದ ವಸತಿ ಸಮ್ಚ್ಛಯ 
ನಮಾ್ಕಣಕೆಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ -ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಸಮ್ಮಶ್ರ ಸಕಾ್ಕರದ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಅಂತಿ 
ಮಗೆೋಳಿಸಿದದೆ ಗ್ತಿತಗೆಯನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರೆಸ್ವುದಕೆಕೆ ಒತತಡ ಹೆ�ರಿ ಬಹ್ 
ಕೆೋ�ಟಿ ರೋಪಾಯ ಲಂಚ ಪಡೆದರ್ವ ಆರೆೋ�ಪ ಮಾಜಿ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಹಾಗೋ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎಸ್ . ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ 

ಬೆಂಗಳೂರ್, ಸೆ. 17 – ಮಾಜಿ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿ ಯೋರಪ್ಪ ವಿರ್ದಧಿ ಲೆೋ�ಕಾಯ್ಕತದಲಿಲ 
ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನಪ್ರತಿನಧಿಗಳ ವಿಶೆ�ರ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆ� 
ಶದ ಮೆ�ರೆಗೆ ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ ಅಷೆ್ಟ� ಅಲಲದೆ� ಅವರ 

ಪ್ತ್ರ ಬಿ.ವೆೈ. ವಿಜಯ್�ಂದ್ರ ವಿರ್ದಧಿವೂ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರ್ ಲೆೋ�ಕಾಯ್ಕತ ಠಾಣೆಯಲಿಲ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಶಶಿಧರ್ ಮರಡಿ, ಸಂಜಯ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರಾಮಲಿಂಗಂ, ಸಚಿವ ಎಸ್.
ಟಿ. ಸೆೋ�ಮಶೆ�ಖರ್, ಜಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ. ರವಿ, ವಿರೋಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಯಮಕನ 
ಮರಡಿ ಸೆ�ರಿ ಒಟ್್ಟ 9 ಜನರ ವಿರ್ದಧಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಆಗಿದಾದೆಗ ಅಧಿಕಾರ ದ್ರ್ಪಯ�ಗ 
ಪಡಿಸಿಕೆೋಂಡ್ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಕನ್ ಸ್ಟ್ಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಗೆ 

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ 
ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲೆ ಎಫ್ ಐಆರ್ ಕಲಬ್ರಗಿ, ಸೆ. 16 - ಕಲಾ್ಯಣ ಕನಾ್ಕಟಕ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಸಮಗ್ರ 

ಅಭಿವೃದಧಿಗಾಗಿ ಮ್ಂದನ ಬಜೆಟ್ ನಲಿಲ ಕಲಾ್ಯಣ ಕನಾ್ಕಟಕ ಪ್ರದೆ�ಶ 
ಅಭಿವೃದಧಿ  ಮಂಡಳಿಗ ೆ(ಕ.ೆಕ.ೆಆರ್.ಡಿ.ಬಿ.) ನ�ಡ  ್ತಿತರ್ವ ಅನ್ದಾನವನ್ನು  3 
ಸಾವಿರದಂದ ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳಿಂದ  5 ಸಾವಿರ ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ಗೆ ಹೆಚಿಚಿಸ 
ಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬಸವರಾಜ ಬೆೋಮಾ್ಮಯ ಘೆೋ�ಷಸಿ 
ದರ್. ನಗರದ ನೋತನ ವಿದಾ್ಯಲಯ ಮೆೈದಾನದಲಿಲ 

ಕಲಾ್ಯಣ ಕರಾನಾಟಕಕೆ್ಕ 5 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 17-  ಭಗವಾನ್ 
ದೆ�ವ ಶಿಲಿ್ಪ ವಿಶ್ವಕಮ್ಕರ್ ಜಗತಿತಗೆ 
ನ�ಡಿದ ಅಪಾರವಾದ ಕೆೋಡ್ಗೆಗಳನ್ನು 
ಸಮಾಜದವರ್ ಮ್ಂದ್ವರೆಸಿ 
ಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋ�ಗ್ತಿತರ್ವುದ್ ಇತರೆ 
ಸಮ್ದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ  
ಎಂದ್ ಅಪರ ಜಿಲಾಲಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎನ್. 
ಲೆೋ�ಕೆ�ಶ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ನಗರದ ಕಾಳಿಕಾದೆ�ವಿ ದೆ�ವಸಾ್ಥ 

ನದ ಆವರಣದಲಿಲ ಜಿಲಾಲ ವಿಶ್ವಕಮ್ಕ 
ಸಮಾಜದಂದ ಇಂದ್ ಹಮ್ಮ 
ಕೆೋಂಡಿದದೆ ವಿಶ್ವಕಮ್ಕ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವ 
ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದಲಿಲ ಮ್ಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ 

ಪಾಲೆೋಗೆಂಡ್ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.
ಶೆ್ರ�ರಠಿ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶ್ದಧಿ 

ಮನಸಿ್ಸದದೆರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾಯ್ಕ 
ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

ವಾಸ್ತಶಿಲಿ್ಪಗಳಾಗಲ್ ಸಾಕರ್್ಟ ಸಿದದೆತೆ 
ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೆೋಳಳುಬೆ�ಕಾಗ್ತತದೆ. 
ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಕಮ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ 
ಸಾಧನೆಗಳು ಅಮ�ಘವಾದವುಗಳು. 
ಅವರೆೋಬ್ಬ ಶೆ್ರ�ರಠಿ 
ವಾಸ್ತಶಿಲಿ್ಪಯಾಗಿದದೆರ್ ಎಂದರ್.

ವಿಶ್ವಕಮ್ಕ ಸಮಾಜದ 
ಮ್ಖಂಡರ್ ಮತ್ತ ಸಂಘಟಕರ್ 
ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಕಂಕಣಬದಧಿ 
ರಾಗಿ ಸೆ�ವೆ ಸಲಿಲಸ್ತಿತರ್ವುದ್ 
ಶಾಲಯಾಘನ�ಯ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಉಪನಾ್ಯಸ ನ�ಡಿದ ಡಾ. ಜಿ.ಬಿ. 
ವಿ�ರೆ�ಶ್ ಆಚಾಯ್ಕ ಅವರ್,  
ವಿಶ್ವದಲಿಲ ಭೋಮ, ನ�ರ್, ಗಾಳಿ ಏನೋ 
ಇಲಲದ ಸಂದಭ್ಕದಲಿಲ ನರಾಕಾರ 
ರೋಪದಲಿಲ ಅವಿಭ್ಕವಿಸಿದ ಭಗವಾನ್ 
ವಿಶ್ವಕಮ್ಕರ್ ಜಗತಿತನ 
ಸೃಷಠಿಕತ್ಕರಾಗಿದಾದೆರೆ ಎಂದರ್.

ವಾಸ್ತಶಿಲಿ್ಪಯಾಗಿದದೆ ಭಗವಾನ್ 
ವಿಶ್ವಕಮ್ಕರ್ ಮಟ್ಟ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೆ�ವಸಾ್ಥನ 
ವನ್ನು ನಮ್ಕಸಿದರ್. ನಂತರ ಪ್ರಿ 
ಜಗನಾನುಥ ದೆ�ಗ್ಲ 

ವಿಶ್ವಕಮನಾ ಸಮಾಜ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ

ಭರವಾನ್ ವಿಶ್ವಕಮನಾ ಮಹೊೇತ್ಸವದಲ್ಲೆ  
ಅಪರ ಜಿಲಾಲೆಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎನ್. ಲೊೇಕೆೇಶ್

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 18, 20222

ಸಂತೆ�ಬೆನೋನುರ್ ಮಠದ (ಆಸಗೆೋ�ಡ್) ದಾವಣಗೆರೆ 
ವಿನೆೋ�ಬನಗರ ವಾಸಿಯಾದ 

ದಿ. ಪೆಂಪಯ್ಯ ಎಸ್ .ಎೆಂ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಎಸ್ .ಎೆಂ. 
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಧಮನಾಪತ್ನಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪವಿತ್ರ ಎಸ್ .

ಎೆಂ. ಮತು್ತ ಮರ  ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು. 
ದನಾಂಕ 11.9.2022ನೆ� ಭಾನ್ವಾರ ಬೆಳಗಿನ 

ಜಾವ 7.30ಕೆಕೆ ನಮ್ಮ ಜೆ�ರಠಿ ಪ್ತ್ರನಾದ 
ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಎಂ.ಮಹದ�ರೀವಸ್ವಾಮಿ 

ಇವರ್, ದೆೈವಾಧಿ�ನರಾದ ಪ್ರಯ್ಕತ ಮೃತರ 
ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ 

ಕ�ೈಲ್ಸ ಶವಗಣ್ರ್ಧನ�ಯನ್ನು 
ದನಾಂಕ 19.9.2022ನೆ� ಸೆೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 12 ಕೆಕೆ ವಿನೆೋ�ಬನಗರದ 

1ನೆ� ಮ್ಖ್ಯ ರಸೆತಯಲಿಲರ್ವ ಶಿ್ರ� ಶಂಭ್ಲಿಂಗೆ�ಶ್ವರ ದೆ�ವಸಾ್ಥನದ ಎದ್ರ್ಗಡೆಯರ್ವ 
ಶಾಮನೋರ್ ಪಾವ್ಕತಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಮನ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲಿಲ ನೆರವೆ�ರಿಸಲ್ 

ಗ್ರ್-ಹಿರಿಯರ್ ನಶಚಿಯಸಿರ್ವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಸಕಾಲಕೆಕೆ ಆಗಮಸಿ, 
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆೋ�ರಬೆ�ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ

ಇಂತಿ ದ್ಃಖತಪತರ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಮ್ಕ್ಷಮಮಾ ಹ್ಗೂ ಧಮಜುಪತಿನಿ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ ಎಸ್ .ಎಂ.ಮಗ ಎಸ್ .ಎಂ.ಕ�ೂಟ�್ರೀಶ್  ಮತ್ತು 
ಸಹ�ೂರೀದರರ್, ಸಹ�ೂರೀದರಿಯರ್ ಹ್ಗೂ ಬಂಧ್-ಮಿತ್ರ್. 

ಮೊ : 9448666535, 9481854430

ದಿರಾೆಂಕ : 18.09.2022 ರಿೆಂದ 24.09.2022
- ಜಯತ್ೇರಾನಾಚಾರ್ ವಡೆೇರ್, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ 1

ಮೆೇಷ (ಅಶಿ್ವನ್, ಭರಣಿ, ಕೃತ್್ತಕಾ) 
(ಚೂ.ಚೆೇ.ಚೊೇ.ಲ.ಲ್.ಉ.ಲೆೇ.ಲೊ.ಅ.)
ಉದೆೋ್ಯ�ಗದಲಿಲ ಆಯವ್ಯಗಳು ಸಮವಾಗಿರ್ವುದರಿಂದ ಹೆಚಿಚಿನ ಲಾಭದ 

ನರಿ�ಕೆ್ಷ ಬೆ�ಡ. ಕೌಟ್ಂಬಿಕ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿಲ ರಾಜಿ� 
ಪಂಚಾಯತಯಂದಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೆೋಳಿಳು, ಪಾ್ರಯಕೆಕೆ ಬಂದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ವಹಿಸಿದದೆ ವಾ್ಯಪಾರ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳಲಿಲ ಅನೆ�ಕ ಗೆೋಂದಲಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೆೋಳಳುಲಿದ ದ್ೆ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ 
ತಪ್್ಪಗಳನ್ನು ತಿದದೆಕೆೋಳುಳುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳುಬಹ್ದ್. ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಕಗಳು 
ಸಿಗಲಿರ್ವ ಅನ್ಕೋಲಗಳನ್ನು ಸದ್ಪಯ�ಗಪಡಿಸಿಕೆೋಳಿಳು, ಮ�ಜ್ ಮಸಿತಗಳಿಂದಾಗಿ 
ನರಸಂಬಂಧಿ ಅನಾರೆೋ�ಗ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತತಮ ದನಗಳು. ಭಾನ್-
ಸೆೋ�ಮ-ಮಂಗಳ-ಶ್ಭ ದನಗಳು.

ವೃಷಭ (ಕೃತ್್ತಕಾ, 2,3,4, ರೊೇಹಿಣಿ, ಮೃರ 1,2)
(ಇ.ಉ.ಎ.ಒ.ವ.ವಿ.ವು.ವೆ.ವೊೇ)
ಅನನ್ಭವಿಗಳಾದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕಂಡರಿಯದ ಕಂಪನಗಳಲಿಲ ಬಂಡವಾಳ 

ಹೋಡ್ವುದಕ್ಕೆಂತ, ತಮ್ಮ ಪೂವಿ್ಕಕರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿರ್ವ ವೃತಿತಯಲೆಲ� 
ಮ್ಂದ್ವರೆಯ್ವುದ್ ಮೆ�ಲ್. ರಾಜಕ್�ಯ ರಂಗದಲಿಲ ಉಂಟಾದ ಮಂಚಿನ 
ಸಂಚಲನದಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿರಠಿರಿಗೆ, ತಿ�ವ್ರ ತಿರ್ಗಾಟವಾಗಲಿದೆ. 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆೋ�ದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಕಾ್ಕರದಂದ ಸಕಲ ಸವಲತ ತ್ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಗಳ 
ವಸೋಲಿಯಂದಾಗಿ ಆಸಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿ ಹೆೋ�ಗಲಿವೆ. ಮಗಳ 
ಮದ್ವೆ ವಿಚಾರದಲಿಲ ಮಾತ್ಕತೆ ಮ್ಂದ್ವರೆಸಿ, ಆಥಿ್ಕಕ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಸಾಧಾರಣ. ಬ್ಧ-
ಶ್ಕ್ರ-ಶನ-ಶ್ಭ ದನಗಳು.

ಮಿಥುನ (3,4, ಆರಿದಾ್ರ, ಪುನವನಾಸು 1,2,3)
(ಕ.ಕಿ.ಕು.ಘ, ಔ, ಚ.ಕೆ.ಕೊೇ.ಹ.)
ಅನರಿ�ಕ್್ಷತವಾಗಿ ಕಾಯ್ಕಕೆ್ಷ�ತ್ರದಲಿಲ ತಿ�ವ್ರ ಒತತಡ, ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆ 

ಕಂಡ್ ಮೆ�ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚಿಚಿನ ಜವಾಬಾದೆರಿ ವಹಿಸ್ವರ್. ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚಿಚಿನ ಬೆ�ಡಿಕೆ ಬರಲಿದ್ದೆ, ಸಂಪಾದನೆಯೋ ಹೆಚಚಿಲಿದೆ. ಮಕಕೆಳ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದಲಿಲ ತ್ಸ್ 
ಹಿನನುಡೆ ಕಂಡ್ಬರಲಿದೆ ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕೆಕೆ ಚಿಂತೆಬೆ�ಡ. ಬಂಧ್ಗಳೆೋಂದಗೆ 
ನರೋಠಿರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ಧಕೆಕೆಬರಬಹ್ದ್. ಕತ್ಕವ್ಯ ನಮತತ, 
ಕೆಲಕಾಲ ಪರಸ್ಥಳದಲಿಲ ವಾಸ ಮಾಡಬೆ�ಕಾಗಬಹ್ದ್. ಕ್ವಿ, ಮೋಗ್ ಮತ್ತ ಗಂಟಲ್ 
ವೆೈದ್ಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆ�ಡಿಕೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಸಾಧಾರಣ. ಚಿಕಕೆಮಕಕೆಳ ಆರೆೋ�ಗ್ಯದ ಕಡೆ 
ಗಮನವಿರಲಿ. ಸೆೋ�ಮ-ಬ್ಧ-ಗ್ರ್-ಶ್ಭ ದನಗಳು.

ಕಕಾನಾಟಕ (ಪುನ 4, ಪುಷ್ಯ, ಆಶೆಲೆೇಷ)
(ಹಿ.ಹು.ಹೆ.ಹೂ.ಡ.ಡಿ.ಡು.ಡೆ.ಡೊೇ)
ಬಹ್ದನಗಳಿಂದ ಸೆೋ�ಮಾರಿತನದಲೆಲ� ಸಾಗಿದ ನ�ವು, ಈ ವಾರದಂದ 

ಅತ್್ಯತಾ್ಸಹದೆೋಂದಗೆ ಕತ್ಕವ್ಯದಲಿಲ ತೆೋಡಗ್ವಿರಿ. ಬಹ್ದನಗಳಿಂದ ನರಿ�ಕ್್ಷಸಿದದೆ ಶ್ಭ 
ಸಮಾಚಾರವೊಂದ್ ಇರ್ಟರಲೆಲ� ಕೆ�ಳಿಬರಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ, 
ಸಹೆೋ�ದೆೋ್ಯ�ಗಿಗಳೆೋಂದಗೆ, ಸಹಕರಿಸಿಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋ�ಗದದದೆಲಿಲ ನಮ್ಮ ವಿರ್ದಧಿ ಪಿತೋರಿ 
ಮಾಡಬಹ್ದ್. ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಕಗಳ ಭವಿರ್ಯಕೆಕೆ ಹಲವು ಅನ್ಕೋಲಗಳು ಒದಗಿಬರಲಿವೆ.
ಶಸತ್ಚಿಕ್ತಾ್ಸ ವೆೈದ್ಯರಿಗೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಚಚಿಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದೆೋ್ಯ�ಗ ಆರಂಭಿಸಿದಲಿಲ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಪ್ರ�ತಾ್ಸಹ ದೆೋರೆಯಲಿದೆ. ಆಸಿತ ಖರಿ�ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮ್ಂದೋಡ್ವುದ್ ಲೆ�ಸ್. 
ಸೆೋ�ಮ-ಮಂಗಳ-ಗ್ರ್-ಶ್ಭ ದನಗಳು.

ಸಿೆಂಹ ( ಮಘ, ಪುಬ್ಬ, ಉತ್ತರ 1)
(ಮ.ಮಿ.ಮು.ಮೊೇ.ವೆ.ಟ.ಟಿ.ಟು.ಟೆ)
ಸಂಪಾದಾನೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ವುದರಿಂದ ಖಚ್್ಕ-ವೆಚಚಿಗಳ ಕಡೆ, 

ಗಮನ ಕೆೋಡ್ವುದ್ ಮೆ�ಲ್. ಪದವಿ�ಧರರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ವೆ�ತನದ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲಿದೆ. 
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿಲ ಅಲಿಲಯ್� ಮ್ಂದ್ವರೆಯ್ವುದ್ ಉತತಮ, ಎಷೆ್ಟ� 
ಆತಿ್ಮ�ಯರಾಗಿದದೆರೋ ವೆೈಯಕ್ತಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆೋಳಳುಬೆ�ಡಿ. ಸಮಾಜ ಸೆ�ವೆಯಲಿಲ 
ತೆೋಡಗಿಕೆೋಂಡವರಿಗೆ ಸಾವ್ಕಜನಕವಾಗಿ ಸನಾ್ಮನವಾಗಲಿದೆ. ಮತೆೋತಬ್ಬರ ಹಣಕಾಸಿನ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆೋಣೆಗಾರರಾಗಲ್ ಹೆೋ�ಗಬೆ�ಡಿ. ಮಹಿಳೆಯರ್ ಅಪರಿಚಿತರೆೋಂದಗೆ 
ಮಾಡ್ವ ವ್ಯವಹಾರದಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸ್ ಕಳೆದ್ಕೆೋಳಳುಬಹ್ದ್. ಅನರಿ�ಕ್್ಷತವಾಗಿ 
ಪ್ಣ್ಯಕೆ್ಷ�ತ್ರಗಳ ದಶ್ಕನ, ಭಾನ್-ಮಂಗಳ-ಬ್ಧ-ಶ್ಭ ದನಗಳು.

ಕರಾ್ಯ (ಉತ್ತರಾ 2,3,4, ಹಸಾ್ತ, ಚಿತಾ್ತ 1,2)
(ಟೊೇ.ಪ.ಪಿ.ಪು.ಷ.ಣ.ಠ.ಪೆ.ಪೇ)
ಮಕಕೆಳು ಉದೆೋ್ಯ�ಗಿಗಳಾಗಿದದೆರೋ ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ�ನೋ ಸಹಾಯ 

ದೆೋರಕದ್. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ವುದರಿಂದ ಅನೆ�ಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು 
ಎದ್ರಾಗಬಹ್ದ್. ಸಾಧಾರಣ ಆದಾಯವಿದದೆರೋ ದೆೈನಂದನ ಜಿ�ವನ 
ನವ್ಕಹಣೆಗೆ�ನೋ ತೆೋಂದರೆಯಲಲ. ಬಹಳ ದನಗಳ ನಂತರ ಹಳೆ� ಮತ್ರರ ಭೆ�ಟಿ, 
ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೆೋಸ ಯ�ಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ವ ಮದಲ್ ಅದರ ಅರಿವಿರ್ವುದ್ 
ಮೆ�ಲ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲಿಲರ್ವ ಮೆ�ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನರಿ�ಕ್್ಷತವಾಗಿ ವಗಾ್ಕವಣೆ, 
ಸನನುವೆ�ಶದ ಅರಿವಿಲಲದೆ ಮಾತನಾಡಲ್ ಹೆೋ�ದಲಿಲ ಅವಮಾನವಾಗ್ವುದ್ ಖಚಿತ. 
ಪ್ರಯಾಣದ ಪೂವ್ಕಸಿದಧಿತೆ ಇರಲಿ. ಬ್ಧ-ಗ್ರ್-ಶ್ಕ್ರ-ಶ್ಭದನಗಳು.

ತುಲಾ (ಚಿತಾ್ತ 3,4, ಸಾ್ವತ್, ವಿಶಾಖ 1,2,3)
(ರ.ರಿ.ರು.ರೆ.ರೊ.ತ.ತ್.ತು.ತೆ.)
ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆಯಲಿಲ ನಡೆಸ್ವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲಿಲ ಹೆಚಿಚಿನ ಲಾಭ, ಗೃಹ 

ಒಳಾಂಗಣ ವಿನಾ್ಯಸಕರಿಗೆ ಬೆ�ಡಿಕೆ ಹೆಚಚಿಲಿದೆ. ಕೆೈಗಾರಿಕೆೋ�ದ್ಯಮಗಳು,  ಕಾಖಾ್ಕನೆಗಳಲಿಲ 
ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ ಇಚಿ್ಛಸ್ವರ್ ಮನೆಯಲಿಲ ಹಿರಿಯರ್ ಮಾಡಬಹ್ದಾದ 
ಕೆಲವು ಹಗರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೆ�ಕ ಕಾನೋನಾತ್ಮಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳುಂಟಾಗ್ವವು. ನ�ವು 
ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳಳುಲಿರ್ವ ನಧಾ್ಕರಗಳು ಸಮಯ�ಚಿತವಾಗಿಯ್� ಇರಲಿವೆ. ರಾಜಕ್�ಯ 
ವ್ಯಕ್ತಗಳು ಪಕ್ಷದಲಿಲ ತಮ್ಮ ಅಸಿತತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೆೋಳುಳುವುದಕೆೋಕೆ�ಸಕೆರ, ವರಿರಠಿರ ಮಜಿ್ಕ 
ಹಿಡಿಯದೆ� ವಿಧಿಯಲಲ. ಸಗಟ್ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಅಪರಿಚಿತ ಮಧ್ಯ ವತಿ್ಕಗಳ ಮಾತಿಗೆ 
ಮರ್ಳಾಗಿ ಭಾರಿ� ಮ�ಸ ಹೆೋ�ಗ್ವ ಸಂಭವಿದೆ. ಗ್ರ್ ಚರಿತೆ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ. 
ಸೆೋ�ಮ-ಶ್ಕ್ರ-ಶನ-ಶ್ಭ ದನಗಳು.

ವೃಶಿಚಿಕ (ವಿಶಾಖ 4, ಅನೂ, ಜೆೇಷ್ಠ)
(ತೊ.ನ.ನ್.ನು.ರೆ.ರೊೇ.ಯ.ಯಿ.ಯು.)
ಸಹೆೋ�ದೆೋ್ಯ�ಗಿಗಳು ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ಮೆ�ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ನಮ್ಮ ಮೆ�ಲಿರ್ವ ವಿಶಾ್ವಸದಂದಾಗಿ ಎಲಲವೂ ಸರಿದೋಗಲಿವೆ. ನ�ವು 
ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳಳುಬಹ್ದಾದ ಪೌಷಠಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ವೆೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯ್ವುದ್ 
ಮೆ�ಲ್. ಅಪರೋಪಕೆಕೆ  ಭೆ�ಟಿಯಾದ ಬಾಲ್ಯ ಸೆನು�ಹಿತರೆೋಂದಗೆ, ಕಳೆದ ದನಗಳ ಮೆಲ್ಕ್ 
ಹಾಕ್ವಿರಿ. ದಂಪತಿಗಳಲಿಲ ಮೋಡಲಿರ್ವ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯಗಳು ಕ್ರಮೆ�ಣ ಸರಿಹೆೋ�ಗಲಿವೆ. 
ಆದಾಯ ಎಷೆ್ಟ� ಉತತಮವಾಗಿದದೆರೋ, ಅಷೆ್ಟ� ಪ್ರಮಾಣದ ಖಚೋ್ಕ ಕೋಡ ಇರ್ವುದರಿಂದ 
ಉಳಿತಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತೆಬೆ�ಡ. ಮಡದಯ ಆರೆೋ�ಗ್ಯದಲಿಲ ವ್ಯತಾ್ಯಸ, ಸಾಧ್ ಸಂತರ 
ಆಶಿ�ವಾ್ಕದ ಪಡೆಯರಿ. ಮಂಗಳ-ಬ್ಧ-ಗ್ರ್-ಶ್ಭ ದನಗಳು.

ಧನಸು್ಸ (ಮೂಲ, ಪೂವಾನಾಷಾಡ, ಉತ್ತರಾಷಾಡ) 
(ಯೆ.ಯೇ. ಬ.ಬಿ.ಬು.ಧ.ಫ.ಡ.ಬೆ.)
ವ್ಯವಹಾರದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಡ್ವಿಲಲದೆ ದೆ�ಹಶ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಜಿ�ವನ 

ಶೆೈಲಿಗೆ ತಕಕೆಂತೆ ನಧಾ್ಕರವನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳಿಳು, ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಮಂದಗತಿಯಲಿಲ ಇದೆ. 
ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರಿಗೆ, ಲೆಕಕೆಪರಿಶೆೋ�ಧಕರಿಗೆ ಬಿಡ್ವಿಲಲದ ಕೆಲಸ, ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿರಯದಲಿಲ 
ಪ್ರಯತನುಗಳು ಈಗ ಫಲ ಕೆೋಡಲಾರಂಭಿಸ್ತತದೆ. ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಅಭಾ್ಯಸಕೆಕೆ ಬೆ�ಕಾದ 
ಪರಿಕರಗಳು ದೆೋರೆಯ್ತತವೆ. ನಮ್ಮ ನಾಜೋಕ್ನ ಮಾತ್ಗಳು ಸಹೆೋ�ದೆೋ್ಯ�ಗಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂತಸ ಕೆೋಡ್ತತವೆ. ಕ್್ರ�ಡಾಪಟ್ಗಳಿಗೆ ಉತತಮ ಸಾಮಥ್ಯ್ಕ ತೆೋ�ರಿಸ್ವ ಅವಕಾಶ 
ದೆೋರೆಯ್ತತದೆ. ಭಾನ್-ಸೆೋ�ಮ-ಗ್ರ್-ಶ್ಭ ದನಗಳು.

ಮಕರ (ಉತ್ತರಾಷಾಢ 2,3,4, ಶ್ರವಣ, ಧನ್ಷಾ್ಠ 1,2)
(ಜೊ.ಜ.ಜಿ.ಜೆ.ಶಿ.ಶು.ಶೆೇ.ಶೊೇ.ರ.ಗಿ)
ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್್ಟ ಕೆಲಸಮಾಡ್ವ ನಮಗೆ ಹಣದ ಬೆಲೆ ಚೆನಾನುಗಿಯ್� 

ತಿಳಿದದೆ. ಕರ್ಟದಲಿಲರ್ವ ಸೆೋ�ದರನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವುದ್ ಉತತಮವೆ�, ಆದರೋ 
ಕೋಡ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಮತಿಯಲಿಲರ್ವುದ್ ಮೆ�ಲ್. ಮನೆ ಕಟ್್ಟವ ಅಥವಾ ಆಸಿತ 
ಖರಿ�ದ ಮಾಡ್ವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸದ್ಯಕೆಕೆ ಕೆೈಬಿಡ್ವುದ್ ಮೆ�ಲ್. ಸಂಶೆೋ�ಧನಾ 
ರಂಗದಲಿಲರ್ವವರಿಗೆ ತಾತಾಕೆಲಿಕವಾಗಿ ಹಿನನುಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕೆಕೆ ಚಿಂತೆ 
ಬೆ�ಡ. ಹಿರಿಯರ ಆರೆೋ�ಗ್ಯದಲಿಲ ಸಾಕರ್್ಟ ಸ್ಧಾರಣೆ ಕಂಡ್ಬರಲಿದೆ. ಸೆೋ�ದರಿಯ 
ಮನೆಯಲಿಲ ನಡೆಯಲಿರ್ವ ಶ್ಭ ಸಮಾರಂಭಕೆಕೆ ಪರಿವಾರ ಸಮೆ�ತ ಹೆೋ�ಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿರಿ. ವಿರ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿರಿ. ಸೆೋ�ಮ-ಗ್ರ್-ಶನ-ಶ್ಭ ದನಗಳು,

 ಕುೆಂಭ (ಧನ್ಷಾ್ಠ, ಶತಭಿಷಾ, ಪೂವಾನಾಭಾದ್ರ 1,2,3)
(ರು.ಗೆ.ಗೊ.ಸ.ಸಿ.ಸು.ಸೆ.ಸೊೇ.ದ)
ಸಂಪೂಣ್ಕ ಯ�ಜನಾ ಬದಧಿವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರ್ವ ಉದ್ಯಮವು 

ಇನ್ನುಮ್ಂದೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮ್ನನುಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆೋ�ದರನ ಆರೆೋ�ಗ್ಯದಲಿಲ ತ್ಸ್ 
ವ್ಯತಾ್ಯಸ, ಒಪಿ್ಪಕೆೋಂಡ ಜವಾಬಾದೆರಿಗಳನ್ನು ನವ್ಕಹಿಸ್ವ ಮದಲ್, ಅದರ ಆಳಗಲದ 
ಅರಿವಿರಲಿ. ಉಪನಾ್ಯಸಕರಿಗೆ ಉತತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೆೋರೆಯಲಿದ್ದೆ, ಅವರ 
ಆದಾಯವೂ ಹೆಚಚಿಲಿದೆ. ವಿಜಾ್ಞನಗಳ ಪ್ರಬಂಧಕೆಕೆ ವಿದೆ�ಶದಲಿಲ ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ 
ದೆೋರೆಯಲಿದೆ. ಬಹ್ದನಗಳಿಂದ ಸಂತಾನ ನರಿ�ಕೆ್ಷಯಲಿಲದದೆವರಿಗೆ ಇರ್ಟರಲೆಲ� ಶ್ಭ 
ಸಮಾಚಾರವೊಂದ್ ಕೆ�ಳಿ ಬರಲಿದೆ. ರೆೈತಾಪಿ ಜನರಿಗೆ ಸಕಾ್ಕರದಂದ ನೆರವುಗಳು 
ದೆೋರೆಯಲಿವೆ. ಭಾನ್-ಗ್ರ್-ಶನ-ಶ್ಭ ದನಗಳು.

ಮೀನ (ಪೂವಾನಾಭಾದ್ರ 4, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೆೇವತ್)
(ದಿ.ದು.ಖ.ಝ.ಥ.ದೆ.ದೊೇ.ಖ.ಚ.ಚಿ.) 
ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರಗಳಲಿಲ ತಲೆಹಾಕಬೆ�ಡಿ, ವಾಹನ ರಿಪೆ�ರಿ 

ಮಾಡ್ವವರಿಗೆ, ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅನ್ಭವಿಗಳಾದ ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು 
ಕೆ�ಳುವುದರಲೆಲ� ನಮ್ಮ ಹಿತವಡಗಿದೆ. ಕೃಷ ಭೋಮಯನ್ನು ವಿಸತರಿಸಲ್ ಇದ್ ಸಕಾಲ. 
ಕಾಲಕೆಕೆ ತಕಕೆಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆೋಂದಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋ�ಗ್ವುದ್ ಅನವಾಯ್ಕ. 
ಮನೆಯಲಿಲರ್ವ ಅಮೋಲ್ಯ ವಸ ತ್ಗಳು ಕಳೆದ್ ಹೆೋ�ಗದಂತೆ ಎಚಚಿರ ವಹಿಸಿರಿ. ಹೋವು, 
ಹಣ್ಣು ಮತ ತ್ ತರಕಾರಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ವಹಿವಾಟ್ ಹೆಚಿಚಿದರೋ, ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಟಕಕೆಷೆ್ಟ�, 
ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಉತತಮ ದನಗಳು. ಸೆೋ�ಮ-ಬ್ಧ-ಗ್ರ್-
ಶ್ಭ ದನಗಳು.

ವಿಶೆೇಷ ದಿನರಳು : ದಿರಾೆಂಕ: 18-9-2022 ರೆೇ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಷಟಮಿೇ, 
ದಿರಾೆಂಕ: 19-9-2022 ಭಾನುವಾರ ಅವಿಧವಾ ನವಮಿ, ದಿರಾೆಂಕ: 24-9-2022 
ಶನ್ವಾರ ಘಾತ ಚತುದನಾಶಿ.

ಹಳೆಕಡೆಲ�ಬಾಳು ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ 
ಕರಿಯಪ್ಪರ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ (77) ಇವರ್ 
ದನಾಂಕ 17.9.2022ರ ಶನವಾರ ಸಂಜೆ 
6.30 ಕೆಕೆ  ನಧನರಾದರ್. ಪತಿನು, ಇಬ್ಬರ್ 
ಪ್ತ್ರರ್, ನಾಲ್ವರ್ ಪ್ತಿ್ರಯರ್, ಮಕಕೆಳು, 
ಮಮ್ಮಕಕೆಳು ಹಾಗೋ ಅಪಾರ 
ಬಂಧ್ಗಳನ್ನು ಅಗಲಿರ್ವ ಮೃತರ 
ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯ್ಯ್ ದನಾಂಕ 
18.9.2022ರಂದ್ ಭಾನ್ವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡೆಲ�ಬಾಳು 
ರ್ದ್ರಭೋಮಯಲಿಲ ನೆರವೆ�ರಲಿದೆ.

ಕರಿಯಪ್ಪರ ಹನುಮೆಂತಪ್ಪ 
ನ್ಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾಂಧಿನಗರ 5 ನೆ� ಕಾ್ರಸ್  
ವಾಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವೆೈಭವ ಪತಿ್ರಕೆ 
ಸಂಪಾದಕ ಕೃರ್ಞಮೋತಿ್ಕ ಅವರ ತಂದೆ 
ರಾಮಪ್ಪ (83) ಇವರ್ ದನಾಂಕ 
17.9.2022ರ ಶನವಾರ ರಾತಿ್ರ 10.50 ಕೆಕೆ  
ನಧನರಾದರ್. ನಾಲ್ವರ್ ಪ್ತ್ರರ್, ಓವ್ಕ 
ಪ್ತಿ್ರ ಹಾಗೋ ಅಪಾರ ಬಂಧ್ಗಳನ್ನು 
ಅಗಲಿರ್ವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್್ರಯ್ಯ್ 
ದನಾಂಕ 18.9.2022ರಂದ್ ಭಾನ್ವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಸಾವ್ಕಜನಕ 
ರ್ದ್ರಭೋಮಯಲಿಲ ನೆರವೆ�ರಲಿದೆ.

ರಾಮಪ್ಪ ನ್ಧನ

ಚಿೇತಾರಳು ಬಲು ವೆೇರ, ಆದರೆ ಸೆ್ಥೈಯನಾ ಕಡಿಮೆ
ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 17 – ಚಿ�ತಾಗಳು ವೆ�ಗಕಾಕೆಗಿ 

ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಬಹ್ತೆ�ಕ ಕಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ 
ವೆ�ಗವಾಗಿ ಓಡಬಲಲವು. ಆದರೆ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೋ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಲ ಈ ವೆ�ಗ ಕಾಯ್ದೆಕೆೋಳಳುಲ್ ಅವುಗಳಿಂದ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ ಮಧ್ಯ 
ಪ್ರದೆ�ಶದ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲಿಲ ಎಂಟ್ ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು 
ಬಿಟಿ್ಟದಾದೆರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೆ�ಶದಲಿಲ ಅವಸಾನಗೆೋಂಡಿದದೆ 
ಚಿ�ತಾಗಳ ಸಂತತಿ ಮತೆತ ಬೆಳೆಯ್ವ ಅವಕಾಶ 
ದೆೋರೆತಿದೆ. ಚಿ�ತಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿವರ ನ�ಡಿರ್ವ 
ದೆಹಲಿಯ ವನ್ಯಜಿ�ವಿ ಪತ್ರಕತ್ಕ ಹಾಗೋ ಲೆ�ಖಕ 
ಕಬಿ�ರ್ ಸಂಜಯ್, ಚಿ�ತಾಗಳು ವೆ�ಗಕೆಕೆ ಹೆಸರಾಗಿವೆ. 
ಆದರೆ ಸಾಮಥ್ಯ್ಕಕೆಕೆ ಅಲಲ ಎಂದದಾದೆರೆ.

ಚಿ�ತಾಗಳು 30 ಸೆಕೆಂಡಿಗೋ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಲ ವೆ�ಗ 
ಕಾಯ್ದೆಕೆೋಳಳುಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್. ಹಿ�ಗಾಗಿ ಅವುಗಳು 
ಬೆ�ಟೆಗೆ ಹೆೋರಟಾಗ ಯಶಸ್್ಸ ಕಾಣ್ವ ಪ್ರಮಾಣ 

ಶೆ�.40ರಿಂದ 50ರರ್್ಟ ಮಾತ್ರ ಎಂದವರ್ ಹೆ�ಳಿದಾದೆರೆ. 
ಚಿ�ತಾಗಳು ಒಂದೆೋಮೆ್ಮ ಬೆ�ಟೆಯಾಡ್ ವಲಿಲ ಯಶಸಿ್ವ 
ಯಾದರೋ ಸಹ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸ್ಧಾರಿಸಿ ಕೆೋಳಳುಬೆ�ಕಾ 
ಗ್ತತದೆ. ಅರ್ಟರಲೆಲ� ಬೆ�ರೆ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕ ಪಾ್ರಣಿಗಳು 
ಚಿ�ತಾಗಳ ಬೆ�ಟೆ ಕದಯ್ವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ 
ಎಂದವರ್ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ. ಚಿರತೆ, ಹಿ�ನಾ ಹಾಗೋ ಕಾಡ್ 
ನಾಯಗಳಷೆ್ಟ� ಏಕೆ ರಣಹದ್ದೆಗಳೂ ಸಹ ಚಿ�ತಾಗಳನ್ನು 
ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟಸಿ ಬೆ�ಟೆ ಕದಯ್ತತವೆ. ಚಿ�ತಾಗಳಿಗೆ ಇತರೆ 
ದೆೋಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕೆಗಳ ಶಕ್ತ ಇಲಲ ಎಂದ್ ಸಂಜಯ್ ಹೆ�ಳಿದಾದೆರೆ.

ಚಿ�ತಾಗಳ ಇಡಿ� ದೆ�ಹ ವೆ�ಗಕಾಕೆಗಿ ರೋಪ್ಗೆೋಂ 
ಡಿದೆ. ಮೋತಿಯಂದ ಬಾಲದವರೆಗೆ ಎಲಲವೂ ಅದರ 
ವೆ�ಗದ ಓಟಕೆಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ದೆ�ಹ 
ಮಾತ್ರ ಇತರೆ ಬೆ�ಟೆ ಪಾ್ರಣಿಗಳರ್್ಟ ಸಶಕತವಾಗಿಲಲ. 
ಚಿ�ತಾಗಳು ಕಾಡ್ಗಳಲಿಲ 10-12 ವರ್ಕ ಬದ್ಕ್ತತವೆ. 
ಆದರೆ, ಬಂಧನದಲಿಲಸಿರಿದಾಗ 17-20 ವರ್ಕಗಳವರೆಗೆ 
ಬದ್ಕ್ತತವೆ ಎಂದವರ್ ಹೆ�ಳಿದಾದೆರೆ.

ವಿಶ್ವಕಮನಾ ಸಮಾಜ ಮಾದರಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಸೆ�ರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ವಿಖಾ್ಯತ ದೆ�ವಾಲಯಗಳ ನಮಾ್ಕ ಣಕೆಕೆ 
ಕಾರಣರಾದರ್. ತದನಂತರ ಅಮರಶಿಲಿ್ಪ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಮ್ಂದ್ ವರೆಸಿ 
ಕೆೋಂಡ್ ಬಂದರ್ ಎಂದ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೆೋಟ್ಟರ್.

ವಿಶ್ವಕಮ್ಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಕದಶಿ್ಕ ಬಿ.ವಿ. ಶಿವಾನಂದ 
ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶ್ವಕಮ್ಕ ಸಮಾಜ ದಲಿಲ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೋ ರಾಜಕ್�ಯ 
ಇಚಾ್ಛಶಕ್ತ ಕೆೋರತೆ ಇದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಗಾಗಿ ಹಲವಾರ್ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಮಾಡ್ತಾತ ಬಂದದೆದೆ�ವೆ ಎಂದರ್.

ನಾವೆಲಾಲ ಹ್ಟಿ್ಟನಂದ ಇಂಜಿನಯರ್ ಗಳು. ಎಲಾಲ ಸಮಾಜದವರ 
ಪಿ್ರ�ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರ್. ಸಮಾಜ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆಥಿ್ಕಕವಾಗಿ, 
ರಾಜಕ್�ಯವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬೆ�ಕಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಕೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ್ 
ಸಂಘಟಿತರಾಗ್ವುದ್ ಮ್ಖ್ಯ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ವಿಶ್ವಕಮ್ಕ ಸಮಾಜದ ಜಿಲಾಲಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಾಪ್ರದ ನಾಗೆ�ಂದ್ರಚಾರ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದೆರ್. ಶಿ್ರ� ಭಾಸಕೆರ ಸಾ್ವಮ�ಜಿ ಸಾನನುಧ್ಯ ವಹಿಸಿದದೆರ್.

ಕನನುಡ ಮತ್ತ ಸಂಸಕೆಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನದೆ�್ಕಶಕ ರವಿಚಂದ್ರ, 
ಸಮಾಜದ ಮ್ಖಂಡರಾದ ಪೂವಾ್ಕಚಾರ್, ಬಿ. ಸಿದಾದೆಚಾರ್, 
ರಣ್್ಮಖಚಾರ್ ಮತಿತತರರ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದೆರ್.

ಅಚ್್ಯತಾನಂದ ಪಾ್ರಥಿ್ಕಸಿ, ನಾಡಗಿ�ತೆ ಹಾಡಿದರ್. ರವಿಚಂದ್ರ 
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರ್. ಶಿವಾನಂದ ನರೋಪಿಸಿದರ್. 

ವಿಮಾನ ನ್ಲಾದಾಣ, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ 

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆ� ನಲಿಲಗಳ 
ಮೋಲಕ ನ�ರ್ ಪೂರೆೈಸಲಾಗ್ತಿತದೆ. ಇನೆೋನುಂದ್ 
ವರ್ಕದಲಿಲ ಎಲಾಲ ಹಳಿಳುಗಳು ನಲಿಲ ನ�ರ್ ಪಡೆಯಲಿವೆ 
ಎಂದರ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ ಜನ್ಮ 
ದನದ ಅಂಗವಾಗಿ ದವಾ್ಯಂಗರಿಗೆ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ 
ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸ್ವ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮ ಆಯ�ಜಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಬರ್ವ ಡಿ.3ರಂದ್ ನಡೆಯಲಿರ್ವ ವಿಶ್ವ 
ದವಾ್ಯಂಗರ ದನಾಚರಣೆಯ ವೆ�ಳೆಯೋ ಕ್ಟ್ 
ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದ್ ಸಿದೆದೆ�ಶ್ವರ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ವೆ�ದಕೆಯ ಮೆ�ಲೆ ದೋಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. 
ಸ್ರೆ�ಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ�ರೆ�ಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, 
ಪಾಲಿಕೆ ಆಯ್ಕತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮ್ದಜಿಜಿ, ಜಿಲಾಲ 
ಮಲೆ�ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನಟರಾಜ್, ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ. 
ನದೆ�್ಕಶಕ ಡಾ. ಉಮಾಶಂಕರ್  ಮಹಾಂತಿ,  ಜಿಲಾಲ 
ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲಾ್ಯಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್, 
ದೋಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜನಹಳಿಳು 
ಶಿವಕ್ಮಾರ್, ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ 

ಮತಿತತರರ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದೆರ್.
ಶಿೇಘ್ರವೆೇ ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಟಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಆರೆಂಭ : 53 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳಿಗೋ ಹೆಚಿಚಿನ ವೆಚಚಿದಲಿಲ 
12 ಎಕರೆ ಜಮ�ನನಲಿಲ ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕೆ�ಂದ್ರ 
ನಮಾ್ಕಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ 25 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. 
ಬಿಡ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೆ, ಶಿ�ಘ್ರದಲೆಲ� ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದ್ ಸಂಸದ ಸಿದೆದೆ�ಶ್ವರ 
ಹೆ�ಳಿದಾದೆರೆ.

ದೆ�ಶದಲಿಲ ಕೆ�ವಲ 13 ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕೆ�ಂದ್ರಗಳಿವೆ. 
ಕನಾ್ಕಟಕ ಹಾಗೋ ಗೆೋ�ವಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆ�ರಿ 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲ ಕೆ�ಂದ್ರವಿದೆ. ಇದ್ ನಮೆ್ಮಲಲರ 
ಹೆಮೆ್ಮ ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಕರದ ಅಡಿಪ್ ಯ�ಜನೆ ಅಡಿ 
ವಿವಿಧ ರಿ�ತಿಯ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳಾದ 180 
ಟಿಎಲ್ ಎಂ ಕ್ಟ್ ಗಳು, 72 ಜೆೋ�ಡಿ ಶ್ರವಣ 
ಯಂತ್ರಗಳು, 5 ದ್ವಚಕ್ರ ಬೆೈಸಿಕಲ್ ಗಳು ಒಟ್್ಟ 257 
ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಸದರ್ ದವಾ್ಯಂಗರಿಗೆ 
ವಿತರಿಸಿದರ್.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ  
ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ ಐಆರ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಗ್ತಿತಗೆ ನ�ಡಿದಾದೆರೆ ಎಂದ್ 
ಕಾಯ್ಕಕತ್ಕ ಟಿ.ಜೆ. ಅಬಾ್ರಹಂ ಅವರ್ 
ಖಾಸಗಿ ದೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದದೆರ್.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಶಿ�ಲನೆ ನಡೆಸಿದದೆ 
ಜನಪ್ರತಿನಧಿಗಳ ವಿಶೆ�ರ ನಾ್ಯಯಾಲಯ, 
ದೋರಿನ ತನಖೆಗೆ ಆದೆ�ಶಿಸಿತ್ತ.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಮನೋರ್ ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ್  
ಅವರ 55ನೆ� ವರ್ಕದ ಜನ್ಮದನದ ಅಂಗವಾಗಿ 19 
ವರ್ಕದೆೋಳಗಿನ ವಯ�ಮತಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ `ಅಂತರ್ 
ಜಿಲಾಲ ಮಟ್ಟದ ಚದ್ರಂಗ' ಸ್ಪಧೆ್ಕಯನ್ನು 
ಗ್ರ್ಭವನದಲಿಲ ಇಂದ್ ಏಪ್ಕಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ 

ಜಿಲಾಲ ಚೆಸ್ ಅಸೆೋ�ಸಿಯ್�ರನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದನೆ�ಶ್ ಕೆ. ಶೆಟಿ್ಟ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.
ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥಣಿ ವಿ�ರಣಣು 

ಉದಾಘಾಟಿಸಲಿದಾದೆರೆ. ಆಲೋರ್ ಮಂಜ್ನಾಥ್, ವೆಂಕಟೆ�ಶ್, ಅಣಬೆ�ರ್ 
ಜಗದ�ಶ್, ಡಿ.ಎನ್. ಜಗದ�ಶ್, ಮಾಲತೆ�ಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕ್ಮಾರ್ 
ಅವರ್ಗಳು ಮ್ಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದಾದೆರೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯ್ವ 
ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದಲಿಲ ಶಾಮನೋರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಡಾ. ಪ್ರಭಾ 
ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ್, ಲಯನ್್ಸ ಕಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಭೋರಣ್  ಅವರ್ಗಳು 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಂ ಕಪ್ ಬಹ್ಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದಾದೆರೆ 
ಎಂದ್ ಅಸೆೋ�ಸಿಯ್�ರನ್ ಕಾಯ್ಕದಶಿ್ಕ ಯ್ವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸೆಂ-55 : ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
ಅೆಂತರ್ ಜಿಲಾಲೆ ಚದುರೆಂರ ಸ್ಪಧೆನಾ

ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ 
ಅಭಿಯಾನದಡಿ 9.5 
ಲಕ್ಷ ರೊೇಗಿರಳ ದತು್ತ

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 17 – ರಾರ್ಟ್ಪತಿ 
ದೌ್ರಪದ ಮ್ಮ್್ಕ ಅವರ್ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 
9ರಂದ್ ಆರಂಭಿಸಿದದೆ ಕ್ಷಯ ಮ್ಕತ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನದಡಿ, ಇದ್ವರೆಗೋ 9.5 ಲಕ್ಷ 
ಕ್ಷಯ ರೆೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ದತ್ತ 
ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಸಮ್ದಾಯ ನೆರವು 
ಯ�ಜನೆಯಡಿ ರೆೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ದತ್ತ 
ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯ�ಜನೆಗಾಗಿ 
ನಕ್ಷಯ್ ಮತ್ರ ನೆೋ�ಂದಣಿ ವ್ಯವಸೆ್ಥ 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೋ ಜನಪ್ರತಿನಧಿಗಳೂ 
ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಹಲವರ್ ರೆೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ದತ್ತ 
ಮೋಲಕ ನೆರವು ನ�ಡಬಹ್ದ್.

ಬಿಎಸ್ ವೆೈ : ಭ್ರಷಾಟಚಾರ ಪ್ರಕರಣ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಅವರ ಕ್ಟ್ಂಬವನೆನು� ಸ್ತಿತಕೆೋಂಡಿದೆ.

ಜನಪ್ರತಿನಧಿಗಳ ವಿಶೆ�ರ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆ�ಶದಂತೆ 
ಲೆೋ�ಕಾಯ್ಕತ ಪಲಿ�ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿರ್ವ ಪ್ರಕರಣದಲಿಲ ಯಡಿಯೋರಪ್ಪ 
ಅವರ ಕ್ಟ್ಂಬದ ಐವರ್ ಆರೆೋ�ಪಿಗಳಾಗಿದಾದೆರೆ. ಮಗ, ಅಳಿಯ, 
ಮಮ್ಮಗ ಮತ್ತ ಮಗಳ ಅಳಿಯನ ಹೆಸರ್ ಆರೆೋ�ಪಿಗಳ ಸಾಲಿನಲಿಲದೆ.

ರಾಣೆ�ಬೆನೋನುರ್, ಸೆ.17- ಇಂದ್ 
ಮನಸ್ಗಳು ವಿಕೃತಗೆೋಳುಳುತಿತವೆ. ಉಪಕಾರ 
ಸ್ಮರಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಿತದೆ. ಸಮಾಜ ಸಾ್ವಸ್ಥಯಾ 
ಕಳೆದ್ಕೆೋಳುಳುತಿತದೆ ಎಂದ್ ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದ್ಗೆರ್ ಡಾ. ಶಿವಮೋತಿ್ಕ 
ಶಿವಾಚಾಯ್ಕ ಸಾ್ವಮ�ಜಿ ಬೆ�ಸರ 
ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದರ್.

ಶಿ್ರ�ಗಳು ಇಲಿಲನ ಶಿವ ಹೆೈಸೋಕೆಲ್ ನಲಿಲ 
ಲಿಂಗೆೈಕ್ಯ ಜಗದ್ಗೆರ್ ಶಿ್ರ� ಶಿವಕ್ಮಾರ 
ಸಾ್ವಮಗಳ 30ನೆ� ಶ್ರದಾಧಿಂಜಲಿ 
ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೋ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಶಿಬಿರ 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿ, ಆಶಿ�ವ್ಕಚನ ನ�ಡ್ತಿತದದೆರ್.

ನಾಲಾಕೆರ್ ದೃಷಾ್ಟಂತಗಳನ್ನು ಹೆ�ಳಿ 
ನೆರೆದದದೆ ಸಭಿಕರ ಹಾಗೋ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಕಗಳಿಂದ 
ಬಂದ ಅಸ್ಪರ್ಟತೆಯ ನಲ್ವುಗಳನ್ನು 
ಗಮನಸಿದ ಶಿ್ರ�ಗಳು, ಬದ್ಕ್ನಲಿಲ ಸ್ಪರ್ಟತೆ 
ಇಲಲದದೆರಿಂದ ಮತದಾನ ಶೆ�.50 ಕೆಕೆ 
ಇಳಿದದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತ್ವಕೆಕೆ ಇದ್ ಮಾರಕ 
ಎಂದ್ ನಗ್ತತಲೆ� ತಮ್ಮ ತಿ�ವ್ರತರದ 
ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದರ್. ಎಲಾಲ 
ಧಮ್ಕಯರ ರಕತ ಒಂದೆ� ಬಣಣುದಾದೆಗಿದೆ. 

ಅದೆ� ರಿ�ತಿ ಎಲಲರ ಜೆೋತೆ ಸಹಬಾಳೆ್ವ 
ಮಾಡ್ವುದ್ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ತಿಗಣಿಯಂತೆ 
ಮತೆೋತಬ್ಬರ ರಕತ ಹಿ�ರದೆ, ರಕತದಾನ ಮಾಡಿ. 
ಧಮ್ಕದ ತಳಹದಯ ಮೆ�ಲೆ ಬದ್ಕ್ 
ಕಟಿ್ಟಕೆೋಳಳುಬೆ�ಕ್  ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ 
ಹಿರಿಯ ಜಗದ್ಗೆರ್ಗಳು ಕಲಿಕೆೋಟ್ಟರ್ 
ಎಂದ್ ಶಿ್ರ�ಗಳು ನ್ಡಿದರ್.

ಸಿರಿಗೆರೆ ಶಿ್ರ�ಗಳು ಸಿ�ನದರೆ ವಿದಾನ 
ಸೌಧ ನಡಗ್ತತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತೆೋಂದ್ 
ಹಿಂದೆ ಕೆ�ಳಿಬರ್ತಿತತ ತ್. ಅಂತಹ ಶಕ್ತ, 

ವ್ಯಕ್ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗ್ರ್ಗಳದಾದೆಗಿತ್ತ. 
ದೆೈತಾ್ಯಕಾರದ  ಸ್ಭಾಸಚಂದ್ರ ಭೆೋ�ಸ್ 
ಅಂತವರ್  ಓವ್ಕ ಕ್ಳಳು ಮನ್ರ್ಯ. ಹೆೋಸ 
ಮನ ಸಿದದೆಪ್ಪ ಜೆೋತೆ ಫ�ಟೆೋ� ತೆಗೆಸಿ 
ಕೆೋಳಳುಲ್ ಬರ್ತಾತರೆ. ಅಂಥಹ ಎತತರದವರ 
ಹೆಸರಿನ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಕಗಳು 
ಸಿದದೆಪ್ಪನವರ ಎತತರಕೆಕೆ ಬೆಳೆಯಬೆ�ಕ್ ಎಂಬ 
ಆಶಯವನ್ನು ಶಿ್ರ�ಗಳು ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದರ್.

ದೆೇವಮಾನವ : ಸಮಾಜದ 
ಸವ್ಕತೆೋ�ಮ್ಖ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ, ಸವ್ಕ 

ಜನರ ಒಳಿತಿಗೆ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳ 
ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿರ್ವ 
ಸಿರಿಗೆರೆ ಶಿ್ರ�ಗಳು ದೆ�ವಮಾನವರ್ ಎಂದ್ 
ಬಣಿಣುಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಕೆ.ಬಿ.
ಕೆೋ�ಳಿವಾಡ ಅವರ್, ಲಿಂಗೆೈಕ್ಯ ಶಿ್ರ� 
ಶಿವಕ್ಮಾರ ಸಾ್ವಮ�ಜಿಗಳ ಶ್ರದಾಧಿಂಜಲಿ 
ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮಕೆಕೆ ರಾಣೆ�ಬೆನೋನುರ್ ಭಕತರ್ 5 
ಸಾವಿರ ಲಿ�ಟರ್ ಎಣೆಣು ಕೆೋಡ್ತಿತದ್ದೆ, 
ಅವರೆಲಲರಿಗೋ, ಸಮಸತ ಜನತೆಗೋ ಶಿ್ರ� ಗಳ 
ಆಶಿ�ವಾ್ಕದದಂದ  ಒಳೆಳುಯದಾಗಲಿ 
ಎಂದ್ ಆಶಿಸಿದರ್.

ಶಾಸಕ ಅರ್ಣಕ್ಮಾರ ಪೂಜಾರ್ , 
ವಿ.ಪ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ಶಂಕರ್, ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕ್ಮಾರ ನರಸಗೆೋಂಡರ, 
ವತ್ಕಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೆೋ�ಕ 
ಗಂಗನಗೌಡ್ರ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕೆ�ಲಗಾರ, ಸಂಘಟಕ 
ಮಂಜ್ನಾಥ ಗೌಡಶಿವಣಣುನವರ, ಈರಣಣು 
ಮಾಕನೋರ, ಜಿ.ಜಿ.ಹೆೋಟಿ್ಟಗೌಡ್ರ, 
ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ ನಂದೆಳಿಳು 
ಮತಿತತರರಿದದೆರ್.

ರಾಣೆ�ಬೆನೋನುರಿನ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದಲಿಲ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ ಗ್ೆರ್ಗಳ ವಾ್ಯಕ್ಲತೆ

ಮನಸು್ಸರಳ ವಿಕಾರದಿೆಂದ ಸಮಾಜದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯ ಹಾಳು

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 17 - ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲ ಇದೆ� 
ದನಾಂಕ 22 ರಂದ್ ಅದೋಧಿರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯ್ವ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ್ ಅವರ ಹ್ಟ್್ಟ 
ಹಬ್ಬಕೆಕೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಕ್ನಂದ 10 ಸಾವಿರ 
ಅಭಿಮಾನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದಾದೆರೆ ಎಂದ್ 
ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ನಗರದ ರಚನಾ ಕ್್ರ�ಡಾ ಟ್ರಸ್್ಟ 
ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲ ಇಂದ್ ನಡೆದ 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋ�ಷಠಿಯಲಿಲ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್. 
ಸಮಾರಂಭಕೆಕೆ ಬರಲ್ ಈಗಾಗಲೆ� ಪಕ್ಷದ 
ಮ್ಖಂಡರ ಬಳಿ ಚಚೆ್ಕ ನಡೆಸಿ ಸೋಕತವಾದ 
ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮಾಡಲಾಗ್ತತದೆ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಜಿಲಾಲ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಂ.ಬಿ.ಎ 
ಕಾಲೆ�ಜ್ ಮೆೈದಾನದಲಿಲ ನಡೆಯ್ವ ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಂ 

ಹ್ಟ್್ಟ ಹಬ್ಬಕೆಕೆ ಚನನುಗಿರಿ, 
ಜಗಳೂರ್, ಹರಪನಹಳಿಳು, 
ಹೆೋನಾನುಳಿ, ಭಾಗದಂದ 
ಸ್ಮಾರ್ 50  ಸಾವಿರ ಮತ್ತ 
ಹರಿಹರ ತಾಲೋಲಕ್ನಂದ 5 
ಸಾವಿರ ಕಾಯ್ಕಕತ್ಕರ್, ಅಭಿಮಾನಗಳು 
ಪಾಲೆೋಗೆಳುಳುತಾತರೆ ಎಂದರ್.

ಸಮಾರಂಭಕೆಕೆ ಮಾಜಿ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳಾದ 
ಸಿದದೆರಾಮಯ್ಯ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. 
ಶಿವಕ್ಮಾರ್, ಪ್ರಚಾರ ಸಮತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. 
ಪಾಟಿ�ಲ್, ಸತಿ�ಶ್ ಜಾರಕ್ಹೆೋಳಿ, ಹೆಚ್.ಸಿ. 
ಮಹಾದೆ�ವಪ್ಪ, ಜಮ�ರ್ ಆಹ್ಮದ್, ಎಂ.ಸಿ. 
ವೆ�ಣ್ಗೆೋ�ಪಾಲ್ , ಲಕ್್ಷಮಿ ಹೆಬಾ್ಬಳಕರ್, 
ಉಮಾಶಿ್ರ� ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಗಣ್ಯರ್  
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದಾದೆರೆ. ಸಮಾರಂಭವು  ಶಾಸಕ 

ಶಾಮನೋರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ನವರ ನೆ�ತೃತ್ವದಲಿಲ 
ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರ್.

ವೆ�ದಕೆಯ ಸಮಾರಂಭವು ಮಧಾ್ಯಹನು 1 
ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೆೋಳಳುಲಿದೆ. ಸಂಜೆ ಚಲನಚಿತ್ರ 
ನಟ ದಶ್ಕನ್ , ಹರಿಕೃರಣು ಇತರರೆೋಂದಗೆ  
ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಈ ಸಂದಭ್ಕದಲಿಲ ವಿಜಯಕ್ಮಾರ್, 
ಮ್ದೆ�ಗೌಡ್್ರ ಗಿರಿ�ಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟಿ�ಲ್, 
ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಂಕರ್ ಖಟಾವಕೆರ್, 

ವಸಂತ್, ಬಾಬ್ಲಾಲ್, ತಾಪಂ 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಜೆ. 
ಮ್ರ್ಗೆ�ಶಪ್ಪ, ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. 
ಸದಸ್ಯ ಬಿ. ರೆ�ವಣಸಿದದೆಪ್ಪ, 
ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ಗೆೋ�ವಿಂದ ರಡಿ್ಡ, ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ. 
ನಾಗೆ�ಂದ್ರಪ್ಪ ವಕ್�ಲರ್, ನಂದಗಾವಿ 
ಶಿ್ರ�ನವಾಸ್, ವಿಶ್ವ ವಿದಾ್ಯನಲಯದ ಮಾಜಿ 
ಕ್ಲಪತಿ ದ�ಟೋರ್ ಮಹೆ�ಶ್ವರಪ್ಪ, ಬಾಲಕ್ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಬಿ. ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, 
ಅಭಿದಾಲಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರೆ�ಂದ್ರ 
ಬೆಳೂಳುಡಿ, ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರ್ ಕೆ.ಪಿ. ಗಂಗಾಧರ್, 
ಕ್ಣೆಬೆಳಕೆ�ರೆ ದೆ�ವೆ�ಂದ್ರಪ್ಪ, ಸಿ.ಎನ್. 
ಹ್ಲ್ಗೆ�ಶ್, ಗ್ತೋತರ್ ಹಾಲೆ�ಶಗೌಡ, ಅರ್ಣ್ 
ಬೆೋಂಗಾಳೆ ಮತಿತತರರ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದೆರ್.

ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸೆಂ ಜನ್ಮ ದಿನಕೆ್ಕ ಹರಿಹರದಿೆಂದ 10 ಸಾವಿರ ಜನ

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ 
ಶಾಸಕ  ರಾಮಪ್ಪ

ಹರಪನಹಳಿಳು, ಸೆ.17- ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದ 
72ನೆ� ಹ್ಟ್್ಟ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯ್ಕತ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾವ್ಕಜನಕ 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ ವಿವಿಧ ವಾರ್್ಕ ಗಳಲಿಲ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕರ್ಣಾಕರ 
ರೆಡಿ್ಡ ಅವರ್ ರೆೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಬೆ್ರರ್ ವಿತರಣೆ 
ಮಾಡಿದರ್. ಈ ಸಂದಭ್ಕದಲಿಲ ಪ್ರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.
ಎಂ.ಅಶೆೋ�ಕ, ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಕೆ.ಜಾವಿ�ದ್, ಆಸ್ಪತೆ್ರಯ 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಘವೆ�ಂದ್ರ ದ್ರ್ಗೆೋ�ಜಿ, ವೆೈದ್ಯರಾದ 
ಶಿವಕ್ಮಾರನಾಯಕೆ, ಮ್ಖಂಡರಾದ ಬಾಗಳಿ 
ಕೆೋಟೆ್ರ�ಶಪ್ಪ, ಆರ್.ಲೆೋ�ಕೆ�ಶ್, ಕೆಂಗಳಿಳು ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ.
ಎಂ.ಪಾ್ರಣೆ�ಶ್, ತಿಮ್ಮಣಣು, ರವಿ, ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕೆೋಟ್ರಯ್ಯ, 
ಮಹೆ�ಶ ಪೂಜಾರ, ಯ್.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ, ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ಇತರರ್ ಇದದೆರ್.

ಪ್ರಧಾನ್ ಮೊೇದಿ ಜನ್ಮದಿನ : ಹಣುಣು, ಬೆ್ರಡ್ ವಿತರಣೆ

 ಹರಪನಹಳಿಳ
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ನಮ್ಮಲಿಲ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗೆ (ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  
ಮತ ತ್ DHUDA), ಬಿಲಿ್ಡಂಗ್  ಪಾಲನ್ (ವಾಸ್ತ ಪ್ರಕಾರ), 

ಎಸಿ್ಟಮೆ�ರನ್, ಕನ್ ಸ್ಟ್ಕ್ಷನ್ ಮತ್ತ ಮೆಟಿ�ರಿಯಲ್ ಕಾಂಟಾ್ರಯಾಕ್್ಟ  
ಹಾಗೋ ಅಲಿನೆ�ರನ್, ಲೆ�ಔಟ್  ಪಾಲನ್  ಮತ್ತ ಅಭಿವೃದಧಿ  

(Development) ಮಾಡಿಕೆೋಡಲಾಗ್ವುದ್. 

ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ :   ಪಿ್ರಯಾೆಂಕ ಜಿ.ಪಿ., ಇೆಂಜಿನ್ಯರ್ 
+91 70190 70400

8ರೆೇ ಮೆೇನ್, 8ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಬಾ್ಯಡಗಿ ಶೆಟು್ರ ಸೂ್ಕಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-4.

ಅರಸಿ ಕನ್ಸಲೆಟನ್್ಸ ಸವಿೇನಾಸಸ್ 

ಕಾತ್ನಾಕ್ ಮಹಿಳಾ ಕೊೇ-
ಆಪರೆೇಟಿವ್ ಸೊಸೆೈಟಿ ಲ್ಮಿಟೆಡ್

# 1345/1.3 ಲೆೇಖನ್ ನ್ಲಯ, ಮೊದಲರೆೇ ಮಹಡಿ, 8ರೆೇ ಅಡ್ಡರಸೆ್ತ, ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ. ನರರ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.

ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಯ 2021-22ನ�ೇ ವರ್ಷದ 
ವಾರ್್ಷಕ ಮಹಾಸಭ�ಯ ನ�ೊೇಟಿಸ್

ಕಾತಿ್ಕಕ್ ಮಹಿಳಾ ಕೆೋ�-ಆಪರೆ�ಟಿವ್ ಸೆೋಸೆೈಟಿ ಲಿಮಟೆರ್, ದಾವಣಗೆರೆಯ 
2021-22ನೆ� ಹಣಕಾಸ್ ವರ್ಕದ ವಾಷ್ಕಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ದನಾಂಕ : 
24.09.2022ರಂದ್ ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದ್ದೆ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಸೆೋಸೆೈಟಿಯ ಎಲಾಲ 
ನದೆ�್ಕಶಕರ್ಗಳು, ಷೆ�ರ್ದಾರರ್, ಸದಸ್ಯರ್ಗಳು ತಪ್ಪದೆ� ಹಾಜರಿರಲ್ ಕೆೋ�ರಿದೆ.

ಸ್ಥಳ : ಶಿ್ರೇ ಶೆಂಕರಮಠ ಸಭಾ ಭವನ,
ಜಯದೆೇವ ಸಕನಾಲ್ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಮಯ :

ಶನ್ವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10.00 ರೆಂಟೆಗೆ.
ಸಹಿ/- ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೆೇರೆಗೆ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗಿೇತಾ ಎೆಂ. ರಾಯ್ಕ             ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಭಾರ್ಯಲಕಿ್ಷ್ೇ
ನ್ದೆೇನಾಶಕರುರಳು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಾಲಾ ಹೆಚ್.ಸಿ., ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕೆ.ಆರ್. ರಾರರತನಿಮ್ಮ, 

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಉಷಾ, ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕಿರಣ್ ಎೆಂ., ಶಿ್ರೇಮತ್ ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಎ.ಕೆ.,  
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗೌರಿಬಾಯಿ, ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುನೆಂದಮ್ಮ ಆರ್., ಶಿ್ರೇಮತ್ ಆಶಾ ಎಸ್.,  

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಾಹಿರಾ ಬಾನು, ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಧಾ ಬಿ.

ಕಾಯನಾದಶಿನಾ (ಪ್ರ)
ಕೃಷ ಉತ್ಪನನು ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟ ಸಮತಿ, ಹರಪನಹಳಿಳು.

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನಿ ಮಾರುಕಟೆಟ ಸಮಿತ್
ಕೊಟೂಟರು ರಸೆ್ತ, ಹರಪನಹಳಿಳ-583131. ವಿಜಯನರರ ಜಿಲೆಲೆ.

e-mail:-apmchphalli1997@gmail.com   08398-295006
ಸಂಖೆ್ಯ:ಕೃಮಾಇ/ಕೃಉಮಾಸ/ಹ.ಹಳಿಳು/ನವೆ�ಶನ.ವಿ/2022-23            ದನಾಂಕ:17-09-2022

ಪ್ರಕಟಣೆ
ಹರಪನಹಳಿಳು, ಕೃಷ ಉತ್ಪನನು ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟ ಸಮತಿಯ ಮ್ಖ್ಯ ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟ 

ಪಾ್ರಂಗಣದಲಿಲ ಶಿ್ರ� ಷಾ ಶೆ�ಷಾಜಿ ಹಸಿತಮಲ್ ಜೆೈನ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನವೆ�ಶನ 
ಸಂಖೆ್ಯ:ಸಿ-9 ಯನ್ನು ನಯಮಾನ್ಸಾರ ಲಿ�ಸ್-ಕಂ-ಸೆ�ಲ್/ಸೆ�ಲ್  ಡಿ�ರ್ 
ಮೋಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೆ, ಸದರಿ ನವೆ�ಶನದಲಿಲ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಕಸಿಕೆೋಂಡ್ 
ವಾ್ಯಪಾರ ವಹಿವಾಟ್ ನಡೆಸ್ತಿತದದೆ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ್ ದನಾಂಕ:08-10-2005 
ರಂದ್ ಮೃತಪಟಿ್ಟರ್ತಾತರೆ. ಮೃತರ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಶಿ್ರ� ಗಣಪತ್ ರಾಜ್ 
ಜೆೈನ್ ಇವರ್ ಪ�ತಿ ವಾರಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನವೆ�ಶನ ಸಂಖೆ್ಯ:ಸಿ-9 ರಲಿಲನ ಕಟ್ಟಡ 
ಸಹಿತ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವಗಾ್ಕವಣೆ ಮಾಡಿಕೆೋಡ್ವಂತೆ ಈ ಕಛೆ�ರಿಗೆ 
ಅಜಿ್ಕ ಸಲಿಲಸಿರ್ತಾತರೆ. ಸದರಿ ನವೆ�ಶನ ಸಹಿತ ಕಟ್ಟಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು 
ಅಜಿ್ಕದಾರರಿಗೆ ವಗಾ್ಕವಣೆ ಮಾಡ್ವ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೆ� ರೆೈತ ಮಾರಾಟಗಾರರ್/
ಪೆ�ಟೆ ಕಾಯ್ಕಕತ್ಕರಿಂದ ಯಾವುದೆ� ಆಕೆ್ಷ�ಪಣೆ ಇದದೆಲಿಲ, ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ದನಾಂಕದಂದ 15 ದನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳೆೋಂದಗೆ 
ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಈ ಕಛೆ�ರಿಗೆ ಸಲಿಲಸತಕಕೆದ್ದೆ. ನಗದತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಬಂದ 
ಯಾವುದೆ� ಆಕೆ್ಷ�ಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ವುದಲಲ.

ಶಿ್ರೇ ಹರ ವಿವಿಧೊೇದೆದಾೇಶ ಸಹಕಾರ 
ಸೆಂಘ ನ್., ಹರಿಹರ.

ಶಿವಮೊರ್ಗ ರಸೆ್ತ, ಹರಿಹರ - 577 601, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆ

2021-22ನ�ೇ ಸಾಲಿನ

12ನ�ೇ ವಾರ್್ಷಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭ�ಯ ನ�ೊೇಟಿಸ್
ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘದ 12ರೆೇ ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರ ವಾಷಿನಾಕ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನುನಿ ದಿ. 18.09.2022ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 
11.00 ರೆಂಟೆಗೆ ಹರಿಹರ ನರರದ ವಿದಾ್ಯನರರದಲ್ಲೆರುವ  
ಐರಣಿ ಮಠದಲ್ಲೆ  ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರೇ ಡಿ.ಜಿ. ಶಿವಾನೆಂದಪ್ಪ 
ಇವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಲ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಘದ ಸವ್ಕ ಸದಸ್ಯರ್ ಸಕಾಲಕೆಕೆ ಆಗಮಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು 
ಯಶಸಿ್ವಗೆೋಳಿಸಬೆ�ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೆೋಳುಳುತೆತ�ವೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ
ಸಹಿ/- ಜಿ.ವಿ. ಲೊೇಕೆೇಶ್, ಕಾಯ್ಕದಶಿ್ಕ

ವಿ.ಸೂ. : ಈಗಾರಲೆೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆರಳನುನಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆನಿೇ ಆಹಾ್ವನವೆೆಂದು 

ಭಾವಿಸಿ, ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್.

zÁªÀiïPÉÆÃ¸ï
zÁªÀtUÉgÉ CrPÉ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀjµÀÌgÀt

ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤., zÁªÀtUÉgÉ.
JA.¹. UÉÆÃzÁªÀÄÄ £ÀA. 1, (J£ï.f.Dgï.f) J.¦.JA.¹. ªÀÄ½UÉ,

ºÀ¼ÉÃ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj ¥ÀPÀÌ, ¦.©. gÀ¸ÉÛ, zÁªÀtUÉgÉ. ¥sÉÇÃ£ï : 250120

²æÃ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©.PÉ. 
ºÀ¼ÉÃ¨Áw
CzsÀåPëÀgÀÄ

²æÃ GªÉÄÃ±ï PÉ.f.

²æÃ ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà ºÉZï. f.

²æÃªÀÄw ªÀÄAUÀ¼ÀUËgÀªÀÄä ºÉZï. J¸ï. ²æÃªÀÄw ¸ÀÄzsÁ PÉ. ²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå JA. Dgï.
ºÀ¼ÉÃ¨Áw, UÀÄqÀØzÀ PÁåA¥ï, 

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

²æÃ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà J.f.
CwÛUÉgÉ, 

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

²æÃ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ©.

²æÃªÀÄw ±À²PÀ®ªÀÄä ©.PÉ. 
ºÉÆ¸À¨É¼ÀªÀ£ÀÆgÀÄ

G¥ÁzsÀåPëÀgÀÄ

CzsÀåPëÀgÀÄ/¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, zÁªÀiïPÉÆÃ¸ï, zÁªÀtUÉgÉ.

«±ÉÃµÀ ¸ÀÆZÀ£É : 
1. ¸ÀAWÀzÀ°è ¥Àæw ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄPÀæªÁgÀzÀAzÀÄ ºÀ¹ CrPÉ, ¨ÉÃ¬Ä¹ MtV¹zÀ 
  CrPÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ° CrPÉAiÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀÄvÀÛzÉ.
2. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄºÁ¸À¨sÉUÉ DUÀ«Ä¸ÀÄªÁUÀ  ¸ÀAWÀzÀ  ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß 
   ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄw£À  aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄªÁV vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ.

²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄ£ï ºÉZï.f.

PÉÆÃ«qï-19  EgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ¸ïÌ zsÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

gÁªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

£ÁUÀ£ÀÆgÀÄ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

PÉÆqÀUÀ£ÀÆgÀÄ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

J¯ÉÃ¨ÉÃvÀÆgÀÄ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

ªÀÄ¼À¯ÉÌgÉ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

23£ÉÃ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄºÁ¸À¨sÉ
ªÀiÁ£Àå ̧ ÀºÀPÁj §AzsÀÄUÀ¼ÉÃ,
      £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ 2021-2022£ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀÄºÁ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß  ¢£ÁAPÀ : 
19-09-2022£ÉÃ ¸ÉÆÃªÀÄªÁgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ vÀgÀ¼À¨Á¼ÀÄ ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£À, 
C£ÀÄ¨sÀªÀ   ªÀÄAl¥À, DªÀgÀt,  ºÀzÀr  gÀ¸ÉÛ, zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ°è  ̧ ÀAWÀzÀ  CzsÀåPëÀgÁzÀ 
²æÃ ©.PÉ. ²ªÀPÀÄªÀiÁgï EªÀgÀ WÀ£À CzsÀåPëÀvÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÉ K¥Àðr¹gÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£Àå 
¸ÀªÀð ̧ ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÆ ̧ ÀPÁ®PÉÌ DUÀ«Ä¹, ̧ À¨sÉAiÀÄ°è ̈ sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

«±ÉÃµÀ ¸ÀÆZÀ£É : * ¸À¨sÉAiÀÄ DºÁé£À ¥ÀwæPÉ vÀ®Ä¥À¢zÀÝgÉ EzÀ£ÉÂßÃ DºÁé£À ¥ÀwæPÉ JAzÀÄ 

w½zÀÄ ¸À¨sÉUÉ DUÀ«Ä¸À¨ÉÃPÁV ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. * ªÁ¶ðPÀ ªÀÄºÁ ¸À¨sÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 

¸ÀAWÀzÀ PÀbÉÃjUÉ  ¢£ÁAPÀ : 19-09-2022 gÀAzÀÄ gÀeÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÀgÀ¼À¨Á¼ÀÄ ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¢£ÁAPÀ : 19-09-2022 ªÀÄvÀÄÛ 20-09-2022gÀAzÀÄ 2 ¢£ÀUÀ¼À PÁ®  
CrPÉ PÀÈ¶ AiÀÄAvÀæ ªÉÄÃ¼ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. CrPÉ ¨É¼ÉUÁgÀgÀÄ EzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

BANSAL ARADHYA STEEL PVT LTD
Near Anagodu,Davangere - 577556
ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಂದಿ ಬ�ರೀಕ್ಗಿದ್ದಾರ�

ವಯಸು್ಸ : 23-27ರ ಒಳಗೆ
1. Metallurgist-01 (BE/Dip in Metallurgy)
2. Engineer-QMS (Systems) -01 Female (BE/Dip in Mech.)
3. Associate-Computer Knowledge (Graduate-Fresher/1-2 Years Exp)
4.Billing Executive with Tally Knowledge -01 Male 
   (Graduate-03 years Exp)

ಅನುಭವ : 0-4 Years Experience
ಸೆಂದಶನಾನ ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10 ರಿೆಂದ 4

Contact No : 91135 92331 / 88846 20546

ಶಿ್ರೇ ಮುರುಘರಾಜೆೇೆಂದ್ರ 
ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟಿವ್ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಲ್.

#1058/3-4, ಜಯದೆೇವ ಸಕನಾಲ್ ಹತ್್ತರ, ಲಾಯರ್ ರೊೇಡ್, ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577 002.
ಫೇನ್ : 08192 257901/255875, 230304, 9482142386

e-mail.muruga.bank@yahoo.com

ಎಸ್. ಓೆಂಕಾರಪ್ಪ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್

ಎಸ್.ಪಿ. ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ
ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರ್ (ನ)

ಎೆಂ. ಜಯಕುಮಾರ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಗಮನಕ�ಕೆ
ದಿರಾೆಂಕ : 24.09.2022ರೆೇ ಶನ್ವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.30 ರೆಂಟೆಗೆ ಶಿ್ರೇ ನ್ಮಿಷಾೆಂಭ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಶಾರದಾೆಂಬ ದೆೇವಸಾ್ಥನದ 

ಪಕ್ಕ, ರಿೆಂಗ್ ರೊೇಡ್, ಎಸ್. ನ್ಜಲ್ೆಂರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದರ ಆವರಣದಲ್ಲೆ  ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 2021-22ನೆ� ಸಾಲಿನ 48ನೆ� ಸವ್ಕ 
ಸದಸ್ಯರ ವಾಷ್ಕಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಏಪ್ಕಡಿಸಿರ್ತತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೋಲಕ ವಾಷ್ಕಕ ಮಹಾಸಭೆಯ 
ನೆೋ�ಟಿ�ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರ್ತತದೆ. ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರ್ಗಳ ವಿಳಾಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರದ/ಬದಲಾದ ಕಾರಣ, ನೆೋ�ಟಿ�ಸ್ಗಳು ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ 
ವಾಪಸ್ ಬಂದರ್ತತವೆ. ವಿಳಾಸಗಳು ಸರಿಯಲಲದ/ಬದಲಾದ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರ್ಗಳು ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ನ�ಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳುಬೆ�ಕೆಂದ್, 
ವಾಪಸ್ ಬಂದರ್ವ ವರದ ಪ್ಸತಕವನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋ�ಗಬೆ�ಕೆಂದ್ ಕೆೋ�ರಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೋ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಬೆೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸದಸ್ಯರ್ಗಳು 
:  (1)ಸದಸ್ಯರ್ ಹೆೋಂದರತಕಕೆ ಕನರ್ಟ ಷೆ�ರ್ ಬಂಡವಾಳವು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಗಳು (ರೋ. 1000-00) ಆಗಿರತಕಕೆದ್ದೆ. (ಕಡಿಮೆ 
ಇದದೆಲಿಲ ಉಳಿದ ಮತತವನ್ನು ಭತಿ್ಕ ಮಾಡತಕಕೆದ್ದೆ) 2) ಸದಸ್ಯರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ ನೋರ್ ರೋಪಾಯಗಳರ್್ಟ (ರೋ. 2,500.00) 
ಕನರ್ಟ ಠೆ�ವಣಿ ಅಥವಾ ಸಾಲವನಾನುದರೋ ಬಾ್ಯಂಕ್ನಲಿಲ ಹೆೋಂದರತಕಕೆದ್ದೆ. 3) ಸದಸ್ಯರ್ ತನನು ಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲಿಲ 
ಅಥವಾ ಯಾವುದೆ� ರಿ�ತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವರ್ಕದಲಿಲ ಕನರ್ಟ 10 ಬಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೆ�ಕಾಗಿರ್ತತದೆ.  4) ಐದ್ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಷ್ಕಕ ಮಹಾಸಭೆಗಳ ಪೆೈಕ್ ಕನರ್ಟ ಎರಡ್ ಮಹಾಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲೆ�ಬೆ�ಕಾಗಿರ್ತತದೆ. 5) ಸಾಲ ಪಡೆದ್ ಸಕಾಲದಲಿಲ 
ಕಂತ್ ಮತ್ತ ಬಡಿ್ಡಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡದರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಗಳು ಕೋಡಲೆ� ಪಾವತಿಸ್ವಂತೆ ಕೆೋ�ರಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 17- ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ವುದರ ಜೆೋತೆಗೆ 
ಒಂದ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ವ 
ಅನ್ತಾ್ಪದಕ ಆಸಿತ ಪ್ರಮಾಣ (ಎನ್ ಪಿಎ)ವನ್ನು 
ಗಮನಾಹ್ಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ವಲಿಲ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬ್ಕನ್ 
ಕೆೋ�-ಆಪರೆ�ಟಿವ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದ್ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆೋ�ಗ್ಂಡಿ ಬಕೆಕೆ�ಶಪ್ಪ ಹರ್ಕ 
ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದರ್.

ನಗರದ ಶಿ್ರ� ಗ್ಂಡಿ ಮಹಾದೆ�ವಪ್ಪ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಮಂಟಪದಲಿಲ ಮನೆನು ಏಪಾ್ಕಡಾಗಿದದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬ್ಕನ್ 
ಕೆೋ�-ಆಪರೆ�ಟಿವ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 61ನೆ� ವಾಷ್ಕಕ ಸವ್ಕ ಸದಸ್ಯರ 
ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಬಹ್ತೆ�ಕ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯಲಿಲ 
ಮ್ಂಚೋಣಿಯಲಿಲವೆ. ಆದರೆ, ಲಾಭದ ಜೆೋತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆಂತಲೋ 
ಮಹತ್ವ ಪಡೆದ್ಕೆೋಂಡಿರ್ವ ಮತ್ತ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಕೆ್ಷ�ಮದ 
ದೃಷ್ಟಯಂದ ಎನ್ ಪಿಎ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ವಲಿಲ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಅಬ್ಕನ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ವಲಿಲ ಮ್ಂಚೋಣಿಯಲಿಲದೆ 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಕಾಯ್ಕನವಾ್ಕಹಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದ 
ವಗ್ಕದವರ ನರಂತರ ಪ್ರಯತನುದಂದಾಗಿ ಅನ್ತಾ್ಪದಕ 
ಸಾಲಗಳ ಮತ್ತ ಕಟ್್ಟಬಾಕ್ ಸಾಲಗಳ ವಸೋಲಾತಿ ಕಾಯ್ಕ 
ವನ್ನು ಯ�ಜನಬದಧಿವಾಗಿ ನಡೆಸಿದದೆರಿಂದ ಅನ್ತಾ್ಪದಕ 
ಸಾಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಣನ�ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಅವರ್ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೆೋಂಡರ್.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶಿ�ಲನೆಗೆಂದ್ ಈಚೆಗೆ ಆಗಮಸಿದದೆ 
ಭಾರತಿ�ಯ ರಿಸವ್್ಕ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಾಭ ಮತ್ತ 
ಎನ್ ಪಿಎಯಲಿಲನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದಾದೆರೆ. ಅಲಲದೆ�, 
ಕೆೋ�ವಿರ್ ಸಂದಭ್ಕದಲಿಲ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಅವರ 
ಬಡಿ್ಡ ದರದಲಿಲ ಶೆ�. 1ರರ್್ಟ ರಿಯಾಯತ ಕೆೋಟಿ್ಟರ್ವುದನ್ನು 
ಗಮನಸಿ, ಇದ್ ಹೆೋಸ ಪ್ರಯ�ಗ ಎಂದ್ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ 
ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದಾದೆರೆ ಎಂದ್ ಕೆೋ�ಗ್ಂಡಿ ಬಕೆಕೆ�ಶಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಭಾರತಿ�ಯ ರಿಸವ್್ಕ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಈಚೆಗೆ ರೆಪ�ರೆ�ಟ್ 
ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ವ ಕಾರಣ ದೆ�ಶದಲಿಲನ ಬಹ್ತೆ�ಕ 

ಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳು ಸಾಲದ ಮೆ�ಲಿನ ಬಡಿ್ಡಯನ್ನು ಹೆಚಿಚಿಗೆ ಮಾಡಿ 
ದದೆರೋ ತಮ್ಮ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೆ� ಹೆೋರೆ ಆಗದಂತೆ 
ಬಡಿ್ಡಯಲಿಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಿಲಲ ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

10 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಲಾಭ : 2022ರ ಮಾಚ್್ಕ ಅಂತ್ಯಕೆಕೆ 
ಈ ಬಾ್ಯಂಕ್ 10.10 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳಿಗೋ ಹೆಚ್ಚಿ ಲಾಭ 
ಗಳಿಸಿದ್ದೆ, ಇದ್ ಕಳೆದ ಸಾಲಿಗಿಂತ 0.91 ಲಕ್ಷ ರೋ. 
ಹೆಚಾಚಿಗಿರ್ತತದೆ. 472 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ಗಳಿಗೋ ಹೆಚ್ಚಿ ಠೆ�ವಣಿ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದೆ, ಇದೋ ಕೋಡ ಕಳೆದ ವರ್ಕಕ್ಕೆಂತ 38 
ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳರ್್ಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿರ್ತತದೆ. ಸದಸ್ಯರ 

ಅಗತ್ಯಕಕೆನ್ಗ್ಣವಾಗಿ 296 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳಿಗೋ ಹೆಚ್ಚಿ 
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನ�ಡಲಾಗಿದ್ದೆ, ಇದ್ ಕಳೆದ ವರ್ಕಕ್ಕೆಂತ 
28 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳರ್್ಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿರ್ತತದೆ. 553 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋ.ಗಳಿಗೋ ಹೆಚ್ಚಿ ದ್ಡಿಯ್ವ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇದ್ 
ಕಳೆದ ವರ್ಕಕ್ಕೆಂತ 44 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳರ್್ಟ ವೃದಧಿಯಾಗಿರ್ತತದೆ 
ಎಂದ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅವರ್ ಅಂಕ್-
ಅಂಶಗಳೆೋಂದಗೆ ವಿವರಿಸಿದರ್.

ಸದಸ್ಯರ ಷೆ�ರ್ ಹಣದ ಮೆ�ಲೆ ಶೆ�. 15ರಂತೆ 
ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನ�ಡಲ್ ಕಾಯ್ಕನವಾ್ಕಹಕ ಮಂಡಳಿ 

ತಿ�ಮಾ್ಕನಸಿದೆ ಎಂದ್ ಷೆ�ರ್ದಾರರ ಚಪಾ್ಪಳೆಗಳ ಮಧೆ್ಯ 
ಘೆೋ�ರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಕೆಕೆ�ಶಪ್ಪ, ಷೆ�ರ್ದಾರರ್, 
ಠೆ�ವಣಿದಾರರ್, ಗಾ್ರಹಕರ್ ನ�ಡ್ತಿತರ್ವ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತ 
ಪ್ರ�ತಾ್ಸಹಕೆಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿಲಸಿದರ್.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲೆ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ : ಕಳೆದೆರಡ್ 
ವರ್ಕಗಳ ಕೆೋರೆೋನಾ ಸಂಕರ್ಟದ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿಲ ತಮ್ಮ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ಲಾಭದ ಕಡೆ ಒತ್ತ ನ�ಡದೆ�, ಸಾಲ ಪಡೆದ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ 
ಬಡಿ್ಡಯಲಿಲ ಶೆ�. 1ರಂತೆ ರಿಯಾಯತ ಕೆೋಟ್್ಟ ಸಾವ್ಕಜನಕ 
ವಲಯದಲಿಲ ಗಮನ ಸೆಳೆದದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಕಾಲಕೆಕೆ 
ಬಡಿ್ಡ ಕಟ್್ಟವುದರೆೋಂದಗೆ ಗಾ್ರಹಕರ್ 
ಸದ್ಪಯ�ಗಪಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿದಾದೆರೆ. ಇದ್, ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ವಲಿಲ ಮತೆೋತಂದ್ ಕಾರಣವೂ ಆಯತ್ 
ಎಂದ್ ಬಕೆಕೆ�ಶಪ್ಪ ಪ್ರತಿಪಾದಸಿದರ್.

ಕೆೋರೆೋನಾ ಪಿ�ಡಿತರ ಜಿ�ವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಮಲಜನಕ 
ಅವಶ್ಯವಾಗಿರ್ವುದನ್ನು ಗಮನಸಿ, ಆಮಲಜನಕ ತಯಾರಿಕಾ 
ಘಟಕಕೆಕೆ ಆಥಿ್ಕಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವುದರೆೋಂದಗೆ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಲೋಲ ಮ್ಂಚೋಣಿಯಲಿಲದೆ ಎಂದ್ 
ಅವರ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಶೆ್ರೇಯೇಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಒತು್ತ : ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಕೆ್ಷ�ತ್ರದಲಿಲನ 
ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಮತ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗಳ ಪೆೈಪ�ಟಿಯಲಿಲ 
ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿತಂತೆ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಯೋ 
ಆಗಿರ್ವ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ನದೆ�್ಕಶಕ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ 
ಅವರ್ ಮಾಮ್ಕಕವಾಗಿ ವಿಶೆಲ�ರಣೆ 

ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಪಿಎ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬನಾನ್ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಸಾಧರೆ
✦  ಈ ಬಾರಿಯೋ ಶೆ�.15 ರರ್್ಟ ಡಿವಿಡೆಂರ್ ಘೆೋ�ರಣೆ ✦ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 61ನೆ� ವಾಷ್ಕಕ ಸವ್ಕ ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾಸಭೆಯಲಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆೋ�ಗ್ಂಡಿ ಬಕೆಕೆ�ಶಪ್ಪ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಹಿೆಂದೂ ಜನಜಾರೃತ್ 
ಸೆೇರಾ ಸಮಿತ್ ಸೆಂಘಟರಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.17- ಹಿಂದೋ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸೆ�ನಾ ಸಮತಿ ವತಿಯಂದ 
ಸಂಘಟನಾ ಉದಾಘಾಟನಾ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮ ನಾಳೆ ದನಾಂಕ 18ರ ಭಾನ್ವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆ�ಬರ್ ಕಾಲೆೋ�ನಯ ರಂಗ ಮಂಟಪದಲಿಲ 
ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದ್ ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆ�ತನ್ ಜಿ.  ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋ�ಷಠಿಯಲಿಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದಲಿಲ ಶಾಸಕ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟಿ�ಲ ಯತಾನುಳ್, ಹಿಂದೋ 
ಸೆ�ನೆಯ ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧ್ಗಿರಿ ಮಾದ್, ನವ ಭಾರತ ಹಿಂದೋ 
ದಲಿತ ಸಂಘದ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಮಾರ ಗರ್ಡ ಕೆ�ಸರಿ, ಭಜರಂಗ ದಳದ 
ಸಂತೆೋ�ಷ್ ಕರತಾಳ, ಸೆ�ನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ವಿ�ಣಾ 
ಕನನುಡತಿ ಇತರರ್ ಪಾಲೆೋಗೆಳಳುಲಿದಾದೆರೆ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋ�ಷಠಿಯಲಿಲ ರಾಜಶೆ�ಖರ್, ಶಕ್ಂತಲ, ದ್ಶ್ಯಂತ್, 
ಅರವಿಂದ್ ಇತರರ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದೆರ್.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 17- ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ ಅವರ 55ನೆ� 
ಹ್ಟ್್ಟಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆೋರೆೋನಾ 
ಸಮಯದಲಿಲ ಸೆ�ವೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹಾಗೋ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದಲಿಲ ದ್ಡಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ 
ಸನಾ್ಮನ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಕೆೋಂಡಿರ್ವು 
ದಾಗಿ ಜಿಲಾಲ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗದ 
ಜಿಲಾಲಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಹೆಚ್. ವಿ�ರಭದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋ�ಷಠಿಯಲಿಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, 
ನಾಳೆ ದನಾಂಕ 18ರ ಭಾನ್ವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 
ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲಾಲ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಕಚೆ�ರಿ ಆವರಣದಲಿಲ 
ಸನಾ್ಮನ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಕೆೋಳಳುಲಾಗಿದ್ದೆ, ಇದೆ� 

ವೆ�ಳೆ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೋರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಹಾಗೋ ಶಾಮನೋರ್ ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ್  
ಅವರನೋನು ಸನಾ್ಮನಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ 
ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಕೆೋರೆೋನಾ ಸಮಯದಲಿಲ ಅಮೋಲ್ಯ 
ಸೆ�ವೆ ಸಲಿಲಸಿದ ವೆೈದ್ಯರ್, ನಸ್್ಕ ಗಳು, 

ಆಶಾ ಕಾಯ್ಕಕತ್ಕರ್, ಪೌರ ಕಾಮ್ಕಕರ್, 
ಅಂಬ್್ಯಲೆನ್್ಸ ಚಾಲಕರ್, ರ್ದ್ರಭೋಮ ನೌಕರರ್, 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗಣ್ಯರ್ ಸೆ�ರಿದಂತೆ 100 ಜನರನ್ನು 
ಸನಾ್ಮನಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಜಿಲಾಲ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಮತಿ, ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ 
ವಿಭಾಗ, ಯ್ವ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್, ಎಸಿ್ಟ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್, 

ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್, ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಕಾಂಗೆ್ರಸ್, ಸೆ�ವಾ 
ದಳ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ಅಸಂಘಟಿಕತ, 
ಕ್ಸಾನ್, ಕಾಮ್ಕಕರ ವಿಭಾಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರ 
ಘಟಕ, ಎನ್.ಎಸ್.ಯ್.ಐ., ಇಂಟೆಕ್, ಲಿ�ಗಲ್ 
ಸೆ�ಲ್, ವಿಕಲಚೆ�ತನರ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ವಿಭಾಗಗಳ 
ಸಂಯ್ಕಾತಶ್ರಯದಲಿಲ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮ 
ಆಯ�ಜಿಸಿರ್ವುದಾಗಿ ಅವರ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋ�ಷಠಿಯಲಿಲ ಕೆ.ಎಂ. ಮಂಜ್ನಾಥ್, 
ಡೆೋ�ಲಿ ಚಂದ್್ರ, ಕೆ.ಜಿ. ಶಿವಕ್ಮಾರ್, ಚಿದಾನಂದ 
ಮೋತಿ್ಕ, ಸಂಜಿ�ವ್, ಜಗದ�ಶ್, ಬಾತಿ ಶಿವ 
ಕ್ಮಾರ್, ವಿ�ರೆ�ಶ್, ರಂಗಸಾ್ವಮ, ಅನತಾಬಾಯ 
ಮಾಲತೆ�ಶ್ ಇತರರ್ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದೆರ್.

ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸೆಂ ಜನ್ಮದಿನ : ಇೆಂದು 100 ಜನರಿಗೆ ಸರಾ್ಮನ ಜಿರಳಿಯಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ರೆಂಭಾಪುರಿ 
ಶಿ್ರೇರಳಿೆಂದ ಇಷಟಲ್ೆಂರ ಮಹಾಪೂಜೆ

ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರ್, ಸೆ.17- ಜಿಗಳಿ ಗಾ್ರಮದಲಿಲ 
ನಾಡಿದ್ದೆ ದನಾಂಕ 19ರ ಸೆೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 
ಗಂಟೆಗೆ ವೆೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ್ 
ಬಾಳೆಹೆೋನೋನುರಿನ ರಂಭಾಪ್ರಿ ಪಿ�ಠದ ಜಗದ್ಗೆರ್ 
ಶಿ್ರ� ಡಾ. ವಿ�ರಸೆೋ�ಮೆ�ಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾಯ್ಕ 
ಭಗವತಾ್ಪದರ ಇರ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು 
ಸಾವ್ಕಜನಕವಾಗಿ ಏಪ್ಕಡಿಸಿದಾದೆರೆ. 

ರಟಿ್ಟಹಳಿಳು ಕಬಿ್ಬಣಕಂಥಿ ಮಠದ ಶಿ್ರ� ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾಯ್ಕ 
ಸಾ್ವಮ�ಜಿ, ಚೌಡಯ್ಯದಾನಾಪ್ರದ ಶಿ್ರ� ಚಿತ್ರಶೆ�ಖರ ಶಿವಾಚಾಯ್ಕ 
ಸಾ್ವಮ�ಜಿ, ಕೆೋ�ಡಿಯಾಲ ಹೆೋಸಪೆ�ಟೆಯ ಶಿ್ರ� ಪ್ಣ್ಯಕೆೋ�ಟಿ ಶಿ್ರ�ಗಳು, 
ಸ್ಕೆ್ಷ�ತ್ರ ಸಂಗೆೋ�ಳ್ ಶಿ್ರ�ಗಳು ಸಾನನುಧ್ಯ ವಹಿಸ್ವರ್.

(5ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಮೆೇಳ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 17- 

ದಾವಣಗೆರೆ ಅಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದಧಿ 
ಪರಿರಕೆರಣಾ ಮತ್ತ ಮಾರಾಟ 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಾಗೋ 
ಕ್ಣಿಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಟ್ಡೆ� 
ಸಂಸೆ್ಥಯಂದ  ನಾಡಿದ ದ್ೆ ದನಾಂಕ 
19, 20 ರಂದ್ ಶಿ್ರ�ಮತಿ ಪಾವ್ಕ 
ತಮ್ಮ ಶಾಮನೋರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲಿಲ ಅಡಿಕೆ 
ಕೃಷ ಯಂತ್ರ ಮೆ�ಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಅಡಿಕೆಯಂದ ತಯಾರಿಸಬ 
ಹ್ದಾದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನನುಗಳು 
ಹಾಗೋ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆ�ಕಾಗ್ವ 
ಅತಾ್ಯಧ್ನಕ ತಂತ್ರಜಾ್ಞನದ 
ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ರೆೈತರ್ ತಿಳಿದ್ಕೆೋಳಳುಬಹ್ದ್ 
ಎಂದ್ ದಾಮ್ ಕೆೋ�ಸ್ ಸಂಸಾ್ಥ 
ಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಜಯಣಣು 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋ�ಷಠಿಯಲಿಲ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಸಂಘದ ನದೆ�್ಕಶಕ ಹೆಚ್.
ಜಿ. ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ, ಕಾಯ್ಕ 
ದಶಿ್ಕ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಶಿವಕ್ಮಾರ್,  
ಶಿವಾನಂದ್ ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋ�ಷಠಿ 
ಯಲಿಲದದೆರ್.
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ನ್ೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫೆಂಗ್ )

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತಿತತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೋಂ, ಬಾಲಕೆನ, ಟೆರೆ�ಸ್ , 
ನ�ರಿನ ತೆೋಟಿ್ಟ, ಗೆೋ�ಡೆ ಬಿರ್ಕ್, 
ನ�ರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ , ಎಲಾಲ ರಿ�ತಿಯ 
ನ�ರಿನ ಲಿ�ಕೆ�ಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

ಸೆೈಟ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲಿಲ 
ಸ್ಲಭ ಕಂತ್ಗಳಲಿಲ ಸೆೈಟ್ಗಳು 

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

ಫೇ.: 95135 03000

ಅಧಿಕೃತ 
ಚಿೇಟಿ ಸೆಂಸೆ್ಥ 

ರೋ. 1 ಲಕ್ಷ ಚಿ�ಟಿ ಪಾ್ರರಂಭ  50 ಸದಸ್ಯರ್ 
1,400/- ರಿೆಂದ 2,000 /- ರೋ ವರೆಗೆ, 
ಸ್ಕೆಂದ ಚಿಟ್  ಫೆಂಡ್್ಸ - (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 ಫಾಲೆ್ಯಟ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ.

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆೆಂಟ್ ಕೆೇರ್ 

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

 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ, ನಸಿ್ಕಂಗ್ ಹೆೋ�ಂಗಳಲಿಲ ನಸ್್ಕ ಗಳಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಯಶಸಿ್ವ 15ನೆ� ವರ್ಕದಲಿಲ

 ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನ್ಟಿ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
 LK ಕಾಂಪೆಲಕ್್ಸ, 1ನೆ� ಮಹಡಿ, ಅಶೆೋ�ಕ ರಸೆತ, 1ನೆ� ಕಾ್ರಸ್, 
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಿಂಭಾಗ ರಸೆತ , ದಾವಣಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ರೆಡಿಮೆ�ರ್  ಗಾಮೆ್ಕಂಟ್್ಸ  ಶಾಪ್ ನಲಿಲ ಸೆ�ಲ್್ಸ  ಗಲ್್ಸ್ಕ  

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ. (ಅನ್ಭವವಿರ್ವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ.)
ಶಿ್ರೇ ಮಹಾವಿೇರ್ ಗಾಮೆನಾೆಂಟ್್ಸ 

ಹಾರೂ ವಿೇರ್  ಕಿ್ರಯೆೇಷನ್್ಸ
ವಿಜಯಲಕ್್ಷಮಿ ರೆೋ�ರ್,   

ಗ್ಪತ ಗೆೋ�ಲ್್ಡ ಪಾ್ಯಲೆ�ಸ್  ಎದ್ರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
98447 36261, 96630 08996

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

ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಕಿಲೆೇನ್ೆಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನ್ೇರಿನ ತೊಟಿಟ, ಟಾ್ಯೆಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದದಾರೆ ಯೆಂತ್ರರಳ ನುನಿ 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

ಈಶ್ವರಿ ತರಬೆೇತ್ ಕೆೇೆಂದ್ರ
ಫಾ್ಯರನ್  ಡಿಸೆೈನಂಗ್ & ಟೆೈಲರಿಂಗ್ ಕೆೋ�ಸ್್ಕ 

ಸಮಯ :  ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10ರಿಂದ 5ರ ವರೆಗೆ ಅನ್ಭವಿ 
ತರಬೆ�ತ್ದಾರರಿಂದ ಕೆೋ�ಸ್್ಕ ನಡೆಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ : ವಿಳಾಸ : ಶಿ್ರ� ಜಗದ್ಗೆರ್ 
ರೆ�ಣ್ಕಾ ಕೃಪಾ #2798 ಜಿ. ಕಾ್ರಸ್, 3ನೆ� 
ಮೆ�ನ್, `ಬಿ'ಬಾಲಕ್ , ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೆ�ಔಟ್.
97316 50435, 95358 15543 

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

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಬೆೋ�ರ್ ವೆಲ್ ಹಾಗೋ ಕಾಪ್ಕರೆ�ರನ್ ನ�ರಿನ 
ಸೌಕಯ್ಕವುಳಳು 2 ಬೆರ್ ರೋಂ ಇರ್ವ ಗೌ್ರಂರ್ 
ಫಲ�ರ್ (ನೆಲಮಹಡಿ), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 

ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಕ್, 17ನೆ� ಮೆ�ನ್, 6ನೆ� 
ಕಾ್ರಸ್ ನಲಿಲದೆ. ಆಸಕತರ್ ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ :

98445 07961

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಕನಾ್ಕಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, 30x40 
ದಕ್್ಷಣ ದಕ್ಕೆನ ಎರಡ್ ಸೆೈಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ. 
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಂದ ನೆ�ರ ಮಾರಾಟ. 

ಮಧ್ಯವತಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲ.

63605 67975

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಮಹಾಲಕ್್ಷಮಿ ಲೆ�ಔಟ್ ನಲಿಲ 30x43 ಪೂವ್ಕ, 

30x35 ಪಶಿಚಿಮ, ನಂದನ ಲೆ�ಔಟ್ ನಲಿಲ 30x40 
ಪೂವ್ಕ, ಶಿವಕ್ಮಾರ್  ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ  

30x45 ಪೂವ್ಕ,ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ 
40x40 ಪೂವ್ಕ, 40x70 ಪೂವ್ಕ 

95385 65909

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
(ಹದಡಿ ರಸೆತ, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ), 

ಶಿವಕ್ಮಾರ ಸಾ್ವಮ ಬಡಾವಣೆ 
2ನೆ� ಹಂತದ ಎದ್ರ್,

 ನಮೋ್ಮರ್ ತಿಂಡಿ ಹೆೋ�ಟೆಲ್  ಎದ್ರ್.
ಅಳತೆ: 13x48 ರ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

96863 96992

ನ್ೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫೆಂಗ್ )

ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಮತಿತತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾತ್ ರೋಂ, 
ಟೆರೆ�ಸ್, ಬಾಲಕೆನ, ಸಂಪ್, ಗೆೋ�ಡೆ ಬಿರ್ಕ್, 
ನ�ರಿನ ಟಾ್ಯಂಕ್ ಎಲಾಲ ರಿ�ತಿಯ ನ�ರಿನ 
ಲಿ�ಕೆ�ಜ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್್ಕಸಿರಿ :

80955 09025
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಂಟಿ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ಚನನುಗಿರಿ & 

ಹಾವೆ�ರಿ ತಾಲೋಲಕ್ನಾದ್ಯಂತ 
ಕಾಯ್ಕನವ್ಕಹಿಸಲ್ ಲೆೋ�ನ್  ರಿಕವರಿ 
(ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಆಫ್�ಸರ್ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ.

 ಆಕರ್ಕಕ ಸಂಬಳ, ಟಿ.ಎ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರ್ತತದೆ.

99729 33679

ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

1BHK ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ದೆೋರೆಯ್ತತವೆ. #1674/A1, 
4ನೆ� ಕಾ್ರಸ್ , ಶಿ್ರ�ನವಾಸ ನಗರ, 

ದಾವಣಗೆರೆ. 
97425 52737

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತ ಸಂಜೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 

ಹಾಲ್ ವಿತರಿಸಲ್ ಉತಾ್ಸಹಿ 
ಯ್ವಕರ್ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 

ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ : 
88920 07725, 83174 62483

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಕೆೋ�ರಿಯರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲ್ 

ಹ್ಡ್ಗರ್ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ ಇಂಗಿಲಷ್ 
ಓದಲ್ ಬರೆಯಲ್ ಬರಬೆ�ಕ್ 
ಟೋ ವಿ್�ಲರ್ ಬೆೈಕ್ ಇರಬೆ�ಕ್ 

ಪೆಟೆೋ್ರ�ಲ್ ಭತೆ್ಯ ಕೆೋಡಲಾಗ್ವುದ್. 
98800 42597, 89711 19130

Watsap no. 70199 83025

ಮಾೆಂತ್್ರಕ ವೊೇಡಿ ಬೆಟಟಪ್ಪ
ನೆಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟ 
ಸಿತ್�-ಪ್ರ್ರ ವಶಿ�ಕರಣ, ಗ್ಪತ ಲೆೈಂಗಿಕ 

ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ, ಇರ್ಟಪಟ್ಟವರ್ 
ನಮ್ಮಂತಾಗಲ್ 100% ಶಿ�ಘ್ರದಲೆಲ� 

ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾತರೆ. ಪ�ನ್  ಮೋಲಕ 
ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ: ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ಕಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.
89716 99826

ಶಿ್ರ� ಗ್ರ್ ಮರ್ಳಸಿದೆದೆ�ಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ ಸೆ�ವಾ ಸಂಸೆ್ಥ (ರಿ.)
ಹಿೆಂದೂ ವಧು-ವರರ 

ಮಾಹಿತ್ ಕೆೇೆಂದ್ರ
www.hindusmatrimony.com
ನಮ್ಮಲಿಲ ಎಲಾಲ ತರಹದ ಹಿಂದೋ ವಧ್-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪ್ರಮಠ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್  ಎದ್ರ್, 
8ನೆ� ಮೆ�ನ್ , ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. 
94481-59303, 94834 63783

ಸಿೆಂರಲ್ ಬೆಡ್ ರೂೆಂ ಖಾಲ್ ಇದೆ
(ಸಸಹಾ್ಯರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

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

B Blockನಲಿಲ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ.
98443 06988

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ವಿದಾ್ಯನಗರದಲಿಲ 2 BHK  
1ನೆ� ಮಹಡಿಯಲಿಲ ಪೂವ್ಕ 
ಬಾಗಿಲ್, ವಾಸ ತ್ ಪ್ರಕಾರದ 

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
87220 44155

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಹರಿಹರ ದೆ�ವಾಲಯದ ಆವರಣದಲಿಲ  

1 ಬೆರ್  ರೋಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ, 
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ರೋ. 4000/ 

ಬಾಡಿಗೆ ಅಡಾ್ವನ್್ಸ : ರೋ 25,000. 24 
ಗಂಟೆಗಳ ನ�ರ್ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ 

94814 56017, 94819 01103
Girija Hegde

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ
ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, 
ಶಿವಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮ ಬಡಾವಣೆ,  

ಶಕ್ತ ನಗರ, ಆಂಜನೆ�ಯ ಬಡಾವಣೆ, 
ಸಿದದೆವಿ�ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ ಮನೆಗಳು 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲಿ�ಸ್ ಗೆ ಇವೆ. ಶಿವಕ್ಮಾರಸಾ್ವಮ 
ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ.
78997 60749, 99726 75759

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

Badavane Davanagere 
97426 74310, 95359 99218

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಔರಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ 

ಅನ್ಭವವುಳಳುವರ್ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 
ಮತ್ತ Pharmacist Certificate 

ಇರ್ವವರ್ (Qualified Person) 
ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 

89046 91084

ನಮ್ಮ ಹಬೊೇನಾಲ್ವ್  + 
ನಮ್ಮ ತೆೋ�ಟ, ಗದೆದೆಯಲಿಲ ಅಳಿಲ್, ಕಾಡ್ ಹಂದ, ಕಾಡ್ ಕೆೋ�ಣ, 
ಜಿಂಕೆ, ನವಿಲ್, ಇಲಿ, ಮ್ಳುಳು ಹಂದ, ಮಲ ತೆೋ�ಂದರೆ ಇದದೆರೆ 

ಚಿಂತೆ ಬೆ�ಡ. ನಮ್ಮ ಹಬೊೇನಾಲ್ವ್  + ಬಳಸಿ.  
ಸೆಂಪೂಣನಾ ಸಾವಯವ, ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿ, ಪಾ್ರಣಿರಳನುನಿ ಉಳಿಸಿ, 
ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ಸ್ಥಳ : ದಾವಣಗೆರೆ. ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ;

63600 43979

THREE SIDE CORNER 
Site no. 1646, 34X34

(North, west and south) GOOD 
For Commercial KHB Layout, 

THUNGABHADRA BADAVANE.
BROKERS NOT ENTERTAINED 
CONTACT  DIRECTLY OWNER
94813 43360

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಶೆೋ�ಕ್  ನಗರದಲಿಲ ಉತತರ 
ದಕ್ಕೆನ 20x30 ಅಳತೆಯ ಡೆೋ�ರ್  ನಂಬರ್  

ಸೆೈಟ್  ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ. ಕೆ�ವಲ 900,000 
(ಒಂಬತ ತ್ ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ) ಸೆೈಟ್  ರಿಜಿಸೆ್ಟ್�ರನ್ ಗೆ 

ರೆಡಿ ಇದೆ. 30x40 ಅಳತೆಯಲೋಲ ಲಭ್ಯ. 
ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ :

83102 75164

REQUIREMENT
Receptionist , Age: 20-27
Salary: 10000 -  12000
Address : Hairpoint

MCC B Block, 7th Main,
3rd Cross Davanagere

97386 64400 / 91483 19342

REQUIRED
Office Assistant, Labour, Driver, 
Accountant, Sales Executive & 
Autocad expert. (Civil Engg OR 
Diploma) Candidates can apply 

with biodata & Photo.
94481 32798

Email: kapsonss@yahoo.co.in

FOR RENT
1550 square feet 2 attach 

Bathroom Commercial Space 
for Rent. (Office Space)

ವಿಳಾಸ: # 556/15. ದ್ಗಾ್ಕಂಬಿಕ ಸೋಕೆಲ್ 
ರಸೆತ,  ಸೆ್ಟ�ಟ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಎದ್ರ್ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ.

99646 07115

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಮನೆಯಲಿಲ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ 
ಹಾಗೋ ಆಯಾ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 
ಕೋಡಲೆ� ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ :  ಡೆೋ�ರ್  ನಂ.77/19,
5ನೆ� ಮ್ಖ್ಯರಸೆತ, ಸಾ್ವಮ ವಿವೆ�ಕಾನಂದ 

ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ -04.

98451 40948

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಅಶೆೋ�ಕ ನಗರದಲಿಲ ಉತತರ  

ದಕ್ಕೆನ 20x30 ಅಳತೆಯ ಡೆೋ�ರ್ ನಂಬರ್ ಸೆೈಟ್ 
ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ. ಕೆ�ವಲ 9,00,000 

(ಒಂಭತ್ತ ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ) ಸೆೈಟ್ ರಿಜಿಸೆ್ಟ್�ರನ್ ಗೆ ರೆಡಿ 
ಇದೆ. 30x40 ಅಳತೆಯಲೋಲ  ಲಭ್ಯ.

ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ : ಖಾರೆೇಷುಮಾರಿ

83102 75164

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಬಾಲಾಜಿನಗರ (ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೆ�ಔಟ್, ಬಿ ಬಾಲಕ್) 

ನಲಿಲರ್ವ 30x50 ಸೆೈಟಿನಲಿಲ ಕಟಿ್ಟರ್ವ 
ಗೌ್ರಂರ್ ಫಲ�ರ್ ಮತ್ತ ಫಸ್್ಟ ಫಲ�ರ್ ಮನೆ 

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ. ಬೆೋ�ರ್ ವೆಲ್, ಮ್ನ್ಸಪಲ್ ನ�ರ್, 
ಸೆೋ�ಲಾರ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ :

+91 80733 24064
+91 78925 71850

COMMERCIAL 
SPACE FOR RENT

Vijayalakshmi Road
Opp. Prakash Coffee 

Works, 14x90 3 Floors
Whatsapp:

98860 94900

ಹೊಸ ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
(3BHK DUPLEX)

ಮದಲನೆ� ಮಹಡಿ
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಶಿ್ರೇ ವಾಸವಾೆಂಬ ಜನರಲ್ ಸೊಟೇರ್
3ನೆ� ಮ್ಖ್ಯ ರಸೆತ, 9ನೆ� ಅಡ್ಡ ರಸೆತ, 

ವಿನೆೋ�ಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ

96202 75181 / 93790 86755

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಬಟೆ್ಟ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲ ಕೆಲಸ  

ಮಾಡಲ್ ಸೆ�ಲ್್ಸ ಬಾಯ್್ಸ ಮತ್ತ 
ಸೆ�ಲ್್ಸ ಗಲ್್ಸ್ಕ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ.
94816 72542

ರಾಜ್ ಹೆಂಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್್ಸ,
ಚಾಮರಾಜಪೆ�ಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
20x30 Sqft. ಕನಕ ಲೆ� ಔಟ್, 
ಜಿನಸಿಸ್ ರೆಸೆೋ್ಟ�ರೆಂಟ್ ಎದ್ರ್, 

ಹೆೋಸ ಕ್ಂದ್ವಾಡ ಹತಿತರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ. ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ :
ರಾರರಾಜ ಹೆಚ್.ಸಿ.

99162 41118
88676 21110

ಕಮಷಿನಾಯಲ್ ಕಾೆಂಪೆಲೆಕ್್ಸ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
S.S HIGH TECH ಮ್ಖ್ಯ ರಸೆತ ಗೆ 

ಲಗತಾತಗಿರ್ವ  ಮದಲನೆ� ಮಹಡಿಯಲಿಲರ್ವ 
ಅಟಾ್ಯಚ್ ಬಾತ್ ರೋಂ ವುಳಳು 1350 ಅಡಿಯ್ಳಳು 

ಕಾನ್ಕರ್ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೆೋರೆಯತತದೆ.
ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ: ಜಯನಗರ,  

ಕಾಳಿದಾಸ ಸಕ್ಕಲ್ ಹತಿತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ: 99008 96999

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ಜರಿ�ಕಟೆ್ಟ-ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರ್ ಮೆ�ನ್ ರೆೋ�ರ್ ನಲಿಲ 
ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಡಾಬಾ/ಮಲಿ್ಟ್ ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಗೆ 
ಅನ್ಕೋಲವಿರ್ವ 20x20 ಅಳತೆಯ ನಾಲ್ಕೆ 

ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಲಿ�ಸ್ ಗೆ ಇವೆ.
ಬೆೋ�ರ್ ನ�ರಿನ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಇದೆ.

99017 74089
93802 99918

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಸಿದಧಿವಿರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ BIET ಕಾಲೆ�ಜ್ 
ರೆೋ�ರ್  12ನೆ� ಕಾ್ರಸ್, 3ನೆ� ಮೆ�ನ್ , 
1ನೆ� ಮಹಡಿಯಲಿಲ 1ಬೆರ್  ರೋಂ ಮನೆ 
(1BHK) ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಪೂವ್ಕ ದಕ್ಕೆನ 
ಮನೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನ�ರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಇರ್ತತದೆ. ಬೆ�ಕಾಗಿರ್ವವರ್ ವಿಚಾರಿಸಿ 

94489 23704, 94807 78709

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಎಸ್ .ಎಸ್  ಲೆ�ಔಟ್  `ಎ' ಬಾಲಕ್  
40x60 ಪೂವ್ಕ, ಎಸ್ .ಎಸ್  
ಲೆ�ಔಟ್  `ಬಿ' ಬಾಲಕ್  40x60 

ದಕ್್ಷಣ, 40x60 ಉತತರ
 ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟೇಟ್  ಏಜೆೆಂಟ್  

86181 82332

ಮರೆ/ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ತೆೋಳಹ್ಣಸೆ ರೆೈಲೆೈ ಸೆ್ಟ�ರನ್  ಹತಿತರ 

ಶಿವ-ಪಾವ್ಕತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ ಉತತರ ದಕ್ಕೆ 
30x40 ಇದೆ. ಗಾ್ರ.ಪಂಚಾಯತ ಡೆೋರ್  ನಂ. 

ಹೆೋಸ ಬನಶಂಕರಿಯಲಿಲ ಪಶಿಚಿಮ ದಕ್ಕೆ 
35x40 ಸೆೈಟ್  ಇದೆ. ಡಾಲರ್್ಸ ಕಾಲೆೋ�ನಯಲಿಲ 

40x60 ಉತತರ ದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ :
 ಸುರೆೇಶ್  

84314 00907

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತಮ್  ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ 

1ನೆ� ಮಹಡಿ 2 BHK ಮನೆ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಲಿ�ಸ್ ಗೆ ಇದೆ.
 (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

 97310 72999

ಇೆಂಜಿನ್ಯರಿೆಂಗ್  ಸೆರಲು 

ಬಯಸುವ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳಿಗೆ 

ಸೆಮಿರಾರ್ 

90362 81419

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಸಸಾ್ಯಹಾರಿಗಳ ವಾಸಕೆಕೆ, ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಮೆಸ್ , Ladies Hostel, 
ಪೆ�ಯಂಗ್  ಗೆಸ್್ಟ ಹೌಸ್ , ಕಚೆ�ರಿ (Office),  ನಸ್ಕರಿ ಶಾಲೆ, 

ಟೋ್ಯರನ್  ಸೆಂಟರ್ , GYM, ಸಂಗಿ�ತ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ, ಕ್ಲನಕ್ , 
ಆಶ್ರಮ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಹಾಗೋ ಇನನುತರೆ ಉದೆದೆ�ಶಗಳಿಗಾಗಿ, 

ಕಾರ್  ಪಾಕ್್ಕಂಗ್ , ಮ್ನಸಿಪಾಲಿಟಿ ನ�ರ್, ಬೆೋ�ರ್, 
ಪೂವ್ಕ ಮ್ಖದ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ, ವಾಸ ತ್ ಪ್ರಕಾರದ 

3BHK /2 BHK ಮನೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೆೋ�ರ್್ಕ  ಕಾಲೆೋ�ನ, 
Extended  MCC `B' Block, ಮೆಡಿಕಲ್  ಹಾಸೆ್ಟಲ್  ಪಕಕೆದಲಿಲದೆ.  

63015 58346

ರೂೆಂ ಖಾಲ್ ಇದೆ
ಶಕ್ತನಗರ, ರಾಜೆ�ಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ 
ಅಟಾ್ಯಚ್  ಬಾತ್  ರೋಂ ಇರ್ವ ರೋಂ 
ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಹ್ಡ್ಗಿಯರ್ ಅಥವಾ 
ಉದೆೋ್ಯ�ಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮದಲ 

ಆದ್ಯತೆ. ಆಸಕತರ್ ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ.
ಫೇ. : 78299 14494

TO - LET
Commercial Site

1200 Sqft Celler Floor 
Opposite to AVK 

Collage, PJ Extension
94488 86346

BECOME FINANCIALLY 
STRONG BY INVESTING 

IN STOCK MARKET 
LEARN ABOUT STOCK 

MARKET'S TREND
95133 16665

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಬಾ್ರಂಡೆರ್  ಬಟೆ್ಟ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲ 

ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಹ್ಡ್ಗಿಯರ್ 

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ.
 ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ :

98867 57688

ಜಮಿೇನು 
ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ

4 ಎಕರೆ ಜಮ�ನ್ 
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ. ಮತಿತ ಗಾ್ರಮ

 ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ :

94480 03997, 94483 93097

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
 ನೆಂದಿನ್ ಹೊೇಟೆಲ್  ನಲಿಲ ಅಡ್ಗೆ 

ಮಾಡಲ್ ಅಡ್ಗೆ ಭಟ್ಟರ್ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ. 
ಮನೆಯಲಿಲ ಚಪಾತಿ, ಹೆೋ�ಳಿಗೆ ಮಾಡಲ್ 
ಮತ್ತ ಪಾತೆ್ರ ತೆೋಳೆಯಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ್ 

ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ. ಶಕ್ತನಗರ 1ನೆ� ಮ್ಖ್ಯ ರಸೆತ, 
ಜಿ�ನಯಸ್  ಸೋಕೆಲ್  ಪಕಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. 

80885 91426

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
 B.Com / BBM  

Tally ಆಗಿರ್ವ 
ಮಹಿಳೆಯರ್ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ.
93801 70045 
96636 56999

ಆಹಾರ ಖರಿೇದಿಸಿ - ಹಣ ರಳಿಸಿರಿ
ಕೆ�ವಲ 8100/- ರೋ ನ ಆಹಾರ ಖರಿ�ದಸಿ
ಪಡೆಯರಿ 8,85,000/-* ರೋ ಕಾ್ಯಷ್ ಬಾ್ಯಕ್.

ಹಾಗೋ 4 ವಿಧದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ವ 
ಸ್ವಣ್ಕ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯರಿ.

(ರರತ್ತಗಳು ಅನ್ವಯ)

Mob: 86602 35013

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಸಿದದೆವಿ�ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 5ನೆ� ಕಾ್ರಸ್  
28x40 ದಕ್್ಷಣ, ತೆೋ�ಳಹ್ಣಸೆ 

ಸೆೈಟ್ 30x50 ದಕ್್ಷಣ ಸೆೈಟ್ 
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ.

94482 33389 
99006 69719

ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ
ಲಕ್್ಷಮಿ ಲೆ�ಔಟ್ ನಲಿಲರ್ವ ಎಸ್.ಎಸ್ .

ಹೆೈ-ಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಹತಿತರ
ಅರ್ಣಾ ಅಪಾಟ್್ಕ ಮೆಂಟ್ ನಲಿಲ  
2 ಬೆರ್  ರೋಂ, 2 ಬಾತ್  ರೋಂ 

ಇರ್ವ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.
96388 17967, 73380 43912

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
ಪಾ್ರಪಟಿ್ಕ ಮೆ�ಲೆ ತ್ರಂತವಾಗಿ ಸಾಲ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಯಾವುದೆ� 
ರಿ�ತಿಯ ಸಿಬಿಲ್  ಸೆೋಕೆ�ರ್  ಮತ್ತ 

ಇನ್ ಕಮ್  ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ವುದಲಲ 
ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ : 

70194 75029

ಬಿಲ್್ಡೆಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ ಸಕನಾಲ್  ಹತ್್ತರ, 
ಕಲೆಲೆೇಶ್ವರ ಕಿರಾಣಿ ಅೆಂರಡಿ ಮೆೇಲಾಭಾರ 
ದಲ್ಲೆ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000 
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾರ 
ಇರುವ ಬಿಲ್್ಡೆಂಗ್  ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ :
ಮ. : 98453 17181

 ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
30×50 ಉತತರ, ಪಿ.ಬಿ ರೆೋ�ರ್ 

ಸಾಯ ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯರನಲ್ ಹೆೋ�ಟೆಲ್ 
ಎದ್ರ್, ಬ್ಲೆಟ್ ಶೆೋ�ರೋಂ ಹಿಂಭಾಗ 

ಅವೊ�ಪ ಕಾಲೆೋ�ನಯಲಿಲ.
ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂನಿರ್  : 98440 63409
(ನೆ�ರವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪಾಟಿ್ಕಯಂದ ವಾ್ಯಪಾರ)

ವಾಸು್ತ ಮರೆ, ಶಾಪ್ ಬಾಡಿಗೆ
ಶಾಪ್  ಮತ್ತ 3 ಬೆರ್  ರೋಂ 

ಅಟಾ್ಯಚ್  ಬಾತ್ ರೋಂ, ಹಾಲ್ , 
ಅಡ್ಗೆ ಮನೆ ಸಕಲ ನ�ರಿನ 

ಸೌಕಯ್ಕವುಳಳು ಮನೆ 408 ಪಿ.ಜೆ 
ಬಡಾವಣೆ 8ನೆ� ಮ್ಖ್ಯ, 8ನೆ� ಅಡ್ಡ 

ರಸೆತ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲಾ್ಯಬ್  ಹತಿತರ  
93807 97651, 95386 41980

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಎಮ್ .ಸಿ.ಸಿ `ಬಿ' ಬಾಲಕ್  ಪಶಿಚಿಮ 40x60, 
ಸಿದದೆವಿ�ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ದಕ್್ಷಣ 30x40, 

ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ (ಸಂಭ್ರಮ 
ಹೆೋ�ಟೆಲ್  ಪಕಕೆ) ಪೂವ್ಕ 30x55, 
ಪೂವ್ಕ 50x80 (60 ಅಡಿ ರಸೆತ) 

ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ
99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಬಸವೆ�ಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ ಪೂವ್ಕ 

30x40, 40x60 ಪಶಿಚಿಮ 30x40, 
ದಕ್್ಷಣ 55x60, ಎಸ್ .ಎಸ್  `ಬಿ' ಬಾಲಕ್  

ಪೂವ್ಕ 40x80, ಪಶಿಚಿಮ 40x60  
ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ

99457 02495

ಹೊೇೆಂ ನಸಿನಾೆಂಗ್  ಸವಿೇನಾಸ್  
ಹೆಲ್್ತ ಕೆೇರ್  ಮಹಿಳೆಯರು & ಪುರುಷರಿಗೆ

ಸಾನುನ, ಡೆೈಪರ್  ಚೆ�ಂಜ್ , ವಾಕ್  1/2 ಗಂಟೆ 1, 2 
ಗಂಟೆ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆ�ಕಾಗಿದಾದೆರೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 
6ರ ರವರೆಗೆ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಸಿಗ್ತಾತರೆ. ಬೆ�ಕಾದವರ್ ಕರೆ 

ಮಾಡಿ.ವಯಸಾ್ಸದ ಜೆಂಟ್್ಸ  ಲೆ�ಡಿಸ್  ಇವರಿಗೆ ಬೆ�ಕಾದರೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಿ. ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆ�ಕಾದರೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 
ಶಿಲಾ್ಪ : 93538 74446

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ವಿದಾ್ಯನಗರ ಕೆೋನೆಯ ಬಸ್  ನಲಾದೆಣ 

ದಾಟಿ ಹೆೋಸ ಬನಶಂಕರಿ ಲೆ�ಔಟ್ ನಲಿಲ 
40x46 East, 80x46, East 
30x58 East, 40x46, East 

ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ 40x46 
ಐನಳಿಳ ಚನನಿಬಸಪ್ಪ ಏಜೆೆಂಟ್ 
99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
M.B City 30x50 East Rate- 

1800/- 30x50 West P.B ರೆೋ�ಡಿಗೆ 
ಹತಿತರ ಶನೆ�ಶ್ವರ ದೆ�ವಸಾ್ಥನ ಹಿಂಭಾಗ 
ಕಾಡಪ್ಪನವರ ಲೆ�ಔಟ್ ನಲಿಲ 30x40 

West ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ 30x40 Rate- 1800/- 
ಐನಳಿಳ ಚನನಿಬಸಪ್ಪ ಏಜೆೆಂಟ್ 
99166 12110

 ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ /
ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ, 
ಆಂಜನೆ�ಯ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ 
3 ಬೆರ್  ರೋಂ, 2 ಬೆರ್  ರೋಂ, 

ಮನೆ, 1 ಬೆರ್  ರೋಂ ಮನೆ 
ದಕಿ್ಷೇತ್  ಐನಳಿಳ ಏಜೆೆಂಟ್ 

77955 06795

Commercial 
Site for Sale
 B.I.E.T. Road, 
Corner Site, 

opposite 
Hemavathi Hostel, 
Total measurement 

3200/sq. Feets. 
contact no. 

97424 34049
ಮಾನ್ಯ 3ರೆೇ ಹೆಚುಚಿವರಿ ಸಿವಿಲ್  ರಾ್ಯಯಾಲಯ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾರ ದಾವಣಗೆರೆ

ಓ.ಎಸ್ .ನೆಂ.159/2022
ವಾದಿಯರು : 1. ಕ್|| ಶೆ್ರ�ಯಸ್  ಆರ್ .ಎಚ್ . ಬಿನ್  ದ.ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ವಯಸ್್ಸ, 14 ವರ್ಕ, 9ನೆ� ತರಗತಿ

 2. ಕ್|| ವಂದನಾ ಆರ್ .ಎಚ್ . ಬಿನ್  ದ. ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ವಯಸ್್ಸ 16 ವರ್ಕ, 10ನೆ� ತರಗತಿ
 3. ಶಿ್ರ�ಮತಿ ಬಿ.ರಂಜಿತಾ ಕೆೋ�ಂ ದ. ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ, ವಯಸ್್ಸ 37 ವರ್ಕ, 
 1 ಮತ್ತ 2ನೆ� ವಾದಯರ್ ಅಲ್ಪವಹಿಯರಾಗಿದ್ದೆ, ಅವರ ತಾಯಯಾದ 3ನೆ� ವಾದಯರ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿಲರ್ತಾತರೆ.
 1 ರಿಂದ 3ನೆ� ವಾದಯರ್ ವಾಸ ಕೆಳಗೆೋ�ಟೆ ಗಾ್ರಮ, ಮ್ನ್ಸಪಲ್  ಕಾಲೆೋ�ನ, ಚಿತ್ರದ್ಗ್ಕ.

ವಿರುದ್ಧ
ಪ್ರತ್ವಾದಿಯರು : 1. ಶಿ್ರ�ಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೆೋ�ಂ ದ. ಎಂ.ಬಸಪ್ಪ, ವಯಸ್್ಸ 70 ವರ್ಕ, 
 2. ಶಿ್ರ�ಮತಿ ದೆ�ವಮ್ಮ ಬಿನ್  ಲೆ� ಎಂ.ಬಸಪ್ಪ ವಯಸ್್ಸ 45 ವರ್ಕ 
 ಪ್ರತ್ವಾದಿ 1 ಮತು್ತ 2 ರೆೇಯವರ ವಾಸ : 4ನೆ� ಕಾ್ರಸ್ , ಖಾದ ಭಂಡಾರದ ಹತಿತರ, ಹಳೆ� ದ್ಗಾ್ಕಂಬಿಕ 
 ಎಕ್್ಸ ಟೆನ್ಷನ್ , ನಟ್್ಟವಳಿಳು ಚಿಕಕೆಮಣಿ ದೆ�ವರಾಜ್  ಅರಸ್  ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. 
 3. ಶಿ್ರ� ಡಿ.ಕೆ ಗೆೋ�ಪಾಲ್  ರಾವ್   4. ಶಿ್ರ� ಡಿ.ಜಿ. ಸಂಪತ್  ಕ್ಮಾರ್ 

ಸಿವಿಲ್  ಸೆಂಹಿತೆ ಅಡನಾರ್  5 ನ್ಯಮ 20 ಸಹವಾಚಕ ಕಲೆಂ-151ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 1 ಮತು್ತ 2ರೆೇ 
ಪ್ರತ್ವಾದಿಯರಾದ ನ್ಮಗೆ ಪತ್್ರಕೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ೇಡುವ ಸಮನ್್ಸ/ತ್ಳುವಳಿಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನೆಂತ್ದೆ.

ಮೆ�ಲಕೆಂಡ ವಾದಯರ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿರ್ವ ಅನ್ಸೋಚಿ ಆಸಿತಗಳ ಸಂಬಂಧ ತಾವೆ� ಮಾಲಿ�ಕರ್, ಸಾ್ವಧಿ�ನದಾರರ್ 
ಎಂದ್ ಘೆೋ�ರಣೆ ಮಾಡ್ವಂತೆ, ಪ್ರತಿವಾದಯರ್ ಅವರ ಸಾ್ವಧಿ�ನಾನ್ಭವಕೆಕೆ ತೆೋಂದರೆ ನ�ಡದಂತೆ ಹಾಗೋ ದನಾಂಕ 
5.7.2021ರಂದ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ 1 ಮತ್ತ 2 ನೆ� ಪ್ರತಿವಾದಯರಾದ ನ�ವು 3 ಮತ್ತ 4 ನೆ� ಪ್ರತಿವಾದಯರಿಗೆ ಬರೆದ್ 
ಕೆೋಟಿ್ಟರ್ವ ಎಸ್ .ಆರ್ .ನಂ.3778/2021-22ರಂತೆ ನೆೋ�ಂದಾಯಸಲ್ಪಟಿ್ಟರ್ವ ಕ್ರಯಪತ್ರವು ಮ�ಸದಂದ ಸೃಷ್ಟಸಿದ 
ದಾಖಲೆಯ್ಂದ್ ಆರಂಭದಂದಲೆ� ಅಸಿಂಧ್ವಾದ ಮತ್ತ ಅವರ ಹಕ್ಕೆಗೆ ಬಂಧನಕಾರಿಯಾಗ್ವುದಲಲ ಎಂದ್ ಘೆೋ�ರಣೆಗಾಗಿ 
ಮತ್ತ ಅದೆ� ರಿ�ತಿ 1 ನೆ� ಪ್ರತಿವಾದಯಾದ ನ�ವು 2ನೆ� ಪ್ರತಿವಾದಗೆ ದನಾಂಕ 3.2.2016ರಂದ್ ಎಸ್ .
ಆರ್ .17422/2015-16ರಂದ್ ಬರೆದ್ಕೆೋಟಿ್ಟರ್ವ ದಾವಾಸಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾನಪತ್ರವು ಮ�ಸ ಮತ್ತ 
ವಂಚನೆಯಂದ ಸೃಷ್ಟಸಿದ ದಾಖಲೆಯ್ಂದ್ ಮತ್ತ ಅವರ ಹಕ್ಕೆಗೆ ಬಂಧನಕಾರಿಯಾಗ್ವುದಲಲವೆಂದ್ ತಿ�ಮಾ್ಕನಸಲ್ 
ಹಾಗೋ ದನಾಂಕ 11.11.2013ರಂದ್ ಬರೆದ್ಕೆೋಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮರಣ ಶಾಸನ ಪತ್ರವು ಸಹ ಮ�ಸದಂದ ಸೃಷ್ಟಸಿದ 
ದಾಖಲೆಯಂದ್ ತಿ�ಮಾ್ಕನಸಲ್ ಸಲಿಲಸಿರ್ತಾತರೆ. 1 ಮತ್ತ 2ನೆ� ಪ್ರತಿವಾದಯರಾದ ನ�ವು ನಾ್ಯಯಾಲಯದಂದ ಮತ್ತ 
ನೆೋ�ಂದಾಯತ ಅಂಚೆಯ ಮೋಲಕ ಸಮನ್್ಸ ನ�ಡಿದರೋ, ತಾವು ಉದೆಧಿ�ಶ ಪೂವ್ಕಕವಾಗಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕೆ 
ಹಾಜರಾಗದರ್ವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಘನ ನಾ್ಯಯಾಲಯವು ಪತಿ್ರಕೆಯ ಮೋಲಕ ಸಮನ್್ಸ / ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನ�ಡಲ್ 
ಆದೆ�ಶಿಸಿದ ಮೆ�ರೆಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನ�ಡಲಾಗಿದೆ. ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿಲ ಮ್ಂದನ ವಿಚಾರಣಾ ದ.19.10.2022 
ಕೆಕೆ ನಗದಯಾಗಿದ್ದೆ, ಆ ದನ ಖದಾದೆಗಿ ತಾವಾಗಲಿ� ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೋಲಕ ನಯ್ಕ್ತಗೆೋಂಡ ವಕ್�ಲರ ಮೋಲಕ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 
ಗಂಟೆಗೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕೆ ಹಾಜರಾಗತಕಕೆದ್ದೆ, ತಪಿ್ಪದದೆಲಿಲ, ನಮ್ಮ ಗೆೈರ್ ಹಾಜರಿಯಲಿಲ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯಥ್ಕಗೆೋಳಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಅನುಸೂಚಿ ಆಸಿ್ತ
ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ವಾ್ಯಪಿತಗೆೋಳಪಡ್ವ ಆವರಗೆರೆ ಗಾ್ರಮದ ಖಾಲಿ ನವೆ�ಶನ ಸಂ.113, ಸ.ನಂ.240/1ಸಿ, 

ವಿಸಿತ�ಣ್ಕ ಪೂವ್ಕ-ಪಶಿಚಿಮ 40 ಅಡಿ, ಉತತರ ದಕ್್ಷಣ 30 ಅಡಿ ಇದರ ಚೆಕ್ಕೆಬಂದ : ಪೂವ್ಕ : 30 ಅಡಿ ರೆೋ�ರ್ , 
ಪಶಿಚಿಮ : ಸೆೈಟ್  ನಂ.36 ಮತ್ತ 37, ಉತತರ : ಮಧ್ಮತಿಯವರ ಜಮ�ನ್, ದಕ್್ಷಣ : ಮಧ್ಮತಿಯವರ ಜಮ�ನ್

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮಹರ್ ಹಾಗೋ ಸಿ�ಲ್ ನೆೋಂದಗೆ ದನಾಂಕ 17.9.2022ರಂದ್ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ.
ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆ�ಶ ಮೆ�ರೆಗೆ

ಮಾನ್ಯ ಶಿರಸೆ್ತೇದಾರರು
ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್  ನಾ್ಯಯಾಲಯ ವಕ್�ಲರ್ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ

ಅಜಿನಾದಾರರ ಪರ ವಕಿೇಲರು
ಎಂ.ಸಿ.ಎಂ. ತಿ�ಥ್ಕಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆ

dvg_job: 935  siz 14x2

PÀæ̧ ÀA:£À̧ ÀºÀ/D±Á/¹Dgï-02/2022-23  ¢£ÁAPÀ: 16-09-2022

¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉÃ±À ̧ ÀASÉå:£ÀCE 127 EJA¹ 2012, ̈ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ: 11-07-2012 gÀAvÉ ¸É¥ÉÖA§gï-2022 £ÉÃ ¸Á°£À
23£ÉÃ vÁjÃT£ÀAzÀÄ ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
DZÀj¸À̈ ÉÃPÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ºÀjºÀgÀ

£ÀUÀgÀ̧ À¨sÉ ªÀw¬ÄAzÀ DZÀj¸À®Ä CUÀvÀå ªÀåªÀ̧ ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ
¸À®ÄªÁV zÀgÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DºÁé¤ À̧̄ ÁVzÉ. PÉ¼ÀPÀAqÀ ªÀåªÀ̧ ÉÜUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÀð» À̧®Ä D À̧PÀÛ ̧ ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀÄ/¥ÀÇgÉÊ À̧ÄªÀªÀgÀÄ F zÀgÀ¥ÀnÖ

¥ÀæPÀluÉAiÀÄ 03 ¢£ÀUÀ¼À M¼ÀUÁV CAzÀgÉ, ¢:20-09-2022
gÉÆ¼ÀUÁV zÀgÀ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑzÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è F PÀbÉÃjUÉ
¸À°ȩ̀ À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ. CªÀ±Àå«gÀÄªÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß

PÀbÉÃjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå «¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ.
CªÀ±ÀåPÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ:- (1) £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÀbÉÃj DªÀgÀtzÀ°è
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqȨ́ À®Ä ±Á«ÄAiÀiÁ£À, ªÉÃ¢PÉ ¤ªÀiÁðt, zsÀé¤ªÀzsÀðPÀ

¸ÁªÀÄVæ, ºÁUÀÆ QæÃqÁPÀÆl £ÀqȨ́ À®Ä ±Á«ÄAiÀiÁ£À, zsÀé¤ªÀzsÀðPÀ
¸ÁªÀÄVæ. (2) Hl, PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÀÄ ªÀåªÀ̧ ÉÜ. (3) ̧ À£Áä¤vÀjUÉ
¸À£Áä£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CywUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£Á ¸ÁªÀÄVæ

(ºÁgÀ, ±Á®Ä, ºÀtÂÚ£À §ÄnÖ, ¸ÀägÀtÂPÉ, C©ü£ÀAzÀ£Á ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ).
ºÁUÀÆ DºÁé£À ¥ÀvÀæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ̈ ÁåqïÓUÀ¼ÀÄ. (4) QæÃqÁPÀÆl
£ÀqÉ¸À®Ä QæÃqÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ QæÃqÁPÀÆlzÀ°è UÉzÀÝ

vÀAqÀUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£Á ¸ÁªÀÄVæ (PÀ¥ï, ²Ã¯ïØ, C©ü£ÀAzÀ£Á
¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ).  µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:- (1) J¯Áè vÉjUÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ
zÀgÀ¥ÀnÖ ̧ À°ȩ̀ ÀÄªÀÅzÀÄ. (2) CªÀ¢ü «ÄÃj §AzÀAvÀºÀ zÀgÀ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß

¹éÃPÀj¸À̄ ÁUÀÄªÀÅ¢®è

vÀÄvÀÄð zÀgÀ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀluÉ

£ÀUÀgÀ̧ À̈ sÁ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ºÀjºÀgÀ-577601.
¥sÉÆÃ:08192-244266  ¥sÁåPïì:08192-241024

Website:www.hariharcity.mrc.gov.in.
E-mail ID no:itstaff_ulb_harihara@yahoo.com

¸À»/- ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,

£ÀUÀgÀ̧ À¨sÉ, ºÀjºÀgÀ.
ªÁ¸ÁE/zÁªÀtUÉgÉ/358/

JA¹J/2022-23

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹಿತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟ 
ಮುೆಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನ್ಕರು 
ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿ ಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾ್ಧರಿಯಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಜಮಿೇನು ನ್ೇಡದಿರಲು ನ್ಧಾನಾರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಮ್ಂದ್ವರೆಯಲಿಲಲ. 2022ರ ಮೆ� 31ರಂದೆ� 
ನಾವು ಜಮ�ನ್ ನ�ಡ್ವುದಲಲ. ಈ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ ಕೆೈ ಬಿಡಿ ಎಂದ್ ದೋಡಾ, 
ಎಸಿ ಹಾಗೋ ಭೋ ಸಾ್ವಧಿ�ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆದೆವು. ಆದರೋ 
ಮಂಡ್ತನದಂದ ದೋಡಾ ಸಚಿವ ಸಂಪ್ಟದ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಪಡೆದ್ ಮತೆತ 
ವ್ಯಥ್ಕ ಪ್ರಯತನು ಮ್ಂದ್ವರೆಸಿದೆ ಎಂದ್ ಕ್ಡಿಕಾರಿದರ್.

ವಸತಿ ನವೆ�ಶನಕಾಕೆಗಿ  53.19 ಎಕರೆ ಭೋ ಸಾ್ವಧಿ�ನಕೆೋಕೆಳಪಡ್ವ 
48 ರೆೈತರ ಪೆೈಕ್,  47 ಎಕರೆ ಜಮ�ನ್ ಹೆೋಂದರ್ವ 42 ಜನರ್ 
ಜಮ�ನ್ ನ�ಡಲ್ ವಿರೆೋ�ಧ ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದಾದೆರೆ. . ಸೆ.5ರಂದೆ� ನಾವು 
ಆಕೆ್ಷ�ಪಣೆ ಪತ್ರ ಸಲಿಲಸಿದೆದೆ�ವೆ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಹೆಚ್.ಸೆೋ�ಮಶೆ�ಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೋಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಜಮ�ನ್ ಖರಿ�ದ ವಿರಯದಲಿಲ ನೆ�ರವಾಗಿ ರೆೈತರೆೋಂದಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲಲ. 
ಕ್ಂದ್ವಾಡದಲಿಲ ಜಮ�ನೆ� ಇಲಲದ ಕೆಲ ಮಧ್ಯವತಿ್ಕಗಳು ರೆೈತರಿಗೆ 
ಆಮರ ತೆೋ�ರಿಸಿ ಖರಿ�ದಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ್ತಿತದಾದೆರೆ ಎಂದ್ ಆರೆೋ�ಪಿಸಿದರ್.

ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋ�ಷಠಿಯಲಿಲ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಗ್ರ್ನಾಥ್, ಹೆಚ್.ಜಿ. 
ಗಣೆ�ಶಪ್ಪ, ನರಸಪ್ಪರ ಶಿವಣಣು, ಜೆ.ಆರ್. ಮಹಾಂತೆ�ಶ್ ಹಾಗ್ ಇತರರ್ 
ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದೆರ್.

ಕಲಾ್ಯಣ ಕರಾನಾಟಕಕೆ್ಕ 5 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದದೆ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದಲಿಲ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಈ ವಿರಯ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ. ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದಲಿಲ

 3 ಸಾವಿರ ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ವೆಚಚಿದ ಅಭಿವೃದಧಿ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ್ 
ಚಾಲನೆ ನ�ಡಿದರ್.

ಈ ಭಾಗದ ಖಾಲಿ ಹ್ದೆದೆಗಳನ್ನು ಭತಿ್ಕ ಮಾಡಲ್ ಸಕಾ್ಕರ  
ಬದಧಿವಾಗಿದೆ. ಮಾಚ್್ಕ 31ರೆೋಳಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ 5 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಹ್ದೆದೆ ಭತಿ್ಕ ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿಲ ಖಾಲಿ ಇರ್ವ 
11 ಸಾವಿರ ಹ್ದೆದೆಗಳನೋನು ಮಾಚ್್ಕ ಅಂತ್ಯದೆೋಳಗೆ ಭತಿ್ಕ 
ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಘೆೋ�ಷಸಿದರ್.

ವಾಹ್  ಚಾಯ್  !! 
ರಿಚ್  ಚಾಯ್  !! 

ಶಿ್ರೇ ರಾಮಕೃಷಣು ಕಾಫ ಕೆಂಪನ್  
ಮಂಡಿಪೆ�ಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.  

ವೆೆೋಬೆೈಲ್  : 94487 27084

ಶೆ್ರೇಯಸ್ ಉದರ, ಲ್ವರ್ , 
ಕರುಳು ರೊೇರರಳ ಚಿಕಿತಾ್ಸ ಕೆೇೆಂದ್ರ

ಉದರ, ಲಿವರ್, ಕರಳು, ಪಾ್ಯನ್ ಕ್್ರಯಾಸ್,  
ಎಂಡೆೋ�ಸೆೋಕೆ�ಪಿ, ಸಕಕೆರೆ ಕಾಯಲೆ ತಜ್ಞರ್

8th Main, 8th Cross, 
P.J. Extension, Davangere.

08192-237325, 94837 23166

M.D. (MED), D.M. (Gastro), F.A.C.G. 
(USA), P.G.C.C. Diab. Care (Aust)

ಡಾ. ಇ.ಆರ್. ಸಿದೆದಾೇಶಿ

ಮರೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, 7ನೆ� ಮೆ�ನ್ 

ರೆೋ�ರ್ ನಲಿಲ ಸಂದ�ಪ್ ನಸಿ್ಕಂಗ್ 
ಹೆೋ�ಮ್ ಹತಿತರ, ಪೂವ್ಕ ದಕ್ಕೆನ 3 ಬೆರ್ 

ರೋಂ, ಕಾರ್ ಶೆರ್ ಇರ್ವ 27x69 
ಅಳತೆಯ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ.

98866 78889

ಆರಿ ಬಾಲೆಸ್ ಎೆಂಬಾ್ರಯಿಡರಿ 
ಮತು್ತ ಕುಚುಚಿ ತರಬೆೇತ್

ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಸಿದದೆವಿ�ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿಲ ತರಬೆ�ತಿ ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್.

97432 10163
70198 77346

ಓೆಂ ಸಾಯಿರಾಮ್

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
ಮಹಾಲಕ್್ಷಮಿ ಲೆ� ಔಟ್ , 

ಶಿವಗಂಗಾ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದ 
ಹಿಂದೆ 41'• 90' ದಕ್್ಷಣ 

ದಕ್ಕೆನ ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಇದೆ.
98448 82366

ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ /ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
ಜಯನಗರದ ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್  
ಹತ್ತಿರ, 3 ಬೆಡ್ ರೂಂ, 3 ಬಾತ್  ರೂಂ. 
ಪಾರ್ಕಂಗ್  ನೀರಿನ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಇರುವ 
ಡೂಪೆಲೆಕ್ಸ್  ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್  ಮನೆ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ ಗೆ/ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಇದೆ.
ಮೊ. : 80505 33389

98451 37364

HOUSE RENT  
ARE LEASE 

15×44 Ground Floor  
2nd Main, 5th Cross 

Vinobanagar 
Mob. : 83174 14018

97315 12641

2 BHK HOUSE FOR RENT
ಆೆಂಜರೆೇಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ 2 ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ ಮರೆ 
ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. * 100% ವಾಸು್ತ, ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಖ್ಯ ದಾ್ವರ, 
ಪಾಕಿನಾೆಂಗ್, Indian & Western  toilets. 
Solar hot water, CC Camera, 24 hrs 
water with borewell and municipal   
connections * Ladies PG for Rent* 
Fully furnished with Study table Safe 
locker, Cot, Lights and Fan, Attached 
B/R with solar hot water, Hygiene 
food, Well Secured with grill gates, 
Next to International Girls hostel.
Contact : 9972975085, 9845916789

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ 2 BHK ಗೌ್ರಂರ್  
ಫಲ�ರ್ , ಪೂವ್ಕದ ಬಾಗಿಲ್ 

ವಾಸ ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ  
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

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
1. ರಿಸೆಪ್ಷನಸ್್ಟ

2 .ಸಾ್ಟಫ್  ನಸ್್ಕ
3. ವಾಚ್ ಮನ್

(ಹಗಲ್ ಮತ್ತ ರಾತಿ್ರ ಡೋ್ಯಟಿ)
4. ಆಯಾ

98808 53626

ಮರದ ಗಾಣದ ಎಣೆಣು 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಶೆೇೆಂಗಾ ಎಣೆಣು -ರೂ.260/-ಲ್ೇ. 
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣೆಣು -ರೂ.340/-ಲ್ೇ. 
ಶೆೇೆಂಗಾ ಹಿೆಂಡಿ -ರೂ.42/-ಕೆ.ಜಿ.
Amruth Cold Pressed Oil
BIET ಕಾಲೆ�ಜ್ ಸಕ್ಕಲ್,  ದಾವಣಗೆರೆ.

97400 00192
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ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹:  ¨Á¥ÀÆf D¸ÀàvÉæ 08192-273850, J¸ï.J¸ï. D¸ÀàvÉæ: 08192-266016, 
ºÀjÃ±ï PÉ.J¯ï.§¸Á¥ÀÄgÀ: 9964070830, JA.Dgï.ªÀiÁ®vÉÃ±ï: 9741633668, gÀªÉÄÃ±ï £ÁAiÀÄPï: 9008133199

J¸ï.J¸ï.JA. C©üªÀiÁ¤ §¼ÀUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ
eÉ.eÉ.JA. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¥ÀÇf D¸ÀàvÉæ, ¨Á¥ÀÇf gÀPÀÛ¤¢ü PÉÃAzÀæ, zÁªÀtUÉgÉ ºÁUÀÆ

J¸ï.J¸ï.ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ, J¸ï.J¸ï.gÀPÀÛ¤¢ü PÉÃAzÀæ, zÁªÀtUÉgÉ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è

²æÃ J¸ï.J¸ï. ªÀÄ°èPÁdÄð£ï CªÀgÀ 55£ÉÃ ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §ÈºÀvï gÀPÀÛzÁ£À C©üAiÀiÁ£À
§zÀÄQgÀÄªÁUÀ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ fÃªÀzÁ£À ¥ÀæQæAiÉÄ JAzÀgÉ gÀPÀÛzÁ£À

WANTED

ASHUJI DISTRIBUTORS
#323, Binny Company Road, Davangere.

Required Computer Operator for the 
purpose of Billing - Male or Female

Interested can apply with Resume 
along with Passport Size Photo Attested

ಲಾಭದ ಜೆೋತೆಗೆ ಎನ್ ಪಿಎ ಇಳಿಕೆಯಲಿಲ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬ್ಕನ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಧನೆ
(3ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಮಾಡಿದರ್. ಷೆ�ರ್ದಾರರಿಗೆ ಶೆ�. 
20ರಂತೆ ಲಾಭಾಂಶ ನ�ಡ್ವಂತೆ ಸಭೆಯಲಿಲ ಸದಸ್ಯರಿಂದ 
ಕೆ�ಳಿ ಬಂದ ಬೆ�ಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾತಪಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಉಮಾಪತಿ, ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, ನಯಮ 
ಮತ್ತ ಭಾರತಿ�ಯ ರಿಸವ್್ಕ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ನದೆ�್ಕಶನಗಳತತ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆ�ಕಾದ ಅನವಾಯ್ಕತೆ ಒಂದೆಡೆ 
ಇದದೆರೆ, ಇನೆೋನುಂದೆಡೆ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದಧಿ, 
ವೆೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತ ಲಾಭದ ಕಡೆ ಗಮನ ನ�ಡಬೆ�ಕಾದ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯೋ ಇದೆ ಎಂದ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡ್ವಲಿಲ ಯಶಸಿ್ವಯಾದರ್.

ವಿದು್ಯಚ್ಛಕಿ್ತ ಉಳಿತಾಯ : ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಅಂದನೋರ್ ಮ್ಪ್ಪಣಣು ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಅಬ್ಕನ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಹೆೋಂದರ್ವ ನಾಲೋಕೆ ಸ್ವಂತ 
ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿಲ ಸೆೋ�ಲಾರ್ ಪಾ್ಯನೆಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದೆ, 
ಇದರಿಂದ ವಿದ್್ಯಚ್ಛಕ್ತ ವೆಚಚಿದಲಿಲ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರ್ವುದ್ 
ಗಮನಾಹ್ಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್.

ಐಎೆಂಪಿಎಸ್ : ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ನದೆ�್ಕಶಕರೋ 
ಆಗಿರ್ವ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಟಿ.ಎಸ್. ಜಯರ್ದೆ್ರ�ಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ 
ಕೆ್ಷ�ತ್ರದಲಿಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜಾ್ಞನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು 
ಅರಿತ್ ಇಮಡಿ ಯಟ್ ಪೆ�ಮೆಂಟ್ ಸವಿ�್ಕಸ್ (IMPS) 

ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ 
ಪೂಣ್ಕಗೆೋಂಡಿದ್ದೆ, ಶಿ�ಘ್ರದಲೆಲ� ಲೆೋ�ಕಾಪ್ಕಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. ಅಲಲದೆ�, ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಮಬೆೈಲ್ 
ಆಪ್ ನಲಿಲ ಆರ್ ಟಿಜಿಎಸ್ / ನೆಫ್್ಟ ಮಾಡ್ವ 
ಅವಕಾಶವನ್ನು ನ�ಡಲಾಗಿದ್ದೆ, ಗಾ್ರಹಕರ್ 
ಸದ್ಪಯ�ಗಪಡಿಸಿಕೆೋಳುಳುವಂತೆ ಕೆ�ಳಿಕೆೋಂಡರ್.

ನದೆ�್ಕಶಕ ಮಂಡಳಿಯ್ 2022-23ನೆ� ಸಾಲಿಗೆ 
ರೋಪಿಸಿರ್ವ ಕಾಯ್ಕ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು 
ನದೆ�್ಕಶಕ ಅಜಜಿಂಪ್ರ ಶೆಟ್್ರ ವಿಜಯಕ್ಮಾರ್ ಸಭೆಗೆ 
ನ�ಡಿದರ್. ಕಾಯ್ಕನವಾ್ಕಹಕ ಮಂಡಳಿಯವರ್ 
ತಯಾರಿಸಿರ್ವ 61ನೆ� ವಾಷ್ಕಕ ವರದಯನ್ನು ವೃತಿತಪರ 
ನದೆ�್ಕಶಕರಾದ ಲೆಕಕೆ ಪರಿಶೆೋ�ಧಕ  ಮ್ಂಡಾಸ್ 
ವಿ�ರೆ�ಂದ್ರ ಓದದರ್.

ಮತೆೋತ�ವ್ಕ ವೃತಿತಪರ ನದೆ�್ಕಶಕರಾದ ಹಿರಿಯ 
ನಾ್ಯಯವಾದ ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ ಕಣವಿ ಅವರ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 
ಉಪ ನಯಮಗಳ ತಿದ್ದೆಪಡಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ 
ಮಂಡಿಸಿ, ಅನ್ಮ�ದನೆ ಪಡೆದರ್.

ನದೆ�್ಕಶಕರ್ಗಳಾದ ವತ್ಕಕ ಪಲಾಲಗಟಿ್ಟ 
ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ, ವ್ಯವಸಾ್ಥಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರೋ 
ಆಗಿರ್ವ ದೋಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೆ�ವರಮನೆ 
ಶಿವಕ್ಮಾರ್, ಶಿ್ರ�ಮತಿ ಸ್ರೆ�ಖಾ ಎಂ. ಚಿಗಟೆ�ರಿ, ಬೆಳಿಳು 

ಬಂಗಾರದ ವತ್ಕಕ ನಲೋಲರ್ ಎಸ್. ರಾಘವೆ�ಂದ್ರ, ವಿ. 
ವಿಕ್ರಂ, ಶಿ್ರ�ಮತಿ ಎ.ಆರ್. ಅಚ್ಕನಾ, ವ್ಯವಸಾ್ಥ ಪನಾ 
ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ್ಗಳಾದ ಹಿರಿಯ ಲೆಕಕೆ ಪರಿಶೆೋ�ಧಕ 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬೆಳಗಾವಿ, ಸಾಫ್್ಟ ವೆ�ರ್ ಇಂಜಿನಯರ್ 
ಕೆ. ಕೆೋಟೆ್ರ�ಶ್, ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಜೆಂಬಿಗಿ ರಾಧೆ�ಶ್ 
ಅವರ್ಗಳು ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದ ವೆ�ದಕೆಯಲಿಲ ಉಪಸಿ್ಥತರಿದದೆರ್.

ಸದಸ್ಯರ್ಗಳಾದ ಜೆ. ಸೆೋ�ಮನಾಥ್, ಮ�ತಿ ಟಿ. 
ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಟಿ.ಜೆ. ಸ್ರೆ�ಶ್, ಹೆಚ್.ಎಂ. 
ರ್ದ್ರಮ್ನಸಾ್ವಮ, ಜಿ. ಶಿವಯ�ಗಪ್ಪ, ಬೆಳೂಳುಡಿ 
ಶಿವಕ್ಮಾರ್, ಮಾಗಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಪಿ.ಕೆ. ವಿ�ರಣಣು, 
ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ಮಾರ್,  ಬಿ.ಹೆಚ್. 
ಪರಶ್ರಾಮಪ್ಪ, ವಾಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್, ಸಿದದೆಲಿಂಗೆ�ಶ್, 
ಪಿ.ಓ. ರೆ�ವಣಸಿದದೆಪ್ಪ ಆಲೋರ್ ಮತಿತತರರ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 
ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರಿತಂತೆ ಹಲವಾರ್ ಪ್ರಶೆನುಗಳನ್ನು ಕೆ�ಳಿದರಲಲದೆ�, 
ಸಲಹೆ-ಸೋಚನೆಗಳನ್ನು ನ�ಡಿದರ್.

ಕನಾ್ಕಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಸಂಗಿ�ತ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿ್ರ�ಮತಿ ರ್ದಾ್ರಕ್್ಷಬಾಯ ನಾಡಗಿ�ತೆ 
ಹಾಡಿದರ್. ಬಂಜಾರ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಉಮೆ�ಶ್ ನಾಯ್ಕೆ ಚಿನನುಸಮ್ದ್ರ ಅವರ್ ಜಾನಪದ 
ಹಾಡ್ಗಳೆೋಂದಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರ್. ವಾತಾ್ಕ ಮತ್ತ 
ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ನೌಕರ ಬಿ.ಎಸ್. 

ಬಸವರಾಜ್ ಭಕ್ತಗಿ�ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರ್.
ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ ಡಿ.ವಿ. ಆರಾಧ್ಯಮಠ 

ಮತ್ತ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಲೆಲ�ಶ್ 
ಅವರ್ಗಳು ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದ ಉಸ್ತವಾರಿ ವಹಿಸಿದದೆರ್.

ಶಿ್ರ�ಮತಿ ಡಿ.ಇ. ಸಿಂಧ್ ಅವರ ಪಾ್ರಥ್ಕನೆ ನಂತರ 
ನದೆ�್ಕಶಕರೋ ಆಗಿರ್ವ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪನಾ ಮಂಡಳಿ  
ಸದಸ್ಯ ಕಂಚಿಕೆ�ರಿ ಮಹೆ�ಶ್ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರ್. ಹಿರಿಯ 
ನದೆ�್ಕಶಕ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೆ�ಖರ್ ಅವರಿಂದ 
ವಂದನಾಪ್ಕಣೆ, `ಜನತಾವಾಣಿ' ಉಪ ಸಂಪಾದಕರೋ 
ಆದ ನದೆ�್ಕಶಕ ಇ.ಎಂ. ಮಂಜ್ನಾಥ ಅವರಿಂದ 
ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮ ನರೋಪಣೆ ನಡೆಯತ್.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರ್ಗಳಾದ ಆಡಳಿತ ಕಛೆ�ರಿ 
ಸಾಲ ವಿಭಾಗದ ಆರ್.ವಿ. ಪ್ರಸನನು, ಪ್ರಧಾನ ಕಛೆ�ರಿಯ 
ಸಾನಂದ ಗಣೆ�ಶ್, ಚೌಕ್ಪೆ�ಟೆ ಶಾಖೆಯ ಜಿ.ಕೆ. 
ವಿಜಯಕ್ಮಾರ್, ನರಸರಾಜ ರಸೆತ ಶಾಖೆಯ ಕೆ.ಎಸ್. 
ಕರಿಬಸವರಾಜ್, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ ಶಾಖೆಯ ಶಿ್ರ�ಮತಿ 
ಎಲ್.ಎಸ್. ಗಿ�ತಾ, ದೆ�ವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ 
ಶಾಖೆಯ ಹೆಚ್.ವಿ. ರ್ದೆ್ರ�ಶ್, ಹೆೋನಾನುಳಿ ಶಾಖೆಯ 
ಹೆಚ್. ಕ್ಮಾರ್, ಆಡಳಿತ ಕಛೆ�ರಿಯ ಡಿಬಿಎ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ್ಗಳು ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದ ವಿವಿಧ 
ಹಂತಗಳಲಿಲ ಕಾಯ್ಕ ನವ್ಕಹಿಸಿದರ್.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 17- ಕಲಿಕೆ ನರಂತರ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ಯಾಗಿದ್ದೆ, 
ವೆೈಜಾ್ಞನಕ ಕಾಯಾ್ಕಗಾರದಲಿಲ  ಶಿಕ್ಷಕರ್ ಪಡೆದ ಜಾ್ಞನವನ್ನು 
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲ್ಪಿಸಬೆ�ಕ್ ಎಂದ್ 
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜಾ್ಞನ ವಿರಯ 
ಪರಿವಿ�ಕ್ಷಕ್ ಆರ್. ಬಿ. ವಸಂತಕ್ಮಾರಿ ಕರೆ ನ�ಡಿದರ್.

ನಗರದ ಕ್ಂದ್ವಾಡ ರಸೆತಯ ಸಪತಗಿರಿ ವಿಜಾ್ಞನ 
ಪದವಿಪೂವ್ಕ ಕಾಲೆ�ಜಿನ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಕ ನಲಯದಲಿಲ  ಶನವಾರ 
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾ್ಕಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ವಿಜಾ್ಞನ ಪರಿರತ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ ಅಸೆೋ�ಸಿಯ್�ಟೆರ್ 
ಮಾ್ಯನೆ�ಜ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಕೆಲ್್ಸ (ಡಾ್ಯಮ್್ಸ) ಮತ್ತ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಯಲ್ ಸೆೋಸೆೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಸಿ್ಟ್ ಇವುಗಳ 
ಸಂಯ್ಕಾತಶ್ರಯದಲಿಲ ಏಪ್ಕಡಿಸಿದದೆ ವಿಜಾ್ಞನ ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಕಾಯಾ್ಕಗಾರ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ವಿಜಾ್ಞನ ಶಿಕ್ಷಕರ್ ಮಕಕೆಳಲಿಲ ವೆೈಜಾ್ಞನಕ ಮನೆೋ�ಭಾವದ 
ಕ್ಡಿ ಹೆೋತಿತಸ್ವ ಮೋಲಕ ಅವರ ಭವಿರ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೆೋಳಿಸ 
ಬೆ�ಕ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಂದ ನಡೆಯ್ವ ವೆೈಜಾ್ಞನಕ ಕಾಯ್ಕ 
ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕಕೆಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅವರಲಿಲ 
ವೆೈಜಾ್ಞನಕ ಮನೆೋ�ಭಾವ ಬೆಳೆಯ್ವುದರ ಜೆೋತೆಗೆ ಗ್ಣಮಟ್ಟ 
ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಡಾ್ಯಮ್್ಸ ಕಾಯ್ಕದಶಿ್ಕ ಶಿ್ರ�ರಾಮಮೋತಿ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಕೆೋರೆೋನಾ ನಂತರದಲಿಲ ಮಕಕೆಳಲಿಲ ಮಬ್್ಬ ಕವಿದಂತಾಗಿದೆ. 
ಹಿ�ಗಾಗಿ, ಮಕಕೆಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲಿಲ ಕೋರಿಸ್ವುದೆ� ಸವಾಲಿನ 
ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಎರಡ್ ದನಗಳ ಈ ಕಾಯಾ್ಕಗಾರದ 
ಸದ್ಪಯ�ಗ ಪಡೆದ್ಕೆೋಂಡ್ ಮಕಕೆಳನ್ನು 

ಚ್ರ್ಕ್ಗೆೋಳಿಸಬೆ�ಕ್ ಎಂದರ್.
ಪದವಿಪೂವ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲ್ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ 

ದಾವಣಗೆರೆಯನ್ನು ಅರಸಿ ಬರ್ತಾತರೆ. ಅದೆ� ರಿ�ತಿಯಲಿಲ ಪೌ್ರಢ 
ಶಾಲೆಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆಯಬೆ�ಕ್ ಎಂದ್ ಆಶಯ ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದರ್.

ಕ.ರಾ.ವಿ.ಪ ಕಾಯ್ಕದಶಿ್ಕ ಎಂ. ಗ್ರ್ಸಿದದೆಸಾ್ವಮ 
ಪಾ್ರಸಾತವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, 21ನೆ� ಶತಮಾನಕೆಕೆ ಸ್ಪಧೆ್ಕ ಒಡ್್ಡವಂತೆ 
ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ ಈ ಕಾಯಾ್ಕಗಾರ ಏಪ್ಕಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್್ಯತತಮ ಸೆ�ವೆ ಸಲಿಲಸಲ್ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪರಿರತ್ ನಂದ ನಡೆಯ್ವ ವಿಜಾ್ಞನ 
ರಸಪ್ರಶೆನು, ವಿಜಾ್ಞನಗೆೋ�ಷಠಿ, ವಿಜಾ್ಞನ ವಸ್ತ ಪ್ರದಶ್ಕನ, ವಿಜಾ್ಞನ 
ನಾಟಕ ಸ್ಪಧೆ್ಕಗಳ ಸದ್ಪಯ�ಗವನ್ನು ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಕಗಳು ಮತ್ತ 
ಶಿಕ್ಷಕರ್ ಪಡೆಯಬೆ�ಕ್ ಎಂದ್ ಸಲಹೆ ನ�ಡಿದರ್.

ರಾಯಲ್ ಸೆೋಸೆೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಸಿ್ಟ್ಯ ಪದ್ಮ ಪ್ರಭ್ ಮತ್ತ 
ಕರಿ�ಮಾ ಅಂಜ್ಮ್ ವಿಜಾ್ಞನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೆ�ತಿ ನ�ಡಿದರ್.

ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮದಲಿಲ ಡಾ್ಯಮ್್ಸ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್.ಎಲ್. 
ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸಂತೆೋ�ರಕ್ಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್, ಸಹ 
ಕಾಯ್ಕದಶಿ್ಕ ಪ್ರಸನನುಕ್ಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಮತಿತತರರಿದದೆರ್.

ಕಲ್ಕೆ ನ್ರೆಂತರ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ : ಆರ್.ಬಿ. ವಸೆಂತಕುಮಾರಿ

ವಿಜಾಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಯಾನಾಗಾರ

ಹರಪನಹಳಿಳ 
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ 
ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಮರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 17 - ನಗರದ ಹೆೋ�ಟೆಲ್ ಸದನ್್ಕ ಸಾ್ಟರ್ ನಲಿಲರ್ವ 
ಏಪಾ್ಕಡಾಗಿರ್ವ ಅಭರಣ್ ನ ಆಭರಣ ಪ್ರದಶ್ಕನಕೆಕೆ ಉತತಮ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ್ 
ವ್ಯಕತವಾಗಿದೆ. ಉಡ್ಪಿಯ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಆಭರಣ ಬಾ್ರಯಾಂರ್, ಅಭರಣ ಜ್್ಯವೆ ಲಸ್್ಕ 
(ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಭರಣ) ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರದಶ್ಕನ, ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ನಾಳೆ 
ಭಾನ್ವಾರ ಕೆೋನೆಯ ದನ. ಕರಕ್ಶಲತೆಯ ವಿಶೆ�ರವಾದ ಉತತಮ 
ಆಭರಣಗಳ ಹೆೋಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆರಗ್ಗೆೋಳಿಸ್ವ ವಾ್ಯಪಕ ಶೆ್ರ�ಣಿ 
ವಿನಾ್ಯಸಗಳಲಿಲ ಅನೆ್ವ�ಷಸಬಹ್ದ್. ಈ ಪ್ರದಶ್ಕನವು ಎಲಲರಿಗೋ ಮ್ಕತವಾಗಿದೆ.

ಆಭರಣ್ ನ್ೆಂದ ಮಾರಾಟ ಮೆೇಳ

ಹರಪನಹಳಿಳು, ಸೆ. 17- ವಿಶ್ವಕಮ್ಕ 
ಸಮ್ದಾಯದವರ್ ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಕರಕ್ಶಲ ವಿದೆ್ಯಯ ಜೆೋತೆಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವಾಗಿ, ಆಥಿ್ಕಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲ್ 
ಸಕಾ್ಕರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೆೋಳಳು 
ಬೆ�ಕ್ ಎಂದ್ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೋಲಕ್ ಆಡಳಿತದಂದ ಅಯ�ಜಿಸಿದದೆ 
ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಕಮ್ಕರ ಜಯಂತಿಯ ನಮತತ ಅವರ 
ಭಾವಚಿತ್ರಕೆಕೆ ಪ್ರ್ಪ ನಮನ ಸಲಿಲಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಕರಕ್ಶಲ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು, ಲೆೋ�ಹ, ಕಬಿ್ಬಣ, ದೆ�ವರ 
ಮೋತಿ್ಕ, ಚಿತ್ರಪಟಗಳು, ಗೃಹಬಳಕೆ, ಸಾ್ಮರಕಗಳ 
ನಮಾ್ಕಣ ಕಾಯ್ಕದಲಿಲರ್ವ ವಿಶ್ವಕಮ್ಕರ ಕಲೆಯ 
ಜಿ�ವಂತಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೆ, ಇಂದಗೋ ಅವರನ್ನು 
ವಾಸ್ತಶಿಲಿ್ಪಗಳು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಗಲಾರದ್. ವಿಶ್ವಕಮ್ಕನ್ 
ವಿಶ್ವದ ಮದಲ ಎಂಜಿನಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅವರ ಸೋಕ್ಷಮಿ 
ಕೆತತನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಮರಣಿ�ಯವಾಗಿರ್ತತವೆ. ವಿಶ್ವವನ್ನು 

ವೆೈಭವಿ�ಕರಿಸ್ವ ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, 
ಕಲೆ, ಮತ್ತ ವಾಸ್ತಶಿಲ್ಪ ಕೆ್ಷ�ತ್ರದಲಿಲ 
ವಿಶ್ವಕಮ್ಕರ ಕೆೋಡ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ 
ಎಂದರ್.

ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮಕೋಕೆ ಮ್ನಾನು 
ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದರದ ಆವರಣದಲಿಲ ಶಿ್ರ� 
ವಿಶ್ವಕಮ್ಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಕೆಕೆ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕರ್ಣಾಕರ ರೆಡಿ್ಡ 
ಪ್ಷಾ್ಪಚ್ಕನೆ ಸಲಿಲಸಿ, ಮೆ�ರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನ�ಡಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಕದಲಿಲ ಪ್ರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.
ಎಂ.ಅಶೆೋ�ಕ್ , ತಹಶಿ�ಲಾದೆರ ಡಾ.ಶಿವಕ್ಮಾರ 
ಬಿರಾದಾರ, ಡಿವೆೈಎಸ್ ಪಿ ವಿ.ಎಸ್.ಹಾಲಮೋತಿ್ಕ, ಸಿಪಿಐ 
ಕಮಾ್ಮರ ನಾಗ ರಾಜ, ಪಿಎಸ್ ಐ ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, 
ಮ್ಖಂಡರಾದ ಎಲ್ ಐಸಿ ಅಂಬಣಣು, ರಂಗಾಪ್ರ 
ಬಸವರಾಜ, ಭರಮಪ್ಪ, ಕಲಲಹಳಿಳು ಗೆೋ�ಣೆಪ್ಪ, ಡಿ.
ನಾಗರಾಜ, ಮಂಜ್ನಾಥಚಾರಿ, ಹನ್ಮಂ ತಪ್ಪ, 
ಎಂ.ಮಲೆಲ�ಶ್, ವಿ�ರಭದ್ರಪ್ಪ, ಕಾಳಚಾರಿ, ಮೌನೆ�ಶ, 
ಮಾನಪ್ಪ, ಮಂಜ್ನಾಥ, ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಇತರರ್ ಇದದೆರ್.

ವಿಶ್ವಕಮನಾರ ವಾಸು್ತಶಿಲ್ಪ ಅಪಾರ

ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರ್, ಸೆ.17- ಕೆ�ವಲ ಆಥಿ್ಕಕ 
ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಧಿಯಾದರೆ ಅದ್ ನಜವಾದ 
ಅಭಿವೃದಧಿ ಅಲಲ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ 
ವಾಗಿಯೋ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೆ�ಕೆಂದ್ 
ಕಪೆಿಸಿಸಿ ಕಾಯಾ್ಕಧ್ಯಕ್ಷರೋ ಆದ ಮಾನವ ಬಂಧ್ 
ತ್ವ ವೆ�ದಕೆಯ ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ಸತಿ�ಶ್ ಜಾರಕ್ಹೆೋಳಿ 
ಯ್ವಕರನ್ನು ಹ್ರಿದ್ಂಬಿಸಿದರ್.

ಅವರ್, ಶನವಾರ ಪ್ರ. ಬಿ.ಕೃರಣುಪ್ಪ 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಭವನದಲಿಲ ಡಾ. ಬಾಬ್ ಜಗಜಿ� 
ವನ್ ರಾಮ್ ಆದ ಜಾಂಬವ ಯ್ವ ಬಿ್ರಗೆ�ರ್ 
ವತಿಯಂದ 2 ದನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಕೆೋಂಡಿದದೆ 

ಉದ್ಯಮಶಿ�ಲತಾ ತರಬೆ�ತಿ ಶಿಬಿರದಲಿಲ 
ಪಾಲೆೋಗೆಂಡ್ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಆದಜಾಂಬವ ಸಮ್ದಾಯದ 
ಯ್ವಕರ್ ಉದ್ಯಮ ಶಿ�ಲತೆಗೆ ಆಸಕ್ತ 
ತೆೋ�ರ್ತಿತರ್ವುದ್ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದೆ, 
ಈವರೆಗೋ ಮಲಿ�ನ ವೃತಿತಗಳನೆನು� 
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡ್ ಬಂದ್ದದೆರ ಫಲವಾಗಿ ಬಡತನ, 
ದಾರಿದ್ರಯಾದಂದ ನರಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಎರಡ್ 
ಸಾವಿರ ವರ್ಕಗಳಿಂದ ಶೆೋ�ರಣೆಗೆ 
ಒಳಗಾದವರ್ ಇನಾನುದರೋ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ 
ಕ್ಲಕಸಬ್ಗಳನ್ನು ಧಿಕಕೆರಿಸಿ, ಹೆೋಸ ಬದ್ಕ್ನ 

ಹೆೋಂಗಿರಣಗಳಾಗಬೆ�ಕ್. ನ�ವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 
ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅನೆ�ಕರಿಗೆ 
ಆಸರೆ ಆಗಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತದೆ ಎಂದ್ ಸತಿ�ಶ್ 
ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಬ್ದಧಿ, ಬಸವ, ಅಂಬೆ�ಡಕೆರ್, ಜೆೋ್ಯ�ತಿ 
ಬಾಪ್ಲೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ 

ಬದ್ಕ್ನ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೆೋಳಳುಬೆ�ಕ್. ವಿಚಾರ 
ಶಿ�ಲತೆ ಇಲಲದೆ ಹೆೋ�ದರೆ, ನಾವು ಗಳಿಸ್ವ 
ಹಣಕೆಕೆ ಪೆೈಶಾಚಿಕ ಗ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತತದೆ. 
ಆದದೆರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿಲ ವೆೈಚಾರಿಕ ಕಾ್ರಂತಿಯೋ 
ಆಗಬೆ�ಕೆಂದ್ ಯ್ವಕರಿಗೆ ಕ್ವಿಮಾತ್ 
ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಆದ ಜಾಂಬವ ಯ್ವ ಬಿ್ರಗೆ�ರ್ 
ರಾಜಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏಳುಕೆೋ�ಟೆಪ್ಪ ಪಾ್ರಸಾತವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಕೃರಣುಪ್ಪ ಭವನದ ಟ್ರಸಿ್ಟ 
ರ್ದ್ರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಡಾ. 
ಎ.ಬಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮ್ಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಪಿ.
ಪಾಲಯ್ಯ, ಹೆೋದಗೆರೆ ರಮೆ�ಶ್, ಹ್ಲ್ಲಮನ 
ಗಣೆ�ಶ್, ಸಿ�ಮೆಎಣೆಣು ಮಲೆಲ�ಶ್, ತರಕಾರಿ 
ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕ್ಕ್ಕೆವಾಡ ಮಂಜ್ನಾಥ್, ಜಿಗಳಿ 
ಆನಂದಪ್ಪ, ನಂದಗಾವಿ ಶಿ್ರ�ನವಾಸ್, ಪಾವ್ಕತಿ, 
ಜಿಗಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆೋಕಕೆನೋರ್ ಸೆೋ�ಮಶೆ�ಖರ್, 
ಸಿರಿಗೆರೆ ಪರಶ್ರಾಮ್, ಉಕಕೆಡಗಾತಿ್ರ ಮಂಜ್, 
ಹರಳಹಳಿಳು ಮಂಜ್, ಸಂತೆೋ�ಷ್ 
ನೆೋ�ಟಗಾರ್, ಸಾಬಿ�ರ್ ಅಲಿ, ಜಿಗಳಿ 
ಮಂಜಣಣು ಮತಿತತರರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದೆರ್.

ಆರ್ನಾಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಜೊತೆಗೆ ಸಾೆಂಸ್ಕಕೃತ್ಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರರತ್ ಸಾಧಿಸಿ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾಯಾನಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸತ್ೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕರೆ

ಸೆಟೇಡಿಯೆಂನಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸಂ ಜನ್ಮ ದನದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲ ಸೆ್ಟ�ಡಿಯಂ ಫೆ್ರಂರ್್ಸ ಗೋ್ರಪ್ ಮತ್ತ 

ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ವತಿಯಂದ ರಕತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಇಂದ್ ಹಮ್ಮಕೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ. 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ವ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಬಾಪೂಜಿ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥಯ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿ್ರ�ಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ್  ಉದಾಘಾಟಿಸಲಿದಾದೆರೆ. ಸೆ್ಟ�ಡಿಯಂ 
ಫೆ್ರಂರ್್ಸ ಗೋ್ರಪ್ ನ ದನೆ�ಶ್ ಕೆ.ಶೆಟಿ್ಟ, ಶಿವಗಂಗಾ ಶಿ್ರ�ನವಾಸ್, ಹೆಚ್.
ಮಹಾದೆ�ವ್, ಕ್ರ್ಡಿ ಗಿರಿ�ಶ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅವರ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 17 - ಹಿಂದೋ ಮಹಾಸಭಾದ ಗಣೆ�ಶ 
ವಿಸಜ್ಕನೆ ಪ್ರಯ್ಕತ ಪಲಿ�ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೋಕತ ಬಂದೆೋ� 
ಬಸ್ತ ಗಾಗಿ ನಗರದಲಿಲ ಶನವಾರ ಪಲಿ�ಸ್ ಪರೆ�ರ್ 
ಮಾಡಲಾಯತ್.

ಪಲಿ�ಸ್ ಪಥಸಂಚಲನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಗರದ 
ಪಲಿ�ಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಂದ ಪಾ್ರರಂಭಗೆೋಂಡ್. 
ರಾಜ ಬಿ�ದಗಳಲಿಲ ಸಂಚರಿಸಿತ್.

ಈ ವೆ�ಳೆ ಸಿಪಿಐ ಸತಿ�ಶ್ ಕ್ಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಹಿಂದೋ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿಸಜ್ಕನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ 
ಸಮಯದಲಿಲ ಸಹಾಯಕ ಪಲಿ�ಸ್ ಅಧಿ�ಕ್ಷಕರ್, 6 
ಸಿಪಿಐ, 16 ಪಿಎಸ್ಐ, 19 ಎಎಸ್ಐ, 145 ಸಿಬ್ಬಂದಗಳು, 
20 ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳು, 30 ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ 
ಸಿಬ್ಬಂದಗಳು, 2 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ತ್ಕಡಿ, 2 ಡಿ.ಎ.ಆರ್. 
ತ್ಕಡಿಗಳಿಂದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ 
ಹೆ�ಳಿದರ್.

50 ಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾ್ಯಮರಾಗಳು, 2 ದೆೋ್ರ�ಣ್  
ಕಾ್ಯಮರಾ ಹಾಗೋ 10 ಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯ� ಕಾ್ಯಮರಾ 
ಚಿತಿ್ರ�ಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೆೋಂಡ್ ಬಂದೆೋ�ಬಸ್ತ 
ಕೆೈಗೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್  ಪಿಎಸ್ಐ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ 
ಪಾಟಿ�ಲ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.  

ಈ ಸಂದಭ್ಕದಲಿಲ ಸಿಪಿಐಗಳಾದ ನಂಗನಗೌಡ 
ನೆಗಳೂರ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿಳಿಚೆೋ�ಡ್, ನಗರ ಠಾಣೆ 
ಪಿಎಸ್ಐ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಪಾಟಿ�ಲ್, ಚಿದಾನಂದ, 
ಮಲೆ�ಬೆನೋನುರ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಡಿ. ರವಿಕ್ಮಾರ್, ಗ್ತೋತರ್ 
ಪಲಿ�ಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಅರವಿಂದ್, ಜಿಲಾನ 
ಅಬ್ದೆಲ್ ಖಾದರ್,  ರೋಪಾಬಾಯ, ಪಲಿ�ಸ್ 
ಸಿಬ್ಬಂದಗಳಾದ ಮಂಜ್ನಾಥ್, ಸಿ.ಎಂ.  ನಾಗರಾಜ್ 
ಶಿಂಗಿ್ರಹಳಿಳು, ಕರಿಯಪ್ಪ, ದಾ್ವರಕ್�ಶ್, ರಿಜಾ್ವನ್, ಕಾಳಮ್ಮ, 
ಕವಿತಾ, ಸ್ಮಾ, ದಲಿ�ಪ್, ಕಾಂತರಾಜ್, ಮಂಜ್ನಾಥ್ 
ಬಿ.ವಿ. ಮತಿತತರರ್ ಹಾಜರಿದದೆರ್.

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಹಿೆಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ 
ರಣೆೇಶ ವಿಸಜನಾರೆ : ಬಿಗಿ ಬೆಂದೊೇ ಬಸ್್ತ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಎಸೆ್ಸಸೆ್ಸೆಂ 
ಸೆ್ಕೇಟಿೆಂಗ್ ಟೊ್ರೇಫ ಪೆಂದಾ್ಯವಳಿ 

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲಿಲಕಾಜ್ಕನ್  ಅವರ 55ನೆ� 
ಜನ್ಮ ದನದ ಪ್ರಯ್ಕತ ನಗರದ ಎಂಸಿಸಿ ̀ ಬಿ' ಬಾಲಕ್ ನ ಈಜ್ಕೆೋಳ 
ಹಿಂಭಾಗದಲಿಲನ ಸೆಕೆ�ಟಿಂಗ್ ತರಬೆ�ತಿ ಕೆ�ಂದ್ರದಲಿಲ ಇಂದ್ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ್ ಸೆಕೆ�ಟಿಂಗ್ ಟೆೋ್ರ�ಫ್ ಪಂದಾ್ಯವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿರೆೋ�ಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಗಡಿಗ್ಡಾಳ್ 
ಮಂಜ್ನಾಥ್ ಪಾ್ರಯ�ಜಕತ್ವದಲಿಲ ನೋ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸಿ್ಟ್ಕ್್ಟ  
ರೆೋ�ಲ್ ಸೆಕೆ�ಟಿಂಗ್ ಅಸೆೋ�ಸಿಯ್�ರನ್ ವತಿಯಂದ ಈ ಸ್ಪಧೆ್ಕ 
ಏಪ್ಕಡಿಸಲಾಗಿದ್ದೆ, ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಸೆಕೆ�ಟಿಂಗ್ ರಿಲೆ ಹಾಗೋ ಸೆಕೆ�ಟಿಂಗ್ 
ರೆೋ�ಲ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಪಧೆ್ಕ ನಡೆಯಲಿದ್ದೆ, 4 ರಿಂದ 16ವರ್ಕದೆೋಳಗಿನ 
ಮಕಕೆಳು ಪಂದಾ್ಯವಳಿಯಲಿಲ ಪಾಲೆೋಗೆಳಳುಬಹ್ದ್. ಇಂದ್ ಸಂಜೆ 5 
ರಿಂದ 7.30ರವರೆಗೆ ಸ್ಪಧೆ್ಕ ನಡೆಯಲಿದ್ದೆ,  ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 
ನೆೋ�ಂದಣಿ ಕಾಯ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದ್ ಅಸೆೋ�ಸಿಯ್�ರನ್ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೆ�ಶ್ ಶಾಮನೋರ್ (8722605443) ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ. 

ಜಗಳೂರ್, ಸೆ. 17- ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ ಜನ್ಮ 
ದನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದ್ ಇಲಿಲನ 
ಸಕಾ್ಕರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ರೆೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ 
ಎಸ್ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಣ್ಣು , ಬೆ್ರರ್ 
ವಿತರಿಸಿದರ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಮ�ದಜಿ ಅವರ್ 
ಬಡವರ ಹಾಗೋ ಶೆೋ�ಷತರ ಆಥಿ್ಕಕ 
ಅಭಿವೃದಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತ ದೆ�ಶದ ಸಮಗ್ರ 
ಅಭಿವೃದಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಸ್ತಿತದಾದೆರೆ ಎಂದ್  
ಶಾಸಕರ್ ಹೆ�ಳಿದರ್.

ಸೆೇವಾ ಪಾಕಿ್ಷಕ : ಈ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮಕೆಕೆ ಮ್ನನು 
ಪತಿ್ರಕಾಗೆೋ�ಷಠಿಯಲಿಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಗಳೂರ್ ಬಿಜೆಪಿ 
ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ಸಿ. ಮಹೆ�ಶ್,  ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ಮ�ದ ಅವರ ಜನ್ಮ ದನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸೆ�ವಾ 
ಪಾಕ್್ಷಕವಾಗಿ 15 ದನಗಳ ನರಂತರ ಜನಪರ 
ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೆ�ವಾ ಕಾಯ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ವ 
ಮೋಲಕ ಅಥ್ಕಪೂಣ್ಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ವುದ್ 
ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರ್.

ಇಂದನಂದ ಬರ್ವ ಅಕೆೋ್ಟ�ಬರ್ ಎರಡರ ವರೆಗೆ 
ಮಂಡಲದ ವಾ್ಯಪಿತಯಲಿಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮ, ಸಸಿ 

ನೆಡ್ವ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮ, ರಕತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮ್ಂತಾದ 
ಸೆ�ವಾ ಕಾಯ್ಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ 
ಮ�ಚಾ್ಕಗಳ ಆಶ್ರಯದಲಿಲ ನಡೆಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ 
ಮಾಹಿತಿ ನ�ಡಿದರ್.

ಈ ಸಂದಭ್ಕದಲಿಲ ಜಿಲಾಲ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ವಿ 
ನಾಗಪ್ಪ, ಮಂಡಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ್ಕದಶಿ್ಕ 
ಬಸವರಾಜ್, ನವಿ�ನ್ ಕ್ಮಾರ್, ಪಟ್ಟಣ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶಾಲಾಕ್್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕೆ್ಷ 
ನಮ್ಕಲ ಕ್ಮಾರಿ ಸದಸ್ಯ ಆರ್, ತಿಪೆ್ಪ�ಸಾ್ವಮ, 
ಪಾಪಲಿಂಗಪ್ಪ ಮ್ಖಂಡ ಕೆ.ಬಿ. ಸಿದೆದೆ�ಶ್, ಶಿವಕ್ಮಾರ 
ಸಾ್ವಮ, ಬಿ ರವಿಕ್ಮಾರ್ ,ಬಿಸ್ತವಳಿಳು ಬಾಬ್, ಇದದೆರ್. 

ಜರಳೂರು : ರೊೇಗಿರಳಿಗೆ ಹಣುಣು ವಿತರಣೆ

ವತ್್ಕಲ ರಸೆತಯ ಭೋತಪ್ಪ ದೆ�ವಸಾ್ಥನ ಬಳಿ ಕ್ಂದ್ವಾಡ ರಸೆತ ವೃತತಕೆಕೆ 
ಡಾ.ವಿರ್ಣುವಧ್ಕನ್ ವೃತತ ಎಂದ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೆ, ಇಂದ್ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆೆಗೆ ವೃತತದ ಉದಾಘಾಟನೆ ಮತ್ತ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿರ್ಣುವಧ್ಕನ್ 
ಅವರ ಜನ್ಮ ದನದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ವಾರ್್ಕ ನ 
ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿ್ರ�ಮತಿ ಆಶಾ ಉಮೆ�ಶ್ ಮತ್ತ 
ವಿರ್ಣುವಧ್ಕನ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಮೆ�ಶ್ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಇೆಂದು ವಿಷುಣುವಧನಾನ್ ವೃತ್ತ ಉದಾಘಾಟರೆ

ಇೆಂದು ಆಟ್ನಾ  
ಆಫ್ ಲ್ವಿೆಂಗ್ ನ್ೆಂದ 
ಕಾಯಾನಾಗಾರ 

ಆಟ್್ಕ ಆಫ್ 
ಲಿವಿಂಗ್ (ದಾವಣ 
ಗೆರೆ) ಇವರ ವತಿ 
ಯಂದ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ 
ಮತ್ತ ಸಂತೆೋ�ರದ 
ಕಾಯಾ್ಕಗಾರ 
ಮತ್ತ ಧಾ್ಯನ ಉಚಿತ ಕಾಯ್ಕಕ್ರಮವು   
ಇಂದ್ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11:30ರಿಂದ ಎಸ್. 
ನಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲರ್ವ 
ಶಿ್ರ� ಬಕೆಕೆ�ಶ್ವರ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲಿಲ 
ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾಯಾ್ಕಗಾರದಲಿಲ 
ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತ ಆರೆೋ�ಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ 
ಕ್ರ್ಪರಿಚಯ ಹಾಗೋ ಧಾ್ಯನದ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾಹಿತಿ ನ�ಡಲಾಗ್ತಿತದೆ ಎಂದ್ 
ಪ್ರತಿಷಾಠಿನದ ಶಿಕ್ಷಕ ಕ್ರಣ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ. 
ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪಕ್್ಕಸಿ : ಮ: 
9900507877, 7760155659.

ದಸರಾ : ನರರದೆೇವತೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೆೇವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೆೆಂದು ಸಭೆ
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಕ್ರಿತಂತೆ ಚಚಿ್ಕಸಲ್ ಇಂದ್ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 

ಪ್ರಸಾದ ನಲಯದಲಿಲ ನಗರ ದೆ�ವತೆ ಶಿ್ರ� ದ್ಗಾ್ಕಂಬಿಕಾ ದೆ�ವಿ ದೆ�ವಸಾ್ಥನ ಟ್ರಸ್್ಟ ನ 
ಧಮ್ಕದಶಿ್ಕಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಾಸಕ ಶಾಮನೋರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ  
ಸಭೆಯ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ವರ್ ಎಂದ್ ಗೌಡ್ರ ಚನನುಬಸಪ್ಪ  ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಸಿದದಾವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ರಕ್ತದಾನ
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಮನೋರ್ ಮಲಿಲಕಾಜ್್ಕನ್ ಅವರ 55ನೆ� 

ಜನ್ಮದನದ ಪ್ರಯ್ಕತ ಭದಾ್ರ ಕಾಲೆ�ಜಿನಲಿಲ ರಕತ ದಾನ ಶಿಬಿರ 
ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದ್ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿ್ರ�ಮತಿ ವಿಜಯ 
ಲಿಂಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ.
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ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 18, 20226

2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಎೆಂಟರೆೇ ವಷನಾದ ವಾಷಿನಾಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಆಹಾ್ವನ
ಹರಿಹರ ಮಚೆ್ಕಂಟ್್ಸ  ಸೌಹಾದ್ಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನ., ಹರಿಹರ ಇವರ 8ನೆ� ವಾಷ್ಕಕ 

ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರೇ ಹೆಚ್ .ಎೆಂ. ರಾರರಾಜ ಇವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  
ದಿರಾೆಂಕ: 18.09.2022ರೆೇ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನಿ 12.00 ಘೆಂಟೆಗೆ ಹರಿಹರದ ರಚರಾ ಕಿ್ರೇಡಾ ಕಲೆಬ್ , 

ಗಾೆಂಧಿ ಮೆೈದಾನದಲ್ಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಸೆಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರೇ ಹೆಚ್.ಎೆಂ. ರಾರರಾಜ  ಇವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಲ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.  ಸವ್ಕ ಸದಸ್ಯರ್ ಸಕಾಲಕೆಕೆ ಆಗಮಸಿ,  

ಕಾಯ್ಕ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೆೋಡಬೆ�ಕೆಂದ್ ಕೆೋ�ರಲಾಗಿದೆ.

ಪದಾಧಿಕಾರಿರಳು :

ಹರಿಹರ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್  ಸೌಹಾರಚ ಸಹಕಾರಿ ಸೆಂಘ ನಿ.,
1ರೆೇ ಮಹಡಿ, ಹಳೆೇ ಮಹಾರಾಷಟ್ರ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಬಿಲ್್ಡೆಂಗ್, ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ಹರಿಹರ.

ಮೆಂಜುರಾಥ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ನದೆ�್ಕಶಕರ್

ನೆಂಜಪ್ಪ ಜಿ.
ನದೆ�್ಕಶಕರ್

ವಿೇರಣಣು ಜಿ.ಕೆ.
ನದೆ�್ಕಶಕರ್

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮೆಂಜುಳಾ ಪ್ರಸಾದ್
ನದೆ�್ಕಶಕರ್

ರಾಘವೆೇೆಂದ್ರ ಬೊೆಂಗಾಳೆ 
ನದೆ�್ಕಶಕರ್

ಡಾ. ಸಿೇಮಾ ಎನ್.
ನದೆ�್ಕಶಕರ್

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುನ್ತಾ ಪಿ. ಬದಿದಾ
ನದೆ�್ಕಶಕರ್

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಾರರತನಿ ಜಿ.ಕೆ.
ನದೆ�್ಕಶಕರ್

ಸುಜಯ್ ಹೆಚ್.ವಿ.
ನದೆ�್ಕಶಕರ್

ಮಯೂರ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. 
ನದೆ�್ಕಶಕರ್

ರಾರರಾಜ ಹೆಚ್ .ಎೆಂ. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್

ಡಾ. ಪ್ರವಿೇಣ ಹೆರಡೆ. 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್

ವಿಶೆೇಷ ಸೂಚರೆ: 
ಆಮೆಂತ್ರಣ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆನಿೇ 

ಆಹಾ್ವನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾರಬೆೇಕಾಗಿ  
ಕೊೇರಿದೆ.  ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾರುವವರು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ  
ಮಾಸ್್ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅೆಂತರ ಕಾಯುದಾಕೊಳಳಬೆೇಕು.

ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ  

ಕೆ.ಜಿ. ಶಿವನಗೌಡ  
ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

¥ÀæUÀwAiÀÄ ¥ÀQë £ÉÆÃl (gÀÆ. ®PÀëUÀ¼À°è)

1,655
51,48,300=00
94,26,129=52

5,62,07,990=39
5,46,95,819=00
7,50,78,200=61
28,52,137=80

"J" UÉæÃqï
±ÉÃ. 8 

(GzÉÝÃ²vÀ)

1,743
56,27,300=00
1,19,82,239=00
6,22,41,660=00
7,61,77,192=00
8,71,97,476=00
29,87,710=38

"J" UÉæÃqï
±ÉÃ. 8 

(GzÉÝÃ²vÀ)

1,857
56,23,800=00

1,45,29,945=00
6,69,92,327=00
6,94,48,520=00
9,58,91,771=00
31,80,123=55

"©" UÉæÃqï
--------

1,883
58,27,300=00

1,89,94,428=87
7,19,03,201=00
7,85,85,230=00

10,22,02,977=00
34,48,520=91

"©" UÉæÃqï
±ÉÃ. 10

(GzÉÝÃ²vÀ)

²æÃ ZËqÉÃ±Àéj PÉærmï PÉÆÃ-D¥ÀgÉÃnªï ¸ÉÆ¸ÉÊn ¤AiÀÄ«ÄvÀ, zÁªÀtUÉgÉ EzÀgÀ 2021-22£ÉÃ ¸Á°£À 

11£ÉÃ .ªÁ¶ðPÀ ªÀÄºÁ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß 

JA.¹.¹. `J' ¨ÁèPï, zÁªÀtUÉgÉ. E°è PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. ªÀiÁ£Àå 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ̧ ÀPÁ®PÉÌ DUÀ«Ä¹, ̧ À¨sÉAiÀÄ°è ̈ sÁUÀªÀ»¹ ̧ À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ.

¢£ÁAPÀ : 18-09-2022£ÉÃ ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ   

`` vÉÆUÀl«ÃgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À '' 

Nà aèvæàÍÜÌÄ PæÅwpé Pæãà&B±ÜÃæàqÊé ÓæãÓæçq ÈËápævé
 Bà.ãæ ±P é ÜÃæàp qw àÅæ ÊP éÄÜÌ  ÓÍ æãà æ

v Óè çæqa  Äà .,N

æÃæW|ÜÊÝ¨

£ÀA. 175/2, ²æÃ «£ÁAiÀÄPÀ PÁA¥ÉèPïì, ªÀ¸ÀAvÀ gÀ¸ÉÛ, 
zÁªÀtUÉgÉ-577 001.  ¥sÉÆÃ£ï. : 08192-233622

£ÉÆÃAzÀtÂ ¸ÀASÉå : ¸À¤. 31 / Dgï.f.J£ï. / 40889 / 2011-12    ¢£ÁAPÀ : 30-12-2011

-: PÁAiÀÄðPÁj ªÀÄAqÀ½ :-

²æÃ 
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ
BÃé. ÍÜíPÜÃé ²æÃ w. ·ÓÜÊÜÃÝg±Ü³, 

A«ÜÂûÜÃÜá
²æÃ GÓé. ÃÜá¨ÜÅ±Ü³, 

 ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá
²æÃ 

 ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá
G®é. ±ÜÅPÝÍé, ²æÃ GÇé. ®ÝWÜÃÝh,

¯¨æàìÍÜPÜÃÜá
²æÃ BÃé. ÊæíPÜoaÜÆÊÜáã£ì, 

¯¨æàìÍÜPÜÃÜá

11£ÉÃ ¸ÀªÀð¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄºÁ¸À¨sÉAiÀÄ £ÉÆÃnÃ¸ï

«±ÉÃµÀ ¸ÀÆZÀ£É : ªÀiÁ£Àå ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ FUÁUÀ¯ÉÃ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄºÁ¸À¨sÉAiÀÄ DºÁé£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ/ªÀÄÄzÁÝA 
PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁ®PÉÌ vÀ®Ä¥ÀzÉÃ EzÀÝªÀgÀÄ, EzÀ£ÉßÃ DºÁé£ÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ DUÀ«Ä¸À®Ä PÉÆÃjzÉ ªÀÄvÀÄÛ 
¸À¨sÉUÉ §gÀÄªÁUÀ UÀÄgÀÄw£À aÃn ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄºÁ¸À¨sÉAiÀÄ DºÁé£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉÃ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ

«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 31-03-2015 31-03-2016 31-03-2017 31-03-2018 31-03-2019 31-03-2020 31-03-2021 31-03-2022

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
µÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼À
PÁ¬ÄÝj¹zÀ ¤¢ü
oÉÃªÀtÂUÀ¼ÀÄ
¸Á®UÀ¼ÀÄ
zÀÄrAiÀÄÄªÀ §AqÀªÁ¼À
¯Á¨sÀ / £ÀµÀÖ
Drmï ªÀVÃðPÀgÀt
r«qÉAqï

1,442
32,00,800
12,26,012

2,54,19,003
2,58,15,850
3,19,78,279

¯Á¨sÀ 17,48,963
"©" UÉæÃqï

--------

1,512
36,98,300=00
30,76,569=00

3,53,52,437=00
3,32,40,899=00
4,57,63,014=00
20,00,088=47

"J" UÉæÃqï
±ÉÃ. 8 

1,551
42,24,800
49,64,105

3,87,78,916
4,09,80,144
5,10,22,542
23,65,243
"J" UÉæÃqï

±ÉÃ. 8 

1,587
47,00,300=00
70,64,590=32
4,53,77,194=61
4,68,56,657=00
6,07,95,018=13
25,94,749=20

"J" UÉæÃqï
±ÉÃ. 8 

²æÃ 
¯¨æàìÍÜPÜÃÜá

¹.². ÊÜáígá®Ý¥Ü, ²æÃ 
¯¨æàìÍÜPÜÃÜá

J¯ï.J¸ï. ¸ÀÄzsÁPÀgï²æÃ J¸ï.JA. £ÁUÀgÁd£ï
¯¨æàìÍÜPÜÃÜá ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá

²æÃªÀÄw J£ï.ºÉZï. ¸ÁPÀªÀÄä ²æÃªÀÄw J¸ï. ¸ÀÄ«ÄvÀæ
«±ÉÃµÀ DºÁé¤vÀgÀÄ

NàÊÜá£ A®Üí¢ÜÊÜá¾, 
¯¨æàìÍÜPÜÃÜá

r. ¥ÁªÀ£ÀªÀÄÆwð, 
PÁAiÀÄðzÀ²ð 

ಸೆನಿೇಹಾಲಯ ವಸತ್ ರೃಹ

ಎೆಂಸಿಸಿ ಬಾಲೆಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸೆನಿೇಹಾಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ ಮಧ್ಯಭಾರದಲ್ಲೆದೆ.  
ಆಧುನ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯರಳಿರುವ ಸುಸಜಿಜಿತ ಕೊಠಡಿರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.
ಸೂಚರೆ : ಕಾಯನಾನ್ರತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನ್ೇಡಲಾರುವುದು. 

ಸಸ್ಯಹಾರಿರಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ

ಸೆಂಪಕಿನಾಸಬೆೇಕಾದ ಸೆಂಖೆ್ಯ  : 97425 81628

(ಕಾಯನಾನ್ರತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಸತ್ ಸೌಲಭ್ಯ)

ಸಹಕಾರವೆೇ ಜಿೇವನ ಸಾ್ಥಪರೆ : 1983 ಜಿೇವನವೆೇ ಸಹಕಾರ

ಸಂಘದ ಕಾಯ್ಷಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ರ.ಸೆಂ. ವಿವರರಳು ರೂ. ಕೊೇಟಿರಳಲ್ಲೆ

1. ಸದಸ್ಯರು 5,298

2. ಷೆೇರು ಬೆಂಡವಾಳ 3.05

3.  ಠೆೇವಣಿರಳು 54.30

4. ಸಾಲರಳು 68.47

5. ಕಾಯಿದಾಟಟ ನ್ಧಿ 15.55

6. ಲಾಭ 3.70

7. ಡಿವಿಡೆೆಂಟ್  ಉದೆದಾೇಶಿತ

  16%

8. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧಕರ ವರನಾ `ಎ'

ಠೆೇವಣಿರಳ ಮೆೇಲ್ನ ಬಡಿ್ಡ ದರರಳು
30 ದಿನರಳ ಮೆೇಲ್ಪಟುಟ 90 ದಿನರಳವರೆಗೆ ಶೆೇ. 5.50
91 ದಿನರಳ ಮೆೇಲ್ಪಟುಟ 180 ದಿನರಳವರೆಗೆ ಶೆೇ. 6.50
181 ದಿನರಳ ಮೆೇಲ್ಪಟುಟ ಮತು್ತ 12 ತ್ೆಂರಳವರೆಗೆ ಶೆೇ.7.50
12 ತ್ೆಂರಳ ಮೆೇಲ್ಪಟುಟ 36 ತ್ೆಂರಳವರೆಗೆ ಶೆೇ 8.00
36 ತ್ೆಂರಳ ಮೆೇಲ್ಪಟುಟ 99 ತ್ೆಂರಳವರೆಗೆ ಶೆೇ. 8.50
12 ತ್ೆಂರಳ ಮೆೇಲ್ಪಟಟ ಠೆೇವಣಿರಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ರಾರರಿಕರಿಗೆ 
ಶೆೇ. 0.5 ಹೆಚುಚಿವರಿ ಬಡಿ್ಡಯನುನಿ ಕೊಡಲಾರುವುದು.

ಸಾಲರಳ ಮೆೇಲ್ನ ಬಡಿ್ಡ ದರರಳು
1.  ಸಿ್ಥರಾಸಿ್ತ ಆಧಾರಿತ ಹಾರೂ ನರದುದದಾರಿ ಸಾಲ (ಓ.ಡಿ.) ಶೆೇ. 12 
2. ವಾಹರಾಧಾರಿತ ಸಾಲ : ಹೊಸ ವಾಹನರಳಿಗೆ, ಶೆೇ. 12 
 ಹಳೆಯ ವಾಹನರಳಿಗೆ ಶೆೇ. 12 
3. ಚಿರಾನಿಭರಣ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ಶೆೇ. 11 
4.  ಜಾಮಿೇನು ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ಶೆೇ. 16 
5. ವೆೇತರಾಧಾರಿತ ಸಾಲ ಶೆೇ. 16 
6. ಬಾೆಂಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ಶೆೇ. 12 

31.3.2022ಕೆ್ಕ ಇದದಾೆಂತೆ ಪ್ರರತ್ಯ ಪಕಿ್ಷರೊೇಟ

ಶಿ್ರೇ ಎೆಂ. ಶಿವಾನೆಂದಪ್ಪ,
(ಸೆಂಸಾ್ಥಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು), ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಜಿ.ಎಸ್. ಚನನಿಬಸಪ್ಪ,
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಡಿ. ಹೆೇಮೆಂತರಾಜ್,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶಿ್ರೇ ಬಿ. ಮೆಂಜಪ್ಪ
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಸೆೈಯದ್ ಇಫೆ್ತೇಕಾರ್ ಅಹ್ಮದ್,
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಆರ್.ಕೆ. ಮೆಂಜುರಾಥ,
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶಿ್ರೇ ಪಿ. ಶಿವಣಣು
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎ.ಬಿ. ರೆಂರಮ್ಮ
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಜಿ. ಶರತ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯನಾ ನ್ವನಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಎಲ್.ಪಿ. ಮಮತ
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಎೆಂ. ಹನುಮೆಂತಪ್ಪ
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಿವಟೆ
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಬಿ. ಮೆಂಜುರಾಥ್
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ರುದೆ್ರೇಶ್ ಕೆ.ವಿ.
ವಿಶೆೇಷ ಆಹಾ್ವನ್ತರು

ಶಿ್ರೇ ಸೆಂಜಯ್ ಮೆಂಜುರಾಥ್
ನ್ದೆೇನಾಶಕರು

ಶಿ್ರೇ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್  ಶಾಸಿ್ತ್ರ
ವಿಶೆೇಷ ಆಹಾ್ವನ್ತರು

ದಿ ತ್ಂಗಭದ್ ಕ�್ಡಿಟ್ ಕ�ೂರೀ-ಆಪರ�ರೀಟಿವ್ ಸ�ೂಸ�ೈಟಿ ಲ್.,
ರಜತ ಮಹೊೇತ್ಸವ ಕಟಟಡ, ಶಿವಮೊರ್ಗ ರಸೆ್ತ, ಹರಿಹರ - 577 601. ದೂರವಾಣಿ : 243108

ಜಿಲ�ಲಾಯಲ್ಲಾಯರೀ ಸಹಕಾರ ಸ�್ಸ�ೖಟಿಯು ಪ್ಥಮ ಶ�್ರೀಣಿಯಲ್ಲಾ 3 ಕ�್ರೀಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ�
ಸೆಂಘದ 37ರೆೇ ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರ ವಾಷಿನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯನುನಿ ದಿರಾೆಂಕ : 18.09.2022ರೆೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.00 ಘೆಂಟೆಗೆ ನರರದ ಶಿವಮೊರ್ಗ 

ರಸೆ್ತಯಲ್ಲೆರುವ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕೆೆಂಚಮ್ಮ ಶಿ್ರೇ ಹೆಚ್.ಕೆ. ವಿೇರಪ್ಪ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲೆ ಸೆಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರೇ ಡಿ. ಹೆೇಮೆಂತ್ ರಾಜ್  ಇವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಕಾಲಕೆ್ಕ ಆರಮಿಸಿ ಸಭೆಯನುನಿ ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್ಸಿಕೊಳುಳತೆ್ತೇವೆ.

ಸಂಘದ 38ನ�ರೀ ಸವ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್್ವಕ ಮಹಾಸಭ� ಆಹಾವಾನ

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆನಿೇ ಆಹಾ್ವನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸಭೆಗೆ ಆರಮಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್. ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಭಾರವಹಿಸುವವರು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಮಾಸ್್ಕ  ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅೆಂತರವನುನಿ ಕಾಪಾಡಬೆೇಕಾಗಿ ಕೊೇರಿದೆ.

ವಾಟ್್ಸ ಆಪ್ ನ್ೆಂದ ಆಟೊೇಮೊಬೆೈಲ್ 
ಕೆಂಪನ್ಗೆ ಕೊೇಟಿ ರೂ. ವೆಂಚರೆ

ಗ್ರ್ಗಾ್ರಮ, ಸೆ. 17 – ವಂಚಕರ್ ನಕಲಿ ವಾಟ್್ಸ ಅಪ್ ಮೆಸೆ�ಜ್ ಗಳನ್ನು 
ಕಳಿಸಿ ಜನಪಿ್ರಯ ಆಟೆೋ�ಮಬೆೈಲ್ ಕಂಪನಯಂದಕೆಕೆ 1 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. 
ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಾದೆರೆ. ಕಂಪನಯ ಮ್ಖ್ಯ ಹಣಕಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಂಪನಯ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರಿನಲಿಲ ಮೆಸೆ�ಜ್  ಕಳಿಸಿ ಈ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್್ಟ ಏಳು ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ ಸೆೈಬರ್ 
ಪಲಿ�ಸ್ ಠಾಣೆಯಲಿಲ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಪಲಿ�ಸರ್ 
ತಿಳಿಸಿದಾದೆರೆ. ಜೆ.ಬಿ.ಎಂ. ಸಮೋಹದ ಮ್ಖ್ಯ ಹಣಕಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವೆ�ಕ್ 
ಗ್ಪತ ಅವರ್ ವಂಚನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಶ್ಕ್ರವಾರ ದೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದಾದೆರೆ.

ಜೆ.ಬಿ.ಎಂ. ಸಮೋಹದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಶಾಂತ್ ಆಯ್ಕ ಹೆಸರಿನಲಿಲ 
ವಾಟ್್ಸ ಆಪ್ ಮೆಸೆ�ಜ್ ಕಳಿಸಿ, ಕೆಲ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ 
ಮಾಡ್ವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತ. ಅದರಂತೆ ಏಳು ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
1,11,71,696 ರೋ.ಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲಿಲ 
ವಂಚನೆಯಾಗಿರ್ವುದ್ ಬೆಳಕ್ಗೆ ಬಂದದೆ.

|| ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನಿ ||

ರುರು-ಲ್ೆಂರ-ಜೆಂರಮಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಆೆಂಜರೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ,  11ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ ವಾಸಿ, ಶಿ್ರೇ ಲ್ೆಂ|| ಬಿ.ಎೆಂ. ವಿೇರಯ್ಯ 

ಇವರ ಧಮನಾಪತ್ನಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೆಂರಮ್ಮ  ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು. 

ದಿರಾೆಂಕ 11.09.2022 ರೆೇ ಭಾನುವಾರ  ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  9.30ಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಮರರಾದ

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು : ಮೃತರ ತಾಯಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೆಂರಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಅನ್ತಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ವಿೇರೆೇಶ್  ಹೆಚ್.ಎೆಂ.  

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಮಾ ಮಲೆಲೆೇಶ್ ರುಪ್ತ ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು.
ಮೊ. : 8904941054, 9945417541

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆನಿೇ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಆಹಾ್ವನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರಮಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್.

ದಿರಾೆಂಕ 19.09.2022ರೆೇ ಸೊೇಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11-30 ಕೆ್ಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ 
ಆೆಂಜರೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ, 11ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ಎೆಂ.ಇ.ಎಸ್. ಕಾರೆ್ವೆಂಟ್ ಹತ್್ತರವಿರುವ 
ಮೃತರ ಸ್ವರೃಹದಲ್ಲೆ ನೆರವೆ�ರಿಸಲ್ ಗ್ರ್-ಹಿರಿಯರ್ ನಶಚಿಯಸಿರ್ವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು 

ಆಗಮಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆೋ�ರಬೆ�ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. ಗಣ�ರೀಶಯ್ಯ
ಇವರು ಲ್ೆಂಗೆೈಕ್ಯರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾೆಂತ್ಗಾಗಿ 

`ರುರು-ಲ್ೆಂರ-ಜೆಂರಮಾರಾಧರೆ'ಯನುನಿ


