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ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.29- ಜಿಲೆಲೆ ನಿರಾಮಾಣಕೆಕೆ 
ಕಾರಣರಾದ ರಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ 
ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲ್ ಅವರ 92 ನೆೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲಲೆಂದು ಟಾರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳ 
ಸದಿದಿನೆೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್ 
ಮೊಡಿಸುವ ಜೆೊತೆಗೆ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲ್ 
ಅವರನುನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೆೇಲ್ 
ಅವರ 92ನೆೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅ. 1 ರಂದು 
ನಡೆಯಲದುದಿ, ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲ್ 
ಅಭಿರಾನಿ ಬಳಗದ ವತ್ಯಿಂದ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದದಿ 

ಟಾರಿಯಾಕ್ಟರ್ ರಾ್ಯಲಯ ನೆೇತೃತ್ವವನುನು ರೆೈತ ಮುಖಂಡ 
ತೆೇಜಸ್್ವ ಪಟೆೇಲ್ ವಹಿಸ್ದದಿರು.

ಜಿಲಾಲೆ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ 
ಪಾರಿರಂಭಗೆೊಂಡ ರಾ್ಯಲಯಲಲೆ ಪಟೆೇಲರ 
ಭಾವಚಿತರಿವಿರುವ ಫೆಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದದಿ 40ಕೊಕೆ 
ಹೆಚುಚು ಟಾರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ನಗರದ ಪರಿಮುಖ 
ಬೇದಿಗಳಲಲೆ ಸಾಗಿದವು. ನಂತರ ಜಯದೆೇವ 
ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲೆ ರಚನೆಯಾಗಿ 25 ವರಮಾಗಳಾದ 
ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲರ ಕೆೊಡುಗೆ 
ಸ್ಮರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಜಿಲಾಲೆಡಳಿತವನುನು 

ಒತಾ್ತಯಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾ್ಯಲಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ 

ಪಾರಿಧಿಕಾರದ ರಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ 
ರಾತನಾಡಿ, ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲರನುನು ಜಿಲೆಲೆಯ 
ಜನರು ಎಂದಿಗೊ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆ. ಅವರ 
ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲಲೆ ತಾವೂ ಸಹ ದೊಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ರಾಗಿ ಕಾಯಮಾ ನಿವಮಾಹಿಸ್ದದಿನುನು ನೆನಪಿಸ್ಕೆೊಂಡರು.

ಜಿಲಾಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಇಒ ಡಾ. ಚನನುಪ್ಪ 
ರಾತನಾಡಿ, ಜಿಲೆಲೆಗೆ ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೇಡಿದವರ ಸ್ಮರಣೆ 
ರಾಡಿಕೆೊಳುಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.

ರೆೈತ ಮುಖಂಡ ತೆೇಜಸ್್ವ 

ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲ್ ರೆನಪಿಸಿದ ಟಾ್ರಯಾಕಟರ್ ರಾ್ಯಲ್

ಬಂೆಗಳೂರು, ಸ.ೆ 29 - ಕೆೇಂದರಿ ಸಕಾಮಾರ ಐದು 
ವರಮಾಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೆೇಧಿಸ್ರುವ ಪಾಪ್್ಯಲರ್ ಫರಿಂಟ್ 
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ  ಪರವಾಗಿ  ಯಾರೆೇ ಧ್ವನಿ 
ಎತ್್ತದರೊ ಅಂಥವರ ವಿರುದಧಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೊನು 
ಕರಿಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು  ಎಂದು  ಗೃಹ ಸಚಿವ 
ಆರಗ ಜಾಞಾನೆೇಂದರಿ ನೆೇರ ಎಚಚುರಿಕ ೆಕೆೊಟಿ್ಟದಾದಿರ.ೆ 

ಸುದಿದಿಗಾರರೆೊಂದಿಗ ೆ ರಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಕೆೇಂದರಿ ಸಕಾಮಾರ ಪಿಎಫ್ ಐ ಸೆೇರಿದಂತ,ೆ ಅದರ 8 
ಅಂಗ ಸಂಸೆಥೆಗಳನುನು ಐದು ವರಮಾಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೆೇಧ 
ರಾಡಿದ.ೆ  ಒಂದು ವೆೇಳ ೆ ಈ ಸಂಘಟನ ೆಪರವಾಗಿ 
ಹೆೊೇರಾಟ ಪರಿತ್ಭಟನ ೆ ನಡಸೆ್ದರ ೆ  ಅಂಥವರ 

ಮೆೇಲ ೆ ಮುಲಾಜಿಲಲೆದ ೆ ಕಾನೊನು ಕರಿಮ 
ಕೆೈಗೆೊಳುಳುತೆ್ತೇವ ೆಎಂದರು. 

ಕೆೇಂದರಿದ ಸೊಚನಯೆಂತ ೆಈಗಾಗಲೆೇ ರಾಜ್ಯದ 
ಸೊಕ್ಷ್ಮ ಮತು್ತ ಅತ್ ಸೊಕ್ಷ್ಮ ಪರಿದೆೇಶಗಳಲಲೆ ಮುನೆನು 
ಚಚುರಿಕ ೆ ಕರಿಮಗಳನುನು ತಗೆದೆುಕೆೊಂಡಿದ.ೆ ಯಾವುದೆೇ 
ಗಲಾಟ ೆ ನಡಯೆದಂತ ೆ ಕರಿಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದ.ೆ 
ನಿಷೆೇಧಿತ ಈ ಸಂಘಟನ ೆಹಸೆರಿನಲಲೆ ಯಾರೆೊಬ್ಬರು 
ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕಗೆಳನುನು 
ನಡಸೆುವಂತ್ಲಲೆ ಎಂದು ಸೊಚಿಸ್ದಾದಿರ.ೆ 

ಪಿಎಫ್ ಐ ಹಾಗೊ ಅದರ 8 ಅಂಗ ಸಂಸೆಥೆಗಳನುನು 
ನಿಷೆೇಧ ಹೆೇರಿದ ಹಿನೆನುಲಯೆಲಲೆ ಕಲೆವು 

ಸರಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್್ತಗಳು ಕಾನೊನು ಸುವ್ಯವಸೆಥೆಗೆ 
ಧಕೆಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಹಿನೆನುಲಯೆಲಲೆ 
ಕಎೆಸ್ ಆರ್ ಪಿ ತುಕಡಿ ಸೆೇರಿದಂತ ೆವಿವಿಧ ಶೆರಿೇಣಿಯ 
ಭದರಿತಯೆನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ ೆಎಂದರು.

ಪಿಎಫ್ ಐ ಜೆೊತಗೆ ೆ ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಸಂಘಟನೆ 
ಯನುನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರ ನಿಷೆೇಧ ರಾಡಲದಯೆೇ? 
ಎಂಬ ರಾಧ್ಯಮದವರ  ಪರಿಶೆನುಗ ೆಒಂದು ಸಂಘಟನೆ 
ಯನುನು ನಿಷೆೇಧ ರಾಡಬೆೇಕಾದರ ೆ ಸಾಕರು್ಟ 
ಸಾಕಾ್ಷಯಾಧಾರಗಳನುನು ಕಲ ೆಹಾಕಬೆೇಕಾಗುತ್ತದ ೆಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.  ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ  ಒಂದು ರಾಜಕ್ೇಯ 
ರಾನ್ಯತ ೆ ಇರುವ ಸಂಘಟನ.ೆ 

ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್  ದೆೇಶಭಕ್ತ ಸೆಂಘಟರೆ. ಪಿಎಫ್ ಐ ಎೆಂಬ ಮತ್ೇಯ 
ಸೆಂಘಟರೆ ಜೊತೆ ಹೊೇಲ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ತಪು್ಪ: ಸಚಿವ ಜಾಞಾರೆೇೆಂದ್ರ

ಪಿಎಫ್ ಐ ಪರ ದನಿ ಎತ್್ತದರೆ ಕ್ರಮ 

ನವದಹೆಲ, ಸ.ೆ 29 – ಮಹಿಳಾ 
ಹಕುಕೆಗಳ ಪರ ಮಹತ್ವದ ತ್ೇಪ್ಮಾ 
ನಿೇಡಿರುವ ಸುಪಿರಿೇಂ ಕೆೊೇಟ್ಮಾ, 
ದೆೇಶದ ಎಲಲೆ ಮಹಿಳಯೆರೊ 
ಸುರಕ್್ಷತ ಹಾಗೊ ಕಾನೊನು ಬದಧಿ 
ಗಭಮಾಪಾತಕೆಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಹಕುಕೆ 
ಹೆೊಂದಿದಾದಿರ ೆಎಂದು ಹೆೇಳಿದ.ೆ

ಗಭಮಾಪಾತಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ 
ಎಂ.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಯದಿಯಡಿ, 24 ವಾರ 
ಗಳವರಗೆ ೆಮಹಿಳಯೆರು ಗಭಮಾಪಾತ 
ರಾಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬಹುದು. ವೆೈವಾಹಿಕ 
ಸಾಥೆನರಾನ ಇದಕೆಕೆ ಅಡಿಡಿಯಾಗದು 
ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯ ತ್ಳಿಸ್ದ.ೆ

ಎಂ.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಯದಿಯ 
ಉದೆದಿೇಶಕಾಕೆಗಿ ವೆೈವಾಹಿಕ ಅತಾ್ಯಚಾ 
ರದ ಅಂಶವನೊನು ಅತಾ್ಯಚಾರದ 
ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲಲೆ ಸೆೇರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು 
ನಾ್ಯಯಾಲಯ ತ್ಳಿಸ್ದ.ೆ

ನಾ್ಯಯಮೊತ್ಮಾಗಳಾದ ಡಿ.ವೆೈ. 
ಚಂದರಿಚೊಡ್, ಜ.ೆಬ. ಪಡಿಮಾವಾಲ 
ಹಾಗೊ ಎ.ಎಸ್. ಬೆೊೇಪಣ್ಣ 
ಅವರನುನು ಒಳಗೆೊಂಡ ಪಿೇಠ ಈ 
ತ್ೇಪ್ಮಾ ನಿೇಡಿದ.ೆ ವಿವಾಹಿತ ಹಾಗೊ 
ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಯೆರಿಬ್ಬರಿಗೊ 
ಈ ವಿರಯದಲಲೆ ಸರಾನ ಹಕ್ಕೆದ.ೆ 
ಗಭಮಾಪಾತದ 

ಎಲಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ರಭನಾಪಾತದ ಹಕು್ಕ
ಎೆಂ.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲೆ ವೆೈವಾಹಿಕ 
ಅತಾ್ಯಚಾರ ಸೆೇರಿಸಲು ಸುಪಿ್ರೇೆಂ 
ಕೊೇರ್ನಾ ಮಹತ್ವದ ತ್ೇಪುನಾ

ಸಕಾನಾರಿ ಬಾ್ಯೆಂಕುರಳಲ್ಲೆನ ಎಸಿಸಿ 
ಬಾ್ಯಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದೆರಳ ಭತ್ನಾ

ನವದೆಹಲ, ಸೆ. 29 – ಸಾವಮಾಜನಿಕ ವಲಯದ ಎಲಲೆ 
ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಬರುವ ಅಕೆೊ್ಟೇಬರ್ 2ರಿಂದ ಪರಿಶಿರ್ಟ 
ಜಾತ್ಯವರ ಎಲಾಲೆ ಬಾ್ಯಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದಿಗಳನುನು ಭತ್ಮಾ 
ರಾಡಲವೆ ಎಂದು ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಯೇಗದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಸಂಪಲೆ ಹೆೇಳಿದಾದಿರೆ.

ಆಯೇಗ ಹಾಗೊ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿಮಮಾಲಾ 
ಸ್ೇತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಕಾಮಾರಿ ಸಾ್ವಮ್ಯದ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳ ಜೆೊತೆ 
ಚಚೆಮಾ ನಡೆಸ್ದ ನಂತರ ಈ ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತ್ಯವರಿಗೆ ಸಾಲ ನಿೇಡುವ ಹಾಗೊ 
ಮಿೇಸಲಾತ್ ಕಲ್ಪಸುವ, ಬಾ್ಯಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದಿ ತುಂಬುವ ಮತು್ತ 
ದೊರುಗಳನುನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದೊ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು 
ವಿರಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಚಿಮಾಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂಪಲೆ ಹೆೇಳಿದಾದಿರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ,ಸೆ.29- ಬಾ್ಯಂಕುಗಳ 
ಪೆೈಪೇಟಿಗಳ ನಡುವೆಯೊ ಪರಿಗತ್ಯನುನು 
ಕಾಯುದಿಕೆೊಳುಳುವುದರ ಜೆೊತೆ-ಜೆೊತೆಗೆ 
ಸಾರಾಜಿಕ ಜವಾಬಾದಿರಿಯನುನು ಅರಿತು 
ಸರಾಜದ ಆರ್ಮಾಕ ಸದೃಢತೆಯನುನು 
ಕಾಪಾಡುವಲಲೆ ಶಿವ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ತನನುದೆೇ ಆದ ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೇಡುವಲಲೆ 
ಹೆಗಗೆಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬ. ಸಂಗಮೆೇಶ್ವರ ಗೌಡರು 
ಹರಮಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದಾದಿರೆ. 

ನಗರದ ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 
ಪಾವಮಾತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲಲೆ 
ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಶಿವ ಸಹಕಾರಿ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 2021-22ನೆೇ ಸಾಲನ 48ನೆೇ 
ವಾಷಮಾಕ ಸವಮಾ ಸದಸ್ಯರ ವಾಷಮಾಕ 
ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ ಅವರು 
ರಾತನಾಡಿದರು.

2022, ರಾಚ್ಮಾ ಅಂತ್ಯಕೆಕೆ 28.50 
ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಒಟು್ಟ ಆದಾಯ ಹೆೊಂದಿದೆ. 
5.01 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ದುದಿ, ಈ 
ಪೆೈಕ್ 1.95 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತ್ 
ನಂತರ 3.06 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 
ಗಳಿಸ್ದೆ. 6.60 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಷೆೇರು 
ಬಂಡವಾಳ ಇದುದಿ, ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಆರ್ಮಾಕ 
ಸ್ಥೆರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಪದಧಿನ ಮತು್ತ 
ಮತ್್ತತರೆ ನಿಧಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಕಳೆದ ಸಾಲ 

ಗಿಂತ 4.70 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ. ಗಳಿಗೊ ಅಧಿಕ 
ಗೆೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಈ ಸಾಲನಲಲೆಯೊ ಎ ಶೆರಿೇಣಿಯಲಲೆ 
ರುವ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಮಾಕ 
ವರಮಾಕೊಕೆ ನಿದಿಮಾರ್ಟ ಗುರಿಯನುನು ಹೆೊಂ 
ದಿದೆ. ಹೆಚಿಚುನ ಪರಿರಾಣದಲಲೆ ಠೆೇವಣಿ 
ಸಂಗರಿಹ, ಸಾಲ ಮುಂಗಡಗಳ ಪರಿರಾಣ 
ಹೆಚಿಚುಸುವುದು, ಸುಸ್್ತ ಸಾಲ ವಸೊಲಾತ್ 
ಹೆಚಚುಳ, ಅನುತಾ್ಪದಕ ಆಸ್್ತ ಪರಿರಾಣ ಇಳಿ 
ಕೆ, ಅಗತ್ಯವಿದದಿಲಲೆ ಶಾಖೆಗಳನುನು ತೆರೆಯುವ 
ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಗೆೊಳಿಸುವ ಉದೆದಿೇಶದಿಂದ ಎಟಿಎಂ 
ಕಾಡ್ಮಾ, ಐಎಂಪಿಎಸ್, ಇ ಕಾಡ್ಮಾ 
ಅನುಷಾಠಾನಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದುದಿ, ಶಿೇಘರಿದಲೆಲೆೇ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಆ�ಪ್ 

ಪೆೈಪೇಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ 
ಪ್ರರತ್ಯತ್ತ ಶಿವ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯೆಂಕ್

ಬಾ್ಯೆಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎೆಂ.ಬಿ. 
ಸೆಂರಮೆೇಶ್ವರ ಗೌಡ ಹಷನಾ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 29 - ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲಲೆರುವ ವ್ಯಕ್್ತಯ 
ಹೆಸರಿನಲಲೆ ವಿಮೆ ರಾಡಿಸ್, ವ್ಯಕ್್ತಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಹಣ  
ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುತ್್ತದದಿ ಜಾಲವಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಜಿಲಾಲೆ ಪಲೇಸ್ ವರಿಷಾಠಾಧಿಕಾರಿ ಸ್.ಬ. ರಿರ್ಯಂತ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊೇಷಠಾಯಲಲೆ ರಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಗರದ 
ಆಸ್ಪತೆರಿಯಂದರಲಲೆ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲಲೆದದಿ ವ್ಯಕ್್ತಯಬ್ಬರ 
ಹೆಸರಿನಲಲೆ ವಂಚಕರು ವಿಮೆ ರಾಡಿಸ್ದದಿರು. ಈ ವಿಮೆ ಹಣ 
ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆೇ ಬರುವಂತೆ ನಕಲ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟ ರಾಡಿ 
ಕೆೊಂಡಿದದಿರು. ಇದರಲಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನುನು ರಾತರಿ ಕುಟುಂಬ 
ದವರಿಗೆ ಕೆೊಟಿ್ಟದಾದಿರೆ ಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಸಾವಿನ ಹೊಸಿ್ತಲಲ್ಲೆರುವವರಿರೂ 
ವೆಂಚಿಸುತ್್ತದದೆ ಜಾಲ ಬಯಲು

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)

ದಾವಣಗೆರೆ ಮೆೇಯರ್ ಮೇಸಲಾತ್ ಎಸಿಟಗೆ
ದಾವಣಗರೆ,ೆ ಸ.ೆ 29-  ದಾವಣಗರೆೆ 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕಯೆ ನಾಲಕೆನೆೇ ಅವಧಿಯ 
ಮೆೇಯರ್ ಸಾಥೆನಕೆಕೆ `ಎಸ್್ಟ' ಹಾಗೊ ಉಪ 
ಮೆೇಯರ್ ಸಾಥೆನಕೆಕೆ `ಸಾರಾನ್ಯ ಮಹಿಳ'ೆ 
ಮಿೇಸಲಾತ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ ಸಕಾಮಾರ ಆದೆೇಶ 
ಹೆೊರಡಿಸ್ದ.ೆ

ದಾವಣಗರೆ ೆಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ ೆಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿರಿೇಮತ್ ಸವಿತಾ ಗಣೆೇಶ್ 
ಹುಲುಲೆಮನ ೆಹಾಗೊ ಇತರರು ಹೆೈಕೆೊೇಟ್ಮಾ ನಲಲೆ 
ರಿಟ್ ದಾಖಲಸ್, ಸಕಾಮಾರ ಈ ಹಿಂದೆ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ದದಿ ಮಿೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಪರಿಶಿನುಸ್ದದಿರು.

ಈ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರಣ ೆನಡಸೆ್ದದಿ ಹೆೈಕೆೊೇಟ್ಮಾ, 
ಮೆೇಯರ್ ಸಾಥೆನಕೆಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ರುವ 
ಮಿೇಸಲಾತ್ಯು 2014ರಲಲೆ ಹೆೊರಡಿಸಲಾಗಿದದಿ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ರಾಗಮಾಸೊಚಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿಲಲೆ ಎಂದು ಅಭಿಪಾರಿಯ ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

ಮೆೇಯರ್ ಸಾಥೆನದ ಮಿೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಎಂ. 
ಅಬುದಿಲ್ ಅಜಿೇಜ್ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರದ 
ನಡುವಿನ 2014ರ ಪರಿಕರಣದಲಲೆ ಹೆೊರಡಿಸ್ರುವ 
ರಾಗಮಾಸೊಚಿಗ ೆಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ನಾ್ಯಯಾಲಯ ತಾಕ್ೇತು ರಾಡಿತು್ತ. 
ಅದರಂತ ೆ ಆದೆೇಶವಂದನುನು ಹೆೊರಡಿಸ್ರುವ 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರ ಮಿೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಬದಲಸ್ದ.ೆ

ಈ ಹಿಂದ ೆದಾವಣಗರೆ ೆಮೆೇಯರ್ ಸಾಥೆನಕೆಕೆ  
`ಸಾರಾನ್ಯ ಮಹಿಳ'ೆ ಮಿೇಸಲಾತ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ 
ಸಕಾಮಾರ ಆದೆೇಶಿಸ್ತು್ತ. ಇದಿೇಗ ಹೆೈಕೆೊೇಟ್ಮಾ 
ಆದೆೇಶದಂತ ೆರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರ ಮರು ಅಧಿಸೊಚನೆ 
ಹೆೊರಡಿಸ್ದುದಿ, ಮೆೇಯರ್ ಮಿೇಸಲಾತ್ ಎಸ್್ಟಗೆ 
ನಿಗದಿಯಾಗಿದ.ೆ

ಕುತೊಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವಂೆದರ ೆ ಬಜಪೆಿಯ 
ಯಾವಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೊ ಎಸ್್ಟ ಮಿೇಸಲಾತ್ಯಡಿ 
ಮೆೇಯರ್ ಆಗಲು ಅಹಮಾರಿಲಲೆ. 

ರಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೊೇಗೆ್ತೇವೆ 
ಎೆಂದ ಮಾಜಿ ಮೆೇಯರ್  

ಎಸ್.ಟಿ. ವಿೇರೆೇಶ್

ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ಸೆಂದ ಜಯ ಎೆಂದ 
ಮೆಂಜುರಾಥ್ ರಡಿರುಡಾಳ್ 

ಪಾಲ್ಕೆ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸವಿತಾ ರಣೆೇಶ್ ಹುಲುಲೆಮರೆ 
ಹಾರೂ ಇತರರು ದಾಖಲ್ಸಿದದೆ  
ರಿರ್ ಗೆ, ಮೇಸಲಾತ್ ಬದಲ್ಸಲು 
ಸಕಾನಾರಕೆ್ಕ ಆದೆೇಶಿಸಿದ ಹೆೈಕೊೇರ್ನಾ 

(3ರೆೇ ಪುಟಕೆ್ಕ)
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ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲೆಕು ಜಿಗಳಿ ಗಾರಿ.ಪಂ. ರಾಜಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ 
ಸಹೆೊೇದರ ಹಾಗೊ ನವಿಲೆೇಹಾಳ್ ಗಾರಿಮದ 
ಪದ್ಮಶಿರಿೇ ಪೌರಿಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಡಿ.ಹೆಚ್. 
ನಾಗರಾಜ್ (53) ಅವರು ದಿನಾಂಕ 
29.09.2022ರ ಗುರುವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 
12.30ಕೆಕೆ ಅನಾರೆೊೇಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ 
ನಿಧನರಾಗಿದಾದಿರೆ. ಪತ್ನು, ಸಹೆೊೇದರರು, ಓವಮಾ 
ಪ್ತರಿ, ಪ್ತ್ರಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಬಂಧು-
ಬಳಗವನುನು ಅಗಲರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯಯು 
ದಿನಾಂಕ 30.09.2022ರ ಶುಕರಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಗಳಿಯಲಲೆ ನೆರವೆೇರಲದೆ.

ಜಿರಳಿ ಗಾ್ರಮದ 
ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಾರರಾಜ್ ನಿಧನ

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದಾಧಾಂಜಲಿ
ದಿನಾಂಕ 29.9.2022ರ ಗುರುವಾರ 

ಬೆಳಿಗೆಗೆ 9.30ಕೆಕೆ ನಿಧನರಾದ 

ಶ್ರರೀ ಕೆ.ಹೆಚ್  ಭಾಸ್ಕರ್ 
 ಅವರಿಗೆ ಭಾವುಪೂಣಮಾ ಶರಿದಾಧಿಂಜಲ. ಅವರ 
ಅಗಲಕೆಯ ದುಃಖವನುನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್್ತಯನುನು 

ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವಗಮಾಕೆಕೆ ನಿೇಡಲೆಂದು 
ಭಗವಂತನಲಲೆ  ಪಾರಿರ್ಮಾಸುವ

ಮಾಲ್ೇಕರು ಹಾರೂ ಸಿಬ್ೆಂದಿ ವರನಾ 
ಹ�ೋ�ಟ��ಲ್ಪೂಜಾಇಂಟರ್ನಾಯಾಷನಲ್

ಎಲಿಮಂಟ್ಸ್ಬಾರ್&ರ�ಸ�ೋಟ�ರ�ಂಟ್,ದಾವಣಗ��ರ�

ಜಾಲ್ಮರದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ
ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲಲೆಮ್ಮ ನಗರ ರಿಂಗ್ ರಸೆ್ತ, 6ನೆೇ 
ಮೆೇನ್, 3ನೆೇ ಕಾರಿಸ್ ವಾಸ್      ದಿ. ಕೆ.ಜೆ. 
ವಿೇರಣ್ಣ ಅವರ ಧಮಮಾಪತ್ನು ಜಾಲಮರದ 
ಗಿರಿಜಮ್ಮ    (72) ಅವರು ದಿ. 29.09.22ರ 
ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನರದಾರು. 
ಇಬ್ಬರು ಪ್ತರಿರು, ಇಬ್ಬರು ಪ್ತ್ರಿಯರು 
ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನುನು ಅಗಲರುವ 
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯಯು ದಿ.30.09.22ರ 
ಶುಕರಿವಾರ ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ವಿೇರಶೆೈವ 
ರುದರಿಭೊಮಿಯಲಲೆ ನೆರವೆೇರಲದೆ.

ನಿೇವು ನಮ್ಮನನುಗಲ ಇಂದಿಗೆ 40 ವರಮಾಗಳು ಸಂದವು, 
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲಲೆರುವ...

ಮಕಕೆಳಾದ : ಡಾ|| ಬಿ.ಯು. ಯೇಗೆೇೆಂದ್ರಕುಮಾರ್, 

ಶಿ್ರೇ ಬಿ.ಯು. ಧೇರೆೇೆಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಯು.  ವಿೇರೆೇೆಂದ್ರಕುಮಾರ್.

ಸೆೊಸೆಯಂದಿರಾದ : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಷಾ್ಮ, ಶಿ್ರೇಮತ್ ರಾರವೆೇಣಿ, ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮೆಂಜುಳ 
ಮೊಮ್ಮಕಕೆಳಾದ : ನಿರಿೇಕಾ್ಷ, ಹಿಮಘ್ನ, ಶೆ್ರೇಷ್ಠ, ಅಥವನಾ, ಶಿ್ರೇತನ್

ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ಮತ್ರರು.

ಸವಿರೆನಪು

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಸುಲೊೇಚನಮ್ಮ
(ದಿ|| ಉಮಾಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬೂಸನೂರು ಇವರ ಧಮನಾಪತ್್ನ)

ಲಂಗೆೈಕ್ಯ : 30.09.1982

ಭರಮಸಾರರ ಗಾ್ರಮ ಪೆಂಚಾಯ್್ತ  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೆಂಜುಳಮ್ಮ   

ಭರಮಸಾಗರ, ಸೆ. 29- ಇಲಲೆನ ಗಾರಿಮ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿರಿೇಮತ್ ಮಂಜುಳಮ್ಮ 
ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಭರಮಸಾಗರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೆೇವಾ ಸಹಕಾರ 
ಸಂಘಕೆಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಂಪನೊರು ಕೃರ್ಣಪ್ಪ ಅವರನುನು 
ಆಯಕೆ ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತು್ತ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೆೇವಾ 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕೆಕೆ ಒಂದೆೇ ದಿನ ಚುನಾವಣೆ 
ನಡೆದಿದುದಿ, ಗಾರಿ.ಪಂ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ತಾಜ್ ಬೇ, ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎನ್.ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ರಾಜಿೇನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದದಿ ಸಾಥೆನಗಳಿಗೆ 
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತು್ತ.

ಗಾರಿ.ಪಂ. ಹಾಗೊ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೆೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಆಯಕೆಯಾಗಲು ಜಿ.ಪಂ. ರಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೊ, ಹೆೊೇರಾಟಗಾರ ಹೆಚ್.
ಎನ್. ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮಿ  ಅವರ ಸಹಕಾರ ಮತು್ತ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಆಯಕೆ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಕೆೊೇಡಿ ರಂಗವ್ವನಹಳಿಳು ಹನುಮಂತಪ್ಪ,  
ಕೆ.ಟಿ.ಸ್. ಮಂಜಣ್ಣ, ಶಿರಿೇನಿವಾಸ್, ಕ್ಸಾನ್ ಸಂಘದ ಶಮಿೇಮ್ ಪಾಷಾ,  
ಚಕೆಕೆ ಬಷೇರ್ ಸಾಬ್, ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ರಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಆರ್. ಚನೆನುೇಶ್, 
ಗೌಡುರಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಕೆರನಳಿಳು ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪರಿವಿೇಣ್ ಕುರಾರ್, 
ಬೆೇವಿನಹಳಿಳು ಅನಿಲ್ ಕುರಾರ್, ವೆಂಕಟೆೇಶ್, ರವಿನಾಯಕೆ, ಬ.ಟಿ. 
ನಿರಂಜನಮೊತ್ಮಾ, ಮಂಜಣ್ಣ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಜಂಬಣ್ಣ, ಡಿ.ಸ್.ಕೆೊಟೆರಿೇಶ್, 
ಶೆೇಖಣ್ಣ, ಶಿವಣ್ಣ, ಸಂತೆೊೇಷ್, ಎಸ್ .ಎಂ.ಎಲ್. ಅಭಿರಾನಿಗಳು, ಗಾರಿಮ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದದಿರು.

ನೊತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನುನು ಜನತಾವಾಣಿ ವರದಿಗಾರ ಬ.ಜೆ. ಅನಂತಪದ್ಮ 
ನಾಭರಾವ್, ಪತರಿಕತಮಾರಾದ ಮಂಜಣ್ಣ, ರಾಜು ಮತ್್ತತರರು ಅಭಿನಂದಿಸ್ದಾದಿರೆ. 

ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾಧೆಂಜಲ್
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಕಾಯ್ಪೆೇಟೆ ಶಿ್ರೇ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮ 

ದೆೇವಸಾಥಾನದ ನಿಕಟ ಪೂವನಾ ಪ್ರಧಾನ ಅಚನಾಕರೂ,  
ವೆೈದಿಕ ಕೆ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆನ ವಿಶೆೇಷ ಸಾಧರೆಗಾಗಿ 

`ಜಿೇವಮಾನ ಪುರೊೇಹಿತ ರತ್ನ' ಪರಿಶಸ್್ತ ಪ್ರಸಕೆಕೃತರೊ ಆದ

ವೆರೀ. ಶ್ರರೀ ಕೆೊಾಂಡಜ್ಜಿ ಮಠದ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ
ಅವರು ದಿರಾೆಂಕ 21.09.2022ರೆಂದು ನಿಧನರಾಗಿದುದೆ

ಶಿ್ರೇಯುತರಿಗೆ ಭಾವಪೂಣನಾ ಶ್ರದಾಧೆಂಜಲ್. 
ಅವರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾೆಂತ್ ನಿೇಡಲೆೆಂದು ಹಾರೂ 

ಅವರ ಅರಲ್ಕೆಯ ದುಃಖವನು್ನ ಭರಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ 
ಮೃತರ ಕುಟುೆಂಬ ವರನಾಕೆ್ಕ ನಿೇಡಲೆೆಂದು ಭರವೆಂತನಲ್ಲೆ ಪಾ್ರರ್ನಾಸುತೆ್ತೇವೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಕಾರಿರಳು, ಸವನಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತು್ತ ಭಕ್ತ ವೃೆಂದದವರು
ಶ್�ಕಾಯಿಪ��ಟ�ಬಸವ��ಶ್ವರದ��ವಸಾಥಾನಸ��ವಾಸಂಘ(ರಿ.)ದಾವಣಗ�ರ�.

ಕೆೊಟೊ್ಟರು, ಸೆ.29-  
ರೆೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯಮಾ 
ನಿವಮಾಹಿಸಲು  ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿ ಶರಿಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 
ಎಪಿಎಂಸ್ ನಾಮ ನಿದೆೇಮಾಶಿತ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ ಉಮೆೇಶ್ 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸ್ 
ಸಭಾಭವನದಲಲೆ ಗುರುವಾರ 
ಏಪಮಾಡಿಸ್ದದಿ ನೊತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೊ ಸದಸ್ಯರ 
ಅಧಿಕಾರ ಸ್್ವೇಕಾರ ಸರಾರಂಭದಲಲೆ ಅಧಿಕಾರ 
ಸ್್ವೇಕರಿಸ್ ರಾತನಾಡಿ, ಸಕಾಮಾರದಿಂದ  ಹೆಚಿಚುನ 
ಅನುದಾನ ಪಡೆದು ಸುಸಜಿಜಿತ 
ರಾರುಕಟೆ್ಟಯನಾನುಗಿಸಲು ಪರಿಯತ್ನುಸುತೆ್ತೇನೆ ಎಂದು 
ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಲೆೊೇಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ವೆೈ.ದೆೇವೆೇಂದರಿಪ್ಪ 
ರಾತನಾಡಿ, ಸಾರಾನ್ಯ ಕಾಯಮಾಕತಮಾರು  
ಸಹ ಸೊಕ್ತ ಸಾಥೆನರಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರೆ 

ಅದು ಬಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲಲೆ  
ರಾತರಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಬಜೆಪಿ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.
ಚನನುಬಸವನಗೌಡ ರಾತನಾಡಿ, 
ಕೆೊಟೊ್ಟರು ರಾರುಕಟೆ್ಟಯಿಂದ 
ಕೊಡಿಲೆಗಿ ತಾಲೊಲೆಕನುನು 
ಬೆೇಪಮಾಡಿಸ್ದ ಕಾರಣ  
ನಾಮನಿದೆೇಮಾಶಿಕ 
ಮಂಡಳಿಯನುನು ಸಕಾಮಾರ 

ನೆೇಮಿಸ್ದೆ. ನೊತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾರುಕಟೆ್ಟ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕೆಂದರು.

ಈ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಸ್ದೆದಿೇಶ್, 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿ.ಪರಿಕಾಶ್, ಬ.ಲೆೊೇಕೆೇಶ್, ಎಂ.
ಎಂ.ಜೆ.ವಾಗಿೇಶ್, ಎಚ್.ಗುರುಬಸವರಾಜ್ 
ಮತ್್ತತರರು ಹಾಗೊ  ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಎಂ.
ತ್ಪೆ್ಪೇಸಾ್ವಮಿ, ಸೊಯಮಾ ಪಾಪಣ್ಣ, ಕಾಮಶೆಟಿ್ಟ 
ಕೆೊಟೆರಿೇಶ್, ಶೆಟಿ್ಟ ತ್ಂದಪ್ಪ, ಬ.ಆರ್.ವಿಕರಿಂ ಹಾಗೊ 
ಇತರರು ಪಾಲೆೊಗೆಂಡಿದದಿರು.

ಕೊಟೂಟರು ಎಪಿಎೆಂಸಿಗೆ ಉಮೆೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ದದಿವಿೇರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, 
14ನೆೇ ಕಾರಿಸ್, 6ನೆೇ ಮೆೇನ್ ವಾಸ್, 

ಶಿ್ರೇ ವಾಸವಿ ಸೊಟೇರ್ � ಮಾಲ್ೇಕರಾದ 
ದಿ|| ಪಳುವಳಿಳ ಶಿ್ರೇನಿವಾಸ ಶೆಟು್ರ ಇವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ 

ಶ್ರರೀ ಪಿ.ಎಸ್. ವಿಜಯರೀಾಂದ್ರಕುಮಾರ್ 
(ಬಾಬು) 

ಇವರು ದಿನಾಂಕ : 29.9.2022ರ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 
ಗಂಟೆಗೆ ದೆೈವಾಧಿೇನರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೇವೆ. 

ಮೃತರಿಗೆ 62 ವರಮಾ ವಯಸಾಸ್ಗಿತು್ತ.
 ಮೃತರು ಪತ್ನು, ಓವಮಾ ಪ್ತ್ರಿ, ಅಳಿಯ, ಸಹೆೊೇದರ, 

ಸಹೆೊೇದರಿಯರು ಹಾಗೊ 
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುನು ಅಗಲದಾದಿರೆ.

 ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯಯನುನು ದಿನಾಂಕ : 30 -9- 2022ರ ಶುಕರಿವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಪಿ.ಬ. ರಸೆ್ತಯಲಲೆರುವ 

ವೆೈಕುಂಠ ಧಾಮದಲಲೆ ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪಳುವಳ್ಳಿಎಸ್.ವಿಜಯ�ಂದ್ಕುಮಾರ್(ಬಾಬು)ನಿಧನ

ದುಃಖತಪ್ತಕುಟುಂಬವರ್ಗ
ಮೊ:9844063352

ಎಲಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ರಭನಾಪಾತದ ಹಕು್ಕ
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ವಿರಯದಲಲೆ 
ವಿವಾಹಿತ ಹಾಗೊ ಅವಿವಾಹಿತ 
ಮಹಿಳಯೆ ನಡುವ ೆ ಭೆೇದ 
ರಾಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನಕೆಕೆ 
ವಿರುದಧಿವಾದ ಹಾಗೊ ವಿವಾಹಿತ 
ಮಹಿಳಯೆರಷೆ್ಟೇ ಲೆೈಂಗಿಕವಾಗಿ 
ಸಕ್ರಿಯರು ಎಂಬ ಪೂವಾಮಾಗರಿಹಕೆಕೆ 
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ ೆ ಎಂದು 
ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಹೆೇಳಿದ.ೆ

ಎಂ.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಯದಿಯಡಿ 
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಯೆರು 24 
ವಾರಗಳವರಗೆ ೆ ಗಭಮಾಪಾತ 
ರಾಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಅವಕಾಶವಿತು್ತ. 
ಆದರ,ೆ ವಿಧವಯೆರು ಹಾಗೊ 
ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಯೆರು, 
ಸಮ್ಮತ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲಲೆರುವವರಿಗೆ 
ಈ ಮಿತ್ 20 ವಾರವಾಗಿತು್ತ.

ಜಗಳೂರು, ಸ.ೆ 29- ರೆೈತರ ಸವಾಮಾಂಗಿೇಣ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ ೆ ಮತು್ತ ಆರ್ಮಾಕವಾಗಿ 
ಸಬಲರಾಗಬೆೇಕಾದರ ೆ ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕ 
ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ರಾತರಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕೃಷ 
ವಿಜಾಞಾನಿ ಡಾ.ಬ.ಒ.ಮಲಲೆಕಾಜುಮಾನ ಹೆೇಳಿದರು. 

ತಾಲೊಲೆಕ್ನ ಐತ್ಹಾಸ್ಕ ಕೆೊಣಚಗಲ್ ಶಿರಿೇ 
ರಂಗನಾಥಸಾ್ವಮಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಆವರಣದಲಲೆ 
ನಡದೆ ಬದರಕರೆ ೆ ಅಮೃತ ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕ 
ಕಂಪನಿಯ ವಾಷಮಾಕ ಸಾರಾನ್ಯ ಸಭ ೆಉದಾಘಾಟಿಸ್ 
ಅವರು ರಾತನಾಡಿದರು.

ಕೆೇಂದರಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರಗಳು ದೊರದೃಷ್ಟಯ 
ಫಲವಾಗಿ ದಾವಣಗರೆ ೆ ಜಿಲೆಲೆಯಲಲೆ 18 ಕಂಪನಿ 
ಗಳನುನು ಸಾಥೆಪನ ೆ ರಾಡಲಾಗಿದ.ೆ  ಈ ಕಂಪನಿಗಳ 
ಮೊಲ ಉದೆದಿೇಶವೆೇ ರೆೈತರು ಬಳೆದೆ ಬಳೆಗೆಳ 
ರೌಲ್ಯವಧಮಾನ ೆರಾಡುವುದಾಗಿದ ೆಎಂದರು.

ರೆೈತರು ಬಳೆದೆ ಬಳೆಗೆಳನುನು  ಎಫ್ ಪಿಓ ಮೊಲಕ 

ನೆೇರವಾಗಿ ಕೆೊಳುಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸೆಥೆ ರಾಡಲಾಗಿದ.ೆ 
ಮೆಕೆಕೆಜೆೊೇಳ ಖರಿೇದಿಸಲು ಕಾಗಿಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ 
ಮುಂದ ೆ ಬಂದಿದ.ೆ ರೆೈತರು ನೆೇರವಾಗಿ  ಕಂಪನಿಯ 
ಮೊಲಕವೆೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಮಧ್ಯವತ್ಮಾಗಳ 
ಹಾವಳಿ ಇಲಲೆದ ೆ ರಾರಾಟ ರಾಡಬಹುದು ಎಂದು 
ಸಲಹ ೆನಿೇಡಿದರು.

ಜಂಟಿ ಕೃಷ ನಿದೆೇಮಾಶಕ ಶಿರಿೇನಿವಾಸ್ 

ಚಿಂತಾಲ್ ರಾತನಾಡಿ, ರೆೈತರು ಬಳೆದೆ ರಾಗಿ ದರ 
ಕೆೇವಲ ಕಜೆಿಗ ೆ 25 ರಂತ ೆ ರಾರಾಟವಾಗುತ್ತದ.ೆ 
ಆದರ ೆಬೃಹತ್ ರಾಲ್ ಗಳಲಲೆ ಒಂದು ಕಜೆಿ ರಾಗಿ 
ಹಿಟಿ್ಟಗ ೆ65 ರೊ ಬಲೆಯೆಿದ.ೆ ಇದರಿಂದ ರಾಲ್  
ಗಳ ರಾಲೇಕರಿಗ ೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದ.ೆ ಆ ಕಲೆಸ 
ವನುನು ರೆೈತರು ಎಫ್ ಪಿಗಳ ಮೊಲಕ ರಾರಾಟ 
ರಾಡಬೆೇಕು. ದೆೇಶದಲಲೆ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯದಲಲೆ 
ಎಫ್ ಪಿಓಗಳ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ.ೆ ಇದಕೆಕೆ 
ಚನನುಗಿರಿಯ ತುಮೊಕೆೇಸ್ ಉದಾಹರಣಯೆಾಗಿದ.ೆ

ತೆೊೇಟಗಾರಿಕ ೆ ತಜಞಾ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.
ಬಸವನಗೌಡ, ತೆೊೇಟಗಾರಿಕ ೆ ಇಲಾಖೆ 
ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಂೆಕಟೆೇಶ್ ನಾಯಕೆ 
ರೆೈತರಿಗ ೆ ರಾಹಿತ್ ನಿೇಡಿದರು. ಬದರಕರೆೆ 
ಎಫ್ ಪಿಒ ಸ್ಇಓ ಮನೆೊೇಜ್ ಕುರಾರ್ 
ವಾಷಮಾಕ ವರದಿ ಮಂಡಿಸ್, ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಸು್ತತ 
61 ಲಕ್ಷ ರೊ. ವ್ಯವಹಾರ ರಾಡಿರುವುದರ ಬಗೆಗೆ 
ಷೆೇರುದಾರರಿಗ ೆರಾಹಿತ್ ನಿೇಡಿದರು. 

ಕಾಯಮಾಕರಿಮದಲಲೆ ಎಫ್ ಪಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಎಂ.ಎಚ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸೆೊೇಮನಗೌಡ, ನಿದೆೇಮಾಶಕರಾದ ಎಚ್.ಜಿ.
ಉರಾಪತ್, ಎನ್.ಎಚ್.ನಾಗರಾಜ್, ಕ.ೆಎಸ್.
ರೆೇವಣಸ್ದದಿಪ್ಪ, ಎಚ್.ಜಿ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಕ.ೆಎಂ. 
ಕವಿತಾಸಾ್ವಮಿ, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವನಗೌಡ, ಕ.ೆಕೃರ್ಣ 
ಮೊತ್ಮಾ ಮತು್ತ ಡಿಇಒ ಎಂ.ತೆೇಜಸ್್ವನಿ ಹಾಗೊ 
ಕಂಪನಿಯ 750 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಯೆಲಲೆ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ದದಿರು.

ಜರಳೂರು : ಎಫ್ ಪಿಒ ರಳಿೆಂದ ರೆೈತರು 
ಆರ್ನಾಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾರಲು ಸಾಧ್ಯ

ಬಿದರಕೆರೆ ಅಮೃತ  
ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಕೆಂಪನಿಯ 

ವಾರ್ನಾಕ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸಭೆಯಲ್ಲೆ  

ಡಾ. ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಸೆ.29- ತರಳಬಾಳು 
ಅಮೃತ ತೆೊೇಟಗಾರಿಕೆ ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಕಂಪನಿಗಳು 
ರೆೈತರು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ 
ರಾರಾಟ ರಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ರಾಡುತ್್ತದೆ ಎಂದು 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ ವಿಜಾಞಾನ 
ಕೆೇಂದರಿದ ಹಿರಿಯ ವಿಜಾಞಾನಿ ಹಾಗೊ ಮುಖ್ಯಸಥೆ ಡಾ. 
ಟಿ.ಎನ್.ದೆೇವರಾಜ್ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ನಿಟೊ್ಟರು ಗಾರಿಮದಲಲೆ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಂಡಿದದಿ 
ನಿಟೊ್ಟರು ತರಳಬಾಳು ಅಮೃತ ತೆೊೇಟಗಾರಿಕೆ ರೆೈತ 
ಉತಾ್ಪದಕ ಕಂಪನಿಯ 2021-22 ನೆೇ ಸಾಲನ 
ಸವಮಾ ಸದಸ್ಯರ ವಾಷಮಾಕ ಸಾರಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲಲೆ 
ಪಾಲೆೊಗೆಂಡು ಅವರು ರಾತನಾಡಿದರು.

20 ಜನ ರೆೈತರ ಸೆೇರಿಸ್, ರೆೈತ ಆಸಕ್್ತ ಗುಂಪ್ 
ರಚಿಸ್, ರೆೈತ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ತಯಾರು ರಾಡುವಂತೆ 
ರಾಡಲಾಗುವುದು. ರೆೈತರಿಗೆ ಬೆೇಕಾದ 
ಪರಿಕರಗಳನುನು ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೆೇ ತರಿಸ್, ಕಡಿಮೆ 
ಬೆಲೆಯಲಲೆ ನಿೇಡಲಾಗುವುದೆಂದರು.

ಜನರಿಗೆ ಆರೆೊೇಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಿದುದಿ, 
ಬಹಳರು್ಟ ಜನ ಸಾವಯವ ಕೃಷ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು 
ಕೆೇಳುತ್್ತದಾದಿರೆ. ಸಕಾಮಾರವೂ ಸಹ ಸಾವಯವ, 
ನೆೈಸಗಿಮಾಕ, ಸಹಜ ಕೃಷಗೆ ಒತು್ತ ನಿೇಡುತ್್ತದೆ ಎಂದು 
ದೆೇವರಾಜ್ ಹೆೇಳಿದರು.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆೊೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೇಮಾಶಕ 
ರಾದ ಶಿರಿೇಮತ್ ರೆೇಖಾ, ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ ವಿಜಾಞಾನ 
ಕೆೇಂದರಿದ ಜಿಲಾಲೆ ಯೇಜನಾ ಸಂಯೇಜಕ 
ಆಕಾಶ್, ಗೃಹ ವಿಜಾಞಾನಿ ಡಾ. ಸುಪಿರಿಯಾ ಪಾಟಿೇಲ್, 

ಬೆೇಸಾಯ ತಜಞಾ ಮಲಲೆಕಾಜುಮಾನ್ ರಾತನಾಡಿದರು.
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ದದಿ ನಿಟೊ್ಟರು ತರಳ 

ಬಾಳು ಅಮೃತ ತೆೊೇಟಗಾರಿಕೆೆ ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕ 
ಕಂಪನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಟಗಿ ಶಿವಣ್ಣ ರಾತನಾಡಿ, ರೆೈತರಿಗೆ 
ಸೊಕ್ತ ರಾರುಕಟೆ್ಟ ಸ್ಗದ ಹೆೊರತು ರೆೈತರ ಉದಾಧಿರ 
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆ. ರೆೈತರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಹವಾಸ 
ಮತು್ತ ಪಲೇಸ್ ಠಾಣೆ, ಕೆೊೇಟುಮಾ-ಕಚೆೇರಿಗಳಿಂದ 
ದೊರವಿದುದಿ, ಕೃಷಯಲೆಲೆೇ ತಮ್ಮನುನು ತಾವು 
ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಂಡರೆ ರಾತರಿ ಉತ್ತಮ ಆರೆೊೇಗ್ಯ, 
ನೆಮ್ಮದಿ ಸ್ಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಕಂಪನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಸ್.

ಮೊೇಹನ್ ಕುರಾರ್, ನಿದೆೇಮಾಶಕರಾದ ಬ.
ಮರುಳಪ್ಪ, ದಾನಪಳು ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕರೆೇಗೌಡರಿ 
ರಂಗನಾಥ್, ಎಸ್.ಜಿ.ಪರಿಭುದೆೇವ್, ಶಿರಿೇಮತ್ 
ಸರೆೊೇಜ ಪಾಟಿೇಲ್, ಶಿರಿೇಮತ್ ಉರಾದೆೇವಿ ಬ.
ಶಂಭುಲಂಗಪ್ಪ, ಡಿ.ಎನ್.ಶಿವಕುರಾರ್, ಜಿ.ಎಸ್.
ಮಂಜುನಾಥ್, ಭರಮಳಿಳು ಮಂಜುನಾಥ್, 
ಯಲವಟಿ್ಟಯ ಜಿ.ಎ.ಹನುಮಂತಗೌಡ, ಸ್ಇಓ 
ಎಸ್.ಜಿ.ದಿನೆೇಶ್, ರೆೈತರಾದ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಪಟೆೇಲ್, ಎನ್.ಜಿ.ಶಿವಾಜಿ ಪಾಟಿೇಲ್, ಯಲವಟಿ್ಟ 
ಯೇಮಕೆೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಹಳೆೇಮನಿ ಶಂಭುಲಂಗಪ್ಪ, 
ಹೆಚ್.ಬ.ಶಿವಕುರಾರ್, ಬ.ಜಿ.ಧನಂಜಯ, 
ಹುಲುಲೆಮನಿ ರಣು್ಮಖಪ್ಪ, ಕೆ.ದೆೇವೆೇಂದರಿಪ್ಪ, ತಳಸದ 
ಸಂತೆೊೇಷ್, ಎಸ್.ಜಿ.ದೆೇವರಾಜ್, ಎನ್.ಜಿ.
ಬಸವನಗೌಡುರಿ, ಯರೆೇಚಿಕಕೆನಹಳಿಳು ರಂಗನಾಥ್, 
ಹೆಚ್.ಜಿ.ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇನೊನು 
ಅನೆೇಕರು ಸಭೆಯಲಲೆದದಿರು.

ರೆೈತ ಉತ್ಪನ್ನರಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟೆಟ  
ಸಿರದ ಹೊರತು ರೆೈತರ ಉದಾಧರ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆ

ನಿಟೂಟರಿನ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ
ಇಟಗಿ ಶಿವಣ್ಣ

ಪೆೈಪೇಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರರತ್ಯತ್ತ ಶಿವ ಬಾ್ಯೆಂಕ್

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು 
ಸಾಫ್್ಟ ವೆೇರ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತ್್ತದೆ 
ಎಂದು ಸಂಗಮೆೇಶ್ವರ ಗೌಡರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಕಚೆೇರಿ ಹಾಗೊ 
ಎಪಿಎಂಸ್ ಶಾಖೆಗಳಲಲೆ ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ ಘಟಕ 
ವನುನು ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಮೊಲಕ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 
ವಿದು್ಯಚ್ಛಕ್್ತ ವೆಚಚುವನುನು ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದು, ದೆೇಶದ ಸಂಪಲೊ್ಮಲಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ 
ಪೂರಕವಾದ ಕಾಯಮಾವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, 
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಲೆ ಉಳಿದ ಶಾಖೆಗಳಲೊಲೆ ಈ 
ವಿಧಾನವನುನು ಅಳಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಅಗತ್ಯ ಕರಿಮ 
ಕೆೈಗೆೊಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೊ ಆಗಿರುವ 
ವ್ಯವಸಾಥೆಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಗೊರು ಸ್. 
ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ ರಾತನಾಡಿ, ಕೆೇವಲ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ 
ಆರ್ಮಾಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ರಾಡದೆೇ ಇತರೆ 
ಕೆ್ಷೇತರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾರಾಜಿಕ ಜವಾಬಾಧಿರಿಯಲಲೆ 

ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 
ಯುಪಿಎಸ್ ಸ್ ಸ್ಪಧಾಮಾತ್ಮಕ ಪರಿೇಕೆ್ಷಯಲಲೆ 
ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಪರಿಥಮ ರಾ�ಂಕ್ ಪಡೆದ ಅವಿನಾಶ್ ವಿ. 
ರಾವ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತು್ತ 
ಸ್ಬ್ಬಂದಿ ವಗಮಾದವರ ಪರಿತ್ಭಾನಿ್ವತ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗ 
ಳನುನು ಸನಾ್ಮನಿಸುವುದರೆೊಂದಿಗೆ ಉನನುತ ವಾ್ಯಸಂ 
ಗಕೆಕೆ ನೆರವು ನಿೇಡುವ ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಒಟಿ್ಟನಲಲೆ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಪರಿಗತ್ 
ಪಥದಲಲೆದುದಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, ಚಿತರಿ 
ದುಗಮಾ, ಬಾ್ಯಡಗಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಒಟು್ಟ 8 ಶಾಖೆ 
ಗಳೂ ಗಾರಿಹಕರಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆ ಒದಗಿಸುವ 
ನಿಟಿ್ಟನಲಲೆ ಮುನನುಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಐಗೊರು 
ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್  ಹರಮಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದರು.

ನಿದೆೇಮಾಶಕರುಗಳಾದ ಬ.ಎಸ್. ಪರಿಕಾಶ್, 
ಕೆ.ಪಿ.ಪರಿದಿೇಪ್,  ಜಿ.ಪಿ. ವಾಗಿೇಶ್ ಬಾಬು, 
ಜೆ.ಎಸ್. ಸ್ದದಿಪ್ಪ, ಶಿರಿೇಮತ್ ಎನ್. ವಸಂತ, 
ಶಿರಿೇಮತ್ ಡಿ. ನಿಮಮಾಲ, ವೃತ್್ತಪರ 

ನಿದೆೇಮಾಶಕರುಗಳಾದ ಇ. ಚಂದರಿಣ್ಣ, ಡಾ. ಹೆಚ್.
ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಕುಕ್ಮಾ, ವ್ಯವಸಾಥೆಪನಾ 
ಮಂಡಳಿ ನಿದೆೇಮಾಶಕರಾದ ಬ.ಎಸ್. ಪರಿಕಾಶ್, 
ಎಂ.ಜಿ. ರಾಜಶೆೇಖರಯ್ಯ, ಜಿ.ನಂಜನಗೌಡ, 
ಬ. ಕುಬೆೇರಪ್ಪ ಅವರುಗಳು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದದಿರು. 

ನಿದೆೇಮಾಶಕ ಜಿ. ಸ್ದದಿಪ್ಪ ವಾಷಮಾಕ 
ಮಹಾಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಮಂಡಿಸ್ದರು.  
ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಶಿರಿೇಮತ್ ಎ.ಜೆ. 
ಕವಿತಾ ಮತು್ತ ಸಂಗಡಿಗರು ಪಾರಿರ್ಮಾಸ್ದರು. 
ನಿದೆೇಮಾಶಕ ದೆೊಗಗೆಳಿಳು ಎಂ. ಬಸವರಾಜ್ 
ವಂದಿಸ್ದರು. ನಿದೆೇಮಾಶಕ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಪರಿಭು 
ಕಾಯಮಾಕರಿಮ ನಿರೊಪಿಸ್ದರು.

ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಪರಿಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ಎ.ಆರ್. 
ಸ್ದದಿರಾಮಪ್ಪ,  ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರುಗಳಾದ 
ಜಿ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ಪ, ಡಿ.ಜೆ. ಸುರೆೇಶ್, ಎ. ನಾರಪ್ಪ 
ಮತು್ತ ಇತರರು ಕಾಯಮಾಕರಿಮದ ಉಸು್ತವಾರಿ 
ವಹಿಸ್ದದಿರು.

ಹರಿಹರ, ಸೆ. 29 - ನಗರಸಭೆಯಲಲೆ ದಿನಗೊಲ, ಹೆೊರಗುತ್್ತಗೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಇತರೆ ಕತಮಾವ್ಯಗಳನುನು ನಿವಮಾಹಿಸುತ್್ತರುವ ಪೌರ ಕಾಮಿಮಾಕರ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುನು 
ಈಡೆೇರಿಸಲು ಆಗರಿಹಿಸ್, ನೌಕರರು ಕಪ್್ಪ ಬಟೆ್ಟ ಪರಿತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸ್ದಾದಿರೆ.

ಪೌರ ಕಾಮಿಮಾಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲಾಲೆಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ರಮೆೇಶ್ 
ರಾತನಾಡಿ,ಹೆೊರಗುತ್್ತಗೆ ನೌಕರರ ಬೆೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಿಸುವಂತೆ  ಪೌರಾಡಳಿತ 
ಸಚಿವ ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮುತ್್ತಗೆ ಹಾಕ್ ಮನವಿ ಸಲಲೆಸಲಾಗಿತು್ತ. 
ಸಚಿವರು ಬೆೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ತ್ಂಗಳ ಸಮಯ ಕೆೇಳಿದಾದಿರೆ. ಬೆೇಡಿಕೆ 
ಈಡೆೇರುವವರೆಗೊ ಕಪ್್ಪ ಬಟೆ್ಟ ಪರಿತ್ಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರ ಬೆೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಉಗರಿ ಹೆೊೇರಾಟ 
ರಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪೌರ ಕಾಮಿಮಾಕರು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಐಗೊರು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 
ಬೆೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಪತರಿವನುನು ನಿೇಡಿದರು.

ಈ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಪೌರಕಾಮಿಮಾಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಜಂಟಿ ಕಾಯಮಾದಶಿಮಾ 
ಎಂ. ಗುರುನಾಥ್, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಎನ್. ವಿರೊಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಆರ್.ಓ. 
ಮಂಜುನಾಥ್, ಆರ್.ಐ. ನಾಗರಾಜ್, ಪೌರಕಾಮಿಮಾಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಸದಾಶಿವ, ರಾಜಶೆೇಖರ, ಪರಸಪ್ಪ,ನಾಗರಾಜ್, ನಾಗರತನು, ಆಂಜನೆೇಯ, 
ಇತರರು ಹಾಜರಿದದಿರು.

ಹರಿಹರ : ಪೌರ ಕಾಮನಾಕರ ಬೆೇಡಿಕೆ 
ಈಡೆೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಪು್ಪ ಬಟೆಟ ಪ್ರತ್ಭಟರೆ

ಮುಕೆೇಶ್ ಅೆಂಬಾನಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ನವದೆಹಲ, ಸೆ. 29 – ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕೆೇಶ್ 

ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುವ ಭದರಿತೆಯನುನು 
ಕೆೇಂದರಿ ಸಕಾಮಾರ ಝಡ್ ಪಲೆಸ್ ಹಂತಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚುಸ್ದೆ. 
ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಬೆದರಿಕೆಯನುನು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಈ 
ನಿಧಾಮಾರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಪಾವತ್ ಆಧಾರದ 
ಮೆೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಝಡ್ ಹಂತದ ಭದರಿತೆ 
ಕಲ್ಪಸಲಾಗುತ್್ತತು್ತ. ಅವರ ಪತ್ನು ನಿೇತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ವೆೈ ಪಲೆಸ್ 
ಹಂತದ ಭದರಿತೆ ನಿೇಡಲಾಗುತ್್ತದೆ.

ಬನಿ್ನ ಮಹಾೆಂಕಾಳಿ 
ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆೆಂದು

ದಾವಣಗೆರೆ : ಭಗತ್  
ಸ್ಂಗ್  ನಗರದ ಬನಿನುಮಹಾಂ 
ಕಾಳಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲಲೆ ನಡೆಯು 
ತ್್ತರುವ ದಸರಾ ಮಹೆೊೇತಸ್ವ 
ದಲಲೆ ಇಂದು ಸರಸ್ವತ್ 
ಅಲಂಕಾರ ನಡೆಯುವುದು.

ಹಳೆೇಬಿಸಲೆೇರಿ :   
ಆರೊೇರ್ಯ ಶಿಬಿರ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆೇರ್ ಟರಿಸ್್ಟ 
ವತ್ಯಿಂದ ಹೃದಯ ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬರವು ಹಳೆೇಬಸ 
ಲೆೇರಿ ದುಗಾಮಾಂಬಕಾ ಕಾ್ಯಂಪ್ ನ 
ಕುಂದೊರು ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಸಕಾಮಾರಿ 
ಹಿರಿಯ ಪಾರಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲಲೆ 
ಇಂದು ನಡೆಯಲದೆ.

ಚೌಡೆೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾಥಾನ  
ಇೆಂದು ಅಲೆಂಕಾರ

ದಾವಣಗೆರೆ : ದಾವಲ್  
ಪೆೇಟೆ ತೆೊಗಟವಿೇರ ಸರಾಜದ 
ಶಿರಿೇ ಚೌಡೆೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲಲೆ 
ಇಂದು ಸಂತಾನ ಲಕ್್ಷ್ಮ 
ಅಲಂಕಾರ ನಡೆಯುವುದು.



ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 30, 2022 3

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.29- ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಪಠ್ಯದ ಜೆೊತೆ 
ರೌಲಾ್ಯಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ನಿೇಡುವಂತೆ ಪೇರಕರು 
ಹಾಗೊ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಕುಲಪತ್ ಪರಿ.
ಬ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಕುವೆಂಪ್ ಕನನುಡ ಭವನದಲಲೆ ಗುರುವಾರ 
ಲಂ.ಡಾ. ಮಹಾಂತ ಶಿವಾಚಾಯಮಾ ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೇಜಿ 
ಅವರ 85ನೆೇ ವರಮಾದ ಜಯಂತೆೊ್ಯೇತಸ್ವ ಪರಿಯುಕ್ತ 
ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳಳುಲಾಗಿದದಿ `ಗುರು ನಮನ' ಕಾಯಮಾಕರಿಮ 
ಉದಾಘಾಟಿಸ್ ಅವರು ರಾತನಾಡಿದರು.

ರೌಲಾ್ಯಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ಕೆೇವಲ 
ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದಲೆೇ ನಿೇಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆ. ತಾಯಿಯೇ 
ಮೊದಲ ಗುರು ಎನನುಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಕೆ 
ಮಗುವಾಗಿದಾದಿಗ ಮನೆಯಿಂದಲೆೇ ರೌಲ್ಯಗಳನುನು 
ತ್ಳಿಸ್ಕೆೊಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ರಾಡುತ್್ತದಾದಿಗ ಮಕಕೆಳು 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಹಿಡಿದುಕೆೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೆೊಳುಳುವ 
ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ನಾವಿದೆದಿೇವೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ 
ಅತ್ರ್ಗಳಿಗೊ ಗೌರವ ನಿೇಡುವುದನುನು ಮಕಕೆಳು 
ಕಲತ್ರುವುದಿಲಲೆ. ಇನುನು ಸರಾಜದಲಲೆನ ಜನತೆಗೆ 
ಗೌರವ ನಿೇಡಲು ಹೆೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಪರಿಶಿನುಸ್ದ 
ಅವರು, ನೆೈತ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು 
ಪರಿತ್ಪಾದಿಸ್ದರು.

ಸಕಾಮಾರದಿಂದ ವರಮಾಕೆೊಕೆಮೆ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ 
ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಲುಕೆ 
ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೆೇರಿ ಶಿಕ್ಷಕರನುನು ಗೌರವಿಸುತ್್ತರುವುದು 
ನಾವೆಲಲೆರೊ ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಂದು 

ಶಾಲೆಯಾಘಿಸ್ದರು. ಸನಾ್ಮನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜವಾಬಾದಿರಿ ಹೆಚಿಚುಸ್ದೆ. 
ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡಲು ಸಹಕಾರಿ 
ಎಂದರು.

ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಲೆ ಗಾರಿಮಗಳಲಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ನಡೆದುಕೆೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಡಿೇ ಗಾರಿಮವೆೇ ಗೌರವ 
ನಿೇಡುತ್್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಂತಹ ಗೌರವ 
ನಿರಿೇಕ್್ಷಸುವಂತ್ಲಲೆ. ಆದರೊ ಆತ್ಮ 
ಸಾಕ್್ಷಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜಾಞಾನ ನಿೇಡಿ, 
ಉತ್ತಮ ಪರಿಜೆಗಳನಾನುಗಿ ರಾಡುವ ಜವಾಬಾದಿರಿ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೆೇಲದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಲಂ.ಡಾ. ಮಹಾಂತ ಶಿವಾಚಾಯಮಾ 
ಮಹಾಸಾ್ವಮಿೇಜಿಯವರ ಭಕ್ತವೃಂದ, ಜಿಲಾಲೆ 3 ಮತು್ತ 
4 ಚಕರಿ ಗೊಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಮತು್ತ ರಾಲೇಕರ 
ಸಂಘ, ತಾಲೊಲೆಕು ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿರತ್, 

ಕನಾಮಾಟಕ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯರ ಸಂಘ 
ಇವರ ವತ್ಯಿಂದ ಕಾಯಮಾಕರಿಮ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಇದೆೇ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ನಗರದ 
ವಿವಿಧ ಪಾರಿಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ್ಯರಿಗೆ ಗುರು 
ನಮನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೆೇರ ಗೌರವ 
ಸಲಲೆಸಲಾಯಿತು.

ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಿ.ನಾಗರತನುಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸ್ದದಿರು. ಡಯಟ್ ಉಪ ನಿದೆೇಮಾಶಕರಾದ ಗಿೇತಾ 
ಎಸ್., ಕೆ್ಷೇತರಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಟಿ.ಅಂಬಣ್ಣ, 
ನಿರಂಜನಮೊತ್ಮಾ ಎಂ., ಶಿರಿೇ ಸ್ದಧಿಗಂಗಾ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ 
ಮುಖ್ಯಸೆಥೆ ಜಸ್್ಟನ್ ಡಿಸೌಜ, ತಾಲೊಲೆಕು ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿರತ್ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಸುಮತ್ ಜಯಪ್ಪ, ಲಯನೆಸ್ ಕಲೆಬ್  
ನೆೇಸರ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಪರಿಭಾ ರವಿೇಂದರಿ, ಮಹಾಂತೆೇಶ್ 
ವಿ.ಒಣರೆೊಟಿ್ಟ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದದಿರು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲಾ್ಯಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ನಿೇಡಿ
ರುರು ನಮನ ಕಾಯನಾಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೇಷಕರಿಗೆ ದಾವಿವಿ ಕುಲಪತ್ ಪ್ರ. ಕುೆಂಬಾರ ಕರೆ

ನರರದೆೇವತೆ ದುಗಾನಾೆಂಬಿಕಾ 
ದೆೇವಿಗೆ ರರುಡ ವಾಹನ ಅಲೆಂಕಾರ

ನಿಟುವಳಿಳ ದುಗಾನಾೆಂಬಿಕಾ ದೆೇವಿಗೆ 
ಕೂಷಾ್ಮೆಂಡ ಅಲೆಂಕಾರ

ದಾವಲ್ ಪೆೇಟೆ ಚೌಡೆೇಶ್ವರಿಗೆ 
ಮಹಾಗೌರಿ ಅಲೆಂಕಾರ

ಕನ್ಯಕಾ ಪರಮೆೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಿಗೆ  
ಕೆಂಚಿ ಕಾಮಾಕಿ್ಷ ಅಲೆಂಕಾರ

ಚಿತ್ರಗಾರರಲ್ಲೆಯ ನಿಮಷಾೆಂಬ 
ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ಬೆಣೆ್ಣ ಅಲೆಂಕಾರ

ಶಿ್ರೇ ಕಾಳಿಕಾದೆೇವಿ ವಿಶ್ವಕಮನಾ 
ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ಬನಶೆಂಕರಿ ಅಲೆಂಕಾರ

ಕೆಟಿಜೆ ನರರ ತುಳಜಾಭವಾನಿ 
ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷಾಲೆಂಕಾರ

ಹಳೆಬೆೇತೂರು ರಸೆ್ತ ಶಿ್ರೇ ಬನಶೆಂಕರಿ 
ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ಈಶ್ವರಿ ಅಲೆಂಕಾರ

ಉಚ್ಚೆಂಗಿದುರನಾದ ಶಿ್ರೇ ಉತಸಿವಾೆಂಬ 
ದೆೇವಿಗೆ ಬಳೆ ಅಲೆಂಕಾರ

ಎಸ್ಓಜಿ ಕಾಲೊೇನಿ ಶರೆೈಶ್ಚರ ಸನಿ್ನಧಯ
ಶಿ್ರೇ ಚೌಡೆೇಶ್ವರಿಗೆ ಭಸ್ಮ ಅಲೆಂಕಾರ

ಉಚ್ಚೆಂಗಿದುರನಾದ ಶಿ್ರೇ ಹಾಲಮ್ಮ 
ದೆೇವಿಗೆ ಚೌರಿ ಕೂದಲು ಅಲೆಂಕಾರ

ಮಲೆಬೆನೂ್ನರು ಶಿ್ರೇ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ 
ದೆೇವಿಗೆ ಕೂಷಾ್ಮೆಂಡ ಅಲೆಂಕಾರ

ಹರಿಹರ ಕಸಬಾ ಗಾ್ರಮದೆೇವತೆಗೆ  
ಶಿ್ರೇ ಭಾರತಾೆಂಬೆಯ ಅಲೆಂಕಾರ 

ಹರಿಹರ ಮಹಜೆೇನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದೆೇವತೆಗೆ 
ಶಿ್ರೇ ತುಳುಜಾಭವಾನಿ ಅಲೆಂಕಾರ 

ಹರಿಹರ ಹೊಸಭರೆಂಪುರ ಗಾ್ರಮದೆೇವತೆಗೆ 
ಶಿ್ರೇ ಹುಲ್ಗೆಮ್ಮ ದೆೇವಿ ಅಲೆಂಕಾರ 

ಹರಿಹರ ಲದಾ್ವ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಿ್ರೇ 
ಏಕರಾಥೆೇಶ್ವರಿಗೆ ಶಾರದ ಅಲೆಂಕಾರ

ನವರಾತ್್ರ ವೆೈಭವ
ಐದರೆೇ  ದಿನದ ನವದುಗಿನಾ ರೂಪ

ಸ್ಕೆಂದಮಾತಾ ದೆೇವಿಗೆ 
ಮಾನಸ ಪೂಜೆ
ಸಕೆಂದ ರಾತೆಯ ಧಾ್ಯನ ರಾಡೆೊೇಣ ಬನಿನು
ಇಂದು ಆ ತಾಯಿಯ ಪೂಜಿಸೆೊೇಣ ಬನಿನು

ಏಳಮ್ಮ ಶಿವನರಸ್ ರಣು್ಮಖನ ಪಿರಿಯ ರಾತೆ
ಬೆಳಕಾಗಿಸೆೇಳೆಂದು ಬಾಗಿ ಬೆೇಡುತಾ್ತ
ಹೆೊಳೆವ ರೊಪವ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಲಲೆಸು ಎಂದು
ಎಳೆಯ ಕೊಸನುನು ಹೆೊತ್ತವಳೆ ಬಾರೆಂದು

ನಂದಿವಾಹನೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಆ ತಾಯಿಗೆ
ಚೆಂದದ ಅಭಿಷೆೇಕ ರಾಡೆೊೇಣ ಬನಿನು
ನಂದದ ಆನಂದ ತುಂಬು ಮನೆಯಲ ಎಂದು
ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ ಹಚಿಚು ಅಲಂಕರಿಸ ಬನಿನು

ಕೆೇದಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಪಾರಿಜಾತ ಮಲೆಲೆಗಳ
ಹೃದಯದ ಭಕ್್ತಯಲ ಅಚಿಮಾಸುವ ಬನಿನು
ಹದಮಳೆಗೆ ಕುಂಕುರಾಚಮಾನೆಯನುನು ರಾಡುತ
ಸದಾ ರಕ್್ಷಸು ಎಂದು ಬೆೇಡೆೊೇಣ ಬನಿನು

ಕೆಂಪ್ ಸ್ೇರೆಯ ಉಡಿಸ್ ಶೃಂಗಾರ ರಾಡುತ
ತಂಪಾದ ಆನಂದ ಕೆೊಡು ಜಗಕೆ ಎಂದು
ಇಂಪಾದ ಹಾಡುಗಳ ಭಕ್್ತಯಲ ಹಾಡುತ್ತ
ಕಂಪ್ ಬೇರುವ ಧೊಪ ಹಚೆೊಚುೇಣ ಬನಿನು

ಪಾಯಸಾನನುವ ನೆೈವೆೇದ್ಯವ ರಾಡುತ
ಕಾಯಮ್ಮ ಎಂದು ಆರತ್ ರಾಡಿ ಬನಿನು
ಭಯನಿವಾರಣಿ ಮಗನನುನು ಮಡಿಲಲಲೆಟ್ಟ
ತಾಯಿ ಜಗನಾ್ಮತೆಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಬನಿನು

- ಶಿ್ರೇ ಕೃಷಾ್ಣಪನಾಣಮಸು್ತ, ರೂಪಶಿ್ರೇ ಶಶಿಕಾೆಂತ್

ವೆಂಚಿಸುತ್್ತದದೆ ಜಾಲ ಬಯಲು
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಆಸ್ಪತೆರಿಯ ವೆೈದ್ಯರು, ಸ್ಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೊ 
ವಿರಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ಅವ್ಯವಹಾರದಲಲೆ 
ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ರಾಹಿತ್ ದೆೊರೆತ್ದೆ. ಆಸ್ಪತೆರಿಯ 
ಮೊಲದಿಂದಲೆೇ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲಲೆರುವ ವ್ಯಕ್್ತಯ 
ರಾಹಿತ್ ನಿೇಡಲಾಗುತ್್ತತು್ತ ಎಂದು ಎಸ್್ಪ ಹೆೇಳಿದಾದಿರೆ.

ಇದೆೇ ರಿೇತ್ ಇನೊನು ಹಲವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆಗಿರುವ 
ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪರಿಶೆನುಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ದ ರಿರ್ಯಂತ್, 
ಪರಿಸಕ್ತ ಪರಿಕರಣ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲಲೆದೆ. ತನಿಖೆಯ 
ನಂತರವೆೇ ವಿರಯಗಳು ಸ್ಪರ್ಟವಾಗಲವೆ ಎಂದಿದಾದಿರೆ.

ಅಡಿಕೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ : ಅಡಿಕೆ ಕಳಳುತನ ತಡೆಯುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ರಾಯಕೆೊಂಡದ ಪರಿಮುಖ ರಸೆ್ತಯಲಲೆ ಸ್ಸ್ 
ಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರಾಡಲಾಗುತ್್ತದೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತ್ ಉಳಿದ 
ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯಿ್ತಗಳೂ ಕರಿಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಲಲೆ ಅಡಿಕೆ 
ಕಳಳುತನ ತಡೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್್ಪ ರಿರ್ಯಂತ್ 
ಅಭಿಪಾರಿಯ ಪಟ್ಟರು.

ಅಡಿಕೆ ಕಳಳುರು ಸಣ್ಣ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ಬಳಿಯೇ ಕದದಿ 
ರಾಲು ರಾರುತಾ್ತರೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಕಳಳುರ ಜೆೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ 
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ಮೆೇಲೊ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆೈಕಲ್ 
ಹಿಡಿದು ಅಡಿಕೆ ಖರಿೇದಿಗೆ ಬರುವವರ ಮೆೇಲೆ ಗಾರಿಮಸಥೆರು 
ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೆೇಕು ಎಂದೊ ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲ್ ರೆನಪಿಸಿದ ಟಾ್ರಯಾಕಟರ್ ರಾ್ಯಲ್
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಪಟೆೇಲ್ ರಾತನಾಡಿ, 
ಜಿಲೆಲೆ ರಚನೆಯಾಗಿ 25 ವರಮಾಗಳು 
ಪೂರೆೈಸ್ದ ಬೆಳಿಳುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯನುನು 
ಜಿಲಾಲೆಡಳಿತ ರಾಡಬೆೇಕ್ತು್ತ. ಅ.1 ರಂದು 
ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲರ ಜನ್ಮ ದಿನವನುನು 
ಸೌಹಾದಮಾ ಸಂಭರಿಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲಲೆ 
ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲ್ 
ಅವರ ಸರಾಜವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಮೆಚಿಚು 
ಸಾಕರು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಲೆ ಅಭಿರಾನಿಗಳು ಈ 
ರಾ್ಯಲಯಲಲೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ದುದಿ, ಇನಾನುದರೊ 
ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲರ ಜನ್ಮ 
ದಿನಾಚರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಸಕಾಮಾರಕೆಕೆ 
ಆಗರಿಹಿಸ್ದರು.

ಸಾ್ವತಂತರಿಯಾ ಹೆೊೇರಾಟಗಾರರು ಮತು್ತ 

ನಗರದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಶರಿಮಿಸ್ದವರ 
ಹೆಸರುಗಳನುನು ರಸೆ್ತಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ 
ರಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ರಾಡಿದರು. 

ರಾಜಿ ಮೆೇಯರ್ ಬ.ಜಿ. ಅಜಯ 
ಕುರಾರ್ ರಾತನಾಡಿ, ಜೆ.ಹೆಚ್. 
ಪಟೆೇಲರು ಧಿೇಮಂತ ನಾಯಕರಾಗಿದದಿರು. 
ಅವರು ಹಾಕ್ಕೆೊಟ್ಟ ರಾಗಮಾದಲಲೆ ನಾವೆಲಲೆ 
ನಡೆಯೇಣ ಎಂದರು. 

ರೆೈತ ಮುಖಂಡ ಬಲೊಲೆರು 
ರವಿಕುರಾರ್ ರಾತನಾಡಿ, ಆಡಳಿತ 
ದಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ಧೆೈಯಮಾಕೆಕೆ ಪಟೆೇಲರು 
ರಾದರಿಯಾಗಿದಾದಿರೆ. ಕೆೇವಲ 60 ಕೆೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗಳನುನು ಮಿೇಸಲಟು್ಟ ಹೆೊಸ ಜಿಲೆಲೆಗಳ 
ಘೆೊೇರಣೆ ರಾಡಿದುದಿ ಧೆೈಯಮಾದ 

ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪಟೆೇಲರು ಯಾವುದೆೇ 
ಒಂದು ವಗಮಾದವರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟರಲಲಲೆ. ಎಲಲೆ ವಗಮಾದ 
ವರನೊನು ಸಮನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು 
ಹೆೊೇದರು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಇದಕೊಕೆ 
ಮೊದಲು ಜಿಲಾಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣ 
ದಲಲೆರುವ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೆೇಲರ ಪರಿತ್ಮೆಗೆ 
ರಾಲಾಪಮಾಣೆ ರಾಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಮುಖಂಡರಾದ 
ಸವಿತಾ ಮಲೆಲೆೇಶ ನಾಯಕೆ, ಜಿ.ಸ್. 
ಮಂಜುನಾಥ್, ಪೂಜಾರ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, 
ಕಾರಿಗನೊರು ಇನಿನುತರೆ ಗಾರಿಮಗಳಿಂದ 
ಅಭಿರಾನಿಗಳು ಸಾಕರು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಲೆ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ದದಿರು.

ಪಿಎಫ್ ಐ ಪರ ದನಿ ಎತ್್ತದರೆ ಕ್ರಮ 
(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಅದನುನು ನಿಷೆೇಧ 
ರಾಡ ಬೆೇಕಂೆದರ ೆ ನಿೇತ್-ನಿಯಮಗಳು 
ಇರುತ್ತವ.ೆ ಪಿಎಫ್ ಐನುನು 
ನಿಷೆೇಧಿಸುವಾಗಲೊ ಸಾಕಾ್ಷಯಾಧಾರಗಳನುನು 
ಸಂಗರಿಹಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಈಗ ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ 
ನಿಷೆೇಧಿಸಬೆೇಕಾದರೊ ಇದೆೇ ಕಾನೊನು 
ಕರಿಮ ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದರು. 

ಒಂದು ವೆೇಳ ೆಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಭಯೇ 
ತಾ್ಪದಕ ಸಂಘಟನಗೆಳಿಗ ೆ ಕುಮು್ಮಕು 
ಕೆೊಡುವುದು ಇಲಲೆವೆೇ ದೆೇಶದೆೊರಿೇಹಿ 
ಚಟುವಟಿಕಗೆಳಲಲೆ   ತೆೊಡಗಿಸ್ಕೆೊಂಡಿ 
ರುವುದು ಸಾಕಾ್ಷಯಾಧಾರಗಳಿಂದ 
ಸಾಬೇತಾದರ ೆ ಅದನುನು ಕೊಡ ನಿಷೆೇಧ 
ರಾಡಲು ಹಿಂದ ೆ ಮುಂದೆ 
ನೆೊೇಡುವುದಿಲಲೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

ಪಿಎಫ್ ಐ ಸಂಘಟನ ೆ ನಿಷೆೇಧ 
ರಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆಸ್್ತ ಮುಟು್ಟಗೆೊೇಲು  
ರಾಡಿಕೆೊಳುಳುವ ಪರಿಕ್ರಿಯ 
ಆರಂಭವಾಗಿದ.ೆ ಈ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಸವೆಮಾ 
ಕೊಡ ರಾಡುತ್್ತದೆದಿೇವ.ೆ ಎಲೆಲೆಲಲೆ ಅವರು 
ಆಸ್್ತ ಹೆೊಂದಿದಾದಿರ ೆ ಎಂಬುದು 
ತನಿಖಯೆಿಂದ ಗೆೊತಾ್ತಗಬೆೇಕು. ನಂತರ 
ಮುಟು್ಟಗೆೊೇಲು ಪರಿಕ್ರಿಯ 
ಆರಂಭವಾಗಲದ ೆ ಎಂದವರು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಮುಸ್ಲೆಂ ಮತವನುನು ವಿಭಜನೆ 
ರಾಡಲು ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ನಿಷೆೇಧ 
ರಾಡಿಲಲೆ ಎಂಬ ಪರಿತ್ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 
ನಾಯಕರ ಆರೆೊೇಪಕೆಕೆ ತ್ರುಗೆೇಟು 
ನಿೇಡಿದ ಆರಗ ಜಾಞಾನೆೇಂದರಿ, ಇದು ಆ 
ಪಕ್ಷದ ಬೌದಿಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ತೆೊೇರುತ್ತದೆ 
ಎಂದು ಕ್ಡಿಕಾರಿದರು. 

ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ 
ಯಾವಾಗಲೊ ಮತ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ರಾಜಕಾರಣವೆೇ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು 

ಅಧಿಕಾರದಲಲೆದಾದಿಗ ಈ 
ಸಂಘಟನಗೆಳನುನು ಏಕ ೆ ನಿಷೆೇಧ 
ರಾಡಿರಲಲಲೆ? ಎಂದು ಪರಿಶಿನುಸ್ದರು. 

ನಮಗ ೆ ದೆೇಶ ಮುಖ್ಯ. ಅವರಿಗೆ 
ಚುನಾವಣ ೆಗಲೆುಲೆವುದೆೇ ಮುಖ್ಯ. ಬಜಪೆಿ, 
ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಗೊ ಇರುವ ವ್ಯತಾ್ಯಸ  ಇದೆೇ 
ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. 

ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್  ಸಂಘಟನಯೆನುನು 
ನಿಷೆೇಧ  ರಾಡಬೆೇಕಂೆಬ ಪರಿತ್ಪಕ್ಷದ 
ನಾಯಕ ಸ್ದದಿರಾಮಯ್ಯ ಹೆೇಳಿಕಗೆೊ 
ಆರಗ ಜಾಞಾನೆೇಂದರಿ 
ಕಂೆಡಾಮಂಡಲರಾದರು. 

ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್   ಈ ದೆೇಶದಲಲೆ 
ಒಂದು ದೆೇಶಭಕ್ತ ಸಂಘಟನ.ೆ ಅದು  
ಎಂದಿಗೊ ಕೊಡ ದೆೇಶದೆೊರಿೇಹಿ ಕಲೆಸ 
ರಾಡಿಲಲೆ. ಆ ಸಂಘಟನ ೆ ಬಗೆಗೆ ಗೆೊತ್್ತಲಲೆ 
ದವರು  ಈ ರಿೇತ್ ರಾತನಾಡುತಾ್ತರೆ 
ಎಂದು ಕುಹಕವಾಡಿದರು. 

 ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್  ರಾರ್ಟ್ ಭಕ್ತರನುನು 
ನಿರಾಮಾಣ ರಾಡುವ ಸಂಘ. ಜನರಲಲೆ 
ಚಾರಿತರಿಯಾ ನಿರಾಮಾಣ ರಾಡುವ ಕಲೆಸ 
ರಾಡುತ್್ತದ.ೆ ಪಿಎಫ್ ಐ ಎಂಬ 
ಮತ್ೇಯ ಸಂಘಟನ ೆ ಜೆೊತೆ 
ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್  ಹೆೊೇಲಕ ೆರಾಡುವುದು 
ತಪ್್ಪ. ಹಿೇಗ ೆಹೆೊೇಲಕ ೆರಾಡುವವರಿಗೆ 
ರಾನಸ್ಕ ದಾರಿದರಿಯಾತನವಿದ ೆ ಎಂದು 
ಆಕೆೊರಿೇಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದರು. 

ಸ್ದದಿರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕೆಕೆ ಬಂದ  
ನಂತರವೆೇ ಪಿಎಸ್ ಎಫ್ ಐ, ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ 
ನಂತರ ಮೊಲಭೊತ ಸಂಘಟನಗೆಳ 
ಮೃದು ಧೆೊೇರಣ ೆಹೆೊಂದಿದದಿರು. ಅವರ 
ಮೆೇಲ ೆ ದಾಖಲಾಗಿದದಿ ಪರಿಕರಣಗಳನುನು 
ಹಿಂಪಡದೆಿದುದಿ ಸಹ ಇವರೆೇ. ನಿಮ್ಮ 
ಜೆೊತ ೆನಾವು ಇದೆದಿೇವ ೆಎಂದು ಅಭಯ 
ನಿೇಡಿದದಿರು ಎಂದು ಆರೆೊೇಪಿಸ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಮೆೇಯರ್ ಮೇಸಲಾತ್ ಎಸಿಟಗೆ
ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ಸೆಂದ ಜಯ: ಮೆಂಜುರಾಥ್ ರಡಿರುಡಾಳ್

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶ ಸತ್ಯಕೆಕೆ ಸಂದ ಜಯ. ವಾಮ ರಾಗಮಾದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ 
ಹಿಡಿದಿದದಿ ಬಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಕಕೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಕ್ಕೆದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ ವಿಪಕ್ಷ 
ನಾಯಕ ಗಡಿಗುಡಾಳ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆೇಳಿದಾದಿರೆ.

ಕೆಟಗರಿ ಬದಲಸ್ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೇಗ ಪಡಿಸ್ಕೆೊಂಡಿದದಿಕೆಕೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಛೇ 
ರಾರಿ ಹಾಕ್ದೆ. ಕಾನೊನು ಎಲಲೆರಿಗೊ ಒಂದೆೇ. ಇದಿೇಗ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಮೆೇಯರ್ ಸಾಥೆನ 
ಪಡೆಯಲದುದಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಜೆಪಿ ಅವರದೆದಿೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಪ ಮೆೇಯರ್ ಗೆ ಅವರು 
ಪರಿಯತ್ನುಸಬಹುದು. ಬೆೇಡ ಎಂದರೆ ನಾವೆೇ ಅಧಿಕಾರ ರಾಡುತೆ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ರಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೊೇಗೆ್ತೇವೆ
ಈ ಹಿಂದೆ 10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ ಮಿೇಸಲಾತ್ ಪರಿಕಟಗೆೊಂಡಿತು್ತ ಅದರಲಲೆ 

ಈಗಾಗಲೆೇ ತುಮಕೊರು ಹಾಗೊ ಮೆೈಸೊರು ಪಾಲಕೆಯಲಲೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ 
ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಹಿಂದಿನ ಮಿೇಸಲಾತ್ಯನೆನುೇ ಮುಂದುವರೆಸಬೆೇಕೆಂದು ನಾವೂ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೆೊೇಗುತೆ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪಾರಿಯಕೆಕೆ ಸಹಮತ ಸ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ 
ನಂಬಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪಾಲಕೆ ರಾಜಿ ಮೆೇಯರ್ ಎಸ್.ಟಿ. ವಿೇರೆೇಶ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಿರೆ.

(1ರೆೇ ಪುಟದಿೆಂದ) ಈ ಹಿನೆನುಲಯೆಲಲೆ 
ಮೆೇಯರ್ ಪಟ್ಟ ಕಾಂಗೆರಿಸ್  
ಪಾಲಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ.ೆ 
ಆದರ ೆತಾವೂ ಸಹ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ 
ಮೊರ ೆ ಹೆೊೇಗುವುದಾಗಿ ಬಜಪೆಿ 
ಮುಖಂಡರು ಹೆೇಳುತ್್ತದುದಿ, ಮುಂದಿನ 
ನಡಯೆನುನು ಕಾದು ನೆೊೇಡಬೆೇಕ್ದ.ೆ

ಪಾಲಕ ೆ ಮೆೇಯರ್ ಸಾಥೆನಕೆಕೆ 
ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾರಾನ್ಯ ಹಾಗೊ 
ಮೊರನೆೇ ಅವಧಿಗ ೆ ಎಸ್ಸ್  
ಮಹಿಳಾ ಸಾಥೆನ ಮಿೇಸಲಾತ್ 
ನಿಗದಿಯಾಗಿತು್ತ. ಪರಿಥಮ ಮೆೇಯರ್ 
ಆಗಿ ಬ.ಜ.ೆ ಅಜಯ್ ಕುರಾರ್, 
ಎರಡನೆೇ ಬಾರಿಗ ೆಎಸ್.ಟಿ. ವಿೇರೆೇಶ್ 
ಅಧಿಕಾರ ನಿವಮಾಹಿಸ್ದದಿರು. ಮೊರನೆೇ 
ಬಾರಿಗ ೆ ಜಯಮ್ಮ ಗೆೊೇಪಿನಾಯಕೆ 
ಮೆೇಯರ್ ಆಗಿದಾದಿರ.ೆ

ಡಾ. ಚೆಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾೆಂಧ ಸೆೇವಾ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 29 - 
ಪರಿಸ್ದಧಿ ಮನೆೊೇರೆೊೇಗ ತಜಞಾ ಡಾ. 
ಸ್.ಆರ್. ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ 
2022 ನೆೇ ವರಮಾದ ಮಹಾತ್ಮ 
ಗಾಂಧಿ ಸೆೇವಾ ಪರಿಶಸ್್ತಯನುನು 
ಪರಿಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಕನಾಮಾಟಕ ಉಚ್ಛ 

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ವಿಶಾರಿಂತ ನಾ್ಯಯಮೊತ್ಮಾ ಎ.ವಿ 
ಚಂದರಿಶೆೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಲೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದದಿ ಆಯಕೆ 
ಸಮಿತ್ಯ ತ್ೇರಾಮಾನವನುನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರ 
ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲಲೆ ಆದೆೇಶ ಹೆೊರಡಿಸ್ದೆ. ಅಕೆೊ್ಟೇಬರ್ 2 ರ 
ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತ್ಯಂದು ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲಲೆ 
ನಡೆಯಲರುವ ವಿಶೆೇರ ಸರಾರಂಭದಲಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಬಸವರಾಜ ಬೆೊರಾ್ಮಯಿ ಅವರು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿ 
ನಗದು ಒಳಗೆೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರದ ಈ ಪರಿತ್ಷಠಾತ 
ಪರಿಶಸ್್ತಯನುನು ಪರಿದಾನ ರಾಡಲದಾದಿರೆ.



ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 30, 20224
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

ಹೆೊಸ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲಲೆ 
ದಿ ಟಿೇಮ್  ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಲೆೇಜ್  ಹತ್್ತರ, 
40x40 ಪೂವಮಾ, 30x50 ಪೂವಮಾ, 

40 ಅಡಿ ರಸೆ್ತಗೆ 35x50 ಪಶಿಚುಮ ಸಾ್ವಮಿ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ ಮಹೆೇಶ ಪಿ.ಯು 

ಕಾಲೆೇಜ್  ಹಿಂಭಾಗ 30x50 ಪಶಿಚುಮ. 
ಸಾ್ವಮ ಏಜೆೆಂರ್  ವಿದಾ್ಯನರರ 
97421 44715

ಸೆೈರ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಮನಗರ,  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತೆರಿ ಹಿಂಭಾಗದಲಲೆ 
ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲಲೆ ಸೆೈಟುಗಳು 

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

ಫೇ.: 95135 03000

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪಲೆೇಮಾ ಇನ್ ಪೆೇಷೆೆಂರ್ ಕೆೇರ್ 

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

 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆರಿ, ನಸ್ಮಾಂಗ್ ಹೆೊೇಂಗಳಲಲೆ ನಸ್ಮಾ ಗಳಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ರಾಡಬಹುದು. ಯಶಸ್್ವ 15ನೆೇ ವರಮಾದಲಲೆ

 ಮಾನಸ ಕಮೂ್ಯನಿಟಿ ಕಾಲೆೇಜ್ (ರಿ)
 LK ಕಾಂಪೆಲೆಕ್ಸ್, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಅಶೆೊೇಕ ರಸೆ್ತ, 1ನೆೇ ಕಾರಿಸ್, 
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಿಂಭಾಗ ರಸೆ್ತ , ದಾವಣಗೆರೆ-577002. 

97402 58276

ಅಧಕೃತ 
ಚಿೇಟಿ ಸೆಂಸೆಥಾ 

ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಚಿೇಟಿ ಪಾರಿರಂಭ  50 ಸದಸ್ಯರು 
1,400/- ರಿೆಂದ 2,000 /- ರೊ ವರೆಗೆ, 
ಸ್ಕೆಂದ ಚಿರ್  ಫೆಂಡ್ಸಿ - (ರಿ)
78997 75159

A-katha  
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

ಅಳತೆ 30x40 
ಜಗಳೂರು JMFC ಕೆೊೇಟ್ಮಾ  ಪಕಕೆ 

ಸಂಪಕ್ಮಾಸ್ :

83109 70469

HOUSE FOR RENT / LEASE
2 BHK & 1 BHK & Single 

Room Near 
Podar International School, 
J.H Patel Badavane Davanagere 
97426 74310, 95359 99218

ಟಾ್ಯೆಂಕ್  ಕಿಲೆೇನಿೆಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೇರಿನ ತೊಟಿಟ, ಟಾ್ಯೆಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೇಜಾಗಿದದೆರೆ ಯೆಂತ್ರರಳ ನು್ನ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆೇನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೇವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶಂಕರ ವಿಹಾರ ಬಡಾವಣೆ, ಫೆಲೆೈ 
ಓವರ್  ಹತ್್ತರ ಬಲೆಡ್  ಬಾ್ಯಂಕ್  
ಹಿಂಭಾಗ, 1ನೆೇ ಮೆೇನ್, 5ನೆೇ 

ಕಾರಿಸ್ (ನಂ. 312) ದಕ್್ಷಣಕೆಕೆ ರಸೆ್ತ, 
ಇರುವ ಸೆೈಟು ರಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ.

ಫೇ. : 98442 36912

ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೇಸ್ ಗಿವೆ
ಲಕ್್ಷ್ಮ ಲೆೇಔಟ್ ನಲಲೆರುವ  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೆೈ-ಟೆಕ್  ಆಸ್ಪತೆರಿ ಹತ್್ತರ, 
ಅರುಣಾ ಅಪಾಟ್ಮಾ ಮೆಂಟ್ ನಲಲೆ 
2 ಬೆಡ್ ರೊಂ, 2 ಬಾತ್  ರೊಂ 

ಇರುವ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.
9638817967, 73380 43912

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ತಂದೊರಿ, ನಾಥ್ಮಾ  ಇಂಡಿಯನ್ 
ಫುಡ್  ರಾಡಲು ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರು, 
ಸಪೆಲೆೈಯರ್ ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ.

ನಿಸರನಾ ಫಾ್ಯಮಲ್ ರೆಸೊಟೇರೆೆಂರ್ 
ಮೊ : 96116 21929

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
(ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ), 

ಶಿವಕುರಾರ ಸಾ್ವಮಿ ಬಡಾವಣೆ 
2ನೆೇ ಹಂತದ ಎದುರು,

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

96863 96992

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಮೆಡಿಹೌಸ್  ಔರಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲಲೆ ಕೆಲಸ 

ರಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಮತು್ತ 
ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ವಿದಾ್ಯಹಮಾತೆ : PUC or any Degree.
 ಕಾವೆೇರಿ ಮೆಡಿಹೌಸ್ ಪೆ್ರೈ. ಲ್.

ಚೆೇತನಾ ಹೆೊೇಟೆಲ್ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ-577004. 
ಮೊ : 7204070922

ಸುವಣಾನಾವಕಾಶ
ಕನನುಡ ಮತು್ತ ಇಂಗಿಲೆಷ್  ಓದಲು, ಬರೆಯಲು 

ಬರುವ ಯುವಕ/ಯುವತ್ಯರಿಗೆ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ 

ಮನೆಯಲಲೆಯೇ ಕುಳಿತು ಫಾರಂನಲಲೆ ಅಂಕ್ 
ತುಂಬುವ ಹಾಗೊ ಬುಕ್ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ 
ತ್ಂಗಳಿಗೆ 16,000/- ರಿಂದ 18,000/- 
ಸಂಪಾದಿಸ್ (ಕೆೊೇರಿಯರ್  ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ)

81237 97899, 87479 78990

ಪ್ರವೆೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪಲೆೇರಾ ಪೆೇಷೆಂಟ್ ಕೆೇರ್ ನಸ್ಮಾಂಗ್ - 2 ವರಮಾ, 

NTC : ನಸಮಾರಿ ಟಿೇಚರ್ ಸ್ ಟೆರಿೈನಿಂಗ್. 
ರೆೇರ ಪರಿೇಕೆ್ಷರಳು

SSLC, PUC, BA, B.Com, MBA 
ಶಿ್ರೇ  ರೆಂಗೊೇತ್್ರ ಕಾಲೆೇಜ್ 
ಲಾಯರ್ ರೆೊೇಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ.
86602 35013

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, 

ಎಂಬಎ ಕಾಲೆೇಜ್ ಹತ್್ತರ, 
ನೆಲ ಮಹಡಿ, 3 BHK, 
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾತರಿ.

70227 94155, 78921 65683

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಭತ್ತ ಕೆೊಯು್ಯವ ಯಂತರಿ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳುಲು 
SSLC /PUC ಓದಿರುವ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ 

ಬಲಲೆ ಯುವಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ.  
(ಸೊಪರ್  ವೆೈಸರ್) ಊಟ, ವಸತ್, 

ಆಕರಮಾಕ ಸಂಬಳ ಕೆೊಡಲಾಗುವುದು.

94823 89317

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಸೆೇಲ್ಸ್ / ರಾಕೆಮಾಟಿಂಗ್ - 04

ಟಾ್ಯಲ ಬಲಲೆಂಗ್ - 02
ಡಿಲೆವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ - 03

ಅನುಭವವುಳಳುವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಸಂಪಕ್ಮಾಸ್
ವಿಶಾ್ವಸ್ ಸೆೈೆಂಟಿಫಿಕ್ ಕೆಂ.
ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ : 9986006349

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಕಾರು ಚಾಲಕ. ಕತಮಾವ್ಯದ ಸಮಯ 

ಬೆಳಗೆಗೆ 8.30 ರಿಂದ  ಸಂಜೆ 6 
ರವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ರೊ.  9000.
ಫೇ. : 91646 86978

ರೂೆಂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಬಾ್ಯಚುಲರ್  ನೌಕರರಿಗೆ, ಅಥವಾ 

ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳಿಗೆ ಸುಸಜಿಜಿತ ಅಟಾ್ಯಚ್ 
ಬಾತ್  ರೊಂ ಇರುವ ರೊಂ ಬಾಡಿಗೆದೆ. 

ವಿದಾ್ಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೇ. : 87220 44155

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
XEROX ಅಂಗಡಿಯಲಲೆ ಕೆಲಸ 

ರಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 
Computer ಜಾಞಾನವುಳಳುವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ 

(ರಾಂ & ಕೆೊೇ ಹತ್್ತರ)

ಫೇ. : 70221 58935

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಅಶಿ್ವನಿ ಯಾಳಗಿ ಕೆೊೇಂ ವಿನಯ್  ಕುರಾರ್ 
ಬ. ಹತ್್ತಕಾಳು, 34 ವರಮಾ, # 1718/3, 3ನೆೇ 
ಮೆೇನ್, 3ನೆೇ ಕಾರಿಸ್  ಮೆಡಿಹೌಸ್  ಹತ್್ತರ, 
ವಿನೆೊೇಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಾಸ್ಯಾದ ನಾನು 
ನನನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನನನು ಹೆಸರನುನು 
ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಮಾ ನಲಲೆ  ಅಶಿ್ವನಿ ಯಾಳಗಿ ಬದಲಾಗಿ 
ಲೆೊೇಲಾಕ್್ಷ ವಿ. ಹತ್್ತಕಾಳು ಎಂದು 
ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೆೊಂಡಿದೆದಿೇನೆ. ಆದರೆ ನನನು ಶಾಲಾ 
ದಾಖಲಾತ್ಗಳಲಲೆ ಆಶಿ್ವನಿ ಯಾಳಗಿ ಎಂದಿದೆ. 
ಆದದಿರಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 29.9.2022 ರಂದು 
ನೆೊೇಟರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯವರ ಮುಂದೆ 
ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೆೊಂಡಿದುದಿ, ಮುಂದಿನ ಎಲಾಲೆ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳನುನು ಅಶಿ್ವನಿ ಯಾಳಗಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲಲೆ 
ಮುಂದುವರಿಸುತೆ್ತೇನೆಂದು ಪರಿರಾಣಿೇಕರಿಸ್ದೆದಿೇನೆ.

ಸಹಿ/- ಅಶಿ್ವನಿ ಯಾಳಗಿ

WANTED 
LECTURERS  

M.A., Kannada, English, 
Political Science,  Economics,
BE.,M. tech., BCA., Nursing, 
MSc., (PMB), Diploma & BE.,

Davangere.
Ph. : 85532 78258

ಸೆೈರ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶಾಮನೊರು ಡಾಲಸ್ಮಾ ಕಾಲೆೊೇನಿಯಲಲೆ 

29.5×34.5 ಅಳತೆಯುಳಳು ಉತ್ತರ 
ದಿಕ್ಕೆನ ಸೆೈಟ್  ರಾರಾಟಕ್ಕೆದೆ. ಸೆೈಟ್ ನಲಲೆ 

ಬೆೊೇರ್ ವೆಲ್ ಇದೆ. 
ಫೇ. : 81472 75735

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವೆೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ, 

3ನೆೇ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತಯಲಲೆ ಮಹಡಿ 
ಮೆೇಲೆ 2BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 
ಪ್ರ್ಪ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೆೇಜ್  ಹತ್್ತರ 
(ಸಸ್ಯಹಾರಿರಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

88806 99986, 98455 30663

REQUIRED  
1) Sales Executive-2 - 3 years
2) Accountant - 3 - 4 years
3) Production Manager for water plant
Shamanur Pharma & Health Care pvt ltd., 

374, 4th main, 
P.J.extension Davangere.
Contact : 98441 20003

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಬೆೇಕರಿಯಲಲೆ ರಾಸ್ಟರ್   

ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಹಾಗೊ ಬಲಲೆಂಗ್ ರಾಡಲು 
ಅನುಭವವಿರುವವರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಸಂಪಕ್ಮಾಸ್ :
96325 62023, 99002 65620 

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಕನಾಮಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, 30x40 
ದಕ್್ಷಣ ದಿಕ್ಕೆನ ಎರಡು ಸೆೈಟುಗಳು ರಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ. 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನೆೇರ ರಾರಾಟ. 

ಮಧ್ಯವತ್ಮಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲೆ.

63605 67975

ಶಿರಿೇ ಗುರು ಮರುಳಸ್ದೆದಿೇಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿ ಸೆೇವಾ ಸಂಸೆಥೆ (ರಿ.)
ಹಿೆಂದೂ ವಧು-ವರರ 

ಮಾಹಿತ್ ಕೆೇೆಂದ್ರ
www.hindusmatrimony.com
ನಮ್ಮಲಲೆ ಎಲಾಲೆ ತರಹದ ಹಿಂದೊ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಮಾಸ್.
ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪ್ರಮಠ ಹಾಸ್್ಪಟಲ್  ಎದುರು, 
8ನೆೇ ಮೆೇನ್ , ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2. 
94481-59303, 94834 63783

ನಮ್ಮಲಲೆ ಎಲಾಲೆ ರಿೇತ್ಯ ಗಾ್ಯಸ್ 
ಗಿೇಜರ್ ಗಳ ರಿಪೆೇರಿ ಹಾಗೊ 
ರಾರಾಟ ರಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ರತ್ನ ಮಾಕೆನಾಟಿೆಂಗ್

98442 40727

ಗಾ್ಯಸ್ ಗಿೇಸರ್ ರಿಪೆೇರಿ2BHK ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಮಲಲೆಕಾಜುಮಾನಪ್ಪ ಸ್.ವಿ
 #1/2 LIG ಕಾ್ವಟರಿಸ್  

ವಿದಾ್ಯನಗರ ಪಾಕ್ಮಾ  ಹತ್್ತರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ -5 

99019 40727

ಕ್ರಯಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ
ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರಾದ ಶಿರಿೇ ರಾಮಪ್ಪ 
ರಾಗಳ ಮತು್ತ ಶಿರಿೇಮತ್ ಕರಿಬಸಮ್ಮ, 60 ಅಡಿ 
ರಸೆ್ತ, ನಿಟು್ಟವಳಿಳು ಹೆೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ವಾಸ್ಯಾಗಿದುದಿ ಅವರುಗಳ ಜಂಟಿ 
ಹೆಸರಿನಲಲೆರುವ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೆೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ 
ಸೆೈಟ್ ನಂ.1269, 6.00x9.00 ಮಿೇಟರ್  
ಅಳತೆಯುಳಳು ಮೊಲ ಕರಿಯಪತರಿ ದಿನಾಂಕ :     
15-9-2022ರಂದು ಬೆ.10 ಗಂಟೆ ಸುರಾರಿನಲಲೆ 
HKR ಸಕಮಾಲ್ ಬಳಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ರಾಡಿಸಲು 
ಹೆೊೇದಾಗ ಆಕಸ್್ಮಕವಾಗಿ ಕಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಕೆವರು 
ಮೆೇಲಕೆಂಡ ವಿಳಾಸಕೆಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಗೆ ತ್ಳಿಸಲು ಕೆೊೇರುತೆ್ತೇನೆ.

ಬಸವರಾಜ ಆರ್. 
9980727565

ನಿಮ್ಮ ಯಶಸಿಸಿಗೆ ಸೆಂಗಾತ್

ಸೆೇೆಂರ್  ಜೊೇಸೆಫ್  ಟೆೈಮ್ಸಿ 
ಹೊೇಲ್ ಸೆೇಲ್ 

ಡಿಸಿಟರಿಬೂ್ಯಟರ್�

91081 79012 
98440 11958

ಸೆಂಪಕಿನಾಸಿ : ಚಚ್ನಾ  ರೊೇಡ್ , 
ಪಿ.ಜೆ ಎಕ್ಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ , ರಾೆಂ. & ಕೊೇ ಸಕನಾಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ 
ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಿದಧ ಕೆಂಪನಿರಳ ಗೊೇಡೆ ರಡಿಯಾರರಳು 

ಹೊೇಲ್ ಸೆೇಲ್  ದರದಲ್ಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಸೆೇೆಂರ್ ಜೊೇಸೆಫ್ ಟೆೈಮ್ಸಿ
ಪಿ.ಜೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ , ರಾಂ & 
ಕೆೊೇ ಸಕಮಾಲ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

91081 79012, 98440 11958

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ 
ಹಾಸ್ಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್್ತಯನುನು 

ಪಾಲನೆ ರಾಡಲು, ಕೆೇರ್  ಟೆೇಕರ್  
ರಾಡಲು ಪ್ರುರರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಸಥೆಳ: S S Layout, ಲಕ್್ಷ್ಮ ಫಲೆೇರ್ ಮಿಲ್  ಹಿಂಭಾಗ

9341777567

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ವಾಸು್ತ ಪರಿಕಾರದ, ಪೂವಮಾ ಮುಖದ, 
ಹೌಸ್ಂಗ್ ಬೆೊೇಡ್ಮಾ ಕಾಲೆೊೇನಿ, 

ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸೆ್ಟಲ್  ಪಕಕೆ, Extended  
MCC `B' Block, ಕಾಪಮಾರೆೇರನ್  
ನಿೇರು, ಬೆೊೇರ್ , ಕಾರ್  ಪಾಕ್ಮಾಂಗ್, 
ಸ್ವತಂತರಿವಾದ 3 BHK / 2 BHK 

ಮನೆ (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾತರಿ)
GIRL STUDENTS (VEGETARIAN)  CAN ALSO CONTACT. 

93817 90636

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಬಟೆ್ಟ ಅಂಗಡಿಯಲಲೆ ಕೆಲಸ 

ರಾಡಲು ಮಹಿಳೆ/ಪ್ರುರರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಮೊ :63631 97523

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ

Mens only- SSLC / PUC
2 wheeler mandatory

94822 57570
ಸಥೆಳಿೇಯರಿಗೆ ರಾತರಿ ಅವಕಾಶ

ಸೆೈರ್  ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
ಹೆೊಸ ಸರ್ .ಎಂ ವಿಶೆ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲೆೇಜ್  

ಹಿಂಭಾಗದಲಲೆನ ಚಾನೆಲ್  ಕೆಳಗೆ ಹೆೊಸದಾಗಿ 
ನಿಮಿಮಾಸ್ರುವ ನಿವೆೇಶನವಾಗಿರುವ 

ಸೆೈಟ್  ನಂ. 41, ಅಳತೆ 30x40 Sq.Ft 
ದಕ್್ಷಣ ಮುಖ. ರಾರಾಟಕೆಕೆ ಇದೆೆ

 78927 16331

ಜಮೇನು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
12 ಕ್.ಮಿೇ ದಾವಣಗೆರೆ. 

@Rs. 41 Laks / ಎಕರೆ 
(ಮಧ್ಯವತ್ಮಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲೆ) 

63608 66997

ಕಾಫಿ ಎಸೆಟೇರ್ ರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಚಿಕಕೆಮಗಳೂರು ಮತು್ತ ಮೊಡಿಗೆರೆ, 

ಕುದುರೆಮುಖ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲು 
ಕಾಫಿ ಎಸೆ್ಟೇಟ್ ಗಳು ರಾರಾಟಕ್ಕೆವೆ 

ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ 
99457 02495

ಕುೆಂದುವಾಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೆ 
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

ಸಕಾಮಾರಿ ನೌಕರರ ಬಡಾವಣೆ ಪಕಕೆ ಹೆೊಸ ಕುಂದುವಾಡದಲಲೆ 
40x50 ಉತ್ತರ-ಪಶಿಚುಮ, ಪಶಿಚುಮ 28x40, 25x40, 

30x40 ಸಕಾಮಾರಿ ನೌಕರರ ಬಡಾವಣೆ ಪೂವಮಾ 40x60, 
30x40 ಹಳೆೇ ಕುಂದುವಾಡ ಪಕಕೆ ಪೂವಮಾ 30x50 ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ 

ಐರೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ 
99457 02495

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
MRP ಲಕಕೆರ್ ಶಾಪ್ ನಲಲೆ 
35 ವರಮಾದ ಹುಡುಗರು 
ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಶಾಮನೊರು ರೆೊೇಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.
76194 57200

ಗೌ್ರೆಂಡ್  ಫಲೆೇರ್  ಮರೆ ಲ್ೇಸ್ ಗೆ
ಶಕ್್ತನಗರದಲಲೆ ಗೌರಿಂಡ್  

ಫಲೆೇರ್ ನಲಲೆ 2 ಬೆಡ್  ರೊಮ್ ನ 
ಮನೆ ಲೇಸ್ ಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕ್ಮಾಸ್ :

90711 06106, 90607 77686

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ವಿದಾ್ಯನಗರ ದೆೇವಿ ಬನಶಂಕರಿ ಲೆೇಔಟ್ ನಲಲೆ 
80x46 East, 60x50 North, 
40x46, 40x46 East ಅಕಕೆಪಕಕೆ, 

30x50 North , 30x35 West
ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆೆಂರ್ 

99166 12110

ಲ್ೇಜಿಗೆ ಮರೆರಳು 
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ

1) First Floor 2 Bed Room 13 Lakhs
2) Ground Floor 2 Bed Room 15 Lakhs
3) First Floor 2 Bed Room 8 Lakhs
4) Second Floor 1 Bed Room 6 Lakhs

ದಕಿ್ಷತ್  ಐನಳಿಳ, ಏಜೆೆಂರ್ 
77955 06795

REQUIRED
Duty Doctors (MBBS/BAMS)
Nurse, Female Receptionist 

Computer/DTP Operator
Ayas/Ward Boy/Peon

Medical Representative (Marketing)
Contact: jabntab.com@gmail.com

94481 78094

Part Time Jobs
for Students

Contact :
86609 98651
90607 77686

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ಇಕಾ್ಬಲ್  ಅಹ್ಮದ್  ವಾಸ ಡೆೊೇ.ನಂ. 1107 ಮಹಬೊಬ್  
ಸಾಮಿಲ್  , ಕೆೊೇಡಿಯಾಲ, ಹಾವೆೇರಿ ಜಿಲೆಲೆ-581123 ಆದ 
ನಾನು ನನನು ಹೆಸರನುನು ಇಕಾ್ಬಲ್  ಅಹ್ಮದ್  ತೆಪ್ಪದ್  ಎಂದು 
ದಿನಾಂಕ 29.9.2022ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ನೆೊೇಟರಿ ಬ.
ಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೆೊಂಡಿದೆದಿೇನೆ. 
ಮುಂದಿನ ನನನು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಕಾ್ಬಲ್  ಅಹ್ಮದ್  ತೆಪ್ಪದ್  
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲೆಲೆೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಪರಿರಾಣಿೇಕರಿಸ್ದೆದಿೇನೆ.

-ಇಕಾ್ಲ್  ಅಹ್ಮದ್  ತೆಪ್ಪದ್ 

ಹೃದಯವೆೆಂಬ 
ದೆೇಹ ದೆೇರುಲ...
ಈ ಜಿೇವಕೆಕೆ ದೆೈವ ನಿೇಡಿದ ಕೆೊಡುಗೆ 
ಶಾ್ವಸ ನಿಶಾ್ವಸಗಳ ಬೆಸೆಯುವ ಬೆಸುಗೆ 
ಪಿರಿೇತ್ ಪೆರಿೇಮಗಳ ನುಡಿಸುವ ಸ್ವರವು 
ಎದೆ ತುಂಬ ಹಾಡಿಸುವ ಭಾವವು

ಜಿೇವಕೆಕೆ ಜಿೇವ ತುಂಬುವ ಹಣತೆ 
ಕರುಣೆ ತುಂಬ ಬೆಳಗುವ ಪರಿಣತೆ
ದೆೇಹದ ದೆೇಗುಲವ ಬೆಳಗುವ ಜೆೊ್ಯೇತ್
ರಾನವಿೇಯ ರೌಲ್ಯಗಳ ದಿೇಪಿ್ತ

ಲಬ್ ಡಬ್ ಶಬದಿದ ನಾದಲೇಲೆ 
ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಸೆಯುವ ಉಯಾ್ಯಲೆ
ನಿತ್ಯ ಬದುಕ್ನ ಸುಪ್ತಶಕ್್ತ 
ನಾದ ನಿಂತರೆ ಮುಗಿಯಿತು ಜಿೇವನವು ಮುಕ್್ತ 

ಕಾಪಿಟು್ಟಕೆೊಳುಳುನ ಈ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ 
ಮುಗಿಯುವವರೆಗೊ ಬದುಕ್ನ ಅಧಾ್ಯಯ

-  ಬಸವರಾಜ ಕರುವಿನ, ಬಸವರಾಳು.

ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ 
ಓ, ಎನನು ಹೃದಯವೆೇ...
ಏನೆಲಾಲೆ ನಿನನು ಮಹಿಮೆಯೇ...
ಆದರಿಮಾತೆಯ ಅನುಕಂಪದಲಲೆ
ನಿೇ ಕರಗಿ ಕರಗಿ ನಿೇರಾಗಿ...
ಕಣ್ಣಲಲೆ ಭಾವ ತುಂಬ ಚಿಮಿ್ಮ
ಪಟಪಟನೆ ಮುತು್ತ ಹನಿಯಲಲೆ.

ಓ, ಎನನು ಹೃದಯವೆೇ...
ಮನಸನುನು ನಿೇ ಗೆದದಿವನೆೇ...
ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚಿನ ನೆೊೇಟದಲ
ಹೃದಯ ರಾಗ ಬಡಿತ ತುಂಬ
ಅದರುವ ಅಧರದ ಚೆಲುವಿನಲಲೆ
ಪಿಸುರಾತು ಮೆಲುಲೆಸ್ರ ಗಾನದಲಲೆ.

ಓ, ಎನನು ಹೃದಯವೆೇ...
ಅನವರತ ಎದೆ ಬಡಿತದಲಲೆ
ಕಾಮ, ಕೆೊರಿೇಧ,ಮದ, ಮತಸ್ರ,
ಶಾಂತ್, ನಿೇತ್, ಪಿರಿೇತ್ ಪೆರಿೇಮಕುತ್ತರ
ತನುವಿನೆೊಳಗಣ ಏರಿಳಿತದಲಲೆ...
ಹಿಡಿತ,ಸ್ಡಿತ,ಮಿಡಿತ ತರಂಗದಲಲೆ!!

ಓ, ಎನನು ಹೃದಯವೆೇ...
ಜಿೇವದೆೊಳಗೆ ನಿೇ ಹಿೇಗೆ ಬೆಸೆದೆ...
ಜಿೇವನದಲಲೆ ಸಾಗಿ,ರಾಗಿ ಬಂದೆ 
ಸಾಥಮಾಕತೆಯನುನು ನಿೇ ಕಂಡುಕೆೊಂಡೆ
ತನುವಲಲೆ ಜಿೇವವಿರುವ ತನಕ
ಡಭ್, ಡಭ್, ಡಭ್, ಡಭ್...

- ವಿೇಣಾ ಕೃಷ್ಣಮೂತ್ನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶಿ್ರೇ ಮಾರುತ್ ವಿದಾ್ಯ ಸೆಂಸೆಥಾ (ರಿ.)
ಹದಡಿ-577 525. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ|| ತಾಲೂಲೆಕು

ಸಹಿ/- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು / ಕಾಯನಾದಶಿನಾರಳು
ಶಿ್ರೇ ಮಾರುತ್ ವಿದಾ್ಯಸೆಂಸೆಥಾ (ರಿ.) ಹದಡಿ.

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ರಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾ.ಶಿ.ಇ. ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೆೇರಿ, ನೃಪತುಂಗ ರಸೆ್ತ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಆದೆೇಶ ಸೆಂಖೆ್ಯ ಸಿ. 8 (4) 

ಖಾ.ಹು.ಭ/173/2019-2020 ದಿನಾಂಕ : 23.12.2019 ಹಾಗೊ ಸಂಖೆ್ಯ ಸ್.8 (4) ಶಾ.ಶಿ.ಆ.ನೆೇ. ಅನು/30/2020-21 ದಿನಾಂಕ : 
09.02.2022ರ ಮತು್ತ ಉಪನಿದೆೇಮಾಶಕರು, ಸಾ.ಶಿ.ಇ., ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ದಿನಾಂಕ : 26.08.2022ರ ಆದೆೇಶದಂತೆ ಈ 
ಮೆೇಲಾಕೆಣಿಸ್ದ ಸಂಸೆಥೆಯ ಅಧಿೇನದಲಲೆ ನಡೆಯುತ್್ತರುವ ಶಿರಿೇ ರಾರುತ್ ಸಂ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೆೇಜು (ಪೌರಿ.ಶಾ.ವಿ) ಅನುದಾನಿತ ಪೌರಿಢಶಾಲೆ, 
ಹದಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ (ತಾ) (ಜಿ) ಇಲಲೆ ಖಾಲ ಇರುವ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಆಂಗಲೆ) ಈ ಹುದೆದಿಯನುನು ಭತ್ಮಾ ರಾಡಲು ಅಹಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಮಾಗಳಿಂದ 
ಅಜಿಮಾಗಳನುನು ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಹನಾ 
ಕ್ರ.ಸೆಂ.
01)

ಹುದೆದೆಯ 
ವಿವರ

ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು
(ಆೆಂರಲೆ)

ಅನುಮತ್ಸಿದ 
ವಿಷಯ
ಆೆಂರಲೆ 
ಭಾಷೆ

ಮೇಸಲಾತ್ 
ಸೂಚಾ್ಯೆಂಕ

6ರೆೇ 
ಬೆಂದು

ಮೇಸಲಾತ್ 
ರುೆಂಪು

ಸಾಮಾನ್ಯ 
(ಗಾ್ರಮೇಣ) 

ಒಳಮೇಸಲಾತ್.

ವಿದಾ್ಯಹನಾತೆ

ಬಿ.ಎ., 
ಬಿ.ಇಡಿ.,

ಹುದೆದೆರಳ 
ಸೆಂಖೆ್ಯ

01

ವೆೇತನ 
ಶೆ್ರೇಣಿ

33,450-
-62,600

ಅಹಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಮಾಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂಣಮಾ ವಿವರಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಹಾಗೊ 1000/- ರೊ.ಗಳ ಹುಂಡಿ 
(ಡಿಡಿ)ಯನುನು ರಾಷ್ಟ್ೇಕೃತ ಬಾ್ಯಂಕ್ನಲಲೆ, ಕಾಯಮಾದಶಿಮಾಗಳು, ಶಿರಿೇ ರಾರುತ್ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ (ರಿ) ಹದಡಿ, ಇವರ ಹೆಸರಿನಲಲೆ ಪಡೆದು 
ಅಜಿಮಾಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಲಗತ್್ತಸ್, ಈ ಪರಿಕಟಣೆಗೆೊಂಡ 21 ದಿನಗಳೆೊಳಗಾಗಿ ಅಜಿಮಾಯನುನು ಸಲಲೆಸಬೆೇಕು. ನಂತರ ಬಂದ ಅಜಿಮಾಗಳನುನು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲೆ. ಅಜಿಮಾಯ ಒಂದು ಪರಿತ್ಯನುನು ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ರಾನ್ಯ ಉಪನಿದೆೇಮಾಶಕರು, ಸಾ.ಶಿ.ಇ. ದಾವಣಗೆರೆ. 
ತಾಲೊಲೆಕು ಜಿಲೆಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲಲೆಸಬೆೇಕು ಹಾಗೊ ಮತೆೊ್ತಂದು ಪರಿತ್ಯನುನು ಕಾಯಮಾದಶಿಮಾಗಳು, ಶಿರಿೇ ರಾರುತ್ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆ (ರಿ) ಹದಡಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೊಲೆಕು, ಜಿಲೆಲೆ, 577 525, ಇವರಿಗೆ ಸಲಲೆಸಬೆೇಕು. ಆಯಕೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯದಿ 1983 ಹಾಗೊ 1999ರ ನಿಯಮದ 
ಅಡಿಯಲಲೆ ನೆೇಮಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲಾಗುವುದು, ಸಂದಶಮಾನದ ದಿನಾಂಕವನುನು ನಂತರ ತ್ಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಸಂಪಕ್ಮಾಸಬೆೇಕಾದ ಮೊ.ನೆಂ. 78929 64264, 91641 87804

ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬನಾನ್ ಕೊೇ.ಆಪ್.ಬಾ್ಯೆಂಕ್ ಲ್.,
ಪ್ರಧಾನ ಕಛೆೇರಿ : ಪೇಸ್ಟ ಬಾಕ್ಸಿ , ನೆಂ. 217, ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ-2.

ಫೇನ್ : ಬಾ್ಯೆಂಕ್ - 272540, 272545, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು : 231155

ಸಹಿ/- ಕೊೇರುೆಂಡಿ ಬಕೆ್ಕೇಶಪ್ಪ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸಿಥಾರ ಸ್ವತು್ತ ಜಪಿ್ತ ರೊೇಟಿಸ್ 
ಮೆ|| ಶಿ್ರೇ ಸಾಯ್ಬಾಬಾ ಇೆಂಡಸಿಟರಿೇಸ್, ಪ್ರ|| ಮಹಮ್ಮದ್ ಚಮನ್, ಬಡಿಓ ಆಫಿೇಸ್ ಎದುರು, ಆರ್ಎಂಸ್ ಲಂಕ್  ರಸೆ್ತ, ಆನೆಕೆೊಂಡ, 

ದಾವಣಗೆರೆ., ಹಾಗೊ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರಾದ ಶಿರಿೇಮತ್ ಹೆಚ್. ಪಿೇರಾಂಬ ಕೆೊೇಂ ಲೆೇಟ್ ಹೆಚ್. ಮದಾಮಾನ್ ಸಾಬ್, ಡೆೊೇರ್  ನಂ.  1333/32, 
ಎಂ.ಸ್. ಪೇಹ ಮಿಲ್, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬೆೇತೊರ್  ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ., ಆದ ನಿೇವು ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಬಮಾನ್ ಕೆೊೇ ಆಪ್. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಲ., 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಚೌಕ್ಪೆೇಟೆ ಶಾಖೆಯಲಲೆ ಪಡೆದ ಸಾಲವನುನು ಕಟು್ಟವಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಖುದಾದಿಗಿ ತಮಗೆ ತ್ಳಿಸ್ದುದಿ ಹಾಗೊ ನೆೊೇಟಿೇಸು ಮೊಲಕ 
ತ್ಳಿಸ್ದಾಗೊ್ಯ ಸಹ ಈವರೆಗೊ  ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ ಹಣವನುನು ಮರುಪಾವತ್ ರಾಡಿರುವುದಿಲಲೆ. ಆದದಿರಿಂದ ರಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ 
ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಅಮಲಾಜಿರಿ ಆದೆೇಶ ಇ.ಪಿ. ನಂ. 14/2019-20 
ಹಾಗೊ ರಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೊ ಇಲಾಖಾ ಮಧ್ಯಸಥೆಗಾರರು ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಡಿಕ್ರಿ ಆದೆೇಶ ದಾವಾ ಸಂಖೆ್ಯ ಡಿ.ಆರ್/ಡಿವಿಜಿ98/2019-20 ದಿನಾಂಕ : 23.09.2019ರ ಪರಿಕಾರ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ ಹಣ ಅಸಲು 
ಮತು್ತ ಬಡಿಡಿ ಸೆೇರಿ ದಿನಾಂಕ : 31.08.2022ಕೆಕೆ ಇದದಿಂತೆ ರೊ. 19,23,748-00 +ದಿನಾಂಕ : 01.09.2022 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಬಡಿಡಿ + 
ಇತರೆ ಖಚುಮಾಗಳನುನು ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ಮರುಪಾವತ್ಸದೆೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೊ ತಾವು ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲಕೆಕೆ ಆಧಾರ ರಾಡಿರುವ ಸ್ಥೆರಾಸ್್ತಗೆ ಓಡಾಡಲು 
ಯಾವುದೆೇ ರಸೆ್ತ ರಾಗಮಾ ಇಲಲೆದೆೇ ಇದುದಿದರಿಂದ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸದರಿ ಸ್ಥೆರಾಸ್್ತಯನುನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಟಿ್ಟದದಿರೊ ಸಹ ಸ್ಥೆರಾಸ್್ತಯನುನು ಕೆೊಳಳುಲು 
ಯಾವುದೆೇ ಬಡುಡಿದಾರರು  ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಲಲಲೆ, ಅಲಲೆದೆೇ ಈ ಬಗೆಗೆ ತಾವು ಸಾಲದ ಬಾಕ್ಯನುನು ಕಟ್ಟಲು ಪತರಿದ ಮುಖೆೇನ ಹಾಗೊ ಖುದಾದಿಗಿ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ಬಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೆೇಳಿಕೆೊಂಡಿದುದಿ, ಆ ಪರಿಕಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೆೊಟ್ಟರೊ ಸಹ ತಾವು ಸಾಲವನುನು ಮರುಪಾವತ್ಸ್ರುವುದಿಲಲೆ.

ಆದದಿರಿಂದ, ಇದಕೆಕೆ ಪಯಾಮಾಯವಾಗಿ ಸದರಿ ಸಾಲಕೆಕೆ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರಾದ ಶಿರಿೇಮತ್ ಹೆಚ್. ಪಿೇರಾಂಬ ಕೆೊೇಂ ಲೆೇಟ್  ಹೆಚ್. ಮದಾಮಾನ್  
ಸಾಬ್, ಇವರ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲಲೆರುವ ಈ ಕೆಳ ಕಾಣಿಸ್ದ ಸ್ಥೆರ ಸ್ವತ್ತನುನು ಜಪಿ್ತ ರಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೊಲಕ ತ್ಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮತು್ತ ಸಾಲದ ಬಾಕ್ ಹಣವನುನು ಈ ನೆೊೇಟಿೇಸ್  ತಲುಪಿದ 30 ದಿನಗಳೆೊಳಗೆ ಅಸಲು+ಬಡಿಡಿ+ಇತರೆ ಖಚುಮಾಗಳ ಸಮೆೇತ ಪಾವತ್ ರಾಡದೆೇ 
ಇದದಿಲಲೆ ಕಾನೊನು ಪರಿಕಾರ ಸದರಿ ಸ್ಥೆರ ಸ್ವತ್ತನುನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೊಲಕ ರಾರಾಟ ರಾಡಲ್ಪಡುವುದು.

ಸಿಥಾರ ಸ್ವತ್್ತನ ವಿವರ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲೆರುವ, ಆರೆಕೊೆಂಡ, ಆರ್.ಎೆಂ.ಸಿ. ಲ್ೆಂಕ್ ರಸೆ್ತ, ಬಿಡಿಓ ಆಫಿೇಸ್ 
ಎದುರು ಇರುವ ಡೊೇರ್ ನೆಂ. 478/63, 36x80 ಅಳತೆವುಳಳ ನಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆರುವ ವಾಸೊೇಪಯೇಗಿ ಮರೆ ಹಾರೂ ಖಾಲ್ ನಿವೆೇಶನ.

ಸಹಿ/- ಆೆಂದನೂರು ಮುಪ್ಪಣ್ಣ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸಹಿ/- ಡಿ.ವಿ. ಆರಾಧ್ಯಮಠ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಸಹಿ/- ಹೆಚ್.ಆರ್. ಉಷಾ 
ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಅಧಕಾರಿ ಹಾರೂ ಮಾರಾಟಾಧಕಾರಿ ನಿ.441

ಹಾಲು ಪ್ರತ್  
ಲ್ೇ. 35 ರೂ. ಕನಿಷಟ 
ಬೆಲೆಗೆ ಒತಾ್ತಯ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.29- ಸಂಕರ್ಟದಲಲೆ 
ರುವ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಕಾಮಾರ ಪರಿತ್ ಲೇಟರ್ 
ಹಾಲಗೆ ಕನಿರ್ಟ  ರೊಪಾಯಿ 35   ದರ ನಿಗದಿ 
ರಾಡಿ, ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತೆ್ತೇಜನ 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆಂದು ಆಲೊರು ಗಾರಿಮದ ರೆೈತ 
ಹೆೊೇರಾಟಗಾರ ಕೆ.ಎಂ. ಹಿಮಂತರಾಜ 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರಕೆಕೆ ಒತಾ್ತಯಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ಸಕಾಮಾರ ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತೆ್ತೇಜನ 
ನಿೇಡಲು ಬಡವರಿಗೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ, 
ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತ್ ಮತು್ತ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಮಾ 
ದವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತ್ ದರದಲಲೆ ಗೆೊೇವು 
ಗಳನುನು ನಿೇಡುತ್್ತರುವುದು ಸಾ್ವಗತಾಹಮಾ. 

ಆದರೆ, ಹಸುಗಳನುನು ಕಟು್ಟವ 
ಗೆೊೇರಾಳ ಗಳು ಸಕಾಮಾರದಿಂದಲೆೇ 
ರಾಯವಾಗು ತ್್ತದುದಿ, ಗೆೊೇರಾಳ ಉಳಿಸುವ 
ಕಾಯಮಾಕೆಕೆ ಸಕಾಮಾರ ಮುಂದಾಗಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಅವರು ಆಗರಿಹಿಸ್ದಾದಿರೆ.  

ವಿದಾ್ಯನರರದಲ್ಲೆ 
ನವರಾತ್್ರ ಉತಸಿವಕೆ್ಕ 
ಚಾಲರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 29- ವಿದಾ್ಯನಗರದ 
ಈಶ್ವರ ಪಾವಮಾತ್ ಗಣಪತ್ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲಲೆ 
ನವರಾತ್ರಿ ಉತಸ್ವಕೆಕೆ ದೆೇವಸಾಥೆನ ಸಮಿತ್ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಬೆಳವನೊರು 
ನಾಗರಾಜಪ್ಪ 
ಅವರು 
ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿ 
ರಾತನಾಡಿ 
ದರು.

ಈ 
ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ 
ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿರತ್ 

ನಿಕಟಪೂವಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಕ್ಮಾ, ಅಮರಯ್ಯ ಶಾಸ್್ತ್, 
ಶರಣಯ್ಯ ಗವಾಯಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಮುಖಂಡರು, ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದದಿರು.

ನವರಾತ್ರಿ ಪರಿಯುಕ್ತ ಈಶ್ವರ ಪಾವಮಾತ್ 
ಗಣಪತ್ ದೆೇವಸಾಥೆನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿತ್ ನಿತ್ಯ ಲಲತ 
ಸಹಸರಿ ನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯುತ್್ತದೆ. 

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಸೆ. 
29- ಇಲಲೆನ ಸಮುದಾಯ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಿದಲಲೆ 
ವಿಕಲಚೆೇತನರ ಕುಂದು-
ಕೆೊರತೆ ಸಭೆ ಪ್ರಸಭೆ 
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಸುರೆೇಶ್ 
ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಲೆ  
ಜರುಗಿತು.

ಈ ವೆೇಳೆ ರಾತನಾ 
ಡಿದ ಸುರೆೇಶ್ ಅವರು, 
ಪ್ರಸಭೆಯ ಶೆೇ. 5ರ ನಿಧಿಯಲಲೆ 
ವಿಕಲಚೆೇತನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಸಲಾಗುವುದು. ಜನವರಿ ಒಳಗೆ 
ವಿಕಲ ಚೆೇತನರ ಬಗೆಗೆ ರಾಹಿತ್ ಕೆೊಡಿ 
ಎಂದರು. ವಿಕಲಚೆೇತನರ ಬಗೆಗೆ ಅನು 
ಕಂಪಕ್ಕೆಂತ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಳಜಿ 
ವಹಿಸಬೆೇಕು. ಮಧ್ಯವತ್ಮಾಗಳಿಂದ 
ಅಹಮಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಗಬೆೇಕಾದ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಬೆೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗುತ್್ತದೆ. 
ಈ ಬಗೆಗೆ ಎಲಲೆರೊ ಎಚಚುರ 
ವಹಿಸಬೆೇಕೆಂದು ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ 
ಸುರೆೇಶ್ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಉಪ ತಹಶಿೇಲಾದಿರ್ ಆರ್. ರವಿ 
ರಾತನಾಡಿ, ಕಂದಾಯ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶೆೇ. 75ಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚುಚು 
ವಿಕಲಚೆೇತನ ಹೆೊಂದಿದವರಿಗೆ 1400 
ರಿಂದ 2 ಸಾವಿರ ರೊ. ವೆೇತನ 
ಮಂಜೊರು ರಾಡುತೆ್ತೇವೆ. ಈ ಬಗೆಗೆ 

ವೆೈದ್ಯರು ಸರಿಯಾದ 
ಪರಿೇಕೆ್ಷ ರಾಡಿ 
ವಿ ಕ ಲ ಚೆೇ ತ ನ ರಿ ಗೆ  
ಸಕಾಮಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಸ್ಗುವಂತೆ ನಿಗಾ 
ವಹಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಕರೆ 
ನಿೇಡಿದರು. 

ಅಂಗವಿಕಲ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ಎಂ.ಆರ್.
ಡಬುಲೆಯಾ ಶಿರಿೇಮತ್ ಶಶಿಕಲಾ 

ರಾತನಾಡಿ, ಸಕಾಮಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ರಾಹಿತ್ ನಿೇಡಿದರು.

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು ವಿಕಲ ಚೆೇತನರ 
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮುದೆೇಗೌಡರಿ 
ತ್ಪೆ್ಪೇಶ್, ಎಂ.ಆರ್. ಡಬೊಲೆಯಾ ಪೂಜಾರ್ 
ಗಂಗಾಧರ್, ಕೆೊಕಕೆನೊರಿನ 
ಧಮಮಾರಾಜ್, ಪ್ರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಕೆ. 
ಲೆೊೇಕೆೇಶ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ವಿಕಲಚೆೇತನರು 
ಸಭೆಯಲಲೆದದಿರು.

ವಿಕಲಚೆೇತನರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯ್ೆಂದ ಅರತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ
ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು : ಕುಂದು-ಕೆೊರತೆ ಸಭೆಯಲಲೆ ಪ್ರಸಭೆ ಸ್ಓ ಸುರೆೇಶ್ ಭರವಸೆ

ಹರಪನಹಳಿಳು,ಸ.ೆ29- ಪಟ್ಟಣದ 
ಪರಿತ್ಷಠಾತ ಶಾಲಗೆಳಲಲೆ ಒಂದಾದ ಮೆೇಗಳ 
ಪೆೇಟಯೆ ಸಕಾಮಾರಿ ಹಿರಿಯ ರಾದರಿ 
ಪಾರಿಥಮಿಕ ಶಾಲಯೆ ಶತರಾನೆೊೇತಸ್ವ 
ಪೂವಮಾಭಾವಿ ಸಭಯೆನುನು ಶಾಲಯೆ 
ಆವರಣದಲಲೆ   ನಡಸೆಲಾಯಿತು.

ಶಾಲಾ ಶತರಾನೆೊೇತಸ್ವ 
ಸಮಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾರಸ್ ಮಲ್ 
ಜೆೈನ್ ರಾತನಾಡಿ, ಈ ಶಾಲಯೆಲಲೆ 
ವಾ್ಯಸಂಗ ರಾಡಿದ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳು 
ಇಂದು    ಉನನುತ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದಾದಿರ.ೆ 
ಆ ಎಲಲೆ  ಹಳಯೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳ 
ಸಹಾಯದಿಂದ  ಅದೊಧಿರಿಯಾಗಿ  
ಶತರಾನೆೊೇತಸ್ವ ಆಚರಿಸಬೆೇಕು 

ಎಂದು ನುಡಿದರು.
 ಪ್ರಸಭ ೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಹರಾಳ್ ಹಚೆ್. 

ಎಂ. ಅಶೆೊೇಕ ರಾತನಾಡಿ, ಶತ 
ರಾನೆೊೇತಸ್ವ ಆಚರಿಸ್ಕೆೊಳುಳುತ್್ತರುವ 
ಈ ಶಾಲಯೆ ಹಳ ೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳು 
ಎಲಲೆರೊ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಕಾಯಮಾಕರಿಮ 
ವನುನು ಯಶಸ್್ವಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕು. ಕಾಯಮಾ 
ಕರಿಮವನುನು ಒಂದೆೇ ದಿನದಲಲೆ ಪೂತ್ಮಾ 
ಗೆೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲೆ.   ಎರಡು ದಿನ 
ಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಮಾಕರಿಮವನುನು ನಡಸೆು 
ವುದು ಸೊಕ್ತ. ಅದಕೆಕೆ   ನನನು ಸಹಕಾರ 
ಸದಾ ಇರುತ್ತದ ೆಎಂದು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಪಿಎಲ್ ಡಿ ಬಾ್ಯಂಕ್  ನಿದೆೇಮಾಶಕ 
ಪಾಟಿೇಲ್ ಬಟೆ್ಟನಗೌಡ, ಪ್ರಸಭೆ 

ರಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಜಂತಕೆರ್ ಮಂಜು 
ನಾಥ್,  ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿರತ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಕೆೊೇರಿಶಟೆಿ್ಟ ಉಚೆಚುಂಗಪೆ್ಪ, 
ಮುಖೆೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯ ಸಲೇಂ ಉಳಿಳು 
ಕೆೊಟರಿಪ್ಪ ರಾತನಾಡಿದರು.  

ಈ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಪ್ರಸಭೆ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಿೇಮವ್ವ ನಿಟೊ್ಟರು, 
ಪ್ರಸಭ ೆ ಸದಸ್ಯ ಜಾವಿೇದ್,  
ಎಸ್ ಡಿಎಂಸ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  ರೆೇಖಮ್ಮ, 
ಸದಸ್ಯ ಪಟಾನುಮದ ಬಸವರಾಜ್, ನಿವೃತ್ತ 
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯರಾದ ಲಲತಮ್ಮ, ಸ್ದದಿಮ್ಮ, 
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶರಣಪ್ಪ, 
ಚಂದರಿಶೆೇಖರಯ್ಯ, ಕೆೊಟರಿಯ್ಯ 
ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದದಿರು.

ಹರಪನಹಳಿಳ ಮೆೇರಳಪೆೇಟೆ 
ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾರೊೇತಸಿವಕೆ್ಕ ಸಿದಧತೆ

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

-ಜಾಹಿೇರಾತು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರು

ಹೊಸ ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
 ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂಸ್ಸ್ ಎ ಬಾಲೆಕ್, 

ಎಂಸ್ಸ್ `ಬ' ಬಾಲೆಕ್, ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ 
ಲೆೇಔಟ್ , ಎಸ್ .ಎಸ್ . ಲೆೇಔಟ್  
ವಾಸು್ತ ಪರಿಕಾರ ಉಳಳು 3 BHK 

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿದೆ
98800 07333

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಹಾಸೆ್ಟಲ್ ನಲಲೆ ಕೆಲಸ ರಾಡಲು  ಹೆಲ್ಪರ್ 

ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಅನುಭವವಿರುವ ಪ್ರುರರು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 

98457 75768
88846 75884

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
ಮಹಾಲಕ್್ಷ್ಮ ಲೆೇ-ಔಟ್ ನಲಲೆ  

ಶಿವಗಂಗಾ ಕಲಾ್ಯಣ ಮಂಟಪದ ಹಿಂದೆ 
40'ಅಡಿ ರೆೊೇಡ್ ಗೆ ದಕ್್ಷಣ ದಿಕ್ಕೆನ 

41'•90' ಸೆೈಟು ರಾರಾಟಕೆಕೆ ಇದೆ.
ಮೊ. : 98448 82366

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿ. ರಸೆ್ತಯ ಗಣೆೇಶ 

ಪೆೇಟೆಯಲಲೆನ ಬೆೇವಿನ ಮರದ 
ಎದುರಿನ 3 ಬೆಡ್ ರೊಂ ಮನೆ 
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪಕ್ಮಾಸ್ :
63621-06700

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾತರಿ)

ಅಚನಾಕರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ಶಿರಿೇ ಅನನುಪೂಣೆೇಮಾಶ್ವರಿ 

ದೆೇವಸಾಥೆನಕೆಕೆ ಅಚನಾಕರು 
ಕೆಂ ಮಾ್ಯರೆೇಜರ್ 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. ಸಂಪಕ್ಮಾಸ್ :
ಮೊ. : 63639-54459

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, 
ಸೆ. 29- ದೆೇವರ 
ಹಳಿಳುಯ ನವೇದಯ 
ವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾನಿ ಕೆ.ಎನ್. 
ಪೂಣಿಮಾರಾ ಇವರು, 
ಆಂಧರಿಪರಿದೆೇಶದ 
ಗುಂಟೊರಿನಲಲೆ ನಡೆದ 
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 

ಬಾಕ್ಸ್ಂಗ್ ಸ್ಪಧೆಮಾಯಲಲೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ ಪರಿಥಮ ಸಾಥೆನ ಪಡೆದು, 
ರಾರ್ಟ್ಮಟ್ಟಕೆಕೆ ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದಿರೆ. ಪೂಣಿಮಾರಾ, ಜಿಗಳಿ ಗಾರಿ.ಪಂ. ರಾಜಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿರಿೇಮತ್ ಲತಾ ಕೆ.ಎಸ್. ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಪ್ತ್ರಿ.

ರಾಷಟರಿಮಟಟಕೆ್ಕ ಪೂಣಿನಾಮಾ ಆಯ್್ಕ

ತಕ್ಷಣ ಬೆೇಕಾಗಿದಾದೆರೆ
ರೆಸೆೊ್ಟೇರೆಂಟ್ ನಲಲೆ ಕೆಲಸ ರಾಡಲು 

ಉತಾಸ್ಹಿ ಯುವತ್ಯರು ರಾ್ಯನೆೇಜರ್  
ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಹಾಗೊ ದೆೊೇಸೆ ಭಟ್ಟರು 

ಬೆೇಕಾಗಿದಾದಿರೆ. 
ಆಕರಮಾಕ ವೆೇತನ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 
95354 37451
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ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.29- ಮುಂಬರುವ 
2023ರಲಲೆ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುನಾವಣೆಗೆ  ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರೆೇ 
ಸ್ಪಧಿಮಾಸಬೆೇಕು. ಮತ್ತವರೆೇ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್್ಷಣ 
ಕೆ್ಷೇತರಿದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೆೇಕೆಂದು 
ನಗರದ 11ನೆೇ ವಾಡ್ಮಾ ನ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಮುಖಂ 
ಡರು ಮತು್ತ ಕಾಯಮಾಕತಮಾರು ಆಗರಿಹಿಸ್ದಾದಿರೆ.

11ನೆೇ ವಾಡ್ಮಾ ನಲಲೆ ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಯ 
ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನೆ 
ಮತು್ತ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಡಿ ವಿವಿಧ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದ 
ನಂತರ ಆಯೇಜಿಸ್ದದಿ ಕಾಯಮಾಕರಿಮದಲಲೆ ಈ 
ಒಕೆೊಕೆರಲನ ಆಗರಿಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.

ಬಾಲೆಕ್ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯೊಬ್ 
ಪೆೈಲಾ್ವನ್ ರಾತನಾಡಿ, ಎಸೆಸ್ಸ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಥದಲಲೆ ಕೆೊಂಡೆೊಯು್ಯವುದರ 
ಜೆೊತೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲಲೆ ಶಾಂತ್ 
ನೆಲೆಸಲು ಕಾರಣಕತಮಾರಾಗಿದಾದಿರೆ  ಎಂದರು.

ಇದಕೆಕೆ ಧ್ವನಿಗೊಡಿಸ್ ಪಾಲಕೆ ಸದಸ್ಯ 

ಸೆೈಯದ್ ಚಾಲಮಾ, ಎಸೆಸ್ಸ್ ಅವರು 90 ವರಮಾ 
ಪೂರೆೈಸ್ದರೊ ಸಹ ಅವರು ಜನಸಾರಾನ್ಯರ 
ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತ್ಸುವುದಲಲೆದೆೇ ಕೆಲಸ ರಾಡುವ ರಿೇತ್ 

18 ವರಮಾ ಯುವಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚುನದು. ಅವರೆೇ 
ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲ ಎಂದರು.

ಸರಾರಂಭದಲಲೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ದದಿ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ 

ಮುಖಂಡರು, ಕಾಯಮಾಕತಮಾರು ಮತು್ತ ನಾಗರಿ 
ಕರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಜಯಘೆೊೇರ 
ಹಾಕುವ ಮೊಲಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದರು. 

ನಂತರ ರಾತನಾಡಿದ ಎಸೆಸ್ಸ್ ಕಳೆದ 35 
ವರಮಾಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನುನು ಬೆಂಬಲಸುತ್್ತರುವ ಈ 
ಭಾಗದ ಜನರು ಎಂದಿಗೊ ಸಹ ಆಸೆ - 
ಆಮಿರಗಳಿಗೆ ಬಲ ಆಗಿಲಲೆ. ಅವರ ವಿಶಾ್ವಸಕೆಕೆ 
ತಕಕೆಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಕೆಲಸ ರಾಡುತ್್ತದುದಿ, 
ಮುಂದೆಯೊ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೆೇ ರಿೇತ್ 
ಇರಲ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ದರು.

ಈ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಸಥೆಳಿೇಯ 
ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ  ಶಿರಿೇಮತ್ ರುದರಿಮ್ಮ, 
ಫೆೈರೆೊೇಜ್ ಪಟೆೇಲ್, ಕೆ.ಆರ್.ಗಂಗರಾಜ್, 
ವಾಸ್ೇಂ ಚಾಲಮಾ, ಮುನಾನು, ಬಾರಿ, ಜಿಲಾನ್, 
ರಹಮತ್, ಆರಿೇಫ್ ಪೆೈಲಾ್ವನ್, ಸ್ದಿದಿೇಕ್, 
ಅಕ್ಬರ್, ದುಗೆಗೆೇಶಿ, ವಿರೆೇಶ್, ವಜರಿಸಾ್ವಮಿ, 
ಸೊಯಮಾಪರಿಕಾಶ್, ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಮಾಪಾಲಕ 
ಅಭಿಯಂತರ ನರೆೇಂದರಿಬಾಬು, ಸಾ್ಮಟ್ಮಾ ಸ್ಟಿ 
ನಿದೆೇಮಾಶಕ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್್ತತರರಿದದಿರು. 

11ರೆೇ ವಾಡ್ನಾ ನಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಸೆಸಿಸ್ ಚಾಲರೆ

ಹೃದಯಪೂವ್ಗಕಸಾ್ವರತ

ಆದಿಜಾೆಂಬವ ಸೆಂಘ (ರಿ.) ದಾವಣಗೆರೆೆ ಮತು್ತ 
ಗಾೆಂಧನರರದ 1ರೆೇ ವಾಡ್ನಾ  ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್  ಕಾಯನಾಕತನಾರ 

ಬೆೇಡಿಕೆರಳಾದ ಗಾೆಂಧನರರದ 2,3 ಮತು್ತ 5ರೆೇ 
ಕಾ್ರಸ್ ರಳಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರೆಂಡಿ ನಿಮಾನಾಣಕೆ್ಕ ಶಾಸಕರಾದ 

ಡಾ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶೆಂಕರಪ್ಪನವರ ಆದೆೇಶದ 
ಮೆೇರೆಗೆ ನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ 

ಶ್�ವಿಶ್ವನಾಥಮುದಜ್ಜಿಅವರು 
ಕಾಯಾನಾದೆೇಶ ನಿೇಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 

ಇೆಂದು ದಿ. 30ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯ  
ರುದದೆಲ್ ಪೂಜೆಗೆ ಆರಮಸುತ್್ತರುವ 

ಸನಾಮಾನ್ಯ ಡಾ. ಶಾಮನೊರು 
ಶವಶಾಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿರೂ 

ಮತು್ತ 1ರೆೇ ವಾಡ್ನಾ  ನರರ ಪಾಲ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 

ಶ್ರರೀ ಜ್.ಡಿ. ಪ್ರಕಾಶ್  ಅವರಿರೂ 
ಹಾರೂ ವಾಡಿನಾನ ಸಮಸ್ತ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ 

ಮುಖೆಂಡರಿರೂ, ಕಾಯನಾಕತನಾರುರಳಿರೂ 

ಹೃತೂ್ಪವನಾಕ ಸಾ್ವರತ... ಸುಸಾ್ವರತ....

ಟಿ.ರಮ�ಶ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆದಿಜಾೆಂಬವ ಸೆಂಘ (ರಿ.) ದಾವಣಗೆರೆ ನರರ ಘಟಕ

ಹಾರೂ ಕಾೆಂಗೆ್ರಸ್ ಮುಖೆಂಡರು, ಗಾೆಂಧನರರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.29- ಖಾನಾಪ್ರ ಶಾಸಕರಾದ ಶಿರಿೇಮತ್ ಅಂಜಲ 
ನಿಂಬಾಳಕೆರ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ 
ನಿವಾಸಕೆಕೆ ಇಂದು ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದದಿರು.

ಭಾರತ್ ಜೆೊೇಡೆೊೇ ಯಾತೆರಿ ನಾಳೆ ಕನಾಮಾಟಕಕೆಕೆ ಆಗಮಿಸುವ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲಲೆ ಅಕೆೊ್ಟೇಬರ್ 6 ರಂದು ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ನಾಯಕ್ ಪಿರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲದುದಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆಯಿಂದ ಹೆಚಿಚುನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಲೆ 
ಮಹಿಳೆಯರನುನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಎಸೆಸ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ರಾಡಿದರು.

ಈ ವೆೇಳೆ ರಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಮನೊರು ಮಲಲೆಕಾಜುಮಾನ್ ಮತು್ತ ಅವರ 
ಪತ್ನು ಶಿರಿೇಮತ್ ಪರಿಭಾ ಮಲಲೆಕಾಜುಮಾನ್ ಬಾಗಿನ ನಿೇಡಿ ಅಂಜಲ ನಿಂಬಾಳಕೆರ್ 
ಅವರನುನು ಗೌರವಿಸ್ದರು. ಜಿಲಾಲೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಅಧ್ಯಕೆ್ಷ ಅನಿತಾಬಾಯಿ 
ರಾಲತೆೇಶ್, ಸಾರಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕಾಯಮಾದಶಿಮಾ ಆಶಾರಾಣಿ ಮುರುಳಿ, 
ಜಿಲಾಲೆ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಪರಿಧಾನ ಕಾಯಮಾದಶಿಮಾ ದಿನೆೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟಿ್ಟ, ಪಾಲಕೆ ವಿಪಕ್ಷ 
ನಾಯಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸದಸ್ಯ ಎ.ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್್ತತರರಿದದಿರು.

ಎಸೆಸಿಸ್ ನಿವಾಸಕೆ್ಕ ಶಾಸಕಿ 
ಅೆಂಜಲ್ ನಿೆಂಬಾಳ್ಕರ್ ಭೆೇಟಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, 29- ಸಾವಮಾಜನಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿ 
ಮಹೆೊೇ ತಸ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲಲೆಂದು ಮಹಿಳಾ ಬೆೈಕ್ 
ರಾ�ಲ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹರಳೆಣೆ್ಣ ಕೆೊಟರಿಬಸಪ್ಪ ವೃತ್ತದಿಂದ 
ಆರಂಭವಾದ ರಾ�ಲಗೆ  ಪೌರ ಕಾಮಿಮಾಕರು ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದುದಿ 
ವಿಶೆೇರ.  ಪರಿಮುಖ ರಸೆ್ತಗಳಲಲೆ ಸಂಚರಿಸ್, ಬೇರಲಂಗೆೇಶ್ವರ 
ದೆೇವಸಾಥೆನದ ಆವರಣದಲಲೆ ಸರಾರೆೊೇಪಗೆೊಂಡಿತು. 
ಹೆಚ್.ಸ್. ಜಯಮ್ಮ, ಶೆೊೇಭಾ ಕೆೊಟೆರಿೇಶ, ರಾಧಾ, ರೊಪಶಿರಿೇ, 

ಶಾ್ಯಮಲಾ, ಸರೆೊೇಜಮ್ಮ ದಿೇಕ್್ಷತ್, ಭಾಗ್ಯ ಪಿಸಾಳೆ, ಪ್ಷಾ್ಪ 
ವಾಲ, ರೆೇಖಾ, ಸಹನಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶುಭಾ ಐನಹಳಿಳು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ನೊರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ದಿ್ವಚಕರಿ 
ವಾಹನಗಳೆೊಂದಿಗೆ ರಾ�ಲಯಲಲೆ ಪಾಲೆೊಗೆಂಡಿದದಿರು. 
ರಾಜನಹಳಿಳು ಶಿವಕುರಾರ, ಸತ್ೇಶ ಪೂಜಾರಿ, 
ಗೆೊೇಪಾಲರಾವ್ ಸಾವಂತ್, ವಿನಾಯಕ ರಾನಡೆ, ಭರತ್, 
ಹರಿೇಶ ಮತ್್ತತರರು ಹಾಜರಿದದಿರು.

ವಿಜಯದಶಮ: ಮಹಿಳಾ ಬೆೈಕ್ ರಾ್ಯಲ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 29 - ಕೆೇರಳ ಮೊಲದ ವ್ಯಕ್್ತಗೆ 

ನಕಲ ಬಂಗಾರ ನಿೇಡಿ ವಂಚಿಸ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ಗಿರಿೇಶ್ ಎಂಬಾತನನುನು ಪಲೇಸರು ಬಂಧಿಸ್ದುದಿ, 
ಆತನಿಂದ 22 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳನುನು 
ವಶಪಡಿಸ್ಕೆೊಂಡಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ಜಿಲಾಲೆ ಪಲೇಸ್ 
ವರಿಷಾಠಾಧಿಕಾರಿ ಸ್.ಬ. ರಿರ್ಯಂತ್ ತ್ಳಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊೇಷಠಾಯಲಲೆ ರಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 
ಕೆೇರಳದ ಮುರಳಿೇಧರ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ನಿಧಿ 
ಬಂಗಾರ ನಿೇಡುವ ನೆಪದಲಲೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕರೆಸ 
ಲಾಗಿತು್ತ. ಅವರಿಗೆ ನಕಲ ಬಂಗಾರ ನಿೇಡಿ 30 ಲಕ್ಷ 
ರೊ. ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಲಾಗಿತು್ತ ಎಂದು ಹೆೇಳಿ 
ದರು. 6-7 ತ್ಂಗಳಾದರೊ ಪರಿಕರಣ ಬಗೆಹರಿದಿರಲ 
ಲಲೆ. ಡಿಎಸ್ ಆರ್ ಬ ಘಟಕದ ಪಲೇಸ್ ಉಪಾಧಿೇಕ್ಷಕ 
ಬ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲಲೆ ತಂಡ 
ರಚಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಈ ತಂಡ ಆರೆೊೇಪಿ ಗಿರಿೇಶ್ 
ಎಂಬಾತನನುನು ಬಂಧಿಸ್ 22 ಲಕ್ಷ ರೊ. ವಶಪಡಿಸ್ 
ಕೆೊಂಡಿದೆ. ಇನೆೊನುೇವಮಾ ಆರೆೊೇಪಿ ಕೆೇರಳದಲಲೆ ತಲೆ 
ಮರೆಸ್ಕೆೊಂಡಿದುದಿ, ಆತನ ಶೆೊೇಧ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು. ಆರೆೊೇಪಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಮೊಲತಃ 
ತರಿೇಕೆರೆಯವನು. ಈತ ಹಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಲೆದದಿ. 
ಈತ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರುವುದನುನು ಪತೆ್ತ ರಾಡಿ ವಶಕೆಕೆ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್್ಪ ತ್ಳಿಸ್ದರು.
ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ ಸ್ಕ್ಕೆದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿ 

ವಂಚಿಸುವ ತಂಡವೆೇ ಇಂತಹ ಪರಿಕರಣಗಳಲಲೆ ಭಾಗಿ 
ಯಾಗಿದೆ. ಆಂಧರಿಪರಿದೆೇಶದ ಹಲವರು ವಂಚನೆಗೆ 
ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗೆಗೆಯೊ ತನಿಖೆ 
ನಡೆಸಲಾಗುತ್್ತದೆ ಎಂದವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತರಿದುಗಮಾ ಹಾಗೊ ವಿಜಯಪ್ರ 
ಜಿಲೆಲೆಯವರನುನು ಮೊದಲು ಈ ತಂಡ ವಂಚಿಸುತ್್ತತು್ತ. 
ಈಗ ಇಲಲೆನ ಜನ ಎಚಚುರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್್ತರುವುದರಿಂದ, 
ಹೆೊರ ರಾಜ್ಯದವರನುನು ಮಧ್ಯವತ್ಮಾಗಳ ಮೊಲಕ 
ಸಂಪಕ್ಮಾಸ್ ಅವರನುನು ತಮ್ಮ ಭಾಗಕೆಕೆ ಕರೆಸ್ಕೆೊಂಡು 
ವಂಚಿಸುತ್್ತದಾದಿರೆ ಎಂದವರು ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಡಿಸ್ಆರ್ ಬ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬ.ಎಸ್. 
ಬಸವರಾಜ್, ಸ್ಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಕೆ.ಸ್. ಮಜಿೇದ್ , 
ಕೆ.ಟಿ. ಆಂಜನೆೇಯ ಡಿ. ರಾಘವೆೇಂದರಿ, ಯು. 
ರಾರುತ್, ಪಿ.ಸುರೆೇಶ್, ಜೆ.ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಟರಾಜ್, 
ಇ.ಬ. ಅಶೆೊೇಕ, ಆರ್. ರಮೆೇಶ್ ನಾಯ್ಕೆ, ಸ್.
ಎಸ್. ಬಾಲರಾಜ್, ಸ್. ಮಲಲೆಕಾಜುಮಾನ್ ಹಾಗೊ ಕೆ. 
ರಂಗಪ್ಪ ಅವರ ತಂಡ ಆರೆೊೇಪಿ ಪತೆ್ತ ರಾಡಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೆೊೇಷಠಾಯಲಲೆ ಹೆಚುಚುವರಿ ಪಲೇಸ್ 
ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಆರ್.ಬ. ಬಸರಗಿ ಉಪಸ್ಥೆತರಿದದಿರು.

ನಕಲ್ ಬೆಂಗಾರ ವೆಂಚರೆ ಆರೊೇಪಿ ಬೆಂಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 29- ತಾಲೊಲೆಕ್ನ ಕಡೆಲೆೇಬಾಳು ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯತ್ 
ನೊತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ್ವಣಮಾಜ ಅಂಜಿಬಾಬು ಅವರು ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದಿರೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷ ನಿದೆೇಮಾಶಕ ಡಿ.ಎಂ. ಶಿರಿೇಧರಮೊತ್ಮಾ 
ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದಿರು. ಈ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಕಾಂಗೆರಿಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ 
ಮುದೆೇಗೌಡುರಿ ಗಿರಿೇಶ್, ಬೆೇತೊರು ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಮೆೇಕಾ ಮುರುಳಿಕೃರ್ಣ, ಬ.ಕೆ. 
ಪರಶುರಾಮ್ ರಾಗಾನಹಳಿಳು, ಕೆ.ಜಿ. ಶಾಂತರಾಜ್, ಟಿ. ಅಂಜಿಬಾಬು 
ಉಪಸ್ಥೆತರಿದುದಿ ನೊತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನುನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ದರು.

ಕಡೆಲೆೇಬಾಳು ಗಾ್ರ.ಪೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ  
ಸ್ವಣನಾಜ ಅೆಂಜಿಬಾಬು ಆಯ್್ಕ

ಹರಪನಹಳಿಳು, ಸೆ. 29- ತಾಲೊಲೆಕ್ನ ಹಲವಾಗಲು, 
ಗಭಮಾಗುಡಿ, ನಿಟೊ್ಟರು ಗಾರಿಮಗಳಲಲೆ ಸುರಾರು  2000  
ಎಕರೆ ಪರಿದೆೇಶಗಳಿಗೆ ನಿೇರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಉದೆದಿೇಶದಿಂದ ಶಿೇಘರಿವೆೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾರಿರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ. ಕರುಣಾಕರ 
ರೆಡಿಡಿ ಹೆೇಳಿದರು.

ತಾಲೊಲೆಕ್ನ ನಿಟೊ್ಟರು ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ 
ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲಲೆ `ಶಾಸಕರ ನಡೆ ಹಳಿಳು ಕಡೆ' ಕಾಯಮಾಕರಿಮದಲಲೆ 
ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ಹಾಗೊ ವಿವಿಧ ಗಾರಿಮಗಳಲಲೆ ಜಲ 
ಜಿೇವನ ಮಿರನ್ ನಡಿ ಹಾಗೊ ಹಲುವಾಗಲು ಗಾರಿಮದಲಲೆ 
2 ಕೆೊೇಟಿ ಹಣದಲಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರಾಮಾಣ, 
ಮಲಲೆಜಜಿನ ಕಟಿ್ಟ ರಸೆ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2 ಕೆೊೇಟಿ 20 
ಲಕ್ಷದಲಲೆ ಭೊಮಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೊ ವಿವಿಧ ರಸೆ್ತಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿ ನಂತರ ಸುದಿದಿಗಾರರೆೊಂದಿಗೆ 
ರಾತನಾಡಿದರು.

ಗಭಮಾಗುಡಿ ಏತ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನೆಗೆ 
ಸಕಾಮಾರದಿಂದ 6 ಕೆೊೇಟಿ ಮಂಜೊರಾಗಿದುದಿ, ಶಿೇಘರಿದಲೆಲೆೇ 
ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಮತು್ತ ನಿಟೊ್ಟರು 

ಗಾರಿಮದಲಲೆ 2 ಕೆೊೇಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, 
ಶಿೇಘರಿದಲೆಲೆೇ ಕಾರಾಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಲದಾದಿರೆ. 2 
ಹಾಗೊ 2.5 ವರಮಾಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಹಳೆೇ ಯಂತೆೊರಿೇಪಕ 
ರಣಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಗಳನುನು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರದ ಮಟ್ಟದಲಲೆ 
ಹರಾಜು ಪರಿಕ್ರಿಯ ಶುರುವಾಗಿದುದಿ, ವಿದು್ಯತ್ ಸೌಲಭ್ಯ 
ದಿಂದ ಹೆೊಸ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳನುನು ಕೊರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಈಗಾಗಲೆೇ ಹಲುವಾಗಲು ಗಾರಿಮದಲಲೆ ಬಸ್ 
ನಿಲಾದಿಣ ಉದಾಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಕಾಯಮಾ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹೆಚುಚುವರಿಯಾಗಿ 6 ಹೆೊಸಬಸ್ ಗಳನುನು ನಿೇಡಿದುದಿ, ಇನುನು 
ಮುಂದೆ ಹೆಚುಚು ಬಸ್ ಗಳನುನು ನಿೇಡುವ ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿ 
ದಾದಿರೆ. ತಾಲೊಲೆಕ್ನ ವಾಲ್ಮೇಕ್ ಭವನಗಳಿಗೆ 10 ಕೆೊೇಟಿ ಹಣ 
ನಿೇಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದಾದಿರೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 

ತಾಲೊಲೆಕು ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಸಕಾಮಾರದ ಯೇಜನೆಯಲಲೆ ನಿರಾಮಾಣವಾಗುತ್್ತ 

ರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿನ ಕೆೊರತೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಳಳು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಮರಳಿನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಾಂಡವವಾಡು 
ತ್್ತದುದಿ, ತಹಶಿೇಲಾದಿರ್ ಹಾಗೊ  ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಮಾ 
ಸುವಂತೆ ಸಥೆಳದಲೆಲೆೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತ್ಳಿಸ್ದರು.

ಈ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಹಲುವಾಗಲು ಗಾರಿ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಯರಬಾಳು ರುದರಿಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ದಾ್ಯಮಪ್ಪ, 
ರಂಗಜಿಜಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ. ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಕೆಂಗಳಿಳು 
ಪರಿಕಾಶ್, ಮುತ್್ತಗಿ ರೆೇವಣಸ್ದದಿಪ್ಪ, ಕಲೆಲೆೇರ ಬಸವರಾಜ್, 
ಗುತ್್ತಗೆದಾರರಾದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೊ ಅಭಿಯಂತರು 
ಗಳಾದ ಪರಿಕಾಶ್ ನಾಯಕೆ, ಅಶೆೊೇಕ್. ಸ್ದದಿರಾಜು ತಹ 
ಶಿೇಲಾದಿರ್ ಶಿವಕುರಾರ್  ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದದಿರು.

ಹಲವಾರಲು, ರಭನಾರುಡಿ, ನಿಟೂಟರು ನಿೇರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕೆ್ಕ ಟೆೆಂಡರ್
ಹರಪನಹಳಿಳ ಶಾಸಕ  
ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರೆಡಿಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.29- ಕೆೇಂದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಆಯೇಜಿಸ್ದದಿ ಸಾ್ಮಟ್ಮಾ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾ್ಯಕಥಾನ್ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪಧೆಮಾಯನುನು ಎ.ಐ.ಸ್.ಟಿ.ಇ ಸಹಯೇಗದಲಲೆ 
ಮಧ್ಯಪರಿದೆೇಶದ ಇಂದೆೊೇರ್ ನ ಸೆೇಜ್ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದಲಲೆ ನಿರಂತರ 36 ಗಂಟೆ ಕೆೊೇಡಿಂಗ್ 
ಪರಿೇಗಾರಿಮಿಂಗ್ ಸ್ಪಧೆಮಾಯು  ರಾರ್ಟ್ಮಟ್ಟದಲಲೆ ಈಚೆಗೆೆ 
ನಡೆಯಿತು. 

ಈ ಸ್ಪಧೆಮಾಗೆ ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ಕಾಲೆೇಜಿನ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳಾದ ರಿಷಕೆೇತು ಚಂದ್, 
ಸೆೊೇಹನ್ ಎಸ್.ಪಿ, ಆಕಾಶ್ ಎಸ್.ಶಿಂಧೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ 
ಸುಫಿಯಾನ್, ಶಿರಿೇಲಕ್್ಷ್ಮ ಪಿ.ಶೆಟ್ಟರ್, ಎನ್.ಭೊಮಿಕಾ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳನೆೊನುಳಗೆೊಂಡ ತಂಡ ಎನ್.ರಂಜಿತ್ 

ಅವರ ರಾಗಮಾದಶಮಾನದಲಲೆ ಪರಿಹಾರವನುನು 
ಪರಿಸು್ತತಪಡಿಸ್, ಅಂತ್ಮ ಸುತ್್ತನಲಲೆ ಗೆದುದಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ 
ರೊ.  ಬಹುರಾನವನುನು ಪಡೆದು, ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ ಕ್ೇತ್ೇಮಾ 
ತಂದಿದಾದಿರೆ. 

ಈ ತಂಡವನುನು ಬಾಪೂಜಿ ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆಯ 
ಕಾಯಮಾದಶಿಮಾ ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಮತು್ತ 
ಜಂಟಿ ಕಾಯಮಾದಶಿಮಾ ಶಾಮನೊರು ಮಲಲೆಕಾಜುಮಾನ್ , 
ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪಾರಿಂಶುಪಾಲ ಡಾ|| ಹೆಚ್.ಬ. ಅರವಿಂದ್, 
ನಿದೆೇಮಾಶಕ ಪರಿ.ವೆೈ.ವೃರಭೆೇಂದರಿಪ್ಪ, ಡಾ|| ಪೂಣಿಮಾರಾ, 
ಡಾ|| ನಿಮಮಾಲ, ಡಾ|| ಸುನಿೇತಾ, ಡಾ|| ಪರಿದಿೇಪ್ ಮತು್ತ 
ಪಬಲೆಸ್ಟಿ ಡಿೇನ್ ಡಾ|| ದೆೇಸಾಯಿ ಮತ್್ತತರರು 
ಅಭಿನಂದಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ಬಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾಥಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.29- 
ಮಲಬಾರ್ ಗೆೊೇಲ್ಡಿ ಅಂಡ್  
ಡೆೈಮಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟಲ್ ಟರಿಸ್್ಟ  
ವತ್ಯಿಂದ ಜಿಲೆಲೆಯ ಸಕಾಮಾರಿ 
ಕಾಲೆೇಜುಗಳಲಲೆ  ಓದುತ್್ತರುವ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾನಿಯರಿಗೆ  8000 
ರಿಂದ 10000 ರೊ.ಗಳನುನು 
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಸ್.
ರಾಜಶೆೇಖರ್ ಪ್ಪ (ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೆೇರಿ) ಮತು್ತ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೆೊೇಲ್ಡಿ ಅಂಡ್  ಡೆೈಮಂಡ್ಸ್ 
ಮುಖ್ಯಸಥೆರಾದ ಬೆೇಸಲ್ ರಾಜನ್ ಮತು್ತ ಸಫಮಾಸ್ ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಆಯಕೆಯಾದ 209 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾನಿಯರಿಗೆ  ಸಾಕೆಲರ್ ಶಿೇಪ್  ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೆೊೇಲ್ಡಿ ಅಂಡ್  
ಡೆೈಮಂಡ್ ನ ಗಾರಿಹಕರು ಮತು್ತ ಸ್ಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದದಿರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.29- 
ಪದವಿ ಪೂವಮಾ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಇಲಾಖೆ ಆಶರಿಯದಲಲೆ 
ಜರುಗಿದ ಜಿಲಾಲೆಮಟ್ಟದ 
ಕ್ರಿೇಡಾಕೊಟದಲಲೆ ನಗರದ 
ಎಸ್.ಎಲ್ .ಪಿಯು ಕಾಲೆೇಜಿನ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕೆಕೆ 

ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದಿರೆ. ಕಬಡಿಡಿಯಲಲೆ ವಿ.ಪಿ.ವಿನಯ್, ಉದಯ್ ಆರ್.ಅಡಕ್, ಸುಖಸಾಗರ್ ಎಂ.ಚಿಮ್ಮಡ್ , 
ಮೊೇಹನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಜಿತೆೇಂದರಿ ನಾಯಕೆ ಮತು್ತ ಲಲತ್ ಸ್ಂಗ್.ಖೆೊೇ- ಖೆೊೇ ಪಂದ್ಯದಲಲೆ ಬ.ಕೆ. ಆಸ್ಫ್, 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಬಸವ ರಾಜ, ಪಿ.ಐ.ರವಿಕುರಾರ್, ಹಮಿೇದ್ ಪಾಷಾ, ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ಮತು್ತ ದಶಮಾನ್ ಹಾಗು 
ಕರಾಟೆ ಸ್ಪಧೆಮಾಯಲಲೆ ಸೆೈಯಿದ್ ಸಾಹಿಲ್   ವಿಜೆೇತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕೆಕೆ ಆಯಕೆಯಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ಸಂಸೆಥೆ 
ಕಾಯಮಾದಶಿಮಾ ಎಲ್.ಭರತ್ ಮತು್ತ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೆೊೇಮಶೆೇಖರ ಕ್ಚಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ಮಲೆೇಬೆನೊನುರು, ಸೆ. 
29- ಸಾಲಕಟೆ್ಟ ಗಾರಿಮದ 
ಸಕಾಮಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾರಿಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳು 
ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲಲೆ ನಡೆದ 
ಜಿಲಾಲೆಮಟ್ಟದ 14 
ವರಮಾದೆೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ್ಯರ 
ವಾಲಬಾಲ್ ಸ್ಪಧೆಮಾಯಲಲೆ 
ಪರಿಥಮ ಸಾಥೆನ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕೆಕೆ ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದಿರೆ. ಆಯಕೆಯಾದ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳನುನು 
ಎಸ್ ಡಿಎಂಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಂ. ಮಹೆೇಶ್ವರಯ್ಯ  ಅಭಿನಂದಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ಮಲಬಾರ್ ಗೊೇಲ್ಡಿ ಡೆೈಮೆಂಡ್ಸಿ ನಿೆಂದ ಸಾ್ಕಲರ್ ಶಿಪ್ 

ರಾಜ್ಯಮಟಟಕೆ್ಕ ನರರದ ಎಸ್.ಎಲ್ . ಪಿಯು ಕಾಲೆೇಜ್   

ಸಾಲಕಟೆಟ ಸಕಾನಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು ರಾಜ್ಯಮಟಟಕೆ್ಕ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 29- ನಗರದ ಗುರುಕುಲ ವಸತ್ ಶಾಲೆಯಲಲೆ ಜಿೇವ 
ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಕಾಯಮಾಕರಿಮ ನಿೇಡಿದ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಸಾರಾಜಿಕ ಸೆೇವಾ 
ಕಾಯಮಾಕತಮಾ ಹೆಲ್್ಪ ಲೆೈನ್ ಸುಭಾನ್ ಅವರನುನು ಸನಾ್ಮನಿಸ್, ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಗುರುಕುಲ ವಸತ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಅಬುದಿಲ್, 
ಸಂಯೇಜಕರಾದ ಎಂ.ಹೆಚ್. ಶೆ್ವೇತಾ, ಪಾರಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯ 
ಪಿ. ಸಂದಿೇಪ್, ಹಿರಿಯ ಪಾರಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರಾದ ಶಿರಿೇಮತ್ 
ರೆೇಖಾ ಪಾಟಿೇಲ್ ಹಾಗೊ ಪೌರಿಢಶಾಲಾ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರಾದ ಶಿರಿೇಮತ್ 
ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರತನು, ಪೂವಮಾ ಪಾರಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖೆೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯ ಡಿ.ಎಸ್. 
ಶಾಂತಲಾ ಹಾಗೊ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿರತ್್ತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓ. ಸುಭಾಶ್ ಉಪಸ್ಥೆತರಿದದಿರು.

ಹೆಲ್್ಪ ಲೆೈನ್ ಸುಭಾನ್ ಗೆ ಸರಾ್ಮನ

ಜಗಳೂರು, ಸೆ.29- ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಲೆಯ ಖಾನಾಪ್ರ 
ದಲಲೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆಫ್ ರಾ್ಯರಥಾನ್ (21 ಕ್.ಮಿೇ) 
ಸ್ಪಧೆಮಾ ಯಲಲೆ ಜಗಳೂರಿನ ಬಎಸ್ ಎಫ್ ನ ರಾಜಿ 
ಯೇಧ ಮಹ ಮದ್ ರಫಿ ಅವರು 35 ವರಮಾ ಮೆೇಲ್ಪಟ್ಟ 
ಪ್ರುರರ ವಿಭಾಗ ದಲಲೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ 4ನೆೇ ಸಾಥೆನವನುನು 
ಪಡೆದಿದಾದಿರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಿಲಾಲೆ ಪಾ್ಯರಾ ಮಿಲಟರಿ 
ಕೆ್ಷೇರಾಭಿವೃದಿಧಿ ಸಂಘವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ದೆ.

ಮಾ್ಯರಥಾನ್ : ರಫಿಗೆ 4ರೆೇ ಸಾಥಾನ 

ಜಗಳೂರು, ಸೆ.29- ಇಲಲೆನ ಸಕಾಮಾರಿ ಆಸ್ಪತೆರಿಯ ಪಕಕೆದ ಕೆ.ಎಂ. ಕಲಲೆಯ್ಯ 
ಮೆಮೊೇರಿಯಲ್ ಹೆಲ್್ತ ಸೆಂಟರ್ ನಲಲೆ ಶಿರಿೇಮತ್ ಕೆ.ಎಂ. ಗೌರಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 
ಅವರ 12ನೆೇ ವರಮಾದ ಪ್ಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಶಿಬರವು ನಾಡಿದುದಿ 
ದಿನಾಂಕ 1ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲದೆ. ರೆೊೇಟರಿ ಕಲೆಬ್ 
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್್ಷಣ ಇವರ ಸಹಯೇಗದಲಲೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಹಾಟ್ಮಾ 
ಸೆಂಟ ರ್ (ದಾವಣಗೆರೆ) ಇವರಿಂದ `ಉಚಿತ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ', ಬಸವೆೇಶ್ವರ 
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೇಜು ಆಸ್ಪತೆರಿ (ಚಿತರಿದುಗಮಾ) ಇವರಿಂದ ̀ ಉಚಿತ ಕಣಿ್ಣನ ತಪಾಸಣೆ', 
ಡಾ|| ನಿತ್ೇಶ್ ಕೆೊಟರಿಪ್ಪ (ಕ್ೇಲು-ಮೊಳೆ ತಜಞಾರು) ಇವರಿಂದ ಉಚಿತ ಮೊಳೆ 
ಸಾಂದರಿತೆಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬರ ಹಮಿ್ಮಕೆೊಳಳುಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಕೆಕೆ : 9036577528. 

ಜರಳೂರು : ರಾಳೆ ಉಚಿತ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ

ಮೆೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತಸಿವದಲ್ಲೆ 
ತರಳಬಾಳು ಜಾನಪದ ಸಿರಿ ತೆಂಡ

ಸ್ರಿಗೆರೆ, ಸೆ. 29- ವಿಶ್ವವಿಖಾ್ಯತ ಮೆೈಸೊರು ದಸರಾ ಉತಸ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ನಾದಬರಿಹ್ಮ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ವೆೇದಿಕೆಯಲಲೆ ಅಕೆೊ್ಟೇಬರ್ 2 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 
ಗಂಟೆಗೆ ತರಳಬಾಳು ಕಲಾ ಸಂಘ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನುನು 
ಪರಿದಶಿಮಾಸಲದೆ.

ನೆಲಮೊಲ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕರಗ, 
ಕೆೊೇಲಾಟ, ಜಡೆ ಕೆೊೇಲಾಟ, ಸೆೊೇಲಗರ ಕುಣಿತ, ಗಾಭಾಮಾ ನೃತ್ಯಗಳನುನು ಶಿರಿೇ 
ತರಳಬಾಳು ವಿದಾ್ಯಸಂಸೆಥೆಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳು 
ಪರಿದಶಿಮಾಸಲದಾದಿರೆ. ಶಾಮನೂರಿನ ಶಿ್ರೇ ಮೆಂರಳಗೌರಮ್ಮ 

ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ ಶಿ್ರೇ ದೆೇವಿಗೆ 
ಕೂಷಾ್ಮೆಂಡ ಅವತಾರ ಅಲೆಂಕಾರ

ಡಿಸಿಎೆಂ ಟೌನ್ ಶಿಪ್  
ವಾಸವಿ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲೆ 

ಉಮಾಮಹೆೇಶ್ವರಿ ಅಲೆಂಕಾರ

ಬಸವರಾಜಪೆೇಟೆಯಲ್ಲೆ 
ಇೆಂದು ಅನ್ನ ಸೆಂತಪನಾಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಸವರಾಜ 
ಪೆೇಟೆ ಶಿರಿೇ ದಂಡಿ ದುರುಗಮ್ಮ ರಾರಿ 
ಯಮ್ಮ ದೆೇವಸಾಥೆನದಲಲೆ ದಸರಾ 
ಮಹೆೊೇತಸ್ವದ ಪರಿಯುಕ್ತ ಇಂದು 
ಶಿರಿೇ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಅಭಿಷೆೇಕ 
ಹಾಗೊ ಮಧಾ್ಯಹನು 1 ಗಂಟೆಗೆ 
ಸಾವಮಾಜನಿಕರಿಗೆ ಅನನುಸಂತಪಮಾಣೆ 
ಕಾಯಮಾಕರಿಮ ನಡೆಯಲದೆ.
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ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 30, 20226

50 ಲಕ್ಷ ರೊ. ವೆಚ್ಚದ ಸಿಸಿ.ಚರಾಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ

ದಿನಾಂಕ30.9.2022ರಶನಿವಾರ,ಸಮಯ:ಮಧಾಯಾಹ್ನ3.30ರಂಟ�ಗ�

ಶ್�ಕ�.ಎಂ.ಸುರ��ಶ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ 

ನರರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾ್ರಧಕಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮಾರುತಿರಾವ್ಘಾಟ�ಗೆ,ಸದಸಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ,ಸದಸಯಾರು ಬಾತಿಚಂದಶ್��ಖರ್,ಸದಸಯಾರು ಗೌರಮ್ಮವಿ.ಪಾಟಿ�ಲ್,ಸದಸಯಾರು

ರುದದೆಲ್ ಪೂಜೆ ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಆರಮಸುತ್್ತರುವ 

ಮಾನ್ಯ ಸೆಂಸದರಾದ ಶಿ್ರೇ ಜಿ.ಎೆಂ. ಸಿದೆದೆೇಶ್ವರ ರವರಿಗೆ, 

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶಿ್ರೇ ಎಸ್ .ಎ ರವಿೇೆಂದ್ರರಾಥ್ ರವರಿಗೆ
ನರರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾ್ರಧಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 

ಶಿ್ರೇ ಕೆ.ಎೆಂ. ಸುರೆೇಶ್ ರವರಿಗೆ
ನರರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾ್ರಧಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 

ಶಿ್ರೇ ಯಶವೆಂತ್ ರಾವ್  ಜಾಧವ್  ರವರು

ಸೆೇರಿದೆಂತೆ ಸವನಾರಿರೂ ಸುಸಾ್ವರತ

6ರೆೇ ವಾಡ್ನಾ  ವಿಜಯನರರ ಬಡಾವಣೆ 1ರೆೇ ಮೆೇನ್ , 3ರೆೇ 
ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲೆ ಅೆಂದಾಜು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ ವೆಚ್ಚದ ಸಿಸಿ.ಚರೆಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಭಾರತ್ೇಯ ಜನತಾ ಪಾಟಿನಾ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಯನಾಕತನಾರು

ಇೆಂತ್ ದುಃಖತಪ್ತರು :   
ಪುತ್ರರು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪಾವನಾತಮ್ಮ, ಶಿ್ರೇ ಇ.ಎೆಂ. ಮರುಳಸಿದದೆಪ್ಪ 

 ಶಿ್ರೇಮತ್ ಮಮತ, ಶಿ್ರೇ ಇ.ಎೆಂ. ರೆೇವಣಸಿದದೆಪ್ಪ, ಸಿವಿಲ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್  

ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಕುೆಂತಲ, ಶಿ್ರೇ ಇಟಗಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಕಾಯನಾದಶಿನಾ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು ಸಾಧು ವಿೇರಶೆೈವ ಸಮಾಜ  

ಡಾ|| ಪೂಣಿನಾಮಾ, ಡಾ|| ಇ.ಎೆಂ. ಸುರೆೇೆಂದ್ರ, ಎೆಂ.ಡಿ.,ಸುರಕಾ್ಷ ಹೆಲ್್ತ  ಕೆೇರ್, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಪುತ್್ರಯರು : ಶಿ್ರೇಮತ್ ಶಾರದಮ್ಮ, ಶಿ್ರೇ ನಿಟುಟವಳಿಳ ರೆೇವಣಸಿದದೆಪ್ಪ, ಬೆಳೂಳಡಿ.   ಶಿ್ರೇಮತ್ ವಿರೊೇದ, ಶಿ್ರೇ ಭರಮಪ್ಪ, ಕಾಡಜಿಜಿ  

ಮತು್ತ ಅಳಿಯೆಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಇಟಗಿ ವೆಂಶಸಥಾರು, ನಿಟೂಟರು ಗಾ್ರಮಸಥಾರು ಹಾರೂ ಬೆಂಧು-ಮತ್ರರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು ನಿಟೂಟರು ಗಾ್ರಮದ ವಾಸಿ 

ಲ್ೆಂ|| ಶರಣ ಇಟಗಿ ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಮಕ್ಕಳಾದ 
ಶಿ್ರೇಮತ್ ಪಾವನಾತಮ್ಮ, ಶಿ್ರೇ ಇ.ಎೆಂ. ಮರುಳಸಿದದೆಪ್ಪ ಮತು್ತ 

ಸಹೊೇದರರು 
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.

ದಿರಾೆಂಕ : 14.08.2022ರೆೇ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್್ರ 7.30 ರೆಂಟೆಗೆ 
ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತೊೇಶಿ್ರೇಯವರಾದ

ಲಿಂII ಶರಣೆ ಇಟಗಿ 
ಬಸಮ್ಮನವರು

ಇವರು ಶಿವಾಧೇನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾೆಂತ್ಗಾಗಿ 

ಕ�ೈಲಾಸಶವರಣಾರಾಧನ�ಮತು್ತ
ಸವ್ಗಶರಣಸಮ್ಮ�ಳನವನು್ನ
ಪರಮಪೂಜಯಾಶ್�ಡಾIIಶವಮೋತಿ್ಗ
ಶವಾಚಾಯ್ಗಮಹಾಸಾ್ವಮಿರಳು

ಶಿ್ರೇ ತರಳಬಾಳು ಜರದು್ಗರು ಬೃಹನ್ಮಠ, ಸಿರಿಗೆರೆ, 
ಇವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಲ್ಲೆ 

ದಿರಾೆಂಕ: 30.09.2022ರೆೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.00 ರೆಂಟೆಗ ೆ

ಹರಿಹರ ತಾ|| ನಿಟೂಟರು ಗಾ್ರಮದ ಮೃತರ ಸ್ವರೃಹದಲ್ಲೆ 
ರೆರವೆೇರಿಸಲು  ರುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿರುವುದರಿೆಂದ 

ತಾವುರಳು ಆರಮಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಚಿರಶಾೆಂತ್ 
ಕೊೇರಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್. 

ಶರಣ ಸಮೆ್ಮೇಳನ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ :   ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ :  ಶರಣಅಮರಾವತಿಮಹದ��ವಪ್ಪಗೌಡು್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು ಸಾಧು ವಿೇರಶೆೈವ ಸಮಾಜ

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ರಳು : ಶರಣಡಾ.ಶಾಮನೋರುಶವಶಂಕರಪ್ಪನವರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಹಾಲ್ ಶಾಸಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕಿ್ಷಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರ

ಶರಣಎಸ್.ಎ.ರವಿ�ಂದ್ನಾಥ್ರವರು, ಮಾಚಿ ಸಚಿವರು, ಹಾಲ್ ಶಾಸಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಷೇತ್ರ.

ಶರಣಜ್.ಎಂ.ಸಿದ�ದ�ಶ್ವರ್ರವರು,ಮಾಜಿ ಕೆೇೆಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಹಾಲ್ ಲೊೇಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ದಾವಣಗೆರೆ  

ಶರಣಬಿ.ಪಿ.ಹರಿ�ಶ್ರವರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಹರಿಹರ.

ವಿಶೆೇಷ ಉಪರಾ್ಯಸ :  ಶರಣಪ್್||ಬಿ.ಎಂ.ಶವಮೋತಿ್ಗರವರು, ವಿಶಾ್ರೆಂತ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಶರಣಡಾ.ಟಿ.ಎನ್.ದ��ವರಾಜ್ರವರು, ಹಿರಿಯ ವಿಜಾಞಾನಿರಳು ಹಾರೂ ಮುಖ್ಯಸಥಾರು, ಐಸಿಎಆರ್-ತರಳಬಾಳು ಕೃರ್ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೇೆಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶರಣಎಂ.ಜ್.ಬಸವನಗೌಡರವರುತೊೇಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜಾಞಾನಿರಳು, ಐಸಿಎಆರ್-ತರಳಬಾಳು ಕೃರ್ ವಿಜಾಞಾನ ಕೆೇೆಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪಾ್ರಸಾ್ತವಿಕ ನುಡಿ  : ಶರಣಇಟಗಿಶವಣ್ಣಕಾಯನಾದಶಿನಾ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು ಸಾಧು ವಿೇರಶೆೈವ ಸಮಾಜ

ಕ�ೈಲಾಸಶವರಣಾರಾಧನ�ಮತು್ತಸವ್ಗಶರಣಸಮ್ಮ�ಳನದಆಹಾ್ವನ

|| ಶಿ್ರೇ ಮರುಳಸಿದೆದೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಶವ

ಲಿಂIIಶರಣ�ಇಟಗಿಬಸಮ್ಮನವರು
(ಲ್ೆಂ|| ಇಟಗಿ ಮಹೆೇಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಧಮನಾಪತ್್ನ) ನಿಟೂಟರು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲೆಕು 

ಲ್ೆಂಗೆೈಕ್ಯ : 14.08.2022

ವಿ.ಸೂ:  ಆಹಾ್ವನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೇ ಇದದೆವರು ಇದರೆ್ನೇ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಆಹಾ್ವನವೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರಮಸಬೆೇಕಾಗಿ ವಿನೆಂತ್

ನವರಾತ್್ರ : ನರರದಲ್ಲೆ ಇೆಂದು ಅನ್ನ ಸೆಂತಪನಾಣೆ
ಶರನನುವರಾತ್ರಿ ಪರಿಯುಕ್ತ 4ನೆೇ ವರಮಾದ ಅನನು ಸಂತಪಮಾಣೆ ಕಾಯಮಾಕರಿಮವನುನು 

ರಿಂಗ್ ರೆೊೇಡ್ ಸೆನುೇಹ ಬಳಗದ ವತ್ಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ ̀ ಬ' ಬಾಲೆಕ್ ನಲಲೆ 
ಇಂದು ಮಧಾ್ಯಹನು 12.30ಕೆಕೆ ಏಪಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

2 ರೆಂದು ವಧೆ, ಮಾೆಂಸ ಮಾರಾಟ ನಿಷೆೇಧ
ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ.29- ಅಕೆೊ್ಟೇಬರ್ 2 ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತ್ಯ 

ಪರಿಯುಕ್ತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಯ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲಲೆ ಪಾರಿಣಿ ವಧೆ, ಪಾರಿಣಿ ರಾಂಸ, 
ಹಾಗೊ ಮಿೇನಿನ ರಾಂಸ ರಾರಾಟವನುನು ನಿಷೆೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಷೆೇಧವನುನು 
ಉಲಲೆಂಘಿಸ್ದದಿಲಲೆ ಕಾನೊನು ಕರಿಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಲಕೆ ಆಯುಕ್ತ 
ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುದದಿಜಿಜಿ ಎಚಚುರಿಸ್ದಾದಿರೆ.

ರಾಳೆ ಚುರಾವಣಾ ಬಾೆಂಡ್ ರಳ ಬಿಡುರಡೆ
ನವದೆಹಲ, ಸೆ. 29 – ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೊ ಹಿರಾಚಲ ಪರಿದೆೇಶಗಳ 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಿೇಪಿಸುತ್್ತರುವಂತೆಯೇ, ಕೆೇಂದರಿ ಸಕಾಮಾರ 22ನೆೇ 
ಸುತ್್ತನ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತ್ ನಿೇಡಿದೆ. ಅಕೆೊ್ಟೇಬರ್ 1ರಿಂದ 
ಬಾಂಡ್ ಗಳು ರಾರಾಟವಾಗಲವೆ.

ರಾಜಕ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುವ ದೆೇಣಿಗೆಯಲಲೆ ಪಾರದಶಮಾಕತೆ ತರುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಗಳನುನು ಬಡುಗಡೆ ರಾಡಲಾಗುತ್್ತದೆ.

ಎಸ್.ಬ.ಐ. 22ನೆೇ ಸುತ್್ತನ ಬಾಂಡ್ ಗಳನುನು ತನನು 29 ಶಾಖೆಗಳ ಮೊಲಕ 
ಅಕೆೊ್ಟೇಬರ್ 1ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ರಾರಾಟ ರಾಡಲದೆ ಎಂದು ಕೆೇಂದರಿ ಹಣಕಾಸು 
ಸಚಿವಾಲಯ ತ್ಳಿಸ್ದೆ.

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯರಳ ಬಡಿಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ
ನವದೆಹಲ, ಸೆ. 29 – ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯದ ಕೆಲ ಸಣ್ಣ 

ಉಳಿತಾಯ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುವ ಬಡಿಡಿ ದರಗಳನುನು ಕೆೇಂದರಿ ಸಕಾಮಾರ ಹೆಚಿಚುಸ್ದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಹಾಗೊ ಎನ್.ಎಸ್.ಸ್.ಗಳ ಬಡಿಡಿ ದರವನುನು ಯಥಾಸ್ಥೆತ್ಯಲಲೆ 

ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ಐದು ಉಳಿತಾಯ ಯೇಜನೆಗಳ 
ಬಡಿಡಿಯನುನು 30 ಮೊಲಕ ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚಿಚುಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಒಂಭತು್ತ ಚತುಥಮಾಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯಗಳ ಬಡಿಡಿ ದರವನುನು 
ಯಥಾಸ್ಥೆತ್ಯಲಲೆ ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲಾಗಿತು್ತ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆ. 29 - ತಾಲೊಲೆಕ್ನ ಕುಕುಕೆವಾಡದ ದಾವಣಗೆರೆ 
ರುಗರ್  ಕಂಪನಿಯ 2022-23ನೆೇ ಸಾಲನ ಕಬು್ಬ ಅರಿಯುವಿಕೆಗೆ 
ಶಾಸಕ ಶಾಮನೊರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ, 

ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕ ನಿದೆೇಮಾಶಕ ಎಸ್.
ಎಸ್. ಗಣೆೇಶ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಚಿ|| 
ಸುವಿೇರ್ ಎ. ಶಾಮನೊರು ಅವರು 
ಕಾ್ಯರಿಯರ್ ಗೆ ಕಬು್ಬ ಹಾಕುವ ಮೊಲಕ 
ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರು.

ಕಂಪನಿಯ ನಿವಾಮಾಹಕ ನಿದೆೇಮಾಶಕ ಅಭಿಜಿತ್ ಜಿ. 
ಶಾಮನೊರು, ಶಿರಿೇಮತ್ ಸಾ್ವತ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರುಗಳು ಗಣಪತ್, 
ಸರಸ್ವತ್, ಶಿರಿೇ ಮಹಾಲಕ್್ಷ್ಮ ಪೂಜೆಯಂದಿಗೆ ಕಬು್ಬ ಅರಿಯುವಿಕೆಗೆ 
ಚಾಲನೆ ಕೆೊಟ್ಟರು.

ಈ ಸಂದಭಮಾದಲಲೆ ಕಬು್ಬ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ 
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಬು್ಬ ಬೆಳೆಗಾರರು, ರೆೈತ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೊ 
ಕಾಖಾಮಾನೆಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು, ಕಾಮಿಮಾಕ 
ವಗಮಾದವರು ಉಪಸ್ಥೆತರಿದದಿರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಷುರರ್  ಕೆಂಪನಿಯ  
ಕಬು್ ಅರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಚಾಲರೆ

ಎಸೆಸಿಸ್ ಮರಿ 
ಮೊಮ್ಮರನಿೆಂದ 

ಪೂಜೆ


