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

ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 22 - ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೆೇ ಸಿಎಂ 
ಭಿತ್ತಿಪತರಿ ಬಿಡುಗಡ ೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬನೆ್ನಲೆಲೇ ರಾಜ್ಯ 
ಬಿಜಪೆಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲ 
ನಡದೆಿರುವ ಹಗರಣಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆ 28 
ಪುಟಗಳ ಸಾಕೆಯಾಮ್ ರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಪುಸತಿಕವನು್ನ 
ಬಿಡುಗಡ ೆಮಾಡಿದ.ೆ 

ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ, ಜಾಣ ಕಿವುಡುತನ, 
ಹಗರಣಗಳ ಸರದಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಈ 
ಪುಸತಿಕದಲ್ಲ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲ ನಡದೆಿರುವ 
ಭರಿಷಾಟಾಚಾರಗಳನು್ನ ಬಿಜಪೆಿ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಾದ.ೆ 

ಬಿಜಪೆಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್  ಕುಮಾರ್ 
ಕಟ್ೇಲ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲ 
ನಡದೆಿರುವ ಹಗರಣಗಳ ಸಾಕೆಯಾಮ್ ಪುಸತಿಕವನು್ನ 
ಸುದಿ್ದಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡ ೆಮಾಡಿದರು.

ಅಕಾಕಾವತ್ ಬಡಾವಣಯೆ ರಿಡೊ, ಅರ್ಕಾ 
ಹಾಕದೆೇ ಇದ್ದವರಿಗೊ ನೌಕರಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 

ಇಲಲದ ೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತ್, ಸಿದು್ದ ಆಪತಿನ ಮಗನ 
ಮರಳು ಲೊಟ್, ಅಹಂದ ವಗಕಾಕೆಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಮಹಾಮೇಸ, ಕೆೊಳಗೆೇರಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲ 
2500 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ. ಲೊಟ್, ಕಸ 
ವಿಲೆೇವಾರಿಯಲ್ಲ ಸಿದು್ದ ತಮಮಾ ನಾಲ್ಗಯೆನು್ನ 
ಚಾಚಿರುವುದು, ಪಡಿತರ ಅಕಿಕೆ ಗೆೊೇಧಿ 
ಖರಿೇದಿಯಲ್ಲ 2000 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ. ಭರಿಷಾಟಾಚಾರ.

ಹಾಸಿಗ,ೆ ದಿಂಬು ಖರಿೇದಿಯಲೊಲ ಲೊಟ್, 
ಮಟೆಟಾ ಖರಿೇದಿಯಲ್ಲ ಕೆೊೇಟ್ ರೊ. ಲೊಟ್, 
ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಲಾ್ಯಪ್ ಟಾಪ್ ಖರಿೇದಿಯಲೊಲ 
ಅಕರಿಮ, ವಿದು್ಯತ್ ಖರಿೇದಿ, ಬೆೊೇರ್ ವೆೇಲ್ 
ಹಗರಣ ಹೇಗ ೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲ 
ನಡದೆಿರುವ ಭರಿಷಾಟಾಚಾರಗಳನು್ನ ದಾಖಲೆ 
ಸಮೇತ ಪುಸತಿಕದಲ್ಲ ಎಳ ೆ ಎಳಯೆಾಗಿ 
ಬಿಡಿಸಿಡಲಾಗಿದ.ೆ ಈ ಎಲಾಲ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆನಮಮಾ ಸಕಾಕಾರ ತನಿಖ ೆನಡಸೆಿ, 
ತಪಿಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕರಿಮ 

ಪೆೇ ಸಿಎೆಂ ಎೆಂಬ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ತ್ರುಗೆೇಟು

ಸಾ್ಕಯಾಮ್ ರಾಮಯ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುರಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 22 - ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ ನೆೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ 
ಸಕಾಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಪೆೇ ಸಿಎಂ 
ಹೆೊೇರಾಟವನು್ನ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ವಿಸತಿರಿಸಲು 
ಪರಿತ್ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ನಿಧಕಾರಿಸಿದೆ. 

ಪೆೇ ಸಿಎಂ ಪೇಸಟಾರ್ ಗಳನು್ನ ವಿಧಾನಸೌಧ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇಡಿೇ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ನಾವೆೇ 
ಅಂಟ್ಸುತೆತಿೇವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರಿತ್ಪಕ್ಷದ 
ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೊ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಿತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ 

ಪೆೇ ಸಿಎೆಂ ಹೊೇರಾಟ 
ರಾಜಾ್ಯದ್ಯೆಂತ ವಿಸಾ್ತರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 22 - ಮಾರ್ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವರ 55ನೆೇ ಜನಮಾ 
ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಹಾಪೂರವೆೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದು್ದ, ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ 
ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರಾಗಲ್ ಹಾಗೊ ಸಚಿವರಾಗಲ್ ಎಂದು ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಗಣ್ಯರು ಹಾರೆೈಸಿದಾ್ದರೆ.

ನಗರದ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಕಾಲೆೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ವತ್ಯಿಂದ ಜನಮಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಯೇರ್ಲಾಗಿತುತಿ.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪರಿಚಾರ ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟ್ೇಲ್, 
ಶಾಸಕರಾದ ಪಿ.ಟ್. ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕೆ, ಎಸ್.ರಾಮಪಪಿ, ಯತ್ೇಂದರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, 
ಮಾರ್ ಶಾಸಕರಾದ ಡಿ.ರ್. ಶಾಂತನಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜೆೇಶ್, ಮಾರ್ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.
ಆಂಜನೆೇಯ ಮತ್ತಿತರರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ 

ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶೆಂಕರಪ್ಪ ಹಾರೂ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಅವರು 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬದುಕು, ಬದಲಾವಣೆ 
ಹಾರೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಬಗೆ್ಗಯೇ ಸದಾ 
ಚಿೆಂತ್ಸುತಾ್ತರೆ. 

- ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ 

ದಾವಣಗೆರೆಯನುನು ಮಾದರಿ ನರರ 
ಮಾಡಲು ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ 
ಶ್ರಮಪಟ್ಟದಾದಾರೆ. ಆೆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಕೂಲ್ಗಾಗಿ ಕಾಳು ಯೇಜರೆಯನುನು 
ಚೆಂದ್ರಬಾಬು ರಾಯುಡು ಬಳಸಿಕೊೆಂಡ 
ರಿೇತ್ಯಲ್ಲೆ, ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಅವರು 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡಿದದಾರು.

- ಎೆಂ.ಬಿ. ಪಾಟ್ೇಲ್ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ 22 - 
ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣಯೆಲ್ಲ ರ್ಲೆಲಯ 
ಎಲಾಲ ಕೆ್ಷೇತರಿಗಳಲ್ಲ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳನು್ನ ಗಲೆ್ಲಸುವಂತೆ 
ಮಾರ್ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ 
ಕರ ೆನಿೇಡಿದಾ್ದರ.ೆ

ನಗರದ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಮೈದಾನದಲ್ಲ ತಮಮಾ 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದಿಂದ ಆಯೇರ್ಸ 

ಲಾಗಿದ್ದ ತಮಮಾ 55ನೆೇ ಜನಮಾ ದಿನಾಚರಣೆ 
ಕಾಯಕಾಕರಿಮದಲ್ಲ ಸನಾಮಾನ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈಗಿರುವ ಬಿಜಪೆಿ 
ಸಕಾಕಾರ 40 ಪಸೆಕಾಂಟ್ ಕಮಿೇಷನ್ ಸಕಾಕಾ 
ರವಾಗಿದ.ೆ ಮುಂದಿನ 

ಎಸೆಸೆಸೆಸೆೆಂ ಮತೆ್ತ ಶಾಸಕರಾರಲ್
ಜನ್ಮ ದಿನದೆಂದು ಎಸೆಸೆಸೆಸೆೆಂಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಮಹಾಪೂರ, ರಣ್ಯರ ಹಾರೆೈಕೆ

ನಮ್ಮ ಅಧನಾ ರೆಂಟೆಯ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ 
ಹತು್ತ ವಷನಾವಾದರೂ ಆರಲಲೆ: ಎಸೆಸೆಸೆಸೆೆಂ

ಜಿಲಾಲೆದ್ಯೆಂತ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ 
ಅಭ್ಯರ್ನಾರಳ ಗೆಲ್ಲೆಸಲು ಕರೆ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ 

ಬೆೆಂರಳೂರು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲೆಲೆೇ ಅತ್ ಹೆಚುಚು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮುೆಂದಿನ 
ಚುರಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಜಿಲೆಲೆಯ ಏಳೂ 
ಕೆ್ಷೇತ್ರರಳಲ್ಲೆ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬರಲ್ದೆ.

- ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 22 – ಇಸಾಲಮಿಕ್ ತ್ೇವರಿ 
ವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಪಿ.ಎಫ್.ಐ. (ಪಾಪು್ಯ 
ಲರ್ ಫರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಮೇಲೆ 
ರಾಷ್ಟಾ್ೇಯ ತನಿಖಾ ದಳದ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲ 
ವಿವಿಧ ತನಿಖಾ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು ದೆೇಶದ ಹಲವೆಡೆ 

ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ.  ಉಗರಿವಾದಿ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಗೆ 
ಬೆಂಬಲ ನಿೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೆೊೇಪದ ಮೇಲೆ 15 
ರಾಜ್ಯಗಳ 93 ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಪಿ.ಎಫ್.ಐ. ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ 
ಅತ್ ದೆೊಡ್ಡ ತನಿಖಾ ಪರಿಕಿರಿಯೆ 

ದೆೇಶಾದ್ಯೆಂತದ ಪಿಎಫ್ಐ ಕಚೆೇರಿರಳ ಮೆೇಲೆ ದಾಳಿ

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 
83 ಪೆೈಸೆ ಕುಸಿತ

ಮುಂಬೆೈ, ಸೆ. 22 – ರೊಪಾಯಿ 
ಮೌಲ್ಯ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 83 ಪೆೈಸೆ 
ಕುಸಿದು 80.79 ರೊ.ಗಳ ಹಂತಕೆಕೆ 
ತಲುಪಿದೆ. ಏಳು ತ್ಂಗಳಲ್ಲ ಒಂದೆೇ 
ದಿನ ಇಷೆೊಟಾಂದು ಕುಸಿತವಾಗಿರುವು 
ದು ಇದೆೇ ಮದಲು. ಅಮರಿಕದಲ್ಲ 
ಬಡಿ್ಡ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದೆೇ 
ರೊಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕೆಕೆ ಕಾರಣ.

ಉಕೆರಿೇನ್ ಸಮರದಿಂದ 
ಉಂಟಾದ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯ ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲ 
ಅಮರಿಕದಲ್ಲ ಬಡಿ್ಡ ದರ ಏರಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮರಿಕದ ಕೆೇಂದರಿ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ 75 ಮೊಲ ಅಂಕಗಳಷುಟಾ 
ಬಡಿ್ಡ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಪಿಎಫ್ ಐ 
ಮುಖೆಂಡ 
ಎನ್ ಐಎ ವಶಕೆ್ಕ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.22- 
ಪಿಎಫ್ ಐ ಸಂಘಟನೆಯ 
ಮುಖಂಡರೆೊೇವಕಾರ ಮನೆ 
ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ 
ಎನ್ ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ 
ಅವರನು್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ 
ಕರೆದೆೊಯಿ್ದದಾ್ದರೆ.

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಗರದ ಎಂಸಿಸಿ ‘ಎ’ ಬಾಲಕ್ ನಲ್ಲ 
ರುವ ಪಿಎಫ್ ಐ ಸಂಘಟನೆಯ 
ರ್ಲಾಲ ಘಟಕದ ಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಇಮಾದುದಿ್ದೇನ್ ಮನೆಯನು್ನ 
ಸುಮಾರು ನಾಲೊಕೆವರೆ ತಾಸು 
ಶೆೊೇಧಿಸಿರುವ 

|| ಶಿ್ರೇ ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನು ||

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನ� ಆಹಾವಾನ ಪತ್ರಿಕ�

ಇವರು ದಿರಾೆಂಕ 19-09-2022ರೆೇ ಸೊೇಮವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  
ದೆೈವಾಧಿೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾೆಂತ್ಗಾಗಿ

`ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ'ಯನುನು
ದಿರಾೆಂಕ 23-09-2022ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12.30 ರೆಂಟೆಗೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಎೆಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್ , ಸಿ್ಮಮ್ಮೆಂಗ್ ಪೂಲ್  ಹತ್್ತರವಿರುವ 

`ಐಎೆಂಎ ಹಾಲ್ 'ನಲ್ಲೆ ರೆರವೆೇರಿಸಲು ರುರು-ಹಿರಿಯರು 
ನಿಶಚುಯಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಶಾೆಂತ್ ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್.

ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರಾದ 

ಶ್ರೀ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ವರೀರಣ್ಣ
ಮಾಲ್ೇಕರು, ಮತ್್ತಹಳಿಳ ರೆೈಸ್ ಮಲ್ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲೆಬ್  (ರಿ.)
ನಿದೆೇನಾಶಕರು, ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬನಾನ್ ಕೊೇ-ಆಪ್. ಬಾ್ಯೆಂಕ್ .

ಡಾ|| ಮತ್್ತಹಳಿಳ ಪ್ರಕಾಶ್ 
11ರೆೇ ಮೆೇನ್, ಎೆಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು : 
ಪತ್ನು : ಶ್ರೀಮತಿ ಗರೀತಾ ಮತಿತಿಹಳ್ಳಿ, ಪುತ್ರ : ಸಂತ�ೋರೀಷ್ ಮತಿತಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೋ ಸಹ�ೋರೀದರ, 

ಸಹ�ೋರೀದರಿಯರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೋ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರು ಮತುತಿ ಸಿಬ್ಂದಿ ವಗ್ಗದವರು.

ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಡ್್�ಯರ್ �, ಆನ್ಕ್ೊಂಡ-ದಾವಣಗ್ರ್.

ನಿರಾಮಾಪಕರು :

ನಾಗರಾಜ್  ಪಿ. ಅಜ್ಂಪುರ
ದಾವಣಗ್ರ್

ಸಹ ನಿರಾಮಾಪಕರು :

ಗಿರರೀಶ್-ಶರತ್ ಕುರಾರ್  ಬಿ.ಎಲ್.

ಕಥ್-ಚಿತ್ಕಥ್-ಸಂಭಾಷಣ್-ನಿದ್ರೀಮಾಶನ :

ಕ್ಂಪ್ರೀಗೌಡ ರಾಗಡಿ

ಶುಭಾಶಯಗಳ್ೊಂದಿಗ್ : 
ಬಸವರಾಜ್ ಬಳಗ

ಇಂದಿನಿಂದ 
ಅಮರೀಘ 
ಪಾ್ರಂಭ

ಇಂದಿನಿಂದ 
ಅಮರೀಘ 
ಪಾ್ರಂಭ

ದಾವಣಗ್ರ್
ಗಿರೀತಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ಮಂದಿರ

ಸಂಜ್ 6 ಮತುತಿ 
ರಾತ್್ 9 ಗಂಟ್ಗ್

ನಿಧನ : 23.09.2012
ನಿೇವು ನಮ್ಮನನುರಲ್ ಇೆಂದಿಗೆ ಹತು್ತ 

ವಷನಾರಳಾದವು. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ.
ದಿ|| ದೊರ್ಗಳಿಳ ಜಯಣ್ಣನವರ 

ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯೆಂದಿರು, ಸೊಸೆ, 
ವೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಬೆಂಧು-ಮತ್ರರು 
ಹಾರೂ ದೊರ್ಗಳಿಳ ವೆಂಶಸ್ಥರು. 

ದಿ|| ಶಿರಿರೀಮತ್ 
ದ�ೊಗ್ಗಳ್ಳಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 

10ರೆೇ ವಷನಾದ 
ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಕರಾನಾಟಕದಲ್ಲೆ 
20 ಜನ 

ಸೆೇರಿದೆಂತೆ 106 
ಜನರ ಬೆಂಧನ(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ದಿರಾೆಂಕ 19.09.2022ರೆಂದು ನಿಧನರಾದ
ಕೆೈಗಾರಿಕೊೇದ್ಯಮರಳೂ, ಮತ್್ತಹಳಿಳ ರೆೈಸ್  ಮಲ್  
ಮಾಲ್ೇಕರೂ, ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬನಾನ್ ಕೊೇ-
ಆಪ್ . ಬಾ್ಯೆಂಕ್  ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ, ಹಾಲ್ ಹಿರಿಯ ನಿದೆೇನಾಶಕರೂ, ಆದ

ಶ್ರೀ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ವರೀರಣ್ಣ
ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾಧಿೆಂಜಲ್. 
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಶಾೆಂತ್ ಸಿರಲ್ ಹಾರೂ 

ಅವರ ಅರಲ್ಕೆಯ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ  ಶಕ್್ತಯನುನು 
ಅವರ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾದವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲ್ 

ಎೆಂದು ಭರವೆಂತನಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ.

✦	 ಎಸ್.ಕೆ. ಶಿ್ರೇಧರ್, ಮೆ|| ಎಸ್.ಕೆ. ವಿೇರಭದ್ರಪ್ಪ & ಸನ್ಸೆ 

✦	 ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪ ಅೆಂರಡಿ, ಶಿ್ರೇ ಸಿದದಾಲ್ೆಂಗೆೇಶ್ವರ ದಲಾಲೆಲ್ ಮೆಂಡಿ

✦	 ಎೆಂ.ಬಿ. ಪ್ರಸನನುಕುಮಾರ್, ಶಿ್ರೇ ಉತಸೆವಾೆಂಬ ರೆೈಸ್ ಮಲ್ 

✦	 ಎೆಂ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಮೆ|| ಚೆಂದಿ್ರಕ ಎೆಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ 

✦	 ಕೆ.ಎಸ್. ಚೆಂದ್ರಶೆೇಖರ್ , ಶಿ್ರೇ ಯಡೂರ್  ವಿೇರಭದೆ್ರೇಶ್ವರ ಟೆ್ರೇಡರ್ ಸೆ

✦	 ಕೆ.ಆರ್. ಕೊಟೆ್ರೇಶ್ , ಶಿ್ರೇ ಐಶ್ವಯನಾ ಟೆ್ರೇಡರ್ ಸೆ

✦	 ಕೆ.ಬಿ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಮೆ|| ಕೆ.ಬಿ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ & ಕೊೇ.

✦	 ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಮೆ|| ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ & ಸನ್ಸೆ 

✦	 ಶರಣಪ್ಪ ಟಕ್ಕಳಕ್, ಮೆ|| ಅನುಷ ಟೆ್ರೇಡಿೆಂಗ್ ಕೆಂ. ✦			ಮಾಳಗಿ ಪಾರಪ್ಪ, ಮೆ|| ಮಾಳಗಿ ಟೆ್ರೇಡರ್ ಸೆ

✦	 ಎಸ್.ಹೆಚ್. ರೆೇವಣಸಿದದಾಪ್ಪ, ಮೆ|| ಧು್ರವ ಕಮರ್ನಾಯಲ್ಸೆ 

✦	 ಕೆ.ಜಿ. ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಮೆ|| ಕೊಡೆೇಕಲ್  ಟೆ್ರೇಡರ್ ಸೆ

✦	 ಎನ್.ಸಿ.ಆರ್. ರೆೇವಣಸಿದದಾಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕಬೂದಾಳ್ .

✦	 ಕುೆಂಚೂರು ಬಸವರಾಜ್ , ಚಿಕ್ಕಬೂದಾಳ್  ✦			ಬಿ.ಜಿ. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ , ಅಕ್್ಕ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥರು

✦	 ಸೆಂರಪ್ಪ ಮಲಲೆಪ್ಪ ಚಿತ್ತರಗಿ, ಅಕ್್ಕ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥರು ✦			ಎಸ್.ಎ. ಕೊಟೆ್ರೇಶ್ , ಅಕ್್ಕ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥರು

✦	 ಮಾನಿ ಚೆನನುಪ್ಪ ಕಡೆಲೆಬಾಳು.   ✦			ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರೆೇವಣಸಿದದಾಪ್ಪ, ರೆೈಸ್  ಕಾ್ಯನ್ ವಾಸರ್ ಸೆ

✦	 ಅಣ್ಣಪ್ಪಸಾ್ವಮ ಎಸ್.ಜಿ. ರೆೈಸ್  ಕಾ್ಯನ್ ವಾಸರ್ ಸೆ

✦	 ಜಿ.ಎೆಂ. ರಮೆೇಶ್,  ಟ್. ಶಿವಕುಮಾರ್,  ಎಸ್.ಎೆಂ. ಶೆೇಖರಯ್ಯ
✦	 ಡಿ. ರಮೆೇಶ್ ಮತು್ತ ಹಮಾಲರು ಮತು್ತ ಡೆ್ರೈವರ್ ಸೆ
✦	 ವಿ. ಬಸವರಾಜ್ , ಎ. ರಾಜಶೆೇಖರ್ , ಬಾಡ ರಾಜಪ್ಪ, ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವರಾಥ್  ಮತು್ತ ಸಿಬ್ೆಂದಿ ವರನಾ

ಭಾವಪೂಣಮಾ
ಶ್ದಾಧಂಜಲಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಕು 
ಚಿಕಕೆತೆೊಗಲೆೇರಿ ವಾಸಿ 

ದಿ. ರ್ಗಳೆೇರ 
ದೆೊಡ್ಡ ಷಡಕಪಪಿನವರ ಮಗ

ಜಿಗಳ�ೇರ 
ವೇರಬಸಪ್ಪ 

ಅವರು ದಿನಾಂಕ 22.9.2022ರ 
ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.15 ಕೆಕೆ 
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು 

ವಿಷಾದಿಸುತೆತಿೇವೆ. 

ಚಿಕ್ಕತೊರಲೆೇರಿ ಗಾ್ರಮದ 
ಜಿರಳೆೇರ ವಿೇರಬಸಪ್ಪ ನಿಧನ

ಮೃತರಿಗೆ 69 ವಷಕಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತುತಿ. ಪತ್್ನ, ಇಬ್ಬರು ಪುತರಿರು, 
ಓವಕಾ ಪುತ್ರಿ, ಮಮಮಾಕಕೆಳು ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನು್ನ 

ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿರಿಯೆಯನು್ನ 23.9.2022ರ ಶುಕರಿವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕಕೆತೆೊಗಲೆೇರಿ ಗಾರಿಮದ ರುದರಿಭೊಮಿಯಲ್ಲ 

ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾ - ಮೊ : 8496 999 505

ಹ�ೊಳ�ಸಿರಿಗ�ರ� ಗಾರಿಮದ ಸರ�ೊರೀಜಮ್ಮ ನಿಧನ
ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಕು ಹೆೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಗಾರಿಮದ 

ನಿಟುಟಾವಳಿಳಿ ಗುಡ್ಡಪಪಿನವರ ಧಮಕಾಪತ್್ನ

ಶಿರಿರೀಮತ್ ಸರ�ೊರೀಜಮ್ಮ (75 ವಷನಾ) 

ಇವರು ದಿನಾಂಕ 22.9.2022ರ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್, ವಕಿೇಲರಾದ ಎನ್ .ಪರಿಕಾಶ್  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಮೊವರು 

ಪುತರಿರು, ಓವಕಾ ಪುತ್ರಿ, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮಮಮಾಕಕೆಳು ಹಾಗು 
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನು್ನ ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿರಿಯೆಯು 

ದಿನಾಂಕ 23.9.2022 ರ ಶುಕರಿವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ 
ಹೆೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು ಪಟಟಣದ ಬಾತ್ ಪೂಜಾರ್  ಜಯ್ಯಪ್ಪ ನಿಧನ
ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು ಪಟಟಾಣದ ಪೂಜಾರ್  ರೆೇವಣಪಪಿನವರ ಅಳಿಯ 

ಹಾಗೊ ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು ಪುರಸಭೆ ನಾಮಿನಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಆರ್ . ರಾಜು 
ಇವರ ಮಾವನವರಾದ ನೆೇತಾರಿವತ್ ಸೆೊಟಾೇರ್  ಮಾಲ್ೇಕರಾಗಿದ್ದ

ಬಾತ್ ಪೂಜಾರ್  ಜಯ್ಯಪ್ಪ (65 ವಷನಾ) 

ಇವರು ದಿನಾಂಕ 22.9.2022ರ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.20ಕೆಕೆ 
ನಿದನರಾದರು. ಪತ್್ನ, ಓವಕಾ ಪುತರಿ, ಓವಕಾ ಪುತ್ರಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ 

ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನು್ನ ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿರಿಯೆಯನು್ನ 
ದಿನಾಂಕ 23.9.2022ರ ಶುಕರಿವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ 

ದೆೊಡ್ಡಬಾತ್ ಗಾರಿಮದಲ್ಲ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: 
ಗಾ್ರಮಸ್ಥರ ಅತೆಂಕ  

ಮಾಯಕೆೊಂಡ, ಸೆ.22- ಸಮಿೇಪದ 
ಕಂದನಕೆೊೇವಿ, ಪವಾಡ ರಂಗವ್ವನಹಳಿಳಿ, 
ರುದರಿನಕಟೆಟಾ ಸುತತಿಮುತತಿ ಗಾರಿಮಗಳಲ್ಲ 
ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಂಡಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೆೇಳೆ 
ನಿಭಕಾಯವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿರತೆ 
ಗಾರಿಮಸ್ಥರಲ್ಲ ಭಯ ಮೊಡಿಸಿದೆ.

ಈಚೆಗೆ  ರಾತ್ರಿ ಬೆೈಕ್ ನಲ್ಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 
ಯುವಕರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದಿದೆ. ಗಾರಿಮದ 
ಹೆೊರವಲಯದ ರಸೆತಿಯಲ್ಲ ನರಿಯಂದು 
ಸತ್ತಿದು್ದ, ಅದನು್ನ ಚಿರತೆ 
ಕೆೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಾರಿಮಸ್ಥರ 
ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. 

ಚಿರತೆಯನು್ನ ಕೊಡಲೆೇ ಸೆರೆ ಹಡಿದು 
ಜನರ  ಭಿೇತ್ಯನು್ನ ತಪಿಪಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಕಂದನಕೆೊೇವಿ ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯತ್ 
ವಲಯ ಅರಣಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊರು 
ನಿೇಡಿದೆ. ಸಿದಾ್ದಚಾರ್ ನೆೇತೃತ್ವದ ತಂಡ  
ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಜಮಿೇನುಗಳ ಬಳಿ  
ಮಕಾಕೆಂ  ಹೊಡಿದು್ದ, ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಡಿ 
ಯಲು ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ  ಎಂದು ವಲಯ 
ಅರಣಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ದೆೇವರಾಜ್  ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿರಳ ನಿಯೆಂತ್್ರಸಲು ಹರಸಾಹಸ
ಮಾರ್ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವರನು್ನ 

ಸನಾಮಾನಿಸಲು ವೆೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 
ಭದರಿತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೊ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹರಸಾಹಸ 
ಪಡಬೆೇಕಾಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವರು 
ಬೃಹತ್ ಕೆೇಕ್ ಕತತಿರಿಸಿ ಜನಮಾ ದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೆೊಂಡರು. ಕೆೇಕ್ ಕತತಿರಿಸುವ 
ಕಾಯಕಾಕರಿಮಕಾಕೆಗಿ ಪರಿತೆ್ಯೇಕ ವೆೇದಿಕೆ ನಿಮಿಕಾಸಲಾಗಿತುತಿ.

ಇದೆೇ ವೆೇಳೆ ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯಕಾಗಳ 
ಕುರಿತ ಪುಸತಿಕವಂದನು್ನ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಎಸೆಸಾಸೆಸಾಂ ಮತೆತಿ ಶಾಸಕರಾಗಲ್
ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಸಚಿವರಾಗಿದದಾ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ಜರಳೂರಿಗೆ ಹೆಚಿಚುನ ಕೊಡುಗೆ ದೊರೆತ್ದೆ. 53 ಕೆರೆರಳಿಗೆ ನಿೇರುಣಿಸುವ 
ಯೇಜರೆ ಜಾರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡಿದದಾರು.

- ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜೆೇಶ್

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಿೆಂದ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಅವರು 
ಎಲಲೆರ ಪಿ್ರೇತ್ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ. ಮುೆಂದಿನ ಚುರಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ 
ಮತರಳಿೆಂದ ಆಯ್ಕಯಾರಲ್ದಾದಾರೆ.

- ಪಿ.ಟ್. ಪರಮೆೇಶ್ವರ ರಾಯ್ಕ

ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶೆಂಕರಪ್ಪ ಹಾರೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.
ಎಸ್. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಅವರ ಬೆೆಂಬಲದ ಕಾರಣದಿೆಂದ ನರರದಲ್ಲೆ 
ನಡೆದ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತಸೆವ ಯಶಸುಸೆ ಕೆಂಡಿತು್ತ.

- ಯತ್ೇೆಂದ್ರ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ 

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಸಪಿಧಿಕಾಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂಬ ವಿಶಾ್ವಸ 
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹಾಗೊ ಸಚಿವರಾಗಿ 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನು್ನ 
ಪರಿಸಾತಿಪಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ಲಾಲ ಉಸುತಿವಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಮೌಯಕಾ, 
ರ್.ಪಂ. ಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ತೆೇಜಸಿ್ವ ಪಟೆೇಲ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪಪಿ 
ಮತ್ತಿತರರು, ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಮತೆತಿ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದರೆ ನಗರದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಉತೆತಿೇಜನ ಸಿಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ನಿಮಿಕಾಸಲಾದ 13 ಸಾವಿರಕೊಕೆ 
ಹೆಚುಚು ಆಶರಿಯ ಮನೆಗಳು, ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆ ನಿಮಾಕಾಣ, ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆತಿಗಳು, 
ವೆೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸೆತಿಗಳು, 22 ಕೆರೆ ಯೇಜನೆ, ಗಾಲಸ್ ಹೌಸ್  ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖಂಡರು 
ಪರಿಸಾತಿಪಿಸಿದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ರ್ಲೆಲಯಲ್ಲ ಉದೆೊ್ಯೇಗ, ಆರೆೊೇಗ್ಯ, ವಿದೆ್ಯ ಹಾಗೊ ವಾ್ಯಪಾರ - 
ವಹವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶಾಮನೊರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಶಕಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು 
ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟ್ೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 
ಯಲ್ಲ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಮತೆತಿ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ 
ಬರುವುದು ಹಾಗೊ ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ 
ಅವರು ಸಚಿವರಾಗುವುದು ನಿಶಿಚುತ. 
ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ಲಾಲ 
ಪರಿವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲಾಲ 
ಕೆ್ಷೇತರಿಗಳಲೊಲ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಗೆಲಲಲ್ದೆ 
ಎಂದು ವಿಶಾ್ವಸ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ ಸಂಸದ ವಿ.ಎಸ್. 
ಉಗರಿಪಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭರಿಷಟಾ ಹಾಗೊ 
ಮತ್ೇಯ ಶಕಿತಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಲು 
ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚುನ ಶಕಿತಿ 
ಕೆೊಡಬೆೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ರ್ಲಾಲ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಉಸುತಿವಾರಿ 
ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಮೌಯಕಾ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ರೊಪಾಯಿ 
ಭರಿಷಾಟಾಚಾರ ಇಲಲದೆೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿತುತಿ. ಈಗಿನ ಬಿಜೆಪಿ 
ಸಕಾಕಾರದಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಾರುವ ಕಾಲಕ್  ಟವರ್  ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಹಾಳಾಗಿರುವ 
ಬಲ್್ಬ ಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲಲ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಮಾರ್ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಆಂಜನೆೇಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ 
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ ಸೆೊೇತ ನಂತರ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತಿಲಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದ 
ಕಾಯಕಾಗಳನು್ನ ಜನ ನೆನಪಿಸಿಕೆೊಳುಳಿತ್ತಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆಯು ಕನಾಕಾಟಕದಲೆಲೇ 
ಅತ್ ಹೆಚುಚು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಂಡಿತುತಿ. ಅವರ ಜನಮಾ ದಿನ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯ 
ವಿಜಯೇತಸಾವದ ರಿೇತ್ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ ಶಾಸಕ ಡಿ.ರ್. ಶಾಂತನಗೌಡ 
ಅಭಿಪಾರಿಯ ಪಟಟಾರು. ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವರು ಸಾವಕಾಜನಿಕ  ರ್ೇವನದಲ್ಲ 
ಅಪಾರ ವಿಶಾ್ವಸ ಹೆೊಂದಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮಮಾ 56ನೆೇ ಜನಮಾ ದಿನದ ವೆೇಳೆ 
ರ್ಲಾಲ ಉಸುತಿವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಲ್ ಎಂದು ರ್.ಪಂ. ಮಾರ್ ಸದಸ್ಯ ತೆೇಜಸಿ್ವ 
ಪಟೆೇಲ್ ಹಾರೆೈಸಿದರು. 

ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಾಸಕ ಶಾಮನೊರು 
ಶಿವಶಂಕರಪಪಿ, ಶಾಸಕ ರವಿ ಭೆೊೇಸ್ ರಾಜ್, ರ್ಲಾಲ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಬಿ. 
ಮಂಜಪಪಿ,  ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪಪಿ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ವಿೇರಭದರಿಪಪಿ, 
ಮುದೆೇಗೌಡರಿ ಗಿರಿೇಶ್, ದಿನೆೇಶ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಾ, ಎ. ನಾಗರಾಜ್, ಬಿ.ಕೆ. 
ಪರಶುರಾಮ್, ಮಾಗಾನಹಳಿಳಿ, ಎಸ್. ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್, ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಕೆ.
ರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಕಿೇಲ ಆವರಗೆರೆ ಪರಮೇಶ್  ಎಂ.ಪಿ. ಲತಾ 
ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್, ಸವಿತಾಬಾಯಿ ಮಲೆಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕೆ, ನಿಖಿಲ್ ಕೆೊಂಡರ್ಜಿ, 
ಕುರುಡಿ ಗಿರಿೇಶ್, ಸಿೇಮಎಣೆಣೆ ಮಲೆಲೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು.

ಹತು್ತ ವಷನಾವಾದರೂ ಆರಲಲೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಸಕಾಕಾರ ಆ ರಿೇತ್ ಇರುವುದಿಲಲ. ಹೇಗಾಗಿ 
ಇಡಿೇ ರ್ಲೆಲಗ ೆಹಚೆಿಚುನ ಅನುದಾನ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ದ ೆಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ನಾನು ಮನಯೆಿಂದ ಹೆೊರ ಬರುವುದಿಲಲ ಎಂದು ಪರಿತ್ಪಕ್ಷ ವಿನಾ 
ಕಾರಣ ಟ್ೇಕ ೆಮಾಡುತ್ತಿದ.ೆ ನಾವು ಕಲೆಸ, ಕಾಯಕಾಗಳನು್ನ ಅಧಕಾ ಗಂಟಯೆಲ್ಲ 
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಹತುತಿ ವಷಕಾವಾದರೊ ಆಗುವುದಿಲಲ ಎಂದು ತರಾಟಗೆೆ 
ತಗೆದೆುಕೆೊಂಡರು. ನನ್ನ ಜನಮಾ ದಿನಾಚರಣಯೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಕತಿದಾನ, 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ತಪಾಸಣ ೆ ಸೆೇರಿದಂತ ೆ ಹಲವಾರು ಸೆೇವಾ ಕಾಯಕಾಕರಿಮಗಳನು್ನ 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದ.ೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲ್ನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ಇನ್ನಷುಟಾ 
ಹಚೆಿಚುಸಿದ ೆಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.
ಮೊೇದಿ ಜನ್ಮ ದಿನದ ರಕ್ತದಾನಕೆ್ಕ ಹಸೆರು ಕೆೇಳಿದದಾರು: ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 
ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿ ಅವರ ಜನಮಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇತ್ತಿೇಚಗೆ ೆ ರಕತಿದಾನ 
ಕಾಯಕಾಕರಿಮ ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿತುತಿ. ಈ ರಕತಿದಾನ ಶಿಬಿರಕೆಕೆ ನಿಮಮಾ 
ಶಿಬಿರದವರ ಹಸೆರು ಕೆೊಡಿ ಎಂದು ಸಿ.ರ್. ಆಸಪಿತೆರಿಯವರು ತಮಮಾ ಬಳಿ 
ಬಂದಿದಾ್ದಗಿ ಮಾರ್ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ತಮಮಾ ಜನಮಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ 5,555 ಜನರ ಉಚಿತ ರಕತಿದಾನಕಾಕೆಗಿ 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಕಾಯಕಾಕತಕಾರು ಹಾಗೊ ವೆೈದ್ಯರು ಶರಿಮಿಸುತ್ತಿದಾ್ದರ.ೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿ 
ರುವ ಕಲೆಸಕೆಕೆ ನಿೇವು ಹಸೆರು ತಗೆದೆುಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕೆೇ? ಎಂದು ಸಿ.ರ್.ಆಸಪಿತೆರಿಯ 
ವರನು್ನ ತರಾಟಗೆ ೆತಗೆದೆುಕೆೊಂಡಿದೆ್ದ ಎಂದು ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಕು ಲ್ಂಗದಹಳಿಳಿ ಗಾರಿಮದ 
ಕುಕಿಕಾ ನಾಗರಾಜಪಪಿ (60)ಇವರು ದಿನಾಂಕ 
21.09.2022ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 7.30 ಕೆಕೆ 
ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್್ನ, ಇಬ್ಬರು ಪುತರಿರು, ಓವಕಾ 
ಪುತ್ರಿ, ಮಮಮಾಕಕೆಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು ಹಾಗೊ 
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನು್ನ ಅಗಲ್ರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿರಿಯೆಯು ದಿನಾಂಕ 
22.09.2022 ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 
1.30ಕೆಕೆ ಲ್ಂಗದಹಳಿಳಿ ಗಾರಿಮದ ಮೃತರ ಸ್ವಂತ 
ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲ ನೆರವೆೇರಿತು.

ಕುಕ್ನಾ ರಾರರಾಜಪ್ಪ 
ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಸೆ.22-  
ಪರಿಸರ ಪೆರಿೇಮಿ, ನಾ್ಯಯಕಾಕೆಗಿ 
ಹಾಗೊ ಸತ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಸದಾ ಹೆೊೇ 
ರಾಡುವ ತುಡಿತವಿದ್ದ,   ಕನ್ನಡ 
ರಾಜೆೊ್ಯೇತಸಾವ ಪರಿಶಸಿತಿ  ಪುರಸಕೆಕೃ 
ತರೊ ಆಗಿದ್ದ   ಸಾಲುಮರದ 
ವಿೇರಾಚಾರಿ  ಇನಿ್ನಲಲವಾದ 
ವಿಷಯ ತ್ಳಿದು  ವ್ಯಥೆ ಹಾಗೊ 
ದುಃಖವಾಯಿತು  ಎಂದು   
ರ್ಲಾಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಬಿ. ವಾಮದೆೇವಪಪಿ  
ಮೃತರ  ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ,   
ಶರಿದಾ್ಧಂಜಲ್ ಸಲ್ಲಸಿದಾ್ದರೆ. 

ಕಸಾಪ ಸೆಂತಾಪ ಜರಳೂರಿಗೆ 
ಇೆಂದು 
ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತ 
ಪೊಲ್ೇಸರ ಭೆೇಟ್  

ಕನಾಕಾಟಕ ಲೆೊೇಕಾಯುಕತಿ 
ಪಲ್ೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಇಂದು ಜಗಳೂರು ಪರಿವಾಸ 
ಕೆೈಗೆೊಳಳಿಲ್ದಾ್ದರೆ.  
ಲೆೊೇಕಾಯುಕತಿ ಪಲ್ೇಸ್ 
ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್ 
ಕೌಲಾಪೂರೆ ಅವರು  ಇಂದು 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 1 
ರವರೆಗೆ ಜಗಳೂರು 
ಪಟಟಾಣದ ಪರಿವಾಸಿ 
ಮಂದಿರದಲ್ಲ 
ಸಾವಕಾಜನಿಕರಿಂದ ಅಹವಾಲು 
ಸಿ್ವೇಕರಿಸುವರು ಎಂದು 
ಕನಾಕಾಟಕ ಲೆೊೇಕಾಯುಕತಿ 
ಪಲ್ೇಸ್ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್.
ಕೌಲಾಪೂರೆ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಹರಪನಹಳಿಳಿ, ಸೆ. 22 - 
ಶಂಕರನಹಳಿಳಿ ಡಾ.ಭಿೇಮಪಪಿ 
ಚಾರಿಟೆೇಬಲ್ ಟರಿಸ್ಟಾ ವತ್ಯಿಂದ 
ಹಾಗೊ ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೆೇಶನ್ 
ಗಾರಿಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಂಸೆ್ಥಯ 
ಸಹಕಾರದೆೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದ 
ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲ ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 24ರ 
ಶನಿವಾರ ಪಟಟಾಣದ ತಾಲೊಲಕು 
ಕಿರಿೇಡಾಂಗಣದಲ್ಲ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ವರೆಗೆ 
ಬೃಹತ್ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಮೇಳ ಆಯೇರ್ಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಓಬಿಸಿ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಶಂಕರನಹಳಿಳಿ ಡಾ. ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು ಹೆೇಳಿದರು.  

ಪಟಟಾಣದ ಪರಿವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲ ಜರುಗಿದ 
ಸುದಿ್ದಗೆೊೇಷ್ಟಾಯಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವಷಕಾಕೆಕೆ 
2ಕೆೊೇಟ್ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ನಿೇಡುತೆತಿೇವೆ ಎಂದು 2014 
ರಲ್ಲ ಕೆೇಂದರಿದಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ 
ಸಕಾಕಾರ ಇಂದಿಗೆ ಎಂಟು ವಷಕಾಗಳಾದವು, ಕನಿಷಟಾ 
16 ಕೆೊೇಟ್ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಸೃಷ್ಟಾಯಾಗಬೆೇಕಿತುತಿ. 
ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಒಂದು ಕೆೊೇಟ್ ಉದೆೊ್ಯೇಗ 
ನಿೇಡಲು ಅವರಿಂದ ಆಗಿಲಲಲ, ಇದಲಲದೆೇ ಇರುವ 

ಉದೆೊ್ಯೇಗಳನು್ನ ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ನಿರುದೆೊ್ಯೇಗ ಸಮಸೆ್ಯ ಮತತಿಷುಟಾ ಉಲ್ಬಣಗೆೊಳಳಿಲು 
ಕಾರಣರಾದರು ಎಂದು ದೊರಿದರು.

ಕಾಯಕಾಕರಿಮದ ಉದಾಘಾಟನೆಯನು್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ 
ಕಾಯಾಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ಖಂಡೆರಿ ನೆೇರವೆೇರಿಸಲ್ದು್ದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಬಳಾಳಿರಿ ರ್ಲಾಲ ಗಾರಿಮಾಂತರ 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ.ಶಿವಯೇಗಿ ಹಾಗೊ ಮುಖ್ಯ 
ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿ.ಎಲ್.
ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ನಾಸಿೇರ್ ಹುಸೆೇನ್, ಮಾರ್ ಸಚಿವ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್, ಎಸ್.ಸಂತೆೊೇಷ 
ಲಾಡ್, ಶಾಸಕರಾದ ಪಿ.ಟ್.ಪರಮೇಶ್ವರನಾಯ್ಕೆ, 
ಇ.ತುಖರಾಮ್, ಭಿೇಮನಾಯ್ಕೆ, ನಾಗೆೇಂದರಿ, 
ಗಣೆೇಶ್  ಮತುತಿ ಇತರರು ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾ್ದರೆ.  

ಅಕ್ಷರ ಪೌಂಡೆೇಶನ್ 
ಗಾರಿಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕುಮಾರ್ 
ಉಪಾಪಿರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಉದೆೊ್ಯೇಗ 
ಮೇಳದಲ್ಲ 95ಕೊಕೆ ಹೆಚುಚು ಪರಿತ್ಷ್ಠಿತ 
ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲೆೊಗೆಳಳಿಲ್ದು್ದ, ಈಗಾಗಲೆೇ 
4500ಕೊಕೆ ಹೆಚುಚು ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಆಕಾಂಕಿ್ಷ 
ಗಳು ಹೆಸರು ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿದಾ್ದರೆ, 
ಸುಮಾರು 5000ಕೊಕೆ ಹೆಚುಚು 

ಯುವಕರಿಗೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ನಿೇಡುವ ಗುರಿ ಹೆೊಂದ 
ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಳದಲ್ಲ ಆಯೆಕೆಯಾದವರಿಗೆ 
ಸ್ಥಳದಲೆಲೇ ನೆೇಮಕಾತ್ ಪತರಿ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 
ವಿವರಕೆಕೆ ರಮೇಶ್ ಮ.ನಂ: 7619197742, 
ಮಂಜು 8722021267, ಶಶಿ 9900239953 
ಸಂಪಕಿಕಾಸುವಂತೆ ಕೆೊೇರಿದರು. 

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲ  ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾಮಿಕಾಕ 
ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ಮಮಾಪಪಿ, ಗಾರಿ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ 
ಪರಿಸನ್ನ ಪೂಜಾರ್, ಅಲಮರಸಿೇಕೆರೆ ರಮೇಶ, 
ಮಂಜುನಾಥ, ರಾಹುಲ್ ರೆಡಿ್ಡ, ಶಶಿನಾಯ್ಕೆ, 
ಕೃಷಣೆಪಪಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜು ಶಂಕರನಹಳಿಳಿ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಹರಪನಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಬೃಹತ್ ಉದೊ್ಯೇರ ಮೆೇಳ

ಜಗಳೂರು,ಸೆ.22- ರೆೈತರ ಕೃಷ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್  ಗಳಿಗೆ 
ಮಿೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದನು್ನ ಹಾಗೊ ವಿದು್ಯತ್ ಕಾಯೆ್ದ 
ತ್ದು್ದಪಡಿ ವಿರೆೊೇಧಿಸಿ ಕನಾಕಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೆೈತ ಸಂಘ 
ಹಸಿರು ಸೆೇನೆ ಹುಚಚುವ್ವನಹಳಿಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಣದ 
ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲ ಬೃಹತ್ ಪರಿತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶಿೇಲಾ್ದರ್ 
ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಸಿದರು. ಪರಿವಾಸಿ ಮಂದಿರ ದಿಂದ 
ಪಟಟಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಬಿೇದಿಯಲ್ಲ ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ 
ಸಕಾಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೆೊೇಷಣೆ ಕೊಗಿದರು.

ತಾಲೊಲಕು ಕಛೆೇರಿ ಮುಂದೆ ಪರಿತ್ಭಟನೆ ಉದೆ್ದೇಶಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ  ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಚಚುವ್ವನಹಳಿಳಿ 
ಮಂಜುನಾಥ್, ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತುತಿ ಕೆೇಂದರಿ 
ಸಕಾಕಾರಗಳ ರೆೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದು 
ರೆೈತರ ಮರಣ ಶಾಸನ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ 
ಖಂಡನಿಯ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ 18 ಸಾವಿರ ರೆೈತರು ಇಂದು ಪಂಪ್ 
ಸೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ತಮಮಾ ರ್ೇವನ 
ಮಾಡುತ್ತಿದಾ್ದರೆ. ಮಿೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ರೆೈತರು 
ಬಿೇದಿಗೆ ಬರಬೆೇಕಾಗುತತಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೆೇ 
ಕಾರಣಕೊಕೆ ಮಿೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ಅವಕಾಶ 

ಕೆೊೇಡುವುದಿಲಲ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ  ಸಕಾಕಾರ ಮಿೇಟರ್ 
ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ಉಗರಿ ಹೆೊೇರಾಟ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕರುನಾಡ ನವ ನಿಮಾಕಾಣ ವೆೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಮಹಾಲ್ಂಗಪಪಿ ಜೆ, ಮಾತನಾಡಿ  ಇಲ್ಲಯ ತನಕ ರೆೈತರ 
ಹೆಸರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದ ಪರಿತ್ಯಂದು 
ಸಕಾಕಾರಗಳು ಸಹ ರೆೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತಾತಿ 
ಬಂದಿರುವುದು ಶೆೊೇಚನಿೇಯ ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ರ್ಲಾಲ ಪರಿಧಾನ 
ಕಾಯಕಾದಶಿಕಾ ಚಿಕಕೆಮಮಾಲಲನ ಹೆೊಳೆ ಚಿರಂರ್ೇವಿ,  
ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಭೆೈರನಾಯಕನಹಳಿಳಿ ರಾಜು, ಸಹದೆೇವ ರೆಡಿ್ಡ 
ತಾಯಿಟೆೊೇಣಿ, ಮಂಜಣಣೆ, ಮಹಾದೆೇವ ರೆಡಿ್ಡ, 
ಮುಖಂಡರಾದ     ಎಸ್,ಎಫ್ ,ಐ ರ್ಲಾಲ ಸಂಚಾಲಕ 
ಅನಂತರಾಜ್, ಇಂದಿರಾ ಗುರುಸಾ್ವಮಿ, ಮಂಡರಿಳಿಳಿ ತ್ಪಪಿಣಣೆ, 
ನಿಂಗನಹಳಿಳಿ ಅಂರ್ನಪಪಿ, ಅಂರ್ನಪಪಿ, ದಿದಿ್ದಗೆ ನಾಗರಾಜ್, 
ಭೆೈರನಾಯಕನಹಳಿಳಿ ಜೆೊ್ಯೇತ್ ಕುಮಾರ್, ನಿಂಗಪಪಿ, ಸತ್ೇಶ್ 
ಯರಲಕಟೆಟಾ ಕೆಂಚಪಪಿ, ಶರಣಪಪಿ, ಬಿಳಿಚೆೊೇಡು 
ಪರಿಹಾಲದಪಪಿ, ರಂಗಾಪುರ ನಿಂಗಪಪಿ, ರಂಗಪಪಿ,  ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ನೊರಾರು ರೆೈತರು ಹೆೊೇರಾಟದಲ್ಲ ಭಾಗವಹಸಿದ್ದರು

ಜಗಳೂರು : ಕೃಷ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ  
ಮಿೇಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ವಿರೆೊೇಧ



ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 23, 2022 3

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು ಶಿ್ರೇ ಸಿದಿಧಿವಿರಾಯಕ ವಿವಿಧೊೇದೆಧಿೇಶ 
ಸೌಹಾದನಾ ಸಹಕಾರಿ ನಿ., ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು.

10ರೆೇ ವಷನಾದ ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾಸಭೆಯ ರೊೇಟ್ಸ್

ವಿ.ಸೂ. : ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೇ ಮಹಾಸಭೆಯ ನೆೊೇಟ್ೇಸ್  ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದು್ದ,  ತಲುಪದವರು ಇದನೆ್ನೇ 
ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ವಿನಂತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರುರಳು : G	ಜಿ.ಎೆಂ. ಮಹೆೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು G	ಜೆ.ಎನ್. ಜರದಿೇಶ್ವರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ನಿದೆೇನಾಶಕರುರಳು : 	G	ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ G	ಬಿ.ಎೆಂ. ವಾಗಿೇಶಸಾ್ವಮ G	ಎಸ್. ಕರಿಬಸಪ್ಪ  
G	ಕೆ.ಸಿ. ಚಿದಾನೆಂದ G	ಜಿ.ಎೆಂ.ವಿ. ವಿೇರಯ್ಯ G	ಗೊೇವಿೆಂದರಾಜ ಶೆ್ರೇರ್ಠಿ G	ದೆೇವೆೇೆಂದ್ರಪ್ಪ 
G	ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವರಾಥ G	ಸುರೆೇಶ್ ಭೊೇವಿ G	ಶಿ್ರೇಮತ್ ರೆೇಣುಕಮ್ಮ  G	ಶಿ್ರೇಮತ್ ಅನಿತಾ 

  ಮುಖ್ಯ ಕಾಯನಾನಿವಾನಾಹಕರು :	ಶೆೇಖರ ಹೆಚ್.ಪಿ.

1) ಸಾಲವನುನು ಸಕಾಲಕೆ್ಕ ಮರುಪಾವತ್ ಮಾಡಲು ಕೊೇರಲಾಗಿದೆ.
2) ಸುಸಿ್ತದಾರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕು್ಕ ಇರುವುದಿಲಲೆ.
3. ಹಣಕಾಸಿನ ತಃಖೆ್ತರಳನುನು ಹಾರೂ ಬೆೈಲಾ ತ್ದುದಾಪಡಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಸೆಂಘದ ರಾಮಫಲಕದಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುರಳು ಕಛೆೇರಿ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಬೆಂದು ಅವಲೊೇಕ್ಸಲು ಕೊೇರಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರೆೇ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಯ 2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯನುನು 
ಸೆಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  ಶಿ್ರೇಯುತ ಜಿ.ಎೆಂ. ಮಹೆೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೆ 

ದಿರಾೆಂಕ : 23.09.2022ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.00 ರೆಂಟೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದುದಾ, 
ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಕಾಲಕೆ್ಕ ಆರಮಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್.

ಸಹ/- ಮಹಮ್ಮದ್ ದಸ್ತಗಿರಿ, ವಕಿೇಲರು 
1314/2, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, 2ನೆೇ ಮೇನ್, 7ನೆೇ ಕಾರಿಸ್ 

ಕೆ.ಟ್.ಜೆ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ - 02.

ದಿರಾೆಂಕ : 22.09.2022 
ಸ್ಥಳ : ದಾವಣಗೆರೆ

ನನ್ನ ಕಕಿ್ಷದಾರರಾದ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುನೆಂದ ಸಿ. ಕೊೇೆಂ ಪಿ.ಬಿ. ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಡೆೊೇರ್ ನಂ. 
1645/151, 10ನೆೇ ಕಾರಿಸ್, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದಾ್ಯನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು 
ನಿೇಡಿದ ಮಾಹತ್ ಮತುತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಂದ ಸಾವಕಾಜನಿಕ ನಿೇಡುವ 
ನೆೊೇಟ್ಸ್  ಏನೆಂದರೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ಲೆಲ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲಕು ಸರಹದಿ್ದನಲ್ಲ ಬರುವ (1) ಈ ಹಂದೆ 
ದಿನಾಂಕ :12.4.2004 ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಬ್ ರಿರ್ಸಟಾರ್  ರವರ ಆಫೇಸಿನ 1ನೆೇ 
ಪುಸತಿಕದ ಸಿ.ಡಿ. ನಂಬರ್ ಡಿಇರ್ಡಿ 11ನೆೇದ್ದರಲ್ಲ ರಿ.ನಂ.ಡಿವಿರ್-1-00242/2004-05 
ನೆೇ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುನೆಂದ ಸಿ. ಕೊೇೆಂ ಪಿ.ಬಿ. ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ 
ರಿಜಿಸಟರ್ ಕ್ರಯ ಪತ್ರವು (2) ಈ ಹಂದೆ ದಿನಾಂಕ:6.12.1990ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಬ್ 
ರಿರ್ಸಟಾರ್  ರವರ ಆಫೇಸಿನ 1ನೆೇ ಪುಸತಿಕದ 1965ನೆೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲ 190 ರಿಂದ 193ರ 
ಪುಟಗಳಲ್ಲ ರಿ.ನಂ. 4079/90-91ನೆೇ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುನೆಂದ ಸಿ. ಕೊೇೆಂ 
ಪಿ.ಬಿ, ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸಟರ್ ಕ್ರಯ ಪತ್ರವು ಹಾಗೊ (3) ಈ ಹಂದೆ 
ದಿನಾಂಕ :7.04.2003 ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಬ್ ರಿರ್ಸಟಾ್ರ್ ರವರ ಆಫೇಸಿನ 1ನೆೇ 
ಪುಸತಿಕದ 3007ನೆೇ ಸಂಪುಟದ 143 ರಿಂದ 144 ರ ಪುಟಗಳಲ್ಲ ರಿ.ನಂ. 87/2003-
04 ನೆೇ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕು. ನಿಶಾ ಸಿ. ಮೆೈನರ್ ಗಾಡಿಯನ್ ಖಾಸ ತಾಯಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ 
ಸುನೆಂದ ಸಿ. ಕೊೇೆಂ ಪಿ.ಬಿ. ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿರ್ಸಟಾರ್ ದಾನ ಪತರಿವು, ಈ ರಿೇತ್ 
ಮೇಲಕೆಂಡ ಮೊರು ಮೊಲ ಕರಿಯ ಪತರಿಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ 
ಮೊಲ ದಾಖಲೆಗಳನು್ನ ದಿರಾೆಂಕ:3.9.2022ರ ಸುಮಾರು ಸಾಯೆಂಕಾಲ 6:00 ರೆಂಟೆ 
ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಮರೆಯನುನು ಸ್ಥಳಾೆಂತರಗೊಳಿಸುವಾರ ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊೆಂಡಿರುತಾ್ತರೆ. 
ಮೇಲಕೆಂಡ ಆಸಿತಿಗಳನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾರುವವರಿದಾ್ದರೆ.

ಈ ಮೇಲಾಕೆಣಿಸಿದ ಮೊಲ ಕರಿಯ ಪತರಿಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಇತರ ಮೊಲದಾಖಲೆಗಳ ವಿಷಯಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಾಂತೆ, ಯಾರಿಂದಾದರೊ ತಂಟೆ, 
ತಕರಾರು ಇದ್ದಲ್ಲ, ಭೆೊೇಗ್ಯ ವಗೆೈರೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟಟಾವರು ಈ ನೆೊೇಟ್ೇಸ್ 
ಪರಿಕಟವಾದ 7 ದಿವಸಗಳೆೊಳಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕೆಕೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ತಮಮಾ 
ತಕರಾರುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಸುತಕಕೆದು್ದ. ತಪಿಪಿದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಕಿ್ಷದಾರರು ಮುಂದಿನ ಕರಿಮ 
ಕೆೈಗೆೊಳುವವರಿದಾ್ದರೆ.

2ರೆೇ ಸಾವನಾಜನಿಕ ರೊೇಟ್ೇಸ್

ಸವಿತಾ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ವ್ ಸೊಸೆೈಟ್ (ನಿ.)
ನೆಂ. 1352/2, ಶಿ್ರೇ ಎಸ್. ವರದರಾಜ ಕಾೆಂಪೆಲೆಕ್ಸೆ, ಮೊದಲರೆೇ ಮಹಡಿ, ಬಾಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ವಿ.ಸೂ. : ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೇ ಮಹಾಸಭೆಯ ನೆೊೇಟ್ೇಸ್ ಗಳನು್ನ ಅಂಚೆ ಮೊಲಕ ಕಳುಹಸಲಾಗಿದು್ದ,
ತಲುಪದವರು ಇದನೆ್ನೇ ಆಹಾ್ವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ವಿನಂತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿರಾೆಂಕ: 24.09.2022ರೆೇ ಶನಿವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12.00 ರೆಂಟೆಗೆ

ಸ್ಥಳ :  ಶಿ್ರೇ ಚನನುಗಿರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ಧಮನಾಶಾಲೆ, 
ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಷೆೇರುದಾರರ ಗಮನಕೆಕೆ : 
1) ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬರುವಾರ ಎಲಾಲೆ ಸದಸ್ಯರು ತಪ್ಪದೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ವರದಿಯನುನು ತರಬೆೇಕಾಗಿ ಕೊೇರಿದೆ.
2) ಕಡಾಡುಯವಾಗಿ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾರಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಹಾರೂ ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕಕೆ್ಕ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 
3) ಸೊಸೆೈಟ್ ನಿರದಿಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷಟ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
4) ಸದಸ್ಯರ ವಿಳಾಸ ಸರಿಯಿಲಲೆದ/ಅಪೂಣನಾ ವಿಳಾಸವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾರ್ನಾಕ ವರದಿ ಪುಸ್ತಕರಳು ವಾಪಾಸ್  ಬರುತ್್ತವೆ.
   ಕಾರಣ ಕೂಡಲೆೇ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಲ್ಲೆ KYC ದಾಖಲೆರಳನುನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ   
 ಮಾಡಿಕೊಳಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ

ಶಿ್ರೇ ಎನ್. ರೆಂರಸಾ್ವಮ, ವಕ್ೇಲರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶಿ್ರೇ ಜಿ.ಸಿ. ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ್

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು (ಶಿ್ರೇ ಡಿ. ವೆೆಂಕಟೆೇಶ್ ರಾಯ್ಕ) 
ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ಕಾಯನಾಕಾರಿ ಮೆಂಡಳಿ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ

Email : savithasociety271329@gmail.com. Ph : 08192 271329, Cell : 97429 42626

ಸವಿತಾ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ವ್ ಸೊಸೆೈಟ್ ನಿ., ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇದರ ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾಸಭೆಯನುನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುರಳು ಸಕಾಲಕೆ್ಕ ಆರಮಸಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಭಾರವಹಿಸಲು ಕೊೇರಲಾಗಿದೆ.

ನರರಸಭೆ, ಹರಿಹರ.

ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೌರ ರೌಕರರ ಸೆಂಘ (ರಿ.)
ಕೆೇೆಂದ್ರ ಕಛೆೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರನಾ, ಶಾಖೆ : ಹರಿಹರ.

ಶ್ರಮ ಜಿೇವಿರಳಾದ ಪೌರ ಕಾಮನಾಕರಿಗೆ 
ಪೌರ ಕಾಮನಾಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯರಳು

ನರರರಳ ಸೌೆಂದಯನಾ ಹಾರೂ 
ಸ್ವಚಚುತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲೆ ಪೌರ 
ಕಾಮನಾಕರ ಕೆಲಸ ಮಹತ್ವದುದಾ... 
ಅವರನುನು ಗೌರವದಿೆಂದ 
ನಡೆಸಿಕೊೆಂಡು, ರಾವೆಲಲೆರು 
ಅವರನುನು ಪೊ್ರತಾಸೆಹಿಸೊೇಣ...

ಹ�ಚ್. ರಮರೀಶ್ 
ಜಿಲಾಲೆ ಪೌರಕಾಮನಾಕರ ಸೆಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 22- ಅಡಿಕೆ ಕೃಷ್ 
ಪದ್ಧತ್ಯಲ್ಲ ಅತಾ್ಯಧುನಿಕ ತಂತರಿಜಾಞಾನವುಳಳಿ ಹಸಿ 
ಮತುತಿ ಒಣ ಅಡಿಕೆ ಸುಲ್ಯುವ ಯಂತರಿಗಳು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯಂತೆೊರಿೇಪಕರಣಗಳು 
ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೊಡಿಸಲ್ವೆ 
ಎಂದು ದಾಮ್ ಕೆೊೇಸ್ ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಜಯಣಣೆ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪಪಿ 
ಪಾವಕಾತಮಮಾ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲ 
ಟೆಂಡರ್ ಟುಡೆೇ ಗೊರಿಪ್ಸಾ ವತ್ಯಿಂದ ಮನೆ್ನ 
ಆಯೇರ್ಸಿದ್ದ `ಅಡಿಕೆ ಕೃಷ್ ಯಂತರಿ ಮೇಳ-
2022' ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಹಂದೆ ಸಹ ರ್ಲೆಲಯಲ್ಲ ರಾಗಿ, ಭತತಿ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ 
ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತುತಿ. ಆದರೆ ಇದಿೇಗ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ 
ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.

ಅಡಿಕೆ ಸಿಪೆಪಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಉತಪಿನ್ನಗಳನು್ನ 
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಪಾರಿತ್ಯಕಿ್ಷಕೆಯನು್ನ ಸಹ 
ಏಪಕಾಡಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 

ಅಡಿಕೆ ಉಪಿಪಿನಕಾಯಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ 
ಉತಪಿನ್ನಗಳ ಪರಿದಶಕಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ನವಿೇನ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಕೆ ಸುಲ್ಯುವ 
ಯಂತರಿಗಳು ಸೆೇರಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ 
ಪೂರಕವಾಗುವ ಯಂತರಿಗಳನು್ನ ಪರಿದಶಕಾನಕೆಕೆ 
ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲ ದಾಮ್ ಕೆೊೇಸ್ 

ಕಾಯಕಾದಶಿಕಾ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, 
ನಿದೆೇಕಾಶಕ ಹೆಚ್.ರ್. ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್,   
ನಾ್ಯಯವಾದಿ ಬಳಾಳಿರಿ ರೆೇವಣಣೆ, ಶಿರಿೇಹರಿ, 
ಶಿವಾನಂದ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು.

ಬೆಳೆಗಾರರ ರಮನ ಸೆಳೆದ ಅಡಿಕೆ ಕೃರ್ 
ಯೆಂತ್ರ ಮೆೇಳ: ಅಡಿಕೆ ಕೃಷ್ ಯಂತರಿ ಮೇಳ 
ಗಾರಿಮಿೇಣ ರೆೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಅಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪರಿಷಕೆರಣೆ ಯಂತರಿಗಳು, 
ಅಡಿಕೆ ಸುಲ್ಯುವ ಯಂತರಿಗಳು, ಔಷಧಿ 
ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತುತಿ ಅಡಿಕೆ ಗೆೊನೆ ತೆಗೆಯುವ 
ಹೆೈಟೆಕ್ ಕಾಬಕಾನ್ ಫೆೈಬರ್ ದೆೊೇಟ್, ಮಿನಿ 
ಟಾರಿಯಾಕಟಾರ್, ಕೆೈಗಾಡಿಗಳು, ರೆೊೇಟರಿ ಟ್ಲಲರ್, 
ಪವರ್ ಟ್ಲಲರ್, ನಾಟ್ ಯಂತರಿ, 
ರೆೊೇಟೆೊೇವೆೇಟರ್, ಅಡಿಕೆ ಮರ ಹತುತಿವ 
ಯಂತರಿ, ಹುಲುಲ ಕತತಿರಿಸುವುದು ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ವಿವಿಧ ಯಂತರಿಗಳನು್ನ ಪರಿದಶಿಕಾಸಲಾಯಿತು.

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲೆ ಆಶಾಕ್ರಣ ಮೂಡಿಸಿದ ಯೆಂತ್ರರಳು

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ರಥೊೇತಸೆವ 
ಹಾರೂ ವಚನರ್ರೆಂಥ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಬಸವ ಕೆೇಂದರಿ, ಶಿರಿೇ ಮುರುಘರಾಜೆಂದರಿ 
ವಿರಕತಿಮಠ, ಶಿರಿೇ ಜಗದುಗೆರು ಮುರುಘರಾಜೆೇಂದರಿ 
ಶಿವಯೇಗಾಶರಿಮ ಟರಿಸ್ಟಾ  ಇವರ ಆಶರಿಯದಲ್ಲ 
ಬಸವಚೆೇತನ - ಶಿರಿೇ ಮನಮಾಹಾರಾಜ ನಿರಂಜನ 
ಜಗದುಗೆರು ಲ್ಂ. ಶಿರಿೇ ಜಯದೆೇವ 
ಮುರುಘರಾಜೆೇಂದರಿ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರ 
ರಥೆೊೇತಸಾವ ಹಾಗೊ ವಚನಗರಿಂಥ ಮರವಣಿಗೆ, 66ನೆೇ ವಷಕಾದ 
ಸಮಾರಣೆೊೇತಸಾವವು ಶಿರಿೇ ಶಿವಯೇಗಾಶರಿಮದಲ್ಲ ಇಂದು ನಡೆಯಲ್ದೆ. 

ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿರಿೇ ಜಯದೆೇವ ಲ್ೇಲೆ ಪರಿವಚನ ನಡೆಯುವುದು. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಶಿರಿೇ ಮಹಾಂತ ರುದೆರಿೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೇರ್ 
ವಹಸುವರು. ಕಾಯಕಾಕರಿಮದ ನೆೇತೃತ್ವವನು್ನ ಶಿರಿೇ ಬಸವಪರಿಭು ಸಾ್ವಮಿೇರ್ 
ವಹಸುವರು. ವಚನಕಾರರಾಗಿ ಶಿರಿೇ ಮಹಾಂತೆೇಶ ಶಾಸಿತಿ್ಗಳು (ಚನ್ನಗಿರಿ) 
ಹಾಗೊ ವಚನ ಸಂಗಿೇತವನು್ನ ಶಿರಿೇ ಬಸವ ಕಲಾಲೆೊೇಕದವರಿಂದ 
ನಡೆಯುವುದು. ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾದಾಸೆೊೇಹ ನಡೆಯುವುದು. 

ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 66ನೆೇ ವಷಕಾದ ರಥೆೊೇತಸಾವ, ವಚನ ಗರಿಂಥ 
ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಹಾಗೊ ಶಿರಿೇ ಜಯದೆೇವ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ 
ಭಾವಚಿತರಿದೆೊಂದಿಗೆ ಧಮಕಾಗರಿಂಥವಾದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನ 
ಸಾಹತ್ಯ ಉತಸಾವವು ಜರುಗಲ್ದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.22- 
ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿ ಕಲಾ ಮತುತಿ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೆೇರ್ನಲ್ಲ 2021 
-22ನೆೇ ಸಾಲ್ನ ವಾಷ್ಕಾಕೆೊೇ 
ತಸಾವ ಹಾಗೊ ಪರಿತ್ಭಾ 
ಪುರಸಾಕೆರ ಕಾಯಕಾಕರಿಮ ವನು್ನ 
ಏಪಕಾಡಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ನಿವೃತತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 
ಭಮಕಾಪಪಿ ಮೈಸೊರ್ 
ಆಗಮಿಸಿ, ಅದುಭುತವಾದ 
ಸಾಧನೆ ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು 
ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾ ರ್ೇವನದಲ್ಲ ಮಾತರಿ 
ಸಾಧ್ಯ. ಬದುಕನು್ನ ರೊಪಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವುದು ನಮಮಾ ಕೆೈಯಲ್ಲದೆ. 
ಹೊವು ಕೆೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಬದುಕಿದರೊ ಅದರದು 
ಸಾಥಕಾಕತೆಯ ಬದುಕು. ಹೇಗೆಯೆೇ ಮನುಷ್ಯನ ರ್ೇವನ 
ಕೊಡ ಸಾಥಕಾಕವಾಗಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

ಹರಿಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಇಂದೊಧರ ನಿಶಾನಿಮಠ ಅವರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದು್ದ, ದಿ. 
ಮಾಗನೊರು ಬಸಪಪಿ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪರಿತ್ಭಾವಂತ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಶುಭ 
ಹಾರೆೈಸಿದರು. 

ಇದೆೇ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲ ಪರಿತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಹೆಚುಚು 

ಅಂಕಗಳನು್ನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅಧಾ್ಯಪಕರು ನಿೇಡುವ 
ನಗದು ಬಹುಮಾನವನು್ನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಪಾರಿಂಶುಪಾಲರಾದ ಪರಿ. ನಿೇಲಾಂಬಿಕ ರ್. ಸಿ 
ಅವರು ಈ ಕಾಯಕಾಕರಿಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ 
ವಹಸಿಕೆೊಂಡು ಸಾಮಾರ್ಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನು್ನ 
ಒಳೆಳಿಯದಕೆಕೆ ಬಳಸಿಕೆೊಳಿಳಿ, ಸಮಯದ ಸದುಪಯೇಗ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ಉತತಿಮ ರ್ೇವನ ನಿಮಾಕಾಣ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳಿ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಸಂಯೇಜಕರಾದ ಪರಿ. ಎಂ. 
ಮಂಜಪಪಿ ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದರು. ಪರಿ. ಟ್. ಆರ್. ರಂಗಸಾ್ವಮಿ 
ವಂದಿಸಿದರು. ಕು. ಯಾಸಿಮಾನ್ ನಿರೊಪಿಸಿದರು. 

ಮಾಸಬ ಕಾಲೆೇಜು ವಾರ್ನಾಕೊೇತಸೆವ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಸಿದಧಿ ಕಣಿ್ಣನ ಹನಿ
ವಿದಾ್ಯ ನಗರದ ಶಿರಿೇ ಈಶ್ವರ-ಪಾವಕಾತ್-ಗಣಪತ್ 

ದೆೇವಸಾ್ಥನದ ಆವರಣದಲ್ಲ   ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 11 
ರವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಕಣಿಣೆನ ಹನಿ ಹಾಕುವ 
ಕಾಯಕಾಕರಿಮ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಕಣಿಣೆಗೆ ಹನಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ 
ಕಣಿಣೆನಲ್ಲ ನಿೇರು ಬರುವುದು, ಕಣುಣೆರಿ, ಕಣುಣೆ 

ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಕಣಿಣೆನ ಪೆೊರೆ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲರುವವರು, ದೊರ ದೃಷ್ಟಾ, 
ಸಮಿೇಪ ದೃಷ್ಟಾ ತೆೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲ ಭಾಗವಹಸ ಬಹುದು. 
ವಿವರಕೆಕೆ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ ಎಂ.ಮೇಕಾ್ಷನಂದ (94482-55 544), ಬಿ.
ಎಸ್. ವಿೇರೆೇಶ್ (88676-91155), ಕೆ.ಎಂ. ವಿೇರಭದರಿಯ್ಯ (94493-
88354), ಆರ್.ಕೆ.ಎಂ. ಕಂಬಾಳೆೇಶ್ (94484-42 713), ಎನ್.ಎಂ. 
ತ್ಪೆಪಿೇಸಾ್ವಮಿ (98868-74078) ಅವರನು್ನ ಸಂಪಕಿಕಾಸಬಹುದು.

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ.22 – ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೇಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ 
ಮಸಿೇದಿ ಹಾಗೊ ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ್ 
ನಿೇಡಿದಾ್ದರೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮಾಮ್ 
ಆಗಕಾನೆೈಸೆೇಷನ್ ಜೆೊತೆಗೊ ಅವರೊ ಚಚೆಕಾ 

ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ.
ದೆಹಲ್ ಕಸೊತಿರಿ ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾಗಕಾದಲ್ಲರುವ 

ಮಸಿೇದಿಗೆ ಭಾಗವತ್ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿದಾ್ದರೆ. ನಂತರ 
ಅವರು ಉತತಿರ ದೆಹಲ್ಯ ಆಜಾದ್ ಪುರದಲ್ಲರುವ 
ಮದರಸಾಗೊ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿದ್ದರು. ಅವರು 

ಮದರಸಾಗೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿರುವುದು ಇದೆೇ ಮದಲು.
ಸಂಘವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂವಾದ ಪರಿಕಿರಿಯೆ 

ನಡೆಸುತತಿದೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಎಲಲ 
ವಗಕಾಗಳ ಜನರನು್ನ ಭೆೇಟ್ ಮಾಡುತತಿದೆ ಎಂದು 
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 22 - ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಕಾರ 
ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗವಾಗಲ್ೇ, ನೆಮಮಾದಿಯಾಗಲ್ೇ ಸಿಕಿಕೆಲಲ. 
ಯಾವ ಲಾಭಕೆೊಕೆೇಸಕೆರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದೆ್ದೇವೆ 
ಎಂದು ಜನರು ಯೇಚಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ 
ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.

ನಗರದ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಮೈದಾನದಲ್ಲ ಇಂದು 
ಆಯೇರ್ಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಅವರ 55ನೆೇ ಜನಮಾ ದಿನಾಚರಣೆ 
ಕಾಯಕಾಕರಿಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವುದೆೇ 
ಉಪಯೇಗ ಆಗಿಲಲ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ 

ಸಬಿಸಾಡಿಯನೊ್ನ ನಿಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಲಾಭವೂ 
ಇಲಲ, ಯಾವ ಪುರುಷಾಥಕಾಕಾಕೆಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ 
ಚಲಾಯಿಸಿದಾ್ದಗಿ ಮತದಾರರೆೇ ಆತಾಮಾವಲೆೊೇಕನ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕಿದೆ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ದೆೊಡ್ಡ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಶುರುವಾಗಲ್ದೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ 
ಉಂಟಾಗಬೆೇಕು, ರೆೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಬೆೇಕು, 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಭರಿಷಾಟಾಚಾರ ತೆೊಲಗಬೆೇಕು ಎಂದು 
ನಮಮಾ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 
ಚಿತರಿದುಗಕಾದ ಮೊಲಕ 510 ಕಿ.ಮಿೇ. 

ಪಾದಯಾತೆರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಂದರು.
ಈ ಭಾರತ್ ಜೆೊೇಡೆೊೇ ಪಾದಯಾತೆರಿಯಲ್ಲ 

ರ್ಲೆಲಯ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ಮಾರ್ ಸಚಿವ ಎಸ್.
ಎಸ್. ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ ಹಾಗೊ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ರ್ಲಾಲಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪಪಿ ಅವರಿಗೆ 
ವಹಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾದಯಾತೆರಿಯಲ್ಲ ಇಡುವ 
ಪರಿತ್ಯಂದು ಹೆಜೆಜಿಯೊ ದೆೇಶಕೆಕೆ ಕೆೊಡುಗೆ ಎಂದು 
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾರ್ 
ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್, ನಗರದಲ್ಲ 
ನಡೆದ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ 
75ನೆೇ ವಷಕಾದ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೇತಸಾವದ ಯಶಸುಸಾ 
ನೆೊೇಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೊ ಕೆೇಂದರಿದಲ್ಲರುವ ಬಿಜೆಪಿ 
ಸಕಾಕಾರ ನಡುಗಿ ಹೆೊೇಗಿವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬರಲ್ದೆ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ  
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಮಸಿೇದಿ, 
ಮದರಸಾರಳಿಗೆ 
ಭಾರವತ್ ಭೆೇಟ್

ದಾವಣಗ�ರ� ಕ್ಲಬ್ 
87ನ�ರೀ ಸವ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್್ವಕ 
ಮಹಾಸಭ�ಯ ಆಹಾವಾನ ಪತ್ರಿಕ� 

ದಿರಾೆಂಕ : 24.9.2022ರ ಶನಿವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  : 11.30 ರೆಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ದಾವಣಗ�ರ� ಕ್ಲಬ್ ನ ವಾರ್್ವಕ ಮಹಾಸಭ�ಯನು್ನ 
ಕಲಬಿ್ಬನ ಆವರಣದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 
ಶಿರಿರೀ ಚಂದರಿಶ�ರೀಖರ್  ಎ.ಬಿ. 

ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲ ನಡೆಸಲು ಏಪಕಾಡಿಸಿರುತತಿದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಬ್ ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸಕಾಲಕೆಕೆ 

ಆಗಮಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ಕೆೊೇರಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಬ್ ನ ಕಾಯಕಾ ನಿವಾಕಾಹಕ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ

(ರವಿಶೆಂಕರ್ ಪಲಾಲೆರಟ್ಟ)
ಗೌರವ ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆನುೇ ಆಹಾ್ವನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆರಮಸಲು ಕೊೇರಿದೆ.

ಸುಂದರ ನಗರಿಯ ಕನಸುಗಾರ, 55 ವಸಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಲವು ಮಹತತಿರ ಸಾಧನ�ಗ�ೈದ ಸಾಧಕ, 

ದೋರದೃಷ್ಟಿಯುಳಳಿ ಕಾಯ್ಗ ಬದ್ಧತ�ಯ ಜನನಾಯಕ

ಶಿರಿರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್್ಲಕಾಜ್್ವನ್ 
ಅವರಿಗೆ ಹುಟುಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಎಪಿಎೆಂಸಿ ಯಾರ್ನಾ  'ಸಿ' ಬಾಲೆಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಿ ದಾವಣಗ�ರ� ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್  
ಆಯಿಲ್  ಸಿರೀಡ್ಸ್  ಡರೀಲರ್  ಅಸ�ೊರೀಸಿಯರೀಷನ್ 

ಸಾ್ಕಯಾಮ್ ರಾಮಯ್ಯ ಪುಸ್ತಕ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಜರುಗಿಸಲ್ದ ೆಎಂದು ಕಟ್ೇಲ್ ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮಮಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲ ನಡದೆಿರುವ ಹಗರಣಗಳು 
ಬಯಲಾಗಬಾರದಂೆದು ಲೆೊೇಕಾಯುಕತಿವನು್ನ ಮುಚಿಚು, ತಮಮಾ 
ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲ ಎಸಿಬಿ ರಚನ ೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊರು ಜನ ಕಂೆಪಣಣೆರ 
ಮೊಲಕ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದಿೇಗ ಕಂೆಪಣಣೆ ಎನು್ನವ 
ಗುತ್ತಿಗದೆಾರರ ಮೊಲಕ ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡುತ್ತಿದಾ್ದರ ೆಎಂದು ದೊರಿದರು. 

ಅಭಿವೃದಿ್ದಯನೆ್ನೇ ಪರಿಮುಖ ಉದೆ್ದೇಶವಾಗಿಟುಟಾಕೆೊಂಡು ಆಡಳಿತ 
ನಡಸೆುತ್ತಿರುವ ನಮಮಾ ಬಿಜಪೆಿ ಸಕಾಕಾರದ ಸಾಧನಗೆಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 
ತಲುಪುತ್ದು್ದ, ಈ ಕಾಯಕಾಚಟುವಟ್ಕಗೆಳ ಬಗೆಗೆ ಜನರು ಸಂತೃಪತಿಭಾವ 
ಹೆೊಂದಿದಾ್ದರ.ೆ 

ಬೆೊಮಾಮಾಯಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕೆೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೆೇ ಘೆೊೇಷಣೆ 
ಮಾಡಿದ ಅನ್ನದಾತರ ಮಕಕೆಳಿಗ ೆವಿದಾ್ಯನಿಧಿ ಯೇಜನ,ೆ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, 
ವಿಧವಯೆರು, ಅಬಲಯೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಚೆಚುಳ, ಸಾ್ವತಂತರಿಯಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೇತಸಾವ 
ಯೇಜನಗೆಳು, ಹೇಗ ೆ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಯೇಜನಗೆಳನು್ನ ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿದ್ದನು್ನ ಸಹಸದ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಜನರ ದಿಕುಕೆತಪಿಪಿಸಲು 40 ಪಸೆಕಾಂಟ್ 
ಕಮಿೇಷನ್ ಮುಂದಿಟುಟಾಕೆೊಂಡು  ಹೆೊೇರಾಟ ನಡಸೆುತ್ತಿದ.ೆ 

ತಮಮಾ ಬಳಿ ದಾಖಲಗೆಳಿದ್ದರ,ೆ ಲೆೊೇಕಾಯುಕತಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ  
ನಾ್ಯಯಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲ ದೊರು ದಾಖಲ್ಸಿ, ಕಾನೊನು ಕರಿಮಕೆಕೆ 
ಹೆೊೇರಾಡಬಹುದು. ಆದರ ೆ ಇದನು್ನ ಬಿಟುಟಾ, ಜನರ ದಾರಿ ತಪಿಪಿಸಲು  
ಸುಳುಳಿ ಆರೆೊೇಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ನಾಯಕರು ರಾಜಕಿೇಯ 
ಮಾಡುತ್ತಿದಾ್ದರ ೆಎಂದು ದೊರಿದರು. 

ಪಿಎಫ್ ಐ ಮುಖೆಂಡ ಎನ್ ಐಎ ವಶಕೆ್ಕ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಎನ್ ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಹುಡುಕಾಡಿದರು. ಅಲಲದೆೇ, ಲಾ್ಯಪ್ ಟಾಪ್, ಪೆನ್ ಡೆರಿೈವ್, 
ಮಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ ಗಳನು್ನ ವಶಕೆಕೆ ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ. ನಂತರ ಇಮಾದುದಿ್ದೇನ್ 
ಅವರನು್ನ ವಶಕೆಕೆ ಪಡೆದರು.

ಇಮಾದುದಿ್ದೇನ್ ಈ ಹಂದೆ ಟಾರಿಯಾಕಟಾರ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಉತಾಪಿದನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲ ಸಣಣೆಪುಟಟಾ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಪರಿಸುತಿತ ಪಿಎಫ್ ಐ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
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ಸೆೈಟ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸಪಿತೆರಿ ಹಂಭಾಗದಲ್ಲ 
ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲ ಸೆೈಟುಗಳು 

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

ಫೇ.: 95135 03000

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 ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ.

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪೊಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆೆಂಟ್ ಕೆೇರ್ 

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

 ಖಾಸಗಿ ಆಸಪಿತೆರಿ, ನಸಿಕಾಂಗ್ ಹೆೊೇಂಗಳಲ್ಲ ನಸ್ಕಾ ಗಳಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಶಸಿ್ವ 15ನೆೇ ವಷಕಾದಲ್ಲ

 ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನಿಟ್ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
 LK ಕಾಂಪೆಲಕ್ಸಾ, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಅಶೆೊೇಕ ರಸೆತಿ, 1ನೆೇ ಕಾರಿಸ್, 
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಂಭಾಗ ರಸೆತಿ , ದಾವಣಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ರೆಡಿಮೇಡ್  ಗಾಮಕಾಂಟ್ಸಾ  ಶಾಪ್ ನಲ್ಲ ಸೆೇಲ್ಸಾ  ಗಲ್ಸಾಕಾ  

ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. (ಅನುಭವವಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತರಿ ಆದ್ಯತೆ.)
ಶಿ್ರೇ ಮಹಾವಿೇರ್ ಗಾಮೆನಾೆಂಟ್ಸೆ 

ಹಾರೂ ವಿೇರ್  ಕ್್ರಯೇಷನ್ಸೆ
ವಿಜಯಲಕಿ್ಷಮಿ ರೆೊೇಡ್,   

ಗುಪತಿ ಗೆೊೇಲ್್ಡ ಪಾ್ಯಲೆೇಸ್  ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ.
98447 36261, 96630 08996

FOR RENT
Boys Hostel Road, 

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

Size 30x45 lift available
Ph. : 82177 72482

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
(ಹದಡಿ ರಸೆತಿ, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ), 

ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾ್ವಮಿ ಬಡಾವಣೆ 
2ನೆೇ ಹಂತದ ಎದುರು,

 ನಮೊಮಾರು ತ್ಂಡಿ ಹೆೊೇಟೆಲ್  ಎದುರು.
ಅಳತೆ: 13x48 ರ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

96863 96992

ಹೊಸ ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
(3BHK DUPLEX)

ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿ
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರಿ

ಶಿ್ರೇ ವಾಸವಾೆಂಬ ಜನರಲ್ ಸೊಟೇರ್
3ನೆೇ ಮುಖ್ಯ ರಸೆತಿ, 9ನೆೇ ಅಡ್ಡ ರಸೆತಿ, 

ವಿನೆೊೇಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ

96202 75181 / 93790 86755

ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಕ್ಲೆೇನಿೆಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟ್ಟ, ಟಾ್ಯೆಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದದಾರೆ ಯೆಂತ್ರರಳ ನುನು ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕ್ಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆಂಪಕ್ನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

WANTED 
Accountant with Computer 

Knowledge with 5 to 10 years of 
Experience. Tally, GST, 

Marketing,5 to 10 Years of 
Exeprience. Contact :

73537 25577
malabart93@gmail.com

ನಿವೆೇಶನರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಪೂವಕಾ ರೆಸಾಟ್ಕಾ ಹತ್ತಿರ 

ವಡಿ್ಡನಹಳಿಳಿ ರಸೆತಿಯಲ್ಲರುವ ಎಸ್ ಎ 
ರವಿೇಂದರಿನಾಥ್ ಉದಾ್ಯನವನದ ಪಕಕೆದಲ್ಲ   

ಉತತಿರ ದಿಕಿಕೆನ ಮೊರು 30x40  ಅಳತೆಯುಳಳಿ 
ನಿವೆೇಶನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದು್ದ,  ಬುಕಿಕೆಂಗ್ ಮಾಡಲು 

ಆಸಕತಿರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ.

9019888512, 94828 25572

ಕಛೆೇರಿಗೆ ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಜೆೊ್ಯೇತ್ ಪರಿಸಾದ ನಿಲಯ, 

ಮನೆ ನಂ. 3551, 5ನೆೇ ಮುಖ್ಯರಸೆತಿ, 
7ನೆೇ ಕಾರಿಸ್, ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಕ್,  
5 ಬೆಡ್ ರೊಂ. ಗಳು ಇರುತತಿವೆ.

94800 09874

NURSES REQUIRED 
TO WORK IN UK

with national health Service (NHS)
verified international recognised degree

verified minimum 2 yrs of work experience
CBT Exam Certificate

IELTS Exam Certificate
Interview @ 2.00 PM

77957 10586

REQUIRED
Any graduate preferrablly Engineerig 

girl with computer Knowledge and 
Communication skill

ANCHOR OVERSEAS 
EDUCATION SERVICE

2nd main, 2nd cross, SN Layout, Davangere.
Interview @ 2.00 PM

77957 10586

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಕನಾಕಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, 30x40 
ದಕಿ್ಷಣ ದಿಕಿಕೆನ ಎರಡು ಸೆೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿಕೆವೆ. 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ಮಾರಾಟ. 

ಮಧ್ಯವತ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲ.

63605 67975

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 ರೆೈತ ಬಾೆಂಧವರೆೇ

ಅಡಿಕೆ ತೆೊೇಟದ ಕಳೆಗೆ ಸೆಪಿ್ೇ 

ಮಾಡುವ ಸಾವಯವ ಕಳೆನಾಶಕ 

ದೆೊರೆಯುತತಿದೆ. ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ :

ಮೊ: 98451 04109

WANTED 
ACCOUNTANT WITH 
TALLY KNOWLEDGE, 

WAREHOUSE MANAGER
CONTACT:

SRI GURUDATTA ENTERPRISES 
88842 34553 / 99725 09821

ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಹದಡಿ ರಸೆತಿಯಲ್ಲ 
ಸಮ್ಯಕ್ ಪೆಲೈವುಡ್ ಹಂಭಾಗ 

80x124 sq. ft. ಉತತಿರ ದಿಕಿಕೆನ 
ಸೆೈಟ್  ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಇದೆ. 

ಮಧ್ಯವತ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲ. 

98440 64841

ಡೆ್ರೈವರ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
TATA Ace / 

Ashoka leyland,

70190 51306

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ   
ಶಂಕರ ವಿಹಾರ ಬಡಾವಣೆ, ಫೆಲೈ ಓವರ್  
ಹತ್ತಿರ ಬಲಡ್  ಬಾ್ಯಂಕ್  ಹಂಭಾಗ, 1ನೆೇ 

ಮೇನ್, 5ನೆೇ ಕಾರಿಸ್  (ನಂ. 312) 
ದಕಿ್ಷಣಕೆಕೆ ರಸೆತಿ, ಇರುವ ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿಕೆದೆ. 

ಸೆಂಪಕ್ನಾಸಿ :
ಫೇ. : 98442 36912

ಶಿರಿೇ ಗುರು ಮರುಳಸಿದೆ್ದೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಸೆೇವಾ ಸಂಸೆ್ಥ (ರಿ.)
ಹಿೆಂದೂ ವಧು-ವರರ 

ಮಾಹಿತ್ ಕೆೇೆಂದ್ರ
www.hindusmatrimony.com
ನಮಮಾಲ್ಲ ಎಲಾಲ ತರಹದ ಹಂದೊ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪುರಮಠ ಹಾಸಿಪಿಟಲ್  ಎದುರು, 
8ನೆೇ ಮೇನ್ , ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. 
94481-59303, 94834 63783

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

Badavane Davanagere 
97426 74310, 95359 99218

ಇೆಂಗಿಲೆೇಷ್ ಟೆೈಪಿಸ್ಟ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಸಿವಿಲ್ ಇಂರ್ನಿಯರ್ ಆಫೇಸ್ ನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಇಂಗಿಲೇಷ್ ಟೆೈಪಿಂಗ್ ಬಲಲವರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಹಷನಾ ಅಸೊೇಸಿಯೇಟ್ಸೆ 
ಚೆೇತನ ಹೆೊೇಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

94480 56468

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ, ಬಿ ಬಾಲಕ್, 

7ನೆೇ ಕಾರಿಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲ 15x60 ಅಳತೆಯ 
ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೊಂ ಇರುವ ನೆಲಮಹಡಿ 

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರಿ.

81051 43217 / 95358 50456
ಶಿ್ರೇನಿಧಿ ಕೆ.ಜಿ.

ಜಮೇನು ಕೊಳಳಲು 
ಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
(1 to 25 Acre)

ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ.

63608 66997

ಜಮೇನು ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ
15 ಎಕರೆ, (ರೊ. 8 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ)

ಹರಪನಹಳಿಳಿ ಹತ್ತಿರ.
(ಮಧ್ಯವತ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲ)

87220 90653
ಸಾ್ವಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟಾ್ರವೆಲ್ಸೆ

ದಕಿ್ಷಣ ಭಾರತದ 8 ದಿನಗಳ ಸುಖಕರ ಪರಿವಾಸ, 
ಶಿರಿೇಪುರಂ, ಶಿವಕಂಚಿ, ವಿಷುಣೆಕಂಚಿ, ಮಹಾಬಲ್ಪುರ, ಕುಂಬಕೆೊೇಣಂ, 
ಚಿದಂಬರಂ, ತಂಜಾವೂರು, ಶಿರಿೇರಂಗಂ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಕನಾ್ಯಕುಮಾರಿ, 

ಮಧುರೆೈ, ತ್ರಿಪುರಾಕೆೊೇದರಿಂ, ಪಳನಿ, ಮೈಸೊರು
ದಿನಾಂಕ  : 06.10.2022ರ ಗುರುವಾರ 
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಕೆಕೆೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಸಾ್ವಮಿ 

ಅಯ್ಯಪಪಿ ದೆೇವಸಾ್ಥನದಿಂದ ಹೆೊರಡುವುದು.
 94485 33928, 99800 32271

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
Call Center-Girls

Accountant - Girls
Field Executive - Boys

Sri Kuruvatti Basaveshwara Pharma
College Road, P.J. Extn., Davangere. 
Ph. : 99160 67627

ಮರೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಪಾತೆರಿ ತೆೊಳೆಯಲು, ಮನೆ ಕಿಲೇನ್ 
ಮಾಡಲು ಮಹಳೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಎಂಸಿಸಿ ಎ ಬಾಲಕ್, ಮೇದಿ ರಸೆತಿ.

90196 11201

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
20 ವಷಕಾ ಮೇಲಪಿಟಟಾ 
ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳು  

ಅಲೊ್ಯಮಿನಿಯಂ ಫಾ್ಯಬಿರಿಕೆೇಷನ್ 
ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಸ್ಥಳ : ದಾವಣಗೆರೆ.

86182 60719

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
Kake Walk, Sankama
Foodies ಗೆ ಕೌೆಂಟರ್ ಸೆೇಲ್ಸೆ, 

ಲೆೇಡಿಸ್ ಸಾಟಫ್, ಕಾ್ಯರ್ಯರ್, 
ಕಾ್ಯಪಟನ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ.

88614 12999
98861 56688

REQUIRED
Sales Manager - 4 Yrs Experience

Sales Executives - 3 Yrs Experience.
Accountant - 5 Yrs Experience
98441 20003

Shamanur Pharma & Health Care Pvt Ltd.,
374, 4th Main Road, P.J. Extn., Davangere.

TEACHERS WANTED
For English Medium School 

Social History 
6th & 7th Grade

CBSE School Teachers 
Required. Davangere.
86602 38104

House for Rent / lease
Realestate Agent
3 BHK Furnished,

 2 BHK Semi Furnished, 
1 BHK House And Room's 

(Residencial Area's)

7892793994

ಸೆೈಟ್  ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
ರಶಿಮಾ  ಹಾಸೆಟಾಲ್  ಸುತತಿ, ಮುತತಿ 
30x30 ಮತುತಿ 30x40 

ಪೂವಕಾ- ಉತತಿರ ಮುಖ ಸೆೈಟ್  
ಬೆೇಕಾಗಿದೆ.

86181 82332

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಸೆೊೇಲಾರ್  ಪಾಲಂಟ್  ನಿವಕಾಹಣೆ 

ಮಾಡಲು ಐಟ್ಐ ಆದ 
ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಸಂಪಕಕಾ ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ
08192-261819 
99162 16666

ಶಿ್ರೇ ಆಫ್ಟಕಲ್ಸೆ 
TATA WINGER ಮಾರಾಟಕ್್ಕದೆ 

Use For - ಮಬೆೈಲ್  ಕಾ್ಯಂಟ್ನ್ , 

ಅಂಬು್ಯಲೆನ್ಸಾ  ಮಬೆೈಲ್  ಆಫಟಾಕಲ್ಸಾ  

98864 04287

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಕಾರ್  ವಾಷ್  ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಸಂಬಳ: 11,000 /-

99161 43003 
08192 261003 
99012 36525

ಬಾ್ರೆಂಡೆರ್  ಬಟೆಟ 
ಅೆಂರಡಿಯಲ್ಲೆ 

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹುಡುರರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ

98867 57688

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಬಟೆಟಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ  

ಮಾಡಲು ಸೆೇಲ್ಸಾ ಬಾಯ್ಸಾ ಮತುತಿ 
ಸೆೇಲ್ಸಾ ಗಲ್ಸಾಕಾ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.
94816 72542

ರಾಜ್ ಹೆಂಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸೆ,
ಚಾಮರಾಜಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ರಾಯಿ ಕಳೆದಿದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜೆ.ಹೆಚ್  ಪಟೆೇಲ್  ಬಡಾವಣೆ 
1ನೆೇ ಮೇನ್ , 1ನೆೇ ಕಾರಿಸ್  `ಎ' ಬಾಲಕ್ ನಲ್ಲ 
ಬಾಲಕ್  ಕಲರ್  (ಬಾಲದ ತುದಿ ಬೆಳಳಿಗಿದೆ) 

ಗಂಡು ನಾಯಿ ಮರಿ ಕಳೆದಿದೆ. 
ಯಾರಿಗಾದರೊ ಸಿಕಕೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಮಬೆೈಲ್ ಗೆ ಸಂಪಕಿಕಾಸಲು ಕೆೊೇರಲಾಗಿದೆ. 
98804 65710

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ
ಬಟೆಟಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಮಹಳೆ / ಪುರುಷರು 
ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ :
63631 97523

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ವಿದಾ್ಯನಗರ ಲಾಸ್ಟಾ  ಬಸ್  ಸಾಟಾಪ್ , 
ದೆೇವಿ ಬನಶಂಕರಿ ಲೆೇಔಟ್ ನಲ್ಲ 

80x46 East, 40x46, 40x46 
East ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ, 30x35 West, 

40x46 East 40 ಅಡಿ ರೆೊೇಡಿಗಿದೆ.  
ಐನಳಿಳ ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಏಜೆೆಂಟ್ 
99166 12110

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ 

40x60 ಪಶಿಚುಮ, 30x40 ದಕಿ್ಷಣ, 
20x60 ಪೂವಕಾ, 30x70 ಪಶಿಚುಮ- 

ದಕಿ್ಷಣ ಕಾನಕಾರ್ , ವಿದಾ್ಯನಗರ ಮದಲನೆೇ 
ಬಸ್  ಸಾಟಾಪ್ ನಲ್ಲ 40x60 ದಕಿ್ಷಣ  

ಸಾ್ವಮ ಏಜೆೆಂಟ್  ವಿದಾ್ಯನರರ
97421 44715

ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹಿೇರಾತುರಳು ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ 
ಮಾಹಿತ್ - ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟ ಮುೆಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ 
ಸಾವನಾಜನಿಕರು ಜಾಹಿೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೆೇಕಾರುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ 
ಜವಾಬಾಧಿರಿ ಯಾರುವುದಿಲಲೆ.                    -ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ಓದುರರ 
ರಮನಕೆ್ಕ

`ಸಹಕಾರ' ಎಂಬ ಪದದ ಅಥಕಾವೆೇ 
ಹಾಗೆೇ, ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಬೆೇಕಾದರೊ 
ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂಬುದಕೆಕೆ ಸಾವಿರಾರು 
ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ಜನರನು್ನ ಆರ್ಕಾಕವಾಗಿ ಸಬಲರನಾ್ನಗಿ 
ಮಾಡುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದಲೆೇ ಸಹಕಾರ 
ಚಳುವಳಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಸಣಣೆರಾಮನಗೌಡ 
ಪಾಟ್ೇಲ್ ಅವರು 1905ರಲ್ಲ ಗದಗ 
ರ್ಲೆಲಯ ಕಣಗಿನಹಾಳ ಗಾರಿಮದಲ್ಲ ಸಹಕಾರ 
ಸಂಘವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದರು.

ಮಹಾತಮಾ ಗಾಂಧಿೇರ್ ಕೊಡಾ ಸಹಕಾರ 
ಸಂಘಗಳ ಮೊಲಕ ಗಾರಿಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಆಗಬೆೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಎಲಾಲ 
ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾ್ವತಂತರಿಯಾ ನಂತರ 
ದೆೇಶದಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೆ್ಷೇತರಿಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚುನ ಒತುತಿ 
ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಆ ಮೊಲಕ ಜನರ 
ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಪೆರಿೇರಣೆ ಸಿಕಿಕೆತು. ಈ 
ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲ 2007ರಲ್ಲ ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರಿನಲ್ಲ 
ಸಂಘದ ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದಿ|| 
ಹೆಚ್.ರ್. ಗುರುಸಿದ್ದಪಪಿನವರು, ಸಂಘದ 
ಹರಿಯ ಹಾಲ್ ನಿದೆಕಾಶಕ ಬಣಕಾರ್  
ವಿರೊಪಾಕ್ಷಪಪಿನವರು, ಸಂಘದ ಹಾಲ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ. ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರರು 

ಸೆೇರಿ `ಶಿವ ವಿವಿಧೆೊೇದೆ್ಧೇಶ ಸಹಕಾರ 
ಸಂಘ'ವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದರು. ಬಡವರಿಗೆ, 
ಮಧ್ಯಮ ವಗಕಾದವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದಲೆೇ 
ಪಾರಿರಂಭಿಸಿದ ಈ  ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು, 
ಎಲಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 15 
ವಷಕಾಗಳನು್ನ ಪೂರೆೈಸುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಇದೆೇ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚುಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಘದ ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದಿ|| 
ಹೆಚ್.ರ್. ಗುರುಸಿದ್ದಪಪಿನವರು ದಾನವಾಗಿ 
ನಿೇಡಿದ್ದ ನಿವೆೇಶನದಲ್ಲ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 
ಸಂಘವು ಸುಸರ್ಜಿತ ಕಟಟಾಡ ಹೆೊಂದಿದು್ದ, 
ಸದಸ್ಯರ ಅನುಕೊಲಕಾಕೆಗಿ ಭದರಿತೆಯುಳಳಿ 
ಕೆೊಠಡಿಯಲ್ಲ ಸೆೇಫಟಾ ಲಾಕರ್ ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘದ ಎಲಾಲ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣಕಾ ಗಣಕಿೇಕರಣ 
ಮಾಡಲಾಗಿದು್ದ, ಸಾವಕಾಜನಿಕರ 
ಅನುಕೊಲಕಾಕೆಗಿ ಇ-ಸಾಟಾಂಪಿಂಗ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವನು್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

2019ರಲ್ಲ ಹೆೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲ 
ಸಂಘದ ಪರಿಥಮ ಶಾಖೆಯನು್ನ 
ಆರಂಭಿಸಿದು್ದ, ಅಲ್ಲ ಕೊಡಾ ಉತತಿಮ 
ವಹವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲನ ಶಾಖೆಗೆ 

ಸ್ವಂತ ಕಟಟಾಡ ಕಟಟಾಲು ಸದಸ್ಯರ ಆಶಯದಂತೆ 
ನಿವೆೇಶನ ಖರಿೇದಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. 
ಕುಂಬಳೂರು ನಿಟೊಟಾರು ನಡುವೆ ರ್ಲಾಲ 
ಮುಖ್ಯರಸೆತಿಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಸವೆಕಾ 
ನಂ. 101/2.3ರಲ್ಲ 2 ಎಕರೆ ಜಮಿೇನನು್ನ 

ಖರಿೇದಿಸಿದು್ದ, ವಿವಿಧ ಉದೆ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಭೊ ಪರಿವತಕಾನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಮಮಾ ಸಂಘವು ಕೆೇವಲ ವೆೈಯಕಿತಿಕ 
ಲಾಭಕಾಕೆಗಿ ಕಾಯಕಾನಿವಕಾಹಸದೆ, ಬಡವರ-
ಮಧ್ಯಮ ವಗಕಾದವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸೆೇವಾ 
ಮನೆೊೇಭಾವನೆಯಿಂದ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಸುತ್ತಿದೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಲು ಹೆಮಮಾ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ. ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ 
ಹೆೇಳಿದರು, ಈ ಉದೆ್ದೇಶದಲ್ಲ ಕುಂಬಳೂರು 
ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಘದ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ 
ಅನುಕೊಲವಾಗುವ ಮತುತಿ ಯುವಕರಿಗೆ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ಸ್ವ-
ಉದೆೊ್ಯೇಗ ತರಬೆೇತ್ ಕೆೇಂದರಿ ಹಾಗೊ ಸಣಣೆ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತುತಿ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 
ಸುಸರ್ಜಿತ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪ ನಿಮಿಕಾಸುವ 
ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಪರಿತ್ವಷಕಾ ಸಂಘದ ವಾಷ್ಕಾಕ 
ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲ ಎಸೆಸಾಸೆಸಾಲ್ಸಾ ಮತುತಿ ದಿ್ವತ್ೇಯ 
ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಯಲ್ಲ ಅತ್ೇ ಹೆಚುಚು ಅಂಕ 
ಗಳಿಸಿದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಸನಾಮಾನಿಸಿ, ಪರಿೇತಾಸಾಹಸುವ ಮೊಲಕ 
ಪರಿತ್ಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ ಮತುತಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು 
ಮರಣ ಹೆೊಂದಿದರೆ ಅವರ 

ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮರಣೆೊೇತತಿರ 
ನಿಧಿಯನು್ನ ನಿೇಡುತಾತಿ ಬಂದಿದೆ್ದೇವೆ. ಎರಡು 
ವಷಕಾ ಹೆಮಾಮಾರಿ ಕೆೊರೆೊೇನಾದಿಂದಾಗಿ ಎಲಾಲ 
ಕೆ್ಷೇತರಿಗಳಿಗೊ ಹನ್ನಡೆಯಾಗಿತುತಿ. ಈ ವಷಕಾ 
ಆ ಎಲಾಲ ಹನೆ್ನಡೆಯನು್ನ ಹಂದಿಕಿಕೆ ನಮಮಾ 
ಸಂಘವು ಇದೆೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 
31-03-2022ಕೆಕೆ 33 ಲಕ್ಷ ರೊ. ನಿವ್ವಳ 
ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ  3313 ಸದಸ್ಯರನು್ನ 
ಹೆೊಂದಿರುವ ಸಂಘವು 53 ಲಕ್ಷ ರೊ. 
ಪಾಲಧನ ಹೆೊಂದಿದು್ದ, 2.30 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ.  
ನಿಧಿಗಳನು್ನ ಮತುತಿ 7.34 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ. 
ಠೆೇವಣಿಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದಿರುತತಿದೆ. 

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 7.87 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ. ಸಾಲ-
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು  ಡಾ ಬಿ 
ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ ಹೆೇಳಿದರು 

ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆ :  ಸಂಘದ 
2021-2022 ನೆೇ ಸಾಲ್ನ ಸವಕಾ ಸದಸ್ಯರ 
ವಾಷ್ಕಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯನು್ನ ಸಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಬಿ ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ ಅವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲ ಇಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 10,30 ಕೆಕೆ 
ಪಟಟಾಣದ ವಾಸವಿ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲ 
ಹಮಿಮಾಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ 
ಕಾಯಕಾದಶಿಕಾ ರ್.ಎಂ. ನಳಿನ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಮತ್ತಷುಟ ಪ್ರರತ್ ಪಥದಲ್ಲೆ ಮಲೆೇಬೆನೂನುರಿನ ಶಿವ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘ

ಮಲೆೇಬೆನೂನುರಿನಲ್ಲೆ 
ಇೆಂದು ವಾರ್ನಾಕ 

ಮಹಾಸಭೆ

ಸಿರಿಗೆರೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು
ಶಿರಿೇ ಮದುಜಜಿಯಿನಿ ಸದ್ಧಮಕಾ ಸಿಂಹಾಸ 

ನಾಧಿೇಶ ಶಿರಿೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗೆರು ಶಿವ 
ಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾಯಕಾ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿಗಳವರ 
ಶರಿದಾ್ಧಂಜಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದು್ದ, ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 
ಗಂಟೆಗೆ ಶರಿದಾ್ಧಂಜಲ್ ಕಾಯಕಾಕರಿಮವನು್ನ ಶಿರಿೇ 
ಗುರುಶಾಂತೆೇಶ್ವರ ದಾಸೆೊೇಹ ಭವನದಲ್ಲ 
ಏಪಕಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿರಿೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗೆರು ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥಯ 
ಹರಿಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳ ಹಾಗು ನಿವೃತತಿ ನೌಕರರ ಸಮಾವೆೇಶ 
ನಡೆಯಲ್ದೆ. ರ್.ಹೆಚ್. ಯತ್ೇಶ್ ಚಂದರಿ, ಎಂ.ಎಸ್ . ದಿವಾಕರ್ , 
ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್ . ಪಾಟ್ೇಲ್ , ಟ್.ಪಿ. ಉಮೇಶ್ , ಡಾ. ಚೆೇತನ ಬಣಕಾರ, 
ಎನ್ . ರಾಜು, ಸೆೊೇಮಶೆೇಖರ್ , ರಘುವಿೇರ್, ಟ್.ಎನ್ . 
ಮಂಜುನಾಥ್  ಭಾಗವಹಸುವರು.

ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಾಯಕಾಕರಿಮದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ 
ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆ.ಎಸ್ . ಈಶ್ವರಪಪಿ, ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಮಲ್ಲಕಾಜುಕಾನ್ , 
ಮಹಾಂತೆೇಶ ಬಿೇಳಗಿ ಆಗಮಿಸುವರು.

ಕಾಯಕಾಕರಿಮದಲ್ಲ ಯುವ ಬಿರಿಗೆೇಡ್ ಸಂಸಾ್ಥಪಕರಾದ ಚಕರಿವತ್ಕಾ 
ಸೊಲ್ಬೆಲೆ `ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತ' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಉಪನಾ್ಯಸ 
ನಿೇಡುವರು.ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿ. ಎನ್ . ಲ್ಂಗಣಣೆ, ಎಲ್ .ಬಿ. 
ಭಿೇಮಾನಾಯ್ಕೆ, ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್ . ಪರಿಸಾದ್  ಆಗಮಿಸುವರು. 

ನಂತರ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಕಾಯಕಾಕರಿಮದಲ್ಲ ಗಿೇತಾ ಬತತಿದ್  
ವಚನಗಿೇತೆ, ತರಳಬಾಳು ಕಲಾ ಸಂಘ, ಸಿರಿಗೆರೆ ಶಿರಿೇ ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದುಗೆರು ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆ್ಥಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ಸಿರಿ 
ಸಂಭರಿಮ - 2022 ನೃತ್ಯ ಪರಿದಶಕಾನ ನಡೆಯುವುದು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 22 - ಸಲಂ ಬೆೊೇಡ್ಕಾ 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸಕಾಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತ್ ಯೇಜನೆಗಳ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೆೇರ ನಗದು ವಗಾಕಾವಣೆ 
ಮಾಡುವುದನು್ನ ತಡೆಯಲು ಆಗರಿಹಸಿ, ಕನಾಕಾಟಕ 
ರಾಜ್ಯ ಕಟಟಾಡ ಮತುತಿ ಇತರೆ ನಿಮಾಕಾಣ ಕಾಮಿಕಾಕರ 
ಫೆಡರೆೇಷನ್  ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲ ನಗರದ ಕಾಮಿಕಾಕ 
ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ಕಾಮಿಕಾಕರು ಇಂದು ಪರಿತ್ಭಟನೆ 
ನಡೆಸಿದರು.

ಕಾಮಿಕಾಕರ ಹೆಸರಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖರಿೇದಿ ಅಕರಿಮಗಳನು್ನ ತಡೆದು 
ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಕನಾಕಾಟಕ ಕಟಟಾಡ ಮತುತಿ 
ಇತರೆ ನಿಮಾಕಾಣ ಕಾಮಿಕಾಕರ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಡಳಿಯ 
ಕಾಯಕಾದಶಿಕಾಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ರವಾನಿಸಿ ಸೊಕತಿ ಕರಿಮ 
ಕೆೈಗೆೊಳುಳಿವಂತೆ ಕಾಮಿಕಾಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ 
ಕಾಮಿಕಾಕ ಆಯುಕತಿರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವೆೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರ್ಲಾಲ ಸಂಚಾಲಕ ಕೆ.
ಹೆಚ್. ಆನಂದರಾಜು, ಕೆೊಳಚೆ ನಿಮೊಕಾಲನಾ 
ಮಂಡಳಿ ಸೆೇರಿ ಇತರೆ ವಸತ್ ಯೇಜನೆಗಳ ಫಲಾನು 
ಭವಿಗಳನು್ನ ಕನಾಕಾಟಕ ಕಟಟಾಡ ಮತುತಿ ಇತರೆ ನಿಮಾಕಾಣ 
ಕಾಮಿಕಾಕ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನಾ್ನಗಿ 

ನೆೊೇಂದಾಯಿಸುವ ಕರಿಮ ವನು್ನ ಕೊಡಲೆೇ ಕೆೈ ಬಿಡಬೆೇಕು. 
ನೆೈಜ ಕಟಟಾಡ ನೆೊೇಂ ದಣಿಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲ 
ಕಾಮಿಕಾಕರಿದ್ದರೆ ಮಾತರಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿ ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಡಳಿಯ ನೆೊೇಂದಣಿ ಉಳಿಸಿ ಕೆೊಂಡು 
ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಕಾ ಸಲ್ಲಸಲು ಅವಕಾಶ 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದು ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.

ರೆೇಷನ್ ಕಿಟ್, ಟೊಲ್ ಕಿಟ್ , ಸುರಕಾ್ಷ ಕಿಟ್ 
ಮತುತಿ ಬೊಸಟಾರ್ ಕಿಟ್ ಖರಿೇದಿಯಲ್ಲ 
ಪಾರದಶಕಾಕತೆ ಕಾಪಾಡದೆೇ ಇರುವುದು ಹಾಗು 

ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಹಾಗೊ ಸುಪಿರಿೇಂ 
ಕೆೊೇಟ್ಕಾ ನಿದೆೇಕಾಶನ ಪಾಲ್ಸಿಲಲ. ವಸುತಿಗಳ 
ರೊಪದಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗಿರಿ ನಿೇಡುವುದನು್ನ 
ನಿಲ್ಲಸದೆೇ ವಗಾಕಾವಣೆ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂಬ ಬೆೇಡಿಕೆಗ  
ಳನು್ನ ಈಡೆೇರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. 

ಪರಿತ್ಭಟನೆಯಲ್ಲ ನೆೇತಾರಿವತ್, ಪುಷಪಿಲತಾ, 
ರೆೇಣುಕಮಮಾ ಹೆೊನೊ್ನರು ಶಿವಣಣೆ, ಬೆೇತೊರು ಜಾಕಿೇರ್, 
ಹನುಮಂತಪಪಿ, ಕಕಕೆರಗೆೊಳಳಿ ಜಬಿೇ, ಭಾನುವಳಿಳಿ 
ಇಫಾಕಾನ್ ಹಾಗು ಇತರರು ಭಾಗವಹಸಿದ್ದರು.

ವಸತ್ ಯೇಜರೆರಳ ಫಲಾನುಭವಿರಳಿಗೆ ರೆೇರ ನರದು ವಗಾನಾವಣೆ ತಡೆಗೆ ಆರ್ರಹ

ಕಟಟಡ, ಇತರೆ ನಿಮಾನಾಣ ಕಾಮನಾಕರ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ದಾವಣಗೆರೆೆ, ಸೆ.22- ಕನಾಕಾಟಕ ಅಮಚೊರ್   
ಸೆೇಪಕ್ ಟಕಾರಿ ಅಸೆೊೇಸಿಯೆೇಷನ್ ಆಶರಿಯದಲ್ಲ  ಅ.   
3  ರಿಂದ 07 ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರ್ಲೆಲಯ  ಚದರಗಿಯಲ್ಲ 
ನಡೆಯಲ್ರುವ   ಪಂದಾ್ಯವಳಿಗೆ   ಶಿರಮಗೆೊಂಡನ 

ಹಳಿಳಿಯ ಅನ್ ಮೇಲ್ ಪಬಿಲಕ್ ಸೊಕೆಲ್ ನ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಕಾಗಳಾದ   ರ್ೇವನ್ ರಾಜ್. ಎ.ಎಸ್,   ವಿಂಧಾ್ಯ 
ಹೆಚ್. ಪಾಟ್ೇಲ್ ಮತುತಿ  ಅಪೆೇಕಾ್ಷ ಕೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯ 
ತಂಡಕೆಕೆ ಆಯೆಕೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಸೆೇಪಕ್ ಟಕಾ್ರ ಪೆಂದಾ್ಯವಳಿಗೆ ಅನ್ ಮೊೇಲ್ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳ ಆಯ್ಕ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 22 - ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕೆ್ಷೇತರಿದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂವಕಾಭಾವಿ ಸಭೆಯು ರಾಜ್ಯ ಪರಿಧಾನ ಕಾಯಕಾದಶಿಕಾ 
ಹಾಗೊ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಉಸುತಿವಾರಿ ಅಫಸಾರ್ ಕೆೊಡಿಲಪೆೇಟೆ ಅವರ 
ಸಮುಮಾಖದಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ರ್ಲಾಲ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲ ಜರುಗಿತು. 

ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತರಿಗಳಲ್ಲ ಕನಿಷಠಿ ನೊರು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಕಾಗಳು ಕಣಕೆಕೆ ಇಳಿಸಲು 
ತ್ೇಮಾಕಾನಿಸಿದು್ದ, ಅದರಲ್ಲ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿ್ಷಣ ಕೆ್ಷೇತರಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತ್ ಸದಸ್ಯ ರಿಯಾಜ್ ಕಡಬು, 
ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ಲಾಲಧ್ಯಕ್ಷ ಇಸಾಮಾಯಿಲ್ ಜಬಿವುಲಾಲ, ಮಜಾಜ್  ಹುಣಸೊರು 
ನಗರ ಸಮಿತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತುತಿ ರ್ಲಾಲ ಸಮಿತ್ ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು.

ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ರಾಜ್ಯ ರಾಯಕರು ಭೆೇಟ್

ಶಿ್ರೇ ರೆೇಣುಕಾೆಂಬ  ಐಟ್ಐ 
ಕಾರಿಗನೊರು ಕಾರಿಸ್ , ಕುಕುಕೆವಾಡ. 

(ಸಕಾಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಕೆಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಾದೆ.) 
ವೃತ್್ತ : ಎಲೆಕ್ಟರಿರ್ಯನ್ , 

ವಿದಾ್ಯಹನಾತೆ : DEE, 
ಹುದೆದಾ : JTO,

ಇಚೆಛೆಯುಳಳಿವರು ಮೊಲ 
ದಾಖಲಾತ್ಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಖುದಾ್ದಗಿ ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ. 
ಡಿ. ಮಲೆಲೆೇಶಪ್ಪ ಗೌರವ ಕಾಯಕಾದಶಿಕಾಗಳು 

99805-32966

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಾರೆ

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕ್್ಕವೆ
ಸಿದ್ಧವಿೇರಪಪಿ ಬಡಾವಣೆ 

5ನೆೇ ಕಾರಿಸ್  28x40 ದಕಿ್ಷಣ 
ತೆೊೇಳಹುಣಸೆ ಸೆೈಟು 

30x50 ದಕಿ್ಷಣ 
94482 33389, 99006 69719

ಪೆೇ ಸಿಎೆಂ ಹೊೇರಾಟ ವಿಸಾ್ತರ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿರುವ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲರುವ 
ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಕಾರ ಶೆೇ 40 ರಷುಟಾ ಕಮಿೇಷನ್ ಸಕಾಕಾರ ಎಂದು ಅಭಿಯಾನವನು್ನ 
ನಮಮಾ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ 
ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು. 

ಪೆೇ ಸಿಎಂ ಪರಿಕರಣಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಸಕಾಕಾರದ 
ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯಿ್ದದಾ್ದರಲಲದೆ, ಕನಾಕಾಟಕ ಈಗ ದೆೇಶದ ಭರಿಷಾಟಾಚಾರದ 
ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದಾ್ದರೆ.

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನೆೇ ಖುದಾ್ದಗಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ 
ಜತೆ ಸೆೇರಿ ಪೆೇ ಸಿಎಂ ಭಿತ್ತಿಚಿತರಿವನು್ನ ಅಂಟ್ಸುತೆತಿೇನೆ. ಬೆೇಕಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ 
ಎಂದು ಸಕಾಕಾರಕೆಕೆ ಸವಾಲು ಎಸೆದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಕಾರದಲ್ಲ ಹೆೊಸ ಕಾನೊನು ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಕಾರ 
ಲಂಚ ತ್ನು್ನವುದು ತಪಪಿಲಲ, ಆದರೆ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವುದರ ವಿರುದ್ದ 
ಮಾತನಾಡುವುದು ತಪುಪಿ ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ನನ್ನ ಮತುತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ದ ಭಿತ್ತಿಚಿತರಿಗಳನು್ನ ಅಂಟ್ಸಿದರಲಲ 
ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮೌನವಾಗಿದಿ್ದೇರಿ? ಆ ಬಗೆಗೆ ಪಲ್ೇಸರ ಕಣುಣೆ ಯಾಕೆ 
ಕುರುಡಾಗಿತುತಿ? ಎಂದು ಪರಿಶಿ್ನಸಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಶಸಿಸಾನ ಸೊತರಿ 
ಅಪಪರಿಚಾರ, ವಿರೆೊೇಧಿಗಳ ಚಾರಿತರಿಯಾಹರಣ ಎಂದು ಆರೆೊೇಪಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹೆೊಸ ತಂತರಿಜಾಞಾನವನು್ನ 
ಬಿಜೆಪಿಯವರಷುಟಾ ದುರುಪಯೇಗ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡ ಮತೆೊತಿಂದು ರಾಜಕಿೇಯ 
ಪಕ್ಷ ಜಗತ್ತಿನಲೆಲೇ ಇಲಲ ಎಂದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸೆೊೇಷ್ಯಲ್ 
ಮಿೇಡಿಯಾಗಳಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕುತ್ಸಾತ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು, ವಿರೊಪಗೆೊಳಿಸಿದ 
ಫೇಟೆೊೇಗಳ ವಿವರ ಕೆೊಡುತೆತಿೇನೆ. ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಎಂದು ಒತಾತಿಯಿಸಿದರು.

ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲದಾ್ದಗ ಇಂತಹ ಅಪಪರಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪಲ್ೇಸರಿಗೆ 
ದೊರು ಕೆೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಲ. ಇದು ನಾನು ಅಭಿವ್ಯಕಿತಿ ಸಾ್ವತಂತರಿಯಾಕೆಕೆ ನಿೇಡಿದ ಗೌರವ 
ಎಂದರು.

ರಾಜಕಿೇಯ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯಲ್ಲ ಇಂತಹ ಆರೆೊೇಪ-ಪರಿತಾ್ಯರೆೊೇಪಗಳು 
ಸಹಜವಾದರೊ ಇದನು್ನ ಇಷೆೊಟಾಂದು ಕಿೇಳುಮಟಟಾಕೆಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಕಿೇತ್ಕಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 
ಸಲುಲತತಿದೆ ಎಂದು ದೊರಿದ ಅವರು, ಬೆೇರೆಯವರಿಗೆ ಚುಚಿಚುದಾಗ ಖುಷ್ಪಟ್ಟಾರಿ, 
ಆದರೆ ಯಾರೆೊೇ ನಿಮಗೆ ಚುಚಿಚುದ್ದಕೆಕೆ ನೆೊೇವಾಯಿತೆೇ? ಎಂದು ಪರಿಶಿ್ನಸಿದರು.

ಪರಿತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, 
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮಮಾ ಬಗೆಗೆಯೊ ಕೊ್ಯ ಆರ್ ಕೆೊೇಡ್ ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ.  
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೆೊೇದ ಸಮಯದಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಬಿಯ ಹಂದೆ ಇರುವಂತೆ 
ಫೇಟೆೊೇ ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೊರು ಕೆೊಡಲು 
ಸಾಧ್ಯವೆೇ?ಎಂದು ಪರಿಶಿ್ನಸಿದರು.

ದೆೇಶಾದ್ಯೆಂತದ ಪಿಎಫ್ಐ ಕಚೆೇರಿರಳ ಮೆೇಲೆ ದಾಳಿ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.

ಪಿ.ಎಫ್.ಐ. ಪರಿಬಲವಾಗಿರುವ ಕೆೇರಳದಲ್ಲ 22 
ಜನರನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಾಕಾಟಕ ಹಾಗೊ 
ಮಹಾರಾಷಟಾ್ಗಳಲ್ಲ ತಲಾ 20 ಜನರನು್ನ 
ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಿ.ಎಫ್.ಐ.ನ ಒಟುಟಾ 
106 ಜನರನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ರಾಷ್ಟಾ್ೇಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಎನ್.ಐ.ಎ.) 
ನೆೇತತ್ವದಲ್ಲ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲ ಜಾರಿ 

ನಿದೆೇಕಾಶನಾಲಯ ಹಾಗೊ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಲ್ೇಸ್ 
ಪಡೆಗಳೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಉಗರಿವಾದಿ ಹಣಕಾಸು, ತರಬೆೇತ್ ಶಿಬಿರಗಳ 
ಆಯೇಜನೆ ಹಾಗೊ ತ್ೇವರಿವಾದದತತಿ ಜನರನು್ನ 
ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವರ ತಾಣಗಳನು್ನ ಶೆೊೇಧಿಸಿ ಕರಿಮ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ದಾಳಿ 
ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಕೆೇಂದರಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ 
ಷಾ ಅವರು ಸಚಿವಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಜೆೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ 2 BHK ಗೌರಿಂಡ್  
ಫಲೇರ್ , ಪೂವಕಾದ ಬಾಗಿಲು 

ವಾಸುತಿ ಪರಿಕಾರದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ  
86607 37365 
99863 71175

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
TO - LET.

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

2000 sq ft, Area.
91418 75151

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿ. ರಸೆತಿಯ ಗಣೆೇಶ 

ಪೆೇಟೆಯಲ್ಲನ ಬೆೇವಿನ ಮರದ 
ಎದುರಿನ 3 ಬೆಡ್ ರೊಂ ಮನೆ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕಿಕಾಸಿ :
63621-06700

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರಿ)



ಹೃದಯ  ತುಂಬಿದ  
ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು

 ಯುವ ಜನರ ಆಶಾಕ್ರಣ, ಜನರಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ

ಸನಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾಮನೊರು ಮಲಿಲಿಕಾಜುಮಾನ್ 
ಅವರ 55ರೆೇ ಅದೂಧಿರಿ ಹುಟುಟಹಬ್ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದ ಯಶಸಿಸೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆಯ ಜನತೆರೂ, ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖೆಂಡರಿರೂ, ಕಾಯನಾಕತನಾರಿರೂ 
ಹಾರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ - ಪರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸವನಾರಿರೂ ಹೃದಯಪೂವನಾಕ ಕೃತಜಞಾತೆರಳು.

BIRTHDAY

ಎನ್. ಸುರ್ರೀಶ್ ಶಾಮನೊರು
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ನರರ ಪಾಲ್ಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಜಿ. ಪರಮರೀಶ್ವರಪ್ಪ
ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖೆಂಡರು, ಶಾಮನೂರು

ಶಾಮನೂರು, ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲ್ ಬಡಾವಣೆ,  
ಶಿವ-ಪಾವನಾತ್ ಬಡಾವಣೆ ಮತು್ತ ಹೊಸಕುೆಂದುವಾಡ 
ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖೆಂಡರು, ಕಾಯನಾಕತನಾರು, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳರ

ಆಯನಾ ಈಡಿರರ ಹಾಸೆಟಲ್ ಕಾೆಂಪೆಲೆಕ್ಸೆ ಮೊದಲರೆೇ ಮಹಡಿ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ ವಿರೊೇಬನರರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ. ಫೇನ್ : 08192 2253287

ಮಾನ್ಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆೇ,
ಈ ಸೆೊಸೆೈಟ್ಯ 2021-22ನೆೇ ಸಾಲ್ನ ಸವಕಾ ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾಸಭೆಯನು್ನ 

ದಿನಾಂಕ : 24.09.2022ನೆೇ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ  11.30ಕೆಕೆ ಡಿ. ದಾಸಪಪಿ ಸಭಾಮಂಟಪ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ಲಾಲ ಆಯಕಾ ಈಡಿಗ ಹಾಸೆಟಾಲ್ ಕಾಂಪೆಲಕ್ಸಾ  ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆತಿ ವಿನೆೊೇಬನಗರ 
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿರಿೇಯುತ ಸಿ.ವಿ. ರವಿೇಂದರಿಬಾಬುರವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ಏಪಕಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸಕಾಲಕೆಕೆ 
ಆಗಮಿಸಿ ಸಭೆಯ ಕಾಯಕಾಕಲಾಪಗಳಲ್ಲ ಪಾಲೆೊಗೆಳಳಿಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ಶಿ್ರೇ ರೆೇಣುಕಾೆಂಬ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೊೇ-ಆಪ್ ಸೊಸೆೈಟ್ ಲ್.,

ಸಹಿ/- ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ 
ಕಾಯನಾದಶಿನಾ, ಎಸ್.ಆಪ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಲ್., ದಾವಣಗೆರೆ.
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ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಗಮನಕ�್ಕ
ದಿರಾೆಂಕ : 24.09.2022ರೆೇ ಶನಿವಾರ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.30 ರೆಂಟೆಗೆ ದಾನ ರತಾನುಕರ ಚಿರಡೊೇಣಿ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಕಾವೆೇರಮ್ಮ 

ಶಿ್ರೇ ಸತ್ಯರಾರಾಯಣ ಶೆ್ರೇರ್ಠಿ ಸಭಾಭವನ, ಇ.ಡಬುಲೆಯಾ.ಎಸ್. ಕಾಲೊೇನಿ, 1ರೆೇ ಮೆೇನ್, 4ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಾ್ವಮ ದೆೇವಸಾ್ಥನದ 
ಎದುರು, ಶಿವಾಲ್ ರಸೆ್ತ, ಡಿ. ದೆೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ -06. ಇದರ ಆವರಣದಲ್ಲೆ  ನಮಮಾ ಸೆೊಸೆೈಟ್ಯ 2021-
22ನೆೇ ಸಾಲ್ನ 24ನೆೇ ಸವಕಾ ಸದಸ್ಯರ ವಾಷ್ಕಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯನು್ನ ಏಪಕಾಡಿಸಿರುತತಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೊಲಕ 
ವಾಷ್ಕಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ನೆೊೇಟ್ೇಸುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಸಿರುತತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿಳಾಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರದ/ಬದಲಾದ 
ಕಾರಣ, ನೆೊೇಟ್ೇಸುಗಳು ಸೆೊಸೆೈಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುತತಿವೆ. ವಿಳಾಸಗಳು ಸರಿಯಿಲಲದ/ಬದಲಾದ ವಿಳಾಸಗಳನು್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು 
ಸೆೊಸೆೈಟ್ಗೆ ನಿೇಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆೇಕೆಂದು, ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವ ವರದಿ ಪುಸತಿಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇಗಬೆೇಕೆಂದು 
ಕೆೊೇರಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೊ ಸೆೊಸೆೈಟ್ಯ ಬೆೈಲಾ ಪರಿಕಾರ ಸದಸ್ಯರುಗಳು :  (1)ಸದಸ್ಯರು ಹೆೊಂದಿರತಕಕೆ ಕನಿಷಟಾ ಷೆೇರು ಬಂಡವಾಳವು 
ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳು (ರೊ. 1000-00) ಆಗಿರತಕಕೆದು್ದ. (ಕಡಿಮ ಇದ್ದಲ್ಲ ಉಳಿದ ಮತತಿವನು್ನ ಭತ್ಕಾ ಮಾಡತಕಕೆದು್ದ) 
2) ಸದಸ್ಯರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೊರು ರೊಪಾಯಿಗಳಷುಟಾ (ರೊ. 2,500.00) ಕನಿಷಟಾ ಠೆೇವಣಿ ಅಥವಾ ಸಾಲವನಾ್ನದರೊ 
ಬಾ್ಯಂಕಿನಲ್ಲ ಹೆೊಂದಿರತಕಕೆದು್ದ. 3) ಸದಸ್ಯರು ತನ್ನ ಚಾಲ್ತಿ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ಯ 
ವ್ಯವಹಾರವನು್ನ ವಷಕಾದಲ್ಲ ಕನಿಷಟಾ 6 ಬಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನು್ನ ನಡೆಸಬೆೇಕಾಗಿರುತತಿದೆ.  4) ಐದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಷ್ಕಾಕ 
ಮಹಾಸಭೆಗಳ ಪೆೈಕಿ ಕನಿಷಟಾ ಎರಡು ಮಹಾಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲೆೇಬೆೇಕಾಗಿರುತತಿದೆ. 5) ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸಕಾಲದಲ್ಲ ಕಂತು ಮತುತಿ 
ಬಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಪಾವತ್ ಮಾಡದಿರುವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೊಡಲೆೇ ಪಾವತ್ಸುವಂತೆ ಕೆೊೇರಿದೆ.

ಕವಿರತನು ಕಾಳಿದಾಸ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ವ್ ಸೊಸೆೈಟ್ (ನಿ.)
ಶಿವಾಲ್ ಟಾಕ್ೇಸ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ-577 006. ಮೊ. : 97406 80677, 94485 89625

ಶಿ್ರೇ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶಿ್ರೇ ನಿರೆಂಜನ ಬಾಬು ಟ್.ಹೆಚ್.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಎಸ್. ರಮೆೇಶ್
ಕಾಯನಾದಶಿನಾ

ರಾಳೆ : ಬಸ್ ರಳ ತಾತಾ್ಕಲ್ಕ ನಿಲುರಡೆಗೆ ಆದೆೇಶ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.22- ನಾಡಿದು್ದ ದಿನಾಂಕ 24 

ರಂದು  ನಗರದ ಹೆೈಸೊಕೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲ ಪರಿತ್ಷಾಠಿಪನೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಗಣೆೇಶ ಮೊತ್ಕಾಯ ವಿಸಜಕಾನಾ 
ಮರವಣಿಗೆ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲ ಹೆಚಿಚುನ ಜನ ಸೆೇರುವ 
ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲ ಸಾವಕಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮತುತಿ 
ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕೆಕೆ ತೆೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುವ 
ಕಾರಣ ಹಾಗೊ ಕಾನೊನು ಸುವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಕಾಪಾಡುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಸಾವಕಾಜನಿಕ ಹತದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ನಾಡಿದು್ದ 
ದಿನಾಂಕ 24 ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತರಿ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿ ಮತುತಿ ಖಾಸಗಿ 
ಬಸ್ ನಿಲಾ್ದಣಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಬಸ್ ಗಳನು್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ಅಲ್ಲಂದಲೆೇ 
ವಾಪಸ್ ತೆರಳಲು ರ್ಲಾಲಧಿಕಾರಿ ಮತುತಿ ರ್ಲಾಲ 
ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಸಿ ಆದೆೇಶಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸೆತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ ಗಳು - 
ಹದಡಿ ರಸೆತಿಯಲ್ಲರುವ ಶಿರಿೇ ಮಾಗನೊರು ಬಸಪಪಿ 
ಮೈದಾನದಲ್ಲ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು 
ನಿಗಕಾಮಿಸುವುದು. ಜಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ 
ಬಸ್ ಗಳು - ಕೆ.ಆರ್.ರಸೆತಿ ಗಣೆೇಶಗುಡಿ ಪಕಕೆದಲ್ಲರುವ 
ಜಗಳೂರು ಬಸ್ ನಿಲಾ್ದಣದಲ್ಲ ನಿಲುಗಡೆ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ನಿಗಕಾಮಿಸುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತಿ 
ಸಂತೆೇಬೆನೊ್ನರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು - 
ಬಾಡಾ ಕಾರಿಸ್ ನಲ್ಲ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು 
ನಿಗಕಾಮಿಸುವುದು. ಹರಿಹರ ಮತುತಿ ಶಾಮನೊರು 
ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನು್ನ ದಾವಣಗೆರೆ 
ನಗರದ ಎಸಿಬಿ ಕಛೆೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ರಿಂಗ್ 
ರಸೆತಿಯಲ್ಲರುವ ಎರಡು ಖಾಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲ ನಿಲುಗಡೆ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ನಿಗಕಾಮಿಸಬೆೇಕೆಂದು ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನಮಾದಿನದ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು

|| ಶಿ್ರೇ ಲ್ೆಂಗೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನು ||

ಗಿೇತಾೆಂಜಲ್ ಚಿತ್ರಮೆಂದಿರದ ಪಕ್ಕ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶಿರಿರೀ ಲ್ಂಗ�ರೀಶವಾರ ದ�ರೀವಸಾಥಾನ ಸಂಘ (ರಿ.)

ಶಿ್ರೇ ಲ್ೆಂಗೆೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಾ್ವಮಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರು, 
ಸೆಂಘಟರಾ ಚತುರರು, ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದ  

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು, ಕೊಡುಗೆೈ ದಾನಿರಳೂ ಆದ 

ಶಿರಿರೀಯ್ತ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್್ಲಕಾಜ್್ವನ್ 
ಅವರಿಗೆ 55ರೆೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಹಾದಿನಾಕ ಶುಭಾಶಯರಳನುನು ಕೊೇರುತಾ್ತ,

ಶಿ್ರೇ ಲ್ೆಂಗೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಯು ಶಿ್ರೇಯುತರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಆಯುಷ್ಯ, 
ಆರೊೇರ್ಯ ಭಾರ್ಯ ಕೊಟುಟ ಇನೂನು ಹೆಚಿಚುನ ಜನಸೆೇವೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್್ತ 

ನಿೇಡಿ, ಉನನುತ ಮಟಟಕೆ್ಕ ಬೆಳೆಯಲ್ ಎೆಂದು ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ. 

ಭದಾ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಖಾನಾರೆ ನಿ.,

ಸೆಂಘದ 2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ವಾರ್ನಾಕ ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯ ರೊೇಟ್ಸ್ 
ಕಾಖಾಕಾನೆಯ 2021-22ನೆೇ ಸಾಲ್ನ 53 ನೆೇ ವಾಷ್ಕಾಕ ಸವಕಾ ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾಸಭೆಯನು್ನ ದಿನಾಂಕ 
23.9.2022ರಂದು ಶುಕರಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30 ಘಂಟೆಗೆ ಕಾಖಾಕಾನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲ ಕಾಖಾಕಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಹಾಗೊ ಮಾರ್ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶಿ್ರೇ ಹೆಚ್ .ಎಸ್ . ಶಿವಶೆಂಕರ್ ರವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಯಶಸಿ್ವಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ, 
ಸಹ/- (ಹೆಚ್ .ಅನನುಪೂಣನಾ), ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು ನಿದೆೇಕಾಶಕರು

ದೊಡದಾಬಾತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.22- ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆಯ 10 ನೆೇ ವಾಡಿಕಾನಲ್ಲ 
ಇತ್ತಿೇಚಿಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿೇ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 9 ಮನೆಗಳು 
ಬಿದಿ್ದದು್ದ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಿೇದಿಪಾಲಾದ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲ ಆ ವಾಡಿಕಾನ 
ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಕೆೇಶ್ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ್ 
ನಿೇಡಿ, ಪರಿತ್ ಮನೆಗೊ ತಮಮಾ ವೆೈಯಕಿತಿಕ ಹಣ ನಗದು ಹಾಗೊ ಒಂದು 
ತ್ಂಗಳ ಪಡಿತರ ಕೆೊಟುಟಾ ಅವರಿಗೆ ಧೆೈಯಕಾ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನು್ನ 
ಮಾಡಿದರು.  ಸಕಾಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಪರಿಹಾರ ಹಣಕೆಕೆ ವರದಿಯನೊ್ನ ಸಹ 
ಪಾಲ್ಕೆ ಆಯುಕತಿರಿಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿ 
ಕಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಟಾದಾ್ದರೆ. 

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲ ವಾಡಿಕಾನ ಮುಖಂಡರಾದ ಗಣೆೇಶಣಣೆ ತಾಳದಾರ್, 
ಸತ್ೇಶ್ ಫಲವರ್ ಸಾಟಾಲ್, ಆಶರಿಯ ಸಮಿತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೆಚ್.ಓ.ದುಗಗೆಪಪಿ, 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ನಾಮನಿದೆೇಕಾಶನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೆೊೇವಿಂದ್ ರಾಜ್, 
ಹಾಲಪಪಿ ಮಾಸಟಾರ್, ರಘು ಕರಿಗೆೇರ್, ಪರಿವಿೇಣ್ ಜಾಧವ್, ಆನಂದ್ 
ಹರೆೇಮಠ ಹಾಗೊ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸಿ್ಥತರಿದ್ದರು.

ಮಳೆಹಾನಿ : ಕುಟುೆಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಧೆೈಯನಾ 
ತುೆಂಬಿದ ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಕೆೇಶ್

  ಹಾಡು, ಬಿೇದಿ ನಾಟಕಗಳ ಮುಖೆೇನ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವ ಅದುಭುತ ಕಂಠ ಸಿರಿಯ ಮೊಲಕ 
ರ್ಲೆಲಯ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ಹರಿಯ ಕಲಾವಿದ, 
ಗಾಯಕ ವಸಂತಕುಮಾರ್  ಸಮಾರಣಾಥಕಾ ಇಂದು  
ಬೆಳಿಗೆಗೆ 11.30ಕೆಕೆ ಹರಿಹರ ಹೆೈಸೊಕೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲ 
ಇರುವ ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ ಭವನದಲ್ಲ ಭಾರತ್ೇಯ 
ಜನಕಲಾ ಸಮಿತ್ (ಇಪಾಟಾ) ದಾವಣಗೆರೆ, 

ತುಂಗಭದಾರಿ ಕಲಾ ತಂಡ ಹರಿಹರ ಹಾಗೊ ವಸಂತ್ ಆಪತಿ ಗೆಳೆಯರ 
ಸಹಯೇಗದಲ್ಲ   ಶರಿದಾ್ಧಂಜಲ್  ಕಾಯಕಾಕರಿಮ ಏಪಾಕಾಡಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ-ಬೆಳೆಸುವ, ಆರೆೊೇಗ್ಯ, ಸ್ವಚಚುತೆ, ಲಂಚ ಭರಿಷಾಟಾಚಾರ 
ನಿಮೊಕಾಲನೆ ಕುರಿತ ನೊರಾರು ಕಾಯಕಾಕರಿಮಗಳಲ್ಲ ಜಾಗೃತ್ 
ಮೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸಂತ್, ಈ ನೆಲದ ಶೆೊೇಷ್ತರ ಪರ ಧೆೊೇರಣೆಯ 
ಕಲಾವಿದನೆಂಬ ಖಾ್ಯತ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.  ರ್ಲೆಲಯ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ರ್ೇವಂತ್ಕೆಗೆ 
ಬಹು ದೆೊಡ್ಡ ಕೆೊರಗು. ಅಕ್ಷರವಾಣಿ, ಅಕ್ಷರ ದಾನದಂತಹ ಸಾಕ್ಷರತಾ 
ಆಂದೆೊೇಲನದಲ್ಲ ಭಾರತ್ಯ ಜನಕಲಾ ಸಮಿತ್ (ಇಪಾಟಾ ಕಲಾತಂಡ) 
ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಡಾ.ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟ್ೇಲ., ಐ.ಎ ಲೆೊೇಕಾಪುರ., 
ಕೆ.ಎಲ್, ಪೂಜಾರ್, ಗಾ್ಯರಂಟ್ ರಾಮಣಣೆನಂಥವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲ ಪಳಗಿದ 
ಗಟ್ಟಾಧ್ವನಿ ಕಲಾವಿದ  ಆಗಿದ್ದವರು ವಸಂತಕುಮಾರ್. 

ಹರಿಹರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಕಲಾವಿದ
ವಸೆಂತ್ ಗೆ ಶ್ರದಾಧಿೆಂಜಲ್

ಇೆಂಟರ್ ರೆಟ್ ಕರೆ ಸಹ ಟೆಲ್ಕಾೆಂ 
ವಾ್ಯಪಿ್ತಗೆ ತರಲು ಪರಿಶಿೇಲರೆ

ನವದೆಹಲ್, ಸೆ. 22 – ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಮೊಲಕ ಕರೆ 
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಹಾಗೊ ಮಸೆೇಜ್ ಆಪ್ ಗಳನೊ್ನ ಸಹ ಟೆಲ್ಕಾಂ 
ಅನುಮತ್ ವಾ್ಯಪಿತಿಗೆ ತರಲು ಕೆೇಂದರಿ ಸಕಾಕಾರ ಯೇರ್ಸುತ್ತಿದೆ. 
ಸಕಾಕಾರದ ಈ ಕರಿಮದಿಂದ ವಾಟ್ಸಾ ಆಪ್, ಝೊಮ್ ಹಾಗೊ 
ಗೊಗಲ್ ಡಿಯೇ ರಿೇತ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳು ಟೆಲ್ಕಾಂ ವಾ್ಯಪಿತಿಗೆ ಬರಲ್ವೆ. 
ಐ.ಟ್.ಟ್.ಗಳನೊ್ನ ಸಹ ದೊರಸಂಪಕಕಾ ಸೆೇವೆಗಳ ವಾ್ಯಪಿತಿಗೆ ತರಲು 
ದೊರಸಂಪಕಕಾ ಮಸೊದೆ 2022ರಲ್ಲ ಪರಿಸಾತಿಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ರಾರರಿಕರಿಗೆ ಕ್್ರೇಡಾ ಹಾರೂ ಸಾೆಂಸ್ಕಕೃತ್ಕ ಸ್ಪಧೆನಾ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.22- ವಿಶ್ವ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 

ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 25 ರಂದು 
ನಗರದ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ `ಬಿ' ಬಾಲಕ್ ನ ಬಾಪೂರ್ ಸೊಕೆಲ್ 
ಆವರಣದಲ್ಲ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿೇಡಾ ಹಾಗೊ 
ಸಾಂಸಕೆಕೃ ತ್ಕ ಸಪಿಧೆಕಾಗಳನು್ನ ಏಪಕಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ  60-69, 70-79 ಮತುತಿ 
80 ವಷಕಾ ಮೇಲಪಿಟಟಾ ಮಹಳಾ ಮತುತಿ ಪುರುಷರಿಗೆ 
ಪರಿತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಪಿಧೆಕಾಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಕಿರಿೇಡಾ 
ಸಪಿಧೆಕಾಯಲ್ಲ ನಡಿಗೆ, ರಿಂಗನು್ನ ಬಕೆಟ್ ಗೆ ಎಸೆಯುವುದು, 

ಮೊ್ಯಸಿಕಲ್ ಚೆೇಸ್ಕಾ ಹಾಗೊ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಸಪಿಧೆಕಾಯಲ್ಲ ಏಕಪಾತಾರಿ ಭಿನಯ,  ಗಾಯನ  ಸಪಿಧೆಕಾ, 
ಚಿತರಿಕಲೆ ಸಪಿಧೆಕಾಗಳಲ್ಲ ಭಾಗವಹಸಲು ಆಸಕತಿ ಹರಿಯ 
ನಾಗರಿಕರು ಎಸ್.ಗುರುಮೊತ್ಕಾ:6364282359, 
ನವಿೇನ್: 7483968224, ತ್ಪೆಪಿೇಶ್: 
9148672498, ಮಾಲತೆೇಶ್ – 6362295320 
ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೆೊೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು 
ರ್ಲಾಲ ವಿಕಲಚೆೇತನರ ಹಾಗೊ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 
ಸಬಲ್ೇಕರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಕೆ.ಕೆ. ಪರಿಕಾಶ್ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

`ರಾಜ ರಾಣಿ ರೊೇರರ್ ರಾಕೆಟ್' ಇೆಂದು ಬಿಡುರಡೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 22- ರಾಜ ರಾಣಿ 

ರೆೊೇರರ್ ರಾಕೆಟ್ ಚಿತರಿವು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 
23ರ ಶುಕರಿವಾರ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ನಿಮಾಕಾಪಕ 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಾಗರಾಜ್ ಅಜಜಿಂಪುರ 
ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, ಸಿನಿಮಾವನು್ನ ಕೆಂಪೆೇಗೌಡ ಮಾಗಡಿ 
ನಿದೆೇಕಾಶಿಸಿದು್ದ, ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲನ ನಾಲುಕೆ ಪರಿಮುಖ ಪಾತರಿಗಳ 
ಕಥಾ ಹಂದರ ಹೆೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಹೆಸರಾಂತ ಡಾ್ಯನ್ಸಾ ಕೆೊೇರಿಯೇಗಾರಿಫರ್ ಭೊಷಣ್ 
ಅವರು ಈ ಚಿತರಿದ ಮೊಲಕ ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿದು್ದ, 
ಕನ್ನಡ ಮತುತಿ ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಗಳ ಪರಿತ್ಭೆ ಮಾನ್ಯ 
ಕೊಡಾ ಈ ಚಿತರಿದ ಮೊಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೆೊರ 
ಹೆೊಮಿಮಾದಾ್ದರೆ. ನಗರದ ಗಿೇತಾಂಜಲ್ ಚಿತರಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲ 

ಪರಿತ್ದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಮತುತಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈ 
ಚಿತರಿ ಪರಿದಶಕಾನಗೆೊಳಳಿಲ್ದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆಸರಾಂತ ಅಜಜಿಂಪುರ 
ಶೆಟುರಿ ಮನೆತನದವರಾದ ಪಿ.ನಾಗರಾಜ್ 
ಅವರು ಈ ಚಿತರಿದ ಮೊಲಕ 
ನಿಮಾಕಾಪಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಶರತ್ ಮತುತಿ 
ಗಿರಿೇಶ್ ಸಹ ನಿಮಾಕಾಪಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ದಾವಣಗೆರೆಯ `ಲೆೇಖನ ಕಿರಿಯೆೇಷನ್ಸಾ' ಈ 

ಚಿತರಿವನು್ನ ನಿಮಿಕಾಸಿದದೆ.
ನಿದೆೇಕಾಶಕ ಕೆಂಪೆೇಗೌಡ ಮಾಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 

ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೊ ಪೆರಿೇಮಕಥೆಯ ಈ ಚಿತರಿದಲ್ಲ ಐದು 
ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೊ 2 ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು 
ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಚಿತರಿದ ನಾಯಕ ಭೊಷಣ್, ನಟ್ ಮಾನ್ಯ, ಸಹ 
ನಟರಾದ ಜಗದಿೇಶ್ ಇತರರು ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲದ್ದರು.

ನರರದಲ್ಲೆೆಂದು 
ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೆೇತ್

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತುತಿ ಪಶು 
ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಸೆೇವಾ ಇಲಾಖೆ 
ಯಿಂದ ಪಶು ಆಸಪಿತೆರಿ ಆವರಣದ 
ಲ್ಲರುವ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತುತಿ 
ಪಶು ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ತರಬೆೇತ್ಯಲ್ಲ 
ರೆೈತರಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೆೊೇಪನಾ 
ಚಟುವಟ್ಕೆ ಕುರಿತು ತರಬೆೇತ್ 
ಶಿಬಿರ ನಡೆಯ ಲ್ದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ 
ಇದೆೇ ದಿನಾಂಕ 23 ರವರೆಗೆ 
ಆಧುನಿಕ ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕುರಿ 
ಮತುತಿ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗೆಗೆ 
ತರಬೆೇತ್ ಕಾಯಕಾಕರಿಮದಲ್ಲ ತಲಾ 
25 ಜನರಿಗೆ ತರಬೆೇತ್ ನಿೇಡ 
ಲಾಗುತತಿದೆ. ವಿವರಕೆಕೆ ಸಂಪಕಿಕಾ 
ಸುವ ದೊ : 08192-233787.

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 22 - ತಾಲೊಲಕಿನ ಎಲಾಲ 
ಸಕಾಕಾರಿ ಕಚೆೇರಿಗಳಿಗೆ ರೆೈತರು, ಕಾಮಿಕಾಕರು, 
ಸಾವಕಾಜನಿಕರು ತಮಮಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ 
ಕಾಯಕಾಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನು್ನ 
ಅಲೆದಾಡಿಸದೆೇ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಮತುತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸ ನಿವಕಾಹಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ರ್ಲಾಲಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಸಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕಿೇತು ಮಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರದ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗೆ 
ರ್ಲಾಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿತ್ ವಾರಕೆೊಕೆಮಮಾ ತಾಲೊಲಕು 
ಕಚೆೇರಿಗೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವ ಕಾಯಕಾಕರಿಮದ 
ಹನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲ ನಗರದ ತಹಶಿೇಲಾ್ದರ್ 
ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲ ಸಾವಕಾಜನಿಕರ ಅಹವಾಲನು್ನ 
ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಷ್ಟಾ್ೇಯ ಹೆದಾ್ದರಿಗಳಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂಪ್ಸಾ 
ಕೊಡ ಕಾಣುವುದಿಲಲ. ಆದರೆ, ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರಿಗೆ 
ಹೆೊೇಗುವ ರಸೆತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಂಪ್ಸಾ  
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ 
ತುಂಬಾ ತೆೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 

ರೆೈತರೆೊಬ್ಬರು ದೊರಿದರು.
ಯಾರ ಒತತಿಡಕೊಕೆ ಮಣಿಯದೆೇ ಸವೇಕಾಚಛೆ 

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶದಂತೆ ಹಂಪ್ಸಾ  ತೆರವು 
ಗೆೊಳಿಸಿ ಎಂದು ರ್ಲಾಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೆೊೇಕೆೊೇಪ 
ಯೇಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೊಚಿಸಿದರು.

ಶೆೇರಾಪುರ ಗಾರಿಮದ ಹೆೊಸ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. 
ಕಾಲೆೊೇನಿಗೆ ಸಂಪಕಕಾ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ದೆೇವರಬೆಳಕೆರೆ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಕಟ್ಟಾರುವ 
ಮೇಲೆಸಾೇತುವೆ ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದು್ದ, ದುರಸಿತಿ 
ಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲದೆ. ಇದನು್ನ ಹೆೊಸದಾಗಿ ನಿಮಿಕಾಸಿ 
ಕೆೊಡಬೆೇಕೆಂದು ಆ ಭಾಗದ ರೆೈತರು ಕೆೇಳಿದಾಗ 
ಕೊಡಲೆೇ `ನಮಮಾ ಊರು, ನಮಮಾ ದಾರಿ' ಯೇಜನೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟಟಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ 
ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಹೆೊಸ ಸೆೇತುವೆ ನಿಮಾಕಾಣ 
ಮಾಡುವಂತೆ ರ್ಲಾಲಧಿಕಾರಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಕಾದಲ್ಲ ತಹಶಿೇಲಾ್ದರ್ ಎಂ.ಬಿ.
ಅಶ್ವತ್್ಥ, ತಾಲೊಲಕು ಆರೆೊೇಗಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಡಾ.
ಚಂದರಿಮೇಹನ್, ಪಿಡಬೊಲಯಾಡಿ ಎಇಇ 
ಶಿವಮೊತ್ಕಾ, ತೆೊೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೆೇಖಾ, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕತಿರಾದ  ಐ.
ಬಸವರಾಜ, ಸವೆೇಕಾ ಇಲಾಖೆಯ 
ವಿಜಯಪರಿಕಾಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ವಿೇರಾಚಾರಿ ಸಾವು ದುಃಖ 
ತೆಂದಿದೆ : ಡಿಸಿ ಕಾಪಶಿ

ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಕಿನ ಮಿಟಲಕಟೆಟಾ ಗಾರಿಮದ 
ಪರಿಸರ ಪೆರಿೇಮಿ ವಿೇರಾಚಾರಿ ನೆೇಣಿಗೆ 
ಶರಣಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರ 
ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರ್ಲಾಲಧಿಕಾರಿ 
ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಸಿ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.

ಮಿಟಲಕಟೆಟಾ ಗಾರಿಮದಲ್ಲರುವ ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ 
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ 
ಎಂದು ದೊರನು್ನ ನಿೇಡಿದ್ದರು. ಇದರನ್ವಯ ಆ 
ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯವನ 
ಪರವಾನಿಗೆಯನು್ನ ರದು್ದ ಮಾಡಿದೆ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, 
ಆ ನಾ್ಯಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯವನು 
ಹೆೈಕೆೊೇಟ್ಕಾನಲ್ಲ ನಮಮಾ ಆದೆೇಶದ ವಿರುದ್ಧವೆೇ 
ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ತಡೆಯನು್ನ ತಂದಿದ್ದರು ಎಂದು 
ರ್ಲಾಲಧಿಕಾರಿ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.

ಇದು ಕೆೇವಲ ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ತಡೆ 
ಮಾತರಿವಾಗಿತುತಿ. ಆದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೆೇ 
ಆದೆೇಶ ಹೆೊರಡಿಸಿಲಲ. ನಿಮಮಾ ಜೆೊತೆ ಸದಾ 
ಜೆೊತೆಗಿರುತತೆಿೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ 
ಮಾತು ಕೆೊಟ್ಟಾದೆ್ದ. ಆದರೆ, ಅವರು ದುಡುಕಿ 
ನೆೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ದುಃಖ 
ಆಗಿದೆಯೆಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಹರಿಹರ

ಅಧಿಕಾರಿರಳು ತ್ವರಿತ ಕೆಲಸ  
ಮಾಡಲು ಜಿಲಾಲೆಧಿಕಾರಿರಳ ನಿದೆೇನಾಶನ

ರಾಣೆೇಬೆನೂನುರು 
ಗಾ್ರಮಾೆಂತರ 
ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ದೆೇವರಗುಡ್ಡ, ಶಿಡಗನಾಳ, 
ಚನಾ್ನಪುರ ತಾಂಡಾ, ಗುಡುಗೊರು 
ತಾಂಡಾ, ಗುಡ್ಡದ ಆನೆ್ವೇರಿ, 
ಹುಲಲತ್ತಿ, ಕಾಕೆೊೇಳ, ಕಾಕೆೊೇಳ 
ತಾಂಡಾ ಮತುತಿ ಕಜಜಿರಿ ಗಾರಿಮಗಳ 
ಮತುತಿ ಸದರಿ ಫೇಡರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ 
ಬರುವ ಕರಿಷರ್ ಗಳ  ಮತುತಿ  
ದೆೇವರಗುಡ್ಡ, ಶಿಡಗನಾಳ,  ಕಜಜಿರಿ  
ಗುಡ್ಡದ ಆನೆ್ವೇರಿ  ಪಂಪಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ 
ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 
ರವರೆಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ಸರಬರಾಜು 
ಇರುವುದಿಲಲ.  

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 22 - ಎಸೆಸಾಸೆಸಾಂ 55ನೆೇ ಹುಟುಟಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಿ.ಬಿ. 
ರಸೆತಿಯಲ್ಲರುವ ರಮೇಶ್ ಕಾಫ ಬಾರ್ ಬಳಿ ಕೆ. ಬಸಪಪಿನವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ 
ವತ್ಯಿಂದ ವಾಯುವಿಹಾರಕೆಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾಫ ಮತುತಿ ಬೆರಿಡ್ 
ನಿೇಡುವುದರ ಮೊಲಕ 55ನೆೇ ವಷಕಾದ ಹುಟುಟಾಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಸೆಸೆಸೆಸೆೆಂ ಜನ್ಮದಿನ: 
ಉಚಿತ ಕಾಫ್, ಬೆ್ರರ್ 
ವಿತರಣೆ

ಇಂದು 
ಪ್ರಾರಂಭ
ಇಂದು 
ಪ್ರಾರಂಭ
ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಫನ್ಫರ್ಬೆಾಂಗಳೂರುಅರ್ಪಿಸುವ

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ

ನೀರೆೊಳಗಿನ ಸುರಂಗ ಮಾಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನನ 
ಅಕೆವೀರಿಯಂ ಮತುತು ಅಮೊಯೂಸ್ ಮಂಟ್  ಪಾರ್್ಗ 
Underwater Tunnel Fish Aquarium

ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಜಯಮ್ಮ ಗ�ೋರೀಪಿನಾಯ್ಕ,
 ಮಹ್ಪೌರರು,ಮಹ್ನಗರಪ್ಲಿಕೆ,ದ್ವಣಗೆರೆ.

ಅತಿಥಿಗಳು: ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತಿ್ಬಾಯಿ,ಉಪಮಹ್ಪೌರರು,ಮಹ್ನಗರಪ್ಲಿಕೆ,ದ್ವಣಗೆರೆ.

 ಶ್ರೀ ರಾಕ�ರೀಶ್ ಯಶವಂತರಾವ್  ಜಾಧವ್ , 
 ಅಧಯಕ್ಷರುನಗರಯೋಜನೆಮತುತುಅಭಿವೃದ್ಧಿಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಮಹ್ನಗರಪ್ಲಿಕೆ,ದ್ವಣಗೆರೆ.

 ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್  ಬಿ.ಜ�.ಸದಸಯರು,ಮಹ್ನಗರಪ್ಲಿಕೆ,ದ್ವಣಗೆರೆ.

 ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾವ್  ಜಾಧವ್ ,ಬಿ.ಜೆ.ರ್.ಮುಖಾಂಡರು,ದ್ವಣಗೆರೆ.

ದ್ನ್ಾಂಕ:23-09-2022ರಶುಕರಾವ್ರ,ಸಮಯ:ಸಾಂಜೆ6.10ಕೆಕೆ
ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಸ್ಥಳ: ಹೆೊಳೆಹೆೊನೊನೂರು ತೆೊೀಟ 
ಹಳೆೀ ವಾಣಿ ಹೆೊಂಡಾ ಶೆೊೀ ರೊಂ ಗ್್ರಂಡ್ , 
ಅರುಣಾ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರು, 
ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆತು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ 
ಮಧಾಯೂಹನೂ 3 ರಿಂದ ರಾತಿ್ರ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ಶನವಾರ ಮತುತು ಭಾನುವಾರ
ಮಧಾಯೂಹನೂ 12 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ವಯವಸ್ಥಾಪಕರು:ವರೀರಣ್ಣ ಸುರ�ವೆ,99005-21848

ಸುಸ್ವಾಗತ



ಅನುಷ 
ನಿದೆನಾೇಶಕರು

ಮಹದೆೇವ .ಹೆಚ್.
ನಿದೆನಾೇಶಕರು

ಡಾ|| ರಘುಕುಮಾರ್ .ಜೆ. 
ನಿದೆನಾೇಶಕರು

ಪೆ್ರೇಮ .ಆರ್.ಎೆಂ.
ನಿದೆನಾೇಶಕರು

ಪ್ರಕಾಶ್ .ಎೆಂ.
ನಿದೆನಾೇಶಕರು

ಅಮೃತ್ .ಕೆ. ಪಟೆೇಲ್
ನಿದೆನಾೇಶಕರು

ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್ .ಡಿ.
ನಿದೆನಾೇಶಕರು

ವೆೆಂಕಟೆೇಶ್ .ಡಿ.ಎೆಂ.
ನಿದೆನಾೇಶಕರು

ಸುನಿೇಲ್ .ಬಿ.ವಿ.
ನಿದೆನಾೇಶಕರು

ಮೃತು್ಯೆಂಜಯಪ್ಪ ಬಿ.
ನಿದೆನಾೇಶಕರು

ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ .ಬಿ.ಬಿ.
ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕರು

ವೃಷಭೆೇೆಂದ್ರ ಸಾ್ವಮ
ಸಿ.ಇ.ಓ.

ಎನ್.ಟ್.ಪಿ. ಶಿ್ರೇನಿತ್ಯ ಸೌಹಾದನಾ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟ್ವ್ ಲ್ಮಟೆರ್.,
ಪ್ರಧಾನ ಕಛೆೇರಿ : 26731ಎ, ಎಸ್.ಐ. ಆಕೆೇನಾರ್, ಮೊದಲರೆೇ ಮಹಡಿ, ಡೆೆಂಟಲ್ ಕಾಲೆೇಜ್ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ-577 004.

ದೋರವಾಣಿ : 08192-220588, ಮೊ. : 96638 13674

ಇೆಂದ್ರಪ್ಪ .ಹೆಚ್.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪರಮೆೇಶ್ವರಪ್ಪ .ಎ.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಿ.ಸೂ. : ಈಗಾರಲೆೇ ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆರಳನುನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ತಲುಪದೆೇ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರು  
ಇದರೆನುೇ ಆಹಾ್ವನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್.

ದಿರಾೆಂಕ : 23.09.2022
ದಾವಣಗೆರೆ.

ಆಡಳಿತ ಮೆಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ  
ಮುಖ್ಯ ಕಾಯನಾನಿವಾನಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರೆೇ, ಮೆೇಲ್ಕೆಂಡ ಸಹಕಾರಿಯ 

2021-22ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನುನು ದಿರಾೆಂಕ : 23.09.2022ರೆೇ 
ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.00 ರೆಂಟೆಗೆ ಕುವೆೆಂಪು ಕನನುಡ ಭವನ, ವಿದಾ್ಯನರರ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ 

ಇಲ್ಲೆ ಸಹಕಾರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರೇ ಇೆಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್. ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೆ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.  
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಕಾಲಕೆ್ಕ ಆರಮಸಿ, ಸಭೆಯನುನು ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿ ಕೊೇರಲಾಗಿದೆ.

09ರೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಆಹಾ್ವನ

|| ಶಿ್ರೇ ತುರಮೆಂದಿ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನನು ||

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾ್ವನ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ. ತಾ. ಕಬೂ್ರು ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ

ಪೂಜಾರ್  ಶಿ್ರೇ ಪಿ.ಎೆಂ. ಸೆಂರನಬಸಪ್ಪ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರರು 
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.

ದಿರಾೆಂಕ : 15.09.2022ರೆೇ ರುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 04.40ಕೆ್ಕ  
ನನನು ತಮ್ಮರಾದ 

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಂ. ಶವಕುಮಾರ
(ಗಾ್ರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕಬೂ್ರು)

ಲ್ೆಂಗೆೈಕ್ಯರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾೆಂತ್ಗಾಗಿ 

`ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ'ಯನುನು
ದಿರಾೆಂಕ : 23.09.2022ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10.00ಕೆ್ಕ  
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ|| ಕಬೂ್ರು ಗಾ್ರಮದ ಮೃತರ ಸ್ವರೃಹದಲ್ಲೆ 

ರೆರವೆೇರಿಸಲು ರುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶಚುಯಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ ತಾವುರಳು 
ಆರಮಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾೆಂತ್ಯನುನು ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್.

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು : ಮೃತರ ಧಮನಾಪತ್ನು ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, 
ಅಳಿಯೆಂದಿರು, ಪೂಜಾರ್ ವೆಂಶಸ್ಥರು ಮತು್ತ ಕಬೂ್ರು ಗಾ್ರಮಸ್ಥರು ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ಮತ್ರರು

ವಿ.ಸೂ. ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇರುವವರು ಇದರೆನುೇ ವೆೈಯಕ್್ತಕ ಆಹಾ್ವನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರಮಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್.

ದಿ. ಹೆಚ್.ಜಿ. ರುರುಸಿದದಾಪ್ಪ
ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು

ದಿ. ಗೌಡ್ರ ಸಿದದಾಬಸಪ್ಪ,
ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 

ಬೆಳೂಳಿಡಿ.

ಬಿ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು
ಹನಗವಾಡಿ

ದಿ. ಜಿ. ದಾ್ಯಮಣ್ಣ
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು  

(ದಿ. 23.07.2022ರವರೆಗೆ)
ಕೆೊಕಕೆನೊರು

 ಹೆಚ್.ಜಿ. ಚೆಂದ್ರಶೆೇಖರ್
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು

ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು

ಜಿ. ಆೆಂಜರೆೇಯ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಯಲವಟ್ಟಾ

ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು
ಕುಂಬಳೂರು

ಡಾ|| ಬಿ. ಚೆಂದ್ರಶೆೇಖರ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸರೊೇಜಮ್ಮ
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು

ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಬಿ.ಜಿ. ರಾರರತನು
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು

ನಿಟೊಟಾರು

ಬಿ. ಶೆೇಖರಪ್ಪ
ವಿಶೆೇಷ ಆಹಾ್ವನಿತರು

ಹೆೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ

ಎಸ್. ಸಿದೆದಾೇಶ್
ವಿಶೆೇಷ ಆಹಾ್ವನಿತರು

ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು

ಹೆಚ್. ಷಣು್ಮಖಪ್ಪ
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು
ಕುಂಬಳೂರು

ಎನ್.ಎಲ್. ಪ್ರಕಾಶ್
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು

ರ್ಗಳಿ

ಎ. ದೆೇವೆೇೆಂದ್ರಪ್ಪ
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು

ಬೆಳೂಳಿಡಿ

 ಕೆ.ಎಸ್. ರೆಂರರಾಥ್
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು

ಮಲೆೇಬೆನೊ್ನರು

ಜಿ.ಎಸ್. ರವಿಶೆಂಕರ್
ನಿದೆೇಕಾಶಕರು

ಬೆಳೂಳಿಡಿ

ಶಿವ ವಿವಿಧೊೇದೆಧಿೇಶ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘ ನಿಯಮತ
ಪ್ರಧಾನ ಕಛೆೇರಿ : ಮಲೆೇಬೆನೂನುರು. ಶಾಖೆ : ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ.

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದ ಸದಸ್ಯರುರಳು ಇದರೆನುೇ ಆಹಾ್ವನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್. 

ಸೆಂಘದ ಪ್ರರತ್ಯ ಪಕ್್ಷ ರೊೇಟ
             ವಿವರರಳು     2019-20                            2020-21 2021-22
1) ಸದಸ್ಯರು  2947 3150-00 3313
2) ಪಾಲು ಧನ 57,47,425-00 56,02,425-00 55,33,225-00
3) ನಿಧಿಗಳು 1,87,06,633-88 2,03,94,927-38 2,30,91,934-59
4) ಠೆೇವಣಿಗಳು  5,43,31,512-06 6,19,91,477-06 7,34,23,245-90
5) ಸಾಲಗಳು 5,38,30,570-00 6,18,95,290-00 7,87,41,747-00
6) ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 14,17,728-50 25,24,418-21 33,03,816-96
7) ಲಾಭಾಂಶ 6.5% 14% ಪರಿಸಾತಿವಿತ 
8) ಲೆಕಕೆ ಪರಿಶೆೊೇಧನೆ ವಗಕಾ `ಬಿ' `ಬಿ' `ಬಿ'

 

ಸವನಾ 
ಸದಸ್ಯರಿರೂ 
ಆದರದ 
ಸುಸಾ್ವರತ 
ಬಯಸುವವರು 
: ಆಡಳಿತ 
ಮೆಂಡಳಿಯ 
ಸದಸ್ಯರು

ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸೆಂಘದ 2021-2022ರೆೇ ಸಾಲ್ನ  
ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯನುನು  

ದಿರಾೆಂಕ  23.09.2022 ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ  
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10.30ಕೆ್ಕ ವಾಸವಿ ಕಲಾ್ಯಣ ಮೆಂಟಪ 

ನೆಂದಿರುಡಿ ರಸೆ್ತ, ಮಲೆೇಬೆನೂನುರಿನಲ್ಲೆ   
ಸೆಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ|| ಬಿ. ಚೆಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಅವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ 

ಸದಸ್ಯರೆಲಲೆರೂ ವೆೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಆರಮಸುವೆಂತೆ ವಿನೆಂತ್.

16ನ�ರೀ ವಾಷ್್ಗಕ ಸವ್ಗ ಸದಸ್ಯರ ಸಭ�

ಇ-ಸಾಟೆಂಪಿೆಂಗ್, 
ಸೆೇಫ್ಟ ಲಾಕರ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ
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ದ್ರೀವಗ್ರ್ ಪ್ಭಾಕರ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಆರ್. ನಾಗನಗೌಡ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಪಿ. ರಾಜ್ ಕುರಾರ್ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಕಿತೊತಿರು ಜಯಣ್ಣ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ದ್ರೀವರಮನ್ ನಾಗರಾಜ್ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶ್ರೀಮತ್ ಭಾರತ್ ವರೀರ್ರೀಶ್ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಶ್ರೀಮತ್ ಅಮೃತ ವ. ಪಾಟರೀಲ್ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಕ್. ಬಸವರಾಜ್ 
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಇ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ
ನಿದೆೇನಾಶಕರು

ಆರ್.ಎಸ್. ಶ�ೇಖರಪ್ಪ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಅಜ್ಜಂಪುರ ಎಸ್. ಮೃತು್ಯಜಂಜಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

# ಜೆ25, ವಿೇರಶೆೈವ ಕಾೆಂಪೆಲೆಕ್ಸೆ, ಈರುಳಿಳ ಮಾಕೆನಾಟ್ , ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ ಹಿೆಂಭಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002. ದೂ. : 08192-270390

ಸೆಂಸೆ್ಥಯ 2021-2022ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡರೆೇ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 23-09-2022 ನ್ರೀ ಶುಕ್ವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11-30 ರೆಂಟೆಗೆ   ಡಾ. ಸದ್ೊ್ಯರೀಜಾತ ಶವಾಚಾಯಮಾ ಮಹಾಸಾ್ವಮರೀಜಿ ಹಿರ್ರೀಮಠ,
ವಾಟರ್  ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಪಕ್ಕ, ಎೆಂ.ಸಿ.ಸಿ.`ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲೆ ಏಪನಾಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದದಾರಿೆಂದ ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಕಾಲಕೆ್ಕ ಆರಮಸಿ, ಸಭೆಯನುನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್.

22ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭ�ಯ ನ�ೋೇಟಿಸ್

(1) ಪಾ್ರಥನಾರೆ   (2) ಸಾ್ವರತ   (3) ದಿರಾೆಂಕ 31-03-2022ಕೆ್ಕ ಅೆಂತ್ಯವಾರುವ ವಾರ್ನಾಕ ಲಾಭ-ನಷಟ ಮತು್ತ ಅಢಾವೆ ಪತ್್ರಕೆ ಪರಿಶಿೇಲರೆ ಮತು್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೊೇಧಕರ ವರದಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸುವುದು.  
(4) 2022-23ರೆೇ ಸಾಲ್ನ ಬಡೆಜೆಟ್  ಮೆಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು.   (5) ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೆೇರೆಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಇತರೆ ವಿಷಯರಳು.    (6) ವೆಂದರಾಪನಾಣೆ

ಸಭೆಯ ಕಾಯನಾಕಲಾಪರಳು

ಅಜ್ಜಂಪುರ ಎಸ್. ಮೃತು್ಯಜಂಜಯ,  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್.ಎಸ್. ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ವೀರಶ�ೈವ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕ�ೋೀ-ಆಪರ�ೀಟಿವ್  ಸ�ೋಸ�ೈಟಿ ಲಿಮಿಟ�ಡ್ 

ವಿಶೆೇಷ ಸೂಚರೆ : ನಮ್ಮ ಸೊಸೆೈಟ್ಯ ವಾರ್ನಾಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿರಾೆಂಕ 23.09.2022ರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಕಚೆೇರಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹರಿಕಾರ

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಮಲಿಲಿಕಾಜುಮಾನ್ 

ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯರಳು.

ಗೌಡು್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ
ಧಮನಾದಶಿನಾರಳು, ನರರದೆೇವತೆ  

ಶಿ್ರೇ ದುಗಾನಾೆಂಬಿಕಾ ದೆೇವಸಾ್ಥನ ಸಮತ್ ಟ್ರಸ್ಟ 
ಚೆೇರ್ ಮನ್ , ಭಾರತ್ೇಯ ರೆರ್ ಕಾ್ರಸ್ ,


