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ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರನಾ, ಹಾವೆೋರಿ, ಶಿವಮೊರ್ಗ, ವಿಜಯನರರ, ಚಿಕ್ಕಮರಳೂರು, ತುಮಕ್ರು, ರದರ ಜಿಲೆಲೆರಳಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೆ್ಂದಿರುವ ಪಾ್ರದೆೋಶಿಕ ಪತ್್ರಕೆ

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನರರದಲ್ಲೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ದಟಟವಾಗಿ ಕವಿದುಕೆ್ಂಡಿದ್ದ  
ಕಪು್ಪಮೊೋಡರಳು ಭಾರಿೋ ಮಳೆಯ ಮನ್ಸೂಚರೆ ನಿೋಡುತ್್ತವೆ ಎಂದು ಜನತೆ ಭಾವಿಸುತ್್ತದ್ದಂತೆಯೋ, ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. 
ಜಯದೆೋವ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೆ ರೆರೆಯುತ್ತಲೆೋ ಮರೆಗೆ ಹೆ್ೋರುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲೆರುವ ಕ್ಲ್ಕಾರ್ನಾಕರ ಚಿತ್ರವಿದು.

ಮಳೆ..ಮಳೆ.. !

ಚಿತ್ರ: ರಫೋಕ್, ಜನತಾವಾಣಿ

ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿ, ಸ�.30- ನಾವೊಂದು 
ಜವಾನ ಕ�ಲಸ ಹುಡುಕಿಕ�ೊೊಂಡು ಸಿರಿಗ�ರ�ಗ� 
ಬೊಂದವರು. ಆದರ� ಪೂಜ್ಯರ ದೊರದೃಷ್ಟಿ, 
ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ, ಆಶೇವಾವಾದದೊಂದಾಗಿ 
ನಾವು ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿಯ ಮಠಕ�ಕೆ 
ಸಾವಾಮಿಗಳಾಗಿ 1977 ರಲ್ಲಿ 
ನ�ೇಮಕವಾಗುವೊಂತಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಹ�ೇಳ್ದುದು 
`ಸಾವಾಮಿಗಳು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪಟಟಿವಾಗಿದದುರೊ 
ಮೊಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದುದು ಒಟಾಟಿರ� ಮಠಕ�ಕೆ 
ಶ್ರಮಿಸಬ�ೇಕ�ೊಂದು’. ಈ ಹಿನ�ನೆಲ�ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ�ಚುಚು 
ಸಿರಿಗ�ರ�ಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ�ದುವು ಎೊಂದು ಶ್ರೇ 
ಪೊಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶವಾಚಾಯವಾ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಹ�ೇಳ್ದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್. ರೊಂಗಮೊಂದರದಲ್ಲಿ 
`ನಾಟಕ�ೊೇತ್ಸವ-22 ಪೂವವಾಸಿದ್ಧತಾ ಸಭ�’ಯ 
ಸಾನ್ನೆಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 
ಪಟಾಟಿಭಿಷ್ಕತಿರಾಗಿ ಎರಡು ಮೊರು ವರವಾಗಳ ನೊಂತರ 
ಇಲ�ೊಲಿೊಂದು `ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತಾ್ಸ ಶಬಿರ’ ನಡ�ಯಿತು. 
ಅದಕ�ಕೆ ಸಿರಿಗ�ರ�ಯಿೊಂದ ಇಲ್ಲಿಗ� ಬೊಂದಾಗ ನಮಗ� ಇಲ್ಲಿ 
ಉಳ್ದುಕ�ೊಳಳಿಲು ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯವಸ�ಥೆ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹಳ�ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಚಾಪ�ಯೊಂದನುನೆ ಭಕತಿರ 
ಮನ�ಯಿೊಂದ ತರಿಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಮಲಗಿದುದು ಈಗಲೊ 
ನ�ನಪಿದ�. ಆಗ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಬ�ೇಕ�ನುನೆವ ಸೊಂಕಲ್ಪ 
ಮಾಡಿದ�ವು. ಅದರ ನೊಂತರ ಹ�ೈಸೊಕೆಲು, ಕಾನ�ವಾೊಂಟ್, 
ವಸತ್ ನ್ಲಯಗಳು, ರೊಂಗಮೊಂದರ ಮುೊಂತಾದ 
ಕಟಟಿಡಗಳನುನೆ ಕಟ್ಟಿದ�ದುೇವ� ಎೊಂದರು.

ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳು ಶ�ೈಕ್ಷಣ್ಕದ ಜ�ೊತ�ಗ� 
ಸಾೊಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಮತುತಿ ಧಾಮಿವಾಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತಗ�ೊಳ್ಸ 

ಬ�ೇಕ�ೊಂದು ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ, 
ಸವವಾಶರಣ ಸಮೆ್ೇಳನ, ಶವಾ ನುಭವ 
ಪ್ರವಾಸ ಮೊದಲಾದವುಗಳನುನೆ 
ಏಪವಾಡಿಸುತ್ತಿದದುರು.  ಜ�ೊತ�ಗ� ವಚನ ಗಿೇತ�, 
ವಚನ ನೃತ್ಯ, ಶರಣರ ನಾಟಕಗಳನುನೆ 
ಆಡಿಸುವ ಮೊಲಕ ಜನರನುನೆ 

ಸುಸೊಂಸಕೆಕೃತರನಾನೆಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದ�ೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಸಾೊಂಸಕೆಕೃತ್ಕವಾಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು ಪ�್ರೇರಣ� ಎೊಂದರು.

 ಈ ಹಿನನೆಲ�ಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು 1987 ರಲ್ಲಿ `ಶ್ರೇ 
ಶವಕುಮಾರ ಕಲಾಸೊಂಘ’ ಪಾ್ರರೊಂಭ ಮಾಡಿದ�ವು. 
ಆರೊಂಭದಲ್ಲಿ ಸಥೆಳ್ೇಯ ಕಲಾವಿದರಿೊಂದ ಕ�ಲ 
ನಾಟಕಗಳನುನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ�ದುವು. ನೊಂತರ ಸಿಜಿಕ� 
ಕಾರಣಕ�ಕೆ `ಶವ ಸೊಂಚಾರ’ ಆರೊಂಭವಾಯಿತು. ಶವ 
ಸೊಂಚಾರದ ನಾಟಕಗಳು ನಾಡಿನಾದ್ಯೊಂತ ಪರಿಣಾಮ 
ಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದಶವಾನಗಳನುನೆ ನ್ೇಡತ�ೊಡಗಿ 
ದವು. ಅದು ಮುೊಂದುವರಿದೊಂತ� ಇಲ್ಲಿ ರೊಂಗಮೊಂದರ 
ಗಳು ಉದಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎೊಂದರು.

ನಾವು ಕಳ�ದು ವರವಾ ನಾಟಕ�ೊೇತ್ಸವ 
ನ್ಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕ�ೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ�ೇಕ ಭಕತಿರು 
`ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಕೊಕೆ ನ್ಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಇದಕ�ಕೆ 
ಎಷ�ಟಿೇ ಹಣ ಖಚಾವಾದರೊ ನಾವು ಕ�ೊಡುವ�ವು’ 
ದ�ೊಂದು ಹ�ೇಳ್ದಲಲಿದ� ಮಾತ್ನೊಂತ� ನಡ�ದುಕ�ೊೊಂಡು 
ನಮ್ ಬ�ೊಂಬಲಕ�ಕೆ ನ್ೊಂತರು. ಜನರ ಅಪ�ೇಕ�್ಷಯ ಮೆೇರ�ಗ� 
ಶ್ರೇ ಶವಕುಮಾರ ಶವಾಚಾಯವಾ ಮಹಾಸಾವಾಮಿ 
ಗಳವರ ಜಿೇವನಾಧಾರಿತ ̀ ಮಹಾಬ�ಳಕು’ ನಾಟಕವನುನೆ 
ರಾಜಾ್ಯದ್ಯೊಂತ ವರವಾಪೂತ್ವಾ ಪ್ರದಶವಾಸಲಾಗುವುದು 
ಎೊಂದರು. ದಾವಣಗ�ರ�ಯ 

`ರಾಟಕೆ್ೋತಸೂವ-22 ರ ಪೂವನಾಸಿದ್ಧತಾ ಸಭ’ೆಯಲ್ಲೆ ಸಾಣೆೋಹಳಿಳ ಶಿ್ರೋ

`ಮಹಾಬೆಳಕು' ವಷನಾಪೂತ್ನಾ ಪ್ರದಶನಾನ

ಬಯಲು ರಂರಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಎಸ್ 
ಎಸ್ ಮಲ್ಲೆಕಾಜುನಾನ, ಒಳಾಂರಣ 
ರಂರಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಶಾ್ಯಮನ್ರು 
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅಲಲೆದ ೆಇಲ್ಲೆನ ಕಲೆಸ 
ಕಾಯನಾರಳಿಗ ೆಶಾಸಕರಾದ 
ಸುರೆೋಶ್, ರ್ಳಿಹಟ್ಟ ಶೆೋಖರ್, 
ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಣಬೆೋರು ರಾಜಣ್ಣ, 
ಹಬೆ್ಬಳಿಳ ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಶಿವಮೊರ್ಗದ 
ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಮೊದಲಾದವರು ದೆ್ಡ್ಡ 
ಮೊತ್ತದ ದೆೋಣಿಗ ೆನಿೋಡಿದಾ್ದರ ೆಎಂದು 
ಶಿ್ರೋ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸಾವಾರ್ೋಜಿ 
ಹೆೋಳಿದರು. ಇವಾ್ಯವಕ್್ಕ ಮಠದಿಂದ 
ಹಣ ಹಾಕಿಲಲೆ. ಭಕ್ತರು ಕೆ್ಟಟದ್ದನ್ನಷೆಟೋ 
ವ್ಯಯಿಸಿದೆ್ದೋವ.ೆ ಹಣವಲಲೆದೆ 
ರಾಟಕೆ್ೋತಸೂವಕೆ್ಕ  
ಅಕಿ್ಕ, ಊಟದ ಅಡಿಕ ೆತಟೆಟ, ತರಕಾರಿ, 
ದವಸದಾನ್ಯರಳನ್್ನ ಕೆ್ಡುತ್್ತದಾ್ದರ.ೆ  
ಪ್ರಸಾದ ಬಡಿಸಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ 
ಗಾ್ರಮದವರು ಸವಾಯಂ ಪೆ್ರೋರಿತರಾಗಿ 
ಬರುತಾ್ತರ.ೆ ನಮಗ ೆಎಷೆಟೋ  
ರೆ್ೋವುರಳಿದ್ದರ್ 
ಸಂತೆ್ೋಷದಿಂದಲೆೋ ಇದೆ್ದೋವ.ೆ ನರು 
ಆರೆ್ೋರ್ಯವನು್ನ  
ಹಚೆಿಚಿಸುತ್ತದ ೆಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು.

ಮಠದ ಹಣ ಹಾಕಿಲಲೆ

ಸಿಇಟ್: ಪರಿಷ್ಕಕೃತ ರಾ್ಯಂಕಿಂಗ್ 
ಪಟ್ಟ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟ

ಬ�ೊಂಗಳೂರು, ಸ�.30- ಹ�ೈಕ�ೊೇಟ್ವಾ ಆದ�ೇಶ ವನುನೆ 
ಮನ್ನೆಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಿಇಟ್ ಪರಿರಕೆಕೃತ ರಾ್ಯೊಂಕಿೊಂಗ್ 
ಪಟ್ಟಿಯನುನೆ ಶನ್ವಾರ (ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್ 1) ಮಧಾ್ಯಹನೆ 2 
ಗೊಂಟ�ಗ� ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗುವುದು ಎೊಂದು ಉನನೆತ ಶಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್ ಅಶವಾತಥೆನಾರಾಯಣ ಅವರು 
ತ್ಳ್ಸಿದಾದುರ�. ಫಲ್ತಾೊಂಶವನುನೆ ಕನಾವಾಟಕ ಪರಿೇಕಾ್ಷ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ karresults.nic.in ನಲ್ಲಿ 
ನ�ೊೇಡಬಹುದು ಎೊಂದು ಅವರು ತ್ಳ್ಸಿದಾದುರ�.

ಮಲ�ೇಬ�ನೊನೆರು, ಸ�.30- ಸಿರಿಗ�ರ� ಮಠಕಿಕೆರುವ 
ಗುರು, ಶರ್ಯರ ಪರೊಂಪರ� ಬ�ೇರ� ಯಾವ ಮಠಕೊಕೆ 
ಇಲಲಿ ಎೊಂದು ನಾವು ಹ�ಮೆ್ಯಿೊಂದ ಹ�ೇಳುತ�ತಿೇವ� 
ಎೊಂದು ಸಿರಿಗ�ರ� ಬೃಹನ್ಠದ ತರಳಬಾಳು 
ಜಗದುಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೇ ಡಾ. ಶವಮೊತ್ವಾ 
ಶವಾಚಾಯವಾ ಮಹಾಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಹ�ೇಳ್ದರು.

ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನ್ಟೊಟಿರು ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಹಮಿ್ಕ�ೊೊಂಡಿದದು ದ. ಇಟಗಿ ಮಹ�ೇಶವಾರಪ್ಪನವರ 
ಧಮವಾಪತ್ನೆ ಶ್ರೇಮತ್ ಬಸಮ್ ಅವರ ಶ್ರದಾ್ಧೊಂಜಲ್ 
ಕಾಯವಾಕ್ರಮದ ದವ್ಯ ಸಾನ್ನೆಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೇವವಾಚನ 
ನ್ೇಡಿದರು.

ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಗಾೊಂಧಿೇಜಿ, ಅೊಂಬ�ೇಡಕೆರ್  
ಅವರು ನ್ಮಗ� ಸೊಂಬೊಂಧಿಕರಲಲಿದದದುರೊ ನ್ೇವು 
ಅವರನುನೆ ನ�ನ�ಯುತ್ತಿೇರಿ. ಅದ�ೇ ರಿೇತ್ ನ್ಮ್ 
ಮನ�ತನದ ಪರೊಂಪರ�ಯನೊನೆ ನ�ನ�ಯಬ�ೇಕು.

ಸಿರಿಗ�ರ� ಮಠದಲ್ಲಿ ಶರ್ಯರು-ಗುರುಗಳ್ಗ� 
ಗೌರವ ಕ�ೊಟಟಿರ�, ಗುರುಗಳು ಶರ್ಯರ ಭಾವನ�ಗಳ್ಗ� 
ಗೌರವ ಕ�ೊಟುಟಿ ನಡ�ದುಕ�ೊೊಂಡು ಬೊಂದರುವ 
ಇತ್ಹಾಸ ಇದ�. ಅಷ�ಟಿೇ ಅಲಲಿ, ಸಿರಿಗ�ರ� ಮಠದ 
ಪ್ರಭಾವ ಮೊದಲ್ನ್ೊಂದಲೊ ದ�ೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬ�ಳ�ದು 
ಕ�ೊೊಂಡು ಬೊಂದದುದು, ಆ ಮೊಲಕ ಸಮಾಜ ಹಾಗೊ 
ಭಕತಿ ಸಮೊಹಕ�ಕೆ ಒಳ್ತನುನೆ ಮಾಡುತಾತಿ ಬೊಂದದ�ದುೇವ�.

ನಾವು ಪಟಟಿಕ�ಕೆ ಬೊಂದೊಂದನ್ೊಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� 
ಬರಿೇ ಪಾದ ಕಾಣ್ಕ�ಯೇ 6 ಕ�ೊೇಟ್ಗೊ 
ಅಧಿಕವಾಗಿದುದು, ಈ ಬಗ�ಗು ಮಠದಲ್ಲಿ ಲ�ಕಕೆ ಇಟ್ಟಿದ�ದುೇವ�. 
ಯಾರು ಆರ್ವಾಕ ಶುದ್ಧ, ಆತ್ ಶುದ್ಧ ಮತುತಿ ಚಿತತಿ 
ಶುದ್ಧ ಹ�ೊೊಂದರುತಾತಿರ�ಯೇ ಅವರು ಯಾರಿಗೊ 
ಹ�ದರುವುದಲಲಿ ಎೊಂದು ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಅವರು ತಮ್ 
ಮೆೇಲ್ನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆರ�ೊೇಪಕ�ಕೆ ಸ್ಪರಟಿ ಸೊಂದ�ೇಶ 
ನ್ೇಡಿದರು. 

ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಗಳು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾ 

ನ್ಲಯಕ�ಕೆ 100 ವರವಾ ತುೊಂಬುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೊಂದ 
ಭವಾದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗ���ರ� ಮಠದಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಸೊಂಗ ಮಾಡುವ 
ಎಲಾಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ್ಗ� ಉಚಿತ ಶಕ್ಷಣ, ವಸತ್ 
ಮತುತಿ ದಾಸ�ೊೇಹ ನ್ೇಡುವ ಘ�ೊೇರಣ� ಮಾಡಿದ�ದುೇವ�.

ಇದಕ�ಕೆ ಕಾರಣ ನ್ೇವು ಎೊಂದು ಭಕತಿರ ಕಡ�ಗ� ಕ�ೈ 
ತ�ೊೇರಿಸಿದ ಶ್ರೇಗಳು, ಸಿರಿಗ�ರ� ಮಠ ಇಷ�ೊಟಿೊಂದು 
ಶಕಿತಿಶಾಲ್ಯಾಗಿ ಬ�ಳ�ಯಲು ಭಕತಿರ ಸಹಕಾರವ�ೇ 
ಕಾರಣ ಎೊಂದರು.

ಸಿರಿಗ�ರ�ಯಲ್ಲಿ 45 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ 

ನ್ಮಿವಾಸಿರುವ ಸುಸಜಿಜಿತ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾ ನ್ಲಯ 
ಉದಾಘಾಟನ�ಗ� ಪ್ರಧಾನ್ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅವರನುನೆ 
ಕರ�ಸಲು ತ್ೇಮಾವಾನ್ಸಿದುದು, ಅವರನುನೆ ಆಹಾವಾನ್ಸುವ 
ಜವಾಬಾದುರಿಯನುನೆ ಮುಖ್ಯಮೊಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ 
ಬ�ೊಮಾ್ಯಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎೊಂ ಯಡಿಯೊರಪ್ಪ, 
ಸೊಂಸದ ಜಿ.ಎೊಂ. ಸಿದ�ದುೇಶವಾರ ಅವರಿಗ� ನ್ೇಡಲಾಗಿದ� 
ಎೊಂದು ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ತ್ಳ್ಸಿದರು.

ಭ್ರಷಟತೆ : ಶಾಸಕ ಎಸ್ .ಎ. ರವಿೇೊಂದ್ರನಾಥ್  
ಅವರ ಮಾತ್ಗ� ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯ 

ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠಕಿ್ಕರುವ ರುರು, ಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆ 
ಬೆೋರಾವ ಮಠಕ್್ಕ ಇಲಲೆ: ತರಳಬಾಳು ಶಿ್ರೋ

ಕಠಿಣ ಕಾನ್ನು ಜಾರಿಯಾರಲ್
ಆಸೆಟ್ೋಲ್ಯಾದಲ್ಲೆರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೆ ಮತ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ 
ಯಾವುದೆೋ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿೋಡುವುದಿಲಲೆ ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಕಾನ್ನನು್ನ ಮೊೋದಿ ಸಕಾನಾರ ಜಾರಿಗೆ್ಳಿಸಬೆೋಕು. 
ಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಬ ರಾರರಿಕರ್ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕತನಾವ್ಯ ಹಾರ್ ಹಕು್ಕ ಎಂಬುದನು್ನ 
ಆರಲಾದರ್ ಅಥನಾ ಮಾಡಿಕೆ್ಳಳಬಹುದು.  ಈ ಹಂದೆ ಅಮೆೋರಿಕಾ ಜರತ್್ತನ ದೆ್ಡ್ಡಣ್ಣ 
ಎನು್ನತ್್ತದೆ್ದವು. ಈರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೋದಿ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಜರತ್್ತನ ದೆ್ಡ್ಡಣ್ಣವಾಗಿದೆ  
ಎಂದು ಹೆೋಳಲು ಸಂತೆ್ೋಷವಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತರಳಬಾಳು ಜರದು್ಗರುರಳು  ಹೆೋಳಿದರು.

ಬ�ೊಂಗಳೂರು, ಸ�. 30- ರಾಜಾ್ಯದ್ಯೊಂತ 
ಮರಳ್ಗ� ಬ�ೇಡಿಕ� ಹ�ಚುಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ�ನೆಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ಎೊಂ.ಸಾ್ಯೊಂಡ್ ಉತಾ್ಪದನ�ಗ� ಪ್ರೇತಾ್ಸಹ ನ್ೇಡಲು 
ನ್ಧವಾರಿಸಿರುವ ಸಕಾವಾರ, ಕಲುಲಿಗಣ್ಗಳ್ಗ� 
ತ�ೊಡಕಾಗಿದದು ಕಠಿಣ ನ್ಯಮಗಳನುನೆ ಸಡಿಸಲ್ಸಲು 
ತ್ೇಮಾವಾನ್ಸಿದ�.

ಮಳ�ಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದದುೊಂತ� ನದ ಪಾತ್ರದ 
ಮರಳು ಮುಕತಿವಾಗಿ ದ�ೊರ�ಯಲ್ದ� ಎೊಂದು ಗಣ್ 
ಸಚಿವ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ ಇೊಂದಲ್ಲಿ  
ಸುದದುಗ�ೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಳ್ಸಿದಾದುರ�. 

ಹರಿಯುವ ನದ ನ್ೇರಿನಲ್ಲಿ ಮರಳು 
ಗಣ್ಗಾರಿಕ�ಗ� ಅವಕಾಶ ನ್ೇಡುವುದಲಲಿ ಎೊಂದು 
ಸ್ಪರಟಿಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ನದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ 
ಬೊಂದು ಇಳ್ಮುಖವಾದ ನೊಂತರ ಹ�ೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಶ�ೇಖರವಾಗುವ ಮರಳನುನೆ ತ�ಗ�ಯಲಷ�ಟಿೇ 
ಅನುಮತ್ ನ್ೇಡಲಾಗುವುದು ಎೊಂದರು.

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ನ್ಯಮಗಳನುನೆ 

ಸಡಿಲ್ಸಿ ಕರಡನುನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದುದು, ಸಚಿವ 
ಸೊಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೊಂಡಿಸಿ ಅೊಂಗಿೇಕಾರ 
ಪಡ�ಯುವುದಾಗಿ  ಹ�ೇಳ್ದರು.  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ 
ವರವಾ ಮರಳ್ನ ಬ�ೇಡಿಕ� ಹ�ಚಾಚುಗುತ್ತಿದುದು, ಸದ್ಯಕ�ಕೆ 
45 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗ� ಬ�ೇಡಿಕ� ಇದ�. ಆದರ� ಈ 
ಪ್ರಮಾಣದ ಪೂರ�ೈಕ� ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲಲಿ.

ಮರಳ್ನ ಲಭ್ಯತ�ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ 
ಯಾಗುತ್ತಿದುದು, ಸದ್ಯಕ�ಕೆ ನಾಲಕೆರಿೊಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ 
ಟನ್ ಗಳರುಟಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ�. ಉಳ್ದೊಂತ� 

ಮೊವತ�ತಿೈದು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳರುಟಿ ಎೊಂ.ಸಾ್ಯೊಂಡ್ 
ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿೊಂದ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಯನುನೆ 
ಸರಿದೊಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ�.

ಆದರ� ಕ�ೊರತ� ಇರುವ ಐದಾರು ಲಕ್ಷ ಟನ್ 
ಮರಳನುನೆ ಪೂರ�ೈಸಲು ನಾವು ಎೊಂ.ಸಾ್ಯೊಂಡ್ ಅನ�ನೆೇ 
ನ�ಚಿಚುಕ�ೊಳಳಿಬ�ೇಕಿದುದು, ಅದರ ಉತಾ್ಪದನ�ಗ� ಅಡಿ್ಡ 
ಯಾಗಿರುವ ಗಣ್ ಕಾಯದುಯ ನ್ಯಮಾವಳ್ಗಳನುನೆ 
ಸಡಿಲ್ಸಲ್ದ� ದಾರಿಯೇ ಇಲಲಿ ಎೊಂದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಬ�ೇಡಿಕ�ಯರುಟಿ 

ಎಂ. ಸಾ್ಯಂಡ್  ಉತಾ್ಪದರೆಗೆ ಪ್ರೋತಾಸೂಹ ನಿೋಡಲು ಸಕಾನಾರದ ನಿಧಾನಾರ

ಕಲುಲೆರಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಯಮ ಸಡಿಲ

ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೆ ಮರಳು ರಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಧನಾರಿಸಿದು್ದ, ಆಯ್ದ 
ಭಾರರಳಲ್ಲೆ ಮರಳು ರಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯಲ್ದು್ದ ಉತ್ತರ ಕರಾನಾಟಕ 

ಭಾರದ ಹದಿರೆೈದು ಜಿಲೆಲೆರಳಲ್ಲೆ ಹಟ್ಟ ಗೆ್ೋಲ್್ಡ ಮೆೈನ್ಸೂ ಮತು್ತ  
ದಕಿ್ಷಣ ಕರಾನಾಟಕ ಭಾರದಲ್ಲೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಮರಳು ಪೂರೆೈಕೆ 

ಆರಂಭಿಸಲ್ದೆ ಎಂದು ರಣಿ ಸಚಿವ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ ಹೆೋಳಿದಾ್ದರೆ.

ದೆೋವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ `ಬಿ' ಬಾಲೆಕ್ ನಲ್ಲೆರುವ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೆ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣು್ಣ ವಿತರಣೆ

9ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ�
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹರಿಯ ಮುಖಂಡರು, 

ಪಾಲ್ಕೆ ರೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 
ವಾಲ್್ಮೋಕಿ ಸಮಾಜದ ಹರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ

ದಿ|| ಬಡಗಿ 
ಕೃರ್ಣಪ್ಪನವರು
ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ
ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದವು.

ನೀವು ಹಾಕಿಕೆೊಟ್ಟ 
ಸನಾ್ಮಗ್ಷದಲೆಲೀ ನಡೆಯ್ತ್ತುರ್ವ 

ನಮ್ಮ ಕ್ಟ್ಂಬ ವಗ್ಷ.

♦  ಶಿ್ರೋಮತ್ ಲ್ೋಲಾವತ್ ಶಿ್ರೋ ಮಲೆಲೆೋಶಪ್ಪ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ರ�ೈಲ�ವಾ ಇಲಾಖ�.
♦  ಶಿ್ರೋಮತ್ ಲಕಿ್ಷ್ೋದೆೋವಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ� ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತುತಿ
   ಶಿ್ರೋ ಬಿ.ವಿೋರಣ್ಣ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲಾಲಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು.
♦  ಶಿ್ರೋಮತ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೋ ರಂರಸಾವಾರ್ ಹಾರ್ ಮಕ್ಕಳು, ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಇಲಾಖ�.
♦  ಶಿ್ರೋಮತ್ ಶೆವಾೋತಾ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾರ್ ಮಕ್ಕಳು
♦  ಶಿ್ರೋಮತ್ ಲಾವಣ್ಯ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ರಾಘವೆೋಂದ್ರ ಹಾರ್ ಮಕ್ಕಳು.
♦  ಶಿ್ರೋಮತ್ ಭ್ರ್ಕಾ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೋ ವಿರಾಯಕ ಪೆೈಲಾವಾನ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕ� ಸದಸ್ಯರು.
♦  ಶಿ್ರೋಮತ್ ದೆೋವಿೋರಮ್ಮ, ಶಿ್ರೋಮತ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೋ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಮಂಜುರಾಥ್,  
     ಮತು್ತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾರ್ ಬಂಧು-ರ್ತ್ರರು.

ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲಿಲರ್ವ:

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�.30- 
ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಕಚ�ೇರಿ ಮೆೇಲ� ದಾಳ್ 
ಮಾಡಿ ಪಲ್ೇಸರು ಕಚ�ೇರಿ ಸಿೇಲ್ 
ಮಾಡಿದಾದುರ�. 

ದಾವಣಗ�ರ�ಯ ಭಾಷಾ ನಗರ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ�ತಿಯ ಮಿಲಲಿತ್ ಶಾಲ� ಬಳ್ 
ಇರುವ ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಕಚ�ೇರಿ ಮೆೇಲ� 
ದಾಳ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೇಲನ� 
ನಡ�ಸಲಾಯಿತು. ಇನುನೆ ಈ 
ದಾಳ್ಯನುನೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ 
ಶ್ರೇಮತ್ ದುಗಾವಾಶ್ರೇ ನ�ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ 
ನಡ�ಸಲಾಗಿದುದು, ಈ ಹಿೊಂದ� ಪಿಎಫ್ಐ 
ಕಚ�ೇರಿಯಾಗಿದದು ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ 
ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಕಾಯವಾ 
ಚಟುವಟ್ಕ� ಮಾಡುತ್ತಿದದು 
ಹಿನ�ನೆಲ�ಯಲ್ಲಿ ದಾಳ್ ನಡ�ಸಲಾಗಿದ�.

ಇಡಿೇ ಕಛ�ೇರಿ ತಪಾಸಣ� 
ಮಾಡಿದ ಪಲ್ೇಸರು ಬಳ್ಕ ಸಿೇಲ್ 
ಮಾಡಿದದುರು.

ಇನುನೆ ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ 
ಕಾಯವಾಕತವಾ ನಗರ ಸಮಿತ್ ಸದಸ್ಯ 
ಮೆಹಬೊಬ್ ಸುಬಾನ್ ಮನ� 
ತಪಾಸಣ� ಕೊಡ ಮಾಡಲಾಗಿದುದು, 
ಆತನ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಗ� 
ಸೊಂಬೊಂದಪಟಟಿ ಕ�ಲ ದಾಖಲ�ಗಳು 
ಪತ�ತಿಯಾಗಿವ�. ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ನ 
ಕಚ�ೇರಿಯನುನೆ ಸಿೇಲ್ ಮಾಡುವ 
ಮೊಲಕ ಅದರ 

ಎಸಿ್ಡಪಿಐ ಕಚೆೋರಿ 
ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿ : 
ಕಚೆೋರಿ ಸಿೋಲ್

ನವದ�ಹಲ್, ಸ�. 30 – 
ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥೆನಕ�ಕೆ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುವಾನ ಖಗ�ವಾ ಹಾಗೊ 
ಶಶ ಥರೊರ್ ಅವರು ಕಣಕ�ಕೆ 
ಧುಮುಕಿದುದು, ಖಗ�ವಾ ಗ�ಲುಲಿ 
ವುದು ಬಹುತ�ೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ�.

ಮೊರನ�ೇ ಅಭ್ಯರ್ವಾಯಾಗಿ 
ಜಾಖವಾೊಂಡ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕ�.ಎನ್. 
ತ್್ರಪಾಠಿ ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿದಾದುರಾದರೊ, 
ಅವರನುನೆ ಗೊಂಭಿೇರ ಅಭ್ಯರ್ವಾ ಎೊಂದು 
ಪರಿಗಣ್ಸಲಾಗಿಲಲಿ.

ಖಗ�ವಾ, ಥರೊರ್ ಹಾಗೊ ತ್್ರಪಾಠಿ 
ಅವರು ಕ�ೊನ�ಯ ದನ ನಾಮಪತ್ರ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದುರ�. ಬಹಳ ಕಾಲದ ನೊಂತರ ಎಐಸಿಸಿ 
ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವಾಕತವಾರು 
ಹ�ಚಿಚುನ ಸೊಂಖ�್ಯಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದದುರು.

80 ವರವಾದ ಖಗ�ವಾ ಅವರ ಜ�ೊತ� 

ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು. 
ಅವರು 14 ಸ�ಟ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದುರ�. 
ಅಶ�ೊೇಕ್ ಗ�ಹ�ೊಲಿೇಟ್, ದಗಿವಾಜಯ್ ಸಿೊಂಗ್, 
ಎ.ಕ�. ಆೊಂಟನ್, ಅೊಂಬಿಕಾ ಸ�ೊೇನ್, ಮುಕುಲ್ 
ವಾಸಿನೆಕ್ ಅವರಲಲಿದ�ೇ ಜಿ-23 ಗುೊಂಪಿನ 
ನಾಯಕರಾದ ಆನೊಂದ್ ಶಮವಾ, 
ಭೊಪಿೊಂದರ್ ಹೊಡ, ಪೃರ್ವಾರಾಜ್ ಚವಾಣ್ 
ಹಾಗೊ ಮನ್ೇಶ್ ತ್ವಾರಿ ಅವರೊ ಖಗ�ವಾ 
ಜ�ೊತ�ಗಿದದುರು. ಥರೊರ್ ಅವರು ಜಿ-23 
ನಾಯಕರ ಗುೊಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದಾದುರ�. 
ಅವರು ಐದು ಸ�ಟ್ 

ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ 
ಹಾದಿಯಲ್ಲೆ ಖಗೆನಾ

ರೆೈಸಗಿನಾಕ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚಚಿಳ
ನವದ�ಹಲ್, ಸ�. 30 – ವಿದು್ಯತ್ 

ಉತಾ್ಪದನ�, ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕ� ಹಾಗೊ 
ಆಟ�ೊೇಮೊಬ�ೈಲ್ ಇೊಂಧನವಾಗಿ 
ಬಳಕ�ಯಾಗುವ ನ�ೈಸಗಿವಾಕ ಅನ್ಲದ 
ಬ�ಲ�ಯನುನೆ ಶ�ೇ.40ರರುಟಿ ಹ�ಚಿಚುಸಲಾಗಿದ�. 
ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ ಬ�ಲ� ಏರಿಕ�ಯಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಹಿನ�ನೆಲ�ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳಿಲಾಗುತ್ತಿದ�.

ಹಳ� ಅನ್ಲ ನ್ಕ�್ಷೇಪಗಳ್ೊಂದ ಪಡ�ಯುವ 
ಅನ್ಲದ ಬ�ಲ�ಯನುನೆ ಪ್ರತ್ ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಬಿ.ಟ್.
ಯು.ಗ� 8.57 ಡಾಲರ್ ಗಳ�ೊಂದು ನ್ಗದ 

ಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.
ಹ�ೊಸ ಅನ್ಲ ನ್ಕ�್ಷೇಪಗಳ್ೊಂದ 

ಪಡ�ಯುವ ಅನ್ಲದ ಬ�ಲ�ಯನುನೆ ಪ್ರತ್ 
ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಬಿ.ಟ್.ಯು.ಗ� 12.6 
ಡಾಲರ್ ಗಳ�ೊಂದು ನ್ಗದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.

ಏಪಿ್ರಲ್ 2019ರ ನೊಂತರ ಮೊರನ�ೇ 
ಬಾರಿಗ� ನ�ೈಸಗಿವಾಕ ಅನ್ಲದ ಬ�ಲ� 
ಹ�ಚಿಚುಸಲಾಗುತ್ತಿದ�. ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾವಾರ 
ನ�ೈಸಗಿವಾಕ ಅನ್ಲದ ಬ�ಲ�ಯನುನೆ ಪ್ರತ್ 
ಏಪಿ್ರಲ್ 1 ಹಾಗೊ ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್ 1ರೊಂದು 
ಪರಿರಕೆರಿಸುತತಿದ�.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಭಾರತ್ 
ಜೆ್ೋಡೆ್ೋ ಆರಂಭ

ಗುೊಂಡುಲಿಪ�ೇಟ�, ಸ�. 30 – ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್ ನಾಯಕ 
ರಾಹುಲ್ ಗಾೊಂಧಿ ಅವರ ಭಾರತ್ ಜ�ೊೇಡ�ೊೇ 
ಪಾದಯಾತ�್ರಯ ಕನಾವಾಟಕ ಸೊಂಚಾರ 
ಆರೊಂಭಗ�ೊೊಂಡಿದ�. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗುಡಲೊರಿನ್ೊಂದ 
ಚಾಮರಾಜಪ�ೇಟ� ಜಿಲ�ಲಿಗ� ಯಾತ�್ರ ಆಗಮಿಸಿದ�. ಈ 
ಸೊಂದಭವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾೊಂಧಿ, 
ಜನರ ಜ�ೊತ� ಸೊಂವಾದ ನಡ�ಸುವ ಇತರ� ಎಲಾಲಿ 
ಮಾಗವಾಗಳು ಮುಚಿಚುರುವ ಕಾರಣ ಜನ ಸಮೊಹವನುನೆ 
ನ�ೇರವಾಗಿ ಸೊಂಪಕಿವಾಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹ�ೇಳ್ದಾದುರ�.

ಬಡಿ್ಡ ಕಂತು ಹೆ್ರೆ ಏರಿಕೆ
ಮುೊಂಬ�ೈ, ಸ�. 30 – ರಿಸರ್ವಾ 

ಬಾ್ಯೊಂಕ್ ಶುಕ್ರವಾರದೊಂದು 
ಪ್ರಮುಖ ಬಡಿ್ಡ ದರಗಳನುನೆ 50 
ಮೊಲ ಅೊಂಕಗಳರುಟಿ ಹ�ಚಿಚುಸಿದ�. 
ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಗೃಹ, ವಾಹನ 
ಹಾಗೊ ಇತರ� ಸಾಲಗಳ ಬಡಿ್ಡ 

ಕೊಂತು ಹ�ಚಾಚುಗಲ್ದ�. ಮೆೇ ತ್ೊಂಗಳ ನೊಂತರ ಸತತ 
ನಾಲಕೆನ�ೇ ಬಾರಿ ಬಡಿ್ಡ ದರ ಹ�ಚಿಚುಸಲಾಗುತ್ತಿದ�.

ರಿಸರ್ವಾ ಬಾ್ಯೊಂಕ್ ನ 

ರಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲೆಕೆ ವೆೋಳೆ 
ಹಲವು ಹರಿಯ 

ರಾಯಕರ ಬೆಂಬಲ

ರಿಸರ್ನಾ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲ್ಲೆ 
ಮತೆ್್ತಂದು 
ಸುತು್ತ ಬಡಿ್ಡ 
ದರ ಹೆಚಚಿಳ

(2ರೆೋ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೋ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೋ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೋ ಪುಟಕೆ್ಕ)

(2ರೆೋ ಪುಟಕೆ್ಕ) (2ರೆೋ ಪುಟಕೆ್ಕ)



ಶನಿವಾರ, ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 01, 20222

|| ಶ್ರೇ ವ�ೊಂಕಟ�ೇಶವಾರಸಾವಾಮಿ ಪ್ರಸನನೆ ||

ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ ಆಹಾವಾನ

ವಿ.ಸ್. : ಆಹಾವಾನ ಪತ್್ರಕೆ ತಲುಪದೆೋ ಇರುವವರು ಇದರೆ್ನೋ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಆಹಾವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರರ್ಸಬೆೋಕಾಗಿ ವಿನಂತ್.

ದಾವಣಗ�ರ� ತಾಲೊಲಿಕು ಶಾಮನೊರು ವಾಸಿ 

ಶಿ್ರೋ ಯಲವಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾರ್ ಸಹೆ್ೋದರರು  
ಮತು್ತ ಶಿ್ರೋ ವೆೈ. ವೃಷಭೆೋಂದ್ರಪ್ಪ

ನ್ದ�ೇವಾಶಕರು, ಬಾಪೂಜಿ ತಾೊಂತ್್ರಕ ಮಹಾವಿದಾ್ಯಲಯ, ದಾವಣಗ�ರ�.
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜಾಞಾಪರೆರಳು.

ದನಾೊಂಕ : 19.09.2022 ನ�ೇ ಸ�ೊೇಮವಾರ ಸೊಂಜ� 5.00 ಗೊಂಟ�ಗ� ನಮ್ ಮಗನಾದ

ಚಿ|| ವೆೈ. ಅಕ್ಷಯ್
ಲ್ೊಂಗ�ೈಕ್ಯರಾದ ಪ್ರಯುಕತಿ ಮೃತರ ಆತ್ಶಾೊಂತ್ಗಾಗಿ

`ಕೆೈಲಾಸ ಶಿವರಣಾರಾಧರೆ'ಯನು್ನ
ದಿರಾಂಕ : 02.10.2022ರೆೋ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 11.00ಕೆ್ಕ ತರಳಬಾಳು ಸಭಾಭವನ  

(ಎಸ್.ಎಸ್. ರ್ನಿ ಹಾಲ್), ಹದಡಿ ರಸೆ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ�ರವ�ೇರಿಸಲ್ದುದು,  
ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಕ�ಕೆ ಚಿರಶಾೊಂತ್ಯನುನೆ ಕ�ೊೇರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನೊಂತ್.

ಇೊಂತ್ ದುಃಖತಪತಿರು : 

ಯಲವಟ್ಟ ವಂಶಸ್ಥರು, ಶಾಮನ್ರು, ಕಡೆಲೆಪ್ಪನವರ ವಂಶಸ್ಥರು, 
ಹನುಮನಹಳಿಳ, ರುಡಾಳು ವಂಶಸ್ಥರು, ಕಕ್ಕರಗೆ್ಳಳ ಹಾರ್  

ಬಂಧು-ರ್ತ್ರರು ಫೋ. : 94483 93144, 9916 159232

ದಾವಣಗ�ರ� ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಬಡಾವಣ� ವಾಸಿ ರಾಜಿೇರ್ ಗಾೊಂಧಿ 
ಬಡಾವಣ�ಯ ನ�ಲ್ಲಿಕ�ೊಪ್ಪದ ರುದ್ರಪ್ಪ 
(76)  ಇವರು ದನಾೊಂಕ 30.9.2022ರ 
ಶುಕ್ರವಾರ ಬ�ಳಗಿನ ಜಾವ 3.35ಕ�ಕೆ 
ನ್ಧನರಾದರು. ಪತ್ನೆ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು 
ಹಾಗೊ ಅಪಾರ ಬೊಂಧು ಬಳಗವನುನೆ 
ಅಗಲ್ರುವ ಮೃತರ ಅೊಂತ್ಯಕಿ್ರಯಯು 
ಇೊಂದು ಸೊಂಜ� ನಗರದ ವಿೇರಶ�ೈವ 
ರುದ್ರಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ನ�ರವ�ೇರಿತು.

ರೆಲ್ಲೆಕೆ್ಪ್ಪದ ರುದ್ರಪ್ಪ
ನಿಧನ

  ದನಾೊಂಕ : 29.9.2022ರೊಂದು ನ್ಧನರಾದ 
ನಮ್ ಸೊಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, 

ಮೆಹಬೊಬ್ ಗನ್ನೆ ಮಚ�ವಾೊಂಟ್್ಸ ಮಾಲ್ೇಕರು, ಆತ್್ೇಯರಾದ 

ಶ್ರೀ ಎಂ.ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್ 
ಅವರಿಗ� ನಮೆ್ಲಲಿರ  ಶ್ರದಾ್ಧೊಂಜಲ್. 

ಭಗವೊಂತನು ಅವರ ಆತ್ಕ�ಕೆ ಚಿರಶಾೊಂತ್ ನ್ೇಡಲ್ ಹಾಗೊ ಅವರ ಅಗಲ್ಕ�ಯ 
ದು:ಖ ಭರಿಸುವ ಶಕಿತಿಯನುನೆ ಅವರ ಕುಟುೊಂಬ ವಗವಾಕ�ಕೆ ನ್ೇಡಲ್ 

ಎೊಂದು ಪಾ್ರರ್ವಾಸುತ�ತಿೇವ�.

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ದಾಧಂಜಲಿ

ದಿ ದಾವಣಗೆರೆ ರನಿ್ನ ಮಚೆನಾಂಟ್ಸೂ ಅಸೆ್ೋಸಿಯೋಷನ್ , 
ದಾವಣಗೆರೆ.

ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಕಚೆೋರಿ ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿ
(1ರೆೋ ಪುಟದಿಂದ) ಬಿೇಗವನುನೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗ� ಪಲ್ೇಸರು 
ಹಸಾತಿೊಂತರ ಮಾಡಿದರು.

ಪಿಎಫ್ಐ ಹಾರ್ ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಮುಖಂಡರ ಮರೆ ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿ : 
ದಾವಣಗ�ರ�ಯಲ್ಲಿ ಮತ�ತಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಹಾಗೊ ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಮುಖೊಂಡರ 
ಮನ� ಮೆೇಲ� ದಾಳ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಹರಿಹರ ಪಟಟಿಣದ ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ  
ಮುಖೊಂಡರಾದ ಕಾಳ್ದಾಸ ನಗರದ ಫಯಾಜ್ ಅಹ್ದ್, ಕ�ೇಶವ ನಗರದ 
ಸ�ೈಯದ್ ಅಶಾಫಾಕ್ ಮನ� ಮೆೇಲ� ದಾಳ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೇಲನ� ನಡ�ಸಲಾಗಿದ�.

`ಮಹಾಬೆಳಕು' ವಷನಾಪೂತ್ನಾ ಪ್ರದಶನಾನ

ಪ್ರತ್ವಷನಾದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯ 
ರಾಟಕೆ್ೋತಸೂವಕ್್ಕ ರೆರವು 
ನಿೋಡಲಾರುವುದು.
- ಅಣಬೆೋರು ರಾಜಣ್ಣ, ಉದ್ಯರ್

(1ರೆೋ ಪುಟದಿಂದ) ಅಣಬ�ೇರು ರಾಜಣಣಿ ಮಾತ 
ನಾಡಿ, ನಾನು ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳ ಕಾಲದೊಂದಲೊ 
ಮಠದ ಒಡನಾಡಿ. ಹಿರಿಯ ಜಗದುಗುರುಗಳ 
ಸಮಾಜ ಸ�ೇವ�ಯ ಋಣವನುನೆ ಯಾರೊ 
ತ್ೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಅವರು ದೊರದೃಷ್ಟಿಯುಳಳಿ 
ವರು. ಭಕತಿರನುನೆ ಶ್ರೇಮೊಂತರನಾನೆಗಿ ಮಾಡಿದರು. 
ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಕ�ೇಳ್ದರುಟಿ ಕ�ೊಡುವರುಟಿ 
ಮಟಟಿಕ�ಕೆ ಸಮಾಜ ಬ�ಳ�ದದ� ಎೊಂದರು.

ಡಾ. ಶವಮೊತ್ವಾ ಸಾವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೇ 
ಪೊಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸಾವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುವಾನ 
ಸಾವಾಮಿಗಳವರು, ಶ್ರೇ ಕಾಶ 
ಮಹಲ್ೊಂಗಸಾವಾಮಿಗಳವರು ಶ್ರೇಮಠಕ�ಕೆ ಸಾಕರುಟಿ 
ಶ್ರಮಿಸಿದಾದುರ�. ಸಮಾಜ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಾಕರುಟಿ ಬ�ಳ�ದದ�. ಇದು ಭಕತಿರ ಮಠ. 
ಶವಕುಮಾರ ಶ್ರೇಗಳು ಅನಾರ�ೊೇಗ್ಯದೊಂದ 
ಇದದುರೊ ಸಮಾಜದ ಬಗ�ಗು ಸದಾ ಚಿೊಂತ್ಸಿ 
ಕಾಯೇವಾನು್ಖರಾಗುತ್ತಿದದುರು. ಸಮಯವ�ೇ 
ಹಣವ�ೊಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರೊಂತ� ನಡ�ದುಕ�ೊೊಂಡರು 
ಎೊಂದು ಸ್ರಿಸಿದರು. ಶ್ರೇ ಪೊಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ 
ಸಾವಾಮಿಗಳು ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿಯನುನೆ 
ಸವಾವಾೊಂಗಿೇಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಗ�ೊಳ್ಸಿದಾದುರ�. ಈ 
ಬಾರಿಯ ನಾಟಕ�ೊೇತ್ಸವಕ�ಕೆ ಪ್ರತ್ವರವಾದೊಂತ� 
ನ�ರವು ನ್ೇಡುವ� ಎೊಂದರು. 

ಹ�ಬ್ಬಳ್ಳಿ ಓೊಂಕಾರಪ್ಪ, ಅಜಜಿೊಂಪುರದ ಎ.ಸಿ. 
ಚೊಂದ್ರಣಣಿ, ತರಿೇಕ�ರ� ಶಾಸಕ ಸುರ�ೇಶ್, 
ಹ�ೊಸದುಗವಾದ ರಾಜಕಿೇಯ ನ�ೇತಾರ 

ಲ್ೊಂಗಮೊತ್ವಾ, ಹ�ೊಳಲ�ಕೆರ� ಶಾಸಕ ಚೊಂದ್ರಪ್ಪ, 
ಶವಮೊಗಗು ಓೊಂಕಾರಪ್ಪ, ದಾವಣಗ�ರ� ನ್ವೃತತಿ 
ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ�ೊಟ�್ರೇಶ್  ಬಣಕಾರ್, 
ಕೊಡಿಲಿಗ�ಯ ಕ� ಬಿ ಕ�ೊಟ�್ರೇಶಪ್ಪ, ಅರಸಿೇಕ�ರ�ಯ 
ಓೊಂಕಾರಮೊತ್ವಾ ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿಯ ಕೃರಣಿಮೊತ್ವಾ 
ಇತರರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೆ ಖಗೆನಾ
(1ರೆೋ ಪುಟದಿಂದ) ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಾಖವಾೊಂಡ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
ತ್್ರಪಾಠಿ ಅವರು ಒೊಂದು ಸ�ಟ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದುರ�.

ಥರೊರ್ ಅವರು ಜಿ-23 ಗುೊಂಪಿನ ನಾಯಕರಾಗಿದದುರೊ ಸಹ, ಆ ಗುೊಂಪಿನ 
ಬಹುತ�ೇಕ ನಾಯಕರು ಖಗ�ವಾ ಬ�ೊಂಬಲಕ�ಕೆ ನ್ೊಂತ್ದಾದುರ�. 

ಸೊಂಸದರ ವಲಯದಲೊಲಿ ಸಹ ಖಗ�ವಾ ಅವರಿಗ� ಹ�ಚಿಚುನ ಬ�ೊಂಬಲ 
ವ್ಯಕತಿವಾಗಿದ�. 50 ವರವಾಗಳ ರಾಜಕಿೇಯ ಅನುಭವ ಹ�ೊೊಂದರುವ ಖಗ�ವಾ, 
ಮುೊಂದನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತ�ಗಳು ಸ್ಪರಟಿವಾಗಿವ�.

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕ� ವ�ೇಳ� ಪತ್ರಕತವಾರ�ೊೊಂದಗ� ಮಾತನಾಡಿದ ಖಗ�ವಾ, ಪಕ್ಷದ 
ಎಲಾಲಿ ನಾಯಕರು, ಕಾಯವಾಕತವಾರು ಹಾಗೊ ನ್ಯೇಗಿಗಳು ನನಗ� ಪ್ರೇತಾ್ಸಹ 
ನ್ೇಡಿದಾದುರ�. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕ� ವ�ೇಳ� ಜ�ೊತ�ಗಿದದುವರಿಗ� ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ�ತಿೇನ� 
ಎೊಂದದಾದುರ�. ಗಾೊಂಧಿ ಕುಟುೊಂಬದ ಯಾರೊ ಎಐಸಿಸಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಪಸಿಥೆತರಿರಲ್ಲಲಿ. ಚುನಾವಣ�ಯಲ್ಲಿ ಗಾೊಂಧಿ ಕುಟುೊಂಬ ತಟಸಥೆವಾಗಿರಲ್ದ� 
ಎೊಂದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಧುಸೊಧನ್ ಮಿಸಿತಿರಿ ಹ�ೇಳ್ದಾದುರ�.

ಸ್ಪಧ�ವಾಯ ಬಗ�ಗು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಖಗ�ವಾ, ನಾಯಕನ ಆಯಕೆಗ� ಮುಕತಿ 
ಪ್ರಜಾಸತಾತಿತ್ಕ ಪ್ರಕಿ್ರಯ ಇರುವ ಪಕ್ಷದವನಾಗಿ ಸ�ೇವ� ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯ 
ಎೊಂದದಾದುರ�. 

ಖಗ�ವಾ ಅವರು ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭಿೇರ್ ಪಿತಾಮಹ ಎೊಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ 
ಥರೊರ್, ನಾವು ಸ�ನೆೇಹಿತರಾಗಿ ಸ್ಪಧಿವಾಸುತ್ತಿದ�ದುೇವ�ಯೇ ಹ�ೊರತು ಶತು್ರ ಇಲಲಿವ�ೇ 
ಎದುರಾಳ್ಗಳಾಗಿ ಅಲಲಿ ಎೊಂದದಾದುರ�.

ಖಗ�ವಾ ಯಥಾಸಿಥೆತ್ ವಾದಯಾಗಿದಾದುರ� ಎೊಂದು ಹ�ೇಳ್ರುವ ಥರೊರ್, 
ಖಗ�ವಾ ಹಾಲ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರ ಆಯಕೆ ಎೊಂದು ಪರ�ೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹ�ೇಳ್ದಾದುರ�.

ಕಂತು 
ಹೆ್ರೆ 
ಏರಿಕೆ

(1ರೆೋ ಪುಟದಿಂದ) ಹಣಕಾಸು ನ್ೇತ್ ಸಮಿತ್ಯ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ 
ರ�ಪೇ ದರವನುನೆ ಶ�ೇ.5.90ಕ�ಕೆ ಹ�ಚಿಚುಸುವ ನ್ಧಾವಾರ 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳಿಲಾಗಿದ�.  ಏಪಿ್ರಲ್ 2019ರ ನೊಂತರ ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗ� ಬಡಿ್ಡ ದರ ಈ ಹೊಂತಕ�ಕೆ ಬೊಂದದ�. ಸಮಿತ್ಯ 6 ಸದಸ್ಯರ 
ಪ�ೈಕಿ ಐವರು ಬಡಿ್ಡ ದರ ಹ�ಚಚುಳವನುನೆ ಬ�ೊಂಬಲ್ಸಿದಾದುರ�.

ಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆ ಬೆೋರೆ ಯಾವ ಮಠಕೆ್ಕ ಇಲಲೆ

(1ರೆೋ ಪುಟದಿಂದ) ನ್ೇಡಿದ ಶ್ರೇಗಳು, ಫುಟ್ ಬಾಲ್  
ಅನುನೆ ಹ�ೊದ�ಯೇದು ಗಾಳ್ ತುೊಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. 
ಅದ�ೇ ರಿೇತ್ ರಾಜಕಾರಣ್ಗಳ್ಗ� ಅಧಿಕಾರ ಮದ, 
ಹಣ ಮದ ತುೊಂಬಿದಾಗ ಜನ ಒದ�ಯುತಾತಿರ�.

ಬಿೇಜ ಇಲಲಿದ� ಮರ ಹುಟಟಿಲಲಿ, ಮರ ಇಲಲಿದ� 
ಬಿೇಜ ಹುಟಟಿಲಲಿ ಎೊಂಬ ಹಾಗ� ಮತದಾರರು ಹಣ 
ಪಡ�ಯದ� ಮತ ಹಾಕಿದರ� ಭ್ರರಠಿತ� ಪ್ರಶನೆಸುವ ಹಕುಕೆ 
ಪಡ�ಯಬಹುದ�ೊಂದ ಶ್ರೇಗಳು, ಮನುರ್ಯನ 
ಮನಸಿ್ಸನ ಮೊಲದಲ�ಲಿೇ ಭ್ರರಟಿತ� ಹುಟುಟಿತತಿದ� 
ಎೊಂದರು. ರಾಜಕಾರಣ್ಗಳಾಗಲ್ೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾ 
ಗಲ್ೇ ಅಥವಾ ಜನರ�ೇ ಆಗಲ್ ತಮ್ ಆತ್ಸಾಕಿ್ಷಗ� 
ವೊಂಚನ� ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳಿದೊಂತ� ತಮ್ ಜವಾಬಾದುರಿ 
ನ್ವವಾಹಿಸಿದರ� ಮಾದರಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎೊಂದು 
ಕಿವಿಮಾತು ಹ�ೇಳ್ದರು.

ಅದುಭುತ ವ್ಯಕಿ್ತತವಾ : ಲ್ೊಂಗ�ೈಕ್ಯ ಶ್ರೇ ಶವಕುಮಾರ 
ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಅವರು ಸಾಕಾ್ಷತ್  ಯಮನ�ೇ ಬೊಂದರೊ 
ಹ�ೇ ನ್ೇ ಅಲಲಿಯೇ ನ್ಲುಲಿ, ನಮ್ ಜವಾಬಾದುರಿ ಇನೊನೆ 
ಇವ� ಎೊಂದು ಹ�ೇಳುತ�ತಿೇನ�ೊಂದು ಬಹಿರೊಂಗ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ 
ಹ�ೇಳ್ದದುರು. ಅದರೊಂತ� ಅವರಿದದುರು ಅೊಂತಹ ಅದುಭುತ 
ವಾದ ವ್ಯಕಿತಿತವಾ ಅವರದು ಎೊಂದು ಶ್ರೇಗಳು ಸ್ರಿಸಿದರು.

ಈ ವರವಾ ಅಕಿಕೆ ಸಮಪವಾಣ� ಕಾಯವಾಕ್ರಮಕ�ಕೆ 
ಉಚಿತ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ತಪಾಸಣ� ಹಾಗೊ ರಕತಿದಾನ 
ಶಬಿರ ಏಪವಾಡಿಸುವ ಹ�ೊಸ ರೊಪ ನ್ೇಡಿ ತಾಯಿ 
ಹೃದಯಕ�ಕೆ ಜಾತ್ ಇಲಲಿ ಎೊಂಬುದನುನೆ 

ತ�ೊೇರಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟಿದ�ದುೇವ� ಎೊಂದರು.
ಪ್ರತ್ ಸ�ೊೇಮವಾರ ಸಿರಿಗ�ರ� ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಟಗಿ 

ಮಹ�ೇಶವಾರಪ್ಪ ಅವರು ದಾಸ�ೊೇಹ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದದುರು. 
ಅವರ ಹಾದಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕಕೆಳು ಇರುವುದು 
ಸೊಂತ�ೊೇರ ತೊಂದದ�. ನಾ್ಯಯ, ಧಮವಾ, ನ್ಷ�ಠಿ, ಭಕಿತಿ, 
ಶ್ರದ�್ಧ ಮೆೈಗೊಡಿಸಿಕ�ೊೊಂಡರ� ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರೊ 
ಯಶಸು್ಸ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎೊಂಬುದಕ�ಕೆ ಇಟಗಿ 
ಮಹ�ೇಶವಾರಪ್ಪ ಮತುತಿ ಶ್ರೇಮತ್ ಬಸಮ್ ಹಾಗೊ 
ಅವರ ಮಕಕೆಳ�ೇ ಸಾಕಿ್ಷಯಾಗಿದಾದುರ� ಎೊಂದು ಶ್ರೇಗಳು 
ಮೆಚುಚುಗ� ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ಸೊಂಸದ ಜಿ.ಎೊಂ. ಸಿದ�ದುೇಶವಾರ, ಶಾಸಕ ಎಸ್ .ಎ. 
ರವಿೇೊಂದ್ರನಾಥ್ , ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರಿೇಶ್ , 
ನ್ವೃತತಿ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕ ಪ್ರ. ಬಿ.ಎೊಂ. ಶವಮೊತ್ವಾ, 
ತರಳಬಾಳು ಕೃಷ್ ವಿಜಾನೆನ ಕ�ೇೊಂದ್ರದ ಡಾ. ಟ್.ಎನ್ . 
ದ�ೇವರಾಜ್, ಎೊಂ.ಜಿ. ಬಸವನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹರಿಹರ ತಾ. ಸಾಧು ವಿೇರಶ�ೈವ ಸಮಾಜದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರಾವತ್ ಮಹಾದ�ೇವಪ್ಪಗೌಡು್ರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿದದುರು.

ಶ್ರೇ ಶವಾನೊಂದ ಗುರೊಜಿ, ಜಿಲಾಲಿ ಬಿಜ�ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹನಗವಾಡಿ ವಿೇರ�ೇಶ್ , ತಾ. ಗಾ್ರ. ಬಿಜ�ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಹಿೊಂಡಸಘಟ್ಟಿ ಲ್ೊಂಗರಾಜ್, ಜಿಲಾಲಿ ಸಹಕಾರಿ 
ಒಕೊಕೆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗ�ರ� ರಾಜಣಣಿ, ಎಪಿಎೊಂಸಿ 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓ.ಜಿ. ಮೊಂಜುನಾಥ್ ಪಟ�ೇಲ್ , 
ಎ.ಆರ್. ಉಜಿಜಿನಪ್ಪ, ಓ.ಜಿ. ರುದ್ರಗೌಡು್ರ, ಎನ್ .ಜಿ. 

ಶವಾಜಿ ಪಾಟ್ೇಲ್ , ಶಾಮನೊರು ಲ್ೊಂಗರಾಜ್ , 
ಜಿಗಳ್ ಆನೊಂದಪ್ಪ, ತಳಸದ ಬಸವರಾಜ್, ಬಿ. 
ವಿೇರಯ್ಯ, ಬ�ೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸ�ೊೇಮಸುೊಂದರಪ್ಪ, ಜಿ.ಪೊಂ. 
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಗ�ೊೇವಿೊಂದರ�ಡಿ್ಡ, ಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯೊಂಕ್  
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಕ�ೊಂಗಲಹಳ್ಳಿ ರಣು್ಖಪ್ಪ, ಕುೊಂಬಳೂರು 
ವಿರೊಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಯಕಕೆನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಡಾ. ಬಿ. 
ಚೊಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, ಕ�. ತ್ೇಥವಾಪ್ಪ, ತ�ೊೇಟಗಾರಿಕ� 
ಇಲಾಖ�ಯ ರ�ೇಖಾ, ಸಾವಯವ ಕೃಷ್ಕ ಕೊಂದಗಲುಲಿ 
ಈಶವಾರಪ್ಪ, ಗಾ್ರಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಕ�. ಏಕಾೊಂತಪ್ಪ, ಕ�. 
ಸೊಂಜಿೇವಮೊತ್ವಾ, ಎನ್ .ಜಿ. ಬಸವನಗೌಡು್ರ, 
ಪ್ರಗತ್ಪರ ಕೃಷ್ ಮಹಿಳ� ಶ್ರೇಮತ್ ಸರ�ೊೇಜ 
ಪಾಟ್ೇಲ್ , ಹುರಳ್ ಹನುಮೊಂತಪ್ಪ, ಅಬ್ಬಣಣಿ, ಎಸ್ .ಜಿ. 
ಪ್ರಭುದ�ೇರ್, ಬಿ.ಜಿ. ಧನೊಂಜಯ, ಯಲವಟ್ಟಿ 
ಅೊಂಜಿನಪ್ಪ, ಕ�.ಜಿ. ವಿೇರನಗೌಡು್ರ, ಹ�ಚ್.ಜಿ. 
ಚೊಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ , ಕರ�ೇಗೌಡ್ರ ರೊಂಗನಾಥ್ , ಬ�ಳೂಳಿಡಿ 
ರುದ�್ರೇಶ್ , ಇಟಗಿ ಮಹ�ೇಶವಾರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರರಾದ 
ಇ.ಎೊಂ. ಮರುಳಸಿದ�ದುೇಶ್ , ಇೊಂಜಿನ್ಯರ್  ಇ.ಎೊಂ. 
ರ�ೇವಣಸಿದದುಪ್ಪ, ವ�ೈದ್ಯ ಡಾ. ಇ.ಎೊಂ. ಸುರ�ೇೊಂದ್ರ 
ಸ�ೇರಿದೊಂತ� ಇನೊನೆ ಅನ�ೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು.

ಇ.ಎೊಂ. ಸುಜಿೇತ್  ಸಾವಾಗತ್ಸಿದರು. ತಾ. ಸಾಧು 
ವಿೇರಶ�ೈವ ಸಮಾಜದ ಕಾಯವಾದಶವಾ ಇಟಗಿ ಶವಣಣಿ 
ಪಾ್ರಸಾತಿವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ .ಜಿ. 
ನಾಗರಾಜ್  ನ್ರೊಪಿಸಿದರ�, ಉಪನಾ್ಯಸಕ ಬಿ.ಜಿ. 
ಗ�ೊೇಪಾಲ್  ವೊಂದಸಿದರು.

ಕಲುಲೆರಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಯಮ ಸಡಿಲ
(1ರೆೋ ಪುಟದಿಂದ) ಮರಳನುನೆ ಪೂರ�ೈಕ� ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎೊಂಬ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಹಲವು 
ನ್ಯಮಗಳ್ಗ� ತ್ದುದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದ�. 

ಈ ಹಿೊಂದ� ಮರಳ್ನ ಬ�ೇಡಿಕ�ಯನುನೆ ಪೂರ�ೈಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿೊಂದ 
ಮಲ�ೇಷ್ಯಾದೊಂದ ಆಮದು  ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳಿಲಾಗಿದದು ಮರಳ್ಗ� ಬ�ೇಡಿಕ�ಯಿಲಲಿದ� 
ಕ�ೊೇಟ್ಗಟಟಿಲ� ನರಟಿವಾಗಿದ� ಎೊಂದು ಅವರು ವಿಷಾದಸಿದರು. ಮರಳು ಆಮದು 
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನರಟಿವಾಗಿದುದು, ಈ ಕುರಿತೊಂತ� ಪರಿಶೇಲನ� ನಡ�ಸಿದುದು 
ಆಗಿರುವ ನರಟಿಕ�ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಗಿ ತನ್ಖ� ನಡ�ಸಬ�ೇಕ�ೇ? ಅಥವಾ ಇನ�ನೆೇನು 
ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎೊಂಬ ಸೊಂಬೊಂಧ ತ್ೇಮಾವಾನ್ಸುವುದಾಗಿ ನುಡಿದರು.

ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪೂವನಾಭಾವಿ ಸಭೆ
ದಾವಣಗ�ರ� ಜಿಲಾಲಿ ಬಿಜ�ಪಿ ವತ್ಯಿೊಂದ ಇೊಂದು ಮಧಾ್ಯಹನೆ 3 ಗೊಂಟ�ಗ� 

ನಗರದ ರಾಷ�ೊಟಿರಿೇತಾಥೆನ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿೊಂದುಳ್ದ ವಗವಾಗಳ 
ಜಾಗೃತ್ ಸೊಂಯೇಜಕರ ಸಮಾವ�ೇಶದ ಪೂವವಾಭಾವಿ ಸಭ� ನಡ�ಯಲ್ದ�.

ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರಿ ಸಚಿವ ಭ�ೈರತ್ ಬಸವರಾಜ್, ಸೊಂಸದ ಡಾ. 
ಜಿ.ಎೊಂ. ಸಿದ�ದುೇಶವಾರ್, ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಹ�ಚ್. ತ್ಪಾ್ಪರ�ಡಿ್ಡ, ಜಿ. ಕರುಣಾಕರ 
ರ�ಡಿ್ಡ,  ಗಣ�ೇಶ್ ಉಳ�ಳಿೇಕಾರ್, ಸುರ�ೇಶ್ ಬಾಬು, ಎಸ್.ಎ. ರವಿೇೊಂದ್ರನಾಥ್, 
ಎೊಂ.ಡಿ. ಲಕಿ್ಷ್ೇನಾರಾಯಣ, ಎೊಂ.ಪಿ. ರ�ೇಣುಕಾಚಾಯವಾ, ಮಾಡಾಳು 
ವಿರೊಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಪ್ರ. ಎನ್. ಲ್ೊಂಗಣಣಿ, ನವಿೇನ್, ಭ�ೊೇಜರಾಜ್ ಕರೊದ, 
ಎಸ್.ಎೊಂ. ವಿೇರ�ೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, ಬಿ.ಎಸ್. ಜಗದೇಶ್, ಶಾೊಂತರಾಜ್ 
ಪಾಟ್ೇಲ್, ನಾಗರಾಜ್ ಸ�ೊಕ�ಕೆ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರ�. 

ರಾಣೆೋಬೆನ್್ನರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು  
ಕಸಾಪದಿಂದ ರಾಡಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

ಕನನೆಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿರತ್ ವತ್ಯಿೊಂದ ಇೊಂದನ್ೊಂದ ನಾಲುಕೆ ದನಗಳ 
ಕಾಲ ನಾಡಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದುದು, ಇೊಂದು ಸೊಂಜ� ಮೆೇಲಾಛಾವಣ್ 
ಉದಾಘಾಟನ�ಯೊಂದಗ� ಪಾ್ರರೊಂಭಗ�ೊಳಳಿಲ್ದ�. ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ 
ಪೂಜಾರ, ವತವಾಕ ಎೊಂ.ಎಸ್. ಅರಕ�ೇರಿ, ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎೊಂ.ಹ�ಚ್. 
ಪಾಟ್ೇಲ್, ಸಾರಿಗ� ಸೊಂಸ�ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕ�ೇಲಗಾರ, 
ಪೂವಾವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಸಣಗಿ, ಕ�.ಹ�ಚ್. ಮುಕಕೆಣಣಿನವರ್, ವತವಾಕ 
ಬಿ.ಎನ್. ಸಣಣಿಗೌಡ್ರ, ಜಿ.ಎಸ್. ಕರ�ೇಗೌಡರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರ�. 
ಕಾೊಂತ�ೇಶ ಅೊಂಬಿಗ�ೇರ ಅವರಿೊಂದ ಆಶಯ ನುಡಿ, ವಾಸಪ್ಪ ಕುಸಗೊರ, 
ಲಗುಮಮ್ ಕ�ೇಶಾಪುರ ಅವರಿಗ� ಗೌರವ ಸಮಪಿವಾಸಲಾಗುವುದು.

`ಕೆೋರ್ ಟೆೋಕರ್' ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೆೋರಿ ಚಿರಾ್ನಭರಣ ಕಳಳತನ: ಮಹಳೆ ಬಂಧನ
ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�.30- ಕ�ೇರ್ ಟ�ೇಕರ್ 

ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊೊಂಡ ಮಹಿಳ� ಮನ�ಯಲ್ಲಿದದು 
ಹಣ, ಆಭರಣಗಳ�ೊೊಂದಗ� ಪರಾರಿಯಾಗಿದದು 
ಘಟನ� ಬ�ೊಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡ�ದದುದು, ಈ ಸೊಂಬೊಂಧ 
ಚನನೆಗಿರಿ ತಾಲೊಲಿಕು ಮೊಲದ ಮಹಿಳ�ಯನುನೆ 
ಪಲ್ೇಸರು ಬೊಂಧಿಸಿದಾದುರ�. 

ಈ ಮಹಿಳ�ಯಿೊಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೊ. ನಗದು 
ಸ�ೇರಿದೊಂತ� 15 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ 
ಚಿನಾನೆಭರಣಗಳನುನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊೊಂಡಿದಾದುರ�.

ಚನನೆಗಿರಿ ತಾಲೊಲಿಕು ಗುಳ�ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗಾ್ರಮದ 
ಉಮಾದ�ೇವಿ (43) ಬೊಂಧಿತ ಮಹಿಳ�. ಅಪಣವಾ 
ಎೊಂಬುವರ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತೊಂದ� ಗೊಂಗಣಣಿ 
ಎೊಂಬುವವರನುನೆ ನ�ೊೇಡಿಕ�ೊಳಳಿಲು ಕ�ೇರ್ ಟ�ೇಕರ್ 
ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಉಮಾದ�ೇವಿಯನುನೆ ನ�ೇಮಕ 
ಮಾಡಿಕ�ೊೊಂಡಿದದುರು. 

ಸ�.21 ರೊಂದು ಉಮಾದ�ೇವಿ ಮನ�ಯಲ್ಲಿದದು 
ನಗದು, ಚಿನನೆದ ಒಡವ�ಗಳನುನೆ ಹಾಗೊ ಬ�ಳ್ಳಿ 
ಸಾಮಾನುಗಳನುನೆ ಕಳವು ಮಾಡಿಕ�ೊೊಂಡು 

ಹ�ೊೇಗಿದದುಳು. ಈ ಬಗ�ಗು ಅಪಣವಾ ಅವರು 
ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣ�ಗ� ದೊರು ನ್ೇಡಿದದುರು. ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲ್ಸಿಕ�ೊೊಂಡು ತನ್ಖ�ಕ�ೈಗ�ೊೊಂಡ ಪಲ್ೇಸರು 
ಆರ�ೊೇಪಿತ� ಬಗ�ಗು ಮಾಹಿತ್ ಕಲ� ಹಾಕಿ ಆಕ�ಯನುನೆ 
ಪತ�ತಿ ಹಚಿಚು ಬೊಂಧಿಸಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೊ. ನಗದು, 230 
ಗಾ್ರೊಂ ಚಿನನೆದ ಒಡವ�ಗಳು, 750 ಗಾ್ರೊಂ ಬ�ಳ್ಳಿ 
ಸಾಮಾನುಗಳನುನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊೊಂಡಿದುದು, ಒಟುಟಿ 
ಮೌಲ್ಯ 15 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಎೊಂದು 
ಅೊಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ�.

ಕನ್ಯಕಾಪರಮೆೋಶವಾರಿ ದೆೋವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೆ ಇಂದು  
ನಗರದ ಕನ್ಯಕಾಪರಮೆೇಶವಾರಿ ರಸ�ತಿಯ ಕನ್ಯಕಾಪರಮೆೇಶವಾರಿ ದ�ೇವಸಾಥೆನ 

ದಲ್ಲಿ ಇೊಂದು ಕ�ೊಲಾಲಿಪುರ ಮಹಾಲಕಿ್ಷ್ ದ�ೇವಿ ಅಲೊಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗು 
ವುದು. ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 10.30 ಕ�ಕೆ ಶ್ರೇನ್ವಾಸ ಕಲಾ್ಯಣ ನಡ�ಯುವುದು. ಸ�ೇವಾ 
ಕತವಾರು : ಶ್ರೇಮತ್ ಲಕಿ್ಷ್ ಮತುತಿ ಕಾಸಲ್  ಎನ್ . ಕಾಶೇನಾಥ್  ಮತುತಿ 
ಮಕಕೆಳು ಹಾಗೊ ಶ್ರೇಮತ್ ರ�ೇಣುಕಾ ಮತುತಿ ಡಾ. ರಾಮಚೊಂದ್ರ ಶ�್ರೇಷ್ಠಿ ಪಿ 
ಮತುತಿ ಮಕಕೆಳು ಸೊಂಜ� 6 ಗೊಂಟ�ಗ� 1 ರಿೊಂದ 3 ವರವಾದ�ೊಳಗಿನ ಮಕಕೆಳು 
ಮತುತಿ ತಾಯೊಂದರ ದೃಶಾ್ಯಭಿನಯ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಏಪವಾಡಿಸಲಾಗಿದ�.

ಹರಿಹರ, ಸ�. 30- ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ�ೇರ�ಡ� ಗಮನ ಹರಿಸದ� 
ಶ್ರದ�್ಧಯಿೊಂದ ಓದ ಹ�ತತಿವರಿಗೊ, ಶಕ್ಷಣ ಕಲ್ಸಿದ 
ಗುರುಗಳ್ಗೊ ಉತತಿಮ ಹ�ಸರು ತನ್ನೆ ಎೊಂದು ಶಾಸಕ 
ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ್ಗ� ಕಿವಿ ಮಾತು 
ಹ�ೇಳ್ದರು.

ನಗರದ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ�, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖ�, 
ಎಸ್.ಜ�.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲ�ೇಜು ಸಹಯೇಗದ�ೊೊಂದಗ� 
ಎಸ್.ಜ�.ವಿ.ಪಿ. ಪಾಲ್ಟ�ಕಿನೆಕ್ ಕಾಲ�ೇಜು 
ಸಭಾೊಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಹ�ೈಸೊಕೆಲ್ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ 
ತಾಲೊಲಿಕು ಮಟಟಿದ ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೊಂಜಿ ಮತುತಿ 
ಕಲ�ೊೇತ್ಸವ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸೊಂಕರಟಿದ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಯಲೊಲಿ ಪೇರಕರು ತಮ್ 
ಮಕಕೆಳ್ಗ� ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಕ�ೊಡಿಸಲು ಸಾಕರುಟಿ ಶ್ರಮ 
ಪಡುತಾತಿರ�. ಇದನುನೆ ಅರಿತು ಉತತಿಮ ಸಾಧನ� 
ಮಾಡಿ, ಭವಿರ್ಯ ರೊಪಿಸಿಕ�ೊಳುಳಿವೊಂತ� ಸಲಹ� 
ನ್ೇಡಿದರು.

ತಹಶೇಲಾದುರ್ ಎೊಂ.ಬಿ. ಅಶವಾತ್ಥೆ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೊಂಜಿ ಕಾಯವಾಕ್ರಮವು ಮಕಕೆಳ 
ಸವವಾತ�ೊೇಮುಖ ಪ್ರಗತ್ಗ� ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ�. 
ಮಕಕೆಳನುನೆ ಭೌತ್ಕವಾಗಿ ಹಾಗೊ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ 
ಸದೃಢಗ�ೊಳ್ಸುವ ಉದ�ದುೇಶದೊಂದ ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೊಂಜಿ 
ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ನಡ�ಸಲಾಗುತ್ತಿದ� ಎೊಂದರು.

ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ� ಉಪನ್ದ�ೇವಾಶಕ ಜಿ.ಆರ್. 
ತ್ಪ�್ಪೇಸಾವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ,   ಕ�ೊೇವಿಡ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ್ಗ� ಬಲವೊಂತವಾಗಿ ಮೊಬ�ೈಲ್ 
ಕ�ೊಟುಟಿ ಪಾಠವನುನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜ�ೊತ�ಗ� 
ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೊಂಜಿ ಕಾಯವಾಕ್ರಮವನುನೆ ಕೊಡ 

ಮೊಬ�ೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೊಂತಹ ಸಿಥೆತ್ ಬೊಂದತುತಿ.  ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂತ್ರಜಾಞಾನ ಬಹಳ 
ಉಪಯುಕತಿವಾಯಿತು ಎೊಂದರು.

ಜಿಲ�ಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗ�ರ� ಉತತಿರ, ದಕಿ್ಷಣ 
ಕ�್ಷೇತ್ರವನುನೆ ಬಿಟಟಿರ� ಉಳ್ದ ಎಲಾಲಿ ತಾಲೊಲಿಕಿನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೊಂಜಿ ಕಾಯವಾಕ್ರಮಗಳು 
ಉತತಿಮವಾಗಿ ನಡ�ದವ�. ತ್ೇಪುವಾಗಾರರು 
ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದ�, ಸೊಕತಿ ಪ್ರತ್ಭ�ಗಳನುನೆ 
ಗುರುತ್ಸಬ�ೇಕು ಎೊಂದರು.  

ಕ�್ಷೇತ್ರಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಸಿ. ಸಿದದುಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿ,  ಕಳ�ದ ಎರಡು ವರವಾಗಳ ಕಾಲ 
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ� ತನನೆ 
ಲವಲವಿಕ�  ಕಳ�ದುಕ�ೊೊಂಡೊಂತಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ 
ರಿೇತ್ಯ ಕಾಯವಾಕ್ರಮಗಳನುನೆ ಆಯೇಜನ�ಗ� 
ಮುೊಂದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ�ತಿ ಮಕಕೆಳ 
ಬ�ಳವಣ್ಗ�ಗ� ಪೂರಕವಾದ ಕಾಯವಾಗಳು 
ನಡ�ಯುತ್ತಿವ� ಎೊಂದರು.

ಸಿಪಿಐ ಸತ್ೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರ ಸೊಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೊಂದ್ರಪ್ಪ 
ದ�ೊಗಗುಳ್ಳಿ, ನಗರಸಭ� ಸದಸ್ಯರಾದ ರ�ೇಷಾ್ಬಾನು 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಲೊಲಿಕಿನ ವಿವಿಧ 
ಶಾಲ�ಗಳ್ೊಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳು ತಮ್ 
ಪ್ರತ್ಭ�ಯನುನೆ ಪ್ರದಶವಾಸಿದರು.

ಎಸ್.ಜ�. ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲ�ೇಜು ಸೊಂಸ�ಥೆ  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಿ.ಎೊಂ. ಹಾಲಸಾವಾಮಿ, ಕಾಯವಾದಶವಾ ಆರ್.ಟ್. 
ಪ್ರಶಾೊಂತ್, ದಾವಣಗ�ರ� ಎಸ್. ಗಿೇತಾ, ಕ�್ಷೇತ್ರ 
ಸಮನವಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃರಣಿಪ್ಪ,  ದ�ೈಹಿಕ 
ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಂಜುಳಾ, ಸಕಾವಾರಿ ನೌಕರರ 
ಸೊಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಕ�. ಭೊಮೆೇಶ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ರ�ೇವಣಸಿದದುಪ್ಪ ಅೊಂಗಡಿ, ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಸೊಂಘದ 
ಸಿದದುಪ್ಪ ಕರಡಿ, ಕುಣ�ಬ�ಳಕ�ೇರಿ ದ�ೇವ�ೇೊಂದ್ರಪ್ಪ, 
ಗದಗ�ಪ್ಪ ಹಳ�ಮನ�, ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾನುವಳ್ಳಿ,  
ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಶವಮೊತ್ವಾ ಇತರರು 
ಹಾಜರಿದದುರು.    

ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಓದಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಿೋತ್ನಾ ತನಿ್ನ
ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲಿಕು ಮಟಟಿದ ಪ್ರತ್ಭಾ ಕಾರೊಂಜಿ ಮತುತಿ ಕಲ�ೊೇತ್ಸವ ಕಾಯವಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ

ಜಗಳೂರು, ಸ�.30- ಸಕಾವಾರದ 
ಸವಲತುತಿಗಳನುನೆ ಸಮಾಜದ ಕಟಟಿಕಡ�ಯ 
ವ್ಯಕಿತಿಗಳ್ಗ� ತಲುಪಿಸುವ ನ್ಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ 
ವಾಸತಿವ್ಯ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಯಾಗಿದ� ಎೊಂದು ತಹಶೇಲಾದುರ್ ಜಿ.
ಸೊಂತ�ೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹ�ೇಳ್ದರು. 

ತಾಲೊಲಿಕಿನ ತ�ೊೇರಣಗಟ�ಟಿ ಗಾ್ರಮ 
ದಲ್ಲಿ ಇೊಂದು ನಡ�ದ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ 
ನಡ� ಹಳ್ಳಿಕಡ� ಗಾ್ರಮ ವಾಸತಿವ್ಯ 
ಕಾಯವಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.        

ಸಕಾವಾರದ ಯೇಜನ�ಗಳು ಸಾವವಾಜನ್ಕರ 
ಮನ� ಬಾಗಿಲ್ಗ� ತಲುಪಿಸಲು ಎಲಾಲಿ ಇಲಾಖ�ಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದಾದುರ�. 
ಅತ್ ಹಿೊಂದುಳ್ದ ತ�ೊೇರಣಗಟ�ಟಿ ಗಾ್ರಮವನುನೆ 
ಆಯಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊೊಂಡಿದುದು, ವಸತ್ ರಹಿತರಿಗ� 
ನ್ವ�ೇಶನ, ಪಶುಸೊಂಗ�ೊೇಪನಾ ಇಲಾಖ� 
ಸಿಬ್ಬೊಂದಗಳ ನ�ೇಮಕ ಮತುತಿ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ 
ಉಪಕ�ೇೊಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬೊಂದ ವ್ಯವಸ�ಥೆ ಸ�ೇರಿದೊಂತ� 
ಒಟುಟಿ 25 ಅಜಿವಾಗಳು ಸಾವವಾಜನ್ಕರಿೊಂದ 
ಸಲ್ಲಿಕ�ಯಾಗಿದುದು, ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಮಸ�್ಯಗಳ್ಗ� 
ಶೇಘ್ರವ�ೇ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ�ತಿೇವ� ಎೊಂದು 

ತಹಶೇಲಾದುರ್ ತ್ಳ್ಸಿದರು.
ತಾಲೊಲಿಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷ್ ನ್ದ�ೇವಾಶಕ 

ಮಿಥುನ್ ಕಿಮಾವತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಕಾವಾರದ 
ಮಹತಾವಾಕಾೊಂಕಿ್ಷ ಯೇಜನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ರ�ೈತ ವಿದಾ್ಯನ್ಧಿ, ರ�ೈತ ಶಕಿತಿ ಯೇಜನ�, ಕೃಷ್ 
ಸಮಾ್ನ್, ರ�ೈತ ಸಿರಿ, ಕೃಷ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ, ಕೃಷ್ 
ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾವವಾಜನ್ಕರಿಗ� ಮಾಹಿತ್ 
ನ್ೇಡಿದರು. 

ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖ� ಸಹಾಯಕ 

ನ್ದ�ೇವಾಶಕ ಬಿ.ಮಹ�ೇಶವಾರಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ�್ಸಸ�್ಸಲ್್ಸ ಮಕಕೆಳು ಶ�ೇ.60 
ಕಿಕೆೊಂತ ಹ�ಚುಚು ಅೊಂಕ ಪಡ�ದವರಿಗ� ಇಲಾಖ� 
ವತ್ಯೊಂದ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹ ಧನವಾಗಿ 15 
ಸಾವಿರ ರೊ. ಮತುತಿ ಶ�ೇ.80 ರರುಟಿ 
ಅೊಂಕಗಳ್ಸಿದ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ್ಗ� 20 
ಸಾವಿರ ರೊ. ಪ್ರೇತಾ್ಸಹ ಧನ 
ನ್ೇಡುತ್ತಿದ�ದುೇವ�. ದ�ೇವದಾಸಿ ಮಕಕೆಳ 
ವಿವಾಹಕ�ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಮತುತಿ 

ಅೊಂತಜಾವಾತ್ ವಿವಾಹವಾದ ಜ�ೊೇಡಿಗಳ್ಗ� 3 ಲಕ್ಷ 
ರೊ. ನ್ೇಡುತ್ತಿದ�ದುೇವ� ಎೊಂದು ಮಾಹಿತ್ ನ್ೇಡಿದರು. 

ಕಾಯವಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾ.ಪೊಂ ಇಒ 
ಚೊಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, ತ�ೊೇಟಗಾರಿಕ� ಇಲಾಖ� ಹಿರಿಯ 
ಸಹಾಯಕ ನ್ದ�ೇವಾಶಕ ವ�ೊಂಕಟ�ೇಶ್ ಮೊತ್ವಾ,  
ಬಿಇಒ ಉಮಾದ�ೇವಿ, ಗಾ್ರಮಿೇಣ ನ್ೇರು 
ನ�ೈಮವಾಲ್ಯ ಇಲಾಖ� ಎಇಇ ಸಾಧಿಕ್, ಗಾ್ರ.ಪೊಂ 
ಅಧ್ಯಕ�್ಷ ದುರುಗಮ್ ವ�ೊಂಕಟ�ೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ಓಬಳ�ೇಶ್, ಹಿೊಂದುಳ್ದ ವಗವಾಗಳ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸಾ್ಭಾನು, ರ�ೇಷ�್ ಇಲಾಖ� ಅಧಿಕಾರಿ 
ಕ�ೊಟ�್ರೇಶ್, ಕೊಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಬ�ೇರ್ 
ನಾಯಕೆ ಮುೊಂತಾದವರು ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಸಕಾನಾರದ ಸವಲತು್ತರಳು ಜನರ ಮರೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ

ಜರಳೂರಿನಲ್ಲೆ ತಹಶಿೋಲಾ್ದರ್ 
ಜಿ.ಸಂತೆ್ೋಷ್ ಕುಮಾರ್

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ 
ಕೃತ್ ಬಿಡುರಡೆ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�.30-    
ಗಾೊಂಧಿೇಜಿ ಜಯೊಂತ್, ಲಾಲ್ 
ಬಹದೊದುರ್ ಶಾಸಿತಿರಿೇ ಜಯೊಂತ್, 
ಕೃತ್ ಬಿಡುಗಡ� ಹಾಗೊ ಕವಿ 
ಗ�ೊೇಷ್ಠಿ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ 
ಅ.2ರೊಂದು ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 11 ಕ�ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ 
ಕುವ�ೊಂಪು ಕನನೆಡ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ಜರುಗಲ್ದ�.  ಲ�ೇಖಕಿ ಟ್.ಎಸ್. 
ಶ�ೈಲಜಾ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದುದು, ಡಿ.
ಎೊಂ. ಪಾವವಾತ್ದ�ೇವಿ ಕಾಳಾಚಾರ್ 
ಅವರ ‘ಮಲ್ಲಿಕಾಜುವಾನರ 
ಬಾಳಬುತ್ತಿ’ ಜಿೇವನ ಚರಿತ�್ರ 
ಕೃತ್ಯನುನೆ ಜಿಲಾಲಿ ಕನನೆಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮ 
ದ�ೇವಪ್ಪ ಬಿಡುಗಡ� ಮಾಡುವರು. 
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ನರರದೆೋವತೆ ದುಗಾನಾಂಬಿಕಾ ದೆೋವಿಗೆ 
ರಜ ಐರಾವತ ಅಲಂಕಾರ

ನಿಟುವಳಿಳ ದುಗಾನಾಂಬಿಕಾ ದೆೋವಿಗೆ 
ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಅಲಂಕಾರ

ಹೆ್ರಾ್ನಳಿ ತಾ. ಮಾರಿಕೆ್ಪ್ಪದ ಶಿ್ರೋ 
ಹಳದಮ್ಮ ದೆೋವಿಗೆ ವಿಶೆೋಷಾಲಂಕಾರ.

ಉಚಚಿಂಗಿದುರನಾದ ಶಿ್ರೋ ಉತಸೂವಾಂಬ 
ದೆೋವಿಗೆ ಹಣಿ್ಣನ ಅಲಂಕಾರ

ಉಚಚಿಂಗಿದುರನಾದ ಶಿ್ರೋ ಹಾಲಮ್ಮ 
ದೆೋವಿಗೆ ಹಣಿ್ಣನ ಅಲಂಕಾರ

ಎಸ್ಓಜಿ ಕಾಲೆ್ೋನಿ ಶರೆೈಶಚಿರ ಸನಿ್ನಧಿಯ
ಚೌಡೆೋಶವಾರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಲಂಕಾರ

ಮಲೆೋಬೆನ್್ನರು ಶಿ್ರೋ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ 
ದೆೋವಿಗೆ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಅಲಂಕಾರ

ಗಾಂಧಿನರರ ಹೆ್ರಟ್ಟ ದುಗಾನಾಂಬಿಕಾ, 
ಮರಿಯಮ್ಮಗೆ ಸಂತಾನ ಲಕಿ್ಷ್ ಅಲಂಕಾರ

ಶಾಮನ್ರಿನ ಶಿ್ರೋ ಮಂರಳಗೌರಮ್ಮ 
ದೆೋವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೆ ಕಾತಾ್ಯಯಿನಿ ಅಲಂಕಾರ

ದಾವಲ್ ಪೆೋಟೆ ಚೌಡೆೋಶವಾರಿ ದೆೋವಿಗೆ 
ಸಂತಾನ ಲಕಿ್ಷ್ ಅಲಂಕಾರ

ಹಳೆೋ ಬೆೋತ್ರು ರಸೆ್ತ ಶಿ್ರೋ ಬನಶಂಕರಿ 
ದೆೋವಿಗೆ ಮಹಾಲಕಿ್ಷ್ ಅಲಂಕಾರ

ಕನ್ಯಕಾ ಪರಮೆೋಶವಾರಿ ದೆೋವಿಗೆ  
ಮಧುರೆೈ ರ್ೋರಾಕಿ್ಷ ಅಲಂಕಾರ

ಶಿ್ರೋ ಕಾಳಿಕಾದೆೋವಿ ವಿಶವಾಕಮನಾ 
ದೆೋವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೆ ರಜಲಕಿ್ಷ್ ಅಲಂಕಾರ

ವಿರೆ್ೋಬನರರ ಶಿ್ರೋ ಕಾಳಿಕಾಂಬ 
ದೆೋವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೆ ಬೆಣೆ್ಣ ಅಲಂಕಾರ

ರಿಂಗ್ ರಸೆ್ತ ಶಿ್ರೋ ಶಾರದಾಂಬ 
ದೆೋವಸಾ್ಥನದಲ್ಲೆ ವಿಶೆೋಷ ಅಲಂಕಾರ

ಬಸವ ಬುದ್ಧ ಭಿೋಮ ನರರ ಶಿ್ರೋ 
ಎಲಲೆಮ್ಮ ದೆೋವಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಅಲಂಕಾರ

ಶರನ್ನವರಾತ್್ರಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ಯ ವಿಶೆೋಷಾಲಂಕಾರರಳಲ್ಲೆ ಶಿ್ರೋ ದೆೋವಿಯ ರ್ಪರಳು

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�. 30- ಭಾರತ್ೇಯ ಕಿ್ರಕ�ಟ್ 
ನ್ಯೊಂತ್ರಣ ಮೊಂಡಳ್ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ನಡ�ಸುವ 19 
ವರವಾದ�ೊಳಗಿನ ಟ್-20 ಕಿ್ರಕ�ಟ್ ಟೊನ್ವಾಮೆೊಂಟ್ಗ� 
ಕನಾವಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ತೊಂಡವನುನೆ ಆಯಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದುದು, ದಾವಣಗ�ರ�ಯ ಪ್ರತ್ಭಾವೊಂತ 
ಭರವಸ�ಯ ಆಟಗಾತ್ವಾ ರಕಿ್ಷತಾ ನಾಯಕ ಆಯಕೆಯಾಗಿ 
ಗಮನ ಸ�ಳ�ದದಾದುರ�.

 ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್ 1 ರಿೊಂದ 8 ರವರ�ಗ� ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಹ�ೈದಾ್ರಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ 
ನಡ�ಯಲ್ರುವ ಟ್-20 ಟೊನ್ವಾಗ� ಪ್ರಮುಖ 6 ತೊಂಡಗಳ ಒೊಂದು ಗುೊಂಪನುನೆ 
ದ�ೇಶಾದ್ಯೊಂತ ಮಾಡಲಾಗಿದುದು, ಈ ತೊಂಡಗಳು ಹ�ೈದಾ್ರಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಾಗಿ 
ಸ�ಣಸಲ್ವ�. ಕನಾವಾಟಕ, ದ�ಹಲ್, ವಿದಭವಾ, ಗ�ೊೇವಾ, ಮಿಜ�ೊೇರಾೊಂ ಸ�ೇರಿದೊಂತ� 
6 ತೊಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ 5 ಲ್ೇಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪೊಂದ್ಯಗಳನುನೆ ಆಡಲ್ವ�. 
ಟೊನ್ವಾಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಥೆನ ಗಳ್ಸಿದ ತೊಂಡ ನ�ೇರವಾಗಿ ಕಾವಾಟವಾರ್ ಫ�ೈನಲ್ 
ಪ್ರವ�ೇಶಸಿದರ� 2ನ�ೇ ಸಾಥೆನ ಪಡ�ಯುವ ತೊಂಡ ಫ್ರೇ ಕಾವಾಟವಾರ್ ಫ�ೈನಲ್ ಪೊಂದಾ್ಯ 
ವಳ್ ಆಡಲ್ದ�. ಎರಡನ�ೇ ಹೊಂತದ ಟೊನ್ವಾಯ ಸಥೆಳ ಇನೊನೆ ನ್ಗದಯಾಗಿಲಲಿ. 

ಇದೇಗ ಮೊದಲ ಲ್ೇಗ್ ಹೊಂತದ ಪೊಂದಾ್ಯವಳ್ಗಳು ಇದ�ೇ ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್ 1 
ರಿೊಂದ 8 ರ ವರ�ಗ� ಹ�ೈದಾ್ರಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ�ಯಲ್ದುದು, ಬುಧವಾರ ಕನಾವಾಟಕ 
ತೊಂಡ ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಹ�ೈದಾ್ರಬಾದಗ� ಪ್ರಯಾಣ ಬ�ಳ�ಸಿದ�.

ಮಹತವಾದ ಟ್-20 ಟೊನ್ವಾಗ� ದಾವಣಗ�ರ�ಯ ಪ್ರತ್ಭ� ರಕಿ್ಷತಾ ನಾಯಕ 
ಆಯಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ�ಕೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಶಾಮನೊರು ಶವಶೊಂಕರಪ್ಪ, ತುಮಕೊರು 
ವಲಯದ ಛ�ೇರ್ ಮನ್ ಮೊೇಹನ್ ರಾರ್, ಸೊಂಚಾಲಕ ಕ�.ಶಶಧರ್, 
ದಾವಣಗ�ರ� ಕಿ್ರಕ�ಟ್ ಕಲಿಬ್ ಕಾಯವಾದಶವಾ ದನ�ೇಶ್ ಕ� ಶ�ಟ್ಟಿ, ಕುರುಡಿ ಗಿರಿೇಶ್, 
ತರಬ�ೇತು ದಾರರಾದ ಎಲ್.ಎೊಂ.ಪ್ರಕಾಶ್, ತ್ಮೆ್ೇಶ್, ಗ�ೊೇಪಾಲ ಕೃರಣಿ, 
ಸಿರಿಗ�ರ� ಉಮೆೇಶ್ , ಯುವಜನ ಸ�ೇವಾ ಮತುತಿ ಕಿ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖ� ಸಹಾಯಕ  
ನ್ದ�ೇವಾಶಕಿ ಸುಚ�ೇತನಾ ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸಿದಾದುರ�.

19 ವಷನಾದೆ್ಳಗಿನ ಟ್-20 ಮಹಳಾ ಕಿ್ರಕೆಟ್ ಟ್ನಿನಾ 

ರಾಜ್ಯ ತಂಡಕೆ್ಕ ರಕಿ್ಷತಾ ರಾಯಕ ಆಯ್ಕ

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು  
ವಿಶವಾ ಹರಿಯ ರಾರರಿಕರ ದಿರಾಚರಣೆ

ಜಿಲಾಲಿಡಳ್ತ, ಜಿಲಾಲಿ ಪೊಂಚಾಯತ್, ವಿಕಲಚ�ೇತನ ಹಾಗೊ ಹಿರಿಯ 
ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲ್ೇಕರಣ ಇಲಾಖ�, ದಾವಣಗ�ರ� ಜಿಲಾಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 
ಸೊಂಘ, ಜಿಲ�ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಶ�್ರೇಯೇಭಿವೃದ್ಧಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಸವಾಯೊಂ ಸ�ೇವಾ ಸೊಂಘ-ಸೊಂಸ�ಥೆಗಳ ಸೊಂಯುಕಾತಿಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇೊಂದು ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 10 
ಗೊಂಟ�ಗ� ನಗರದ ಡಾ. ಸದ�ೊ್ಯೇಜಾತ ಶವಾಚಾಯವಾ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಹಿರ�ೇಮಠದಲ್ಲಿ 
ವಿಶವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದನಾಚರಣ� ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಹಮಿ್ಕ�ೊಳಳಿಲಾಗಿದ�.

ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರಿ ಸಚಿವ ಭ�ೈರತ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ರಾಜಯೇಗಿನ್ ಬ್ರಹಾ್ಕುಮಾರಿ ಲ್ೇಲಾಜಿ ಸಾನ್ನೆಧ್ಯ 
ವಹಿಸಲ್ದುದು, ಶಾಸಕ ಎಸ್ .ಎ. ರವಿೇೊಂದ್ರನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಲ್ದಾದುರ�.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಸೊಂಸದ ಡಾ.ಜಿ.ಎೊಂ. ಸಿದ�ದುೇಶವಾರ, ಶಾಸಕರಾದ 
ಮಾಡಾಳು ವಿರೊಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಎೊಂ.ಪಿ. ರ�ೇಣುಕಾಚಾಯವಾ, ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚೊಂದ್ರ, 
ವ�ೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾವಾಮಿ, ಪ್ರ.ಎನ್. ಲ್ೊಂಗಣಣಿ, ಡಾ. ಶಾಮನೊರು 
ಶವಶೊಂಕರಪ್ಪ, ಮೊೇಹನ್ ಕ�ೊೊಂಡಜಿಜಿ, ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು 
ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರ�.

ಮಾನವ ಜಗತುತಿ ಕೊಂಡ ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ ಇತ್ಹಾಸ 
ಮೊತ್ವಾ, ಶ�್ರೇರಟಿ ಚಿೊಂತಕ, ದಾಶವಾನ್ಕ, 

ರಾರಟಿರಿಪ�್ರೇಮಿ, ನುಡಿದೊಂತ� ನಡ�ದವರು, ನಮ್ ಪಾಲ್ಗ� 
ಅಗ�ದರುಟಿ ಮಿಗುವ, ಮೊಗ�ದರುಟಿ ಮುಗಿಯದ ಸತ್ಯ, ಅಹಿೊಂಸ� 
ಮತುತಿ ಮೌಲಾ್ಯದಶವಾಗಳ ಸತವಾದೊಂದಲ�ೇ ಭಾರತಕ�ಕೆ ಸಮಥವಾ 
ರಾಜಕಿೇಯ ಮತುತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕತವಾ ನ್ೇಡಿದವರು 
ಮೊೇಹನ್ ದಾಸ್  ಕರಮಚೊಂದ ಗಾೊಂಧಿ. ಭಾರತ್ೇಯ 
ಪರೊಂಪರ�ಯ ಮೊಲ ಬ�ೇರುಗಳ್ೊಂದ ಹರಿದ ಜಿೇವ ದ್ರವ್ಯವನುನೆ 
ಹಿೇರಿ ಮಹಾನ್  ಚ�ೇತನವಾಗಿ ಬ�ಳ�ದು ವಿಶವಾಮಾನವರಾದ 
ಭಾರತಾೊಂಬ�ಯ ಹ�ಮೆ್ಯ ಪುತ್ರ ರವಿೇೊಂದ್ರನಾಥ ಟಾ್ಯಗ�ೊೇರ್  
`ಮಹಾತ್' ಎೊಂದು ಕರ�ದರ� `ರಾರಟಿರಿಪಿತ' ಎೊಂದರು 
ರುಭಾಷ್ ಚೊಂದ್ರ ಭ�ೊೇಸರು, ಸದಾವಾರ್  ವಲಲಿಭಾಯಿ 
ಪಟ�ೇಲರು `ಬಾಪು' ಎೊಂದು ಕರ�ದರು. ಫ�್ರೊಂಚ್  ಬರಹಗಾರ 
ರ�ೊೇಮನ್ ರ�ೊೇಲಾ ಗಾೊಂಧಿೇಯವರನುನೆ ಮತ�ೊತಿಬ್ಬ 
ಏಸುಕಿ್ರಸತಿನ�ೊಂದು ಬರ�ದರು.

ಹಣದೊಂದ ಯಾರೊ ದ�ೊಡ್ಡವರಾಗುವುದಲಲಿ. 
ಹೃದಯದೊಂದ ಮಾತ್ರ. `with money and material 
nobody become great' ಎೊಂಬುದನುನೆ ಇೊಂತಹ 
ಮಹಾತ್ರಲ್ಲಿ ನ�ೊೇಡಬಹುದು. ಸತ್ಯವ�ೇ ದ�ೇವರ�ೊಂದು 
ದರಿದ್ರರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನನುನೆ ಕೊಂಡರು. ತಾವು ನೊಂಬಿದ ತತವಾ 
ಮತುತಿ ಸಿದಾ್ಧೊಂತಗಳ್ೊಂದ ವಿಮುಖರಾದವರಲಲಿ, ಮನುರ್ಯನನುನೆ 
ಮನುರ್ಯನನಾನೆಗಿ ನ�ೊೇಡುವ ಮುಕತಿ ಮನ�ೊೇಭಾವ ಮತುತಿ 
ತಮ್ ಬದುಕಿನುದದುಕೊಕೆ ಸವವಾಕಾಲ್ಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ್ೊಂದಾಗಿ 
ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳ್ದವರು ಬಾಪು ವಿಶವಾಸೊಂಸ�ಥೆ ಇವರ ಜನ್ 
ದನವನುನೆ `ವಿಶವಾ ಅಹಿೊಂಸಾ ದನ' ವನಾನೆಗಿ ಆಚರಿಸುತತಿದ�. 
ವಿಶವಾಸೊಂಸ�ಥೆ ಒಮೆ್ ಮಾತ್ರ ತನನೆ ಧವಾಜವನುನೆ ಇವರ 

ಹುತಾತ್ರಾದಾಗ ಅದವಾಕ�ಕೆ ಇಳ್ಸಿದುದು, ಸಮಾನ್ಯವಲಲಿ. 
ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್  2, 1869 ರೊಂದು ಗುಜರಾತ್  ರಾಜ್ಯದ 

ಪೇರ್  ಬೊಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ಯಾ ಜನಾೊಂಗದಲ್ಲಿ ಜನ್ಸಿದರು. 
1881 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ 13ನ�ೇ ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ಕಸೊತಿರಿಬಾ 
ಅವರ�ೊಡನ� ವಿವಾಹ. 1887 ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್್ರಕು್ಯಲ�ೇರನ್  
ತ�ೇಗವಾಡ�, 1888 ರ ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹ�ಚಿಚುನ 
ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸಕಾಕೆಗಿ ಲೊಂಡನ್ ಗ� ಪ್ರಯಾಣ, 1891 ಜೊನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಬಾ್ಯರಿಸಟಿರ್  ಪದವಿಯೊಂದಗ� ಭಾರತಕ�ಕೆ. 1892 ರಲ್ಲಿ 
ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಮೊಲಕ ದಕಿ್ಷಣ ಆಫ್ರಕಕ�ಕೆ, 1915 
ಜನವರಿ 9 ರೊಂದು ಭಾರತಕ�ಕೆ ಮರಳ್ದರು. 1920 ರಲ್ಲಿ 
ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್ಸನುನೆ ಸ�ೇರಿಕ�ೊೊಂಡು ತಮ್ ರಾಜಕಿೇಯ ಗುರುಗಳಾದ 
ಗ�ೊೇಪಾಲಕೃರಣಿ ಗ�ೊೇಖಲ�ಯ ಮಾಗವಾದಶವಾನದಲ್ಲಿ 
ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೊೇರಾಟದ ನಾಯಕತವಾ ವಹಿಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಭಾರತದ 
ಮೊಲ� ಮೊಲ� ಸುತ್ತಿ ಜನತ�ಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 
ಆತಾ್ಭಿಮಾನದ ಕಿಚುಚು ಹ�ೊತ್ತಿಸಿದರು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿೋಜಿಯವರ ಜಿೋವನದ ಪ್ರಮುಖ 
ಘಟರಾವಳಿರಳು : 1908 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾರಿಗ� ದಕಿ್ಷಣ 
ಆಫ್ರಕದಲ್ಲಿ ಸ�ರ�ಮನ�, 1910 ರಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಸಾಟಿಯ್  ಫಾಮವಾ 
ಸಾಥೆಪನ�, 1915 ರಲ್ಲಿ ಸಾಬರಮತ್, 1933 ರಲ್ಲಿ ವದಾವಾ, 
1936 ರಲ್ಲಿ ಸ�ೇವಾ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳನುನೆ ಸಾಥೆಪಿಸಿ 
ಸತ್ಯ, ಅಹಿೊಂಸ�, ಅಸೊಂಗ್ರಹ, ಆಸಾವಾದ ಆಸ�ತಿೇಯ ಮತುತಿ 
ಬ್ರಹ್ಚಯವಾ ಇವುಗಳನುನೆ ಭಾರತ್ೇಯರು ಆಚರಣ� 
ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ ವ್ರತಗಳ�ೊಂದರೊ, 1919 ರಲ್ಲಿ `ನವಜಿೇವನ 
ಹಾಗೊ ಯೊಂಗ್ ಇೊಂಡಿಯಾ' ಪತ್್ರಕ�ಗಳ ಸೊಂಪಾದಕತವಾ, 
1919 ರ ಜಲ್ಯನ್  ವಾಲಾಬಾಗ್  ಹತ್ಯಕಾೊಂಡದ ನೊಂತರ 
1920 ರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳ್, 1922 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗ� ಪುಣ�ಯ ಯರವಾಡ ಜ�ೈಲುವಾಸ, 1930 
ರಲ್ಲಿ ದೊಂಡಿಯಾತ�್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಾವಾಟಕದ ಮೆೈಲಾರ 
ಮಹದ�ೇವಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರು. 1933 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ವಾರ 
ಪತ್್ರಕ� ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರು. 1936 ರಲ್ಲಿ ಸವಾದ�ೇಶ ಚಳುವಳ್, 
1942 ರ ಆಗಸ್ಟಿ  8 ರೊಂದು ಮುೊಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ 
ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವರು `ಮಾಡು ಇಲಲಿವ�ೇ ಮಡಿ' ಎೊಂಬ ಸೊಂದ�ೇಶ 
ನ್ೇಡಿ ಕಿವಾಟ್  ಇೊಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರು.

ರವಿಮುಳಗದ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯ ಎೊಂದು ಕಿೇತ್ವಾ ಪಡ�ದದದು 
ಬಿ್ರಟ್ಷ್  ಆಡಳ್ತವನುನೆ ತುೊಂಡು ಉಡುಗ� ತ�ೊಟಟಿ 
ಭಾರತ್ೇಯನ�ೊಬ್ಬ ಅತಾ್ಯಧುನ್ಕ ಶಸಾತಿರಿತ್ರಗಳು ತುೊಂಬಿರುವ 
ಭೊಮೊಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ರಕತಿಪಾತವಿಲಲಿದ�, ಸತ್ಯ, ಶಾೊಂತ್, 
ಅಹಿೊಂಸಾ ಎೊಂಬ ದವಾ್ಯಸತಿರಿಗಳ್ೊಂದ ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವರ 
ನ�ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟಿ  15, 1947 ರೊಂದು ಭಾರತ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ 
ಪಡ�ದುಕ�ೊೊಂಡಿತು. ಇವರನುನೆ ಇಡಿೇ ದ�ೇಶವ�ೇ ಕ�ೊೊಂಡಾಡಿತು, 
ಪೂಜ� ಮಾಡಿತು. ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ 

ಮೆರವಣ್ಗ�ಗಳು ನಡ�ದವು. ``ರಕತಿಪಾತವಿಲಲಿದ� ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ 
ತೊಂದುಕ�ೊಟಟಿ ರಾರಟಿರಿಪಿತನ ಕಗ�ೊಗುಲ�ಯಾಯಿತು''. ನೊಂತರ 
ಅವರನುನೆ ನಾವು ಹುತಾತ್ ಎೊಂದು ಕರ�ದ�ವು. ನೊಂತರ ಗಾೊಂಧಿ 
ಪ್ರತ್ಮೆಗಳನುನೆ ಗಾೊಂಧಿ ವೃತತಿಗಳನುನೆ, ಗಾೊಂಧಿ ಮೆೈದಾನ, 
ಗಾೊಂಧಿೇ ನಗರಗಳನುನೆ ನ್ಮಿವಾಸಿದ�ವು. ಕೊಂಡ ಕೊಂಡ ರಸ�ತಿಗಳ್ಗ� 
ಅವರ ಹ�ಸರನ್ನೆಟ�ಟಿವು. ಎಲಾಲಿ ಕಛ�ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಫೇಟ�ೊೇಗಳನುನೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯ 
ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳನುನೆ, ನ�ೊೇಟುಗಳನುನೆ 
ಮುದ್ರಸಲಾಯಿತು. ಅನಾ್ಯಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೊೇರಾಡುವಾಗ 
ಗಾೊಂಧಿ ಪ್ರತ್ಮೆಗ� ಮಾಲ� ಹಾಕಿ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹ ನಡ�ಸುತ�ತಿೇವ�. 
ಇೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾೊಂಧಿ ಜಯೊಂತ್ಯನುನೆ ರಾಷ್ಟಿರಿೇಯ 
ಹಬ್ಬವನಾನೆಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ�ದುೇವ�. ಭಾರಣಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿವ�. 
ರಾತ�ೊ್ರೇರಾತ್್ರ ಗಾೊಂಧಿ ಪ್ರತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಕನನೆಡಕ ಮಾಯ, 
ಪ್ರತ್ಮೆಗ� ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾರ ಹಾಕುವೊಂತಹ ವಿಕೃತ ಘಟನ�ಗಳು 
ನಡ�ದರುವುದು ವಿಷಾದನ್ೇಯ.

ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವರು ತನನೆ ಪ್ರತ್ಮೆಗಳ ಸಾಥೆಪನ�, 
ಹಿತ�ೈಷ್ಗಳು ಪಿ್ರೇತ್ಯಿೊಂದ ನ್ೇಡುತ್ತಿದದು ಉಡುಗ�ೊರ�ಗಳನುನೆ 
ನ್ರಾಕರಿಸುತ್ತಿದದುರು. ಹಿೊಂದೊ, ಮುಸಿಲಿೊಂ, ಸಿಖ್  ಐಕ್ಯತ�ಯ 
ಕುರಿತು ಪತ್ರಕತವಾರ ಮುೊಂದ� ಮಾತನಾಡಿದ 
ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವರ ನುಡಿಗಳು ಇೊಂದಗೊ ಪ್ರಸುತಿತ. 
``ಬೊಂಧುಗಳ�ೇ ಜಾತ್ ಹುಚುಚುತನವನುನೆ ಮರ�ತು, ಈ ದ�ೇಶ 
ಬಾಳುವುದನುನೆ ನಾನು ನ�ೊೇಡಲು ಕಾತುರನಾಗಿದ�ದುೇನ�. ನಮ್ 
ಧಮವಾಗಳು ಏನ�ೇ ಆಗಿರಲ್, ನಮ್ ಮೊಂತ್ರ 
ಭಾರತ್ೇಯತ�ಯಾಗಿರಲ್'' ಎೊಂದು ಸ್ಪರಟಿಪಡಿಸಿ, ̀ `ಬೊಂಧುಗಳ�ೇ 
ಕ�ೊೇಟ್ ಕ�ೊೇಟ್ ಭಾರತ್ೇಯರ ಆಹಾರ, ಬಟ�ಟಿ, ನ�ಮ್ದಯ 
ನ್ದ�್ರಗಾಗಿ ಒೊಂದು ಸೊರು ನ್ಮ್ ಬರಹದ ಉದ�ದುೇಶವಾಗಿರಲ್, 

ಪರಸ್ಪರ ಹಿೊಂದೊ-ಮುಸಿಲಿಮರ ಬಡಿದಾಟ ರ�ೊೇಚಕ 
ಸುದ್ಧಗಳಾಗಿ ನ್ಮ್ ಪತ್್ರಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತಾತಿರಗ�ೊಳಳಿದರಲ್'' 
ಎೊಂದದದುರು. ಹಾಗ�ಯೇ  1947 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ಗ� ಪತ್ರ ಬರ�ದು 
``ನಾವ�ಲಲಿರೊ ವಾಸಿಸಬ�ೇಕಾಗಿರುವುದು ಅರಮನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಲಿ, 
ಬೊಂಗಲ�ಗಳಲಲಿ. ದ�ೇಶದ ಉದಾ್ಧರಕ�ೊಕೆೇಸಕೆರ ನಾವು 
ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವುದನುನೆ ಕಲ್ಯಬ�ೇಕು. ಏಕ�ೊಂದರ� 
`ಗಾ್ರಮ ಸವಾರಾಜ್ಯವ�ೇ ಆಭಿವೃದ್ಧಯ ಹ�ಬಾ್ಬಗಿಲು' ಎೊಂದದದುರು. 
ದುಡಿಮೆ ಇಲಲಿದ ಸೊಂಪತುತಿ ಆತ್ಸಾಕಿ್ಷಯಿಲಲಿದ ಸೊಂತ�ೊೇರ, 
ಗುಣವಿಲಲಿದ ಶಕ್ಷಣ, ನ�ೈತ್ಕತ�ಯಿಲಲಿದ ವಾ್ಯಪಾರ, 
ಮಾನವಿೇಯತ�ಯಿಲಲಿದ ವಿಜಾಞಾನ, ತಾ್ಯಗವಿಲಲಿದ ಧಮವಾ, 
ಸಿದಾ್ಧೊಂತವಿಲಲಿದ ರಾಜಕಾರಣ ಇವುಗಳನುನೆ ಸಪತಿ 
ಮಹಾಘಾತಗಳ�ೊಂದದದುರು.

ಮಹಾತ್ ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವರು ತಮ್ ಜಿೇವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಕನಾವಾಟಕಕ�ಕೆ 19 ಬಾರಿ ಭ�ೇಟ್ ನ್ೇಡಿದದುರು. ಪ್ರಥಮ ಭ�ೇಟ್ 
1915 ಮೆೇ 8 ರೊಂದು ಕಸೊತಿರಿಬಾ ಅವರ�ೊೊಂದಗ� ರ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಬೊಂದದದುರು. ಆಗ ದವಾನರಾಗಿದದು ಸರ್  ಎೊಂ.ವಿ. ಯವರ 
ಮೊದಲ ಭ�ೇಟ್ಯಾಗಿತುತಿ. 1924 ರಲ್ಲಿ ಬ�ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡ�ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್  ಅಧಿವ�ೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� 
ವಹಿಸಿದದುರು. ಇದ�ೇ ಸೊಂದಭವಾದಲ್ಲಿ ಕನಾವಾಟಕ ಏಕಿೇಕರಣಕ�ಕೆ 

ತಮ್ ಬ�ೊಂಬಲ ಸೊಚಿಸಿದದುರು. ಇದ�ೇ 
ವ�ೇಳ� ಬಸವಣಣಿನವರ ತತಾವಾದಶವಾ 
ಗಳನುನೆ ಆಚರಣ�ಯಲ್ಲಿ ತೊಂದದ�ದುೇ 
ಆದರ� ಭಾರತ 

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿೋಜಿ ಮತು್ತ ಲಾಲ್ ಬಹದ್್ದರ್  ಶಾಸಿ್ತ್ೋಜಿಗೆ ರಾವೆಷುಟ ಹತ್್ತರ...?

- ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜುರಾಥ್ 
ಕುಕಿನಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

(4ರೆೋ ಪುಟಕೆ್ಕ)

ಬ�ೊಂಗಳೂರು, ಸ�. 30- ರಾಜ್ಯದ 
ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳ್ಗ� ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� 
ಆಯಾ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ಪೌಲ್ಟಿರಿಗಳ್ೊಂದಲ�ೇ ಮೊಟ�ಟಿ 
ಖರಿೇದಸಲು ಸಕಾವಾರ ನ್ಧವಾರಿಸಿದ�.

ಈ ಹಿೊಂದ� ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳ್ಗ� 
ಮೊಟ�ಟಿ ಪೂರ�ೈಕ� ಮಾಡುವ ವಿರಯದಲ್ಲಿ 
ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ ನಡ�ದದ� ಎೊಂಬ ಆರ�ೊೇಪ ಕ�ೇಳ್ 
ಬೊಂದ ಹಿನ�ನೆಲ�ಯಲ್ಲಿ ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ಮೊಟ�ಟಿ 
ಖರಿೇದ ಕ�ಲಸ ಆಯಾ ತಾಲೊಲಿಕುಗಳಲ�ಲಿೇ 
ನಡ�ಯಲ್ದ�.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿೊಂದು ಸುದದುಗಾರರ ಜತ� 
ಮಾತನಾಡಿದ ಗಣ್,ಮಹಿಳಾ ಮತುತಿ ಮಕಕೆಳ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಖಾತ� ಸಚಿವ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ ಈ 
ವಿರಯ ತ್ಳ್ಸಿದರು.

ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳ್ಗ� ಮೊಟ�ಟಿ 
ಪೂರ�ೈಸುವ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡ�ದದ� 
ಎೊಂದು ಈ ಹಿೊಂದ� ಆರ�ೊೇಪಗಳು ಕ�ೇಳ್ ಬೊಂದ 
ದದುವು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳ್ಗ� 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೊಟ�ಟಿಗಳನುನೆ ಆಯಾ ತಾಲೊಲಿಕಿ 
ನ್ೊಂದಲ�ೇ ಸರಬರಾಜಾಗುತತಿವ� ಎೊಂದರು.

ಮೊಟ�ಟಿ ಖರಿೇದಗ� ಆಯಾ 
ತಾಲೊಲಿಕುಗಳಲ�ಲಿೇ ಟ�ೊಂಡರ್ ಕರ�ಯಲಾಗುವುದು 

ಮತುತಿ ಸಥೆಳ್ೇಯ ಪೌಲ್ಟಿರಿಗಳ್ಗ�ೇ ಈ ಟ�ೊಂಡರ್ 
ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸೊಚಿಸಲಾಗುವುದು 
ಎೊಂದು ಅವರು ಸ್ಪರಟಿ ಪಡಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸತಾಗಿ 4424 
ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳನುನೆ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲು 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವಾರ ನ್ಧವಾರಿಸಿದ� ಎೊಂದ ಅವರು, 
ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಅಸಿತಿತವಾದಲ್ಲಿರುವ 66 
ಸಾವಿರಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳ ಜತ� ಇವೂ 
ಸ�ೇರಿ ಎಪ್ಪತುತಿ ಸಾವಿರದಷಾಟಿಗಲ್ದ� ಎೊಂದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅೊಂಗನವಾಡಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳ 
ಪಾ್ರರೊಂಭಕ�ಕೆ ಕ�ೇೊಂದ್ರದ ನ�ರವು ಲಭ್ಯವಾಗುತತಿದ�.
ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾವಾರ ಶ�ೇಕಡಾ ಅರವತತಿರರುಟಿ ಹಣ 
ನ್ೇಡಿದರ�,ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವಾರ ನಲವತತಿರರುಟಿ ಹಣ 
ನ್ೇಡುತತಿದ�. ಆದರ� ಈಗ ಆರೊಂಭವಾಗಲ್ರುವ 
ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳ್ಗ� ಸೊಂಪೂಣವಾವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾವಾರವ�ೇ ಹಣ ಒದಗಿಸಲ್ದ� ಎೊಂದು 
ಹ�ೇಳ್ದರು. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಸುಮಾರು 268 ಕ�ೊೇಟ್ 
ರೊ.ಗಳನುನೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾವಾರ ಒದಗಿಸಲ್ದುದು, ಈ 
ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳ ಪಾ್ರರೊಂಭಕ�ಕೆ ಕ�ೇೊಂದ್ರ 

ಸಕಾವಾರದ ಅನುಮತ್ ಕ�ೇಳ್ದರ� ಅದನೊನೆ 
ಅನುಮತ್ ನ್ೇಡಿಲಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ನಾವ�ೇ ಅರೊಟಿ 
ಹಣ ಭರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತ್ಳ್ಸಿದರು.

ಮುೊಂದ� ಈ ಅೊಂಗನವಾಡಿಗಳ್ಗ� ಕ�ೇೊಂದ್ರ 
ಸಕಾವಾರದ ಅನುದಾನ ಸಿಗಬಹುದು ಎೊಂಬ 
ವಿಶಾವಾಸ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಅೊಂಗನವಾಡಿ 
ಕಾಯವಾಕತ�ವಾಯರು ಮತುತಿ ಸಹಾಯಕರಿಗ� 
ಸಕಾವಾರದೊಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲಲಿ 
ಸವಲತುತಿಗಳನುನೆ ನ್ೇಡಲಾಗಿದ� ಎೊಂದರು.

ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್ ಒೊಂದರ ಶನ್ವಾರ ರಾಜ್ಯ 
ಹಿರಿಯರ ದನಾಚರಣ�ಯನುನೆ ಆಚರಿಸಲು 
ಸಕಾವಾರ ನ್ಧವಾರಿಸಿದುದು, ಮೆೈಸೊರಿನ ಶ್ರೇಮತ್ 
ವಿಜಯಾ ರಮೆೇಶ್ (ಕಿ್ರೇಡ�) ಕ�ೊಪ್ಪಳದ ಡಾ.
ಕ�.ಜಿ.ಕುಲಕಣ್ವಾ (ಸಮಾಜಸ�ೇವ�) 
ಮಡಿಕ�ೇರಿಯ ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಬ�ೊೇಪಯ್ಯ (ಶಕ್ಷಣ) 
ಸ�ೇರಿದೊಂತ�, ವಿವಿಧ ಕ�್ಷೇತ್ರಗಳ ಏಳು ಮೊಂದ 
ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರನುನೆ ಸನಾ್ನ್ಸಲು 
ತ್ೇಮಾವಾನ್ಸಲಾಗಿದ� ಎೊಂದರು.

ಪ್ರಶಸಿತಿ ತಲಾ ಒೊಂದು ಲಕ್ಷ 
ರೊಪಾಯಿಗಳನುನೆ ಒಳಗ�ೊೊಂಡಿದುದು ರವಿೇೊಂದ್ರ 
ಕಲಾಕ�್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೊಂಭ ನಡ�ಯಲ್ದ� 
ಎೊಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಂರನವಾಡಿರಳಿಗೆ ಆಯಾಯ ತಾಲ್ಲೆಕಿನ 
ಪೌಲ್ಟ್ರಳಿಂದ ಮೊಟೆಟ ಸರಬರಾಜು

ಸಚಿವ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ 

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಜಿಲಾಲೆಡಳಿತದಿಂದ  
ಗಾಂಧಿೋಜಿ, ಶಾಸಿ್ತ್ೋಜಿ ಜನ್ಮ ದಿರಾಚರಣೆ 

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�.30- ಜಿಲಾಲಿಡಳ್ತದೊಂದ 
ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್ 2ರ ಭಾನುವಾರ ಬ�ಳಗ�ಗು 9 ಕ�ಕೆ 
ಜಿಲ�ಲಿಯ ಶ್ರೇರಾಮನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗಾೊಂಧಿ ಭವ 
ನದಲ್ಲಿ `ರಾರಟಿರಿಪಿತ ಮಹಾತ್ ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವರ 
ಹಾಗೊ ಲಾಲ್ ಬಹಾದೊದುರ್ ಶಾಸಿತಿರಿಯವರ 
ಜನ್ ದನಾಚರಣ�' ಯನುನೆ ಏಪವಾಡಿಸಲಾಗಿದ�.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧ ಹಾಗೊ ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ 
(ಭ�ೈರತ್) ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇೊಂದ್ರನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� 
ವಹಿಸುವರು. ಸೊಂಸದ ಜಿ.ಎೊಂ ಸಿದ�ದುೇಶವಾರ, ಶಾಸಕರಾದ ಎೊಂ.ಪಿ.
ರ�ೇಣುಕಾಚಾಯವಾ, ಕ�.ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೊಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಪ್ರ.ಎನ್.ಲ್ೊಂಗಣಣಿ, ಎಸ್.
ವಿ.ರಾಮಚೊಂದ್ರ, ಸಕಾವಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಚ�ೇತಕರು ಹಾಗೊ ವಿಧಾನ ಪರಿರತ್ 
ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ವ�ೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಾಮಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿರುವರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ. ಶಾಮನೊರು ಶವಶೊಂಕರಪ್ಪ, 
ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ, ವಿಧಾನ ಪರಿರತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೊೇಹನ್ ಕುಮಾರ್ 
ಕ�ೊೊಂಡಜಿಜಿ,  ಕ�.ಪಿ.ನೊಂಜುೊಂಡಿ ವಿಶವಾಕಮವಾ, ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಡಾ.ತ�ೇಜಸಿವಾನ್ 
ಗೌಡ, ಆಯನೊರು ಮೊಂಜುನಾಥ್, ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ�ೊೇಜ�ೇಗೌಡ, ಆರ್.
ಶೊಂಕರ್, ಚಿದಾನೊಂದ ಎೊಂ.ಗೌಡ, ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್, ಕ�.ಎಸ್.ನವಿೇನ್, 
ಅಬುದುಲ್ ಜಬಾ್ಬರ್, ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೊ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕೆ,  ಮಹಾಪೌರರಾದ ಆರ್.ಜಯಮ್, ದೊಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಕ�.ಎೊಂ.ಸುರ�ೇಶ್ ಪಾಲ�ೊಗುೇಳುಳಿವರು. 

ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶವಾನೊಂದ ಕಾಪಶ, ಜಿಲಾಲಿ ಪಲ್ೇಸ್ ವರಿಷಾಠಿಧಿಕಾರಿ  
ಸಿ.ಬಿ.ರಿರ್ಯೊಂತ್, ಜಿ.ಪೊಂ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯವಾನ್ವಾವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎ.ಚನನೆಪ್ಪ, 
ಪಾಲ್ಕ� ಆಯುಕತಿ ವಿಶವಾನಾಥ್ ಮುದದುಜಿಜಿ ಅವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�. 30- ಕನಾವಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾ್ರಹ್ಣ 
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮೊಂಡಳ್ ವತ್ಯಿೊಂದ ನಾಳ� ದನಾೊಂಕ 1 ರ 
ಶನ್ವಾರ ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 10.30 ಕ�ಕೆ ನಗರದ ರಿೊಂಗ್  
ರಸ�ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇ ನ್ಮಿಷಾೊಂಬ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗ�ರ� ಮತುತಿ ಚಿತ್ರದುಗವಾ ಜಿಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಸ�್ಸಸ�್ಸಲ್್ಸ ಪರಿೇಕ�್ಷಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮೊರು ಸಾಥೆನಗಳನುನೆ 
ಪಡ�ದ ವಿಪ್ರ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ್ಗ� `ವಿಶಾವಾಮಿತ್ರ' ಪುರಸಾಕೆರ, 
ವಿಪ್ರಶ್ರೇ, ವಿಪ್ರ ಸಾಧಕರಿಗ� ಸನಾ್ನ ಸಮಾರೊಂಭವನುನೆ 
ಏಪವಾಡಿಸಲಾಗಿದ� ಎೊಂದು ಮೊಂಡಳ್ಯ ನ್ದ�ೇವಾಶಕ 
ಪಿ.ಸಿ. ಶ್ರೇನ್ವಾಸ್ ಸುದದುಗ�ೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಳ್ಸಿದರು.

ಇದ�ೇ ವ�ೇಳ� ಮೊಂಡಳ್ಯ ವಿವಿಧ ಯೇಜನ�ಗಳ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಗ� ಸಹಾಯ ಧನ ವಿತರಣ� 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎೊಂದು ಮಾಹಿತ್ ನ್ೇಡಿದರು.

ಜಿಲಾಲಿ ಉಸುತಿವಾರಿ ಸಚಿವ ಭ�ೈರತ್ ಬಸವರಾಜ್ 
ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ಕನಾವಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಬಾ್ರಹ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮೊಂಡಳ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ�ಚ್.ಎಸ್. 
ಸಚಿಚುದಾನೊಂದಮೊತ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಲ್ದಾದುರ�. ಮುಖ್ಯ 
ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಸೊಂಸದ ಡಾ.ಜಿ.ಎೊಂ. ಸಿದ�ದುೇಶವಾರ, 
ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ. ಶಾಮನೊರು ಶವಶೊಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎ. 
ರವಿೇೊಂದ್ರನಾಥ್, ಎೊಂ.ಪಿ. ರ�ೇಣುಕಾಚಾಯವಾ, 
ಮಾಡಾಳು ವಿರೊಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚೊಂದ್ರ, ಪ್ರ.
ಎನ್.ಲ್ೊಂಗಣಣಿ ಸ�ೇರಿದೊಂತ� ಅನ�ೇಕ ಗಣ್ಯರು 

ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರ�ೊಂದು ಮಾಹಿತ್ ನ್ೇಡಿದರು.
ಮೊಂಡಳ್ಯ ವತ್ಯಿೊಂದ ಸಕಾವಾರಕ�ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದದು 13 

ಯೇಜನ�ಗಳ ಪ�ೈಕಿ 8 ಯೇಜನ�ಗಳನುನೆ ಮಾನ್ಯ 
ಮಾಡಿದ�. ಸಾೊಂದೇಪಿನ್ ಶರ್ಯ ವ�ೇತನ, ವಿಶಾವಾಮಿತ್ರ 
ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ, ಚಾಣಕ್ಯ ಐಎಎಸ್ ತರಬ�ೇತ್, 
ಸೊಂಧಾ್ಯವೊಂದನ�, ನ್ತ್ಯ ದ�ೇವತಾಚವಾನ� ಶಬಿರ, ಸವಾಯೊಂ 
ಉದ�ೊ್ಯೇಗ ಧನ ಸಹಾಯ, ಮಹಿಳಾ ಸವಾಸಹಾಯ 
ಸೊಂಘಗಳ್ಗ� ಧನಸಹಾಯ ನ್ೇಡಲಾಗುತ್ತಿದ� ಎೊಂದರು.

ಈ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರದುಗವಾ ಮತುತಿ ದಾವಣಗ�ರ� ಜಿಲ�ಲಿಗಳ 
ಎಸ�್ಸಸ�್ಸಲ್್ಸ ಮತುತಿ ಪಿಯುಸಿ ಪರಿೇಕ�್ಷಯಲ್ಲಿ ಅತ್ ಹ�ಚುಚು 
ಅೊಂಕ ಗಳ್ಸಿದ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ್ಗ� ವಿಶಾವಾಮಿತ್ರ ಪುರಸಾಕೆರ 

ನ್ೇಡಲಾಗುತ್ತಿದ�. ಎಸ�್ಸಸ�್ಸಲ್್ಸಯಲ್ಲಿ 12 ಮತುತಿ 
ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ 11 ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳನುನೆ ಆಯಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ� ಎೊಂದು ಹ�ೇಳ್ದರು.

ಇದ�ೇ ಸೊಂದಭವಾದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ಟಾಪರ್ 
ಅವಿನಾಶ್ ರಾರ್ ಹಾಗೊ ಸಾನೆತಕ�ೊೇತತಿರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 
ಚಿನನೆದ ಪದಕ ಪಡ�ದ ಚನನೆಗಿರಿಯ ಚ�ೇತನಾ ಅವರನುನೆ 
ಕೊಡ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎೊಂದು ತ್ಳ್ಸಿದರು.

ಪತ್್ರಕಾಗ�ೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎೊಂ.ಜಿ. ಶ್ರೇಕಾೊಂತ್, 
ಪ್ರವಿೇಣ್, ಪ್ರಸನನೆ, ರಾಘವ�ೇೊಂದ್ರ, ಗುರುರಾಜ್, 
ಉತ್ಸರ್, ವಿನಯ್, ರಾಜ�ೇಶ್, ರಜತ್, ಅನ್ಲ್ 
ಬಾರ�ೊಂಗಳ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು. 

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು  `ವಿಶಾವಾರ್ತ್ರ' ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ, ವಿಪ್ರ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸರಾ್ಮನ
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ಪ್ರವೆೋಶ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಡಿಪಲೆೋಮಾ ಇನ್ ಪೆೋಷೆಂಟ್ ಕೆೋರ್ 

ನಸಿನಾಂಗ್ - 2ವಷನಾ
ವಿದಾ್ಯಹನಾತೆ: SSLC/PUC/ITI ಪಾಸ್ /ಫ�ೇಲ್

 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ�್ರ, ನಸಿವಾೊಂಗ್ ಹ�ೊೇೊಂಗಳಲ್ಲಿ ನಸ್ವಾ ಗಳಾಗಿ 
ಕ�ಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಶಸಿವಾ 15ನ�ೇ ವರವಾದಲ್ಲಿ

 ಮಾನಸ ಕಮ್್ಯನಿಟ್ ಕಾಲೆೋಜ್ (ರಿ)
 LK ಕಾೊಂಪ�ಲಿಕ್್ಸ, 1ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಅಶ�ೊೇಕ ರಸ�ತಿ, 1ನ�ೇ ಕಾ್ರಸ್, 
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಿೊಂಭಾಗ ರಸ�ತಿ , ದಾವಣಗ�ರ�-577002. 

97402 58276

A-katha  
ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ

ಅಳತ� 30x40 
ಜಗಳೂರು JMFC ಕ�ೊೇಟ್ವಾ  ಪಕಕೆ 

ಸೊಂಪಕಿವಾಸಿ :

83109 70469

ಟಾ್ಯಂಕ್  ಕಿಲೆೋನಿಂಗ್ 
ಮರೆಯ ನಿೋರಿನ ತೆ್ಟ್ಟ, ಟಾ್ಯಂಕ್ ರಳು 
ರಲ್ೋಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರರಳ ನು್ನ ಬಳಸಿ  

ರಾವು ಕಿಲೆೋನ್ ಮಾಡುತೆ್ತೋವೆ.  
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸೆೋವೆಗೆ ಸಂಪಕಿನಾಸಿ

99863 61250
91132 85992

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

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

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶೊಂಕರ ವಿಹಾರ ಬಡಾವಣ�, ಫ�ಲಿೈ 
ಓವರ್  ಹತ್ತಿರ ಬಲಿಡ್  ಬಾ್ಯೊಂಕ್  
ಹಿೊಂಭಾಗ, 1ನ�ೇ ಮೆೇನ್, 5ನ�ೇ 

ಕಾ್ರಸ್ (ನೊಂ. 312) ದಕಿ್ಷಣಕ�ಕೆ ರಸ�ತಿ, 
ಇರುವ ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ�.

ಫೋ. : 98442 36912

ಮರೆರಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲ್ೋಸ್ ಗಿವೆ
ಲಕಿ್ಷ್ ಲ�ೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ  

ಎಸ್.ಎಸ್. ಹ�ೈ-ಟ�ಕ್  ಆಸ್ಪತ�್ರ ಹತ್ತಿರ, 
ಅರುಣಾ ಅಪಾಟ್ವಾ ಮೆೊಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 
2 ಬ�ಡ್ ರೊೊಂ, 2 ಬಾತ್  ರೊೊಂ 

ಇರುವ ಮನ�ಗಳು ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇವ�.
9638817967, 73380 43912

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೆೋಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ತೊಂದೊರಿ, ನಾಥ್ವಾ  ಇೊಂಡಿಯನ್ 
ಫುಡ್  ಮಾಡಲು ಅಡುಗ� ಭಟಟಿರು, 
ಸಪ�ಲಿೈಯರ್ ತಕ್ಷಣ ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದುರ�.

ನಿಸರನಾ ಫಾ್ಯರ್ಲ್ ರೆಸೆ್ಟೋರೆಂಟ್ 
ಮೊ : 96116 21929

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
(ಹದಡಿ ರಸ�ತಿ, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣ�), 

ಶವಕುಮಾರ ಸಾವಾಮಿ ಬಡಾವಣ� 
2ನ�ೇ ಹೊಂತದ ಎದುರು,

 ನಮೊ್ರು ತ್ೊಂಡಿ ಹ�ೊೇಟ�ಲ್  ಎದುರು.
ಅಳತ�: 13x48 ರ ಮಳ್ಗ� ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�

96863 96992

ಬೆೋಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮೆಡಿಹೌಸ್  ಔರಧಿ ಅೊಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ 

ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಮತುತಿ 
ಹುಡುಗಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದುರ�. 

ವಿದಾ್ಯಹವಾತ� : PUC or any Degree.
 ಕಾವೆೋರಿ ಮೆಡಿಹೌಸ್ ಪೆ್ರೈ. ಲ್.

ಚ�ೇತನಾ ಹ�ೊೇಟ�ಲ್ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗ�ರ�-577004. 
ಮೊ : 7204070922

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಕನಾವಾಟಕ ಗೃಹ ಮೊಂಡಳ್, ದಾವಣಗ�ರ�, 30x40 
ದಕಿ್ಷಣ ದಕಿಕೆನ ಎರಡು ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕಿಕೆವ�. 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ೊಂದ ನ�ೇರ ಮಾರಾಟ. 

ಮಧ್ಯವತ್ವಾಗಳ್ಗ� ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ.

63605 67975

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಡಾವಣ�, 

ಎೊಂಬಿಎ ಕಾಲ�ೇಜ್ ಹತ್ತಿರ, 
ನ�ಲ ಮಹಡಿ, 3 BHK, 
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ್ಗ� ಮಾತ್ರ.

70227 94155, 78921 65683

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

ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
ಶಾಮನೊರು ಡಾಲಸ್ವಾ ಕಾಲ�ೊೇನ್ಯಲ್ಲಿ 

29.5×34.5 ಅಳತ�ಯುಳಳಿ ಉತತಿರ 
ದಕಿಕೆನ ಸ�ೈಟ್  ಮಾರಾಟಕಿಕೆದ�. ಸ�ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ 

ಬ�ೊೇರ್ ವ�ಲ್ ಇದ�. 
ಫೋ. : 81472 75735

JOBS
Sales Manager/Executives 

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

Field work, Male/Female 
Freshers/experienced

98444 92888

ನಿೋರಿನ ಲ್ೋಕೆೋಜ್ 
(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ )

ನ್ಮ್ ಮನ� ಮತ್ತಿತರ� ಕಟಟಿಡಗಳ 
ಬಾತ್ ರೊೊಂ, ಬಾಲಕೆನ್, ಟ�ರ�ೇಸ್ , 
ನ್ೇರಿನ ತ�ೊಟ್ಟಿ, ಗ�ೊೇಡ� ಬಿರುಕು, 
ನ್ೇರಿನ ಟಾ್ಯೊಂಕ್ , ಎಲಾಲಿ ರಿೇತ್ಯ 
ನ್ೇರಿನ ಲ್ೇಕ�ೇಜ್ ಗಳ್ಗ� ಸೊಂಪಕಿವಾಸಿ: 
ವೆ್ . 9538777582
ಕ�ಲಸ 100% ಗಾ್ಯರೊಂಟ್.

MANAGER / 
EXECUTIVES.
www.nextstepz.in 
99645-46667
89700-66666   

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲಲೆದಂತೆ  
ಮದ್ಯ ಸೆೋವರೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪ್ರತ್ ತ್ೊಂಗಳು 7ಮತುತಿ 21ನ�ೇ ತಾರಿೇಖು ಜನತಾ ಡಿೇಲಕ್್ಸ 
ಲಾಡ್ಜಿ, KSRTC  ಹ�ೊಸ ಬಸ್  ಸಾಟಿ್ಯೊಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗ�ರ�.

4 ಮತುತಿ 18 ರೊಂದು ಕಾವ�ೇರಿ ಲಾಡ್ಜಿ,  
ಪೂನಾ - ಬ�ೊಂಗಳೂರು ರ�ೊೇಡ್, ಹಾವ�ೇರಿ.

ಅಸ್ತಮಾ, ಕಿೋಲು ರೆ್ೋವು
ಡಾ|| ಎಸ್ .ಎಂ. ಸೆೋಠಿ. ಫೋ. : 96322 95561 

ಸಮಯ: ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 10 ರಿೊಂದ ಮಧಾ್ಯಹನೆ 2 ರವರ�ಗ�

ಮರೆಯಲ್ಲೆ ನಿೋರು 
ಸೆ್ೋರುವುದಕೆ್ಕ ಪರಿಹಾರ 

(ವಾಟರ್  ಪೂ್ರಫಂಗ್ ) 
ನ್ಮ್ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಸಿೇಲ್ೊಂಗ್ , ಬಾತ್  ರೊೊಂ, ಟಾ್ಯೊಂಕ್  ಮತುತಿ ಹ�ೊರಗಡ� 
ಗ�ೊೇಡ� ಸಿೇಳ್ರುವುದಕ�ಕೆ ಮತುತಿ ಯಾವುದ�ೇ ರಿೇತ್ಯ ನ್ೇರಿನ ಲ್ೇಕ�ೇಜ್ ಗ� 
ಕಡಿಮೆ ಖಚಿವಾನಲ್ಲಿ ಪಮವಾನ�ೊಂಟ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು. 

ಗಾ್ಯರೊಂಟ್ ಇರುತತಿದ�. ನ್ರೊಂತರವಾಗಿ 15 ವರವಾಗಳ್ೊಂದ ಸ�ೇವ�. 
ವಿಶಾವಾಸಿ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್ 

81050 40110

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�.30- ರಾಜಿೇರ್ ಗಾೊಂಧಿ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ 
ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯನ್ಲಯದ ಟ�ನ್ನೆಸ್ ಪೊಂದಾ್ಯವಳ್ಯನುನೆ ನಗರದ 
ಕಾಲ�ೇಜ್ ಆಫ್ ಡ�ೊಂಟಲ್ ಸ�ೈನ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 
ಪೊಂದಾ್ಯವಳ್  ಉದಾಘಾಟನ�ಯನುನೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ನ್ದ�ೇವಾಶಕರಾದ 
ಡಾ.ವಸುೊಂಧರ ಶವಣಣಿ ನ�ರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಕಿ್ರೇಡ�ಯು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ 
ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಅತಾ್ಯವಶ್ಯಕ. ಅದರಲೊಲಿ ವ�ೈದ್ಯಕಿೇಯ ರೊಂಗದಲ್ಲಿ 
ತುೊಂಬಾ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ�. ಕಿ್ರೇಡ�ಯಿೊಂದ ನಮ್ 
ಜಿೇವನ ಶ�ೈಲ್, ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಶ�ೈಲ್ ಸದೃಢವಾಗಿರುತತಿದ� ಹಾಗೊ 
ಉತತಿಮ ಆರ�ೊೇಗ್ಯಕರ ಜಿೇವನವನುನೆ ನಡ�ಸಬಹುದು. ಸದೃಢವಾದ 
ದ�ೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸಿ್ಸ ರುತತಿದ�. ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೊ ತಮ್ 
ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಕಿ್ರೇಡ�ಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳುಳಿವುದರಿೊಂದ ಉತತಿಮ 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳಳಿಬಹುದು ಎೊಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳ್ದರು.

ವ�ೇದಕ� ಮೆೇಲ� ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪಾ್ರಧಾ್ಯಪಕರಾದ ಡಾ.
ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಶ್ರೇನ್ಧಿ, ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯನ್ಲಯದ ವಿೇಕ್ಷಕರಾದ 
ರಾಮಾೊಂಜಿನಪ್ಪ, ವಿರುಣಿ ಹಾಗೊ ದ�ೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಣ ನ್ದ�ೇವಾಶಕರು 
ಗಳಾದ ಅರುಣ್, ಹರಿೇಶ್ ಗೌಡ, ಗ�ೊೇಪಾಲಕೃರಣಿ, ಮುಖ�ೇಶ್ 
ಹಾಜರಿದದುರು. ಪೊಂದಾ್ಯವಳ್ ಆಯೇಜನ�ಯನುನೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನ   
ದ�ೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಣ ನ್ದ�ೇವಾಶಕ ಸಿ.ಪಿ. ಮಹ�ೇಶ್  ವಹಿಸಿಕ�ೊೊಂಡಿದದುರು.     

ಕಾಲೆೋಜ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ 
ಸೆೈನ್ಸೂ ನಲ್ಲೆ ಟೆನಿ್ನಸ್ ಪಂದ್ಯ

ಇಲ್ಲಿನ ಸಕಾವಾರಿ ಆಸ್ಪತ�್ರಯ ಪಕಕೆದ ಕ�.ಎೊಂ. ಕಲಲಿಯ್ಯ 
ಮೆಮೊೇರಿಯಲ್ ಹ�ಲ್ತಿ ಸ�ೊಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮತ್ ಕ�.ಎೊಂ. 
ಗೌರಮ್ ವಿಶವಾನಾಥ್ ಅವರ 12ನ�ೇ ವರವಾದ ಪುಣ್ಯಸ್ರಣ� 
ಅೊಂಗವಾಗಿ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಶಬಿರವು ಇೊಂದು ಬ�ಳಗ�ಗು 10 ರಿೊಂದ 
3 ರವರ�ಗ� ನಡ�ಯಲ್ದ�. ರ�ೊೇಟರಿ ಕಲಿಬ್ ದಾವಣಗ�ರ� 
ದಕಿ್ಷಣ ಇವರ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ 
ಹಾಟ್ವಾ ಸ�ೊಂಟ ರ್ (ದಾವಣಗ�ರ�) ಇವರಿೊಂದ `ಉಚಿತ 
ಹೃದಯ ತಪಾಸಣ�', ಬಸವ�ೇಶವಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ�ೇಜು 
ಆಸ್ಪತ�್ರ (ಚಿತ್ರದುಗವಾ) ಇವರಿೊಂದ `ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ 
ತಪಾಸಣ�' ಮತುತಿ ಡಾ|| ನ್ತ್ೇಶ್ ಕ�ೊಟ್ರಪ್ಪ (ಕಿೇಲು - 
ಮೊಳ� ತಜಞಾರು) ಇವರಿೊಂದ ಉಚಿತ ಮೊಳ� ಸಾೊಂದ್ರತ�ಯ 
ತಪಾಸಣ� ಶಬಿರವನುನೆ ಹಮಿ್ಕ�ೊಳಳಿಲಾಗಿದ�. ವಿವರಕ�ಕೆ 
ಸೊಂಪಕಿವಾಸಿ : 9036577528.

ಜರಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಇಂದು 
ಉಚಿತ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ, 
ಆರೆ್ೋರ್ಯ ಶಿಬಿರ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�.30- ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿದ 
ಕಿ್ರೇಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ ಹದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಾರುತ್ ಸೊಂಯುಕತಿ ಪದವಿ ಪೂವವಾ ಕಾಲ�ೇಜ್ ನ 
ಬಾಲಕಿಯರ  ತೊಂಡ ಕಬಡಿ್ಡ ಪೊಂದ್ಯದಲ್ಲಿ  ದವಾತ್ೇಯ ಸಾಥೆನ ಪಡ�ದು ವಿಭಾಗಿೇಯ 
ಮಟಟಿಕ�ಕೆ ಆಯಕೆಯಾಗಿದ�. ಆಯಕೆಯಾಗಿರುವ ಐವರು ವಿದಾ್ಯರ್ವಾನ್ಯರನುನೆ 
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಆಡಳ್ತ ಮೊಂಡಳ್ ಅಭಿನೊಂದಸಿದ�. 

ಕಬಡಿ್ಡ: ಹದಡಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಜಯ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�. 30- ಕವಿ, ಸಾಹಿತ್, 
ಶಕ್ಷಕ, ಮಾಸದ ಮಾತು ಸೊಂಘಟಕ 
ಸೊಂತ�ೇಬ�ನೊನೆರಿನ ಫ�ೈಜನೆಟಾ್ರಜ್ ಜಿಲ�ಲಿಯ 
ಪ್ರತ್ನ್ಧಿಯಾಗಿ ಮೆೈಸೊರಿನಲ್ಲಿ ನಡ�ಯುವ 
ವಿಶವಾ ವಿಖಾ್ಯತ ದಸರಾ ಕವಿಗ�ೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರ�.

ಜಾಞಾನಪಿೇಠ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪುರಸಕೆಕೃತ ಚೊಂದ್ರ 
ಶ�ೇಖರ್ ಕೊಂಬಾರ ಪ್ರಧಾನ 
ಕವಿಗ�ೊೇಷ್ಠಿಯನುನೆ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲ್ದಾದುರ�. 

ನಾಟಕಕಾರ ಹ�ಚ್.ಎಸ್. ಶವಪ್ರಕಾಶ್ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಲ್ 
ದಾದುರ�.ಮೆೈಸೊರು 
ದಸರಾ ಪ್ರಧಾನ 
ಕವಿಗ�ೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲ್ರುವ 
ಸೊಂತ�ೇಬ�ನೊನೆರು 

ಫ�ೈಜನೆಟಾ್ರಜ್ ಅವರನುನೆ ಜಿಲ�ಲಿಯ 
ಅಭಿಮಾನ್ಗಳು, ಸಾಹಿತಾ್ಯಸಕತಿರು, ಮಾಸದ 
ಮಾತು ಬಳಗ, ಗಾ್ರಮಸಥೆರು, ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳು 
ಅಭಿನೊಂದಸಿದಾದುರ�. 

ಮೆೈಸ್ರು ದಸರಾ ಪ್ರಧಾನ ಕವಿಗೆ್ೋಷ್ಠಿಗೆ 
ಸಂತೆೋಬೆೋನ್್ನರು ಫೆೈಜ್ನಟಾ್ರಜ್

ಆರರೆೋ ದಿನದ ನವದುಗಿನಾಯರ ರ್ಪ

ಕಾತಾ್ಯಯಿನಿ ದೆೋವಿಗೆ 
ಮಾನಸ ಪೂಜೆ 
ಕಾತಾ್ಯಯನ್ ದ�ೇವಿಯ ಮನಸಿನ್ೊಂದ ನ�ನ�ಯುವ
ಕಾತಾ್ಯಯನ ಋಷ್ಪುತ್್ರಗ� ಪೂಜ� ಮಾಡುವ
ಸತ್ಯಳ ನ್ತ್ಯಳ ಅತು್ಯತತಿಮ ಶಕತಿಳ
ಸುತಿತ್ಯಳ ಸುತಿತ್ಸಿ ಧಾ್ಯನದ ನ್ಲ್ಸುವ

ಏಳಮ್ ಎೊಂದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡುತ
ಹ�ೊಳ�ವ ಆಯುಧ ಧರ�ಯ ಸಿೊಂಹವಾಹಿನ್ಯ
ಒಳಗಿನ ಶ್ರದ�್ಧ ಭಕಿತಿಯಿೊಂದ ಕೊಗಿ ಕರ�ಯುವ
ಬಳ್ಗ� ಬೊಂದು ಪೂಜ� ಸಿವಾೇಕರಿಸು ಎನುನೆವ

ಘ�ೊೇರರೊಪ ತಳ�ದು ದುರಟಿರ ತರಿವ� ದ�ೇವಿಯ
ಪರಮಾಭಿಷ�ೇಕ ಮಾಡಿ ಶಾೊಂತ ಮಾಡುವ
ಪರಮೆೇಷ್ಠಿಗ� ಪಿೇತಾೊಂಬರ ಉಡಿಸಿ ಅಲೊಂಕರಿಸುತ
ಪರಮಾನೊಂದ ಜಗಕ� ನ್ೇಡು ಎನುನೆವ

ದುರಟಿ ಶಕ್ಷಕಿ ಶರಟಿ ರಕ್ಷಕಿ ಸಲಹ�ೊಂದು ಬಾಗುವ
ಶ�್ರೇರಠಿತ�ಗ� ಹುಗಿಗು ನ�ೈವ�ೇದ್ಯ ನ್ೇಡಿ ನಮಿಸುವ
ಅರಟಿ ಭುಜಗಳ್ೊಂದ ದುರಟಿರ ಹುಟಟಿಡಗಿಸುವವಳ್ಗ�
ಶ�್ರೇರಠಿ ಸಿರಿಹಿರಿ ಸ�ೊೇದರಿಗ� ಬಾಗಿ ನಮಿಸುವ

- ಶಿ್ರೋ ಕೃಷಾ್ಣಪನಾಣಮಸು್ತ, ರ್ಪಶಿ್ರೋ ಶಶಿಕಾಂತ್

 ಸೆೈಟ್ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ
30×50 ಉತತಿರ, ಪಿ.ಬಿ ರ�ೊೇಡ್ 

ಸಾಯಿ ಇೊಂಟರ್ ನಾ್ಯರನಲ್ ಹ�ೊೇಟ�ಲ್ 
ಎದುರು, ಬುಲ�ಟ್ ಶ�ೊೇರೊೊಂ ಹಿೊಂಭಾಗ 

ಅವೇಪ ಕಾಲ�ೊೇನ್ಯಲ್ಲಿ.
ಕಿರಣ್ ಬ್ಸ್್ನರ್  : 98440 63409
(ನ�ೇರವಾಗಿ ರಿಜಿಸಟಿರ್ ಪಾಟ್ವಾಯಿೊಂದ ವಾ್ಯಪಾರ)

ಬೆೋಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಲ್ಕಕೆರ್  ಪಾ್ಯರಡ�ೈಸ್  MRP ಬಾರ್  

ಶಾಮನೊರು ರಸ�ತಿಯ ಅೊಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಲ್ಲಿೊಂಗ್ ಆಪರ�ೇಟರ್  

ಹಾಗೊ ವ�ೊಂಡರ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದುರ�. 
ಆಕರವಾಕ ಸೊಂಬಳವನುನೆ ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು. 

ಸೊಂಪಕಿವಾಸಿ : 
96060 96695, 96060 96697 

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ದೆ್ರೆಯುತ್ತದೆ
ಪಾ್ರಪಟ್ವಾ ಮೆೇಲ� ತುರೊಂತವಾಗಿ 

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಯಾವುದ�ೇ ರಿೇತ್ಯ ಸಿಬಿಲ್  
ಸ�ೊಕೆೇರ್  ಮತುತಿ ಇನ್ ಕಮ್  ನ 

ಅವಶ್ಯಕತ� ಇರುವುದಲಲಿ. ಸೊಂಪಕಿವಾಸಿ
70194 75029

WANTED 
Female candidates for 
office job, Wanted male 

candidates for  
filed officer work

PH : 70194 75029

ಜರ್ೋನು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕದೆ
12 ಕಿ.ಮಿೇ. ದಾವಣಗ�ರ�
@ ರೊ. 41 ಲಕ್ಷ ಎಕರ�

(ಮಧ್ಯವತ್ವಾಗಳ್ಗ� ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ)

63608 66997

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೆ್ರೆಯುತ್ತದೆ
ಡಬಲ್  ಬ�ಡ್  ರೊೊಂ ಮನ�, 30x55 
sqft, ಕಾರ್ ಪಾಕಿವಾೊಂಗ್ ವ್ಯವಸ�ಥೆ ಇದ�. 

ಶವಕುಮಾರ್  ಸಾವಾಮಿ ಬಡಾವಣ�, 
ಸರ್ ಎೊಂವಿ ಪಿಯು ಕಾಲ�ೇಜ್  ಹತ್ತಿರ, 

ದಾವಣಗ�ರ�. (ವಾಸುತಿ ಪ್ರಕಾರವಿರುವ ಮನ�)

91108 33583, 90080 66756

ಉದೆ್ ್ಯೋಗಾವಕಾಶರಳು
ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾವಾರದ ಮಾನ್ಯತ� ಪಡ�ದ ಪ್ರತ್ಷ್ಠಿತ 

ಹಣಕಾಸು ಸೊಂಸ�ಥೆಯಲ್ಲಿ ನ್ವೃತತಿ ಬಾ್ಯೊಂಕ್  
ನೌಕರರಿಗ� ಖಾಸಗಿ/ಸಕಾವಾರಿ ನೌಕರರಿಗ� 

ಗೃಹಿಣ್ಯರಿಗ� ಪಾಟ್ವಾ ಟ�ೈೊಂ, ಫುಲ್ ಟ�ೈೊಂ ಕ�ಲಸದ 
ಸುವಣಾವಾವಕಾಶ. ತ್ೊಂಗಳ್ಗ� 50,000 ರಿೊಂದ 

1,00,000ದವರ�ಗೊ ಸೊಂಪಾದನ�ಗ� ಅವಕಾಶ, 
ರೆೋರ ಸಂದಶನಾನಕೆ್ಕ ಸಂಪಕಿನಾಸಿರಿ : 74835 24662

STUDY IN ABROAD 
Aspirants wants to  

study Abroad
UK/USA, Australia, Cannada
ANCHOR OVERSEAS 
EDUCATION SERVICE 
77957 10586

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ದ�ೇವರಾಜ್  ಅರಸ್ ಬಡಾವಣ�, 
ಸಿ ಬಾಲಿಕ್, 2 ಬ�ಡ್  ರೊೊಂ ಮನ� 

ಬ�ೊೇರ್  ಮತುತಿ ನಲ್ಲಿ ನ್ೇರಿನ ವ್ಯವಸ�ಥೆ ಇದ�. 

98458 40604  
99805 32781

ಮರೆ/ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ತ�ೊೇಳಹುಣಸ� ರ�ೈಲ�ೈ ಸ�ಟಿೇರನ್  ಹತ್ತಿರ 

ಶವ-ಪಾವವಾತ್ ಬಡಾವಣ�ಯಲ್ಲಿ ಉತತಿರ ದಕುಕೆ 
30x40 ಇದ�. ಗಾ್ರ.ಪೊಂಚಾಯಿತಿ ಡ�ೊೇರ್  ನೊಂ. 

ಹ�ೊಸ ಬನಶೊಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಪಶಚುಮ ದಕುಕೆ 
35x40 ಸ�ೈಟ್  ಇದ�. ಡಾಲರ್್ಸ ಕಾಲ�ೊೇನ್ಯಲ್ಲಿ 

40x60 ಉತತಿರ ದಕುಕೆ ಇದ�. ಸೊಂಪಕಿವಾಸಿ :
 ಸುರೆೋಶ್  

84314 00907

ROOMS FOR RENT
Single room with attached 

bathroom and a small kitchen,
M.C.C B BLOCK, Near 

Shankarleela Gas Agency,
If interested please contact,

Kumar C
99869 19166

ಸುವಣಾನಾವಕಾಶ
ಕನನೆಡ ಮತುತಿ ಇೊಂಗಿಲಿಷ್  ಓದಲು, ಬರ�ಯಲು 

ಬರುವ ಯುವಕ/ಯುವತ್ಯರಿಗ� 
ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ್ಗ�, ಗೃಹಿಣ್ಯರಿಗ� 

ಮನ�ಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ತು ಫಾರೊಂನಲ್ಲಿ ಅೊಂಕಿ 
ತುೊಂಬುವ ಹಾಗೊ ಬುಕ್ ಬರ�ಯುವ ಕ�ಲಸ 
ತ್ೊಂಗಳ್ಗ� 16,000/- ರಿೊಂದ 18,000/- 
ಸೊಂಪಾದಸಿ (ಕ�ೊೇರಿಯರ್  ಸೌಲಭ್ಯವಿದ�)

87479 78990, 81237 97899

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ವಾಸುತಿ ಪ್ರಕಾರದ, ಪೂವವಾ ಮುಖದ, 
ಹೌಸಿೊಂಗ್ ಬ�ೊೇಡ್ವಾ ಕಾಲ�ೊೇನ್, 

ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ�ಟಿಲ್  ಪಕಕೆ, Extended  
MCC `B' Block, ಕಾಪವಾರ�ೇರನ್  
ನ್ೇರು, ಬ�ೊೇರ್ , ಕಾರ್  ಪಾಕಿವಾೊಂಗ್, 
ಸವಾತೊಂತ್ರವಾದ 3 BHK / 2 BHK 

ಮನ� (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ್ಗ� ಮಾತ್ರ)
GIRL STUDENTS (VEGETARIAN)  CAN ALSO CONTACT. 

63015 58346

ಕ್ಡಲೆೋ ಬೆೋಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಪ್ರತ್ಷ್ಠಿತ ಹಾಸ�ಟಿಲ್ ವ್ಯವಸ�ಥೆಗ� ಅಡಿಗ� 
ಮಾಡಲು ಅಡುಗ� ಭಟಟಿರು ಮತುತಿ 

ಸಹಾಯಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದುರ�.
 ಆಸಕತಿರು ಈ ಕೊಡಲ�ೇ ಸೊಂಪಕಿವಾಸಿ
 9 8 8 0 4 3 6 4 1 4

ಸಥೆಳ: ಸಾವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನೊಂದ ಬಡಾವಣ� ಐದನ�ೇ ಮುಖ್ಯರಸ�ತಿ 
ಬಿ.ಐ.ಈ.ಟ್ ಕಾಲ�ೇಜ್ ರ�ೊೇಡ್, ದಾವಣಗ�-4

SITE  for SALE 
CORNER Commercial  

SITE  for SALE. 
Three side Corner (North,west 
& south)  Site #1646, 34X34 

feet, KHB Layout, 
ತುಂರಭದಾ್ರ  ಬಡಾವಣೆ. (ಮಧ್ಯವತ್ನಾರಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ  ಇಲಲೆ)
Contact : Owner ph no : 
94813 43360

CARS FOR SALE 
Tata Nexon 2018 XZ+ 

Renault Duster 2016 RXL 
Maruthi Baleno 2016 Petrol 
Honda city Petrol 2009 
Daivik Iynahalli Car Agent 
99456 43223

ಬೆೋಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರು 

ಬ�ೇಕಾಗಿದಾದುರ�.
ಶಿ್ರೋಧರ್  ಅಕೆವಾೋರಿಯಂ
ಚಚ್ವಾ ರಸ�ತಿ, ದಾವಣಗ�ರ�

63621 49155

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಶವಕುಮಾರಸಾವಾಮಿ ಬಡಾವಣ� (ಸೊಂಜಿೇವಿನ್ 

ಆೊಂಜನ�ೇಯ ದ�ೇವಸಾಥೆನದ ಹತ್ತಿರ) ಪೂವವಾ 30x45 
(ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ) ಮತುತಿ 40x60, ಆೊಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣ� 
(ಬಿಐಇಟ್ ರಸ�ತಿ) ಹತ್ತಿರ ಉತತಿರ 30x50, 35x45, 
ಸಾವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನೊಂದ ಬಡಾವಣ� ಉತತಿರ 30x50 
ಐರ್ರು ವಿಜಯಕುಮಾರ 

99457 02495

ಮರೆರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
ಮಹಾಲಕಿ್ಷ್ ಲ�ೇಔಟ್  (ಕಾವ�ೇರಿ ಅಪಾಟ್ವಾ ಮೆೊಂಟ್ 

ಹತ್ತಿರ) ಉತತಿರ 30x50 ಡುಪ�ಲಿಕ್್ಸ  
(High Furnsihed) 30x40 (2BHK) 
ಎಸ್ ಎಸ್ . ಮಾಲ್  ಎದುರು ಪೂವವಾ 30x35 

(ಮೆೇಲ� ಕ�ಳಗ�), ಶವ-ಪಾವವಾತ್ ಬಡಾವಣ� ಉತತಿರ 
30x46 (2BHK ಮೆೇಲ� ಸಿೊಂಗಲ್  BHK)
ಐರ್ರು ವಿಜಯಕುಮಾರ 

99457 02495

ಸೆೈಟುರಳು ಮಾರಾಟಕಿ್ಕವೆ
1) ಶನ್ಶವಾರ�ೇ ದ�ೇವಸಾಥೆನ ಹಿೊಂಭಾಗ 
     ಕಾಡಪ್ಪನವರ ಲ�ೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ 30x40,  
     30x40 West ಅಕಕೆ-ಪಕಕೆ, Rate = 1800/- 
2) M.B ಸಿಟ್ಯಲ್ಲಿ 30x50 East, 
     30x50 West, Rate : 1800/-

ಐನಳಿಳ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ 
99166 12110

ಲ್ೋಜ್ ಗೆ ಮರೆರಳು ದೆ್ರೆಯುತ್ತವೆ
1) Secon Floor one bed room - 6 Laks. 
2) First Floor 2 bed room 8 Laks. 

3) Ground Floor 2 bed room 15 Laks. 
4) First Floor 2 bed room 12 Laks 

ದಕಿ್ಷೋತ್  ಐನಳಿಳ ಏಜೆಂಟ್ 
77955 06795

TET  ತರರತ್ರಳು ಪಾ್ರರಂಭ
02-09-22. ಬ�ಳ್ಗ�ಗು  11ಕ�ಕೆ 

online & offline class 
ಸೊಂಪಕಿವಾಸಿ 

ಸಿೊಂಚನ ಅಕಾಡ�ಮಿ, ದಾವಣಗ�ರ� 
85532 78258

(3ರೆೋ ಪುಟದಿಂದ) ಭೊಮಿಯನನೆಷ�ಟಿೇ 
ಏಕ�? ಇಡಿೇ ಜಗತತಿನ�ನೆೇ ರಾಮರಾಜ್ಯ 
ಮಾಡಬಹುದ�ೊಂದು ಅಭಿಮಾನದ 
ನುಡಿಗಳನಾನೆಡಿದದುರು.

ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವರು ದಾವಣಗ�ರ�ಗ� 
1927 ಆಗಸ್ಟಿ  11 ರೊಂದು ಮಹಿಳಾ 
ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ�ೊಗುೊಂಡು ಹರಿಹರದ 
ಮಾಗವಾವಾಗಿ ಶವಮೊಗಗುದ ಸಾವವಾಜನ್ಕ 
ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ�ೊಗುಳಳಿಲು ತ�ರಳುವ ಮಾಗವಾ 
ದಲ್ಲಿ ಮಲ�ೇಬ�ನೊನೆರಿನಲ್ಲಿ ಸವಾಲ್ಪಹ�ೊತುತಿ 
ವಿಶಾ್ರೊಂತ್ ಪಡ�ದದದುರು. ಅವರು ತೊಂಗಿದದು 
ಕಟಟಿಡವನುನೆ ಈಗಲೊ `ಬಾಪೂಜಿ ಹಾಲ್ ' 
ಎೊಂದು ಕರ�ಯುತಾತಿರ�. ನೊಂತರ 1934 
ಮಾಚ್ವಾ  2 ರೊಂದು ಭ�ೇಟ್ ನ್ೇಡಿದ 
ಸೊಂದಭವಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಹಾಸ�ಟಿಲ್  ಶೊಂಕು 
ಸಾಥೆಪನ� ಮಾಡಿದದುರು. ತಮ್ ಜಿೇವಿತಾವಧಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಒಟುಟಿ 28 ಕೃತ್ಗಳನುನೆ ರಚಿಸಿದದುರು. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ ಕಥ� ` ಮೆೈ ಎಕ್್ಸ ಪಿರಿ 
ಮೆೊಂಟ್ ವಿತ್  ಟು್ರತ್ ' ಒೊಂದು. ಗಾೊಂಧಿೇಜಿ 
ಯವರು ಭಾರತ ಮತುತಿ ಭಾರತ್ಯರನುನೆ 
ಚನಾನೆಗಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಕ�ೊೊಂಡಿದದುರು. ಆದರ� 
ಭಾರತ್ಯರು ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವರನುನೆ 
ಅಥವಾ ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳಿಲ್ಲಲಿ.

ಮಹಾತ್ ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವರು ಸತ್ಯ, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯ, ಅಹಿೊಂಸ�, ತಾ್ಯಗದ 
ಮೊಲಕ ಎಲಾಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನುನೆ 
ವಿನಯದೊಂದ ತ್ರಸಕೆರಿಸಿ ತನನೆ ಹ�ೊಂಡತ್, 
ಮಕಕೆಳನುನೆ ರಾರಟಿರಿ ಸ�ೇವ�ಗ� ಅಪಿವಾಸಿ , `ಅರ� 
ಬ�ತತಿಲ�ಯ ಫಕಿಕೆೇರನೊಂತ� ಭಾರತದ ಬಡ 
ಪ್ರಜ�ಯ ಪ್ರತ್ರೊಪದೊಂತ� ಬಾಳ್ದರು'. 
`ರಕತಿ, ಮಾೊಂಸ, ಖೊಂಡಗಳ್ೊಂದ ಕೊಡಿದ 
ಇೊಂತಹ ವ್ಯಕಿತಿ ಈ ಭೊಮಿಯ ಮೆೇಲ� 
ನಡ�ದಾಡುತ್ತಿದದು ಎೊಂದು ಹ�ೇಳ್ದರ� 
ಮುೊಂದನ ಯುವ ಪಿೇಳ್ಗ� ನೊಂಬುವುದಲಲಿ' 

ಎೊಂದು ಗಾೊಂಧಿೇಜಿ ಕುರಿತು ಅಲ್ಬಟ್ವಾ  
ಐನ್ ಸಿಟಿೇನ್  ನುಡಿದದದುರು. ಬಾಪೂಜಿ 
ಜಗತ್ತಿನ ಶ�್ರೇರಟಿ ಮಾನವತಾವಾದ. ಈ 
ಮಹಾನುಭಾವನ್ಗ� `ನ�ೊೇಬ�ಲ್  ಗೌರವ 
ನ್ೇಡದರುವುದು ಒೊಂದು ದುರೊಂತವ�ೇ ಸರಿ.

ಭಾರತ ರತ್ನ ಲಾಲ್  ಬಹದ್್ದರ್ 
ಶಾಸಿ್ತ್ೋಜಿ : ಭಾರತ ಕೊಂಡ ಅತ್ಯೊಂತ 
ಪಾ್ರಮಾಣ್ಕ, ದಕ್ಷ, ಸಾವಾಭಿಮಾನ್, 
ದ�ೇಶಾಭಿಮಾನ್ ಆದಶವಾ ವ್ಯಕಿತಿತವಾದ 
ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಬಡತನದಲ�ಲಿೇ 
ಬ�ಳ�ದು ಬಡತನದಲ�ಲಿೇ ಅಸುನ್ೇಗಿದ ಬಡ 
ಪ್ರಧಾನ್ ಲಾಲ್  ಬಹದೊದುರ್ 
ಶಾಸಿತಿರಿೇಜಿಯವರು. ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್  2, 
1904 ರಲ್ಲಿ ಉತತಿರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮೊಘಲ್  
ಸರಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಸಿದರು. ಇವರನುನೆ 
ಗಾೊಂಧಿ ಜಯೊಂತ್ಯ ಆಚರಣ�ಯಲ್ಲಿ 
ಮರ�ಯುವುದ�ೇ ಹ�ಚುಚು. ಶಾಸಿತಿರಿಯವರ 
ವ್ಯಕಿತಿತವಾವನುನೆ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕಿತಿ 
ಮತುತಿ ಶಕಿತಿ ಗಾೊಂಧಿಯೇ ಆಗಿದದುರು. 1926 
ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ ವಿದಾ್ಯಪಿೇಠದೊಂದ ಶಾಸಿತಿರಿ ಎೊಂಬ 
ಬಿರುದು ಪಡ�ದರು. ಮನ�ಯವರ 
ಪ್ರತ್ರ�ೊೇಧ ಎದುರಿಸಿ ಬಿ್ರಟ್ರರ ವಿರುದ್ಧ 
ಆೊಂದ�ೊೇಲನದಲ್ಲಿ ಧುಮಿಕಿ 9 ವರವಾಗಳ 
ಕಾಲ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ 
ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಸಾವಾತೊಂತ್ರ ಬೊಂದ ನೊಂತರ ಉತತಿರ 
ಪ್ರದ�ೇಶ ಸಕಾವಾರದಲ್ಲಿ ಪಲ್ೇಸ್  ಮತುತಿ 
ಸಾರಿಗ� ಸಚಿವರಾಗಿ ನ�ೇಮಕಗ�ೊೊಂಡರು. 
ಮೊಟಟಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳಾ ನ್ವಾವಾಹಕರನುನೆ ನ�ೇಮಿಸಿದ 
ಕಿೇತ್ವಾ ಇವರದು. ಪಲ್ೇಸರು ಹಿೊಂಸಾ 
ನ್ರತ ಜನರ ಗುೊಂಪನುನೆ ಚದುರಿಸಲು 
ಲಾಠಿಯನುನೆ ಬಿಟುಟಿ ವಾಟರ್ ಜ�ಟ್  
ಬಳಸಲ್ ಎನುನೆವ ಕಾ್ರೊಂತ್ಕಾರಕ ಹ�ಜ�ಜಿ 

ಇವರದು. 1951ರ ಲ�ೊೇಕಸಭ�ಗ� 
ಜನರಲ್  ಸ�ಕ�್ರಟರಿ ಆಗಿ ಆಯಕೆಯಾದರು. 
ಇದರ ಪಯಾವಾಯ ರ�ೈಲ�ವಾ ಖಾತ� ಸಚಿವ 
ಸಾಥೆನ ವಹಿಸಿಕ�ೊೊಂಡರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ 
ಅರಿಯಲೊಲಿರಿನಲ್ಲಿ ನವ�ೊಂಬರ್  1956 ರಲ್ಲಿ 
ಭಿೇಕರ ರ�ೈಲು ಅಪಘಾತ ಸೊಂಭವಿಸಿ 142 
ಮೊಂದ ಜಿೇವ ತ�ತತಿರು. ಇದರ ಜವಾಬಾದುರಿ 
ಮತುತಿ ನ�ೈತ್ಕ ಹ�ೊಣ�ಯಿೊಂದ ರಾಜಿೇನಾಮೆ 
ನ್ೇಡಿದರು. ಬಳ್ಕ 1961 ರಲ್ಲಿ ಗೃಹ 
ಮೊಂತ್್ರಯಾದರು. ಮೆೇ 27, 1964 
ರೊಂದು ಜವಾಹರ್  ಲಾಲ್  ನ�ಹರು 
ನ್ಧನರಾದರು. ನೊಂತರ ಜೊನ್ 9, 1964 
ರೊಂದು ಶಾಸಿತಿರಿೇಜಿಯವರು ಭಾರತದ 2ನ�ೇ 
ಪ್ರಧಾನ್ಯಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾದರು. ಆದರ� 
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದದು ಕ�ೇವಲ 20 ತ್ೊಂಗಳು 2 
ದನ ಮಾತ್ರ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಒೊಂದ�ೊೊಂದು ನಡ�ಯು ಮಾದರಿಯಾಗಿತುತಿ. 
1965 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸಾಥೆನದ�ೊೊಂದಗ� 
ಯುದ್ಧ ಹೊಡಬ�ೇಕಾದ ಪರಿಸಿಥೆತ್ 22 
ದನಗಳ ಕದನ, ಪಾಕ್  ಪ್ರಚ�ೊೇದನ�ಯಿೊಂದ 
ಅಮೆೇರಿಕ ಸಮರ ನ್ಲ್ಲಿಸದದದುರ� 
ಗ�ೊೇಧಿಯಿಲಲಿ ಎೊಂಬ ಶರತುತಿ ವಿಧಿಸಿದಾಗ, 
``ನಾವು ಹಸಿವಿನ್ೊಂದಾದರೊ ಸರಿಯೇ 
ಅಮೆೇರಿಕಕ�ಕೆ ತಲ� ಬಾಗುವುದು ಬ�ೇಡ'' 
ಎೊಂದು ಸವಾತಃ ಶಾಸಿತಿರಿೇಜಿ ಸಾೊಂಕ�ೇತ್ಕವಾಗಿ 
ಪ್ರತ್ ಸ�ೊೇಮವಾರ ರಾತ್್ರ ಭ�ೊೇಜನ 
ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದದುರು. ಶಾೊಂತ್ಪಿ್ರಯ 
ಶಾಸಿತಿರಿೇಜಿಯವರು ಸ�ೈನ್ಕರಿಗ� ಆತ್ವಿಶಾವಾಸ 
ತುೊಂಬಿ ಮುಕತಿ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ನ್ೇಡಿದರ 
ಫಲವಾಗಿ, ಪಾಕ್  ಪ್ರಧಾನ್ 
ಅಯೊಬ್ ಖಾನ್  ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ 
ಘ�ೊೇರಣ�ಗ� ಮುೊಂದಾದರು. ವಿಶವಾಸೊಂಸ�ಥೆಯ 
ರಾಜಿ ಸೊಂಧಾನದ ಬಳ್ಕ 1965 
ಸ�ಪ�ಟಿೊಂಬರ್  23 ರೊಂದು ಭಾರತ ಕದನ 

ವಿರಾಮಕ�ಕೆ ಸಮ್ತ್ಸಿತು. ನೊಂತರ ರಷಾ್ಯ 
ಮಧ್ಯಸಿಥೆಕ�ಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 10, 1966 
ರೊಂದು ತಾಷ�ಕೆೊಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್  ಪ್ರಧಾನ್ 
ಜ�ೊತ� ಒಪ್ಪೊಂದ ಮಾಡಿಕ�ೊೊಂಡ ಮರುದನ 
ಜನವರಿ 11, 1966 ರೊಂದು ಶಾಸಿತಿರಿೇಜಿೇ 
ಚಿರನ್ದ�್ರಗ� ಜಾರಿದರು.

ಮಳ�, ಬಿಸಿಲು, ಚಳ್, ಅತ್ವೃಷ್ಟಿ, 
ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯನನೆದ� ಹಗಲ್ರುಳ�ನನೆದ� ದ�ೇಶ 
ಕಾಯುವ ಸ�ೈನ್ಕ ಮತುತಿ ಸಕಲ ಜಿೇವ 
ತೊಂತುಗಳನುನೆ ಸಲಹುವ ರ�ೈತ ಇಬ್ಬರೊ 
ಬಹದೊದುರರಿಗ� ದ�ೇಶದ ನ್ಜವಾದ 
ನ�ೇತಾರರಾಗಿ ಕಾಣುತಾತಿರ�. ಹಾಗಾಗಿ `ಜ�ೈ 
ಜವಾನ್ , ಜ�ೈ ಕಿಸಾನ್ ' ಎೊಂದು 
ಘ�ೊೇಷ್ಸಿದರು. 

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ್ಯಾಗಿ ತಮ್ 
ಸಾವಾಥವಾಕ�ಕೆ ಎೊಂದೊ ಅಧಿಕಾರವನುನೆ ಬಳಸಿ 
ಕ�ೊಳಳಿಲ್ಲಲಿ. ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಗೃಹಮೊಂತ್್ರಯಾಗಿ 
ದಾದುಗಲೊ ಬಾಡಿಗ� ಮನ�ಯಲ್ಲಿದುದು 
ಬದುಕಿದರು. ಈ ಮೊಲಕ ಪ್ರತ್ಪಕ್ಷಗಳು 
`ಗೃಹವಿಲಲಿದ ಗೃಹಮೊಂತ್್ರ' ಎನುನೆವ ಮೆಚುಚುಗ� 
ಬ�ರ�ತ ಟ್ೇಕ�ಗ� ಒಳಗಾದರು. ಇವರಿಗ� 
ಮರಣಾನೊಂತರ `ಭಾರತ ರತನೆ' ಪ್ರಶಸಿತಿ 
ನ್ೇಡಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾವಾರ ಗೌರವಿಸಿದ�. 

ಇೊಂದು ಜಗತುತಿ ನಾನಾ ಬಗ�ಯಲ್ಲಿ 
ಮೊಲಭೊತ ವಾದದ ಕಡ�ಗ� 
ತುಡಿಯುತ್ತಿದ�. ಆಧುನ್ಕ ಆಯುಧಗಳು 
ಮತಾೊಂಧ ಶಕಿತಿಗಳ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿವ�. ಮತ್ೇಯ 
ಹಿೊಂಸ�, ಭಯೇತಾ್ಪದನ�ಯ ಬಿೇಜಗಳು 
ಮೊಳಕ�ಯಡ�ದು ಚಿಗುರುತ್ತಿರುವ ಸೊಂದ 
ಭವಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿೇವವಾರ ತತಾವಾದಶವಾಗಳ 
ಆರಾಧನ�ಗಿೊಂತ ಆಚರಣ�ಯಲ್ಲಿ ಮತ�ತಿ ಮತ�ತಿ 
ಮುನ�ನೆಲ�ಗ� ಬರಬ�ೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ 
ಬದುಕಿಗ� ಈ ಮಹಾತ್ರ ನಡ�-ನುಡಿಗಳು 
ಪಾಠವಾಗಬ�ೇಕು.

ಗಾಂಧಿೋಜಿ ಮತು್ತ ಶಾಸಿ್ತ್ೋಜಿಗೆ ರಾವೆಷುಟ ಹತ್್ತರ...?

ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸವಾಯಂ ಪೆ್ರೋರಿತ 
ರಕ್ತದಾನ ದಿರಾಚರಣೆ

ಕನಾವಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್್ಸ ಪಿ್ರವ�ನ್ ರನ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟ್ ಬ�ೊಂಗಳೂರು, 
ಜಿಲಾಲಿಡಳ್ತ ಮತುತಿ ಜಿಲಾಲಿ ಪೊಂಚಾಯತ್, ಜಿಲಾಲಿ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಮತುತಿ 
ಕುಟುೊಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖ�, ಜಿಲಾಲಿ ಏಡ್್ಸ ಪ್ರತ್ಬೊಂಧಕ ಮತುತಿ 

ನ್ಯೊಂತ್ರಣ ಘಟಕ, ರಕತಿ ಭೊಂಡಾರ, ಸಿ.ಜಿ.
ಆಸ್ಪತ�್ರ ಮತುತಿ ಜಿಲ�ಲಿಯ ವಿವಿಧ ರಕತಿ 
ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳು, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್, ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ 
ಮತುತಿ ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ. ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ 
ಸಹಯೇಗದ�ೊೊಂದಗ�  ವಿದಾ್ಯನಗರ 

ರಸ�ತಿಯ ಕುವ�ೊಂಪು ಕನನೆಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇೊಂದು ರಾಷ್ಟಿರಿೇಯ ಸವಾಯೊಂ 
ಪ�್ರೇರಿತ ರಕತಿದಾನ ದನಾಚರಣ�-2022 ನುನೆ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ�.

ವ�ೇದಕ� ಕಾಯವಾಕ್ರಮಕೊಕೆ ಮುನನೆ ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 9 ಗೊಂಟ�ಗ� ಸಿ.ಜಿ. 
ಆಸ್ಪತ�್ರಯಿೊಂದ ಹ�ೊರಡುವ ಜಾಥಾ ಕಾಯವಾಕ್ರಮಕ�ಕೆ ಜಿಲಾಲಿ 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಮತುತಿ ಕುಟುೊಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಾಲನ� 
ನ್ೇಡುವರು. ಕಾಯವಾಕ್ರಮವನುನೆ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶವಾನೊಂದ ಕಾಪಶ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ಜಿಲಾಲಿ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಮತುತಿ ಕುಟುೊಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸುವರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಜಿ.ಪೊಂ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯವಾನ್ವಾವಾಹಕ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎ.ಚನನೆಪ್ಪ, ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಜಿಲಾಲಿ ಆಸ್ಪತ�್ರ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ 
ಡಾ.ರಣು್ಖಪ್ಪ ಎಸ್, ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಜಿಲಾಲಿಸ್ಪತ�್ರ ನ್ವಾಸಿ ವ�ೈದಾ್ಯಧಿಕಾರಿ 
ಡಾ. ಮೊಂಜುನಾಥ ಪಾಟ್ೇಲ್, ಜಿಲಾಲಿ ಏಡ್್ಸ ಪ್ರತ್ಬೊಂಧಕ ಮತುತಿ 
ನ್ಯೊಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕ�.ಹ�ಚ್.
ಗೊಂಗಾಧರ, ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಆಸ್ಪತ�್ರಯ ಜಿಲಾಲಿ ರಕತಿಭೊಂಡಾರ 
ವ�ೈದಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹ�ಚ್.ಡಿ.ಗಿೇತ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ನರರದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು 

ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ವಿರಾಟ 
ಹಂದ್ ಮಹಾಸಭಾ

ರಾಣ�ೇಬ�ನೊನೆರು, ಸ�.30- ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ ಹಿೊಂದೊ ಮಹಾಸಭಾ 

ಸಮಿತ್ಯು ಪ್ರಥಮ 
ಬಾರಿಗ� ಅಶ�ೊೇಕ 
ಸ ಕವಾ ಲ್  ನ ಲ್ಲಿ 

ಆಚರಿಸಲಾದ ಗಣ�ೇಶ�ೊೇತ್ಸವದ ಲ�ಕಕೆವನುನೆ 
ಸಾವವಾಜನ್ಕರಿಗ� ಪತ್್ರಕ�ಗಳ ಮೊಲಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದ�. 
ಸದಸ್ಯರು, ಭಕತಿರು, ಹರಾಜು ಹಾಗೊ ಕಾಣ್ಕ� ಡಬಿ್ಬಯಲ್ಲಿ 
ಸೊಂಗ್ರಹವಾದ 13.57 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಅಧಿಕ ಹಣದಲ್ಲಿ 3.48 
ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಅಧಿಕ ಹಣ ಉಳ್ತಾಯವಾದ ಬಗ�ಗು ಪಟ್ಟಿಯನುನೆ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಮೊಂದರದಲ್ಲಿ ಪತ್್ರಕ�ಗಳ್ಗ� ಬಿಡುಗಡ� 
ಮಾಡಿದರು.  ಸಮಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಪವಾರ್ 
ಜ�ೊತ�ಗ� ಸ�ೊೇಮುಗೌಡ, ಶವಣಣಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದದುರು.

ರಾಣೆೋಬೆನ್್ನರು

ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ ಚಿಕಿತೆಸೂ ಕುರಿತು ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ ಉಚಿತ ಸಮಾಲೆ್ೋಚರೆ  
ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�.30- ನಗರದ ಎೊಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬಾಲಿಕ್ ನ 

9ನ�ೇ ಮೆೇನ್, 5ನ�ೇ ಕಾ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ದಾವಣಗ�ರ� ಹಾಟ್ವಾ 
ಆಸ್ಪತ�್ರಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿದುದು ದನಾೊಂಕ 2 ರ ಭಾನುವಾರ ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 
11 ರಿೊಂದ 1.30 ರವರ�ಗ� ಇಎಸ್ ಐ, ಎವಿವ�ೈ, ಎಲಾಲಿ 

ಇಸಿಎಚ್ ಎಸ್ ಮತುತಿ ಬಿಇಎೊಂಎಲ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಗ� 
ಬ�ೊಂಗಳೂರಿನ ಪೇಟ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಪತ�್ರಯ ಹೃದಯ ಶಸತಿರಿ 
ಚಿಕಿತಾ್ಸ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹ�ಗಾರರಾದ  ಡಾ. ಸಾಯಿ 
ಸೊರಜ್, ಡಾ ವಿವ�ೇಕ್ ಜವಳ್ ಹಾಗೊ ತೊಂಡದವರಿೊಂದ  

ಹೃದಯ ಶಸತಿರಿ ಚಿಕಿತ�್ಸ ಬಗ�ಗು ಉಚಿತ ಸಮಾಲ�ೊೇಚನ� ಹಾಗೊ 
ಉಚಿತ ಒಪಿಡಿ ವ್ಯವಸ�ಥೆ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದ�. ಹ�ಚಿಚುನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ 
ಗೌರಿಶೊಂಕರ್ ಪಿ.ಎೊಂ 98801 23448, 93538 
99577, 63609 67090 ಸೊಂಪಕಿವಾಸಬಹುದಾಗಿದ�.

ಶಿವರಾಂಗೆ ಅಭಿನಂದರಾ ಸಮಾರಂಭ 
ಛಲವಾದ ಮಹಾಸಭಾದ ನೊತನ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಕ�. ಶವರಾೊಂ 

ಅವರಿಗ� ಜಿಲಾಲಿ ಛಲವಾದ ಮಹಾಸಭಾದೊಂದ ಇೊಂದು ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 
10.30ಕ�ಕೆ ಎವಿಕ� ಕಾಲ�ೇಜು ರಸ�ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ರೊಂಗಮಹಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನೊಂದನಾ ಸಮಾರೊಂಭ 
ಏಪವಾಡಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷತ�ಯನುನೆ ಡಿ.ಎನ್. ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ 
ವಹಿಸಲ್ದುದು, ಮುಖ್ಯ ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಹ�ಚ್. 

ಶವಪ್ಪ, ಗುಡಗ�ೇರಿ ಮಲ�ಲಿೇಶ್, ಎಸ್. ನ�ೇತಾ್ರವತ್, ರಾಘವ�ೇೊಂದ್ರ, 
ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಧುಸೊದನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ�ೊಗುಳುಳಿವರು.

WANTED  
RECEPTIONIST

with any degree 
good communication skill 

good looking lady-1
Therapy helpers 

full-time/part time-4 gents
contact today only within 

11.00 am to 5.00 pm
NEUROTHERAPY CENTER
8th main medical boys hostel Road 

MCC 'B' block Davangere.
Mob. : 99726 00713

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಶ್ರೇಮತ್ ಸವಿತಾ 
ಪ್ರಶಾೊಂತ್ ಕುಮಾರ್  ಜಾಧರ್  ಕ�ೊೇೊಂ 
ಪ್ರಶಾೊಂತ್ ಕುಮಾರ್  ಜಾಧರ್ , ವಾಸ 
: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ನನನೆ 
ಮಗನ  ಜನನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ 
ಹ�ಸರು ಅಗಸತಿ್ಯ ಎೊಂದು ಇರುತತಿದ�. 
ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗನ ಹ�ಸರನುನೆ 
ಅಗಸತಿ್ಯ ಪ್ರಶಾೊಂತ್  ಕುಮಾರ್  ಜಾಧರ್  
ಎೊಂದು ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿರುತತಿದ�. 
ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗನ ಹ�ಸರನುನೆ 
ಅಗಸತಿ್ಯ ಪ್ರಶಾೊಂತ್ ಕುಮಾರ್  ಜಾಧರ್  
ಎೊಂದು ಮುೊಂದುವರ�ಸಿಕ�ೊೊಂಡು 
ಹ�ೊೇಗುತ�ತಿೇನ�.

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಶ್ರೇಮತ್ ಶಾಹಿಸಾತಿ ತಬಸುಮ್  ಕ�ೊೇೊಂ ಉಮರ್  
ಫಾರೊಖ್  ಎ, ವಾಸ : ದಾವಣಗ�ರ� ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು 
ನನನೆ ಮಗಳ ಜನನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹ�ಸರು ಸೌದಾ 
ಫಾರೊಕಿ ಯಾನ� ಸೌದಾ ಜಾಪಿವಾನ್  ಎೊಂದು ಇರುತತಿದ�. 
ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಸೌದಾ ಜಾಫವಾನ್  
ಎೊಂದು ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿರುತತಿದ�. ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ 
ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಸೌದಾ ಜಾಫವಾನ್  ಎೊಂದು 
ಮುೊಂದುವರ�ಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಹ�ೊೇಗುತ�ತಿೇನ�. 

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಶ್ರೇಮತ್ ಶಾಹಿಸಾತಿ ತಬಸುಮ್  ಕ�ೊೇೊಂ ಉಮರ್  
ಫಾರೊಖ್  ಎ, ವಾಸ : ದಾವಣಗ�ರ� ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು 
ನನನೆ ಮಗಳ ಜನನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹ�ಸರು ಸಾರಾ 
ಫಾರೊಖಿ ಅಲ್ಯಾಸ್  ಸರಮ್  ಸದಾಫ್  ಎೊಂದು 
ಇರುತತಿದ�. ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಸರಹ 
ಸದಾಪ್ ಎೊಂದು ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿರುತತಿದ�. ಇನುನೆ 
ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಸರಹ ಸದಾಪ್ ಎೊಂದು 
ಮುೊಂದುವರ�ಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಹ�ೊೇಗುತ�ತಿೇನ�. 

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಶ್ರೇ ಹ�ಚ್ .ಎಸ್ . ಶಶಕುಮಾರ್  ಬಿನ್  ಹ�ಚ್ .
ಬಿ.ಶರಣಪ್ಪ, ವಾಸ : ಹಳ�ೇಕುೊಂದುವಾಡ, ದಾವಣಗ�ರ� 
ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ನನನೆ ಮಗಳ ಜನನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಮಗುವಿನ ಹ�ಸರು ಚೊಂದನ ಎೊಂದು ಇರುತತಿದ�. ಇನುನೆ 
ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಚ�ೈತಾ್ರ ಹ�ಚ್ .ಎಸ್. 
ಎೊಂದು ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿರುತತಿದ�. ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ 
ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಚ�ೈತಾ್ರ ಹ�ಚ್ .ಎಸ್ . ಎೊಂದು 
ಮುೊಂದುವರ�ಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಹ�ೊೇಗುತ�ತಿೇನ�. 

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಶ್ರೇಮತ್ ಶಾರದ ಕ�ೊೇೊಂ. ಶವಸ�ೊೇಮಪ್ಪ 
ನ್ಟೊಟಿರು, ವಾಸ : ಹಾವ�ೇರಿ ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ನನನೆ 
ಮಗನ ಜನನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹ�ಸರು ಕ�ಧಾರನಾಥ 
ಎಸ್ .ನ್ಟೊಟಿರು ಎೊಂದು ಇರುತತಿದ�. ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ 
ಮಗನ ಹ�ಸರನುನೆ ಸಿದಾದುಥ್ವಾ  ಎಸ್ .ನ್ಟೊಟಿರು ಎೊಂದು 
ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿರುತತಿದ�. ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗನ 
ಹ�ಸರನುನೆ ಸಿದಾ್ಧಥ್ವಾ  ಎಸ್ . ನ್ಟೊಟಿರು ಎೊಂದು 
ಮುೊಂದುವರ�ಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಹ�ೊೇಗುತ�ತಿೇನ�.

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಶ್ರೇಮತ್ ಆಫಯಾ ಖಟೊನ್  ಕ�ೊೇೊಂ ಸುಹ�ೇಲ್  
ಖಾನ್  ವ�ೈ. ವಾಸ : ದಾವಣಗ�ರ� ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು 
ನನನೆ ಮಗಳ ಜನನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹ�ಸರು 
ಫಾತ್ಮ ತುಜ್  ಜಹಾ್ರ ಎೊಂದು ಇರುತತಿದ�. ಇನುನೆ 
ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಜಹಾ್ರ ಖಾನೊಂ ಎೊಂದು 
ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿರುತತಿದ�. ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗಳ 
ಹ�ಸರನುನೆ ಜಹಾ್ರ ಖಾನೊಂ ಎೊಂದು 
ಮುೊಂದುವರ�ಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಹ�ೊೇಗುತ�ತಿೇನ�.

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಶ್ರೇಮತ್ ರಹತ್  ಉನ್ನೆೇಸಾ ಕ�ೊೇೊಂ ಸ�ೈಯದ್  
ಅಹಮ್ದ್ , ವಾಸ: ದಾವಣಗ�ರ� ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ನನನೆ 
ಮಗಳ ಜನನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹ�ಸರು ಹಾಜಿರಾ 
ಸ�ೈಯದ್  ಯಾನ� ಸ�ೈಯದಾ ಹಾಜಿರಾ ಎೊಂದು ಇರುತತಿದ�. 
ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಸ�ೈಯದಾ ಹಾಜಿರಾ 
ಎೊಂದು ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿರುತತಿದ�. ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ 
ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಸ�ೈಯದಾ ಹಾಜಿರಾ ಎೊಂದು 
ಮುೊಂದುವರ�ಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಹ�ೊೇಗುತ�ತಿೇನ�.

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಶ್ರೇಮತ್ ಶ�ವಾೇತಾ ಹ�ಚ್ .ಟ್. ಕ�ೊೇೊಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 
ಎ.ವಿ. ವಾಸ : #32, 3ನ�ೇ ಮೆೇನ್ , 14ನ�ೇ ಕಾ್ರಸ್ , 
ವಿನ�ೊೇಬನಗರ, ದಾವಣಗ�ರ� ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ನನನೆ 
ಮಗನ ಜನನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹ�ಸರು ಪೃರ್ವಾ ಎ.ವಿ 
ಎೊಂದು ಇರುತತಿದ�. ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗನ ಹ�ಸರನುನೆ 
ಆದಶವಾ ಬಿ.ಅೊಂಗಡಿ ಎೊಂದು ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿರುತತಿದ�.
ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗನ ಹ�ಸರನುನೆ ಆದಶವಾ ಬಿ. 
ಅೊಂಗಡಿ ಎೊಂದು ಮುೊಂದುವರ�ಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಹ�ೊೇಗುತ�ತಿೇನ�.

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಶ್ರೇ ರಾಘವ�ೇೊಂದ್ರ ಜಿ.ಬಿನ್  ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ವಾಸ : 
ಹಲುವಾಗಲು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ವಾಸಿಯಾದ 
ನಾನು ನನನೆ ಮಗಳ ಜನನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ 
ಹ�ಸರು ಗಿೇತಾಶ್ರೇ ಎೊಂದು ಇರುತತಿದ�. ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� 
ನನನೆ ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಆಧಾ್ಯ ಜಿ.ಆರ್ . ಎೊಂದು   
ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿರುತತಿದ�. ಇನುನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ 
ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ಆಧಾ್ಯ ಜಿ.ಆರ್ . ಎೊಂದು   
ಮುೊಂದುವರ�ಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಹ�ೊೇಗುತ�ತಿೇನ�.

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ನಾನು ಶ್ರೇಮತ್ ಸೌೊಂದಯವಾ ಕ�.ಎನ್  ಕ�ೊೇೊಂ ಭ�ೊೇವಿ 
ನಾಗರಾಜ, ವಾಸ : ಹ�ೊಳಲು ಗಾ್ರಮ, ಹೊವಿನ ಹಡಗಲ್ 
ತಾಲೊಲಿಕು ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು ನನನೆ ಮಗಳ ಜನನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಮಗುವಿನ ಹ�ಸರು ಭ�ೊೇವಿ ದೇಕಾ್ಷ ಯಾನ� ದೇಕಾ್ಷ ಎನ್ .ಬಿ 
ಎೊಂದು ಇರುತತಿದ�. ಇನೊನೆ ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ 
ದೇಕಾ್ಷ ಎನ್ .ಬಿ ಎೊಂದು ಬದಲಾವಣ� ಮಾಡಿರುತತಿದ�. ಇನೊನೆ 
ಮುೊಂದ� ನನನೆ ಮಗಳ ಹ�ಸರನುನೆ ದೇಕಾ್ಷ ಎನ್ .ಬಿ ಎೊಂದು 
ಮುೊಂದುವರ�ಸಿಕ�ೊೊಂಡು ಹ�ೊೇಗುತ�ತಿೇನ�.

ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೆೋಕಾಗಿದಾ್ದರೆ
2 ವಿ್ೇಲರ್  ಆಟ�ೊೇಮೊಬ�ೈಲ್  
ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು 

ಆಸಕತಿರು ಸೊಂಪಕಿವಾಸಿ.
99646 13147, 99640 95604

ಸೆೈಟು ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ ಇದೆ
ಮಹಾಲಕಿ್ಷ್ ಲ�ೇ-ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ  

ಶವಗೊಂಗಾ ಕಲಾ್ಯಣ ಮೊಂಟಪದ ಹಿೊಂದ� 
40'ಅಡಿ ರ�ೊೇಡ್ ಗ� ದಕಿ್ಷಣ ದಕಿಕೆನ 

41'•90' ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ�ಕೆ ಇದ�.
ಮೊ. : 98448 82366

WANTED 
1. Recepionist  
2. Staff Nurses
3. Lab Technician

SHILPA DIAGNOSTICS
MCC B Block Near Swimming Pool, Davangere.

98440 65638

ಮರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಎಸ್.ಕ�.ಪಿ. ರಸ�ತಿಯ ಗಣ�ೇಶ 

ಪ�ೇಟ�ಯಲ್ಲಿನ ಬ�ೇವಿನ ಮರದ 
ಎದುರಿನ 3 ಬ�ಡ್ ರೊೊಂ ಮನ� 
ಬಾಡಿಗ�ಗ� ಇದ�. ಸೊಂಪಕಿವಾಸಿ :
63621-06700

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ್ಗ� ಮಾತ್ರ)
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ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�. 30- ಹಲವಾರು 
ಬಾ್ಯೊಂಕ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಂಘಗಳ 
ತ್ೇವ್ರ ಪ�ೈಪೇಟ್ಯ ನಡುವ�ಯೊ ಸವಿತಾ 
ಸಮಾಜದ ಸವಿತಾ ಕ�್ರಡಿಟ್ ಕ�ೊೇ-ಆಪ್   
ಸ�ೊಸ�ೈಟ್ಯು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ 
ಮುನನೆಡ�ದದ� ಎೊಂದು ಸೊಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  
ವಕಿೇಲರಾದ ಎನ್. ರೊಂಗಸಾವಾಮಿ ಹರವಾ 
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಶ್ರೇ ಚನನೆಗಿರಿ 
ವಿರೊಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ಧಮವಾಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ಏಪವಾಡಿಸಲಾಗಿದದು ಸವಿತಾ ಕ�್ರಡಿಟ್ ಕ�ೊೇ - 
ಆಪ್  ಸ�ೊಸ�ೈಟ್ಯ 22ನ�ೇ ವರವಾದ ಸವವಾ 
ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾಸಭ�ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡ�ಸುವಲ್ಲಿ 
ಮತುತಿ ಸಾವವಾಜನ್ಕ ಸ�ೇವ�ಯಲ್ಲಿ ತನನೆದ�ೇ 
ಆದ  ಪಾ್ರಮಾಣ್ಕತ�ಯಿೊಂದ ವಿಶರಟಿ ಸ�ೇವ� 
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ�ೊಸ�ೈಟ್ ಎೊಂಬ ಹ�ಗಗುಳ್ಕ�ಗ� 
ಪಾತ್ರವಾಗಿದ�. ಇದಕ�ಕೆ ಸೊಂಘದ ಆಡಳ್ತ 
ಮೊಂಡಳ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತುತಿ ಸಿಬ್ಬೊಂದ ವಗವಾ 
ಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾರಣವಾಗಿದ� ಎೊಂದು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ರೊಂಗಸಾವಾಮಿ ಸ್ರಿಸಿದರು.

2022 ಮಾಚ್ವಾ  ಅೊಂತ್ಯಕ�ಕೆ 
51.14ಲಕ್ಷ ರೊ, ಷ�ೇರು ಬೊಂಡವಾಳ, 5.8 
ಕ�ೊೇಟ್ ದುಡಿಯುವ ಬೊಂಡವಾಳ 3.47 
ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ ಠ�ೇವಣ್ ಹ�ೊೊಂದರುವ ಈ 

ಸ�ೊಸ�ೈಟ್ಯು 3.25 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳನುನೆ 
ಸೊಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ವಿವಿಧ ಉದ�ದುೇಶಗಳ್ಗಾಗಿ 
ಸಾಲ - ಸೌಲಭ್ಯ ನ್ೇಡಿದ�. 18.24 ಲಕ್ಷ 
ರೊ ಲಾಭ ಗಳ್ಸಿದ�.

ಲಾಭ ನರಟಿ ವಿರಯ ಕುರಿತು 
ವರದಯನುನೆ ಸೊಂಘದ ನ್ದ�ೇವಾಶಕ  ಸಿ. 
ರಾಮಾೊಂಜನ�ೇಯ ಮೊಂಡಿಸಿದರು. ಲಾಭದ  
ವಿಲ�ೇವಾರಿಯನುನೆ ನ್ದ�ೇವಾಶಕ ಎೊಂ. 
ಸ�ೊೇಮಶ�ೇಖರಪ್ಪ ಸಭ�ಗ� ವಿವರಿಸಿದರು. 
ಲಾಭ ನರಟಿ ತಃಖ�ತಿಯನುನೆ  ಆರ್. ಕರಿಬಸಪ್ಪ 
ಮೊಂಡಿಸಿದರು. ಸೊಂಘದ ನ್ಧಿಗಳು 
ವಿವರವನುನೆ ಸೊಂಘದ ನ್ದ�ೇವಾಶಕ ಸಿ.ಎನ್. 
ಗ�ೊೇವಿೊಂದರಾಜು ಮೊಂಡಿಸಿದರು. ಸೊಂಘದ 
ವಾಷ್ವಾಕ ಮುೊಂಗಡ ಪತ್ರವನುನೆ 
ನ್ದ�ೇವಾಶಕರಾದ ವಿ.ಎಸ್.ಕ�ೇಶವಮೊತ್ವಾ 
ಸಭ�ಗ�ೊಪಿ್ಪಸಿದರು.

ವಿಶ�ೇರ ಆಹಾವಾನ್ತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದು 
ಸಿ.ವ�ೊಂಕಟಸಾವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುತಾತಿ, ಸವಿತಾ 
ಸ�ೊಸ�ೈಟ್ ಪಾ್ರಮಾಣ್ಕ ಆಡಳ್ತ ಮೊಂಡಳ್ 
ಮತುತಿ ಗಾ್ರಹಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುೊಂಚೊಣ್ಯಲ್ಲಿರುವ 
ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಸ�ೊಸ�ೈಟ್ ಎೊಂಬ 
ಹ�ಗಗುಳ್ಕ�ಗ� ಪಾತ್ರವಾಗಿದ� ಎೊಂದರು. 

ಐ. ನಾರಾಯಣಸಾವಾಮಿ ಸೊಂಘದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಬಗ�ಗು ಮಾತನಾಡಿ ಶುಭ 
ಹಾರ�ೈಸಿದರು.

ಸಿವಿಲ್ ಇೊಂಜಿನ್ಯರ್ ಎೊಂ. 
ಶ್ರೇನ್ವಾಸ್ ಮಾತನಾಡುತಾತಿ, ಕಳ�ದ 18 
ವರವಾಗಳ್ೊಂದ ಸ�ೊಸ�ೈಟ್ಯು ಶ�ೇ. 60 
ಅೊಂಕ ಗಳ್ಸಿದ ಎಸ�್ಸಸ�್ಸಲ್್ಸ, ದವಾತ್ೇಯ 
ಪಿಯುಸಿ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ್ಗ� ಪ್ರತ್ಭಾ 
ಪುರಸಾಕೆರ ನ್ೇಡಿ ಉತ�ತಿೇಜನ ನ್ೇಡುತ್ತಿರುವ 
ಕಾಯವಾ ಶಾಲಿ್ಯಘನ್ೇಯ ಎೊಂದು ಹ�ೇಳ್ದರು. 
ಈ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯ 40 
ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ್ಗ�, ದವಾತ್ೇಯ ಪಿಯುಸಿಯ 
16 ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳ್ಗ� ಸವಿತಾ ಶ್ರೇ ಪ್ರತ್ಭಾ 
ಪುರಸಾಕೆರ ನ್ೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿ.ಸಿ. ಶ್ರೇನ್ವಾಸ್, 
ನ್ದ�ೇವಾಶಕರಾದ ಜ�. ಮೊಂಜುನಾಥ್, 
ಶ್ರೇಮತ್ ಸುವಣವಾ  ಗೊಂಗಾಧರ, ಶ್ರೇಮತ್ 
ಶ�ೊೇಭಾ ಸುರ�ೇಶ್  ವಿಶ�ೇರ ಆಹಾವಾನ್ತ 
ನ್ದ�ೇವಾಶಕ ಜಿ. ಶ್ರೇನ್ವಾಸ್ ಇವರುಗಳು 
ವ�ೇದಕ�ಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ಕುಮಾರಿ ಶಶಕಲಾ ವಲೊಲಿರ್ 
ಪಾ್ರರ್ವಾಸಿದರು, ಕಾಯವಾದಶವಾ ಡಿ. 
ವ�ೊಂಕಟ�ೇಶ್ ನಾಯ್ಕೆ ಸಾವಾಗತ್ಸಿದರು. 
ನ್ರೊಪಣ�ಯನುನೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಪರಶುರಾಮ್ 
ನಡ�ಸಿಕ�ೊಟಟಿರು. ಎನ್. ರಾಮಚೊಂದ್ರಪ್ಪ 
ವೊಂದಸಿದರು. ಸೊಂಘದ ಸಿ ರಾಘವ�ೇೊಂದ್ರ, 
ಆರ್. ಯಶವೊಂತ್ ರಾಜ್, ಕ�.ಜ�. 
ಅಜಯ್ ಕಾಯವಾಕ್ರಮದ ವಿವಿಧ 
ಹೊಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯವಾ ನ್ವವಾಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರರತ್ ಪಥದಲ್ಲೆ ಸವಿತಾ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಸೆ್ಸೆೈಟ್ ಜರತ್್ತನ ಮೊಟಟಮೊದಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಂಜರೆೋಯ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�.30- ಸಾವವಾಜನ್ಕ 
ದಸರಾ ಮಹ�ೊೇತ್ಸವದ ಅೊಂಗವಾಗಿ ವಿಶವಾ 
ಹಿೊಂದೊ ಪರಿರತ್  ವತ್ಯಿೊಂದ ಇದ�ೇ ಪ್ರಥಮ 
ಬಾರಿಗ� ನಗರದಲ್ಲಿೊಂದು ವಿಶ�ೇರವಾಗಿ 
ಹಮಿ್ಕ�ೊೊಂಡಿದದು ಪೂಣವಾಕುೊಂಭ 
ಮೆರವಣ್ಗ�ಯು ವ�ೈಭವದೊಂದ ನ�ರವ�ೇರಿತು.

ವಿನ�ೊೇಬನಗರ 2ನ�ೇ ಮುಖ್ಯರಸ�ತಿಯ ಶ್ರೇ 
ರಾಮಕೃರಣಿ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಶ್ರೇ 
ಮಹಾಕಾಳ್ಕಾದ�ೇವಿ ದ�ೇವಸಾಥೆನದ ನವ 
ವೃಕ್ಷಧಾಮದೊಂದ ಆರೊಂಭಗ�ೊೊಂಡ ಈ 
ಮೆರವಣ್ಗ�ಯು ರಾಮ್ ಅೊಂಡ್ ಕ�ೊೇ ವೃತತಿ, 
ಪಿ.ಜ�. ಬಡಾವಣ�ಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇರಾಮ ಮೊಂದರ 
ರಸ�ತಿ, ಎವಿಕ� ಕಾಲ�ೇಜು ರಸ�ತಿ ಸ�ೇರಿದೊಂತ� 
ಪ್ರಮುಖ ರಸ�ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ�ತಿಯ 
ಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇ ಬಿೇರಲ್ೊಂಗ�ೇಶವಾರ ದ�ೇವಸಾಥೆನದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾರ�ೊೇಪಗ�ೊೊಂಡಿತು.

ಈ ವರವಾ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗ� ಪೂಣವಾ 

ಕುೊಂಭ ಮೆರವಣ್ಗ� ಹಮಿ್ಕ�ೊೊಂಡಿದುದು, 208 
ಪೂಣವಾ ಕುೊಂಭಗಳ ಹ�ೊತುತಿ ಮಹಿಳ�ಯರು 
ಸಾಗಿದುದು ವಿಶ�ೇರವಾಗಿತುತಿ. ಮೆರವಣ್ಗ�ಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗ್ಯ ಪಿಸಾಳ�, ಶ�ೊೇಭಾ ಕ�ೊಟ�್ರೇಶ್, 
ದಾಕಾ್ಷಯಿಣ್ ಅೊಂದಪ್ಪ, ಗೌರಮ್ ಪಾಟ್ೇಲ್, 

ರ�ೇಖಾ, ಜ�ೊ್ಯೇತ್ ಇನ್ನೆತರರು ಪೂಣವಾ ಕುೊಂಭ 
ಹ�ೊತುತಿ ಸಾಗಿದರು. ಈ ಸೊಂದಭವಾದಲ್ಲಿ 
ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶವಕುಮಾರ್, ಸತ್ೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, 
ಗ�ೊೇಪಾಲ್ ರಾರ್ ಸಾವೊಂತ್, ಧನುಷ್ ರ�ಡಿ್ಡ, 
ಹರಿೇಶ್ ಪವಾರ್ ಸ�ೇರಿದೊಂತ� ಮತ್ತಿತರರಿದದುರು.

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 208 ಪೂಣನಾ ಕುಂಭದ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಬ�ೊಂಗಳೂರು, ಸ�. 30- ವಿಶವಾ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದನಾಚರಣ� ಹಿನ�ನೆಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಕ�್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನ್ೇಯ ಸಾಧನ� ತ�ೊೇರಿದ 7 ಮೊಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗ� 
ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್ 1 ರೊಂದು ಪ್ರಶಸಿತಿ ನ್ೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ�.

ಶಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲ�, ಸಮಾಜ ಸ�ೇವ�, ಕಿ್ರೇಡ� ಮತುತಿ ಕಾನೊನು ಸ�ೇರಿದೊಂತ� 
ವಿವಿಧ ಕ�್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ದ�ೇ ಆದ ಕ�ೊಡುಗ� ನ್ೇಡುತಾತಿ ಬೊಂದರುವ ಈ ಸಾಧಕರಿಗ� 
ಮತುತಿ ಒೊಂದು ಸೊಂಸ�ಥೆಗ� ಪ್ರಶಸಿತಿ ನ್ೇಡಲಾಗುತ್ತಿದ� ಎೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತುತಿ ಮಕಕೆಳ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖ� ತ್ಳ್ಸಿದ�.

ಈ ಪ್ರಶಸಿತಿಯು ಸ್ರಣ್ಕ� ಮತುತಿ ಒೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳ ನಗದನುನೆ 
ಒಳಗ�ೊೊಂಡಿರುತತಿದ�.  ರವಿೇೊಂದ್ರ ಕಲಾಕ�್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಳ� ನಡ�ಯಲ್ರುವ 
ಸಮಾರೊಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮೊಂತ್್ರ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮಾ್ಯಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸಿತಿ 
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲ್ದಾದುರ�. ಈ ಸಮಾರೊಂಭದಲ್ಲಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ನ್ಮವಾಲಾ 
ಸಿೇತಾರಾಮನ್, ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವಾಮಿ, ರಾಜಿೇರ್ ಚೊಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಸ�ೇರಿದೊಂತ� 
ಮತ್ತಿತರ� ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ�ೊಗುಳಳಿಲ್ದಾದುರ�.

ಪ್ರಶಸಿ್ತ ವಿಜೆೋತರರು: ಶಕ್ಷಣ ಕ�್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಬ�ೊೇಪಯ್ಯ (74 ವರವಾ), 
ವಿರಾಜಪ�ೇಟ�,  ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ�್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಕ�.ಬಸವರಾಜ ರಾಜಋಷ್ (81 
ವರವಾ), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಾ ಕ�್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ�ೊಂಕಪ್ಪ ಅೊಂಬಾಜಿ ಸುಗತ�ೇಕರ (79 ವರವಾ),  
ಸಮಾಜ ಸ�ೇವ� ಕ�್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಕ�.ಜಿ.ಕುಲಕಣ್ವಾ (67 ವರವಾ), ಕ�ೊಪ್ಪಳ,  ಕಿ್ರೇಡಾ 
ಕ�್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ರಮೆೇಶ್ (77 ವರವಾ), ಮೆೈಸೊರು, ಕಾನೊನು ಕ�್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಡಾ.ಕ�ೊೇಡೊರು ವ�ೊಂಕಟ�ೇಶ್ (61 ವರವಾ), ಬ�ೊಂಗಳೂರು. ಸಾವಿತ್ರಮ್ ರಾಮ 
ಶಮವಾ ಸ�ೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ (1995 ರಲ್ಲಿ ಸಾಥೆಪನ�), ಬಸವಾನ್, ತ್ೇಥವಾಹಳ್ಳಿ ತಾಲೊಲಿಕು.

ಏಳು ಜನ ಹರಿಯ ರಾರರಿಕ 
ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತ, ಗೌರವ ಇಂದು

ಭರಮಸಾಗರ ಬಾ್ರಹ್ಣ ಸಮಾಜ ಹಾಗೊ ಪವಮಾನ 
ಪ್ರತ್ಷಾಠಿನದ ಸೊಂಯುಕತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕನಾವಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಬಾ್ರಹ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮೊಂಡಳ್ ಇವರ ವತ್ಯಿೊಂದ ಇೊಂದು 
ನಡ�ಯುವ "ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾಕೆರ ಕಾಯವಾಕ್ರಮಕ�ಕೆ  ಕನಾವಾಟಕ 
ರಾಜ್ಯ ಬಾ್ರಹ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮೊಂಡಳ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ�ಚ್.
ಎಸ್. ಸಚಿಚುದಾನೊಂದ ಮೊತ್ವಾ  ಆಗಮಿಸುವರು. 

ಸೊಂಜ� 4:30 ಕ�ಕೆ ಸಥೆಳ್ೇಯ ವಾಣ್ ನ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹ�ಚ್.ಎಸ್. ಸಚಿಚುದಾನೊಂದ 
ಮೊತ್ವಾ ಅವರನುನೆ ಸನಾ್ನ್ಸಲಾಗುವುದು ಎೊಂದು ಪ್ರತ್ಷಾಠಿನದ ಕಾಯವಾದಶವಾ 
ಶ್ರೇಮತ್ ವಿಜಯಲಕಿ್ಷ್ ತ್ಳ್ಸಿದಾದುರ�.

ಭರಮಸಾರರಕಿ್ಕಂದು ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿಚಿದಾನಂದ ಮ್ತ್ನಾ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�. 30 - ವಾಲ್್ೇಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜಕ�ಕೆ 7.5 ಮಿೇಸಲಾತ್ 
ಘ�ೊೇರಣ� ಮಾಡಿದರ� ವಾಲ್್ೇಕಿ ಜಯೊಂತ್ ಆಚರಣ� ಇಲಲಿವಾದರ� 
ಬಹಿರಕೆರಿಸುತ�ತಿೇವ� ಎೊಂದು ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ವಾಲ್್ೇಕಿ 
ಜಯೊಂತ್ಯ ಪೂವವಾಭಾವಿ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶವಾನೊಂದ ಕಾಪಾಶ 
ಅವರಿಗ� ಜಿಲಾಲಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದೊಂದ ಮನವಿ ಕ�ೊಡಲಾಯಿತು.

ವಾಲ್್ೇಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವಿೇರಣಣಿ, ತಾ ಪೊಂ. ಮಾಜಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹದಡಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ವಕಿೇಲರಾದ ಎನ್.ಎಮ್.ಆೊಂಜನ�ೇಯ ಗುರೊಜಿ, 
ಜಿಲಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ�್ಷ ವಿಜಯಶ್ರೇ, ಯುವ ಘಟಕದ ಜಿಲಾಲಿಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಿ.ಜಿ. ಮೊಂಜುನಾಥ, ಶಾ್ಯಗಲ� ಕ�.ಆರ್. ಮೊಂಜುನಾಥ ಸ�ೇರಿದೊಂತ� ವಾಲ್್ೇಕಿ 
ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮುಖೊಂಡರು ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು.

ರ್ೋಸಲಾತ್ ಘೆ್ೋಷ್ಸದಿದ್ದರೆ ವಾಲ್್ಮೋಕಿ ಜಯಂತ್ ಆಚರಣೆ ಬಹಷಾ್ಕರ

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲೆ ಬೆೋಲ್ರಿನಲ್ಲೆ ನಡೆಯುತ್್ತರುವ ಬಾಳೆಹೆ್ನ್್ನರು ಶಿ್ರೋ 
ರಂಭಾಪುರಿ ಜರದು್ಗರುರಳವರ ಶರನ್ನವರಾತ್್ರ ದಸರಾ ಧಮನಾ ಸಮೆ್ಮೋಳನದ 2ರೆೋ 
ದಿನದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿ್ರೋ ಚನ್ನಬಸವೆೋಶವಾರ ರೆೈಸ್  ಟೆಕ್  ಮಾಲ್ೋಕ 

ಎಸ್.ಜಿ. ಉಳುವಯ್ಯ ಮತು್ತ ಭುವರೆೋಶವಾರಿ ರೆೈಸ್ ರ್ಲ್ ನ ಅಕಿ್ಕ ರಾಜು ಅವರುರಳು ರುರು ರಕೆ್ಷ ಪಡೆದರು.

ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿರಳ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೆಕು 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ 

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಸ�. 30- ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಸೊಂಘದ ತಾಲೊಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆದಶವಾ ವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಮುಖ�ೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯ ಎಚ್.ಕ�.ಚೊಂದ್ರಪ್ಪ ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದುರ�.

ಕನಾವಾಟಕ ಸಕಾವಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌ್ರಢಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ಗುರುವಾರ ನಡ�ದ ತಾಲೊಲಿಕು ಮಟಟಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ಷಕರ 
ಸೊಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಕ�್ಷೇತ್ರ ಶಕ್ಷಣಾಧಿ 

ಕಾರಿಗಳ ಸಮು್ಖದಲ್ಲಿ ಸಕಾವಾರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲಾ ಬಡಿತಿ ಮುಖ�ೊ್ಯೇಪಾಧಾ್ಯಯರ 
ಮತುತಿ ಕನಾವಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೊಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನೆ 
ಆಯಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕನಾವಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೊಂಘದ 
ನೊತನ ತಾಲೊಲಿಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಚ್.ಕ�.ಚೊಂದ್ರಪ್ಪ ಆಯಕೆಯಾಗಿದುದು, ನೊತನ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ� ಬಿಇಓ, ಹಾಗೊ ಅಕ್ಷರದಾಸ�ೊೇಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ� 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿನೊಂದಸಿದಾದುರ�. 

ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುರಾವಣೆಗೆ  
ಖಗೆನಾ ಆಯ್ಕ : ಕೆ್ೋಳಿವಾಡ ಹಷನಾ

ರಾಣ�ೇಬ�ನೊನೆರು, ಸ�.30- ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸವೇವಾಚಛಾ 
ನಾಯಕಿ ಸ�ೊೇನ್ಯಾ ಗಾೊಂಧಿ ಅವರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಚುನಾವಣ�ಗ�  ಪಕ್ಷದ ನ್ಷಾಠಿವೊಂತ ದಲ್ತ ನಾಯಕ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುವಾನ ಖಗ�ವಾ ಅವರ ಹ�ಸರನುನೆ ಸೊಚಿಸಿರುವುದು 
ಅತ್ಯೊಂತ ಯೇಗ್ಯ ಎೊಂದು ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತ್ ಕ�.ಬಿ.
ಕ�ೊೇಳ್ವಾಡ ಹ�ೇಳ್ದಾದುರ�. ಉತತಿಮ ಜನನಾಯಕರಾಗಿ ಪಕ್ಷದ 

ಘನತ� ಹ�ಚಿಚುಸಿರುವ ಖಗ�ವಾ ಅವರಿೊಂದ ಬರುವ ಎಲಲಿ ಚುನಾವಣ�ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷ ದ�ೇಶದ, ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳ್ತ ನಡ�ಸಲ್ದ� ಎೊಂದು ಕ�ೊೇಳ್ವಾಡ ತ್ಳ್ದದಾದುರ�.

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲೆಲೆಯ ತಾಂಬದಲ್ಲೆ 
ತರಳಬಾಳು ಜಾನಪದ ಸಿರಿ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ಸಿರಿಗ�ರ�, ಸ�.30- ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ�ಲಿಯ ಇೊಂಡಿ ತಾಲೊಲಿಕಿನ ತಾೊಂಬ 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅ.2 ರ ರಾತ್್ರ 8 ಗೊಂಟ�ಗ� ತರಳಬಾಳು ಜಾನಪದ ಸಿರಿ 
ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ಹಮಿ್ಕ�ೊಳಳಿಲಾಗಿದ�. ಅೊಂಬಾಭವಾನ್ ಎಜುಕ�ೇರನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ 
ಮತುತಿ ಜ.ವಿ.ವ ಸೊಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏಪವಾಡಿಸಿರುವ ನಾಡದ�ೇವಿ 
ಉತ್ಸವದ ಅೊಂಗವಾಗಿ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗುರು ವಿದಾ್ಯಸೊಂಸ�ಥೆಯ 250 
ಮಕಕೆಳ್ೊಂದ ಕಲಾ ಪ್ರದಶವಾನ ಇರುತತಿದ�. ಇೊಂಡಿ ಕ�್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಾ. 
ದ�ೇವಾನೊಂದ್ ಚವಾ್ಣ್ ಕಲಾ ಪ್ರದಶವಾನದ ವ್ಯವಸ�ಥೆ ಮಾಡಿದಾದುರ�. 
ತರಳಬಾಳು ಕಲಾಸೊಂಘ ಪ್ರಸುತಿತ ಪಡಿಸುವ ಕನಾವಾಟಕ ಮತುತಿ 
ಹ�ೊರರಾಜ್ಯಗಳ 20ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು 
ಪ್ರದಶವಾನಗ�ೊಳಳಿಲ್ವ� ಎೊಂದು ಕಲಾ ಸೊಂಘದ ಪ್ರಕಟಣ� ತ್ಳ್ಸಿದ�.

ಮಲ�ೇಬ�ನೊನೆರು, ಸ�.30- ಭತ್ವಾಯಾಗಿರುವ ಭದಾ್ರ ಜಲಾಶಯಕ�ಕೆ 
ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಿಹರ ತಾ. ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ, ಬಿತತಿನ� ಬಿೇಜ ಮತುತಿ ಕಿ್ರಮಿನಾಶಕ 
ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸೊಂಘದೊಂದ ಗೊಂಗಾ ಪೂಜ� ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಾಗಿನ 
ಅಪಿವಾಸಲಾಯಿತು. ಈ ವ�ೇಳ� ಮಾತನಾಡಿದ ಸೊಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎೊಂ.
ಕರಿಬಸಯ್ಯ ಅವರು, ಭದಾ್ರ ಜಲಾಶಯ ಪ್ರತ್ ವರವಾ ಇದ�ೇ ರಿೇತ್ 
ಭತ್ವಾಯಾಗಿ ರ�ೈತರನುನೆ ಸಮೃದ್ಧ ಗ�ೊಳ್ಸಲ್ ಎೊಂದು ಪಾ್ರರ್ವಾಸಿದರು.

ಸೊಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಹಾಳ್ ಹ�ಚ್.ಟ್.ಶಾೊಂತನಗೌಡ, 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕ�ೊೊಂಡಜಿಜಿ ಈಶವಾರಪ್ಪ, ಕಾಯವಾದಶವಾ ಪೂಜಾರ್ ರೊಂಗನಾಥ್, 

ಸಹ ಕಾಯವಾದಶವಾ ಹ�ಚ್.ಪಿ.ಹನುಮೊಂತಪ್ಪ, ಖಜಾೊಂಚಿ ಎಸ್.ಜಿ.
ಯೇಗ�ೇೊಂದ್ರಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಹರಿಹರದ ಅನ್ಲ್ ಮೆಹವಾವಾಡ�, ಜಿೇವ 
ಮೆಹವಾವಾಡ�, ಸುನಾೊಂದ ಕುಮಾರ್, ಗ�ೊೇವಿನಹಾಳ್ ರವದಗೌಡ್ರ 
ನಾಗರಾಜ್, ಕುೊಂಬಳೂರಿನ ಎೊಂ.ವಾಸುದ�ೇವಮೊತ್ವಾ, ಬಿ.ಕ�ೊಂಪ�ೇಗೌಡ, 
ಯಲವಟ್ಟಿ ಗಜ�ೇೊಂದ್ರ, ಜಿ.ಬ�ೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಹ�ಚ್.ಕ�.ಪಾಟ್ೇಲ್, ಜಿಗಳ್ಯ 
ಜಿ.ಎೊಂ.ಹನುಮಗೌಡ, ನ್ಟೊಟಿರಿನ ಮೊಂಜುನಾಥ್, ನೊಂದತಾವರ� 
ಶೊಂಭುಲ್ೊಂಗಪ್ಪ, ಎಕ�ಕೆಗ�ೊೊಂದ ಸಿದದುಪ್ಪ, ಭಾನುವಳ್ಳಿಯ ಪುರ್ಪರಾಜ್, 
ಹ�ಚ್.ಕ�.ಕನನೆಪ್ಪ, ಹಾಲ್ವಾಣದ ಲ�ೊೇಹಿತ್ ಸ�ೇರಿದೊಂತ� ಮತ್ತಿತರರಿದದುರು.

ರಸಗೆ್ಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತರೆ ಬಿೋಜ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಭದಾ್ರ ಜಲಾಶಯಕೆ್ಕ ಬಾಗಿನ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�. 30- ನಗರದ ಸರ್ ಎೊಂ.ವಿ. ಸೊಂಯುಕತಿ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲ�ೇಜು 
ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳು ಈಚ�ಗ� ನಡ�ದ ಜಿಲಾಲಿಮಟಟಿದ ಪದವಿ ಪೂವವಾ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ 
ಕಿ್ರೇಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶೇಲರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟಟಿಕ�ಕೆ ಆಯಕೆಯಾಗಿರುತಾತಿರ�.

ಸೃಷ್ಟಿ ತೊಂಡ (ಬಾಸ�ಕೆಟ್ ಬಾಲ್), ಗೊಂಭಿೇರ್, ನರ�ೇೊಂದ್ರ, ಬಿ್ರಜ�ೇಶ್ 
(ಫುಟ್ ಬಾಲ್), ಸಮಥವಾ ರಾಯಕೆರ್ ಮತುತಿ ತೊಂಡ (ಟ�ೇಬಲ್ ಟ�ನ್ನೆಸ್), ಕ�. 
ವಿದಾ್ಯ (ಜಾವಲ್ನ್, ತಟ�ಟಿ ಎಸ�ತ), ಪ್ರತ್ೇಕ್ಷ ಕ�ೊೇರಿ (ಗುೊಂಡು ಎಸ�ತ), ಅನನ್ಯ, 
ಕಾವ್ಯ (ಜೊಂಪ್ ರ�ೊೇಪಿೊಂಗ್), ಕ�.ಎನ್. ನ್ಧಿ (ಚ�ಸ್), ಇೊಂಚರ (ಯೇಗ) 
ಸ್ಪಧ�ವಾಯಲ್ಲಿ ವಿಜ�ೇತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟಕೆಕ�ಕೆ ಆಯಕೆಯಾಗಿದಾದುರ�.

ಆಯಕೆಯಾದ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳನುನೆ ವಿದಾ್ಯಸೊಂಸ�ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ�ೇೊಂದ್ರನಾಯು್ಡ, 
ಕಾಯವಾದಶವಾ ಜ�.ಎನ್. ಶ್ರೇಧರ, ಶ�ೈಕ್ಷಣ್ಕ ನ್ದ�ೇವಾಶಕ ಸ�ೈಯದ್ ರೊಂಶೇರ್ 
ಹಾಗೊ ಪಾ್ರೊಂಶುಪಾಲ ಎನ್. ರಾಜ, ದ�ೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಣ ನ್ದ�ೇವಾಶಕರಾದ ರಾಘ 
ವ�ೇೊಂದ್ರರಾರ್, ಕ�ೊಟ�್ರೇಶ್ ಹಾಗೊ ಆಡಳ್ತ ಮೊಂಡಳ್ಯವರು ಅಭಿನೊಂದಸಿದಾದುರ�.

ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಸಂಯುಕ್ತ ಪಪೂ ಕಾಲೆೋಜು 
ವಿದಾ್ಯರ್ನಾರಳು  ರಾಜ್ಯಮಟಟಕೆ್ಕ ಆಯ್ಕ

ಮುಖ್ಯ ರಸೆ್ತಯ  
ಕಸಬಾ ಗಾ್ರಮದೆೋವತೆ ದೆೋವಸಾ್ಥನ

ಹೆ್ಸಭರಂಪುರ ಬಡಾವಣೆ  
ಶಿ್ರೋ ಗಾ್ರಮದೆೋವತೆ ದೆೋವಸಾ್ಥನ

ಮಹಜೆೋನಹಳಿಳ ಗಾ್ರಮದೆೋವತೆ 
ದೆೋವಸಾ್ಥನ

ಲದಾವಾ ಬಡಾವಣೆಯ  
ಶಿ್ರೋ ಏಕರಾಥೆೋಶವಾರಿ ದೆೋವಿ ದೆೋವಸಾ್ಥನ

ಹರಿಹರದ ಗಾ್ರಮದೆೋವತೆಯರಿಗೆ  
ಶಿ್ರೋ ರೆೋಣುಕಾ ಯಲಲೆಮ್ಮ ದೆೋವಿ ಅಲಂಕಾರ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಸ�.30- ಸಮುದ್ರಕ�ಕೆ 
ಸ�ೇತುವ� ಕಟುಟಿವ ಮೊಲಕ ಜಗತ್ತಿನ 
ಮೊಟಟಿ ಮೊದಲ ಇೊಂಜಿನ್ಯರ್ 
ಆೊಂಜನ�ೇಯ  ಎೊಂದು ಉಜಜಿಯಿನ್ ಪಿೇಠದ 
ಜಗದುಗುರು ಸಿದದುಲ್ೊಂಗ ರಾಜದ�ೇಶಕ�ೇೊಂದ್ರ 
ಶವಾಚಾಯವಾ ಹ�ೇಳ್ದರು.

ತಾಲೊಲಿಕಿನ ನ್ಚಚುವವಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ 
ಆೊಂಜನ�ೇಯಸಾವಾಮಿ ಮೊತ್ವಾ ಪಾ್ರಣ ಪ್ರತ್ 
ಷಾಠಿಪನ�, ಗರುಡ ಗೊಂಭ ಸಾಥೆಪನ�, ಗ�ೊೇಪು 
ರದ ಕಳಾಸರ�ೊೇಹಣ ಮತುತಿ ಕುೊಂಭಾ 
ಭಿಷ�ೇಕ ಹಾಗೊ ಧಾಮಿವಾಕ ಸಮಾರೊಂಭದ 
ಸಾನ್ಧ್ಯವಹಿಸಿ ಆಶೇವವಾಚನ ನ್ೇಡಿದರು.

ದ�ೇವರಿಗಿೊಂತ ದ�ೇಹವನುನೆ ಪಿ್ರೇತ್ಸುವ 
ಜನರು ವಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿದಾದುರ�. ಆದರ� 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ�ೇಹಕಿಕೆೊಂತ ದ�ೇವರ ಮೆೇಲ� 
ಭಕಿತಿ, ಪಿ್ರೇತ್ ಇದ�. ಆೊಂಜನ�ೇಯ ಒೊಂದು 
ಜಾತ್, ಧಮವಾ, ಪೊಂಥಕ�ಕೆ ಸಿೇಮಿತವಲಲಿ. 
ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆೊಂಜನ�ೇಯ 
ದ�ೇಗುಲ ಇರುವುದನುನೆ ಕಾಣುತ�ತಿೇವ�. 
ಸ�ೇವ�ಯಿೊಂದ ಪರಮಭಕತಿನಾಗುತಾತಿನ�. 
ಆೊಂಜನ�ೇಯ ರಾಮನ ಜಪದಲ್ಲಿ 

ದ�ೊಡ್ಡಶಕಿತಿಯನುನೆ ಕಾಣುತಾತಿನ� ಎೊಂದರು.
ಬ�ೇರ� ಕಡ�ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದ� ದ�ೇವಸಾಥೆನ 

ಕಟ್ಟಿದರ�, ಮಗ ಕಳಾಸರ�ೊೇಹಣ 
ಮಾಡುವುದನುನೆ ನ�ೊೇಡಿದ�ದುೇವ�. ಆದರ� 
ನ್ಚಚುವವಾನಹಳ್ಳಿ ಗಾ್ರಮದವರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ದ�ೇಗುಲ ನ್ಮಿವಾಸಿ, ಸಕಾಲಕ�ಕೆ ಗರುಡ 
ಗೊಂಭ ಸಾಥೆಪನ�, ನೊತನ ಗ�ೊೇಪುರದ 
ಕಳಾಸರ�ೊೇಹಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಉತತಿಮ 
ಕ�ಲಸವಾಗಿದ�. ನಾವು ಮಾಡುವ 
ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನ್ಷ�ಠಿ ಇರಬ�ೇಕು, ಇನ�ೊನೆಬ್ಬರಿಗ� 
ಕ�ಟಟಿದದುನುನೆ ಬಯಸದ� ಒಳ�ಳಿಯದನುನೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗ�ಗು ಆಲ�ೊೇಚನ�ಗಳ್ರಬ�ೇಕು 

ಎೊಂದರು.
ತ�ಗಿಗುನಮಠದ ಶ್ರೇ ವರಸದ�ೊ್ಯೇಜಾಥ 

ಶವಾಚಾಯವಾ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ, ಅರಸಿಕ�ೇರಿ 
ಕ�ೊೇಲಶಾೊಂತ�ೇಶವಾರ ವಿೇರಕತಿಮಠದ 
ಶಾೊಂತಲ್ೊಂಗ ರಾಜದ�ೇಶಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ, 
ನ್ಚವಾವವಾನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಸಾವಾಮಿಜಿ ಸಾನ್ಧ್ಯ 
ವಹಿಸಿದದುರು.

ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರ�ಡಿ್ಡ, ಹಡಗಲ್ 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನೊಂದಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಪ್ಪ, 
ವಾಲ್್ೇಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ�. 
ಉಚ�ಚುೊಂಗ�ಪ್ಪ, ಕ�ಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯವಾ 
ದಶವಾ ಎೊಂ.ಪಿ.ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುವಾನ, 

ಜಿಲಾಲಿ ಪೊಂಚಾಯಿತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಕ�.ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ, ಅೊಂಬ�ೇಡಕೆರ್ ಸೊಂಘದ 
ನ್ಚಚುವವಾನಹಳ್ಳಿ ಭಿೇಮಪ್ಪ, ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ 
ಕಾಯವಾದಶವಾ ವ�ೈ. ಗ�ೊೇಣ್ಬಸಪ್ಪ, 
ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬಾ್ಯೊಂಕ್ ನ ಎಚ್.ಆೊಂಜಿನಪ್ಪ, 
ಪಿಡಿಓ ಟ್.ಆೊಂಜಿನಪ್ಪ, ಉಪನಾ್ಯಸಕ ಡಿ. 
ಅೊಂಜಿನಪ್ಪ ಪುರಸಭ� ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಮೊಂಜುನಾಥ ಇಜೊಂತಕರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ, ಮುಖೊಂಡರಾದ ಶಶಧರ 
ಪೂಜಾರ, ಅೊಂಬಾಡಿ ನಾಗರಾಜ, 
ಕೊಂಚಿಕ�ೇರಿ ಜಯಣಣಿ, ಪಿ.ಟ್.ಭರತ್, ಎಚ್.
ಕ�.ಹಾಲ�ೇಶ್, ತ್ಮ್ನಾಯಕೆ, ಕನಕಪಳಿ 
ಹನುಮೊಂತಪ್ಪ, ಪಿ.ನಾಗ�ೇಶರಾರ್, ಪಿ.
ದತಾತಿತ�್ರೇಯರಾರ್, ಕ�.ಕ�ೊಂಚಪ್ಪ, ಟ್.
ತ್ರುಕಪ್ಪ, ಕ�.ಧಮವಾಪ್ಪ, ಎಚ್.ಎೊಂ.
ಕ�ೊಟ್ರಯ್ಯ, ಟ್.ಹನುಮೊಂತಪ್ಪ, ವ�ೈ.
ನಾಗರಾಜ, ವ�ೈ.ಅಜಜಿಪ್ಪ, ಇ.ಕ�ೊಟ�್ರೇಶಪ್ಪ, 
ಕ�.ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತಿತರರು ಇದದುರು.

ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜರದು್ಗರು

ರುರುರಕೆ್ಷ

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�. 30- ವಿಶವಾ ಹಿೊಂದೊ ಪರಿರದ್  
ಹಾಗೊ ಸಾವವಾಜನ್ಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮಹ�ೊೇತ್ಸವ 
ಸಮಿತ್ ವತ್ಯಿೊಂದ 41 ನ�ೇ ವರವಾದ ಸಾವವಾಜನ್ಕ 
ವಿಜಯದಶಮಿ ಮಹ�ೊೇತ್ಸವನುನೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದೊ್ಧರಿ 
ಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎೊಂದು ಸಮಿತ್ ಸೊಂಚಾಲಕ 
ಸತ್ೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುದದುಗ�ೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಳ್ಸಿದರು. 

ಸಾವವಾಜನ್ಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪ್ರಯುಕತಿ ಅ. 5 
ರೊಂದು ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 11.30 ಕ�ಕೆ ನಗರದ ವ�ೊಂಕಟ�ೇಶವಾರ 
ವೃತತಿದೊಂದ ಬಿೇರಲ್ೊಂಗ�ೇಶವಾರ ದ�ೇವಸಾಥೆನದ ವರ�ಗ� ಬೃಹತ್ 
ಶ�ೊೇಭಾಯಾತ�್ರ ಹಮಿ್ಕ�ೊೊಂಡಿದುದು, ಸುಮಾರು 80 ರಿೊಂದ 
1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸ�ೇರುವ ನ್ರಿೇಕ�್ಷ ಇದ� ಎೊಂದರು.

ಕ�ೊೇಡಿಯಾಲ ಹ�ೊಸಪ�ೇಟ�ಯ ಶ್ರೇ ಪುಣ್ಯಕ�ೊೇಟ್ 

ಮಠದ ಶ್ರೇ ಜಗದೇಶವಾರ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ, ಹಿರ�ೇಹಡಗಲ್ ಶ್ರೇ 
ಹಾಲಸಾವಾಮಿೇಜಿ ಮಹಾಸೊಂಸಾಥೆನ ಮಠದ ಶ್ರೇ ಅಭಿನವ 
ಹಾಲಸಾವಾಮಿೇಜಿ, ವಿನ�ೊೇಬನಗರದ ಶ್ರೇ ಜಡ�ೇಸಿದದು 
ಶವಯೇಗಿೇಶವಾರ ಮಠದ ಶ್ರೇ ಶವಾನೊಂದ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ 
ನ�ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಶ�ೊೇಭಾಯಾತ�್ರಗ� ಚಾಲನ� 
ನ್ೇಡಲಾಗುವುದು ಎೊಂದು ಹ�ೇಳ್ದರು.

ಸಮಾಳ, ನೊಂದಕ�ೊೇಲು, ಕ�ೊೇಲಾಟ, ವಿೇರಗಾಸ�, 
ಕ�ೊೊಂಬು, ಕಹಳ�, ಡ�ೊಳುಳಿ ಸ�ೇರಿದೊಂತ� ಅನ�ೇಕ 
ಸಾೊಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಲಾತೊಂಡಗಳು, 
ಸತಿಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಶ�ೊೇಭಾಯಾತ�್ರಗ� ವಿಶ�ೇರ ಮೆರಗು 
ತರಲ್ವ� ಎೊಂದು ತ್ಳ್ಸಿದರು.

ಸ�. 26 ರೊಂದು ಶ್ರೇ ದ�ೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹದ 

ಘಟಸಾಥೆಪನ�ಯೊಂದಗ� ನವರಾತ್್ರ ಹಬ್ಬಕ�ಕೆ ಚಾಲನ� 
ನ್ೇಡಲಾಗಿದುದು, 29 ರೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಬ�ೈಕ್ ಜಾಥಾ 
ನಡ�ಸಲಾಯಿತು. 30 ರೊಂದು ಪೂಣವಾಕುೊಂಭ ಮೆರವಣ್ಗ� 
ಕೊಡ ವ�ೈಭವದೊಂದ ಜರುಗಿತು ಎೊಂದರು.

ನಾಳ� ದನಾೊಂಕ 1 ರೊಂದು ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 10.30 ರಾೊಂ 
ಅೊಂಡ್ ಕ�ೊೇ ವೃತತಿದೊಂದ ಸಮಿತ್ಯ ನ�ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ 
ಯುವಕ ಬ�ೈಕ್ ಜಾಥಾ ಹಮಿ್ಕ�ೊಳಳಿಲಾಗಿದ�. ಅ. 3 
ರೊಂದು ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 10.30 ರೊಂದು ಹ�ೈಸೊಕೆಲ್ ಮೆೈದಾನದೊಂದ 
ಪ್ರಮುಖ ಬಿೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ�ೊೇ ರಾ್ಯಲ್ ನಡ�ಯಲ್ದ�. ಅ. 
4 ರೊಂದು ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 10 ಕ�ಕೆ ನಗರ ದ�ೇವತ� ಶ್ರೇ ದುಗಾವಾೊಂಬಿಕಾ 
ದ�ೇವಸಾಥೆನದೊಂದ ದುಗಾವಾದೌಡ್ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ 
ಹಮಿ್ಕ�ೊೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸತ್ೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತ್ಳ್ಸಿದರು.

5 ರೊಂದು ಸೊಂಜ� 6 ಗೊಂಟ�ಗ� ಬನ್ನೆ ಮುಡಿಯುವ 
ಕಾಯವಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಶವಾನೊಂದ ಕಾಪಶ 
ಅೊಂಬುಛ�ೇದನ ಮಾಡಲ್ದುದು, ಕಣವಾಕುಪಿ್ಪ ಗವಿಮಠದ ಶ್ರೇ 
ಡಾ. ನಾಲವಾಡಿ ಶಾೊಂತಲ್ೊಂಗ ಶವಾಚಾಯವಾ ಸಾವಾಮಿೇಜಿ 
ಆಶೇವವಾಚನ ನ್ೇಡುವರು ಎೊಂದು ಹ�ೇಳ್ದರು.

ಹಿೊಂದೊ ಜಾಗರಣಾ ವ�ೇದಕ� ದಕಿ್ಷಣ ಪಾ್ರೊಂತ್ಯ ಸಮಿತ್ 
ಸದಸ್ಯ ರಾಧಾಕೃರಣಿ ಅಡ್ಯೊಂತಾಯ ವಿಶ�ೇರ ಉಪನಾ್ಯಸ 
ನ್ೇಡಲ್ದಾದುರ� ಎೊಂದರು.

ಪತ್್ರಕಾಗ�ೊೇಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವವಾಜನ್ಕ ವಿಜಯದಶಮಿ 
ಮಹ�ೊೇತ್ಸವ ಸಮಿತ್ಯ ಕ�.ಬಿ. ಶೊಂಕರನಾರಾಯಣ, ವ�ೈ. 
ಮಲ�ಲಿೇಶ್, ಎನ್. ರಾಜಶ�ೇಖರ್, ಎೊಂ. ಶವಕುಮಾರ್, 
ಧನುಷ್ ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರು. 

41 ರೆೋ ವಷನಾದ ಸಾವನಾಜನಿಕ ವಿಜಯದಶರ್, ಬೃಹತ್ ಶೆ್ೋಭಾಯಾತೆ್ರ

ಜ�.ಹ�ಚ್. ಪಟ�ೇಲ್ ಅಭಿಮಾನ್ಗಳ ಬಳಗದ ವತ್ಯಿೊಂದ 
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮೊಂತ್್ರ ದ. ಜ�.ಹ�ಚ್. ಪಟ�ೇಲ್ ಜನ್ ದನದ 
ಅೊಂಗವಾಗಿ ಇೊಂದು ಬ�ಳ್ಗ�ಗು 9.30 ಕ�ಕೆ ಹಿೊಂದೊ, ಮುಸಿಲಿೊಂ, ಕ�್ರೈಸತಿ 
ಧಮವಾಗಳ ಮುಖೊಂಡರ ಉಪಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ ಮೆಹಬೊಬ್ ನಗರದ 
ಮುಬಾರಕ್ ಮಸಿೇದಯಿೊಂದ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ 
ತೊಂಡಗಳ�ೊೊಂದಗ� ಶವಯೇಗಾಶ್ರಮದವರ�ಗ� ಮೆರವಣ್ಗ� 
ಹಮಿ್ಕ�ೊಳಳಿಲಾಗಿದ�.

ಮಧಾ್ಯಹನೆ 3 ಗೊಂಟ�ಗ� ಶವಯೇಗಾಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 

ಸೌಹಾದವಾ ಸೊಂಭ್ರಮ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ನಡ�ಯಲ್ದ�. ಇದ�ೇ ವ�ೇಳ� 
ಸಾಲುಮರದ ತ್ಮ್ಕಕೆ ಅವರಿಗ� ಗೌರವ  
ಸಮಪಿವಾಸಲಾಗುವುದು.

ಪತ್ರಕತವಾ ರವಿೇೊಂದ್ರ ಭಟ್ ಐನಕ�ೈ, ನ್ವೃತತಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಕ�. ಶವರಾಮ್, ರ�ೈತ ನಾಯಕ ಕ�.ಟ್. ಗೊಂಗಾಧರ್, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕತವಾ 
ಎಸ್.ಆರ್. ಆರಾಧ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರ. ಕಾಳ�ೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ, ಜ�.
ಹ�ಚ್. ಪಟ�ೇಲರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇರ ಕತವಾವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದು 
ಮಹಮ್ದ್ ಅಲ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರ�.

ನರರದಲ್ಲೆ 
ಇಂದು 
`ಸೌಹಾದನಾ 
ಸಂಭ್ರಮ'

ನರರದಲ್ಲೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತ್
ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�.30- ವನ್ತಾ ಸಮಾಜದ ವತ್ಯಿೊಂದ 

153ನ�ೇ ಗಾೊಂಧಿೇ ಜಯೊಂತ್ ಆಚರಣ�, ಸವವಾಧಮವಾ ಪಾ್ರಥವಾನ� 
ಹಾಗೊ ಸ�ೇವಾ ಕಾಯವಾಕ್ರಮಗಳನುನೆ ಅಕ�ೊಟಿೇಬರ್  2ರೊಂದು 
ಸೊಂಜ� 5.30ಕ�ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ವನ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇ ಸತ್ಯಸಾಯಿ 
ರೊಂಗಮೊಂದರದಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ�.

ವನ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಸಿ. ನಾಗಮ್ 
ಕ�ೇಶವಮೊತ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಲ್ದಾದುರ�.
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ಶನಿವಾರ, ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 01, 20226

ಸಂಪಕಿನಾಸಿ : 08192 223520, 89709 11648, 90601 57744

ಆಫೋಸರ್ ್ಸ ಕಲೆಬ್  ದಾವಣಗೆರೆ. (ರಿ.)
#1, ರಿಂಗ್ ರಸೆ್ತ, ಬಾಪೂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್್ತರ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಆರೆ್ೋರ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಈಜು ಕಲ್ಯಿರಿ
ದಸರಾ ರಜೆ ಪ್ರಯ್ಕತು ವಿಶೆೀರ ಈಜ್ ತರಬೆೀತ್ ಶಿಬಿರ
ದಿರಾಂಕ : 01.10.2022 ರಿಂದ 15.10.2022ರ ವರೆಗೆ

: ಕೆ್ೋಚಿಂಗ್ ಸಮಯ :
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ-07 ರಿಂದ 08.30ರವರೆಗೆ 15 ದಿನರಳು ಮಾತ್ರ  

09 ರಿಂದ 10.30ರ ವರೆಗೆ 15 ದಿನರಳು ಮಾತ್ರ
ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಜೆ : 03.ರಿಂದ 04.30ರವರೆಗೆ 15 ದಿನರಳು ಮಾತ್ರ

ಸದಸ್ಯರು ಹಾರ್ ಸಾವನಾಜನಿಕರು ಸದುಪಯೊೋರ ಪಡೆದುಕೆ್ಳಳಬಹುದು

ಹೃದಯಪೂವನಾಕ ಅಭಿನಂದರೆರಳು

ಭರಮಸಾಗರದ  ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕತವಾರಾದ  
ಬಿ.ಜೆ. ಅನಂತಪದ್ಮರಾಭ ರಾರ್ ಶಿ್ರೋಮತ್ ವಿಜಯಲಕಿ್ಷ್  

ಇವರ ಮಗಳಾದ ಅಂಜನ ರಾರ್ .ಬಿ.ಎ ಇವರು
ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ ವತ್ಯಿೊಂದ  

ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿ್ರೋ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸಚಿಚಿದಾನಂದ ಮ್ತ್ನಾ 
ಅವರಿೊಂದ "ಪ್ರತ್ಭಾ ಪುರಸಾ್ಕರ" ವನುನೆ ದನಾೊಂಕ : 1.10.2022 ರ 

ಶನ್ವಾರ ದಾವಣಗ�ರ� ರಿೊಂಗ್ ರ�ೊೇಡ್ ನ  
ಶ್ರೇ ನ್ಮಿಷಾೊಂಬ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿವಾೇಕರಿಸುತಾತಿರ�. 

ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂವನಾಕ ಅಭಿನಂದರೆರಳು...

ಹೃತ್್ಪವನಾಕ ಸುಸಾವಾರತ
ಕರಾನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 

ಮಂಡಳಿಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 

ಶಿ್ರೋ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸಚಿಚಿದಾನಂದ 
ಮ್ತ್ನಾ ಅವರು 

ಭರಮಸಾರರದ ವಾಣಿ ನಿವಾಸಕೆ್ಕ  
ದಿ. : 1.10.2022ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 
4.30ಕೆ್ಕ ಆರರ್ಸುತ್್ತದಾ್ದರೆ. ಇವರಿಗೆ 

ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂವನಾಕ ಸುಸಾವಾರತ...

ಶುಭ ಕೆ್ೋರುವವರು :

ಶಿ್ರೋಮತ್ ವಿಜಯಲಕಿ್ಷ್ ಮತು್ತ ಶಿ್ರೋ ಬಿ.ಜೆ. ಅನಂತಪದ್ಮರಾಭ ರಾರ್ 
ಹರಿಯ ಪತ್ರಕತನಾರು, ಫೋ. : 99648 91029

13.27 ಕೆ್ೋಟ್ ರ್ ವೆಚಚಿದ ಕಾಮಗಾರಿರಳ 
ಉದಾಘಾಟರೆ ಮತು್ತ ಭ್ರ್ ಪೂಜಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ 

ಉದಾಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಭೊಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ 
ದಿರಾಂಕ : 01.10.2022 ರಂದು 

ಮಾನ್ಯ ಶಿ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದೆದೀಶ್ವರ, ಮಾಜಿ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತು್ತ ಲೆ್ೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮತು್ತ 

ಮಾನ್ಯ ಶಿ್ರೀ ಎಸ್. ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಜರಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೆ್ಷೋತ್ರ ಹಾರ್  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರಾನಾಟಕ ಮಹಷ್ನಾ ವಾಲ್್ಮೋಕಿ ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂರಡರಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿರಮ ನಿಯರ್ತ, ಬೆಂರಳೂರುರವರಿಂದ  

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿರಳ ಉದಾಘಾಟರೆ ಮತು್ತ ಭ್ರ್ ಪೂಜಾ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ

ಉದಾಘಾಟನೆ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : ಜರಳೂರು ತಾಲ್ಲೆಕು ಹೆ್ಸಕೆರೆ-ಅರಸಿಕೆರೆ ರಸೆ್ತಯ ಕಿ.ರ್ೋ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ರ್ೋ ವರೆಗೆ ಮತು್ತ  

ಕಿ.ರ್ೋ. 3.40 ರಲ್ಲೆ ವೃತ್ತ ಮತು್ತ ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ.
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರ್. 250.00 ಲಕ್ಷರಳು, ರುತ್್ತಗೆ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ : ರ್. 187.00 ಲಕ್ಷರಳು.
ಲೆಕ್ಕ ಶಿೋಷ್ನಾಕೆ : 3054-04-337-1-13-200-ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸೆ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತು್ತ ನಿವನಾಹಣೆ.

ಭೊಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲೆ ಜರಳೂರು ತಾಲ್ಲೆಕು ಮಲೆ್ಪ-ಮೊಳಕಾಲ್್ಮರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾ್ದರಿ-65ರ ಸರಪಳಿ 

 ಕಿ.ರ್ೋ. 302.60 ರಿಂದ 306.40 ಕಿ.ರ್ೋ. ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾರರಳಲ್ಲೆ) ರಸೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಲು್ಕ ಪಥದ ರಸೆ್ತ) 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರ್. 700.00 ಲಕ್ಷರಳು, ತಾಂತ್್ರಕ ಮಂಜ್ರಾತ್ ಸಂಖೆ್ಯ : 52/2021-22

ಕಾಯನಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಆರರ್ಸುತ್್ತರುವ ಎಲಾಲೆ ರಣ್ಯರಿಗೆ, ಕಾಯನಾಕತನಾರಿಗೆ ಸುಸಾವಾರತ...

@ - ಜರಳೂರು ಪಟಟಣ ಪಂಚಾಯಿತ್ಗೆ 2022,-23 ಸಾಲ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರರಳ  
ಅಮೃತ ನರರೆ್ೋತಾ್ಥನ ರಾಲ್ಕರೆೋ ಹಂತದ ಯೊೋಜರೆ ಅಡಿ ಮಂಜ್ರಾಗಿರುವ ಒಟುಟ ಮೊತ್ತ 500 ಲಕ್ಷರಳು.

 @ - ಪಟಟಣದ ಒಂದರಿಂದ 18ರೆೋ ವಾಡನಾರಳಲ್ಲೆ ಸಿಸಿ ರಸೆ್ತ ಮತು್ತ ಚರಂಡಿ ಹಾರ್ ತ್ಪೆ್ಪೋಸಾವಾರ್ ಟೆಕ್ಸೂ ಟೆೈಲ್ ನಿಂದ ತರಳಬಾಳು ಕೆೋಂದ್ರದ ವರೆಗೆ  
ಮತು್ತ  ತರಳಬಾಳು ಕೆೋಂದ್ರದಿಂದ ಅಗಿ್ನಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಅವರಿಗೆ ದಿವಾಮುಖ ರಸೆ್ತ ನಿಮಾನಾಣ ಮತು್ತ ಡಿವೆೈಡರ್, ಎಲ್ಇಡಿ ದಿೋಪ ಅಳವಡಿಕೆ  

ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆೋರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿರಳ ರುದ್ದಲ್ ಪೂಜೆ:-ಒಟುಟ ಮೊತ್ತ 347 ಲಕ್ಷ ರ್ರಳು.

ಸ್ಥಳ : ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭ್ರ್ ಪೂಜೆಯನು್ನ ಮಲೆ್ಪ-ಮೊಳಕಾಲ್್ಮರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾ್ದರಿ-65 ರಸೆ್ತಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಹತ್್ತರ, ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗೆ್ಗ 10.30 ಘಂಟೆಗೆ

9
ನಿೋವು ನಮ್ಮನ್ನರಲ್ ಇಂದಿಗೆ (1.10.2022) ಒಂಭತು್ತ ವಷನಾರಳಾದವು.
ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೋತ್, ತಾಳೆ್ಮ, ಆದಶನಾಮಯ ಜಿೋವನವೆೋ ನಮಗೆ ದಾರಿದಿೋಪ. 

ಅನುದಿನ, ಅನುಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೆರುವ

ಸಂಶಿ ಜಯ್ಯಣ್ಣ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, 
ಸೆ್ಸೆಯಂದಿರು ಹಾರ್ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ದಾವಣಗೆರೆ.

98802-14143, 252960

ಲ್ಂ|| ಶಿ್ರೋಮತ್ ಸಂಶಿ ಅನ್ನಪೂಣನಾಮ್ಮ (ರಂರ್)

ಸವಿರೆನಪು

ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರನಾ
ಪುತ್ರರು-ಸೆ್ಸೆಯಂದಿರು : 
ಶಿ್ರೋಮತ್ ರೆೋಖಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತು್ತ ಜಿ.ಸಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿವ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರೈಸಸ್, 
ಸುವಣವಾ ಪಾಲಿಜಾ, ಆೊಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣ�, ದಾವಣಗ�ರ�.
ಶಿ್ರೋಮತ್ ಮಧು ಜಿ. ಬಸವರಾಜು ಮತು್ತ ಜಿ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜು, ಲ್ೋಡ್ ಆಟೆ್ೋಸ್  ಮತು್ತ 
ಲ್ೋಡ್  ಫೆೈರಾನಿ್ಷಯಲ್  ಇನ್ ವೆಸ್ಟ ಮೆಂಟ್ , ಸುವಣವಾ ಪಾಲಿಜಾ, ಆೊಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣ�, ದಾವಣಗ�ರ�.
ಶಿ್ರೋಮತ್ ಪ್ರತ್ಭಾ ಜಿ. ಲ್ಂರರಾಜು ಮತು್ತ ಜಿ.ಸಿ. ಲ್ಂರರಾಜು, 
ಜಿಲಾಲೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿರಳು (DFO) ಬ�ೊಂಗಳೂರು
ಪಾಂಡೆ್ೋಮಟ್ಟ ಕಲಲೆವಿೋರಪ್ಪ ಗೌಡು್ರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಹೆ್ದಿಗೆರೆ ಗೌಡ್ರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೆಕು

ಮೊಬೆೈಲ್  : 91139 62508,  94815 02040,  96861 81083

ಗೌಡ್ರ ಜಿ.ಕ�. ಸುವಣ್ಷಮ್ಮ ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯ
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೆಕು ಪಾಂಡೆ್ೋಮಟ್ಟ ಗಾ್ರಮದ 
ಲ್ಂ|| ಗೌಡ್ರ ಕೆ.ಜಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ರೆವಿನ್್ಯ ಇನ್ಸೂ ಪೆಕಟರ್   
ಇವರ ಧಮನಾಪತ್್ನಯಾದ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಗೌಡ್ರ ಜಿ.ಕ�. ಸುವಣ್ಷಮ್ಮ ಅವರು 
ದಿರಾಂಕ 30.09.2022ರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್್ರ 9.40 ಕೆ್ಕ 
ಬೆಂರಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯರಾದರೆಂದು ತ್ಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೋವೆ. 
ಮೃತರಿಗೆ 78 ವಷನಾ ವಯಸಾಸೂಗಿತು್ತ. ಮ್ವರು ಪುತ್ರರು, 
ಸೆ್ಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸಹೆ್ೋದರರು, ಸಹೆ್ೋದರಿಯರು 
ಹಾರ್ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳರವನು್ನ ಅರಲ್ರುವ 
 ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯಯನು್ನ ದಿರಾಂಕ 01-10-2022ರ ಶನಿವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹ್ನ 1 ರಂಟೆಗೆ ಪಾಂಡೆ್ೋಮಟ್ಟ ಗಾ್ರಮದ ಮೃತರ  
ಸವಾಂತ ತೆ್ೋಟದ ಜರ್ೋನಿನಲ್ಲೆ ರೆರವೆೋರಿಸಲಾರುವುದು.

ನಗರದ ಎೊಂ.ಸಿ.ಸಿ. 'ಬಿ' ಬಾಲಿಕ್, ಸಿವಾಮಿ್ೊಂಗ್  ಪೂಲ್ ಹಿೊಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಎೊಂ.ಎ. ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ ವರವಾದೊಂತ� ಈ 
ವರವಾವೂ ಕೊಡ ರಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಫೌೊಂಡ�ೇಶನ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 15 ನ�ೇ ವರವಾದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕತಿ ಇೊಂದು ಸೊಂಜ� 
7.30ಕ�ಕೆ `ದಾೊಂಡಿಯಾ ರಾಸ್' ಕಾಯವಾಕ್ರಮ ನಡ�ಯಲ್ದ�. ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶಾಮನೊರು ಶವಶೊಂಕರಪ್ಪ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸುವರು. ಅತ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೊೇದ್ಯಮಿ ಅಥಣ್ ವಿೇರಣಣಿ, ಹ�ೊೇಟ�ಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಣಬ�ೇರು ರಾಜಣಣಿ, ಪಾಲ್ಕ� 
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದನ�ೇಶ್. ಕ�. ಶ�ಟ್ಟಿ, ಪಾಲ್ಕ� ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಗಡಿಗುಡಾಳ ಮೊಂಜುನಾಥ, ಪಾಲ್ಕ� ಸದಸ್ಯ ಎ. ನಾಗರಾಜ್, 
ಯುವ ಮುಖೊಂಡ ಶ್ರೇನ್ವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಉತತಿಮಚೊಂದ್ ಜ�ೈನ್, ರಿದದು ಸಿದದು ಫೌೊಂಡ�ೇಶನ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಕಾಯವಾದಶವಾ ರಾಜು ಭೊಂಡಾರಿ, ಶ್ರೇಕಾೊಂತ್ ಬಗರ� ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ದಾದುರ�.

ನರರದಲ್ಲೆ ಇಂದು ದಾಂಡಿಯಾ ರಾಸ್ ಕಾಯನಾಕ್ರಮ ವಿದಾ್ಯನರರದಲ್ಲೆ  
ಪ್ರತ್ದಿನ ಅನ್ನ ಸಂತಪನಾಣೆ

ದಾವ 
ಣಗ�ರ�, 
ಸ�.30- 
ವಿದಾ್ಯ 
ನಗರದ ಶ್ರೇ 
ಈಶವಾರ, 
ಪಾವವಾತ್, 

ಗಣಪತ್ ದ�ೇವಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್್ರ 
ಪ್ರಯುಕತಿ ಪ್ರತ್ದನ ದ�ೇವಿಗ� ವಿಶ�ೇರ 
ಅಲೊಂಕಾರ, ಸೊಂಜ� 7 ಗೊಂಟ�ಗ� 
ಬರುವ ಅ. 4 ರವರ�ಗ� ಅನನೆ ಸೊಂತ 
ಪವಾಣ�ಯನುನೆ ಏಪವಾಡಿಸಿದ� ಎೊಂದು 
ದ�ೇವಸಾಥೆನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ�ಳವನೊರು 
ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ತ್ಳ್ಸಿದಾದುರ�.

ದಾವಣಗ�ರ�, ಸ�. 30- ಶ್ರೇ 
ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಪುಣಾ್ಯರಾಧನ� 
ಪ್ರಯುಕತಿ ಎೊಂ.ಸಿ.ಸಿ. `ಎ' ಬಾಲಿಕ್ ನ 
ಶರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮೊಂದರದಲ್ಲಿ  
ಅ. 2 ರ ಭಾನುವಾರ ಸಾಮೊಹಿಕ 
ಶ್ರೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಾವಾಮಿ ಪೂಜ� 
ಜರುಗಲ್ದ� ಎೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಾಯವಾ 
ದಶವಾ ಎೊಂ. ಶವಪ್ಪ ತ್ಳ್ಸಿದಾದುರ�.

ನರರದಲ್ಲೆ ರಾಳೆ 
ಸತ್ಯರಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ


