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

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 24- ಎಲೆಲೆಲ್ಲೆ ಕೆೇಸರಿ ಮಯ, 
ಬೃಹತ್ ಡಿ.ಜೆ.ಗಳ ಸದ್ದಿಗೆ ಯುವ ಪಡೆಯ ಭರ್ಜರಿ 
ಕುಣಿತ, ರಾರಾಜಿಸಿದ ಕೆೇಸರಿ ಬಾವುಟ, ಗಣಪತಿ ಬಪಾಪಾ 
ಮೇರಿಯಾ ಘೆ್ೇಷಣೆ... ಹೇಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಶೆ್ೇಭಾ 
ಯಾತೆರೆಯ ಮ್ಲಕ ಶನಿವಾರ ಹಿಂದ್ 
ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೆೇಳಲಾಯಿತು.

ನಗರದ ಹೆೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೆ  ಹಿಂದ್ 

ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟರೆಸ್ಟ್ ಪರೆತಿಷಾಠಾಪಿಸಿದದಿ  ವಿನಾಯಕನ 
ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೆ  ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ, 
ಜಿಲೆಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗ್ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ್ನ 
ಜಿಲೆಲೆಗಳ್ಿಂದಲ್ ಬಿಂದ್ದದಿ ಲಕಾಷಿಂತರ ರನ ಸೆೇರಿದದಿರು.  

ಶೆ್ೇಭಾಯಾತೆರೆ ಆರಿಂಭ ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 10.30ಕೆಕೂ 
ನಿಗದ್ಯಾಗಿತು್ತ.  ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 9 ಗಿಂಟೆ ವೆೇಳೆಗಾಗಲೆೇ 
ಹೆೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದತ್ತ ರನ 

ಹೆಂದೂ ರಣಪತ್ಗೆ ಅದೂಧೂರಿ ವಿದಾಯ

ಅದೂಧೂರಿ ಶೊೇಭಾ 
ಯಾತೆ್ರಗೆ ಚಾಲರೆ 
ನೇಡಿದ ಶಾಸಕ 
ರವಿೇೆಂದ್ರರಾಥ್ 

ಬೃಹತ್ ಡಿಜೆ ಸದಿದಿಗೆ 
ಹುಚೆಚೆದುದಿ ಕುಣಿದ 
ಯುವ ಪಡೆ

ಯುವತ್ಯರಿಗೆ 
ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಡಿಜೆ

ಸಿರಿಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ 24 - ರೆೈತರ ಆಸಿ್ತ ಹಾಗ್ ಹೆ್ಲ 
ರಪಿ್ತ ಮಾಡಿಕೆ್ಳುಳಿವುದನುನು ಸಿಂಪೂಣ್ಜವಾಗಿ ತಡೆ 
ಯಲು ಕಾನ್ನಿಗ ೆತಿದುದಿಪಡಿ ತರುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ 
ಮಿಂತಿರೆ ಬಸವರಾರ ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಘೆ್ೇಷಿಸಿದಾದಿರ.ೆ

ತರಳಬಾಳು ಹರಿಯ ರಗದುಗೆರು ಶರೆೇ ಶವ 
ಕುಮಾರ ಸಾವಾಮೇಜಿ ಅವರ ಶರೆದಾಧೂಿಂರಲ್ ಕಾಯ್ಜ 
ಕರೆಮದಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ 
ಅವರು ಈ ಘೆ್ೇಷಣ ೆಮಾಡಿದಾದಿರ.ೆ

ಈ ವಷ್ಜ ಉತ್ತಮ ಮಳಯೆಾಗಿ ಕರೆ ೆ- ಕಟೆಟ್ಗಳು 
ತುಿಂಬಿವ.ೆ ಮುಿಂದ್ನ ಮ್ರು ವಷ್ಜಗಳವರಗೆೆ 
ನಿೇರಿನ ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗದು. ಆದರ,ೆ ಅತಿವೃಷಿಟ್ಯಿಿಂದ 
ರೆೈತರು ಸಿಂಕಷಟ್ಕೆಕೂ ಸಿಲುಕಿದಾದಿರ.ೆ 3 ಲಕಷ ರ್.ಗಳ 
ವರಗೆ ೆಬಡಿಡಿ ರಹತ ಸಾಲ ಕೆ್ಟಟ್ರ್ ರೆೈತರ ಸಮಸೆ್ಯ 
ಬಗಹೆರಿಯುತಿ್ತಲಲೆ ಎಿಂದು ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಹೆೇಳ್ದರು.

ಹಣಕಾಸು ಸಿಂಸೆಥೆಗಳು ಹಾಗ್ ಬಾ್ಯಿಂಕುಗಳು 
ರೆೈತರ ರಮೇನು ರಪಿ್ತ ಮಾಡುವುದನುನು ಹಾಗ್ 
ನೆ್ೇಟಿಸ್ ಕಳ್ಸುವುದನುನು ಸಿಂಪೂಣ್ಜ ನಿಷೆೇಧಿಸ 
ಲಾಗುವುದು. ರೆೈತರು ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು 
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಾಸಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ಹೆೇಳ್ದರು.

ರೆೈತರ ರಮೇನು ರಪಿ್ತ ಸಮಸೆ್ಯ ಬಗೆಗೆ ತರಳಬಾಳು 
ರಗದುಗೆರು ಡಾ. ಶರೆೇ ಶವಮ್ತಿ್ಜ 

ಹೊಲ ಜಪ್್ತಗೆ ಪೂಣನಾ ತಡೆ
ಕಾನೂನಗೆ ತ್ದುದಿಪಡಿ ತರುವುದಾಗಿ ಬೊಮಾಮಾಯಿ ಘೊೇಷಣೆ

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮ ಸಮಾರಿಂಭ ಎಿಂದರೆ 
ಅಲ್ಲೆನ ಕರೆಗೆಳ್ಗ ೆ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇರನೆ 
ಜಾರಿಗ ೆ ತರುವುದು ಎಿಂಬುದು ಮನದಟಾಟ್ಗಿದ.ೆ 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, 2023ರಲ್ಲೆ ಕೆ್ಟ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆಲ್ರುವ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇರನಗೆೆ 

ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ ಬಸವರಾರ ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಅವರು 
ಮುಿಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕರೆಮ ತಗೆದೆುಕೆ್ಳಳಿ 
ಬೆೇಕಿೆಂದು ತರಳಬಾಳು ರಗದುಗೆರು ಡಾ. ಶರೆೇ 
ಶವಮ್ತಿ್ಜ ಶವಾಚಾಯ್ಜ ಸಾವಾಮೇಜಿ ಅವರು 
ಬೆೇಡಿಕ ೆಮುಿಂದ್ಟಿಟ್ದಾದಿರ.ೆ

ಚುರಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೊಟೂಟರು ಏತ 
ನೇರಾವರಿ ಘೊೇಷಿಸಿ: ತರಳಬಾಳು ಶಿ್ರೇ

ನೇವು ನಮಮಾನ್ನರಲ್ ಇೆಂದಿಗೆ ಹದಿರೆೆಂಟು ವಷನಾರಳು ಕಳೆದವು. 
ಸದಾ ನಮಮಾ ಸಮಾರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ,

ಪತ್್ನ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯೆಂದಿರು, ಸೊಸೆಯೆಂದಿರು, 
ವೊಮಮಾಕ್ಕಳು ಹಾರೂ ಅಪಾರ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು. 

ದಾವಣಗೆರೆ.

ಚಿರಸಮಾರಣೆ

ದಿ|| ದೊರ್ಗಳಿಳ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನಪ್ಪ

ದಸರ ಹಾರೂ ದಿೇಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬರಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆಯ ಹೆ್ಸ ಮನೆ ನಿಮ್ಜಸುತಿ್ತರುವ ಮಾಲ್ೇಕರು/ಗಾರೆಹಕರಿಗೆ 
ಬೆೆಂರಳೂರಿನ ಪ್ರತ್ಷಿಠಿತ ಕೆಂಪನ Power Tek Solar Systems 

ಇವರ ವತಿಯಿಿಂದ ಸೆ್ೇಲಾರ್  ವಾಟರ್  ಹಟರ್ ಗಳ MRP ಮೇಲೆ 
25% ಧಮಾಕಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 

ಅಧಿಕೃತ ದಾಸಾ್ತನುದಾರರು : SUN SHINE ENTERPRISES
# 2035/64, 13ರೆೇ ಕಾ್ರಸ್ , ಆೆಂಜರೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇನ್ : 70269 70535, 95914 25258

ಚಿರಸಮಾರಣೆ

ದಿ||  ನಲೂಲೆರು ನರಹರಿ ಸುಬಾ್ರಯ ರೆೇವಣಕರ್
ಜನನ : 19.07.1907 ಮರಣ : 16.10.1982

ನೇವು ನಮಮಾನ್ನರಲ್ ಇೆಂದಿಗೆ 40 ವಷನಾರಳಾದವು. ಸದಾ ನಮಮಾ ಸಮಾರಣೆಯಲ್ಲೆ, 
ನೇವು ಹಾಕಿಕೊಟಟ ಮಾರನಾದರನಾನದಲ್ಲೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್್ತದೆದಿೇವೆ.

ನಲೂಲೆರು ಬಿ.ಎನ್. ರಾರರಾಜ್  ನರಹರಿ ರೆೇವಣಕರ್ 
ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರರು, ಸಹೊೇದರಿಯರು, ಅಳಿಯೆಂದಿರು,

ಸೊಸೆಯೆಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು
ಹಾರೂ ನಲೂಲೆರು ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾದವರು.

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಾಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತುತು ಲಕಿಷ್ಮಿ ಠ�ೇವಣಿ ಸಾಂರ್ರಹಕ್ರರು ಹ್ರೂ ನಿವೃತತು ನೌಕರರು

ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಆರಾಧ್ಯಮಠ್  
ಪ್ಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಲ್ರೀಶ್ 
ಉಪ ಪ್ಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ಅಂದನೂರು ಮುಪ್ಪಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಶ್ರೀ ಕೂರೀಗುಂಡಿ ಬಕ್ರೀಶಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

✦ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ   ✦ ಶ್ರೀ ಪಲಾ್ಗಟ್ಟಿ ಶವಾನಂದಪ್ಪ   ✦ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಚಂದ್ಶರೀಖರ್    
✦ ಶ್ರೀ ಟ್.ಎಸ್. ಜಯರುದ್ರೀಶ್ , ವ್ಯವಸಾಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು   ✦ ಶ್ರೀ ದರೀವರಮನೆ ಶವಕುಮಾರ್ , ವ್ಯವಸಾಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು 

✦ ಶ್ರೀ ಅಜ್ಂಪುರ ಶಟು್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್  ✦ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರರೀಖಾ ಎಂ. ಚಿಗಟೆೇರೀರಿ  ✦ ಶ್ರೀ ಕಂಚಿಕರೀರಿ ಮಹರೀಶ್ , ವ್ಯವಸಾಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು  
✦ ಶ್ರೀ ನಲೂ್ರು ಎಸ್. ರಾಘವರೀಂದ್   ✦ ಶ್ರೀ ಇ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ   ✦ ಶ್ರೀ ವಿ. ವಿಕ್ಮ್    ✦ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ಆರ್. ಅಚ್ಚನ

✦ ಶ್ರೀ ಮುಂಡಾಸ್  ವಿರೀರರೀಂದ್ 
    ಚಾಟ್ಚರ್್ಚ  ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ 

✦ ಶ್ರೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  
    ಚಾಟ್ಚರ್್ಚ  ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ 

✦ ಶ್ರೀ ಮಲ್್ಕಾಜು್ಚನ ಕಣವಿ 
   ವಕರೀಲರು

✦ ಶ್ರೀ ಜಂಬಗಿ ರಾಧರೀಶ್ 
    ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಗಾರರು

✦ ಶ್ರೀ ಕ. ಕೂಟೆ್ರೀಶ್ 
    ಸಾಫ್ಟಿ ವರೀರ್  ಇಂಜಿನಿಯರ್ 

ವೃತಿತಿಪರ ನಿದರೀ್ಚಶಕರು : ವ್ಯವಸಾಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು  :

ನಿದರೀ್ಚಶಕರುಗಳು :

ಪ್ರಧ್ನ ಕಚ�ೇರಿ : ಪೇಸ್ಟ್  ಬ್ಕ್ಸ್  ನಾಂ. 217, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ�ತು, ದ್ವಣಗ�ರ�.

ನಮಮಾ ಬಾ್ಯೆಂಕಿನ ನವೃತ್ತ ಕಾಯನಾದಶಿನಾರಳೂ, 
ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಟಟಣ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯೆಂಕುರಳ ಒಕೂ್ಕಟದ 

ಸಾಥಾಪರೆಯ ರೂವಾರಿರಳೂ ಆಗಿದದಿ

ಶ್ರೇ ಎ.ಎಾಂ. ಪ್ರಭುದ�ೇವ್ 
ಅವರು ದಿರಾೆಂಕ 24.09.2022ರೆಂದು ನಧನರಾಗಿದುದಿ,  

ಶಿ್ರೇಯುತರಿಗೆ ಭಾವಪೂಣನಾ ರ್ರದಾಧೂೆಂಜಲ್.
ಮೃತರ ಆತಮಾಕೆ್ಕ ಶಾೆಂತ್ ಸಿರಲ್ ಹಾರೂ ಅವರ ಅರಲ್ಕೆಯ  

ದುಃಖ ಭರಿಸುವ  ರಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವರ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾದವರಿಗೆ  
ಕರುಣಿಸಲ್ ಎೆಂದು ಭರವೆಂತನಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಭ್ವಪೂಣ್ಗ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಎ.ಎಂ. ಪ್ರಭುದ�ೇವ್ ನಿಧನ

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾ
ಪುತ್ರ-ಸೊಸೆ  :  ನವಿೇನ್ ಪ್. ಪಾಟೇಲ್  ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಉಷಾ ನವಿೇನ್ ಪಾಟೇಲ್
ಮೊಮಮಾರ :  ನತ್ನ್ ಎನ್. ಪಾಟೇಲ್ 
ಪುತ್್ರಯರು  :  ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಾಜೆೇರ್ವರಿ ಆರ್. ಎಲ್ಗಾರ್ ,  ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಾೆಂತಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ 
ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ಮಿತ್ರರು, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೊ. : 98450 57182, 98450 01265

ದಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬನಾನ್ ಕೊೇ-ಆಪರೆೇಟವ್  
ಬಾ್ಯೆಂಕಿನ ನವೃತ್ತ ಕಾಯನಾದಶಿನಾರಳೂ, 
ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಟಟಣ ಸಹಕಾರ ಬಾ್ಯೆಂಕುರಳ 
ಒಕೂ್ಕಟದ ಸಾಥಾಪರೆಯ ರೂವಾರಿರಳೂ ಆಗಿದದಿ 

ಶಿ್ರೇ ಎ.ಎೆಂ. ಪ್ರಭುದೆೇವ್  ಅವರು 

ದಿರಾೆಂಕ 24.09.2022ರ ರನವಾರ 
ಸೆಂಜೆ 6.30 ಕೆ್ಕ ಬೆೆಂರಳೂರಿನಲ್ಲೆ  
ನಧನರಾದರೆೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ.  
ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 90 ವಷನಾ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ. 
ಮೃತರು ಓವನಾ ಪುತ್ರ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್್ರಯರು,  
ಸೊಸೆ, ಅಳಿಯೆಂದಿರು, ಸಹೊೇದರ-
ಸಹೊೇದರಿಯರು, ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮೊಮಮಾಕ್ಕಳು 
ಹಾರೂ ಅಪಾರ ಬೆಂಧು-ಬಳರವನು್ನ ಅರಲ್ದಾದಿರೆ. 

ದಿ|| ಪ್ರಭುದೆೇವ್  ಅವರ ಪಾರ್ನಾವ ರರಿೇರವನು್ನ ದಿರಾೆಂಕ 26.09.2022ರ ಸೊೇಮವಾರ 
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 8 ರೆಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮರೆ ನೆಂ. 199, 3ರೆೇ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತ, ಶಿ್ರೇ ಎಸ್. ನಜಲ್ೆಂರಪ್ಪ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆರುವ ನವಾಸದಲ್ಲೆ ಸಾವನಾಜನಕರ ಅೆಂತ್ಮ ದರನಾನಕೆ್ಕ ಇರಿಸಲಾರುವುದು.

ನೆಂತರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11 ರೆಂಟೆಗೆ ಶಾಮನೂರಿನ ವಿೇರಶೆೈವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ 
ಮೃತರ ಅೆಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ರೆರವೆೇರಿಸಲಾರುವುದು.

ಡೆಹಾರೆಡ್ನ್ , ಸೆ. 24-ರೆಸಾರ್್ಜ ಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದದಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೆ್ತೆ 
ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಕಿರೆಯ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದದಿಕೆಕೂ ರೆಸಾರ್್ಜ ನ ಸಾವಾಗತಗಾತಿ್ಜ 
ಅಿಂಕಿತಾ ಭಿಂಡಾರಿ ಎಿಂಬ ಯುವತಿ ಕೆ್ಲೆಗಿೇಡಾಗಿದಾದಿಳೆ ಎಿಂದು ಉತ್ತರಾ 

ಖಿಂಡದ ಪೊಲ್ೇಸ್  ಮಹಾನಿದೆೇ್ಜಶಕ 
ಅಶೆ್ೇಕ್  ಕುಮಾರ್  ತಿಳ್ಸಿದಾದಿರೆ.

ಈ ಸಿಂಬಿಂಧ ವನಿಂತರ ರೆಸಾರ್್ಜ ನ 
ಮಾಲ್ೇಕ ಪುಲ್ಕೂತ್  ಆಯ್ಜ, ಮಾ್ಯನೆೇರರ್  
ಸೌರಭ್  ಭಾಸಕೂರ್  ಮತು್ತ ರೆಸಾರ್್ಜ ನ 
ಉದೆ್್ಯೇಗಿ ಅಿಂಕಿತ್  ಗುಪಾ್ತ ಎಿಂಬುವವರನುನು 
ಪೊಲ್ೇಸರು ಶುಕರೆವಾರ ಬಿಂಧಿಸಿದಾದಿರೆ. 

ಮ್ವರನ್ನು 14 ದ್ನಗಳ ಕಾಲ ನಾ್ಯಯಾಿಂಗ ಬಿಂಧನಕೆಕೂ ಒಪಿಪಾಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪರೆಮುಖ ಆರೆ್ೇಪಿ ಪುಲ್ಕೂತ್ , ಉತ್ತರಾಖಿಂಡ ರಾರ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹರಿಯ 
ಮುಖಿಂಡ ವಿನೆ್ೇದ್  ಆಯ್ಜ ಅವರ ಮಗ.

ರಿಷಿಕೆೇಶ ಸಮೇಪದ ಚಿೇಲಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲೆ 19 ವಷ್ಜದ ಅಿಂಕಿತಾ 
ಮೃತದೆೇಹ ಶನಿವಾರ ಪತೆ್ತಯಾಗಿದುದಿ, ಎಸ್ ಡಿಆರ್ ಎಫ್  ಸಿಬ್ಿಂದ್ ಅದನುನು 
ಹೆ್ರತೆಗೆದ್ದಾದಿರೆ. ಸೆಪೆಟ್ಿಂಬರ್  18ರಿಂದು ತನನು ಸೆನುೇಹತರೆ್ಬ್ರಿಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಿದದಿ ಅಿಂಕಿತಾ, ರೆಸಾರ್್ಜ ಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳ್ಗೆ ‘ವಿಶೆೇಷ ಸೆೇವೆ’ 
ನಿೇಡುವಿಂತೆ ಪುಲ್ಕೂತ್  ಹಾಗ್ ರೆಸಾರ್್ಜ ನ ಮಾ್ಯನೆೇರರ್  

ರೆಸಾರ್ನಾ ನಲ್ಲೆ ‘ವಿಶೆೇಷ ಸೆೇವೆ’ಗೆ 
ನರಾಕರಿಸಿದ ಯುವತ್ಯ ಹತೆ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 24- 
ಕೆೇಿಂದರೆ ಪುರಸಕೂಕೃತ ರಾಷಿಟ್್ೇಯ 
ಆರೆ್ೇಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಯೇರನೆ 
ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ನಗರದಲ್ಲೆ 
50 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಯ್ಜದ 20 
ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ವೆಚ್ಚದ ಮಹಳಾ 
ಮತು್ತ ಮಕಕೂಳ ಆಸಪಾತೆರೆ ಮಿಂರ್ 
ರಾಗಿದೆ ಎಿಂದು 

ಉತ್ತರಾಖೆಂಡದ 
ಬಿಜೆಪ್ 
ಮುಖೆಂಡನ 
ಮರನ ಬೆಂಧನ

ಹರಿಹರಕೆ್ಕ 
ಮಹಳಾ-ಮಕ್ಕಳ 
ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಮೆಂಜೂರು

(4ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 25, 20222

ಭಾವಪೂಣನಾ ರ್ರದಾಧೂೆಂಜಲ್
ದ್ನಾಿಂಕ 20.9.2022ರ 
ಮಿಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾದ

ಶಿ್ರೇ ಬಾಳೆಹೊಲದ 
ಆರ್ .ಶಿವಕುಮಾರ್ 

ಇವರಿಗೆ ಭಾವಪೂಣ್ಜ ಶರೆದಾಧೂಿಂರಲ್. 
ಮೃತರ ಆತಮಾಕೆಕೂ ಚಿರಶಾಿಂತಿ ಸಿಗಲೆಿಂದು 
ಹಾಗ್ ಅವರ ಅಗಲ್ಕೆೆಯ ದುಃಖ 

ಭರಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನುನು ಅವರ ಕುಟುಿಂಬ 
ವಗ್ಜಕೆಕೂ ದಯಪಾಲ್ಸಲೆಿಂದು ಭಗವಿಂತನಲ್ಲೆ ಪಾರೆಥಿ್ಜಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಬಾಳೆಹೊಲದ ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿಶಾಲ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇ ರೆೇವಣಸಿದದಿಪ್ಪ 
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು (ಸಿದದಿಣ್ಣ) ಅಕಿ್ಕ ವತನಾಕರ ಸೆಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಬಾಳೆಹೊಲದ ಟೆ್ರೇಡಸ್ನಾ ಚೌಕಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಬಾಳೆಹೊಲದ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪವಿತ್ರ ಶಿ್ರೇ ಆನೆಂದ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ವತನಾಕರು.

ಬಾಳೆಹೊಲದ ವೆಂರಸಥಾರು ರಾೆಂಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಕರೆೇಶಿವಪಳರ ವೆಂರಸಥಾರು, ತೆಲಗಿ ವೆಂರಸಥಾರು, ದಾವಣಗೆರೆ

ಸಾವನಾಜನಕ ಪ್ರಕಟಣೆ
ನನನು ಕಕಿಷದಾರರುಗಳಾದ 1) ಶರೆೇಮತಿ ಪಾವ್ಜತಮಮಾ ಕೆ್ೇಿಂ ಲೆೇರ್  ಗಣೆೇಶಪಪಾ, 2) ಶರೆೇ ದೆ್ಡಡಿಪಪಾ ಬಿನ್ ಲೆೇರ್ ಗಣೆೇಶಪಪಾ  

3) ಮಿಂರಪಪಾ ಬಿನ್ ಲೆೇರ್  ಗಣೆೇಶಪಪಾ, 4) ಧಮೇ್ಜಶಪಪಾ ಲೆೇರ್  ಗಣೆೇಶಪಪಾ, ವಾಸ : ಹಳೆೇಕುಿಂದುವಾಡ ಗಾರೆಮ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೆಕು, 
ಜಿಲಲೆೆ ಇವರುಗಳು ನಿೇಡಿದ ಮಾಹತಿ ಹಾಗ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾವ್ಜರನಿಕ ತಿಳುವಳ್ಕೆ ಪರೆಕಟಣೆ ಏನೆಿಂದರೆ :

ಮೇಲಕೂಿಂಡ ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರಾದ ಶರೆೇಮತಿ ಪಾವ್ಜತಮಮಾನವರ ಗಿಂಡ ಮತು್ತ ದೆ್ಡಡಿಪಪಾ, ಮಿಂರಪಪಾ, ಧಮೇ್ಜಶಪಪಾನವರ 
ತಿಂದೆಯವರಾದ, ದ್ವಗಿಂತ ಗಣೆೇಶಪಪಾನವರು ಈ ಹಿಂದೆ ದ್ನಾಿಂಕ : 2.6.2003 ರಿಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೆಕು ಹಳೆೇಬಾತಿ ಗಾರೆಮದ 
ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬಾರಿಕರ ಶರೆೇಮತಿ ಮಿಂರಮಮಾ ಕೆ್ೇಿಂ. ಬಸವರಾರಪಪಾ ಮತು್ತ ಅವರುಗಳ ಮಕಕೂಳಾದ ಭಾಗ್ಯಲಕಿಷಮಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ, 
ನೆೇತಾರೆವತಿ, ವಿದಾ್ಯಶರೆೇ, ವಿಶವಾನಾರ ಮತು್ತ ಅಭಿಷೆೇಕ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೆಕು ಹಳೆೇಬಾತಿ ಗಾರೆಮದ ರಿ.ಸ.ನಿಂ. 35/
ಪಿ4 ರಲ್ಲೆ 2 ಎಕರೆ 20 ಗುಿಂಟೆ ರಮೇನು ಇದಕೆಕೂ ಚಕುಕೂಬಿಂದ್ : ಪೂವ್ಜಕೆಕೂ : ರವಿಕುಮಾರವರ ರಮೇನು, ಪಶ್ಚಮಕೆಕೂ ; ಮಿಂರಪಪಾ, 
ಧಮೇ್ಜಶಪಪಾನವರ ರಮೇನು, ಉತ್ತರಕೆಕೂ : ಅಗಸರ ಚಿಂದರೆಪಪಾನವರ ರಮೇನು ಹಾಲ್ ಈಗ ದೆ್ಡಡಿಪಪಾನವರ ರಮೇನು ದಕಿಷಣಕೆಕೂ : 
ಉಪಾಪಾರ ಹನುಮಿಂತಪಪಾನವರ ರಮೇನು.

ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆರುವ ರಮೇನನುನು ರ್. 1,67,500-00ಗಳ ಶುದಧೂ ಕರೆಯಕೆಕೂ ಪಡೆದುಕೆ್ಿಂಡಾಗಿನಿಿಂದ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಿಂದಲ್, 
ಯಾವ ರಿೇತಿಯಿಿಂದಲ್ ತೆ್ಿಂದರೆ, ಅಡೆತಡೆ ಇಲಲೆದೆೇ ಸಾವಾಧಿೇನಾನುಭವದಲ್ಲೆದುದಿಕೆ್ಿಂಡು ಅನುಭವಿಸಿಕೆ್ಿಂಡು ಬಿಂದ್ರುತಾ್ತರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇಲಕೂಿಂಡ ಶರೆೇಮತಿ ಮಿಂರಮಮಾ ಕೆ್ೇಿಂ ಬಸವರಾರಪಪಾ ಮತು್ತ ಅವರುಗಳ ಮಕಕೂಳಾದ ಭಾಗ್ಯಲಕಿಷಮಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ, 
ನೆೇತಾರೆವತಿ, ವಿದಾ್ಯಶರೆೇ, ವಿಶವಾನಾರ ಮತು್ತ ಅಭಿಷೆೇಕ್ ರವರ ತಿಂದೆ ಬಸವರಾರಪಪಾನವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪರೆಧಾನ ಸಿವಿಲ್ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲೆನ (ಹರಿಯ ವಿಭಾಗ) ಅಮಲಾದಿರಿ ಪರೆಕರಣ ನಿಂ. 145/1992ರಲ್ಲೆ ದ್ನಾಿಂಕ : 29.06.1998 ರಿಂದು 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಹರಾರು ಪರೆಕಿರೆಯಯಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಸಿ, ಖರಿೇದ್ ಮಾಡಿದ 7 ಎಕರೆ ರಮೇನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಕೂಿಂಡ ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರು, ಮೇಲೆ ಹೆೇಳ್ದ ರಮೇನನುನು ಕಾನ್ನು ಬದಧೂವಾಗಿ ಕಾನ್ನಿನ ಮ್ಲಕ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲೆ 
ಮಾಡಿದ ಹರಾಜಿನ ಮ್ಲಕ ಖರಿೇದ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ನು ಬದಧೂ ಮಾಲ್ೇಕರಿಿಂದ ಶುದಧೂ ಕರೆಯಕೆಕೂ ಪಡೆದ ಕಾನ್ನುಬದಧೂ ಮಾಲ್ೇಕರಾಗಿ 
ಸಾವಾಧಿೇನಾನುಭವದಲ್ಲೆರುತಾ್ತರೆ. ಹೇಗಿದದಿರ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಕಿ್ತಗಳು ಮತು್ತ ಪಾವ್ಜತಮಮಾ, ಜೆ್್ಯೇತಿ, ಹನುಮಿಂತಪಪಾ, ಬಸವರಾರಪಪಾ, 
ಹನುಮಿಂತಪಪಾ, ಶೆೇಖರಪಪಾ, ಕರಿಯಪಪಾ, ರವಿೇಿಂದರೆ ಮತು್ತ ಇತರರು ಸೆೇರಿ ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರ ಕಾನ್ನು ಬದಧೂ ರಮೇನಿನ ಸಾವಾಧಿೇನಾನುಭವಕೆಕೂ 
ತೆ್ಿಂದರೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತು್ತ ಅದನುನು ಕಬಳ್ಸಬೆೇಕೆಿಂಬ ದುರುದೆಧೂೇಶದ್ಿಂದ ಕೆಲ ಸುಳುಳಿ ದಾವೆಗಳನುನು ಹಾಕಿ ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರಿಗೆ 
ತೆ್ಿಂದರೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾದಿರೆ ಮತು್ತ ಸದರಿ ದಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಕೂಿಂಡ ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರ ರಮೇನನುನು ಕಾನ್ನು ಬಾಹರವಾಗಿ 
ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ ಕೆಲವರು ಕರೆಯಕೆಕೂ ಪಡೆಯುವ ಹುನಾನುರು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ವಿಚಾರವು ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರಿಗೆ ತಿಳ್ದುಬಿಂದ್ರುತ್ತದೆ. 
ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಯ ಮಾನ್ಯ ಒಿಂದನೆೇ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಜಿಲಾಲೆ ಮತು್ತ ಸತರೆ ನಾ್ಯಯಾಲಾಯದಲ್ಲೆ 
Ex.Appeal No. 1/2018ರಿಂತೆ ಪರೆಕರಣವನುನು ದಾಖಲ್ಸಿದುದಿ, ಪರೆಕರಣ ಈಗಲ್ ಚಾಲ್್ತಯಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದದಿರಿಿಂದ ಈ ಮ್ಲಕ ಸಾವ್ಜರನಿಕರಲ್ಲೆ ತಿಳ್ಯಪಡಿಸುವುದೆೇನೆಿಂದರೆ, ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರು ದ್ನಾಿಂಕ : 2.06.2003 ರಿಂದು 
ಕಾನ್ನು ಬದಧೂವಾಗಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಹರಾಜಿನ ಮ್ಲಕ ಖರಿೇದ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ನು ಬದಧೂ ಮಾಲ್ೇಕರಿಿಂದ ಶುದಧೂ 
ಕರೆಯಕೆಕೂ ಪಡೆದು ಕಾನ್ನು ಬದಧೂ ಮಾಲ್ೇಕರಾಗಿ ಸಾವಾಧಿೇನಾನುಭವದಲ್ಲೆರುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಸದರಿ ರಮೇನಿಗೆ ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರ 
ಹೆ್ರತುಪಡಿಸಿ ಬೆೇರೆ ಯಾರ್ ಮಾಲ್ೇಕರಾಗಿರುವುದ್ಲಲೆ ಮತು್ತ ಅವರುಗಳನುನು ಬಿಟುಟ್ ಬೆೇರೆ ಯಾರಿಗ್ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವ ಹಕುಕೂ, 
ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದ್ಲಲೆ.

ಹೇಗಿರುವಾಗ, ಬೆೇರೆ ಯಾರಾದರ್ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಿಿಂದ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತು್ತ ಕಾನ್ನು ಬಾಹರವಾಗಿ ಖರಿೇದ್ 
ಮಾಡಿದರೆ ಅಿಂತ ವ್ಯವಹಾರ, ಕರೆಯ, ಕರಾರು ಮತು್ತ ವಗೆೈರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಾನ್ನು ಬಾಹರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಸದರಿ ಪರಭಾರೆ 
ಖರಿೇದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಿಂತ ಕರೆಯಕರಾರು ಮತು್ತ ವಗೆೈರೆ ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರ ಹಕುಕೂ, ಅಧಿಕಾರಕೆಕೂ ಮತು್ತ ಸಾವಾಧಿೇನಾನುಭವಕೆಕೂ 
ಬಿಂಧನಕಾರಿಯಾಗುವುದ್ಲಲೆ ಮತು್ತ ಸದರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ್ಗೆ ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರು ಹೆ್ಣೆಗಾರರಲಲೆ, ಎಿಂದು ಈ ಮ್ಲಕ ನಮಮಾ ಕಕಿಷದಾರರ 
ಪರವಾಗಿ ತಿಳ್ಯಪಡಿಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಸಥಾಳ : ದಾವಣಗೆರೆ.
ದಿರಾೆಂಕ : 

ಸಹ/- ಜೆೈ ಪ್ರಕಾಶ್  ಟ., ವಕಿೇಲರು
# 3647, 9ರೆೇ ಮೆೇನ್, ಎೆಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬಾಲೆಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಜರಳೂರು: ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲೆ 
ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖೆಂಡ ದೆೇವೆೇೆಂದ್ರಪ್ಪ ಪಾರು

ರಗಳೂರು, ಸೆ. 24-  ಸಮೇಪದ  ಮದಗಿನಕೆರೆ ಗಾರೆಮದ ಸಮೇಪ 
ಸಿಂಭವಿಸಿದ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲೆ  ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಮುಖಿಂಡ ಚಿಕಕೂಮಮಾನ ಹಟಿಟ್ 

ದೆೇವೆೇಿಂದರೆಪಪಾ ಪಾರೆಣಾ 
ಪಾಯದ್ಿಂದ ಪಾರಾ 
ಗಿದುದಿ, ಇಬ್ರು ಗಾಯ 
ಗೆ್ಿಂಡಿದಾದಿರೆ.

ಸಮಾ ರಿಂಭ 
ವಿಂದನುನು ಮುಗಿಸಿ 
ಕೆ್ಿಂಡು ರಗಳೂರಿಗೆ 
ಆ ಗ ಮ ಸು ತಿ್ತ ದಾದಿ ಗ  

ಮದಗಿನಕೆರೆ ಗಾರೆಮದ ಬಳ್  ಎದುರಿಗೆ ಬಿಂದ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಲಾರಿ ಡಿಕಿಕೂ ಹೆ್ಡೆದ 
ಪರಿಣಾಮ ದೆೇವೆೇಿಂದರೆಪಪಾ ಅವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟಾಟ್ಗಿದುದಿ ಪಾರೆಣಾಪಾಯದ್ಿಂದ 
ಪಾರಾಗಿದಾದಿರೆ. ತಕಷಣವೆೇ ಅವರನುನು ರಗಳೂರು ಆಸಪಾತೆರೆಗೆ ದಾಖಲ್ಸಿ ಪಾರೆರಮಕ 
ಚಿಕಿತೆಸೆ ನಿೇಡಿದ ನಿಂತರ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಸಪಾತೆರೆಗೆ  ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ದ್ನಾಿಂಕ 24.9.2022ರ 
ಶನಿವಾರದಿಂದು ನಿಧನರಾದ 
ನಮಮಾ ಅಸೆ್ೇಸಿಯೇಷನ್ 

ಉಪಾಧ್ಯಕಷರಾದ 

ಶ್ರೇ ಕ�.ವಿ. ಜಂಬಣ್ಣ
ಅವರಿಗೆ ನಮಮಾಲಲೆರ ಭಾವಪೂಣ್ಜ 
ಶರೆದಾಧೂಿಂರಲ್. ಭಗವಿಂತನು ಅವರ 
ಆತಮಾಕೆಕೂ ಚಿರಶಾಿಂತಿ ನಿೇಡಲ್, ಅವರ 

ಅಗಲ್ಕೆಯ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ 
ಶಕಿ್ತಯನುನು ಅವರ ಕುಟುಿಂಬ ವಗ್ಜಕೆಕೂ ನಿೇಡಲೆಿಂದು ಪಾರೆಥಿ್ಜಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಕರಾನಾಟಕ ಯೂತ್ಸಾ ಅಸೊೇಸಿಯೆೇಷನ್  (ರಿ.) 
ಶಿ್ರೇ ವಿರಾಯಕ ದೆೇವಸಾಥಾನ ಹಾರೂ ಶಿ್ರೇ ಆೆಂಜರೆೇಯ ದೆೇವಸಾಥಾನ 

ಎನ್ .ಆರ್ . ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಭಾವಪೂಣ್ಣ ಶ್ರದಾಧಂಜಲಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಹಳೆೇಬಾತಿ ವಾಸಿ 
ಕಾಶಲ್ಿಂಗಚಾರಿ ಇವರು ದ್ನಾಿಂಕ 
24.9.2022ರ ಶನಿವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 
2.30ಕೆಕೂ  ನಿಧನರಾದರು. ನಾಲವಾರು 
ಪುತರೆರು, ಓವ್ಜ ಪುತಿರೆ, ಸೆ್ಸೆಯಿಂದ್ರು, 
ಮಮಮಾಕಕೂಳು ಹಾಗ್ ಅಪಾರ ಬಿಂಧು-
ಬಳಗವನುನು ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ 
ಅಿಂತ್ಯಕಿರೆಯಯು ದ್ನಾಿಂಕ 
25.9.2022ರ  ಭಾನುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 
12 ಗಿಂಟೆಗೆ ಹಳೆೇಬಾತಿ ಹಿಂದ್  
ರುದರೆಭ್ಮಯಲ್ಲೆ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

ಶಿ್ರೇ ಕಾಶಿಲ್ೆಂಗಾಚಾರಿ 
ನಧನ

ಬೆಿಂಗಳೂರು, ಸೆ. 24- ರಾರ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ 
ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ ಹಿಂದುಳ್ದ ವಗ್ಜಗಳ ಜಾಗೃತಿ 
ಸಮಾವೆೇಶ ಯಶಸಿವಾಗೆ್ಳ್ಸಲು ಪಕಷದ ಮುಖಿಂಡರ 
ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲೆ ಐದು ತಿಂಡಗಳನುನು ರಚಿಸಿದೆ. 

ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವಾರಪಪಾ 
ಅವರ ನೆೇತೃತವಾದ ಮದಲನೆೇ ತಿಂಡವು ಸೆ.27ರಿಂದು 
ಶವಮಗಗೆ ಹಾಗ್ ಚಿಕಕೂಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲೆಗಳಲ್ಲೆ, 
30ರಿಂದು ಚಾಮರಾರನಗರ, ಮೈಸ್ರು ನಗರ, 
ಗಾರೆಮಾಿಂತರ, ಅಕೆ್ಟ್ೇಬರ್ 1ರಿಂದು ಮಿಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲೆಗಳಲ್ಲೆ, ಅ.3ರಿಂದು ಬಿೇದರ್ ಜಿಲೆಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಪೂವ್ಜಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲ್ದೆ.

ಎರಡನೆೇ ತಿಂಡದ ನೆೇತೃತವಾವನುನು ಇಿಂಧನ ಸಚಿವ 
ಸುನಿೇಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಹಸಲ್ದಾದಿರೆ. ಅವರ 
ತಿಂಡವು ಸೆ.27ರಿಂದು ಮಿಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, 
ಅಕೆ್ಟ್ೇಬರ್ 3ರಿಂದು ರಾಯಚ್ರು ಮತು್ತ 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಪೂವ್ಜಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲ್ದೆ.

3ನೆೇ ತಿಂಡವು ಸಮಾರ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವ ಕೆ್ೇಟ 
ಶರೆೇನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ಜ 
ನಿವ್ಜಹಸಲ್ದೆ. ಈ ತಿಂಡವು ಸೆ. 28ರಿಂದು ಕೆ್ೇಲಾರ, 

ಚಿಕಕೂಬಳಾಳಿಪುರ, ಸೆ.29ರಿಂದು ಬೆಿಂಗಳೂರು 
ಗಾರೆಮಾಿಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಬೆಿಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, 
ಬೆಿಂಗಳೂರು ದಕಿಷಣ ಮತು್ತ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಕೆೇಿಂದರೆ 
ಜಿಲೆಲೆಗಳ್ಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಪೂವ್ಜಭಾವಿ ಸಭೆಗಳನುನು 
ನಡೆಸಲ್ದೆ.

ಸಚಿವ ಭೆೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ನೆೇತೃತವಾದ 
ನಾಲಕೂನೆೇ ತಿಂಡವು ಅಕೆ್ಟ್ೇಬರ್ 1ರಿಂದು ಚಿತರೆದುಗ್ಜ, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಅ.2ರಿಂದು ಹಾವೆೇರಿ, ಹುಬ್ಳ್ಳಿ- 
ಧಾರವಾಡ, ಅ.3ರಿಂದು ತುಮಕ್ರು-ಮಧುಗಿರಿ 
ಸಿಂಘಟನಾ ಜಿಲೆಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಪೂವ್ಜಭಾವಿ ಸಭೆಗಳನುನು 
ಏಪ್ಜಡಿಸಲ್ದೆ.

ಸಚಿವ ಆನಿಂದ್ ಸಿಿಂಗ್ ನೆೇತೃತವಾದ 5ನೆೇ ತಿಂಡವು 
ಅಕೆ್ಟ್ೇಬರ್ 1ರಿಂದು ವಿರಯನಗರ, ಬಳಾಳಿರಿ, 
ಅ.3ರಿಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮತು್ತ ಚಿಕೆ್ಕೂೇಡಿ ಸಿಂಘಟನಾತಮಾಕ 
ಜಿಲೆಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಪೂವ್ಜಭಾವಿ ಸಭೆಗಳನುನು ನಡೆಸಲ್ದೆ.  

ಹೆಂದುಳಿದ ವರನಾರಳ ಜಾರೃತ್ 
ಸಮಾವೆೇರದ ಯರಸಿಸಾಗೆ ಐದು ತೆಂಡ

ಸಚಿವ ಭೆೈರತ್ ರೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲೆ 
ಅ.1ರೆಂದು ಪೂವನಾಭಾವಿ ಸಭೆ

ಜರಳೂರು

ಸಿದದಿರಾಮಯ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ನೇರಾವರಿ ವೆೇರ
ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಿದದಿರಾಮಯ್ಯ 

ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆಯಾಗಿದದಿ 
ಸಿಂದಭ್ಜದಲ್ಲೆ ಕೆರೆಗಳ್ಗೆ ನಿೇರು 
ತುಿಂಬಿಸುವ ಯೇರನೆಗಳು ಹಾಗ್ 
ಭದಾರೆ ಮೇಲದಿಿಂಡೆ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ನಿೇರಾವರಿ 
ಯೇರನೆಗಳ್ಗೆ ವೆೇಗ ಕೆ್ಡಲಾಗಿತು್ತ 
ಎಿಂದು ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಪರೆಚಾರ ಸಮತಿ ಅಧ್ಯಕಷ 
ಎಿಂ.ಬಿ. ಪಾಟಿೇಲ್ ತಿಳ್ಸಿದಾದಿರೆ.

ಭದಾರೆ ಮೇಲದಿಿಂಡೆ ಯೇರನೆಯ 
ಅಿಂದಾರು 5,975 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. 
ಆಗಿದದಿನುನು ಸಿದದಿರಾಮಯ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ 
12,340 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್.ಗಳ್ಗೆ 

ಹೆಚಿ್ಚಸಲಾಗಿತು್ತ. ನಿೇರು ಹಿಂಚಿಕೆಯನುನು 
29.90 ಟಿಎಿಂಸಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. 
ನಿೇರಾವರಿ ಪರೆದೆೇಶದ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯನುನು 2.54 
ಲಕಷ ಎಕರೆಯಿಿಂದ 5.55 ಲಕಷ ಎಕರೆಗೆ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತು್ತ ಎಿಂದವರು ಹೆೇಳ್ದರು.

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, 156 ಕೆರೆಗಳ್ಗೆ ನಿೇರು 
ತುಿಂಬಿಸುವ ಯೇರನೆಯನುನು 367 
ಕೆರೆಗಳ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಈ 
ಯೇರನೆಗಳ ಅಿಂದಾರು ವೆಚ್ಚವನುನು 581 
ಕೆ್ೇಟಿ ರ್.ಗಳ್ಿಂದ 1,472 ಕೆ್ೇಟಿ 
ರ್ಗಳ್ಗೆ ಹೆಚಿ್ಚಸಲಾಗಿತು್ತ ಎಿಂದು 
ತಿಳ್ಸಿದರು.

ಹೊಲ ಜಪ್್ತಗೆ ಪೂಣನಾ ತಡೆ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಶವಾಚಾಯ್ಜ ಸಾವಾಮೇಜಿ 
ಹಾಗ್ ಸಾಧು ಸದಧೂಮ್ಜ ವಿೇರಶೆೈವ ಸಿಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕಷ ಹಚೆ್.ಆರ್.ಬಸವರಾರಪಪಾ ತಮಮಾ 
ಜೆ್ತ ೆ ಮಾತನಾಡಿದಾದಿರ.ೆ ಅದರಿಂತ ೆ ರೆೈತರ 
ರಮೇನು ವಶಕೆಕೂ ಅಿಂತ್ಯ ಹಾಡಲಾಗುವುದು 
ಎಿಂದು ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ತಿಳ್ಸಿದರು.

ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೆೈತರ 
ರಮೇನುಗಳನುನು ಆನ್ ಲೆೈನ್  ಮ್ಲಕ 
ಹರಾಜಿಗ ೆ ಹಾಕಲಾಗುತಿ್ತದ.ೆ ಈ ಹರಾಜಿನ 
ಬಗೆಗೆ ರೆೈತರಿಗೆೇ ಗೆ್ತಿ್ತರುವುದ್ಲಲೆ. ಹೇಗಾಗಿ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್  ಮ್ಲಕ ಹರಾರು ನಿಲಲೆಬೆೇಕು 
ಎಿಂದು ತರಳಬಾಳು ರಗದುಗೆರು ಡಾ. ಶರೆೇ 
ಶವಮ್ತಿ್ಜ ಶವಾಚಾಯ್ಜ ಸಾವಾಮೇಜಿ 
ಅವರು ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಅವರಿಗ ೆ ಸಭಯೆ 
ವೆೇದ್ಕ ೆಮೇಲ ೆತಿಳ್ಸಿದದಿರು.

ಇಚಾಛಾ ರಕಿ್ತ - ಕಿ್ರಯಾ ರಕಿ್ತ : ಸಾವಾತಿಂತರೆ್ಯ 
ದೆ್ರತೆು ಇಷುಟ್ ವಷ್ಜಗಳಾದರ್ ಮಧ್ಯ 
ಕನಾ್ಜಟಕ ನಿೇರಾವರಿಯಿಿಂದ 
ವಿಂಚಿತವಾಗಿತು್ತ. ಇಲ್ಲೆಗ ೆ ನಿೇರು ಹರಿಸಲು 
ತರಳಬಾಳು ರಗದುಗೆರುಗಳು ಇಚಾಛಾಶಕಿ್ತ 
ಹೆ್ಿಂದ್ದದಿರು. ಅದಕೆಕೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಯಡಿಯ್ರಪಪಾನವರು ಕಿರೆಯಾಶಕಿ್ತ ತೆ್ೇರಿದ 
ಕಾರಣ, ಈ ಭಾಗದ ಕರೆಗೆಳ್ಗ ೆ ನಿೇರು 
ಹರಿಯುತಿ್ತದ.ೆ ಭದಾರೆ ಮೇಲದಿಿಂಡ ೆ ಯೇರನೆ 
ಜಾರಿಗ ೆ ಬರುತಿ್ತದ ೆ ಎಿಂದು ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ 

ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಹೆೇಳ್ದರು.
ನಾನು ನಿೇರಾವರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದದಿ 

ಸಿಂದಭ್ಜದಲ್ಲೆ ಯಡಿಯ್ರಪಪಾನವರು 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆಯಾಗಿದದಿರು. ತರಳಬಾಳು 
ರಗದುಗೆರುಗಳ ನಿೇರಿನ ಯೇರನಗೆಳ ಬಗೆಗೆ 
ನಾನು ಅವರ ಬಳ್ ಮಾತನಾಡಿದೆದಿ. ಆಗ 
ಯಡಿಯ್ರಪಪಾನವರು, §ಗುರುಗಳು 
ಹೆೇಳೆ್ೇದು ಹಚೆೆ್್ಚೇ? ನಾವು ಮಾಡೆ್ೇದು 
ಹಚೆೆ್್ಚೇ? ನಾವು ಮಾಡೆ್ೇಣ ನಡಿ' ಎಿಂದು 
ಹುರಿದುಿಂಬಿಸಿದರು ಎಿಂದು ತಿಳ್ಸಿದರು.

ಬವೆರು - ರ್ರಮದಲ್ಲೆ ದೆೇವರು : ರೆೈತರ 
ಬವೆರು ಹಾಗ್ ಕ್ಲ್ಕಾರನ ಶರೆಮದಲ್ಲೆ 
ದೆೇವರಿದಾದಿನ ೆ ಎಿಂದು ರವಿೇಿಂದರೆನಾಥ್ 
ಟಾ್ಯಗೆ್ೇರ್ ಹೆೇಳ್ದದಿರು. ಅದರಿಂತ ೆ ತಮಮಾ 
ಸಕಾ್ಜರ  ಶರೆಮಕೆಕೂ ಬಲೆ ೆಕೆ್ಡುತಾ್ತ ಬಿಂದ್ದ.ೆ 
ಶರೆಮಕರ ಮಕಕೂಳು ಶಕಷಣ ಪಡಯೆಲು 
ನರೆವಾಗಲು ವಿದಾ್ಯನಿಧಿ ಯೇರನ ೆ ಜಾರಿಗೆ 
ತರಲಾಗಿದ ೆಎಿಂದು ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಹೆೇಳ್ದರು.

ರೆೈತರು ಹಾಗ್ ದುಡಿಯುವ ವಗ್ಜಕೆಕೂ 
ಮಹತವಾ ಕೆ್ಟುಟ್ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತಿ್ತದೆದಿೇವ.ೆ 
ಹಿಂದ ೆ ದುಡೆಡಿೇ ದೆ್ಡಡಿಪಪಾ ಎನುನುತಿ್ತದದಿರು. ಈಗ 
ದುಡಿಮಯೇ ದೆ್ಡಡಿಪಪಾ ಎಿಂದಾಗಿದ.ೆ 
ಶರೆೇಮಠದ ತತವಾವೂ ಅದೆೇ ಆಗಿದುದಿ, ಸಕಾ್ಜರ 
ಸಹ ಅದೆೇ ತತವಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಿಂಡಿದೆ 
ಎಿಂದರು.

ಕೊಟೂಟರು ಏತ ನೇರಾವರಿ ಘೊೇಷಿಸಿ : ಶಿ್ರೇ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಕೆ್ಟ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೆ ದೆ್ಡಡಿ 
ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇರನ ೆ ಜಾರಿಗೆ 
ಬರಬೆೇಕಿದ.ೆ ಹುಣಿಣಿಮಯ ನಿಂತರ 
ಚುನಾವಣಾ ನಿೇತಿ ಸಿಂಹತೆ 
ಘೆ್ೇಷಣಯೆಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತ ೆಇದ.ೆ ಹೇಗಾಗಿ 
ಹುಣಿಣಿಮಯ ವೆೇಳಗೆೆೇ ಯೇರನೆ 
ಮಿಂರ್ರಾತಿ ಆದೆೇಶ ರನರ ಕೆೈಗೆ 
ಸಿಗುವಿಂತಾಗಲ್ ಎಿಂದು ಶರೆೇಗಳು ಹೆೇಳ್ದರು. 
ಇದಕ್ಕೂ ಮುಿಂಚ ೆ ಮಾತನಾಡಿದದಿ 

ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ ಬಸವರಾರ ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ, 
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮ ಆಚರಿಸುವ ತಾಣಗಳ 
ಕರೆಗೆಳ್ಗ ೆ ನಿೇರು ಹರಿಸಲು ತರಳಬಾಳು 
ರಗದುಗೆರುಗಳು ಬೆೇಡಿಕ ೆ ಮುಿಂದ್ಡುತಾ್ತರ.ೆ 
ಹೇಗಾಗಿ ಹುಣಿಣಿಮಗ ೆ ಹೆ್ೇಗುವ ಮುನನು 
ಸಕಾ್ಜರದಲ್ಲೆರುವವರು ಯೇಚನೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕು. ಇಚಾಛಾಶಕಿ್ತ ಇದದಿವರು ಮಾತರೆ 
ಅಲ್ಲೆಗ ೆಹೆ್ೇಗಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಮುಗುಳನುಗುತಾ್ತ 
ಹೆೇಳ್ದದಿರು.

ಚನನುಗಿರಿಯಲ್ಲೆ ಅಿಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಾಗ ಮಾಜಿ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯ್ರಪಪಾ ಹಾಗ್ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ ಬಸವರಾರ ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಅವರ 
ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲೆ ಉಬಾರೆಣಿ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇರನೆ 
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತು್ತ. ಇದು ದೆೇಶದಲೆಲೆೇ ಯಶಸಿವಾೇ 
ಯೇರನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೇರನೆಯ ಹಿಂದೆ 
ತರಳಬಾಳು ರಗದುಗೆರು ಡಾ. ಶವಮ್ತಿ್ಜ 
ಶವಾಚಾಯ್ಜ ಸಾವಾಮೇಜಿ ಇದಾದಿರೆ.

- ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಶಾಸಕ

ಫಸಲು ಬಿಮಾ ಯೇರನೆ ಸಮಸೆ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸಿದುದಿ 
ತರಳಬಾಳು ಶರೆೇಗಳು. ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠದ 
ಕಾರಣದ್ಿಂದಾಗಿ ಚಿತರೆದುಗ್ಜ ಜಿಲೆಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ್ಗೆ 
ನಿೇರು ತುಿಂಬಿಸುವ ಯೇರನೆಗಳು ದೆ್ರೆತಿವೆ. 
ಸಕಾ್ಜರ ಮಾಡದೆೇ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನುನು 
ತರಳಬಾಳು ಶರೆೇಗಳು ಮಾಡಿ ಜಿಲೆಲೆಯನುನು 
ಸುಭಿೇಕೆಷಗೆ್ಳ್ಸಿದಾದಿರೆ.

- ಶಾಸಕ ಜಿ.ಹೆಚ್. ತ್ಪಾ್ಪರೆಡಿಡಿ

ಭರಮಸಾಗರ ಕೆರೆ ನಿೇರು ತುಿಂಬಿಸುವ ಯೇರನೆಗೆ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯ್ರಪಪಾ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ 
600 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತು್ತ. ಸಿರಿಗೆರೆ 
ಶರೆೇಗಳ ಇಚಾಛಾಶಕಿ್ತಯಿಿಂದ ಒಿಂಭತು್ತ ತಿಿಂಗಳಲೆಲೆೇ 
ಯೇರನೆ ಪೂಣ್ಜಗೆ್ಿಂಡಿದೆ. ಇಿಂತಹ 
ಯೇರನೆಗಳ್ಿಂದ ನಾಡು ಸಮೃದಧೂವಾಗುತ್ತದೆ.

- ಎೆಂ. ಚೆಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಾಸಕ

ನಿೇರನೆನುೇ ಕಾಣದ ರಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳ್ಗೆ ನಿೇರು 
ತರಲು ತರಳಬಾಳು ರಗದುಗೆರು ಡಾ. ಶವಮ್ತಿ್ಜ 
ಶವಾಚಾಯ್ಜ ಸಾವಾಮೇಜಿ ಕಾರಣರಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಇದರ ಜೆ್ತೆಗೆ ಭದಾರೆ ಮೇಲದಿಿಂಡೆ ನಿೇರಿನಿಿಂದಾಗಿ 
ರಗಳೂರು ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಿಂಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ 
ತಾಲ್ಲೆಕಿನ 30 ಕೆರೆಗಳು ತುಿಂಬಲ್ವೆ. ಬರುವ 
ದಸರಾದಲ್ಲೆ ಭದಾರೆ ಮೇಲದಿಿಂಡೆ ಮ್ಲಕ 45 
ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪರೆದೆೇಶಕೆಕೂ ನಿೇರು ತರುವ 
ಯೇರನೆಗೆ ಭ್ಮ ಪೂಜೆ ನೆರವೆೇರಲ್ದೆ.

- ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚೆಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಾಸಕ

ಸಾಸೆವಾಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ರನವರಿ ಇಲಲೆವೆೇ ಫೆಬರೆವರಿಯಲ್ಲೆ 
ನಿೇರು ತಲುಪುವ ನಿರಿೇಕೆಷ ಇದೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ ಬಸವರಾರ ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಅವರ 
ಜೆ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆದಿೇನೆ.

- ಜಿ.ಎೆಂ. ಸಿದೆದಿೇರ್ವರ, ಸಿಂಸದ

ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಹಾಗ್ ನಿೇರಾವರಿ 
ಯೇರನೆಗಳ್ಗೆ ಸಕಾ್ಜರ ಎಿಂದ್ ಹಣದ ಕೆ್ರತೆ 
ಮಾಡಿಲಲೆ. ರಲ ಜಿೇವನ್ ಮಷನ್ ಯೇರನೆಗೆ 
ರಾರ್ಯ ಸಕಾ್ಜರ 9 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ಕೆ್ಟಿಟ್ದೆ.

- ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸಾ್ವಮಿ, ಕಾನ್ನು ಸಚಿವ

ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಾಯಿ ತಮಮಾ ಮರೆಯನು್ನ ಮಠಕೆ್ಕ ಬರೆದು ಕೊಡಲ್
ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಿಮ ಮಹೆ್ೇತಸೆವ 

ಶಗಾಗೆವಿಯಲ್ಲೆ ನಡೆದಾಗ ಅವರು ಮನೆಯನುನು 
ಉತಸೆವಕೆಕೂ ಬಿಟುಟ್ ಕೆ್ಟಿಟ್ದದಿರು. ಮನೆಯನೆನುೇ 
ಮಠವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅವರು 
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹುಬ್ಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ ಇರುತಾ್ತರೆ. ಇಲಲೆವೆೇ 

ಬೆಿಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆರುತಾ್ತರೆ. ಹೇಗಾಗಿ ಶಗಾಗೆವಿಯ 
ಅವರ ಮನೆಯನುನು ಮಠಕೆಕೂ ಬರೆಸಿಕೆ್ಳಳಿಬೆೇಕು 
ಎಿಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಿಂದು ತರಳಬಾಳು 
ರಗದುಗೆರು ಡಾ. ಶರೆೇ ಶವಮ್ತಿ್ಜ 
ಶವಾಚಾಯ್ಜ ಸಾವಾಮೇಜಿ ಹೆೇಳ್ದರು.

ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಅವರು ತಮಮಾ ಮನೆಯನುನು 
ಮಠಕೆಕೂ ಬರೆದು ಕೆ್ಟಟ್ರೆ ಆಶ್ಚಯ್ಜವೆೇನ್ 
ಇಲಲೆ ಎಿಂದು ಶರೆೇಗಳು ಹೆೇಳ್ದಾಗ, 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಮುಗುಳನುಗುತಾ್ತ 
ತಲೆದ್ಗಿದರು.

ರಗಳೂರು,ಸೆ.24- ಅಿಂಗನವಾಡಿ ಮಕಕೂಳ್ಗೆ 
ಒದಗಿಸುವ ಪೌಷಿಟ್ಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಜಗಳು  
ಗುಣಮಟಟ್ದಾದಿಗಿರಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಲೆ್ೇಕಾಯುಕ್ತ 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಅಧಿೇಕಷಕ ಎಿಂ.ಎಸ್ ಕೌಲಾಪುರೆ 
ಸ್ಚಿಸಿದರು .

ಪಟಟ್ಣದ ಮರೆೇನಹಳ್ಳಿ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲೆನ ಎಿಂಎಸ್ 
ಪಿಸಿ ಕೆೇಿಂದರೆಕೆಕೂ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಆಹಾರ ದಾಸಾ್ತನು 
ಪರಿಶೇಲ್ಸಿ  ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ತಾಲ್ಲೆಕಿನ ಅಿಂಗನವಾಡಿಗಳ್ಗೆ ಪೂರೆೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಜಗಳ ಸಿಂಗರೆಹಣಾ 
ಚಿೇಲಗಳ ಮೇಲೆ ಉತಾಪಾದನಾ ದ್ನಾಿಂಕ, ಪರಿಮಾ 
ಣದ ತ್ಕ, ಇತರೆ ಯಾವುದೆೇ ಮಾಹತಿ ನಮ್ದ್ 
ಸಿಲಲೆ, ಇದರಿಿಂದ ಗುಣಾತಮಾಕತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು 
ಇರುವ ನಿಗದ್ತ ದ್ನಾಿಂಕದ ಅವಧಿಯ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಗೆ 
ಮಾಹತಿ ನಿೇಡುತಿ್ತೇರಾ? ಎಿಂದು  ಪರೆಶನುಸಿದರು.

ಸಿಂಗರೆಹಣೆಗೆ ಸಿೇಮತವಾಗಬಾರದು ಮಕಕೂಳ 
ಪೌಷಿಟ್ಕತೆಗೆ ಪೂರೆೈಕೆಯಾಗಬೆೇಕು. ಸಿ್ತ್ೇ ಶಕಿ್ತ 
ಸವಾಸಹಾಯ ಸಿಂಘ ಉತಾಪಾದ್ಸುವ ಆಹಾರ 
ಪದಾರ್ಜಗಳನುನು ಹಾಗ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನು 
ಮೇಲುಸು್ತವಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೇಲ್ಸಬೆೇಕು . ಎಿಂದು 
ಸಿಡಿಪಿಓ ಬಿೇರೆೇಿಂದರೆ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಕಿೇತು 
ಮಾಡಿದರು .

ಮಕಕೂಳ್ಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಹಾಲ್ನ  ಪಾಕೆಟಟ್ನುನು 
ವಿೇಕಿಷಸಿ ಒಿಂದೆೇ ಪಾಕೆೇರ್  ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಿಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪರೆತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಿಕಕೂ ಚಿಕಕೂ 
ಪಾಕೆರ್ ಗಳಾಗಿ ಅಿಂಗನವಾಡಿ ಕೆೇಿಂದರೆಗಳ್ಗೆ ತಲು 
ಪಿಸಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದರು. ದಾಸಾ್ತನು 
ಸಿಂಗರೆಹಣೆ ಮಳ್ಗೆ ಒಳಗೆ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸವಾಚಛಾತೆ 
ನಿವ್ಜಹಣೆ ಮಾಡಲು ಉತಾಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸವಾ 
ಸಹಾಯ ಸಿಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಗೆ ಹೆೇಳ್ದರು.

4 ತ್ೆಂರಳು  
ಕಾಮಿನಾಕರಿಗೆ ವೆೇತನವಿಲಲೆ

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಜಗಳ ಉತಾಪಾದನೆ 
ಮಾಡುವ 21 ರನ ಮಹಳಾ ಕಾಮ್ಜಕರಿಗೆ 
4 ತಿಿಂಗಳಾದರ್ ವೆೇತನವಿಲಲೆ ಎಿಂದು 
ಅಳಲು ತೆ್ೇಡಿಕೆ್ಿಂಡರು.ಇದಕೆಕೂ ಪರೆತಿಕಿರೆ 
ಯಿಸಿದ ಲೆ್ೇಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ ಪಿ ಕೌಲಾಪುರೆ  
ಅವರು ಪರೆತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ನಿರತರಾಗಿ ಮಕಕೂಳ್ಗೆ 
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಜ ಪೂರೆೈಸುವ ತಾಯಿಂದ್ರಿಗೆ 
ಏಕೆ ಸಿಂಬಳ ಕೆ್ಟಿಟ್ಲಲೆ ಎಿಂದು ಪರೆಶನುಸಿದರು.
ಇದಕೆಕೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ  ಸವಾಹಾಯ ಸಿಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕೆಷ  ಈ ಹಿಂದೆ ಇದದಿ ಅಧ್ಯಕಷರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಸಮಸೆ್ಯ ಎದುರಾ ಗಿತು್ತ. 
ಆದದಿರಿಿಂದ ನಾಲುಕೂ ತಿಿಂಗಳ್ಿಂದ ಲಾಭಾಿಂಶ 
ಪಡೆದ್ಲಲೆ, ಯಿಂತೆ್ರೆೇಪಕರಣ ಗಳ ರಿಪೆೇರಿ, 
ಇತರೆ ಖಚು್ಜ ವೆಚ್ಚವಾಗಿವೆ. ಶೇಘರೆದಲ್ಲೆ 
ಬಗೆಹರಿಸುವೆವು ಎಿಂದು ಒಪಿಪಾಕೆ್ಿಂಡರು.

ಅಹವಾಲು ಸಿ್ವೇಕಾರ: ಪರೆವಾಸಿ 
ಮಿಂದ್ರದಲ್ಲೆ ಲೆ್ೇಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿೇಕಷಕರು 
ಅಹವಾಲು ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದದರು. ಸಿಂದಭ್ಜದಲ್ಲೆ 
ಲೆ್ೇಕಾಯುಕ್ತ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಿಂರನೆೇಯ, 
ಸಿಬ್ಿಂದ್ಗಳಾದ ವಿರೆೇಶ್ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಇದದಿರು. 

ಅೆಂರನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷಿಟಕ ಆಹಾರ  
ದಾಸಾ್ತನು ಕೆೇೆಂದ್ರಕೆ್ಕ ಲೊೇಕಾಯುಕ್ತ ಎಸಿ್ಪ ಭೆೇಟ

ಗಾ್ರಮಾೆಂತರದಲ್ಲೆ 
ಇೆಂದು ವಿದು್ಯತ್ 
ವ್ಯತ್ಯಯ

ಕೆ್ಗಗೆನ್ರು, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, 
ಆನಗೆ್ೇಡು, ಹೆಬಾ್ಳು, ನಿೇರ್ಜಡಿ, 
ಶವಪುರ, ಹಾಲುವತಿ್ಜ, ಗಿಂಗನಕಟೆಟ್, 
ನೆೇರಿಲೆಗಿ, ಚಿನನುಸಮುದರೆ ಗಾರೆಮಗಳು 
ಹಾಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ಗಾರೆಮಗಳು 
ಮತು್ತ ಆರಾಧ್ಯ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ.

ಅತಿ್ತಗೆರೆ, ಕುಕಿ್ಜ, ಬಾಡ, 
ಕಬ್್ರು, ಹೇರೆತೆ್ಗಲೆೇರಿ, ಗೆ್ೇಪ 
ನಾಳು, ಕಿಂದಗಲ್, ರಾಮಗೆ್ಿಂಡನ 
ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಶೇಪುರ ಗಾರೆಮಗಳು 
ಹಾಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ಗಾರೆಮಗಳು, 
ದ್ಿಂಡದಹಳ್ಳಿ, ನರಗನಹಳ್ಳಿ, 
ಮಾಯಕೆ್ಿಂಡ, ಬೆ್ಮಮಾನಹಳ್ಳಿ, 
ಬಾವಿಹಾಳು, ಬುಳಾಳಿಪುರ, ಕೆ್ಡ 
ಗನ್ರು, ನಲುಕೂಿಂದ, ಬಸಾಪುರ, 
ಅಣಬೆೇರು ಗಾರೆಮಗಳು ಹಾಗ್ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ಗಾರೆಮಗಳಲ್ಲೆ ಇಿಂದು 
ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 10 ರಿಿಂದ ಸಿಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ 
ವಿದು್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲ್ದೆ.

ಅೆಂರವಿಕಲರಿಗೆ 
ಕೃತಕ ಕಾಲು 
ಜೊೇಡಿಸುವ ಶಿಬಿರ

ರಾ ಣೆೇ ಬೆ ನ್ನು ರು , ಸೆ . 2 4 - 
ಹರಿಹರ ಪಾಲ್ಫೆೈಬಸ್್ಜ, ಕನಾ್ಜಟಕ 
ಮಾರವಾಡಿ ಫೆಡರೆೇಶನ್ 
ಸಹಕಾರದೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಆದ್ತ್ಯ ವಿಕರೆಮ್ 
ಬಿಲಾ್ಜ ಹುಟುಟ್ ಹಬ್ದ ನಿಮತ್ಯ 
ನವೆಿಂಬರ್ 9 ರಿಿಂದ 14 ವರೆಗೆ 
ವಿಕಲಾಿಂಗರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು 
ಜೆ್ೇಡಣೆ ಶಬಿರ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

ಕುಮಾರಪಟನುಿಂ ಬಿಲಾ್ಜ 
ಭವನದಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವ ಶಬಿರದಲ್ಲೆ 
ಹೆ್ಸದಾಗಿ ಕೃತಕ ಕಾಲು 
ಜೆ್ೇಡಿಸಿಕೆ್ಳುಳಿವವರಿಗೆ ಮಾತರೆ 
ಅವಕಾಶವಿದುದಿ, ಅಕೆ್ಟ್ೇಬರ್   10 
ರಿಿಂದ 27 ರ ವರೆಗೆ ರೆೇಣುಕಾ 
ನಾಗನ್ರ (996434888) 
ಅವರನುನು ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ ಹೆಸರು 
ನೆ್ೇಿಂದಾಯಿಸಬಹುದು.

ಭರಮಸಾರರದಲ್ಲೆ 
ಇೆಂದು ಭಾರತ್ 
ಜೊೇಡೊೇ ಯಾತೆ್ರ 
ಪೂವನಾಭಾವಿ ಸಭೆ

ಕಾಶಮಾೇರದ್ಿಂದ ಕನಾ್ಯಕುಮಾರಿ 
ಯವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತೆರೆ ಕೆೈಗೆ್ಿಂಡಿ 
ರುವ  ರಾಹುಲ್ ಗಾಿಂಧಿಯವರ 
ಭಾರತ್  ಜೆ್ೇಡೆ್ೇ ಯಾತೆರೆ ಯಶ 
ಸಿವಾಗೆ ಹೆ್ಳಲೆಕೂರೆ ಮತು್ತ ಭರಮಸಾಗರ 
ಬಾಲೆಕ್ ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಸಮತಿ ಮುಖಿಂ 
ಡರ ಸಭೆಯನುನು ಇಿಂದು ಸಿಂಜೆ 5 
ಗಿಂಟೆಗೆ ಶರೆೇ ನಿರಿಂರನ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಮಿಂಟಪದಲ್ಲೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಎಐಸಿಸಿ ಕಾಯ್ಜದಶ್ಜ 
ಮಯ್ರ ರಯಕುಮಾರ್ 
ಆಗಮಸಲ್ದಾದಿರೆ.  ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
ಎಚ್.ಆಿಂರನೆೇಯ, ಮಾಜಿ ಸಿಂಸದ 
ಬಿ.ಎನ್.ಚಿಂದರೆಪಪಾ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪರೆಧಾನ 
ಕಾಯ್ಜದಶ್ಜ, ಕೆಷೇತರೆ ಉಸು್ತವಾರಿ 
ಡಾ.ಸಾಸಲು ಸತಿೇಶ್,  ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 
ಎ.ವಿ.ಉಮಾಪತಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕಷ 
ಎಿಂ.ಕೆ.ತಾಜ್ ಪಿೇರ್, ಕಾಯಾ್ಜಧ್ಯಕಷ 
ಕೆ.ಎಿಂ.ಹಾಲಸಾವಾಮ, ಕೆ.ಪಿ.ಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ 
ಎಸ್.ಎಿಂ.ಎಲ್ ತಿಪೆಪಾೇಸಾವಾಮ 
ಮತಿ್ತತರರು ಆಗಮಸಲ್ದಾದಿರೆ ಎಿಂದು 
ಹೆ್ಳಲೆಕೂರೆ ಬಾಲೆಕ್ ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕಷ 
ಹೆಚ್.ಟಿ.ಹನುಿಂತಪಪಾ, ಭರಮಸಾಗರ 
ಬಾಲೆಕ್ ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಸಮತಿ ಅಧ್ಯಕಷ 
ದುರುಗೆೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ತಿಳ್ಸಿದಾದಿರೆ.

ನರರದ ಶಿ್ರೇ ಬಸವೆೇರ್ವರ - ಶಿ್ರೇ ದಾನಮಮಾ 
ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ರುದಾ್ರಭಿಷೆೇಕ

ಮಹಾನವಮ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪರೆಯುಕ್ತ 
ದೆ್ಡಡಿಪೆೇಟೆಯಲ್ಲೆರುವ ಶರೆೇ ಬಸವೆೇಶವಾರ 
ಮತು್ತ ಶರೆೇ ದಾನಮಮಾ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲೆ 
ರುದಾರೆಭಿಷೆೇಕ, ಹ್ವಿನ ಅಲಿಂಕಾರ, ಪೂಜೆ 
ಹಾಗ್ ಮಧಾ್ಯಹನು ದಾಸೆ್ೇಹವನುನು 
ಏಪ್ಜಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬೆೇತ್ರು ಪುಷಪಾಲತಾ ಕರಿಬಸಪಪಾನವರ ಮಗ ಸೆ್ೇಮಶೆೇಖರ್ , 
ದೆೇವರಮನಿ ಚನನುಬಸಮಮಾ ಮುರಿಗೆಪಪಾ ಇವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ 
ದೆೇವರಮನಿ ಶರೆೇಮತಿ ರತನುಮಮಾ ಮಹಾರುದರೆಪಪಾ ಮತು್ತ ಮಕಕೂಳು, ದ್. 
ಚನನುವಿೇರಪಪಾ (ನಿ.ಶಕಷಕರು) ಎನ್ .ಪಿ. ಇವರ ಸಮಾರಣಾರ್ಜ ಇವರ 
ಧಮ್ಜಪತಿನು ಶರೆೇಮತಿ ನಾಗರತನುಮಮಾ ಜಿ.ಇ ಮತು್ತ ಕುಟುಿಂಬ 
ವಗ್ಜದವರು ದಾಸೆ್ೇಹದ ಸೆೇವಾಥಿ್ಜಗಳಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಭಕಾ್ತದ್ಗಳು ಈ ಎಲಾಲೆ ಕಾಯ್ಜಕರೆಮಗಳಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಸಿ, ಶರೆೇ 
ಬಸವೆೇಶವಾರ ಮತು್ತ ಶರೆೇ ದಾನಮಮಾ ದೆೇವಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತರೆರಾಗುವಿಂತೆ 
ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಆಡಳ್ತ ಮಿಂಡಳ್ ಕೆ್ೇರಿದೆ.



(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಸಿಂಸದ ಜಿ.ಎಿಂ. ಸಿದೆದಿೇಶವಾರ 
ತಿಳ್ಸಿದಾದಿರೆ. ಕೆೇಿಂದರೆ ಸಕಾ್ಜರದ ಆರೆ್ೇಗ್ಯ ಮತು್ತ 

ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಿಂರ್ರಾತಿ 
ಆದೆೇಶವನುನು ರಾರ್ಯ ಸಕಾ್ಜರಕೆಕೂ ಕಳುಹಸಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಗಟೆೇರಿ ಜಿಲಾಲೆಸಪಾತೆರೆ ಆವರಣದಲ್ಲೆ 
ನಿಮಾ್ಜಣವಾಗುತಿ್ತರುವ 100 ಹಾಸಿಗೆಯ ಮಹಳಾ 

ಮತು್ತ ಮಕಕೂಳ ಆಸಪಾತೆರೆಯನುನು 200 ಹಾಸಿಗೆಯ 
ಆಸಪಾತೆರೆಯನಾನುಗಿ ಮೇಲದಿಜೆ್ಜಗೆೇರಿಸಲಾಗಿದುದಿ, ಇದಕಾಕೂಗಿ 

13 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ಅನು ದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳ್ದಾದಿರೆ.

ಚಿಗಟೆೇರಿ ಆಸಪಾತೆರೆ ನಿಮಾ್ಜಣ 
ಕಾಯ್ಜ ವಿೇಕಷಣೆ ಸಿಂದಭ್ಜದಲ್ಲೆ 
ಜಿಲಾಲೆಸಪಾತೆರೆ ಅಧಿೇಕಷಕ ಡಾ. 
ಷಣುಮಾಖಪಪಾ, ಜಿಲಾಲೆ ಆರೆ್ೇಗಾ್ಯಧಿ 
ಕಾರಿ ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್, ದ್ಡಾ 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷರುಗಳಾದ 
ಯಶವಿಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್, 

ಶವಕುಮಾರ್ ರಾರನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕಷ 
ವಿೇರೆೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, ಆರೆ್ೇಗ್ಯ ರಕಾಷ ಸಮತಿ ಸದಸ್ಯ 
ಟಿಿಂಕರ್ ಮಿಂರಣಣಿ, ಶವನಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್ ಮತಿ್ತತರರು 
ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ರಾಣೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಇೆಂದಿನೆಂದ ಸೆಂಗಿೇತ ಸೆಂಜೆ
ರಾಣೆೇಬೆನ್ನುರು, ಸೆ. 24 - 

ಒಿಂದೆೇ ಮಾತರಿಂ ಸವಾಯಿಂ ಸೆೇವಾ 
ಸಿಂಸೆಥೆ ನಗರಸಭೆ ಕಿರೆೇಡಾಿಂಗಣದಲ್ಲೆ 
ಪರೆತಿಷಾಠಾಪಿಸಿದದಿ ಸತವಾಯುಗ, 
ತೆರೆೇತಾಯುಗ, ದಾವಾಪರಯುಗ, 
ಕಲ್ಯುಗದಲ್ಲೆ ವಿಷುಣಿ ಅವತರಿಸಿ 
ದಶಾವತಾರದಲ್ಲೆನ ಹತು್ತ ಮತು್ತ 
ಗಣೆೇಶನದೆ್ಿಂದು ಸೆೇರಿ 
ಹನೆ್ನುಿಂದು ತಲೆಯ 
ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗಣೆೇಶನ 
ವಿಸರ್ಜನೆ ದ್ನಾಿಂಕ 28ರಿಂದು 
ಬೃಹತ್ ಮರವಣಿಗೆಯಿಂದ್ಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ ಎಿಂದು 
ಸಿಂಘಟನೆ ಅದ್ಯಕಷ ಪರೆಕಾಶ ಬುರಡಿಕಟಿಟ್ ತಿಳ್ಸಿದರು.

ನಾಳೆ ದ್ನಾಿಂಕ 25 ರ ಭಾನುವಾರ ಅನನು ಸಿಂತ ಪ್ಜಣೆ, 
ದ್ನಾಿಂಕ   26 ರಿಂದು ಇಸಾಕೂನ್ ಪುರೆ್ೇಹತ ರಿಿಂದ 

ಉಪನಾ್ಯಸ, ಆಕಷ್ಜಕ ಪೆಲೆೇಯಿಿಂಗ್, 
ಝೇ ಟಿವಿ ಕಾಮಡಿ ಕಲಾವಿದರು, 
ನಿರ್ಪ ಕರು, ಕಲಸ್ಜ ಕನನುಡದ 
ಎದೆತುಿಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು, ಸರಿಗಮ 
ಖಾ್ಯತಿ ಕಲಾವಿದರು, ಮಮಕಿರೆ  
ಮುಿಂತಾದವರ ಸಿಂಗಿೇತ ಸಿಂಜೆ. 
ಅಿಂದು ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 10ರಿಿಂದ ಸಿಂಜೆ 6 
ವರೆಗೆ ಪಾರೆರಮಕ, ಪೌರೆಢ ಹಾಗ್ 
ಕಾಲೆೇರು ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಜಗಳ್ಗೆ ಉಚಿತ 
ಪರೆವೆೇಶವಿದೆ ಎಿಂದು ಪರೆಕಾಶ್  
ವಿವರಿಸಿದರು. ಗೆ್ೇಷಿಠಾ ಯಲ್ಲೆ 

ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗರಾರ ಅಡಮಾನಿ, ಹನುಮಿಂತಪಪಾ 
ಹೆದೆದಿೇರಿ, ಹುಚ್ಚಪಪಾ ಮಡೆಲೆೇರಿ, ರಾಘವೆೇಿಂದರೆ ಚಿನಿನುಕಟಿಟ್, 
ರಾರು ಮೈಲಾರ, ವಿೇರೆೇಶ್  ಹೆದೆದಿೇರಿ, ನಿೇಲಪಪಾ ಕಸವಾಳ, 
ರವಿ ಕಾಕೆ್ೇಳ ಇದದಿರು.

ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 25, 2022 3

ನಮಮಾಲ್ಲೆ ಕಟಟ್ಡ ಪರವಾನಿಗೆ (ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ  
ಮತು್ತ DHUDA), ಬಿಲ್ಡಿಿಂಗ್  ಪಾಲೆನ್ (ವಾಸು್ತ ಪರೆಕಾರ), 

ಎಸಿಟ್ಮೇಷನ್, ಕನ್ ಸಟ್್ಕಷನ್ ಮತು್ತ ಮಟಿೇರಿಯಲ್ ಕಾಿಂಟಾರೆ್ಯಕ್ಟ್  
ಹಾಗ್ ಅಲ್ನೆೇಷನ್, ಲೆೇಔರ್  ಪಾಲೆನ್  ಮತು್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧೂ  

(Development) ಮಾಡಿಕೆ್ಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ :   ಪ್್ರಯಾೆಂಕ ಜಿ.ಪ್., ಇೆಂಜಿನಯರ್ 
+91 70190 70400

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

ಅರಸಿ ಕನಸಾಲೆಟನಸಾ ಸವಿೇನಾಸಸ್ 

ಸಹ/- ಕೆ. ದಾದಾಪ್ೇರ್,
ಹೆಚ್.ಪ್. ಸೆಂಜಿೇದಾಬಾನು

ವಾದ್ ಪರ ವಕಿೇಲರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಘನ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶಾನುಸಾರ
ಸಹ/- ಮುಖ್ಯ ಲ್ಪ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಪರೆಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ಮತು್ತ 
ಪರೆ.ದ.ನಾ್ಯ. ದಿಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ನಾ್ಯಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಒೆಂದರೆೇ ಹೆಚುಚೆವರಿ ಸಿವಿಲ್ ರಾ್ಯಯಾಧಿೇರರು 
ಹಾರೂ ಪ್ರ.ದ.ರಾ್ಯ. ದೆಂಡಾಧಿಕಾರಿರಳವರ ರಾ್ಯಯಾಲಯ, 

ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಘನ ಸನ್ನಧಾನದಲ್ಲೆ
ಅಸಲು ದಾವಾ . 383/2017

ವಾದ್ : ಇಸಾಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಲೆೇರ್ ಖಲ್ೇಲ್ ಸಾಬ್, ವಯಸುಸೆ ಸುಮಾರು 
56 ವಷ್ಜಗಳು, ಲಾರಿ ಡೆರೆೈವರ್, ಡೆ್ೇ.ನಿಂ. 1013/1 ಮತು್ತ 2, 2ನೆೇ ಕಾರೆಸ್, ಮಸಿೇದ್ 
ಪಕಕೂ, ಜಾಲ್ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.     ವಿರುದಧೂ

ಪರೆತಿವಾದ್ಯರು : 1. ಮೆೈಮೂನ್ನೇಸಾ ಕೊೇೆಂ ಶೆೇಖ್ ಮಹಮಾದ್ ಸಲ್ೇಮ್, 2. 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಬಾನು ಬಿೇ ಕೊೇೆಂ. ಅಜಿೇೆಂ ಸಾಬ್, 3. ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪವಿನಾನ್ ಕೊೇೆಂ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್, 
4. ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಹರಾಜ್ ಬಿೇ ಕೊೇೆಂ. ಇಸಾಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್, ಪ್ರತ್ವಾದಿ ಸೆಂಖೆ್ಯ 3 (ಬಿ) : 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಹಬೂಬ್ ಬಿೇ ಕೊೇೆಂ ಗೌಸ್ ಸಾಬ್, ವಯಸುಸೆ ಸುಮಾರು 32 ವಷ್ಜಗಳು, 
ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಇಿಂದ್ರಾನಗರ, ರಾಘವೆೇಿಂದರೆ ಟಾಕಿೇಸ್, 4ನೆೇ ಮೇನ್, 4ನೆೇ ಕಾರೆಸ್, ಹರಿಹರ.

ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯಾ ಸೆಂಹತೆ ಆದೆೇರ 5, ನಯಮ 20(ಎ)ರಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಪ್ರತ್ವಾದಿ ಸೆಂಖೆ್ಯ 3 (ಬಿ) ಇವರಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪತ್್ರಕಾ ರೊೇಟೇಸು ಏರೆೆಂದರೆ :

ಮೇಲಕೂಿಂಡ ವಾದ್ಯು ಮೈಮನಿನುೇಸಾ ಕೆ್ೇಿಂ. ಶೆೇಖ್ ಮಹಮಾದ್ ಸಲ್ೇಿಂ, 2) ಶರೆೇಮತಿ 
ಬಾನು ಬಿೇ ಕೆ್ೇಿಂ ಅಜಿೇಿಂ ಸಾಬ್,  3. ಶರೆೇಮತಿ ಪವಿ್ಜನ್ ಕೆ್ೇಿಂ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್, 4. 
ಶರೆೇಮತಿ ಶಹನಾಜ್ ಬಿೇ ಕೆ್ೇಿಂ. ಇಸಾಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ವಿರುದಧೂ ಘೆ್ೇಷಣಾತಮಾಕ 
ಪರಿಹಾರ ಹಾಗ್ ಶಾಶವಾತ ನಿಬ್ಜಿಂಧಕಾಜೆಞೆ ಕೆ್ೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಲಾದ ದಾವೆಯನುನು 
ಸಲ್ಲೆಸಿರುತಾ್ತನೆ. ದಾವೆಯು ಚಾಲ್್ತಯಲ್ಲೆರುವಾಗ ಮ್ರನೆೇ ಪರೆತಿವಾದ್ ಶರೆೇಮತಿ ಪವಿೇ್ಜನ್ 
ಇವರ ತಿೇರಿಕೆ್ಿಂಡಿದುದಿ ಇವರ ವಾರಸುದಾರರಾದ ಪರೆತಿವಾದ್ ಸಿಂಖೆ್ಯ 3(ಎ) ರಿಿಂದ 3 
(ಹೆಚ್) ಇವರನುನು ಕಡತದ ಮೇಲೆ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಾದ್ಯು ಸಿವಿಲ್ ಪರೆಕಿರೆಯಾ ಸಿಂಹತೆ 
ಆದೆೇಶ 22, ನಿಯಮ 9, ಭಾರತಿೇಯ ಕಾಲಮತಿ ಕಾಯದಿ ಕಲಮು 5ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಹಾಗ್ 
ಸಿವಿಲ್ ಪರೆಕಿರೆಯಾ ಸಿಂಹತೆ ಆದೆೇಶ 22, ನಿಯಮ 4ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಿಂತರ ಅಜಿ್ಜಗಳನುನು 
ಸಲ್ಲೆಸಿದ ಕಾರಣ ನಾ್ಯಯಾಲಯವು ಮೃತ ಪರೆತಿವಾದ್ ಸಿಂಖೆ್ಯ 3 ಇವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ  
ಅಜಿ್ಜಗಳ ಮೇಲೆ ನೆ್ೇಟಿಸನುನು ಹೆ್ರಡಿಸಿದುದಿ, ತಾವು ನಾ್ಯಯಾಲಯದವರು ಹೆ್ರಡಿಸಿರುವ 
ನೆ್ೇಟಿಸನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸದೆೇ ಇರುವ ಕಾರಣ, ನೆ್ೇಿಂದಾಯಿತ ಅಿಂಚೆ ಸಿವಾೇಕೃತಿ ಮ್ಲಕ 
ನೆ್ೇಟಿಸನುನು ಹೆ್ರಡಿಸಿದುದಿ, ಅದು ಸಹಾ ಜಾರಿಯಾಗದೆೇ ಹಿಂತಿರುಗಿದುದಿ, ವಾದ್ಯು 
ಪರೆತಿವಾದ್ ಸಿಂಖೆ್ಯ 3(ಬಿ) ಆದ ತಮಗೆ ಪತಿರೆಕಾ ಪರೆಕಟಣೆಯ ಮ್ಲಕ ಅಜಿ್ಜಗಳ ಮೇಲೆ 
ನೆ್ೇಟಿಸನುನು ಹೆ್ರಡಿಸಲು ಕೆ್ೇರಿಕೆ್ಿಂಡಿದುದಿ, ಕಾರಣ ತಮಗೆ ಈ ಪತಿರೆಕಾ ಪರೆಕಟಣೆಯ 
ಮ್ಲಕ ನೆ್ೇಟಿೇಸನುನು ಹೆ್ರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೆಕರಣದ ಮುದದಿತ್ತನುನು ದ್ನಾಿಂಕ : 
27.10.2022ರಿಂದು ತಮಮಾಯ ಹಾರರಾತಿಗಾಗಿ ನಿಗದ್ಪಡಿಸಿದುದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾವು ಆ ದ್ನ 
ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 11 ಗಿಂಟೆಗೆ ತಾವು ಖುದಾದಿಗಿಯಾಗಲ್ೇ ಅರವಾ ತಮಮಾ ವಕಿೇಲರ ಮ್ಲಕವಾಗಲ್ೇ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮುಿಂದೆ ಮೇಲಕೂಿಂಡ ಪರೆಕರಣದಲ್ಲೆ ಹಾರರಾಗತಕಕೂದುದಿ. ತಪಿಪಾದದಿಲ್ಲೆ ತಮಮಾ 
ಗೆೈರು ಹಾರರಿಯಲ್ಲೆ ಪರೆಕರಣವನುನು ತಿೇಮಾ್ಜನಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮಹರು ಮತು್ತ ನನನು ಸಹಯಿಂದ್ಗೆ 17/9/2022ರಿಂದು 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ದಿರಾೆಂಕ : 25.09.2022 ರಿೆಂದ 01.10.2022
- ಜಯತ್ೇರಾನಾಚಾರ್ ವಡೆೇರ್, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೆೇಷ (ಅಶಿ್ವನ, ಭರಣಿ, ಕೃತ್್ತಕಾ) 
(ಚೂ.ಚೆೇ.ಚೊೇ.ಲ.ಲ್.ಉ.ಲೆೇ.ಲೊ.ಅ.)
ಇಷುಟ್ ದ್ನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಮಾಿಂದ್ಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ದೆವಾೇಷ ಸಾಧಿಸುತಿ್ತದದಿ 

ಸೆ್ೇದರಿ, ತಾಯಿ ನಿಮಮಾಲ್ಲೆ ಕಷಮ ಕೆೇಳುವರು. ಸಕಾ್ಜರದ ವತಿಯಿಿಂದ 
ಆಗಬೆೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮಿಂದಗತಿಯಲ್ಲೆ ಸಾಗಲ್ವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಹ್ಡಿದ ಬಿಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತರಲ್ದೆ. ಆಸಿ್ತಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, 
ಅನುಭವಿಗಳ್ಿಂದ ಸರಿ ಹೆ್ೇಗಲ್ದೆ. ರಾಷಟ್್ಮಟಟ್ದ ಕಿರೆೇಡಾಪಟುಗಳ್ಗೆ ಸಕಾ್ಜರಿ 
ನೌಕರಿ ಸಿಗಲ್ದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಚೆನಾನುಗಿಯೇ ಇದುದಿ, ಆಥಿ್ಜಕ ಒತ್ತಡ ತುಸು 
ಕಡಿಮಯಾಗಲ್ದೆ. ಕಳೆದುಹೆ್ೇಗಿದದಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮರಳ್ ಸಿಗಲ್ವೆ, 
ಕುಲದೆೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಭಾನು-ಸೆ್ೇಮ-ಮಿಂಗಳ-ಶುಭ ದ್ನಗಳು.

ವೃಷಭ (ಕೃತ್್ತಕಾ, 2,3,4, ರೊೇಹಣಿ, ಮೃರ 1,2)
(ಇ.ಉ.ಎ.ಒ.ವ.ವಿ.ವು.ವೆ.ವೇ)
ಕಾಯ್ಜ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲೆ ಅತು್ಯತಾಸೆಹಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯ 

ಸದಸ್ಯರಿಿಂದಲೆೇ ಅಡಚಣೆಯುಿಂಟಾಗಲ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೆರುವ ವೃದಧೂರ ಆರೆ್ೇಗ್ಯದಲ್ಲೆ 
ಆಗಾಗ ತಿೇವರೆ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾಗಲ್ದುದಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷುಟ್ ತರಞೆವೆೈದ್ಯರ ಸಿಂಪಕ್ಜದಲ್ಲೆರುವುದು 
ಮೇಲು.ದ್ರದ್ರುಗಳ್ಗೆ ಪರೆಯಾಣಮಾಡದ್ರುವುದೆೇ ಉತ್ತಮ. ಕರಕುಶಲ 
ವಸು್ತಗಳ್ಗೆ ಮತು್ತ ಅದರ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಬೆೇಡಿಕೆ ಬರಲ್ದೆ. ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಜಗಳ 
ಸಾಧನೆಗೆ ವಿಫುಲಾವಕಾಶ ಗಳು ದೆ್ರೆಯಲ್ದುದಿ, ಅದನುನು ಸದುಪಯೇಗ 
ಪಡಿಸಿಕೆ್ಳುಳಿವ ರವಾಬಾದಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟಿಟ್ದುದಿ. ಕೃಷಿಕ ಮತರೆರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದ್ನಗಳು. 
ಬುಧ-ಶುಕರೆ-ಶನಿ-ಶುಭ ದ್ನಗಳು.

ಮಿಥುನ (3,4, ಆರಿದಾ್ರ, ಪುನವನಾಸು 1,2,3)
(ಕ.ಕಿ.ಕು.ಘ, ಔ, ಚ.ಕೆ.ಕೊೇ.ಹ.)
ನಿರುದೆ್್ಯೇಗಿ ಪದವಿೇಧರರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ವೆೇತನದ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲ್ದೆ. 

ಸದ್ಯದ ಪರಿಸಿಥೆಗೆ ಅಲ್ಲೆಯೇ ಮುಿಂದುವರೆಯುವುದು ಮೇಲು. ನಿಮಮಾ 
ನಡಾವಳ್ಯಿಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇರಿಸು ಮುರುಸಾಗಲ್ದೆ. 
ಕಿರೆೇಡಾಪಟುಗಳ್ಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಅವಕಾಶ, ಅವರ ಪರೆತಿಭೆ ಅನಾವರಣವಾಗಲ್ದೆ. 
ವಾ್ಯಪಾರದಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಯತಿನುಸುವವರ ಬಗೆಗೆ ಎಚ್ಚರದ್ಿಂದ್ರಿ. 
ವಿದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಉನನುತಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನೆರವು ದೆ್ರೆಯುವುದು. 
ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ವಿಚಾರವಿಂದಕೆಕೂ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ನಿಣ್ಜಯವನುನು ತೆಗೆದುಕೆ್ಳುಳಿವಲ್ಲೆ 
ವಿಫಲರಾಗುವಿರಿ. ಸೆ್ೇಮ-ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಭ ದ್ನಗಳು.

ಕಕಾನಾಟಕ (ಪುನ 4, ಪುಷ್ಯ, ಆಶೆಲೆೇಷ)
(ಹ.ಹು.ಹೆ.ಹೂ.ಡ.ಡಿ.ಡು.ಡೆ.ಡೊೇ)
ಆದಾಯವು ಅತ್ಯಿಂತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಅದಕೆಕೂ ತಕಕೂಿಂತೆ 

ಖಚು್ಜ-ವೆಚ್ಚಗಳನುನು ಹೆ್ಿಂದ್ಸಿಕೆ್ಳ್ಳಿ, ಇಲಲೆವಾದಲ್ಲೆ ಉಳ್ತಾಯದ ಗಿಂಟು ಕರಗ 
ಬಹುದು. ಆಸಿ್ತ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆ ಸೆ್ೇದರನೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಮುಸುಕಿನ ಗುದಾದಿಟ. 
ಸಾಧ್ಯವಾದಷುಟ್ ಇದನುನು ತಡೆಯಲು ಯತಿನುಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆ 
ಬೆೇರೆಯವರಿಗೆ ಜಾಮೇನಾದಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆೇ ತೆ್ಿಂದರೆ ಎಿಂಬುದನುನು ಮರೆಯಬೆೇಡಿ. 
ಸಕಾ್ಜರಿ ವೆೈದ್ಯರಿಗೆ ಅನಿರಿೇಕಿಷತವಾಗಿ ವಗಾ್ಜವಣೆಯಾಗಲ್ದೆ. ಸಾಿಂಪರೆದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ 
ಬೆಳೆಗಳ್ಗೆ ಬೆೇಡಿಕೆಯಿಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭ. ಗಣಪತಿಯನುನು ಗರಿಕೆಯಿಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ. 
ಭಾನು-ಸೆ್ೇಮ-ಬುಧ-ಶುಭ ದ್ನಗಳು.

ಸಿೆಂಹ ( ಮಘ, ಪುಬ್ಬ, ಉತ್ತರ 1)
(ಮ.ಮಿ.ಮು.ಮೊೇ.ವೆ.ಟ.ಟ.ಟು.ಟೆ)
ಯಾವುದೆ್ೇ ವಿಷ ಘಳ್ಗೆಯಲ್ಲೆ ಉಿಂಟಾದ ದಾಯಾದ್ ಕಲಹವು, 

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮಟಿಟ್ಲೆೇರಲ್ದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷುಟ್ ಇದನುನು ತಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. 
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲೆ ಹೆ್ಿಂದಾಣಿಕೆ ಎಿಂಬುದು ಅನಿವಾಯ್ಜ, ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿ 
ಹಣ ಸಿಂದಾಯವಾಗಲ್ದುದಿ, ಹೆಚಿ್ಚನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲ್ವೆ. ಸುಗಿಂಧ ದರೆವ್ಯ 
ಮಾರಾಟ ಜೆ್ೇರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಲ್ದುದಿ, ಹೆಚಿ್ಚನ ಲಾಭ, ಆದಾಯದಲ್ಲೆ ಕರೆಮೇಣ 
ಏರಿಕೆಯಾಗಲ್ದೆ. ಕೃಷಿಕ ಮತರೆರಿಗೆ, ಕಾಮ್ಜಕರ ಸಮಸೆ್ಯ ಎದುರಾಗಲ್ದೆ. ಮಕಕೂಳ 
ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದ ಚಿಿಂತೆ, ಗುರು ಸೆೇವೆಮಾಡಿ. ಭಾನು-ಮಿಂಗಳ-ಗುರು-ಶುಭ ದ್ನಗಳು.

ಕರಾ್ಯ (ಉತ್ತರಾ 2,3,4, ಹಸಾ್ತ, ಚಿತಾ್ತ 1,2)
(ಟೊೇ.ಪ.ಪ್.ಪು.ಷ.ಣ.ಠ.ಪೆ.ಪೇ)
ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಮಿಂದಗತಿಯಲ್ಲೆದುದಿ, ನಿಮಮಾ ಹತು್ತ ಹಲವು 

ಬಯಕೆಗಳನುನು ಕೆಲಕಾಲ ಮುಿಂದ್ಡುವುದು ಮೇಲು. ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚಿ್ಚನ 
ಪದೆ್ೇನನುತಿಯಾಗಲ್ದುದಿ, ಸಿಂಘ-ಸಿಂಸೆಥೆಯಲ್ಲೆರುವವರು ತಮಮಾ ಪದವಿ ಉಳ್ಸಿ 
ಕೆ್ಳಳಿಲು ಕೆ್ೇರ್್ಜ ಮಟಿಟ್ಲೆೇರಬೆೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದುಮುಿಂದ್ನ ಪರಿಚಯ 
ವಿಲಲೆದರಿಗೆ ಕೆ್ಟಟ್ ಸಾಲವನುನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಿರಿ. ದುಡಿಯುವ 
ಮಕಕೂಳ್ಿಂದ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಹಾಯದ ನಿರಿೇಕೆಷಬೆೇಡ. ಕಷಟ್ದಲ್ಲೆರುವ ಸೆ್ೇದರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ. 
ಸಾಧು ಸಿಂತರ ಸೆೇವೆಮಾಡಿ. ಮಿಂಗಳ-ಬುಧ-ಶುಕರೆ-ಶುಭ ದ್ನಗಳು.

ತುಲಾ (ಚಿತಾ್ತ 3,4, ಸಾ್ವತ್, ವಿಶಾಖ 1,2,3)
(ರ.ರಿ.ರು.ರೆ.ರೊ.ತ.ತ್.ತು.ತೆ.)
ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆದಾಯವಾಗಲ್ದುದಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷುಟ್ ಅದು 

ದುರುಪಯೇಗವಾಗದಿಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಸುವುದು ಮೇಲು, ರಾರಕಾರಣಿಗಳ್ಗೆ 
ಉತ್ತಮ ದ್ನಗಳ್ದದಿರ್, ಅವಕಾಶ ವಿಂಚಿತರಾಗಬಹುದು. ಹಿಂಬಾಲಕರ ಬಗೆಗೆ ತುಸು 
ಎಚ್ಚರದ್ಿಂದ್ರಿ. ವಾ್ಯಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೆ ಎದುರಾಳ್ಯ ಒಡೆದಾಳುವ ನಿೇತಿ, ನಿಮಮಾ 
ಪರೆಗತಿಗೆ ಅಡಿಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆ್ಟಟ್ಸಾಲ ಮರಳ್ಬಿಂದು, ಹಣಕಾಸಿನ 
ಒತ್ತಡವನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ದೆ. ಯುವಕರು ತಾವು ಮಾಡಿದದಿರಿಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೆ 
ಹರಿಯರಿಿಂದ ಛೇಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೆ್ಳುಳಿವರು. ಆಸಿ್ತ ಖರಿೇದ್ ಸದ್ಯಕೆಕೂ ಬೆೇಡ. ಸೆ್ೇಮ-
ಗುರು-ಶುಕರೆ-ಶುಭ ದ್ನಗಳು.

ವೃಶಿಚೆಕ (ವಿಶಾಖ 4, ಅನೂ, ಜೆೇಷಠಿ)
(ತೊ.ನ.ನ.ನು.ರೆ.ರೊೇ.ಯ.ಯಿ.ಯು.)
ಶರೆದೆಧೂ ಹಾಗ್ ಶರೆಮ ಜಿೇವಿಗಳಾದ ನಿಮಗೆ, ಗುರು ದೆೇವತಾನುಗರೆಹದ್ಿಂದ 

ಸಕಲ ರಿೇತಿಯ ನೆರವು ಸಮಾರದ್ಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ದೆ. ಜೆ್ತೆಗೆ ಸಾಕಷುಟ್ 
ಪರೆತಿಫಲವೂ ದೆ್ರೆಯಲ್ದೆ. ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಜಗಳು ಉನನುತಾಧ್ಯಯನವನುನು ಮುಿಂದುವರೆ 
ಸಲು, ವಿದೆೇಶಕೆಕೂ ಹೆ್ೇಗಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಯೇಚಿಸುವುದು ಮೇಲು. ಸಮಾರ 
ಸೆೇವೆಯಲ್ಲೆ ತೆ್ಡಗಿಕೆ್ಳುಳಿವವರಿಗೆ ಹೆೇರಳ ಅವಕಾಶಗಳು ದೆ್ರೆಯಲ್ವೆ. 
ಅವಿವಾಹತರಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳು ತವಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಿಕೆ್ಿಂಡು ಬರಲ್ವೆ. ಹೆ್ಸ ಆಸಿ್ತ 
ಅರವಾ ಮನೆ ಖರಿೇದ್ಸಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ಅಮ್ಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಜೆ್ೇಪಾನ  
ವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಗೆ್ೇ ಸೆೇವೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸೆ್ೇಮ-ಮಿಂಗಳ-ಗುರು-ಶುಭ ದ್ನಗಳು.

ಧನಸುಸಾ (ಮೂಲ, ಪೂವಾನಾಷಾಡ, ಉತ್ತರಾಷಾಡ) 
(ಯೆ.ಯೇ. ಬ.ಬಿ.ಬು.ಧ.ಫ.ಡ.ಬೆ.)
ಬಿಂಧುಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಉಿಂಟಾದ ಕಲಹವನುನು ರಾಜಿೇ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಿ, 

ವೃತಿ್ತಯಲ್ಲೆ ಪರೆತಿ ಸ್ಫಧಿ್ಜಗಳ ಕಾಟ ತಪಿಪಾದದಿಲಲೆ. ಷೆೇರು ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯಲ್ಲೆ ಹ್ಡಿಕೆ 
ಮಾಡಲು ಸಕಾಲವಲಲೆ. ಪರಿೇಕೆಷ ಸಮೇಪಿಸುತಿ್ತದದಿಿಂತೆ, ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಜಗಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೆ 
ವಿಶೆೇಷ ಆಸಕಿ್ತತೆ್ೇರುವರು. ಮಡದ್ಯ ಆರೆ್ೇಗ್ಯದಲ್ಲೆ ತುಸು ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾಗಲ್ದೆ. 
ಭಿನಾನುಭಿಪಾರೆಯ ಮ್ಡಲ್ದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ,  ಹೆ್ಸ 
ಯೇರನೆಗಳನುನು ಕಾಯ್ಜರ್ಪಕೆಕೂ ತರಲು ಹೆ್ೇಗಬೆೇಡಿ, ಅಪರಿಚಿತರೆ್ಿಂದ್ಗೆ 
ಎಚ್ಚರದ್ಿಂದ್ರಿ. ಬುಧ-ಗುರು-ಶನಿ-ಶುಭ ದ್ನಗಳು.

ಮಕರ (ಉತ್ತರಾಷಾಢ 2,3,4, ರ್ರವಣ, ಧನಷಾಠಿ 1,2)
(ಜೊ.ಜ.ಜಿ.ಜೆ.ಶಿ.ರು.ಶೆೇ.ಶೊೇ.ರ.ಗಿ)
ಬಹಳ ಶರೆಮಪಟುಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಬೆಲೆ ಚೆನಾನುಗಿಯೇ 

ತಿಳ್ದ್ದೆ. ಕಷಟ್ದಲ್ಲೆರುವ ಸೆ್ೇದರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆೇ, ಆದರ್ 
ಕ್ಡ ಅದು ನಿಮಮಾ ಇತಿಮತಿಯಲ್ಲೆರುವುದು ಮೇಲು. ಮನೆ ಕಟುಟ್ವ ಅರವಾ ಆಸಿ್ತ 
ಖರಿೇದ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವನುನು ಸದ್ಯಕೆಕೂ ಕೆೈಬಿಡುವುದು ಮೇಲು. ಸಿಂಶೆ್ೇಧನಾ 
ರಿಂಗದಲ್ಲೆರುವವರಿಗೆ ತಾತಾಕೂಲ್ಕವಾಗಿ ಹನನುಡೆಯಾಗಲ್ದೆ. ಹಾಗೆಿಂದ ಮಾತರೆಕೆಕೂ ಚಿಿಂತೆ 
ಬೆೇಡ. ಹರಿಯರ ಆರೆ್ೇಗ್ಯದಲ್ಲೆ ಸಾಕಷುಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಂಡುಬರಲ್ದೆ. ಶುಭ 
ಸಮಾರಿಂಭಕೆಕೂ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಭಾಗವಹಸುವಿರಿ. ವಿಷುಣಿ ಸಹಸರೆನಾಮ ಪಠಿಸಿರಿ. 
ಸೆ್ೇಮ-ಗುರು-ಶನಿ-ಶುಭ ದ್ನಗಳು,

 ಕುೆಂಭ (ಧನಷಾಠಿ, ರತಭಿಷಾ, ಪೂವಾನಾಭಾದ್ರ 1,2,3)
(ರು.ಗೆ.ಗೊ.ಸ.ಸಿ.ಸು.ಸೆ.ಸೊೇ.ದ)
ಕೆೈಗಾರಿಕೆ್ೇದ್ಯಮಗಳು ಕಾಮ್ಜಕರೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಹೆ್ಿಂದಾಣಿಕೆ 

ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಿ. ನಿಮಮಾ ನಡೆ, ನುಡಿಗಳಲ್ಲೆ ಕಿಂಡುಬರಲ್ರುವ ವ್ಯತಾ್ಯಸ, ಹಲವರ 
ಸಿಂಶಯಕೆಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಸಿಂಪಾದನೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಲ್ದುದಿ, ಇಷಟ್ಪಟಟ್ಲ್ಲೆ 
ಉಳ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೃತಿ್ತಯ ಬಗೆಗೆ ಅಸಡೆಡಿ 
ತೆ್ೇರಬೆೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಹಲವು ಮಿಂಗಳ ಕಾಯ್ಜಗಳು ನಡೆಯಲ್ವೆ. ವಾ್ಯಪಾರ 
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೆ ವೆೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ನಿಮಮಾನುನು ಕಿಂಡು ಕೆಲವರು 
ಅಸ್ಯಪಡಬಹುದು. ವಿದಾವಾಿಂಸರಿಗೆ ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳ್ಿಂದ ಸನಾಮಾನವಾಗಲ್ದೆ. 
ಕುಲದೆೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಭಾನು-ಶುಕರೆ-ಶನಿ-ಶುಭದ್ನಗಳು.

ಮೀನ (ಪೂವಾನಾಭಾದ್ರ 4, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೆೇವತ್)
(ದಿ.ದು.ಖ.ಝ.ಥ.ದೆ.ದೊೇ.ಖ.ಚ.ಚಿ.) 
ವಿದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಬಿಂಡವಾಳ ಹ್ಡುವ ವಿಚಾರ ಆಕಷ್ಜಕವಾಗಿದದಿರ್, 

ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಕೆಲಸ ಕಾಯ್ಜಗಳಲ್ಲೆ  ಆಸಕಿ್ತ ಮ್ಡಲ್ದೆ. ವಿನಾಕಾರಣ ಸೆ್ೇದರನೆ್ಿಂದ್ಗೆ 
ವಾಗಾವಾದ ಬೆೇಡ, ಕೆೈಗೆ್ಿಂಡ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಮುಗಿಸಲು ಕಾಲಮತಿ ಹಾಕಿಕೆ್ಳ್ಳಿ. 
ಆಮದು-ರಫು್ತಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯವತಿ್ಜಗಳ್ಿಂದ ಮೇಸ. 
ರಾರಕಾರಣಿಗಳು ಪಕಷದಲೆಲೆೇ ಇರುವವರ ಕುತಿಂತರೆಕೆಕೂ ಬಲ್ಯಾಗಲ್ದಾದಿರೆ.
ಪುಣ್ಯಕೆಷೇತರೆಗಳ ದಶ್ಜನಭಾಗ್ಯ ನಿಮಮಾದಾಗಲ್ದೆ. ಸೆ್ೇಮ-ಗುರು-ಶನಿ-ಶುಭದ್ನಗಳು.

ವಿಶೆೇಷ ದಿನರಳು: ದಿರಾೆಂಕ: 25.9.2022 ರೆೇ ಭಾನುವಾರ ಸವನಾಪ್ತೃ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ 
ದಿರಾೆಂಕ: 26.9.2022 ರೆೇ ಸೊೇಮವಾರದಿೆಂದ ನವರಾತೊ್ರೇತಸಾವ ಆರೆಂಭ.

ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಳಯಲ್ಲೆೆಂದು ವಿರ್ವ ಪತ್್ರಕಾ ವಿತರಕರ ದಿರಾಚರಣೆ
ಮಲೆೇಬೆನ್ನುರು ಸಮೇಪದ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳ್ಳಿ 

ಗಾರೆಮದಲ್ಲೆ ಇಿಂದು ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ಗಿಂಟೆಗೆ ಹರಿಹರ 
ತಾ. ಗಾರೆಮಾಿಂತರ ಪತಿರೆಕಾ ವಿತರಕರ ಕೆಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧೂ 
ಸಿಂಘದ ವತಿಯಿಿಂದ ವಿಶವಾ ಪತಿರೆಕಾ ವಿತರಕರ 
ದ್ನಾಚರಣೆ ಮತು್ತ ಗಾರೆಮಾಿಂತರ ಪತಿರೆಕಾ ವಿತರಕರಿಗೆ 
ಸನಾಮಾನ ಸಮಾರಿಂಭ ಹಮಮಾಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಉದಾಘಾಟನೆ : ಎಸ್.ರಾಮಪಪಾ, ಸನಾಮಾನ : ಬಿ.ಪಿ.
ಹರಿೇಶ್, ಅಧ್ಯಕಷತೆ : ಕೆ.ನಾಗೆೇಿಂದರೆಪಪಾ, ಉಪನಾ್ಯಸ : 
ಎಸ್.ಪರೆಕಾಶ್, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು : ಸಿದದಿಯ್ಯ 
ಹರೆೇಮಠ, ಟಿ.ಇನಾಯತ್, ಜಿ.ಮಿಂರುನಾಥ್, 
ನಟರಾರನ್, ದೆೇವರಾಜ್, ಸದಾನಿಂದ, ಜಿಗಳ್ 
ಪರೆಕಾಶ್ ಮತಿ್ತತರರು.

‘ವಿಶೆೇಷ ಸೆೇವೆ’ಗೆ ನರಾಕರಿಸಿದ ಯುವತ್ಯ ಹತೆ್ಯ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಪಿೇಡಿಸುತಿ್ತರುವ ವಿಚಾರವನುನು 
ಹೆೇಳ್ದದಿರು ಎಿಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಅಶೆ್ೇಕ್  ಕುಮಾರ್  
ತಿಳ್ಸಿದಾದಿರೆ.

ಅದೆೇ ದ್ನ ರಾತಿರೆ 8.30ಕೆಕೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ 
ಅಿಂಕಿತಾ ಮಬೆೈಲ್  ಸಿಂಖೆ್ಯ ಸಿಂಪಕ್ಜಕೆಕೂ ಸಿಗಲ್ಲಲೆ. ಮರು 
ದ್ನ ಸೆನುೇಹತೆಯು ಆರೆ್ೇಪಿಗಳ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದದಿರು. 
ಅವರಿಿಂದ ಸಮಪ್ಜಕ ಉತ್ತರ ಸಿಕಿಕೂರಲ್ಲಲೆ ಎಿಂದು 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳ್ಸಿದಾದಿರೆ.

ಬಿಂಧನಕೆ್ಕೂಳಗಾಗಿರುವ ಪುಲ್ಕೂತ್ ಆಯ್ಜ, 
ಅಿಂಕಿತಾ ಜೆ್ತೆ ರಗಳವಾಡಿದ ನಿಂತರ ನಾಲೆಗೆ 
ದ್ಡಿರುವುದನುನು ಪೊಲ್ೇಸರ ಎದುರು 
ಒಪಿಪಾಕೆ್ಿಂಡಿದಾದಿನೆ. ನಿಂತರದಲೆಲೆೇ ಶವ ಪತೆ್ತ 
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಿಂದು ಮ್ಲಗಳು ತಿಳ್ಸಿವೆ.

ಪರೆಕರಣವನುನು ವಿಶೆೇಷ ತನಿಖಾ ತಿಂಡಕೆಕೂ ವಹಸಿ 
ಉತ್ತರಾಖಿಂಡ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ ಪುಷಕೂರ್  ಸಿಿಂಗ್  ಧಾಮ 
ಶನಿವಾರ ಆದೆೇಶ ಹೆ್ರಡಿಸಿದಾದಿರೆ. ಡಿಐಜಿ ಪಿ.ರೆೇಣುಕಾ 
ದೆೇವಿ ನೆೇತೃತವಾದ ತಿಂಡವು ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ 
ಕೆೈಗೆ್ಳಳಿಲ್ದೆ.

ಪುಲ್ಕೂತ್  ಬಿಂಧನದ ಬೆನನುಲೆಲೆೇ ಬಿಜೆಪಿಯು ಆತನ 
ತಿಂದೆ ವಿನೆ್ೇದ್  ಆಯ್ಜ ಹಾಗ್ ಅಣಣಿ ಅಿಂಕಿತ್  
ಆಯ್ಜ ಅವರನುನು ಪಕಷದ್ಿಂದ ವಜಾಗೆ್ಳ್ಸಿದೆ. ಅಿಂಕಿತ್  
ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಿಂಡ ಹಿಂದುಳ್ದ ವಗ್ಜಗಳ 
ಆಯೇಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕಷರಾಗಿದದಿರು.

ಅಿಂಕಿತಾ ಕೆ್ಲೆ ವಿಚಾರ ಗೆ್ತಾ್ತದ ಕ್ಡಲೆೇ 
ಉತ್ತರಾಖಿಂಡದ ಹಲವೆಡೆ ಪರೆತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದ್ವೆ. 

ಪೊಲ್ೇಸರು ಆರೆ್ೇಪಿಗಳನುನು ಬಿಂಧಿಸಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕೂ 
ಕರೆದೆ್ಯು್ಯವ ವೆೇಳೆ ಪರೆತಿಭಟನಾಕಾರರ ಗುಿಂಪೊಿಂದು 
ಪೊಲ್ೇಸ್  ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ದಾಳ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾರಿನ 
ಗಾರುಗಳನುನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ ಉದ್ರೆಕ್ತರು, 
ಆರೆ್ೇಪಿಗಳನುನು ಕಾರಿನಿಿಂದ ಆಚೆ ಎಳೆಯಲ್ 
ಪರೆಯತಿನುಸಿದಾದಿರೆ.

ಯಮಕೆೇಶವಾರ ಕೆಷೇತರೆದ ಶಾಸಕಿ ರೆೇಣು ಬಿಷ್ಠಾ  
ಅವರು ಚಿೇಲಾ ನಾಲೆ ಮಾಗ್ಜವಾಗಿ ತೆರಳುತಿ್ತದಾದಿಗ 
ಪರೆತಿಭಟನಾಕಾರರ ಗುಿಂಪು ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳ್ 
ನಡೆಸಿ ಗಾರುಗಳನುನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಪೊಲ್ೇಸರ 
ಬೆಿಂಗಾವಲ್ನಲ್ಲೆ ಅವರನುನು ಸುರಕಿಷತ ಸಥೆಳಕೆಕೂ 
ಕರೆದೆ್ಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.

ಭೆ್ೇಗ್ ಪುರದಲ್ಲೆರುವ ರೆಸಾರ್್ಜ  ಮೇಲೆ 
ಸಥೆಳ್ೇಯರು ಕಲುಲೆ ತ್ರಾಟ ನಡೆಸಿದುದಿ, ಕಿಟಕಿ 
ಗಾರುಗಳು ಪುಡಿಯಾಗಿವೆ. ರೆಸಾರ್್ಜ ನ ಕೆಲ 
ಭಾಗಗಳನುನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಮ್ಜಸಿರುವ ಆರೆ್ೇಪ 
ಕೆೇಳ್ ಬಿಂದ್ದುದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕರೆವಾರ ರಾತಿರೆ 
ಅವುಗಳ ತೆರವು ಕಾಯಾ್ಜಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾದಿರೆ.

ರೆಸಾರ್್ಜ  ಸಮೇಪದಲೆಲೆೇ ಆರೆ್ೇಪಿ ಪುಲ್ಕೂತ್  
ಒಡೆತನದ ಉಪಿಪಾನ ಕಾಯಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವಿದುದಿ, 
ಅದಕೆಕೂ ಪರೆತಿಭಟನಕಾರರು ಶನಿವಾರ ಬೆಿಂಕಿ ಹಚಿ್ಚದಾದಿರೆ 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಯುವತಿ ಕಣಮಾರೆಯಾದ ದ್ರು ದಾಖಲ್ಸಿಕೆ್ಳಳಿದ 
ಸಥೆಳ್ೇಯ ಪಟಾವಾರಿ ಹಾಗ್ ಕಿಂದಾಯ ಪೊಲ್ೇಸ್ 
ಇನ್ಸೆ ಪೆಕಟ್ರ್ ಗಳನುನು ಸಕಾ್ಜರ ಅಮಾನತು್ತಗೆ್ಳ್ಸಿದೆ.

ಮಹಳಾ-ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಮೆಂಜೂರು

ಸಿರಿಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ 24 - ತರಳಬಾಳು 
ರಗದುಗೆರು ಶರೆೇ ಶವಮ್ತಿ್ಜ ಶವಾಚಾಯ್ಜ 
ಸಾವಾಮೇಜಿ ಅವರ ಅಪೆೇಕೆಷಯ ರಿೇತಿಯಲೆಲೆೇ 
ಕರೆ ೆ - ಕಟೆಟ್ಗಳನುನು ತುಿಂಬಿಸುವ ಆಶಯ 
ಪರೆಧಾನ ಮಿಂತಿರೆ ನರೆೇಿಂದರೆ ಮೇದ್ 
ಹೆ್ಿಂದ್ದಾದಿರ.ೆ ಈ ದ್ಸಯೆಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ 
ಬಸವರಾರ ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಅವರ ಸಕಾ್ಜರ 
ಪಾರೆಮಾಣಿಕ ಪರೆಯತನು ನಡಸೆುತಿ್ತದ ೆ ಎಿಂದು 
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ ಬಿ.ಎಸ್. 
ಯಡಿಯ್ರಪಪಾ ಹೆೇಳ್ದಾದಿರ.ೆ

ತರಳಬಾಳು ಹರಿಯ ರಗದುಗೆರು ಶರೆೇ 
ಶವಕುಮಾರ ಸಾವಾಮೇಜಿ ಅವರ 30ನೆೇ 
ಶರೆದಾಧೂಿಂರಲ್ ಕಾಯ್ಜಕರೆಮದಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ 
ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅತಿವೃಷಿಟ್ಯಿಿಂದ ರೆೈತರು ಬಳೆ ೆ ಕಳದೆು 
ಕೆ್ಿಂಡಿದಾದಿರ.ೆ ರೆೈತರಿಗ ೆಸ್ಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಿ 
ಅವರು ನಮೆಮಾದ್ಯ - ಸಾವಾಭಿಮಾನದ 
ಬದುಕು ಕಟಿಟ್ಕೆ್ಳಳಿಲು ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ ಭರವಸೆ 

ನಿೇಡಿದಾದಿರ ೆಎಿಂದು ಹೆೇಳ್ದರು.
ರೆೈತರು ನಮೆಮಾದ್ಯಿಿಂದ 

ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತರೆ 
ಸಮಾರಕೆಕೂ ನಮೆಮಾದ್. ಈ ಹನೆನುಲೆ 
ಯಲ್ಲೆ ಕರೆಗೆಳ್ಗ ೆನಿೇರು ತುಿಂಬುವ 
ಜೆ್ತಗೆ ೆ ರೆೈತರ ಬಳೆಗೆಳ್ಗೆ 
ವೆೈಜಾಞೆನಿಕ ಬಲೆ ೆನಿೇಡಬೆೇಕಿದ.ೆ ಈ 
ದ್ಸಯೆಲ್ಲೆ ಸಕಾ್ಜರ ಚಿಿಂತನ ೆ ಮಾಡಲ್ದೆ 
ಎಿಂದು ಯಡಿಯ್ರಪಪಾ ತಿಳ್ಸಿದರು.

ಕೆ್ರೆ್ನಾ ಹಾಗ್ ಅತಿವೃಷಿಟ್ಯ 
ಸಿಂಕಷಟ್ಗಳ ನಡುವಯೆ್ ತರಳಬಾಳು 
ರಗದುಗೆರು ಡಾ. ಶವಮ್ತಿ್ಜ ಶವಾಚಾಯ್ಜ 
ಸಾವಾಮೇಜಿ ಅವರ ಅಪೆೇಕೆಷಯಿಂತೆ 
ಭರಮಸಾಗರ ಕರೆ ೆ ಹಾಗ್ ರಗಳೂರು ಕರೆೆ 
ಯೇರನಗೆಳ್ಗ ೆ1,200 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್.ಗಳನುನು 
ತಮಮಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಬಿಡುಗಡ ೆ ಮಾಡಿದದಿನುನು 
ಯಡಿಯ್ರಪಪಾ ಸಮಾರಿಸಿದರು.

ಸಾಧು ಸದಧೂಮ್ಜ ವಿೇರಶೆೈವ ಸಿಂಘದ 

ಅಧ್ಯಕಷ ಹಚೆ್.ಆರ್. 
ಬಸವರಾರಪಪಾ ಗುರು ವಿಂದನೆ 
ನರೆವೆೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 12ನೆೇ 
ಶತಮಾನದಲ್ಲೆ ಶರಣರು ನಡಸೆಿದ 
ದೆ್ಡಡಿ ಚಳುವಳ್ಯನುನು ಹರಿಯ 
ರಗದುಗೆರುಗಳಾದ ಲ್ಿಂ. 
ಶವಕುಮಾರ ಶವಾಚಾಯ್ಜ 

ಸಾವಾಮೇಜಿ ಅವರು ಮುಿಂದು ವರಸೆಿದದಿರು 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳ್ದರು.

ಸಾವಾತಿಂತರೆ್ಯ ಪೂವ್ಜದಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲೆ 
ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಗಗನಕುಸುಮ ವಾಗಿತು್ತ. 
ಹರಿಯ ರಗದುಗೆರುಗಳು ಗಾರೆಮೇಣ ಭಾಗ 
ದಲ್ಲೆ ಶಾಲಗೆಳನುನು ತರೆದೆರು. ಉಚಿತ ಶಕಷಣ, 
ಉಚಿತ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಜ ನಿಲಯ ಹಾಗ್ ಉಚಿತ 
ದಾಸೆ್ೇಹ ಕಲ್ಪಾಸಿದರು ಎಿಂದು ಹೆೇಳ್ದರು.

ಹರಿಯ ರಗದುಗೆರುಗಳು ಶರಣರ 
ಆಶಯದಿಂತ ೆ ಜಾತ್ಯತಿೇತವಾಗಿ 
ನಡದೆುಕೆ್ಿಂಡರು. ಶರೆೇಮಠ ಈಗ 274 

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೇರುಗಳನುನು ಹೆ್ಿಂದ್ದ.ೆ 50 
ಸಾವಿರ ರನ ಮಕಕೂಳು ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ 
ಮಾಡುತಿ್ತದಾದಿರ.ೆ ಸಿರಿಗರೆಯೆಲ್ಲೆ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ 
ಹಚೆು್ಚ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಜಗಳು ವಾ್ಯಸಿಂಗ 
ಮಾಡುತಿ್ತದಾದಿರ ೆಎಿಂದವರು ತಿಳ್ಸಿದರು.

ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಪರೆಚಾರ ಸಮತಿ ಅಧ್ಯಕಷ 
ಎಿಂ.ಬಿ. ಪಾಟಿೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶರಣರ 
ಆದಶ್ಜಗಳನುನು ಮಧ್ಯ ಕನಾ್ಜಟಕದಲ್ಲೆ 
ಸಿರಿಗರೆ ೆಮಠ ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ನಡಸೆಿಕೆ್ಿಂಡು 
ಬಿಂದ್ದ.ೆ ಶಕಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗ್ 
ಸಾಿಂಸಕೂಕೃತಿಕ ಆಚರಣಗೆಳು ಹಾಗ್ ಕಲ ೆ - 
ಸಾಹತ್ಯದ ಕಾಯ್ಜಕರೆಮಗಳನುನು ಮಠ ಕೆೈಗೆ್ 
ಳುಳಿತಿ್ತರುವುದು ಇತರರಿಗ ೆಮಾದರಿ ಎಿಂದರು.

ಸಿಂಸದ ಜಿ.ಎಿಂ. ಸಿದೆದಿೇಶವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಹರಿಯ ರಗದುಗೆರುಗಳು ಅಸಪಾಕೃಶ್ಯತ ೆ ತೆ್ಲಗಿ 
ಸಲು ಸಹಪಿಂಕಿ್ತ ಭೆ್ೇರನ ಆಯೇಜಿಸು 
ತಿ್ತದದಿರು. ಮೌಢ್ಯ ತೆ್ಲಗಿಸಲು ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ 
ಯಿಂದು ಮದುವ,ೆ ವಿಧವಯೆರ ಮದುವೆ 

ಹಾಗ್ ಅಿಂತಜಾ್ಜತಿ ಮದುವಗೆಳನುನು 
ಮಾಡಿಸಿದದಿರು ಎಿಂದು ಹೆೇಳ್ದರು.

ತರಳಬಾಳು ರಗದುಗೆರು ಡಾ. 
ಶವಮ್ತಿ್ಜ ಶವಾಚಾಯ್ಜ ಸಾವಾಮೇಜಿ 
ಅವರು ಸಮಾರಿಂಭದ ಸಾನಿನುಧ್ಯ ವಹಸಿದದಿರು.

ಸಮಾರಿಂಭದ ವೆೇದ್ಕಯೆ ಮೇಲೆ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ ಬಸವರಾರ ಬೆ್ಮಾಮಾಯಿ, 
ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಿಂದರೆ, 
ಮಾಡಾಳ್ ವಿರ್ಪಾಕಷಪಪಾ, ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೇಿಂದರೆನಾಥ್, ಜಿ.ಹಚೆ್. ತಿಪಾಪಾರಡೆಿಡಿ, ಬಳೆ್ಳಿ 
ಪರೆಕಾಶ್, ಎಿಂ. ಚಿಂದರೆಪಪಾ, ಪೊರೆ. ಲ್ಿಂಗಣಣಿ, 
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್, ಪರಿಷತ್ 
ಸದಸ್ಯ ಕ.ೆಎಸ್. ನವಿೇನ್, ಯುವ ಮುಖಿಂಡ 
ಅನಿತ್, ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ 
ನಿದೆೇ್ಜಶಕ ಮಲ್ಲೆಕಾರು್ಜನ, ಚಿತರೆದುಗ್ಜ 
ಜಿಲಾಲೆಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಮಲ್ಲೆಕೆೇರಿ, ಮುಖ್ಯ 
ಕಾಯ್ಜನಿವ್ಜಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನಿಂದ್ನಿ 
ದೆೇವಿ ಮತಿ್ತತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ಶಿ್ರೇರಳ ಅಪೆೇಕೆ್ಷಯೆಂತೆ ಪ್ರಧಾನಗೆ ಕೆರೆ ತುೆಂಬಿಸುವ ಆರಯ 
ತರಳಬಾಳು ಹರಿಯ ರಗದುಗೆರು ಲ್ಿಂ. ಶವಕುಮಾರ ಸಾವಾಮೇಜಿ ಶರೆದಾಧೂಿಂರಲ್ ಕಾಯ್ಜಕರೆಮದಲ್ಲೆ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯ್ರಪಪಾ
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ಸೆೈಟು, ಮರೆ  
ಜಮಿೇನು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ 

ಕೊಳುಳವುದಕೆ್ಕ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್

98440-63409, 97315-63409

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ, ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
2 BHK, 3 BHK ಬಾಡಿಗೆಗೆ / 
ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಲ್ೇಸ್ ಗೆ 
ಮನೆ ಬೆೇಕೆೇ ? ಅರವಾ ಇದೆಯೇ ? 
ನಮಗೆ ಹೆೇಳ್, ನಾವು ಕೆ್ಡಿಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಕಿರಣ್ ಬೂಸೂ್ನರ್
98440-63409, 97315-63409

ನೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫೆಂಗ್ )

ನಿಮಮಾ ಮನೆ ಮತಿ್ತತರೆ ಕಟಟ್ಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರ್ಿಂ, ಬಾಲಕೂನಿ, ಟೆರೆೇಸ್ , 
ನಿೇರಿನ ತೆ್ಟಿಟ್, ಗೆ್ ೇಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾ್ಯಿಂಕ್ , ಎಲಾಲೆ ರಿೇತಿಯ 
ನಿೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ ಗಳ್ಗೆ ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ: 
ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಿಂಟಿ.

ಸೆೈರ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸಪಾತೆರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೆ 
ಸುಲಭ ಕಿಂತುಗಳಲ್ಲೆ ಸೆೈಟುಗಳು 

ಮಾರಾಟಕಿಕೂವೆ.  (Rs 1,500/-Sqft)
ಹುಲುಲೆಮರೆ ಪಾ್ರಪಟೇನಾಸ್ 

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 ಬೆಡ್ ರೂೆಂ ಫಾಲೆಯಾರ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ.

ಪ್ರವೆೇರ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆೆಂರ್ ಕೆೇರ್ 

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

 ಖಾಸಗಿ ಆಸಪಾತೆರೆ, ನಸಿ್ಜಿಂಗ್ ಹೆ್ೇಿಂಗಳಲ್ಲೆ ನಸ್್ಜ ಗಳಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಶಸಿವಾ 15ನೆೇ ವಷ್ಜದಲ್ಲೆ

 ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನಟ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
 LK ಕಾಿಂಪೆಲೆಕ್ಸೆ, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಅಶೆ್ೇಕ ರಸೆ್ತ, 1ನೆೇ ಕಾರೆಸ್, 
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಿಂಭಾಗ ರಸೆ್ತ , ದಾವಣಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ರೆಡಿಮೇಡ್  ಗಾಮ್ಜಿಂರ್ಸೆ  ಶಾಪ್ ನಲ್ಲೆ ಸೆೇಲ್ಸೆ  ಗಲ್ಸೆ್ಜ  

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. (ಅನುಭವವಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತರೆ ಆದ್ಯತೆ.)
ಶಿ್ರೇ ಮಹಾವಿೇರ್ ಗಾಮೆನಾೆಂರ್ಸಾ 

ಹಾರೂ ವಿೇರ್  ಕಿ್ರಯೆೇಷನ್ಸಾ
ವಿರಯಲಕಿಷಮಿ ರೆ್ೇಡ್,   

ಗುಪ್ತ ಗೆ್ೇಲ್ಡಿ 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 ರಸೆ್ತ, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ), 

ಶವಕುಮಾರ ಸಾವಾಮ ಬಡಾವಣೆ 
2ನೆೇ ಹಿಂತದ ಎದುರು,

 ನಮ್ಮಾರು ತಿಿಂಡಿ ಹೆ್ೇಟೆಲ್  ಎದುರು.
ಅಳತೆ: 13x48 ರ ಮಳ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

96863 96992

ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಕಿಲೆೇನೆಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನೇರಿನ ತೊಟಟ, ಟಾ್ಯೆಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದದಿರೆ ಯೆಂತ್ರರಳ ನು್ನ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

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

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

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

ಸಾ್ವಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟಾ್ರವೆಲ್ಸಾ
ದಕಿಷಣ ಭಾರತದ 8 ದ್ನಗಳ ಸುಖಕರ ಪರೆವಾಸ, 

ಶರೆೇಪುರಿಂ, ಶವಕಿಂಚಿ, ವಿಷುಣಿಕಿಂಚಿ, ಮಹಾಬಲ್ಪುರ, ಕುಿಂಬಕೆ್ೇಣಿಂ, 
ಚಿದಿಂಬರಿಂ, ತಿಂಜಾವೂರು, ಶರೆೇರಿಂಗಿಂ, ರಾಮೇಶವಾರ, ಕನಾ್ಯಕುಮಾರಿ, 

ಮಧುರೆೈ, ತಿರೆಪುರಾಕೆ್ೇದರೆಿಂ, ಪಳನಿ, ಮೈಸ್ರು
ದ್ನಾಿಂಕ  : 06.10.2022ರ ಗುರುವಾರ 
ಸಿಂಜೆ 5 ಗಿಂಟೆಗೆ ಬಕೆಕೂೇಶವಾರ ಶಾಲೆ ಹತಿ್ತರ, ಸಾವಾಮ 

ಅಯ್ಯಪಪಾ ದೆೇವಸಾಥೆನದ್ಿಂದ ಹೆ್ರಡುವುದು.
 94485 33928, 99800 32271

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
Kake Walk, Sankama
Foodies ಗೆ ಕೌೆಂಟರ್ ಸೆೇಲ್ಸಾ, 

ಲೆೇಡಿಸ್ ಸಾಟಫ್, ಕಾ್ಯಷಿಯರ್, 
ಕಾ್ಯಪಟನ್ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ.

88614 12999
98861 56688

House for Rent 
2nd FLOOR SINGLE 
BED ROOM HOUSE 

#1928/74, CHAITRA NIVASA, MBA 
COLLEGE MAIN ROAD, SS 

LAYOUT 'A' BLOCK, DAVANAGERE

94484 39667

ನೇರಿನ ಲ್ೇಕೆೇಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫೆಂಗ್ )

ನಿಮಮಾ ಮನೆ, ಮತಿ್ತತರೆ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಬಾತ್ ರ್ಿಂ, 
ಟೆರೆೇಸ್, ಬಾಲಕೂನಿ, ಸಿಂಪು, ಗೆ್ೇಡೆ ಬಿರುಕು, 
ನಿೇರಿನ ಟಾ್ಯಿಂಕ್ ಎಲಾಲೆ ರಿೇತಿಯ ನಿೇರಿನ 
ಲ್ೇಕೆೇಜ್ ಗಳ್ಗೆ ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿರಿ :

80955 09025
ಕೆಲಸ 100% ಗಾ್ಯರಿಂಟಿ.

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

Badavane Davanagere 
97426 74310, 95359 99218

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲೆ 

ಸುಸಜಿಜಿತವಾದ 2 ಬೆಡ್  ರ್ಿಂ 
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 5th 
ಮೇನ್  MCC `B' ಬಾಲೆಕ್  

 ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ :
80506 44495

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ .ಎಸ್  ಬಡಾವಣೆ 

ನಿಂದ್ ರೆಸಿಡೆನಿಸೆ ಪದಾಮಾ ಬಾಲೆಕ್ ನಲ್ಲೆ ಪಾಲೆರ್  
ನಿಂ. 110, 3 BHK ಮದಲನೆೇ 

ಮಹಡಿಯಲ್ಲೆ ವಾಸು್ತ ಪರೆಕಾರ ಇರುವ 
ಮನೆ (ವೆಲ್  ಫನಿ್ಜಷ್ಡಿ ) ಇಿಂಡೆ್ೇರ್  
ಸೆಟ್ೇಡಿಯಿಂ ಹಿಂಭಾಗ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ ೆ
94482 29632

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ

ಡಿಪೊಲೆೇಮಾ ಸಿವಿಲ್  ವಕ್್ಜ  ಬಗೆಗೆ 

ಅನುಭವವುಳಳಿವರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ :
96060 96695

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಹರಿಹರ ನಗರದಲ್ಲೆ ದ್ಡಾ ಅಪೂರೆವ್ಡಿ  
ಸೆೈಟುಗಳು ವಿಶೆೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲೆ

 ಮಾರಾಟಕಿಕೂವೆ. Rs.1099sq.ft ಹಾಗ್
 ಸುಲಭ ಕಿಂತಿನಲ್ಲೆ ಲಭ್ಯ. 30•40, 30•50

98441 24217, 94481 55202 
86603 11021, 93431 10009 

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
40x45 ಅಳತೆಯ ಸೆೈಟು 

ಎಸ್ .ಎಸ್  `ಎ' ಬಾಲೆಕ್  
(ಹೆ್ೇಟೆಲ್  ಕವಿಮನೆ ಹತಿ್ತರ ) 

(ಮಧ್ಯವತಿ್ಜಗಳ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲೆ) 

94484 43130

Supplementary Batches 
Science and commerce 

Arts 100% ಫಲ್ತಾಿಂಶ 
26-9-22 ಪಾರೆರಿಂಭ

ಸಿಿಂಚನ ಅಕಾಡೆಮ 
90195 80600, 85532 78258

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಜ ಭವನದಲ್ಲೆ 
ಸೆರಾಮಕ್ & ಟೆೈಲ್ಸೆ ಅಿಂಗಡಿಯಲ್ಲೆ 

ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್ ಜಾಞೆನವಿರುವ 
ಯುವಕರು / ಯುವತಿಯರು 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ.
70226 67778

2BHK House for Rent 
1st floor (650 sqft) 
Semi furnished 

Near Vidyanagar park
Contact: 

95358 50455, 90084 71412

ಮಾೆಂತ್್ರಕ ವೊೇಡಿ ಬೆಟಟಪ್ಪ
ನೆಂ.1 ವಶಿೇಕರಣ ಸೆ್ಪಷಲ್ಸ್ಟ 
ಸಿ್ತ ೇ-ಪುರುಷ ವಶೇಕರಣ, ಗುಪ್ತ ಲೆೈಿಂಗಿಕ 

ದಾಿಂಪತ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯ, ಇಷಟ್ಪಟಟ್ವರು 
ನಿಮಮಾಿಂತಾಗಲು 100% ಶೇಘರೆದಲೆಲೆೇ 

ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಪೊೇನ್  ಮ್ಲಕ 
ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ: ಗಾಿಂಧಿ ಸಕ್ಜಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.
89716 99826

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ 
3 ಬೆಡ್  ರ್ಿಂ ನ ನೆಲ  ಮಹಡಿ ಮನೆ 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಕಾರ್  ಪಾಕಿ್ಜಿಂಗ್  ಹಾಗ್ 
ಸವಾಿಂತ ಬೆ್ರ್ ವೆೇಲ್  ಇದೆ. 
ಬಿ.ಎನ್  ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

 #1519/17 ಶಿ್ರೇ ಬಸವೆೇರ್ವರ ಕೃಪ ಶರೆೇ 
ಶವಕುಮಾರ ಸಾವಾಮ ಬಡಾವಣೆ 2ನೆೇ ಹಿಂತ 

ಬ್ಲೆ ಡಾರ್್ಜ  ಹಾಗ್ ಕೆನರಾ ಬಾ್ಯಿಂಕ್  
ಹಿಂದೆ ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ 

97431 21419, 83103 12057

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

ಶರೆೇ ಗುರು ಮರುಳಸಿದೆದಿೇಶವಾರ ಸಾವಾಮ ಸೆೇವಾ ಸಿಂಸೆಥೆ (ರಿ.)
ಹೆಂದೂ ವಧು-ವರರ 

ಮಾಹತ್ ಕೆೇೆಂದ್ರ
www.hindusmatrimony.com
ನಮಮಾಲ್ಲೆ ಎಲಾಲೆ ತರಹದ ಹಿಂದ್ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ.
ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪುರಮಠ ಹಾಸಿಪಾಟಲ್  ಎದುರು, 
8ನೆೇ ಮೇನ್ , ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. 
94481-59303, 94834 63783

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 ತೆ್ೇಟದ ಕಳೆಗೆ ಸೆಪಾ್ೇ 

ಮಾಡುವ ಸಾವಯವ ಕಳೆನಾಶಕ 

ದೆ್ರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ :

ಮೊ: 98451 04109

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ಸೆ್ೇಲಾರ್  ಪಾಲೆಿಂರ್  ನಿವ್ಜಹಣೆ 

ಮಾಡಲು ಐಟಿಐ ಆದ 
ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಸಿಂಪಕ್ಜ ಸಮಯ: ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 10 ರಿಿಂದ ಸಿಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ
08192-261819 
99162 16666

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಸಿದದಿವಿೇರಪಪಾ ಬಡಾವಣೆ 5ನೆೇ 

ಕಾರೆಸ್  28x40 ದಕಿಷಣ 
ತೆ್ೇಳಹುಣಸೆ 30x50 ದಕಿಷಣ 

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿಕೂದೆ 
94482 33389 
99006 69719

WANTED 
ACCOUNTANT WITH 
TALLY KNOWLEDGE, 

WAREHOUSE MANAGER
CONTACT:

SRI GURUDATTA ENTERPRISES 
88842 34553 / 99725 09821

ಓದುರರ ರಮನಕೆ್ಕ
ಪತ್್ರಕೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟವಾರುವ ಜಾಹೇರಾತುರಳು 
ವಿಶಾ್ವಸಪೂಣನಾವೆೇ ಆದರೂ ಅವುರಳಲ್ಲೆನ ಮಾಹತ್ 
- ವಸು್ತ ಲೊೇಪ, ದೊೇಷ, ರುಣಮಟಟ 
ಮುೆಂತಾದವುರಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾವನಾಜನಕರು 
ಜಾಹೇರಾತುದಾರರೊಡರೆಯೆೇ ವ್ಯವಹರಿ ಸಬೆೇಕಾರು 
ತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಪತ್್ರಕೆ ಜವಾಬಾಧೂರಿಯಾರುವುದಿಲಲೆ.

-ಜಾಹೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ನಮಮಾ ಸಿಂಸೆಥೆಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಪುರುಷ ಅಭ್ಯಥಿ್ಜ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ .

ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ SSLC

ಪರಿಮಳ ಕಾಫೇ ಕೆಂಪನ 
ಮೆಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

94482 72734

ROOM FOR RENT 
Room with Kitchen and 

attached Bathroom for Rent. 
S. Nijalingappa Layout, 

Davanagere

 M: 98808 12670

ಜಮಿೇನು 
ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ

4 ಎಕರೆ ರಮೇನು 
ಮಾರಾಟಕಿಕೂದೆ. ಮತಿ್ತ ಗಾರೆಮ

 ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ :

94483 93091, 94480 03997

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗಿದೆ
ಸರಸವಾತಿ ಬಡಾವಣೆ, ರಯನಗರ, 
ಶವಕುಮಾರಸಾವಾಮ ಬಡಾವಣೆ,  

ಶಕಿ್ತ ನಗರ, ಆಿಂರನೆೇಯ ಬಡಾವಣೆ, 
ಸಿದದಿವಿೇರಪಪಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಮನೆಗಳು 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ. ಶವಕುಮಾರಸಾವಾಮ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ.
78997 60749, 99726 75759

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ 1st 

main ಶಲಾಪಾ ಮಾಬ್ಜಲ್ಸೆ ಎದುರು 
(ಎಸ್ .ಎಸ್  ಚೌಲ್ಟ್್ ಎದುರು) 
11x11.5 ಅಳತೆವುಳಳಿ ಮಳ್ಗೆ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ :

98860 20266

ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಲ್ೇಸ್ ಗೆ 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿದಾ್ಯನಗರದಲ್ಲೆ 
ದೆೇವಸಾಥೆನ, ಪಾಕ್್ಜ ಹಾಗು ಬಸ್ 

ಸಾಟ್ಪ್ ಗೆ ಹತಿ್ತರ ಮನೆಗಳು 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅರವಾ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇವೆ. 

96322 74557

ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ
ಗೌರೆಿಂಡ್ ಫಲೆೇರ್ ನಲ್ಲೆ ಎಲಾಲೆ ಸೌಕಯ್ಜ 

ಹೆ್ಿಂದ್ರುವ ಎರಡು ಬೆಡ್ ರ್ಿಂನ ಎರಡು 
ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ. ಆಸಕ್ತರು 

ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ : ನಿಂ. 2891, ಮುರುಗೆೇಶ ಕೃಪ, 
5th Main, 4th Cross, 

MCC B Block, ದಾವಣಗೆರೆ.

94483 45698

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ಇಿಂಜೆಕಷನ್ ಟಿರೆೇರ್ ಮಿಂರ್ ಮಾಡಲು 

ಒಬ್ರು ಮಹಳೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ.
ತಿಿಂಗಳ ವೆೇತನ 8,000/- ರ್.
ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಾಹತಿಗೆ ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ

76767 50280

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
Bolero ವಾಹನಗಳ್ಗೆ ಡೆರೆೈವರ್, 
ಕಿಲೆೇನರ್ ಗಳು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. ಊಟ 
ಮತು್ತ ವಸತಿ ಉಚಿತ. ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ :

80504 13658

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
1 BHK, ಮದಲನೆೇ ಮಹಡಿ, 

1ನೆೇ ಮೇನ್, 2ನೆೇ ಕಾರೆಸ್, 
ವಿನೆ್ೇಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ

97312 75402

JOB ALERT
Earn Rs. 30,000/- 

to 1,00000/-
from field work and 

marketing
Don't miss this opportunity

86602 38104

ಸೆೈರ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
20x30 ಅಳತೆಯ ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿಕೂದೆ.
ಕನಕ ಲೆೇ ಔರ್, ಜೆನಿಸಿಸ್ ರೆಸೆ್ಟ್ೇರೆಿಂರ್ 

ಎದುರು, ಹೆ್ಸ ಕುಿಂದುವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ : ರಾರರಾಜ ಹೆಚ್.ಸಿ.

99162 41118
88676 21110

ಶಾಲೆಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೆ್ಿಂಡು ಹೆ್ೇಗುತಿ್ತರುವ ಖಾಸಗಿ 

ಅನುದಾನರಹತ ಶಾಲೆ ಬು್ಯಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಗಳನುನು 
ನಡೆಸಿಕೆ್ಿಂಡು ಹೆ್ೇಗಲು ಉತ್ತಮ ಜಾಞೆನ, ಆಸಕಿ್ತ ಹೆ್ಿಂದ್ರುವ 

ವ್ಯಕಿ್ತ/ ತಿಂಡ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಾಹತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

72049 78504
97426 01067

ಶಿ್ರೇ ರಾಜಲಕಿ್ಷಮಿ ಸೌ.ಸ. ನ., ದಾವಣಗೆರೆ.
ಪಿಗಿಮಾ ಕಲೆಕಷನ್ + ಅಟೆಿಂಡರ್ (ಪುರುಷ 1)
ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್ ಮತು್ತ ವಾಹನ ಚಾಲಕ (ಪುರುಷ 1)
ಮಹಳಾ ಆಯಾ -1, ಪುರುಷ ಅಟೆಿಂಡರ್ -1
82175 87648
91139 25620

(ಉತ್ತರರಳು ಮುೆಂದಿನ ವಾರಕೆ್ಕ)

ಪದವಾಣಿ - 34ರ ಉತ್ತರರಳು :
ಎಡದಿೆಂದ ಬಲಕೆ್ಕ :  1) ಭಜರೆಂಗಿ 3) ಸೆಂಪಾದಕ 5) ರಿಕಾಪು 6) ರೆಪ 8) ಪಾಚಿ 9) ರತ್ನ 

10) ಕರಿ 11) ಪರು 12) ತೊೇಳ 13) ರಾಣಿ 14) ವಿಷ 15) ಶಾ್ಯಮ 18) ಕಸ  
20)ಸರೊೇದ 21) ಕಟಾೆಂಜನ 22) ನವನೇತ.

ಮೆೇಲ್ನೆಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ : 1)1) ಭಜರೆ 2) ಗಿರಿಜಾ 3) ಸೆಂಪುಟ 4) ಕರಾಚಿ 7) ಪರರುರಾಮ  
8) ಪಾರಿತೊೇಷಕ 15) ಶಾ್ಯಲಕ 16) ರಸನ 17) ಚೆಂದನ 19) ಸತತ 

ಪದವಾಣಿ-35 ರಚರೆ : ಮಮತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ 
ದಾವಣಗೆರೆ.

1 2 3

4 5 6

7

8 9 10 11

12 13

ಎಡದಿೆಂದ ಬಲಕೆ್ಕ :
1) ದೆೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಇಿಂದರೆ  3
2) ಹಿಂತ ಹಿಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆೇರಿದ ಧಮಾ್ಜಧಿಕಾರಿ 3
4) ಗುರುತು ಹೇಗಾಗಿದೆ 3
6) ಬಿರೆಟಿಷರ ವಿರುದಧೂ ಸಿಡಿದೆದದಿ ಕಿತ್್ತರು ಸೆೇನಾ ಮುಖ್ಯಸಥೆ 3
7) ಶವನ ಉಗರೆವಾದ ರ್ಪ 5
8) ಅಿಂಗಳಕೆಕೂ ಬಿಂದ ಹೆಿಂಗಸು 3
10) ಮ್ರಕಷರದ ಗೆ್ತು್ತವಳ್ 3
12) ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯನುನು ಕುಟುಟ್ವ ಕಬಿ್ಣದ ಒರಳು 3
13) ದಾನ ನಿೇಡಲು ಬಿಂದ ರಾಕಷಸ 3
ಮೆೇಲ್ನೆಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ :
1) ಶರೆೇಕೃಷಣಿನಿಗೆ ರನಮಾ ನಿೇಡಿದವಳು 3
3) ನಯವಾಗಿ ಬಿಂದ ಮಗ 3
5) ಹುಟಿಟ್ದ ಸಥೆಳ 5
6) ರಾಘವೆೇಿಂದರೆ ಸಾವಾಮಗಳ ಬೃಿಂದಾವನವಿರುವ ಸಥೆಳ 5
9) ಜಿಿಂಕೆ ಮೇಲೆೇರಿದೆ 3
11) ಜಿೇವವಿರುವ ತಾವರೆ 3

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ಬಟೆಟ್ ಅಿಂಗಡಿಯಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ  

ಮಾಡಲು ಸೆೇಲ್ಸೆ ಬಾಯ್ಸೆ ಮತು್ತ 
ಸೆೇಲ್ಸೆ ಗಲ್ಸೆ್ಜ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ.
94486 68077 

ರಾಜ್ ಹೆಂಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸಾ,
ಚಾಮರಾರಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

    ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ
ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ, ಪಾಕ್್ಜ  ಎದುರು, 
ಕುಿಂದುವಾಡ ರಸೆ್ತ, #  3616/154 

2ನೆೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲೆ ಸಿಿಂಗಲ್  ಬೆಡ್  ರ್ಿಂ 
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ.

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ್ಗೆ ಮಾತರೆ) ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ :
ಫೇ. : 94817 21551

ZEN COMPUTERS
We provide professional 
Training on Computer 

Languages 
C,C++,Java,Python etc. 
For further information 

contact us @ 
99641 45161

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ಬೆಳ್ಗೆಗೆ ಮತು್ತ ಸಿಂಜೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 

ಹಾಲು ವಿತರಿಸಲು ಉತಾಸೆಹ 
ಯುವಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ 

ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ :
88920 07725, 83174 62483

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ಎಿಂ.ಸಿ.ಸಿ `ಎ' ಬಾಲೆಕ್ ನಲ್ಲೆರುವ ಮಳ್ಗೆಗೆ 

/ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಮಾ್ಯನೆೇಜ್ ಮಿಂರ್  
ಹುದೆದಿಗೆ (ಮಹಳೆಯರು) 
ಡೆರೆೈವರ್  / ಸೆೇಲ್ಸೆ ಮಾ್ಯನ್  

ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ : 
99027 71879

ಸೆೈರ್  ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
30x40 ಪೂವ್ಜ East 
Good Location 

M.N.K ಮಹಾಲಕಿಷಮಿ ಬಡಾವಣೆ 
ಉತ್ತಮ್  ಬಡಾವಣೆ ಪಕಕೂ 
ಆವರಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 

95452 95326

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
3 ಬೆಡ್  ರೂೆಂ ಮರೆ, 

ಮದಲ ಮಹಡಿ #1649/16 
ಶರೆೇ ತಿಪೆಪಾೇಸಾವಾಮ ನಿವಾಸ 

ನ್ತನ್  ಕಾಲೆೇರು ಹಿಂಭಾಗ, 
LIC ಕಾಲೆ್ೇನಿ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಮೊ : 98442 23339

ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ಉತ್ತಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ 

ಆಿಂಗರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶಕಷಕಿಯರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. ವಸತಿ ವ್ಯವಸೆಥೆಯು 
ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚಿ್ಚನ  ಮಾಹತಿಗಾಗಿ 

ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ : 
72049 78504, 97426 01067

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಸಿದಧೂವಿೇರಪಪಾ ಬಡಾವಣೆ BIET ಕಾಲೆೇರು 

ರೆ್ೇಡ್ , 12ನೆೇ ಕಾರೆಸ್ , 3ನೆೇ ಮೇನ್  
ಫಸ್ಟ್  ಫಲೆೇರ್ ನಲ್ಲೆ ಒಿಂದು ಬೆಡ್  ರ್ಿಂನ 

(1BHK) ಮನೆ ಖಾಲ್ ಇದೆ. ಪುವ್ಜ 
ದ್ಕಿಕೂನ ಮನೆ, 24 ಗಿಂಟೆ ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆೇಕಾಗಿರುವವರು ವಿಚಾರಿಸಿ : 

94487 23704, 94807 78709, 

WANTED
S.N Enterprises, 
P.J Extension Davanagere. 

ಆಸಕಿ್ತಯುಳಳಿ ಯುವಕ / ಯುವತಿಯರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. ಆಕಷ್ಜಕ ಸಿಂಬಳ, 

ಊಟ, ವಸತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.Contact : 
81976 40948, 85480 47353

ಮರೆ ಲ್ೇಜ್ ಗೆ ಇದೆ
ಕೆ್ಿಂಡಜಿಜಿ ರೆ್ೇಡ್, RTO ಸಕ್ಜಲ್  ಹತಿ್ತರ, 
* ಸಿೆಂರಲ್  ಬೆಡ್  ರೂೆಂ 
* ಡಬಲ್  ಬೆಡ್  ರೂೆಂ, 
ಹೆ್ಸ ಮನೆ ಲ್ೇಜ್ ಗೆ ಇದೆ.

97404 05245, 87222 50144

ಸೆೈರ್  ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
ರಶಮಾ  ಹಾಸೆಟ್ಲ್  ಸುತ್ತ, ಮುತ್ತ 
30x30 ಮತು್ತ 30x40 

ಪೂವ್ಜ- ಉತ್ತರ ಮುಖ ಸೆೈರ್  
ಬೆೇಕಾಗಿದೆ.

86181 82332

ಬೆಳೂಳಡಿ ಮಠದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ : ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸರಾಮಾನ
ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪಿೇಠದ 

ಬೆಳೂಳಿಡಿ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲೆ ಇಿಂದು ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 
10 ಗಿಂಟೆಗೆ ಹರಿಹರ ತಾ. ಕನಕ ನೌಕರರ 
ಸಿಂಘದ ವತಿಯಿಿಂದ ಪರೆತಿಭಾ ಪುರಸಾಕೂರ 
ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ಕೆಷೇತರೆಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ 
ಸನಾಮಾನ ಸಮಾರಿಂಭವನುನು ಶರೆೇ 
ನಿರಿಂರನಾನಿಂದ ಪುರಿ ಸಾವಾಮೇಜಿ ಅವರ ದ್ವ್ಯ 
ಸಾನಿನುಧ್ಯದಲ್ಲೆ ಹಮಮಾಕೆ್ಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಉದಾಘಾಟನೆ : ಎಸ್.ರಾಮಪಪಾ, 
ಅಧ್ಯಕಷತೆ : ಕೆ.ಲಕಷಮಿಣ, ಉಪನಾ್ಯಸ : 
ಗೆ್ಲಲೆರಹಳ್ಳಿ ಮಿಂರುನಾಥ್, ಪರೆತಿಭಾ 
ಪುರಸಾಕೂರ : ಪಿ.ಆರ್.ರಾಮಕೃಷಣಿ, 
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು : ಬಿ.
ರೆೇವಣಸಿದದಿಪಪಾ, ಕೆ.ರಡಿಯಪಪಾ, ಪಿ.

ಎಸ್.ಹನುಮಿಂತಪಪಾ, ಡಾ.ಹೆಚ್.ಮಹೆೇಶಪಪಾ, 
ಎಿಂ.ನಾಗೆೇಿಂದರೆಪಪಾ, ಎಸ್.ಜಿ.ಪರಮೇಶವಾರಪಪಾ, 

ಕುಿಂಬಳೂರು ವಿರ್ಪಾಕಷಪಪಾ, ಕುಣೆಬೆಳಕೆರೆ 
ದೆೇವೆೇಿಂದರೆಪಪಾ, ನಿಂದ್ಗಾವಿ ಶರೆೇನಿವಾಸ್, ಸಿ.ಎನ್.
ಹುಲುಗೆೇಶ್, ಡಾ. ರಶಮಾ ಮತಿ್ತತರರು.

ಸನಾಮಾನಿತರು : ಹೆ್ರಪೆೇಟೆ ಮಲೆಲೆೇಶಪಪಾ, 
ಶರೆೇಮತಿ ಸರೆ್ೇರಮಮಾ ರಯ್ಯಪಪಾ, ಬಿ.ಟಿ.ಕುಮಾರ 
ಸಾವಾಮ, ಯಲವಟಿಟ್ ಕೆಿಂಚಪಪಾ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, 
ಡಾ. ಸ್್ಫತಿ್ಜ ಸಕಿರೆ, ವೆೈ.ಆರ್.ರಾಹುಲ್ 
ಮತಿ್ತತರರು.

ಹಿಂದ್ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿದಾಯ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಸಾಗರೆ್ೇಪಾದ್ಯಲ್ಲೆ ಬರಲಾರಿಂಭಿ 
ಸಿತು್ತ.  ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಗೆಗೆ 11.30ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೇಿಂದರೆನಾಥ್ ಗಣೆೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲೆಸಿ ಶೆ್ೇಭಾ 
ಯಾತೆರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರು.  ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ 
ಗಳಾದ ಬಿ.ಜೆ. ಅರಯ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಟಿ.ವಿೇರೆೇಶ್, 
ಹಿಂದ್ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಸಿಂಸಾಥೆಪಕ ಅಧ್ಯಕಷ ಜೆ್ಳ್ಳಿ 
ಗುರು, ಮುಖಿಂಡರುಗಳಾದ ಈಶವಾರ ಸಿಿಂಗ್ ಕವಿತಾಳ, 
ಶರೆೇನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪಪಾ, ಲೆ್ೇಕಿಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ್, 
ಯಶವಿಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್, ರಾರನಹಳ್ಳಿ ಶವಕುಮಾರ್, 
ಶಾ್ಯಮ್ ಮದಲಾದವರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆೇಜುರಳಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್, ಕುಣಿತಕೆ್ಕ ಹಾಜರ್: 
ಬಹುತೆೇಕ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಜಗಳು  ಶಾಲಾ- ಕಾಲೆೇರುಗಳ್ಗೆ 
ಚಕಕೂರ್ ಹಾಕಿ ಮರವಣಿಯಲ್ಲೆ ಪಾಲೆ್ಗೆಿಂಡಿದದಿರು. ಬಿಂಕ್ 
ಹಾಕಿದವರಲ್ಲೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಿಂಖೆ್ಯಗೆೇನ್ ಕಡಿಮ 
ಇರಲ್ಲಲೆ. ಅಲಲೆಲ್ಲೆ ಗುಿಂಪು ಕಟಿಟ್ಕೆ್ಿಂಡು ಹುಡುಗರನ್ನು 
ಮೇರಿಸುವಿಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಸೆಟ್ಪ್ ಹಾಕಿದರು.

 ರಾರಾಜಿಸಿದ ಬಾವುಟರಳು : ಪುನಿೇತ್ ರಾಜ್ 
ಕುಮಾರ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದ್ೇಪ್, ಡಿ.ಬಾಸ್ (ದಶ್ಜನ್ 
ತ್ಗುದ್ೇಪ್), ಶವಮಗಗೆದಲ್ಲೆ ಇತಿ್ತೇಚೆಗೆ ಹತರಾದ 
ಹಷ್ಜ ಇವರುಗಳ ಭಾವಚಿತರೆವುಳಳಿ ಬಾವುಟಗಳನುನು ಎತಿ್ತ 
ಹಡಿದು ಸಥೆಳ್ೇಯ ನಾಯಕರಾದ ಬಿ.ಜೆ. ಅರಯ್ 
ಕುಮಾರ್, ಶರೆೇನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪಪಾ ಮದಲಾದವರು 
ಸಿಂಭರೆಮಸಿದರು.

ಐದು ಕಡೆ ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸೆಥಾ : ಮರವಣಿಯಲ್ಲೆ 
ಭಾಗವಹಸಿದದಿವರಿಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲೆ ಐದು ಕಡೆ 
ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಕಲ್ಪಾಸಲಾಗಿತು್ತ.  ಮಹಾತಮಾ ಗಾಿಂಧಿ 
ವೃತ್ತ, ರಯದೆೇವ ವೃತ್ತ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ವೃತ್ತ ಹಾಗ್ ಪಿ.ಬಿ. 
ರಸೆ್ತಯಲ್ಲೆ ಉಪಹಾರ ಹಾಗ್ ನಿೇರು ನಿೇಡಲಾಯಿತು. 
ಮರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾಗ್ಜಗಳಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು  
ಮಜಿಜಿಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಇತರೆ ತಿಂಪು 

ಪಾನಿೇಯ ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಿದದಿರು. ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೆ 
ಕುಣಿದು ಕುಪಪಾಳ್ಸುತಿ್ತದದಿ ಯುವಕರು ತಿಂಪು ಪಾನಿೇಯ 
ಕುಡಿದು ತಮಮಾ  ಕುಣಿತ ಮುಿಂದುವರೆಸಿದರು. 

ಸೆಲ್ಫಿ..ಸೆಲ್ಫಿ..: ಗಣೆೇಶನ ಮ್ತಿ್ಜ ಹೆ್ತ್ತ ಟಾರೆ್ಯಕಟ್ರ್ 
ಮುಿಂಭಾಗದ ಸಥೆಳ ಬೆಳ್ಗೆಗೆ ಸೆಲ್್ಫ ಸಾಪಾರ್ ಆಗಿ 
ಮಾಪ್ಜಟಿಟ್ತು್ತ. ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೆ್ರಟ ಗಣಪನ ಮುಿಂದೆ 
ಸೆಲ್್ಫಗಾಗಿ ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದದಿರು.

ಆಟೊೇದವರಿೆಂದ ದುಪ್ಪಟುಟ ವಸೂಲ್: ಮರವಣಿಗೆ 
ಅಿಂಗವಾಗಿ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಾಗ್ಜವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 
ಬರುತಿ್ತದದಿ ಬಸ್ ಗಳನುನು ಬಾಡಾ ಕಾರೆಸ್ ಬಳ್ಯೇ ನಿಲು 
ಗಡೆ ಮಾಡುತಿ್ತದದಿರಿಿಂದ ನಗರಕೆಕೂ ಬರಬೆೇಕಾದ ಪರೆಯಾಣಿ 
ಕರಿಗೆ ತಿೇವರೆ ತೆ್ಿಂದರೆಯಾಯಿತು. ಬೆೇಡಿಕೆಯನೆನುೇ 
ಬಿಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೆ್ಿಂಡಿದದಿ ಆಟೆ್ೇದವರು ಹೆಚಿ್ಚನ ದರ 
ವಸ್ಲ್ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ದ್ರುಗಳು ಕೆೇಳ್ ಬಿಂದವು.

ಬೆಳಿಗೆ್ಗಯೆೇ ಸಥಾಗಿತಕೊೆಂಡ ತರರತ್ರಳು: ಗಣೆೇಶನ 
ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ಗೆಗೆಯೇ ಎವಿಕೆ ರಸೆ್ತ ಹಾಗ್ 
ಹೆೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೆ ಡಿ.ಜೆ. ಆರಿಂಭವಾಗಿತು್ತ. 

ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಸನಿಹದಲ್ಲೆದದಿ ಎವಿಕೆ, ಮಾಸಬ ಕಾಲೆೇರು, 
ಕಾನ್ನು ಕಾಲೆೇರು ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಜಗಳ್ಗೆ ತೆ್ಿಂದರೆಯಾಗಿತು್ತ.

4 ಬೃಹತ್ ಡಿ.ಜೆ.: ಶೆ್ೇಭಾಯಾತೆರೆಯಲ್ಲೆ 
ಯುವಪಡೆಯ ಕುಣಿತದ ದಾಹ ತಣಿಸಲು 4 ಬೃಹತ್ 
ಡಿ.ಜೆ. ವ್ಯವಸೆಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಲೆೈಟಿಿಂಗ್ ಡಿ.ಜೆ ಈ 
ಬಾರಿಯ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿತು್ತ. ಪರೆತಿ ಡಿ.ಜೆ. ಟಾರೆ್ಯಕಟ್ರ್ 
ಮುಿಂದೆಯು ಯುವಕರು ಹುಚೆ್ಚದುದಿ ಕುಣಿಯುತಿ್ತದುದಿದು 
ಕಿಂಡು ಬಿಂತು.

ಯುವತ್ಯರ ಕುಣಿತಕೆ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಡಿಜೆ: ಐದು 
ಡಿಜೆಗಳ ಪೆೈಕಿ ಯುವತಿಯರು ಸೆಟ್ಪ್ಸೆ ಹಾಕಲೆಿಂದು 
ಒಿಂದು ಪರೆತೆ್ಯೇಕ ಡಿಜೆ ನಿಗದ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 
ಹುಡುಗರನ್ನು ಮೇರಿಸುವಿಂತೆ ಬಿರು ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲೆ 
ಯುವತಿಯರು ಹೆಜೆಜಿ ಹಾಕಿದರು.

ಸಾವಕನಾರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರದರನಾನ: 
ಶೆ್ೇಭಾಯಾತೆರೆಯಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಿಂಡರು ಹಾಗ್ 
ಕಾಯ್ಜಕತ್ಜರು ವಿೇರ ಸಾವಕ್ಜರ್ ಭಾವಚಿತರೆ 
ಪರೆದಶ್ಜಸಿದರು. ದೆೇಶದೆ್ರೆೇಹಗಳು ಸಾವಕ್ಜರ್ ವಿರುದದಿ 

ಅಪ ಪರೆಚಾರ ಮಾಡಲು ಮುಿಂದಾಗಿದಾದಿರೆ. ಅವರ 
ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟಟ್ಲು ನಾವು ಸಿದದಿರಿದೆದಿೇವೆ ಎಿಂಬ ಅಡಿ 
ಬರಹದ ಭಾವಚಿತರೆ ಇದಾಗಿತು್ತ. ಅಲಲೆದೆೇ 
ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೆ ಸಾವಕ್ಜರ್ ಚಿತರೆದೆ್ಿಂದ್ಗೆ 
ದೆೇಶಭಕಿ್ತಗಿೇತೆಗಳನುನು ಹಾಡಿ, ಘೆ್ೇಷಣೆಗಳನುನು 
ಕ್ಗಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

ಸೆಂಚಾರಕೆ್ಕ ಅಡಚಣೆ: ಮರವಣಿಗೆ ಸಿಂಚರಿಸುವ 
ಮಾಗ್ಜಕೆಕೂ ಅನುಕ್ಲ ಮಾಡಿಕೆ್ಡುವ ಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಹಲವು ರಸೆ್ತಗಳನುನು ಬಿಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಆಟೆ್ೇಗಳು, 
ದ್ವಾಚಕರೆ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಬೆೇಕಾಯಿತು. 
ಇತ್ತ  ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಬಗೆಗೆಯ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಸಮಸೆ್ಯ 
ಉಿಂಟಾಗಿತು್ತ.

ಬಿಗಿ ಬೆಂದೊೇಬಸ್್ತ : ಹಿಂದ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ 
ಶೆ್ೇಭಾಯಾತೆರೆ ನಿಮತ್ತ ಮರವಣಿಗೆ ಮಾಗ್ಜದುದದಿಕ್ಕೂ 
ಪೊಲ್ೇಸ್ ಬಿಗಿ ಬಿಂದೆ್ೇಬಸ್್ತ ಏಪ್ಜಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 
ಮರವಣಿಗೆ ಉದಧೂಕ್ಕೂ ದಾರಿಗಳಲ್ಲೆ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಸಿಬ್ಿಂದ್ 
ಕಟೆಟ್ಚ್ಚರ ವಹಸಿದದಿರು. ಮರವಣಿಗೆ ಮಾಗ್ಜದತ್ತ ಎಲೆಲೆಡೆ 
ರಸೆ್ತಗಳ್ಗೆ ಬಾ್ಯರಿಕೆೇಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿತು್ತ. ಬಸ್ ಗಳು 
ಮರವಣಿಗೆ ಮಾಗ್ಜದತ್ತ ಬರದಿಂತೆ ಪಯಾ್ಜಯ 
ಮಾಗ್ಜ ಸ್ಚಿಸಿದರು. ಎಲೆಲೆಡೆ ಸಿಸಿ ಕಾ್ಯಮರಾ ಮ್ಲಕ 
ಹದ್ದಿನ ಕಣಾಗೆವಲ್ತು್ತ.

ಸವಾ್ಜಲಿಂಕೃತ ಗಣೆೇಶನ ಮರವಣಿಗೆಗೆ ಛತರೆಪತಿ 
ಶವಾಜಿ, ದ್. ಪುನಿತ್ ರಾರಕುಮಾರ್ ಸ್ತಬಧೂಚಿತರೆಗಳು 
ಸಾಥ್ ನಿೇಡಿದವು. ಮರವಣಿಗೆ ನಗರದ ಎವಿಕೆ ಕಾಲೆೇರು 
ರಸೆ್ತ, ಅಿಂಬೆೇಡಕೂರ್ ವೃತ್ತ, ಲಾಯರ್ ರಸೆ್ತ, ಮಹಾತಮಾಗಾಿಂಧಿ 
ವೃತ್ತ, ಹಳೆೇ ಬಸ್ ನಿಲಾದಿಣ, ರೆೈಲೆವಾ ನಿಲಾದಿಣ, ಅರುಣಾ 
ಚಿತರೆಮಿಂದ್ರ ಸಕ್ಜಲ್,ಕೆ್ೇರ್್ಜ ಸಕ್ಜಲ್, ಸಿಂಗೆ್ಳ್ಳಿ 
ರಾಯಣಣಿ ವೃತ್ತ ಹೇಗೆ ಪರೆಮುಖ ಬಿೇದ್ಗಳಲ್ಲೆ ಸಿಂಚರಿಸಿತು. 
ತಡರಾತಿರೆ ಬಾತಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲೆ  ಮಾಡಿದದಿ ವಿಶೆೇಷ ವ್ಯವಸೆಥೆಯಲ್ಲೆ  
ವಿಸಜಿ್ಜಸಲಾಯಿತು.

ವಾಹ್  ಕಾಫ !! 
ರಿಚ್  ಕಾಫ !! 

ಶಿ್ರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಫ ಕೆಂಪನ  
ಮಿಂಡಿಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.  

ವೆೆ್ಬೆೈಲ್  : 94487 27084

ಶೆ್ರೇಯಸ್ ಉದರ, ಲ್ವರ್ , 
ಕರುಳು ರೊೇರರಳ ಚಿಕಿತಾಸಾ ಕೆೇೆಂದ್ರ

ಉದರ, ಲ್ವರ್, ಕರಳು, ಪಾ್ಯನ್ ಕಿರೆಯಾಸ್,  
ಎಿಂಡೆ್ೇಸೆ್ಕೂೇಪಿ, ಸಕಕೂರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತರಞೆರು

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. ಸಿದೆದಿೇಶಿ

WANTED
Receptionist to work in Eye 

Hospital near Gundi Choultry
Full time 9.15 am to 6.00 pm/
part time 5.45 pm to 8.00 pm

Contact :

98807 08289
98807 39392

HOUSE FOR RENT
THE SKYWAY APARTMENT

# 2773, 3rd main, 2nd cross, Near Surabhi 
Hospital, MCC B Block, Davangere
2 BHK House for Rent & 
2 BHK furnished service 

Apartment available for Rent
(Daily, Weekly, Monthly)

Contact : 98807 08289

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆ್ರವಲಯದಲ್ಲೆ  
ಸುಸಜಿಜಿತವಾದ 3 ಅರವಾ 4  
ಬೆಡ್ ರ್ಿಂ ಮನೆ ಅರವಾ 

ಡ್್ಯಪೆಲೆಕ್ಸೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದೆ.
94481 15054

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ಹಾಸೆಟ್ಲ್ ನಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು  ಹೆಲಪಾರ್ 

ಕೆಲಸಕೆಕೂ ಅನುಭವವಿರುವ ಪುರುಷರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

98457 75768
88846 75884

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

ಅಪಾರ್ನಾ ಮೆೆಂರ್ ನಲ್ಲೆ 
ಮರೆ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ 

ಎಸ್ .ಎಸ್  ಲೆೇಔರ್  `ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್  
ಇಿಂಡೆ್ೇರ್  ಸೆಟ್ೇಡಿಯಿಂ ಹತಿ್ತರ, 

ಎರಡು ಬೆಡ್  ರ್ಿಂ ಮನೆ 
ಮಾರಾಟಕಿಕೂದೆ.

99866 17483,78996 81386

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
TO - LET

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

2000 sq ft, Area.
91418 75151

2 BHK HOUSE 
FOR RENT

Shakuntala Grand 
Appartment. 

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

ಮರದ ಗಾಣದ ಎಣೆ್ಣ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಶೆೇೆಂಗಾ ಎಣೆ್ಣ -ರೂ.260/-ಲ್ೇ. 
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣೆ್ಣ -ರೂ.340/-ಲ್ೇ. 
ಶೆೇೆಂಗಾ ಹೆಂಡಿ -ರೂ.42/-ಕೆ.ಜಿ.
Amruth Cold Pressed Oil
BIET ಕಾಲೆೇಜ್ ಸಕ್ಜಲ್,  ದಾವಣಗೆರೆ.

97400 00192

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ
ಕಲೆಕಷನ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಬಯೇಡೆೇಟಾ ಮತು್ತ 

ಪರಿಚಯಸಥೆರೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಸಿಂಪಕಿ್ಜಸಿ :
ನವೇದಯ ಚಿರ್ ಫೆಂಡ್ಸಾ, 
ನಿಂ. 34, ಮುರುಘರಾಜೆೇಿಂದರೆ ಕಾಿಂಪೆಲೆಕ್ಸೆ, 
ಶವಪಪಾಯ್ಯ ಸಕ್ಜಲ್ ಹತಿ್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ರಕ್ತದಾನ, ಶೆ್ರೇಷಠಿದಾನ
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ದುರ್ಗಪ್ಪ ಎಸ್. ಶಿ್ರೇರಾಥ್ ಪ್. ಅರಡಿ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಎನ್.

ವಿಜಯ್ ಜಾಧವ್ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.

ಬಸವರಾಜ್ ಜಿ.ಎನ್. ಸೆಂಗಿೇತಾ ಬಿ. ಪಾಟೇಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.

ರಾಜೆೇಶ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ರೆೇಖಾ ಎೆಂ.ಸಚಿನ್ ವಿ. ಠಾಕೂರ್ಮೂತ್ನಾ ಆರ್.ಮಹಾೆಂತೆೇಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.fJA ¸ËºÁzÀð ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ
DqÀ½vÀ PÀbÉÃj: #652, ¸ÀÆgÀeï DPÉÃðqï, ªÀÄAr¥ÉÃmÉ, zÁªÀtUÉgÉ-01. 

Ph: 08192-295511          E-Mail: gmsouhardadvg@gmail.com

£ÉÃgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÁÌV ¥ÀæPÀluÉ
SÁ° ºÀÄzÉÝ «zÁåºÀðvÉ 

£ÀªÀÄä ¸ÀºÀPÁjAiÀÄ ©üÃªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ (avÀæzÀÄUÀð f¯Éè), ¸ÀAUÀÆgÀÄ (ºÁªÉÃj f¯Éè), ²ªÀªÉÆUÀÎ, avÀæzÀÄUÀð, 
zÁªÀtUÉgÉ ºÁUÀÆ ZÀ£ÀßVj ±ÁSÉUÀ¼À°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À®Ä SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃªÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ,

(Assistant General Manager) (PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ)

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ±ÁSÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ

(Assistant Branch Manager)

£ÉÆÃAzÀtÂ ¸ÀASÉå: Dgï.J¸ï.Dgï./¸ËPÁ/41/113/2008-09

¹¸ÀÖªÀiï Crä¤¸ÉÖçÃlgï (PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjUÉ)

(System Administrator for CBS Incharge)

µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ : 1) J¯Áè ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ PÀA¥ÀÆålgï C£ÀÄ¨sÀªÀ PÀqÁØAiÀÄ. 2) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ 

ºÀÄzÉÝUÉ ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁjAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× 18 ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀÄ¨sÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 3) ¤ªÀÈwÛ 

ºÉÆA¢zÀ ¨ÁåAPï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ (ªÀAiÉÆÃ«Äw 

62ªÀµÀð «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ). 4) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¤ÃqÀÄªÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ «zÁåºÀðvÉ 

ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¨sÀªÀ JgÀqÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ° ¤zsÀðj¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 5) ¹¸ÀÖªÀiï Crä¤¸ÉÖçÃlgï (System 

Administrator for CBS Incharge) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸ÀÄªÀªÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgï PÉëÃvÀæzÀ°è 3 ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀÄ¨sÀªÀ 

ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 6) ̧ ÀºÁAiÀÄPÀ ±ÁSÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ (ABM) ̧ ËºÁzÀð ̧ ÀºÀPÁjAiÀÄ°è PÀ¤µÀ× 8 ªÀµÀðzÀ ̧ ÉÃªÉ 

C£ÀÄ¨sÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 7) »jAiÀÄ ̄ ÉPÁÌ¢üPÁj ºÀÄzÉÝUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ̧ ÀºÀPÁjUÀ¼À°è QjAiÀÄ ºÀÄzÉÝ ̄ ÉPÁÌ¢üPÁjAiÀiÁV 

PÀ¤µÀ× 5 ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀÄ¨sÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 8) ªÀAiÉÆÃ«ÄwAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ̈ ÉÊ¯ÁzÀ°ègÀÄªÀAvÉ ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ̧ ÀºÀPÁj/¸ËºÁzÀð ̧ ÀAWÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ̧ ÉÃªÉ ̧ À°è¹zÀªÀjUÉ jAiÀiÁ¬Äw ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 9) DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ° 

F §UÉÎ ¤UÀ¢ ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ E£ÁßªÀÅzÉÃ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ.

D¸PÀ gÛÀ ÄÀ  vªÀ ÄÀ ä EwÃÛ a£À ¨Ás ªaÀ vzæÀ ÆÉ A¢UÉ  ¸-éÀ «ªgÀ UÀ ¼À £À ÄÀ ß  ºÁUÆÀ  zÁR¯UÉ ¼À À ¥wæÀ U¼À £À ÄÀ ß (Photo) (Bio-data)

¢£ÁAP:À 08-10-2022 gAÀ zÄÀ  ¸AÀ eÉ 5 UAÀ mAÉ iÆÉ ¼UÀ ÁV £ªÀ ÄÀ ä ¸ºÀ PÀ ÁjAiÄÀ  Dq½À vÀ PbÀ ÃÉ jAiÄÀ  «¼Á¸PÀ ÌÉ ªÄÀ ÄzÁÝA 

CxªÀ Á CAZÉ ªÄÀ Æ®PÀ P¼À ÄÀ »¸ÄÀ ªÅÀzÄÀ . C å̈ÀsyðAiÄÀ Ä ¥ÆÀ tð «¼Á À̧ ºÁUÆÀ  ªÆÉ Ê̈É ¯ï ¸AÀ SåÉAiÄÀ £ÄÀ ß ¤ÃqÄÀ ªÅÀzÄÀ  

PqÀ ÁAØ iÄÀ . CfðU¼À £À ÄÀ ß ¥jÀ ²Ã°¹zÀ £AÀ vgÀ zÀ °À è "£ÃÉ gÀ ¸AÀ z±À ðÀ £zÀ "À  ¢£ÁAPªÀ £À ÄÀ ß ¤U¢À ¥rÀ ¹, C å̈ÀsyðU½À UÉ 

w½¸À̄ ÁUÄÀ ªÅÀzÄÀ . DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ C¥ÀàuÉ ªÉÄÃgÉUÉ

¸À»/- 
¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ

»jAiÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
(Senior Accountants)

M.Sc,  M.Com,  MBA. MCA

Diploma in Computer Science
M.Sc / CS/ MCA

M.Sc, M.Com, MBA, MCA, B.sc, 
B.Com, BCA, BBM, BBA

B.sc/M.Sc, B.Com/M.Com, 
BCA/MCA, BBM, BBA/MBA

QjAiÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
(Junior Accountants)

B.sc, B.Com, BCA, BBM, BBA

¸À»/- 
CzsÀåPÀëgÀÄ

¸À»/- 
G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ

ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ 
ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್ ಟೂಸ್ನಾ 

ಬಟವಾಡಿ ವೃತ್ತ, ತುಮಕೂರು  
ಪೇ: 84960 44942, 82774 09101

11.10.22 ರಿೆಂದ 12 ದಿನರಳ ರೆೈಲು ಪ್ರವಾಸ: 
ದೆಹಲ್, ಆಗರೆ, ಮರುರ, ಕಾಶ, ಅಯೇಧೆ್ಯ, 

ಸಾರಾನಾಥ್, ಪರೆಯಾಗ್ ರಾಜ್, ಚಿತರೆಕ್ಟ  
ರೂ. 20,500/- (ಇಚಿ್ಚಸಿದವರಿಗೆ ವಿಮಾನ ವ್ಯವಸೆಥೆ 

ಮಾಡಿಕೆ್ಡಲಾಗುವುದು)
10.11.2022  ಶರೆೇಶೆೈಲ, ಹೆೈದರಾಬಾದ್, ಮಿಂತಾರೆಲಯ, 

ಬಸ್ ಪರೆವಾಸ : 5 ದಿನರಳು ರೂ.11,900/-
24.11.2022 ನಾಲುಕೂ ಜೆ್್ಯೇತಿಲ್್ಜಿಂಗ ವಿಮಾನ 

ಪರೆವಾಸ : ( ಗುರರಾತ್, ಮಧ್ಯಪರೆದೆೇಶ) ಓಿಂಕಾರೆೇಶವಾರ, 
ಮಹಾಕಾಳೆೇಶವಾರ, ಸೆ್ೇಮನಾರ, ನಾಗೆೇಶವಾರ, ಸದಾ್ಜರ್ 

ಪಟೆೇಲ್ ಏಕತಾ ಪರೆತಿಮ, ನಿಷಕೂಳಿಂಕ ಮಹಾದೆೇವ, 
ದಾವಾರಕ, ಬೆೇರ್ ದಾವಾರಕ, ಪೊೇರ್ ಬಿಂದರ್, 

ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಬರಮತಿ ಆಶರೆಮ, ಗಾಿಂಧಿನಗರ 
ಅಕಷರಧಾಮ . 10 ದಿನರಳು ರೂ. 38,500/-

14.12.2022 ವೆೈಷೆ್ಣಿೇದೆೇವಿ, ದೆಹಲ್, ಅಮೃತಸರ, 
ಹರಿದಾವಾರ, ಋಷಿಕೆೇಶ ವಿಮಾನ ಪರೆವಾಸ: 8 

ದಿನರಳು ರೂ. 34900/-
28.12.2022 ರಾರಸಾಥೆನ ವಿಮಾನ ಪರೆವಾಸ: 
ಜೆೈಸಲೆಮಾೇರ್, ಉದಯಪುರ, ಜೆ್ೇದ್ ಪುರ , 

ಮೌಿಂರ್ ಅಬು, ಜೆೈಪುರ, ಪುಷಕೂರ,  
ಅಜಿಮಾೇರ್ 9 ದಿನರಳು

ಎಲಲೆ ಪ್ರವಾಸಕೂ್ಕ ಕಾಫ, ಊಟ, ತ್ೆಂಡಿ,  
ಏಸಿ ರೂೆಂ  ವಸತ್, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚಚೆ ಸೆೇರಿದೆ

ಹೃದಯಪೂವ್ಗಕ ಕೃತಜ್ಞತ�ರಳು

ಜ�ೂಳ್ಳಿ ರುರು
ಸೆಂಸಾಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಹೆಂದೂ ಮಹಾರಣಪತ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಹಾಂದೂ ಮಹ್ರಣಪತಿ ವತಿಯಾಂದ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಲಕರ ಸಕಾನಾರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಮೆೈದಾನದಲ್ಲೆ 

ಪ್ರತ್ಷಾಠಿಪ್ಸಿದದಿ  ಶ್ರೇ ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್್ಣ ವಿಸಜ್ಣನ� 
ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿರಾೆಂಕ 24-9-2022ರೆಂದು ಏಪನಾಡಿಸಿದದಿ 

ಬೃಹತ್  ಶ�ೂೇಭ್ಯ್ತ�್ರಯ ಯಶಸಿಸ್ಗ� 
ಕಾರಣಕತನಾರಾದ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಎಲಾಲೆ ಇಲಾಖೆರಳ ಅಧಿಕಾರಿರಳು 
ಮತು್ತ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ ವರನಾದವರಿರೂ, ರಣ್ಯರಿರೂ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿರೂ

ಸಾವನಾಜನಕರಿರೂ, ಯುವ ವೃೆಂದದವರಿರೂ, 
ಹೆಂದೂ ಮಹಾರಣಪತ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿರಳು,  
ಎಲಾಲೆ ಟ್ರಸಿಟರಳಿರೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ - ಪರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ 

ಪ್ರೇತಾಸಾಹ ಮತು್ತ ಸಹಕಾರ ನೇಡಿದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರಿರೂ 

ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.24- ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರೆ 
ಸಿದದಿರಾಮಯ್ಯ ಮತು್ತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಮನ್ರು 
ಮಲ್ಲೆಕಾರು್ಜನ್ ಅವರ ರನಮಾ ದ್ನ ಅಭ್ತ 
ಪೂವ್ಜವಾಗಿ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಲು ಕಾರಣರಾದ 
ಜಿಲೆಲೆಯ ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಕಾಯ್ಜಕತ್ಜರು ಮತು್ತ 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಹುಲ್ ಗಾಿಂಧಿ ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲೆ 
ಕನಾ್ಜಟಕಕೆಕೂ ಆಗಮಸುವ ಭಾರತ್ ಜೆ್ೇಡೆ್ೇ 
ಯಾತೆರೆಯಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಸುವ ಮ್ಲಕ ಯಶಸಿವಾ 
ಗೆ್ಳ್ಸುವಿಂತೆ ಎಐಸಿಸಿ ಪರೆಧಾನ ಕಾಯ್ಜದಶ್ಜ 
ಮಯ್ರ್ ರಯಕುಮಾರ್ ಕರೆ ನಿೇಡಿದಾದಿರೆ.

ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕಷ ಹೆಚ್.ಬಿ. 
ಮಿಂರಪಪಾನವರ ಅಧ್ಯಕಷತೆಯಲ್ಲೆ ನಡೆದ 

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿಷಣ ಮತು್ತ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಕೆಷೇತರೆಗಳ ಗಾರೆಮಾಿಂತರ ಮತು್ತ ನಗರ ಬಾಲೆಕ್ ಗಳ 
ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈಗಾಗಲೆೇ ತಮಳುನಾಡು ಮತು್ತ ಕೆೇರಳ 
ದಲ್ಲೆ ಭಾರತ್ ಜೆ್ೇಡೆ್ೇ ಯಾತೆರೆ ಯಶಸಿವಾ 
ಯಾಗಿದುದಿ, ಅಕೆ್ಟ್ೇಬರ್ 14 ರಿಂದು ಚಿತರೆದುಗ್ಜ 
ಜಿಲೆಲೆಗೆ ಆಗಮಸಲ್ದುದಿ, ಈ ವೆೇಳೆ ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ 
ಮುಖಿಂಡರು, ಕಾಯ್ಜಕತ್ಜರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 
ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಿಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲೆ ಆಗಮಸಬೆೇಕಾಗಿ ಕೆ್ೇರಿದರು.

ಸಭೆಯನುನು ಉದೆದಿೇಶಸಿ ವಿೇಕಷಕರುಗಳಾದ 
ಅಸಗೆ್ೇಡು ರಯಸಿಿಂಹ, ವಿರಯಕುಮಾರ್, 
ಅಮೃತೆೇಶವಾರ, ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್, ದ್ನೆೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್,  

ಎಸ್.ಮಲ್ಲೆಕಾರು್ಜನ್, ಮುದೆೇಗೌಡುರೆ ಗಿರಿೇಶ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಸಿಂದಭ್ಜದಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಕ್ ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ 
ಅಧ್ಯಕಷರುಗಳಾದ ಅಯ್ಬ್ ಪೆೈಲಾವಾನ್, ಬಿ.ಕೆ. 
ಪರಶುರಾಮ್,  ಪಾಲ್ಕೆ ವಿಪಕಷ ನಾಯಕ ಜಿ.
ಎಸ್. ಮಿಂರುನಾಥ್ ಮತಿ್ತತರರು  ಉಪಸಿಥೆತರಿದದಿರು.

ಭಾರತ್ ಜೊೇಡೊೇ ಯಾತೆ್ರಗೆ ಭಾರವಹಸುವೆಂತೆ ಕರೆ

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 24 - ನಗರದ ಶರೆೇ ಹರಿಹರೆೇಶವಾರ 
ಅಬ್ಜನ್ ಕೆ್ೇ ಆಪರೆೇಟಿವ್ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಆಡಳ್ತ 
ಮಿಂಡಳ್ ಮತು್ತ ಸವ್ಜ ಸದಸ್ಯರ ಉತ್ತಮ 
ಸಹಕಾರದೆ್ಿಂದ್ಗೆ 2 ಲಕಷದ 92 ಸಾವಿರ ರ್ಪಾಯಿ 
ತಾತಾಕೂಲ್ಕ ಲಾಭ ಗಳ್ಸುವುದರ ಮ್ಲಕ ಉತ್ತಮ 
ಪರೆಗತಿಯತ್ತ ಹೆಜೆಜಿಗಳನುನು ಹಾಕಿದೆ ಎಿಂದು ಶರೆೇ 
ಹರಿಹರೆೇಶವಾರ ಅಬ್ಜನ್ ಕೆ್ೇ-ಆಪ್. ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಅಧ್ಯಕಷ 
ಪರಶುರಾಮ್ ಅಿಂಬೆೇಕರ್ ವಕಿೇಲರು ಹೆೇಳ್ದರು.

ನಗರದ ಕಾಟೆವಾ ಭವನದಲ್ಲೆ ಶರೆೇ ಹರಿಹರೆೇಶವಾರ 
ಅಬ್ಜನ್ ಕೆ್ೇ ಆಪರೆೇಟಿವ್ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ನ 2021-22 ನೆೇ 
ಸಾಲ್ನ 65 ನೆೇ ವಾಷಿ್ಜಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ 
ಅಧ್ಯಕಷತೆಯನುನು ವಹಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಮಮಾ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ನಲ್ಲೆ 3372 ಸದಸ್ಯರಿದುದಿ 59.70 
ಲಕಷ ರ್ಪಾಯಿ ಷೆೇರು ಬಿಂಡವಾಳವನುನು ಹೆ್ಿಂದ್ದೆ. 
ಮತು್ತ ಅಪದಧೂನ ಮತು್ತ ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳ್ಿಂದ 106.34 
ಲಕಷ ರ್ಪಾಯಿ ಇದುದಿ 603.17 ಲಕಷ ರ್ಪಾಯಿ 
ಠೆೇವಣಿ ಮತ್ತ ಹೆ್ಿಂದ್ದೆ. ಡಿ.ಐ. ಸಿಜೆಸಿ ವಿಮ 
ನಿಯಮಕೆಕೂ ಒಳಪಟುಟ್ ಸಿಂಪೂಣ್ಜ ಸುರಕಿಷತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚಿ್ಚನ ಬಡಿಡಿ ದರವನುನು ಹಾಗ್ ಸುರಕಷತೆ 
ಪರೆಯೇರನ ಪಡೆದು ಹೆಚಿ್ಚನ ಠೆೇವಣಿ ಹ್ಡಿ ಬಾ್ಯಿಂಕಿನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೂ ಸಹಕರಿಸುವಿಂತೆ ಹೆೇಳ್ದರು.

ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 176.26 ಲಕಷ ರ್ಪಾಯಿ ಸಾಲನುನು 
ನಿೇಡುವುದರೆ್ಿಂದ್ಗೆ ಇತರೆ ಬಾ್ಯಿಂಕುಗಳಲ್ಲೆ 335.03 
ಲಕಷ ರ್ಪಾಯಿ ಹ್ಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು 
ಸಕಾಲದಲ್ಲೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಾಭಾಿಂಶ 
ಘೆ್ೇಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆ್ಡಬೆೇಕೆಿಂದು 
ಹೆೇಳ್ದರು.

ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ನ ವಾಷಿ್ಜಕ ವರದ್ಯನುನು ಪರೆಧಾನ 
ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕಿ ರೆೇಖಾ ಮಹವಾ್ಜಡೆ ಓದ್ದರು. 

ಈ ಸಿಂದಭ್ಜದಲ್ಲೆ ಉಪಾಧ್ಯಕಷ ವಿೇರಭದರೆಯ್ಯ 
ಹೆಚ್.ಎಿಂ. ನಿದೆೇ್ಜಶಕರಾದ ಬಿ.ಕೆ. ಅನವಾರ್ ಪಾಷಾ, ಕೆ. 
ಅಣಣಿಪಪಾ, ಜಿ.ಕೆ. ಮಲ್ಲೆಕಾರು್ಜನ, ಕೆ. ರವಿಚಿಂದರೆ, ವಿದಾ್ಯ 
ಆರ್ ಮಹವಾ್ಜಡೆ, ನಾಗೆೇಿಂದರೆಸಾ ಕಾಟೆವಾ, ಜಿ.ವಿ. 
ಪರೆವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್, ವಿೇಣಾ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಹಾಲೆೇಶ್ 
ಬಾವಿಕಟಿಟ್, ಬಿ. ಆರ್. ಈಶವಾರ್,  ಪರೆಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕಿ 
ರೆೇಖಾ ಮಹವಾ್ಜಡೆ, ಸಿಬ್ಿಂದ್ಗಳಾದ ಕಾ್ಯಷಿಯರ್ 
ಶಶಕಲಾ ಪರಶುರಾಮ್, ಎಸ್. ಮಿಂರುನಾಥ್, ಸಿ. 
ಪರೆಕಾಶ್, ದ್ನಗ್ಲ್ ನೌಕರರು  ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ 
ಹೆಚ್,ಪರೆಶಾಿಂತ್ ಪಿ, ಶವಕುಮಾರ ಎ., ಬಿಿಂದು, ಪಿಗಿಮಾ 
ಸಿಂಗರೆಹಕರು ಬಿ.ಕೆ. ಕರಿಬಸಪಪಾ, ಗುರುಮ್ತಿ್ಜ ಹೆಚ್.
ಎನ್. ಸುಮಾ ಹೆಚ್.ಎಿಂ. ವಿೇಣಾ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ 
ಹೆಚ್. ಮತಿ್ತತರರು ಹಾರರಿದದಿರು.  

ಹರಿಹರೆೇರ್ವರ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಗೆ 2.92 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

ಮಲೆೇಬೆನ್ನುರು, ಸೆ.24- ಪಟಟ್ಣದ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತದಲ್ಲೆ 
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಮನ್ರು ಮಲ್ಲೆಕಾರು್ಜನ್ ಅವರ 55ನೆೇ 
ವಷ್ಜದ ರನಮಾ ದ್ನವನುನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, 
ಕೆೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸಿಂಭರೆಮದ್ಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.

ನಿಂತರ ಸಮುದಾಯ ಆರೆ್ೇಗ್ಯ ಕೆೇಿಂದರೆದ ರೆ್ೇಗಿಗಳ್ಗೆ 

ಹಾಲು, ಹಣುಣಿ, ಬೆರೆಡ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಜಿ.ಪಿಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಬೆಣೆಣಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಲೆೇಶಪಪಾ, ತಾ.ಪಿಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷ ಎಿಂ.ಬಿ.
ರೆ್ೇಷನ್ ಸಾಬ್, ಎಪಿಎಿಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷ ಜಿ.ಮಿಂರುನಾಥ್ 
ಪಟೆೇಲ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕಷ ಜಿಗಳ್ ಆನಿಂದಪಪಾ, 
ಬಾಲೆಕ್ ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕಷ ಎಿಂ.ಬಿ.ಅಬಿೇದ್ ಅಲ್, ಪಿಎಸಿಎಸ್ 

ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷರಾದ ಕೆ.ಪಿ.ಗಿಂಗಾಧರ್, ಪಿ.ಆರ್.ಕುಮಾರ್, ಗಾರೆ.
ಪಿಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕಷ ಭೆ್ೇವಿಕುಮಾರ್, ರನತಾ ಬಜಾರ್ 
ನಿದೆೇ್ಜಶಕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಶವಕುಮಾರ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಜಿ.
ಲೆ್ೇಕೆೇಶ್, ಮಾಜಿೇದ್, ಸಾಬಿೇರ್ ಅಲ್, ಭೆ್ೇವಿ ಶವು, 
ಶಬಿ್ೇರ್ ಖಾನ್, ಮಹಮದ್ ಖಲ್ೇಲ್, ಚಮನ್ ಷಾ, ಮಾಜಿ 
ಸದಸ್ಯ ಎ.ಅರಿೇಫ್ ಅಲ್, ಎಿಂ.ಬಿ.ಫೆೈರು, ಎಿಂ.ಬಿ.ರುಸು್ತಿಂ, ಬಾಿಂಬೆ 
ಮುಸಾ್ತಫ್, ಎಿಂ.ಬಿ.ಷಾಹರರ್ ಅಲ್, ಹಿಂದ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ 
ಅಧ್ಯಕಷ ವೆೈ.ಚಿಂದರೆಶೆೇಖರ್, ಕಿಸಾನ್ ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕಷ 
ಕುಿಂಬಳೂರು ವಾಸು, ಯಲವಟಿಟ್ ಕೆ್ಟೆರೆೇಶ್ ನಾಯಕೂ, ಕಟಿಿಂಗ್ 
ಷಾಪ್ ಶರೆೇನಿವಾಸ್, ಎಿಂ.ಹೆಚ್.ಶರಣ್, ಪಿ.ಬಿ.ದೆೇವರಾಜ್, 
ಕೆ್ಕಕೂನ್ರು ಸೆ್ೇಮಶೆೇಖರ್ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೆೇಕರು 
ಭಾಗವಹಸಿದದಿರು. 

ಮಲೆೇಬೆನೂ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಶಾಮನೂರು ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ್ ಜನಮಾ ದಿರಾಚರಣೆ
ದಾ ವ ಣ ಗೆ ರೆ , ಸೆ . 2 4 - 

ನಗರದೆೇವತೆ ಶರೆೇ ದುಗಾ್ಜಿಂಬಿಕಾ 
ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲೆ   9 ದ್ನಗಳ ಕಾಲ 
ರರುಗುವ ದಸರಾ ಹಬ್ಕೆಕೂ ಇದೆೇ 
ದ್ನಾಿಂಕ 26 ರ ಸೆ್ೇಮವಾರ 
ಬೆಳ್ಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೆ್ರೆಯಲ್ದೆ 

ಎಿಂದು ಧಮ್ಜದಶ್ಜ ಗೌಡುರೆ ಚನನುಬಸಪಪಾ ತಿಳ್ಸಿದಾದಿರೆ.
ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಪುರೆ್ೇಹತರಾದ ನಾಗರಾರ 

ಜೆ್ೇಯಿಸ ಅವರ ಸಮುಮಾಖದಲ್ಲೆ  ಟರೆಸ್ಟ್ ನ ಗೌರವ 
ಅಧ್ಯಕಷ ಶಾಮನ್ರು ಶವಶಿಂಕರಪಪಾ ಮತು್ತ  ಶಾಮನ್ರು 
ಮಲ್ಲೆಕಾರು್ಜನ್ ಅವರುಗಳು ಕುಟುಿಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ 
ದ್ೇಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮ್ಲಕ ಹಬ್ಕೆಕೂ ಚಾಲನೆ 
ನಿೇಡುವರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.24- ನವ 
ರಾತಿರೆ ಪರೆಯುಕ್ತ ನಗರದ 
ಕಾಳ್ಕಾದೆೇವಿ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲೆರುವ ಶರೆೇ 
ಕಾಳ್ಕಾದೆೇವಿ ವಿಶವಾಕಮ್ಜ 
ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲೆ ನಾಡಿದುದಿ ದ್ನಾಿಂಕ 
26 ರ ಸೆ್ೇಮವಾರ ಪಾರೆತಃಕಾಲ 

ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪುಣಾ್ಯಹ ವಾಚನ ಘಟಸಾಥೆಪನೆ ಮತು್ತ 
ಧವಾಜಾರೆ್ೇಹಣ ಕಾಯ್ಜಕರೆಮ ನಡೆಯುವುದು.

ಇದೆೇ ದ್ನಾಿಂಕ 26 ರಿಿಂದ ಅಕೆ್ಟ್ೇಬರ್  5 
ರವರೆಗೆ ಶರೆೇ ಅಮಮಾನವರಿಗೆ ವೆೇದೆ್ೇಕ್ತ ಪಿಂಚಾಮೃತಾಭಿ 
ಷೆೇಕ, ಅಲಿಂಕಾರ ಮತು್ತ ದುಗಾ್ಜಹೆ್ೇಮ ಗಳನುನು 
ಮತು್ತ ಸಿಂಜೆ 6 ರಿಿಂದ 7  ರವರೆಗೆ ಲಲ್ತಾ ಸಹಸರೆನಾಮ 
ಪಾರಾಯಣ ಕಾಯ್ಜಕರೆಮ ಏಪ್ಜಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದುರ್ಗಮಮಾ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ 
ರಾಳೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಚಾಲರೆ

ಕಾಳಿಕಾದೆೇವಿ ವಿರ್ವಕಮನಾ 
ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ನವರಾತ್್ರ

ಅನ್ನಪೂಣೆೇನಾರ್ವರಿ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು 
ಡಿ. ದೆೇವರಾರ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ ಎ ಬಾಲೆಕ್ ನಲ್ಲೆರುವ 

ಶರೆೇ ಮಾತಾ ಅನನುಪೂಣೆೇ್ಜಶವಾರಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲೆ ಮಹಾಲಯ 
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಪರೆಯುಕ್ತ ಇಿಂದು ವಿಶೆೇಷ ಪೂಜೆಗಳು 
ನಡೆಯಲ್ವೆ.  ಶರೆೇ ನಾಗಲ್ಿಂಗೆೇಶವಾರ ಸಾವಾಮಗೆ ರುದಾರೆಭಿಷೆೇಕ, 
ಮೃತು್ಯಿಂರಯ ಹೆ್ೇಮ, ಪರೆಧಾನ ದೆೇವತೆ ಶರೆೇ ಮಾತಾ 

ಅನನುಪೂಣೆೇ್ಜಶವಾರಿಗೆ ಮಹಾಮಿಂಗಳಾರತಿ ಮತು್ತ ತಿೇರ್ಜ ಪರೆಸಾದ 
ವಿನಿಯೇಗ  ಮತು್ತ ಇತರೆ ಕಾಯ್ಜಕರೆಮಗಳು ರರುಗಲ್ವೆ ಎಿಂದು 
ದೆೇವಸಾಥೆನ ಸಮತಿ ಅಧ್ಯಕಷ ಆರ್.ಜಿ. ನಾಗೆೇಿಂದರೆ ಪರೆಕಾಶ್ ತಿಳ್ಸಿದಾದಿರೆ.

ರಗಳೂರಿನ ಶರೆೇಮತಿ ಶರೆೇ ಮಿಂರುನಾಥ್ ಮತು್ತ ಮಕಕೂಳು ಹಾಗ್ 
ಕುಟುಿಂಬದವರು ಪರೆಸಾದ ಸೆೇವಾ ಕತ್ಜರಾಗಿದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 24- ಹೆ್ಲ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಿಂಡಳ್ 
ಸಾಥೆಪಿಸುವಿಂತೆ ಆಗರೆಹಸಿ ಕನಾ್ಜಟಕ ರಾರ್ಯ ಹೆ್ಲ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರ 
ಕೆಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧೂ ಸಿಂಘದ  ಜಿಲಾಲೆ ಘಟಕದ ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲೆ ನಗರದಲ್ಲೆ ಇಿಂದು 
ಪರೆತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಯದೆೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲೆ ರಮಾಯಿಸಿದದಿ ಸಿಂಘದ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೆತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಜಿಲಾಲೆಧಿಕಾರಿಗಳ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲೆಸಿದರು.

ಕನಾ್ಜಟಕ ರಾರ್ಯದಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಕೆಷೇತರೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಸಿಂಖಾ್ಯತ ಹೆ್ಲ್ಗೆ 
ಕೆಲಸಗಾರರಿದುದಿ, ಹೆ್ಲ್ಗೆ ಕೆಲಸದ್ಿಂದ ಬರುವ ಅಲಾಪಾದಾಯದಲ್ಲೆಯೇ 
ಬದುಕನುನು ಕಟಿಟ್ಕೆ್ಿಂಡಿರುವುದು ಸವ್ಜ ವೆೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿಗಾಗಿ ತಾವು 
ಕಲ್ತಿರುವ ಕೆೈ ಕಸುಬಾದ ಹೆ್ಲ್ಗೆಯಿಿಂದ ಜಿೇವನ ನಿವ್ಜಹಣೆ 
ಕಷಟ್ಸಾಧ್ಯವಾದರ್, ಕಷಟ್ ಸಹಷುಣಿಗಳಾದ ಹೆ್ಲ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ 
ಯಾವುದೆೇ ಸಕಾ್ಜರಗಳು ಮಾನವಿೇಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸದೆೇ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಿಂತ ದುರಾದೃಷಟ್ಕರ ಸಿಂಗತಿ ಎಿಂದು ಸಿಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕಷ ಕೆ.ಜಿ. ಯಲಲೆಪಪಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹೆ್ಲ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅನೆೇಕ ರವಾಲಿಂತ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ 
ಕನಾ್ಜಟಕ ರಾರ್ಯ ಸಕಾ್ಜರ `ಟೆೈಲರ್ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಿಂಡಳ್ಯನುನು ಸಾಥೆಪಿಸಿ , 
ಬಡ ಟೆೈಲರ್ ಗಳ ಹತವನುನು ಕಾಪಾಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಆಗರೆಹಸಿದರು.

ಪರೆತಿಭಟನೆಯಲ್ಲೆ ರಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕಷ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಪವಾರ್, 
ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕಷ ನಾರಾಯಣರಾವ್, ನಗರಾಧ್ಯಕಷ ಚಿಂದರೆಶೆೇಖರ ಕೆ. ಗಣಪ, 
ಗಿರಿೇಶ್ ನವಲೆ, ಆನಿಂದ್ ಗುರಜಿರ್, ಶರೆೇಕಾಿಂತ್ ಪಟಿಗೆ, ರಮೇಶ್ ಜಿ. 
ಬಾಿಂಬೆ್ೇರೆ, ನಗಾರಿ ಮನ್ಸೆರ್, ನಿಮ್ಜಲಮಮಾ, ಶೆ್ೇಭ, ಕೆ.ಪಿ. ರಿಂಗನಾರ, 
ಮನೆ್ೇಹರ ಪಟಟ್ಣ್, ದಯಾನಿಂದ, ಸುಮಾ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಇತರರು ಇದದಿರು.

ಹೊಲ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಸೆ.24- ಯುವಕರು ಗುರಿ 
ತಲುಪುವವರೆಗೆ ದೃಢ ಸಿಂಕಲಪಾ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತರೆ 
ಮುಿಂದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಿಂದು ಕೆ್ಟ್ಟ್ರಿನ 
ಚಾನುಕೆ್ೇಟಿ ಭುರಿಂಗ ಮಠದ ಶರೆೇ ಯೇಗಿ 
ರಾಜೆೇಿಂದರೆ ಸಾವಾಮೇಜಿ ಪರೆತಿಪಾದ್ಸಿದರು.

ಪಟಟ್ಣದ ತಾಲ್ಲೆಕು ಕಿರೆೇಡಾಿಂಗಣದಲ್ಲೆ ಶಿಂಕ ರ 
ನಹಳ್ಳಿ ಡಾ|| ಭಿೇಮಪಪಾ ಚಾರಿಟೆೇಬಲ್ ಟರೆಸ್ಟ್ ವತಿ 
ಯಿಿಂದ ಹಾಗ್ ಅಕಷರ ಫೌಿಂಡೆೇಷನ್ ಗಾರೆಮೇಣಾ 
ಭಿವೃದ್ಧೂ ಸಿಂಸೆಥೆಯ ಸಹಕಾರದೆ್ಿಂದ್ಗೆ, ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ 
ಪಕಷದ ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲೆ ರರುಗಿದ ಬೃಹತ್ ಉದೆ್್ಯೇಗ 
ಮೇಳ ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಉಳ್ಯುವುದಕಿಕೂಿಂತ 
ಮನಸಿಸೆನಲ್ಲೆ ಉಳ್ಯುವ ಕೆಲಸ ಕಾಯ್ಜಗಳನುನು 
ಯುವಕರು ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಹತ ನುಡಿದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲಪಾಸಿಂಖಾ್ಯತರ ಘಟಕದ ರಾರ್ಯ 
ಅಧ್ಯಕಷ ಅಬುದಿಲ್ ರಬಾ್ರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಗಾರೆಮೇಣ ಪರೆದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಜಗಳು  
ಓದ್, ವಿದಾ್ಯವಿಂತರಾಗುವುದಕೆಕೂ ಹೆ್ರತು, ಹೆಚು್ಚ 
ಓದ್ ನಾವೆೇ ಜಾಣರು ಎನುನುವ ಮನೆ್ೇಭಾವನೆ 
ಬಿಟುಟ್ ಪೊೇಷಕರಿಗೆ ಭಾರವಾಗುವ ಬದಲು 
ಸವಾಯಿಂ ಉದೆ್್ಯೇಗ ಕಿಂಡುಕೆ್ಳುಳಿವಲ್ಲೆ 
ಮುಿಂದಾಗಬೆೇಕು ಎಿಂದರು. 

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪರೆಧಾನ ಕಾಯ್ಜದಶ್ಜ ಕವಿತಾ ರೆಡಿಡಿ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಅನನು, ಅಕಷರ ದಾನ ಎಷುಟ್ 
ಮುಖ್ಯವೇ ಉದೆ್್ಯೇಗ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡುತಿ್ತರು 
ವುದು ಸಹ ಅಷೆಟ್ೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟಿಟ್ನಲ್ಲೆ   

ಉಮೇಶಬಾಬು ಅವರು ಇಿಂತಹ ಕಾಯ್ಜಕರೆಮ 
ಆಯೇಜಿಸಿರುವುದು ಶಾಲೆ್ಯಘನಿೇಯ ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳ್ದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಹಿಂದ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕಷ 
ಹಾಗ್ ಬೃಹತ್ ಉದೆ್್ಯೇಗ ಮೇಳದ ರ್ವಾರಿ 
ಡಾ. ಉಮೇಶಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ನರೆೇಿಂದರೆ 
ಮೇದ್ ನೆೇತೃತವಾದ ಕೆೇಿಂದರೆ ಸಕಾ್ಜರ ವಷ್ಜಕೆಕೂ 2 
ಕೆ್ೇಟಿ ಉದೆ್್ಯೇಗ ನಿೇಡುತೆ್ತೇವೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳ್ 
ಇಿಂದ್ಗೆ ಎಿಂಟು ವಷ್ಜವಾಯಿತು. ಕನಿಷಟ್ 16 
ಕೆ್ೇಟಿ ಉದೆ್್ಯೇಗ ಸೃಷಿಟ್ಯಾಗಬೆೇಕಿತು್ತ. ಆದರೆ, 
ಈ ವರೆಗೆ ಒಿಂದು ಕೆ್ೇಟಿ ಉದೆ್್ಯೇಗ ನಿೇಡಲು 
ಅವರಿಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲೆ. ಇರುವ ಉದೆ್್ಯೇಗಳನುನು 
ಕಡಿತಗೆ್ಳ್ಸುವ ಮ್ಲಕ ನಿರುದೆ್್ಯೇಗ ಸಮಸೆ್ಯ 

ಮತ್ತಷುಟ್ ಉಲ್ಣಗೆ್ಳಳಿಲು ಕಾರಣರಾದರು 
ಎಿಂದು ದ್ರಿದರು.

ಅಕಷರ ಫೌಿಂಡೆೇಶನ್ ಗಾರೆಮೇಣಾಭಿವೃದ್ಧೂ 
ಸಿಂಸೆಥೆಯ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಪಾರ್, ಬಾಲೆಕ್  ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ 
ಅಧ್ಯಕಷ ಬೆೇಲ್ರು ಅಿಂರಪಪಾ, ಜಿ.ಪಿಂ ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಯಕಷ ಬಸವರಾರಪಪಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಸಿಂದಭ್ಜದಲ್ಲೆ  ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ 
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕಷ ಮಧುಸ್ದನ್ , ಉಪಾಧ್ಯಕಷ 
ಭಗತ್ ರಾಜ್, ಡಾ.ಶರೆೇನಿವಾಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ 
ನಗರಪಾಲ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮಿಂರುಳಾ, 
ಡಾ.ರುದರೆಪರೆಸಾದ್, ತಿಮಾಮಾರೆಡಿಡಿ, ಪರೆಸನನು, ರಾರು 
ಶಿಂಕರನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಶ್ಚಿಂದರೆ ನಾಯಕೂ, ಶರೆೇಕಾಿಂತ್  
ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಇತರರು ಇದದಿರು.

ಮನಸಿಸಾನಲ್ಲೆ ಉಳಿಯುವ ಕಾಯನಾರಳನು್ನ ಮಾಡಬೆೇಕು

ಕೆಷೇತರೆದಲ್ಲೆ 
ಉಮೇಶಬಾಬುರವರು  
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಇಿಂತಹ 
ಕಾಯ್ಜಕರೆಮದಲ್ಲೆ ಹಡಗಲ್ ಶಾಸಕ 
ಪಿ.ಟಿ.ಪರಮೇಶವಾರನಾಯ್ಕೂ ಗೆೈರಾಗಿ, 
ಕೆಷೇತರೆದಲ್ಲೆ ಹಲವು ಆಕಾಿಂಕಿಷಗಳನುನು 
ಹುಟುಟ್ ಹಾಕುವ ಮ್ಲಕ ಟಿಕೆರ್ 
ನಮಮಾ ಕೆೈಯಲ್ಲೆದೆ ಎನುನುತಾ್ತರೆ ಅವರ 
ಬಳ್ ಇದದಿರೆ ಕೆ್ಡಲ್.

ಪಿ.ಟಿ.ಪರಮೇಶವಾರನಾಯಕೂರವರು 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೆಷೇತರೆದಲ್ಲೆ 
ಸಥೆಳ್ೇಯರಿಗೆ ಟಿಕೆರ್ ಕೆ್ಡಿಸಲು 
ಹೆ್ರಟಿದಾದಿರೆ. ಆದರೆ, ಹಡಗಲ್ 
ಕೆಷೇತರೆದಲ್ಲೆ ಸಥೆಳ್ೇಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ 
ಕೆ್ೇಡಬಾರದು ? ಎಿಂದು 
ಪರೆಶನುಸಿದರು.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ ಪಕಷದ ಕೆಲ 
ಆಕಾಿಂಕಿಷಗಳು ಈಗಾಗಲೆೇ ಗೆದುದಿ 
ಬಿೇಗುತಿ್ತರುವ ಹಾಗೆ ವತ್ಜನೆ 
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಕಾಿಂಗೆರೆಸ್ ಪಕಷದಲ್ಲೆ 
ಇದಾ್ಯವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲಲೆ, 
ಹೆೈಕಮಾಿಂಡ್ ತಿಮಾ್ಜನವೆೇ ಅಿಂತಿಮ.

- ನೆಂದಿಹಳಿಳ ಹಾಲಪ್ಪ
ಹ್ವಿನಹಡಗಲ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ 

ಹರಪನಹಳಿಳ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಕೊಟೂಟರಿನ ಚಾನುಕೊೇಟ ಭುಜೆಂರಮಠದ ಶಿ್ರೇ ಯೇಗಿ ರಾಜೆೇೆಂದ್ರ ಸಾ್ವಮಿೇಜಿ

ಸಾಯಿ ಮೆಂದಿರದಲ್ಲೆ 
ಇೆಂದಿನೆಂದ ಪುಣಾ್ಯರಾಧರೆ

ಶರೆೇ ಸದುಗೆರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ರವರ 104ನೆೇ ಪುಣಾ್ಯರಾಧನೆ 
ಮಹೆ್ೇತಸೆವವು  ಇಿಂದ್ನಿಿಂದ 
ಬರುವ ಅಕೆ್ಟ್ೇಬರ್ 5ರವರೆಗೆ 

ಎಿಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಎ ಬಾಲೆಕ್ ನ ಶರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 
ಮಿಂದ್ರದಲ್ಲೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.  ಇಿಂದು ಬೆಳ್ಗೆಗೆ  9 
ಗಿಂಟೆಗೆ ಶರೆೇ ರಡೆೇಸಿದದಿ ಶವಯೇಗಿೇಶವಾರ 
ಸಾವಾಮೇಜಿ  ದ್ೇಪಾರಾಧನೆ ಮ್ಲಕ ಪುಣಾ್ಯ 
ರಾಧನೆ ಕಾಯ್ಜಕರೆಮಕೆಕೂ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡುವರು.
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ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 25, 20226

ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಸಾವಾಗತ ಬಯಸುರರರು : ಆಡಳಿತ ಮೌಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ೌಂದಿ ರಗ್ವ, ಗಾರಾ.ಪೌಂ., ದ�ೂಡ್ಡಬಾತಿ.

ಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಜಿ. ಉಮೆೇಶ್  
ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇ ಜಿ.ಆರ್. ರಾರರಾಜ್ 
ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇ ಬಿ. ಸಿದದಿಪ್ಪ
ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇ ಹೊನ್ನಪ್ಪ
ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ 
ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಬಿ. ರಾಜು
ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪುಷಾ್ಪವತ್ ಕೊೇೆಂ. 
ಬಿ.ಜಿ. ರೆೇವಣಸಿದದಿಪ್ಪ 
ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಹನುಮೆಂತಪ್ಪ
ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಲಕ್ಷಮಿಮಮಾ 
ಕೊೇೆಂ. ಪರಮೆೇರ್ವರಪ್ಪ

ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿನುತ ಕೆ.ಎೆಂ.
ಕೊೇೆಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 

ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಬೆಂಗಾರಮಮಾ
ಕೊೇೆಂ. ಅಮರಾವತ್ ರಾಜಪ್ಪ

ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮೆಂಜಮಮಾ 
ಕೊೇೆಂ. ಮಾಕನೂರು ಉಮೆೇಶ್ 

ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ರುತ್ಯಮಮಾ  
ಕೊೇೆಂ. ಸತೂ್ತರು ಸಿದದಿಪ್ಪ 

ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮೆಂಜುಳಾ  
ಕೊೇೆಂ. ಹನುಮೆಂತಪ್ಪ

ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಅಬಿದಾಬಾನು 
ಕೊೇೆಂ. ಎೆಂ.ಡಿ. ಅಲ್
ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ದಿರಾೆಂಕ : 25.09.2022ರ ಭಾನುವಾರ, ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 12.00 ರೆಂಟೆಗೆ 
ಸಥಾಳ : ರೆಂರಮೆಂದಿರ ಆವರಣ, ದೊಡಡಿಬಾತ್.

ಗಾರಾಮ ಪೌಂಚಾಯಿತಿ, ದ�ೂಡ್ಡಬಾತಿ.

ಶಿ್ರೇ ದೊರ್ಗಳಿಳ ವಿೇರೆೇಶ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಾ್ರ.ಪೆಂ.

ಶಿ್ರೇಮತ್ ತ್ಪ್ಪಮಮಾ ಕೊೇೆಂ. ಬಿೇರಪ್ಪ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಾ್ರೆಂ.ಪೆಂ.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು, ದೊಡಡಿಬಾತ್ ಗಾ್ರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತ್ ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆರಳ  

ಯೇಜರೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 3550 ಲಕ್ಷ ರೂ.ರಳ ವೆಚಚೆದ ವಿವಿಧ  ಕಾಮಗಾರಿರಳ 

ರೆಂಕುಸಾಥಾಪರೆ ಹಾರೂ ಉದಾಘಾಟರಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ರಾಜ್ಯ ಭೂ ಅಭಿವೃದಿಧೂ ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಮಾಜಿ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರೇ ಬೆಳೂಳಡಿ ರಾಮಚೆಂದ್ರಪ್ಪ 
ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಕುೆಂತಲಮಮಾ ಇವರ ಪುತ್ರ 
ಹಾರೂ  ಕೊೆಂಡಜಿಜಿ ಮುದೆೇಗೌಡ್ರ ರೆೇವಣಪ್ಪ 
ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಗಿೇತಮಮಾ ಇವರ 

ಅಳಿಯೆಂದಿರಾದ 

ಶಿ್ರೇ ವಾಮನಗೌಡ ಬಿ.ಆರ್.  
ಬಿ.ಇ. ಎೆಂ.ಟೆಕ್., 

ಇವರು, ಇೆಂಗೆಲೆೆಂಡಿನ Balfour beatty 
ಕೆಂಪನಯಿೆಂದ ಕಾಯನಾನಮಿತ್ತ ದಿ. 
25.09.2022ರೆಂದು ಲೆಂಡನ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ 
ಬೆಳೆಸುತ್್ತದುದಿ,  ಇವರ ವಿದೆೇರ ಪ್ರಯಾಣ 
ಸುಖಕರವಾಗಿರಲೆೆಂದು ರುಭ ಕೊೇರುವವರು....

ವಿದೆೇರ ಪ್ರವಾಸ - ರುಭ ಹಾರೆೈಕೆ

ದೊಡಡಿಪ್ಪ : ಎಸ್. ಸಿದೆದಿೇರಪ್ಪ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಬೆಂದಮಮಾ ಸಿದೆದಿೇರಪ್ಪ, ಬೆಳೂಳಡಿ
ಮಾವ  :  ವಡಿಡಿನಹಳಿಳ ಹಾಲೆೇರಪ್ಪ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಜಯಮಮಾ, ಬೊೇರಗೊೆಂಡನಹಳಿಳ.
ಮಾವ :  ಶಿ್ರೇಮತ್ ನಮನಾಲಮಮಾ ಮತು್ತ ಶಿಖರಪ್ಪಳ ರೆಂರರಾಥ್, ಹರಳಹಳಿಳ.
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ :  ಬಿ.ಹೆಚ್. ಪ್ರಭುದೆೇವ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಮೆಂರಲ, ವಿರಾಯಕ ಸಿಟೇಲ್ಸಾ, ಹರಿಹರ.
ಜಿ.ಎೆಂ. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ, ಜಿ.ಎೆಂ. ನವಿೇನ್ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಮ, ಹರಿಹರ
ಮಾವ  :  ಎ. ಹಾಲೆೇರಪ್ಪ ಮತು್ತ ಸಹೊೇದರರು, ಬೆಳೂಳಡಿ 
ಪತ್್ನ :  ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪ್್ರಯಾೆಂಕ ವಾಮನಗೌಡ, ಬಿ.ಇ., 
ಸಹೊೇದರ : ಬಿ.ಆರ್. ಬಸವನಗೌಡ, ಬಿ.ಇ., 
ಅಕ್ಕ :  ಶಿ್ರೇಮತ್ ಚೆೈತ್ರ ಶಿ್ರೇ ಪಾಟೇಲ್, ಚಿರಡೊೇಣಿ   
ಸೊಸೆ  :  ಕು. ಪ್ರಣವಿ ಪಾಟೇಲ್, ಶಿವಮೊರ್ಗ  
ಎೆಂ.ಎೆಂ.  ಪ್ರಭುದೆೇವ,  ವಾಹನ ಆಟೊೇಮೊಬೆೈಲ್ಸಾ, ಹರಿಹರ.
ವಿಶಾಲ್ ಎೆಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್, ವಿರಾಯಕ ಸಿಟೇಲ್ಸಾ, ವಿದಾ್ಯ ವೆೇಬಿ್ರಡ್ಜಿ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿರಳು, ಹರಿಹರ.
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 ಜನಮಾ ದಿನದ ರುಭಾರಯರಳು
ಇಿಂದು ರನಮಾ ದ್ನದ  
ಸಿಂಭರೆಮದಲ್ಲೆರುವ  
ಶರೆೇ ಸಾವಾಮ ವಿವೆೇಕಾನಿಂದ 
ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕಷರ್, 
ಲಯನ್ಸೆ ಕಲೆಬ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಮಾರುತಿ ಸೆೇವಾ ಸಮತಿ 
ಕಾಯ್ಜದಶ್ಜಗಳೂ,
10ನೆೇ ವಾಡಿ್ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಬ್ತ್  
ಅಧ್ಯಕಷರ್, ಆತಿಮಾೇಯರ್ ಆದ 

ಶಿ್ರೇ ಎರಿ್ರ ಸಾ್ವಮಿ 
ಅವರಿಗೆ ರನಮಾ ದ್ನದ ಹಾದ್್ಜಕ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಗವಿಂತನು 
ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೆ್ೇಗ್ಯ, 
ಐಶವಾಯ್ಜ, ಸುಖ, ಶಾಿಂತಿ, 
ನೆಮಮಾದ್ ನಿೇಡಲೆಿಂದು 
ಶುಭ ಹಾರೆೈಸುತೆ್ತೇವೆ...

ಎರಿರಾಸಾವಾಮಿ ಗ�ಳ�ಯರ ಬಳಗ 
ದಾವಲ್ ಪೆೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜ.ಜ.ಮು. ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ 
ಕಾಲೆೇಜಿನ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾನ 

ಸೃಜನ ವಿೇರೆೇೆಂದ್ರ 
ಕುಮಾರ್  

ಇವರು "ಮಿಸ್  ದಾವಣಗೆರೆ" 
ಸ್ಪಧೆನಾಯಲ್ಲೆ "ಟೆೈಟಲ್  ವಿನ್ನರ್ " ಆಗಿದುದಿ 

ಇವರಿಗೆ ನಮಮಾ ಹೃತೂ್ಪವನಾಕ 
ಅಭಿನೆಂದರೆರಳು...

ಖುಷಿ ಇವೆೆಂರ್ಸಾ , ದಾವಣಗೆರೆ.

Hearty Congratulations

ಶಿ್ರೇ ದೊರ್ಗಳಿಳ ವಿೇರೆೇಶ್  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಾ್ರ.ಪೆಂ.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲೆಕು ದೊಡಡಿಬಾತ್ ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ವಾ್ಯಪ್್ತಯಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವ

ಬಿ.ಜಿ. ರೆೇವಣಸಿದದಿಪ್ಪ
ತಾಲೂಲೆಕು ಬಿಜೆಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

 ವಿವಿಧ ಕಾಮರರಿರಳ ರೆಂಕುಸಾಥಾಪರೆ ಹಾರೂ 
ಉದಾಘಾಟರಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಬಿ.ಜಿ. ಪುಷಾ್ಪವತ್ 
ಕೊೇೆಂ ಬಿ.ಜಿ. ರೆೇವಣಸಿದದಿಪ್ಪ

ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಸದಸ್ಯರು

ಆರಮಿಸುತ್್ತರುವ ಸೆಂಸದರಾದ 

ಡಾ.ಜಿ.ಎೆಂ. ಸಿದೆಧೂೇರ್ವರ, 
ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಎ ರವಿೇೆಂದ್ರರಾಥ 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್  ಸದಸ್ಯ ನವಿೇನ್  

ಹಾರೂ ಇತರೆ ಅತ್ರ್ 
ರಣ್ಯರಿಗೆ ನಮೆಮಾಲಲೆರ 
ಆತ್ಮಾೇಯ ಸುಸಾ್ವರತ

ಹೃತೂಫೂವ್ಣಕ
ಸಾವಾಗತ

ರೆೈತನ ಆತಮಾಹತೆ್ಯ
ಮಲೆೇಬೆನ್ನುರು, ಸೆ.24- 

ರೆೈತನೆ್ಬ್ ವಿಷ ಸೆೇವಿಸಿ ಆತಮಾಹತೆ್ಯ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಿಂಡಿರುವ ಘಟನೆ 
ಗುಳದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ ಇಿಂದು ನಡೆದ್ದೆ. 

ಮಾಿಂತಪಪಾ (60) ಆತಮಾಹತೆ್ಯ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಿಂಡ ರೆೈತನಾಗಿದುದಿ, ವಿವಿಧ 
ಬಾ್ಯಿಂಕ್  ಮತು್ತ ಕೆೈಸಾಲ ಸೆೇರಿ ಒಟುಟ್ 
3.50 ಲಕಷ ಸಾಲ ಹೆ್ಿಂದ್ದದಿರು 
ಎನನುಲಾಗಿದೆ. ಪತಿನು, ಇಬ್ರು ಪುತರೆರು, 
ಇಬ್ರು ಪುತಿರೆಯರನುನು ಅಗಲ್ದಾದಿರೆ. 
ಗುಳದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ ನೆರವೆೇರಿತು.


