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ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದು ಹುಡುಕಾಟ
ಮುಪ್ಪಿನಾರ್ಯ ಶ್ರೀ
ಅಮೃತಶಿಲೆ ಪುತ್ಥಳಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ:
ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಹರಿಹರ, ನ.11- ಐರಾವತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಹ�ೊಳೆ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಗುರು
ಮುಪ್ಪಿನಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ
ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಎರಡನ�ೇ ದಿನದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ
ವಿಜೃಂಭಣೆ ಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗ�ೊಂಡ ಶ್ರೀ
ಸದ್ಗುರು ಮುಪ್ಪಿನಾರ್ಯ ಮಹಾತ್ಮಾಜೀ
ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ,
ಶಾಖಾಮಠದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಶ್ರೀ
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ,
ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ದ�ೇಶಿಕ�ೇಂದ್ರ

ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ನಾಣ್ಯ
ತುಲಾಭಾರ, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ
ಕ್ರಮದ ಎರಡನ�ೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲ�ೋ�ನಿಯಿಂದ
ಮುಂಜಾನೆ ಆರಂಭವಾದ ಬೃಹತ್
ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು
(2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ
ನಂತರ ತಲಾ ವರಮಾನ
ಶ�ೇ.33.4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಬೃಹತ್ಲ�ೋ�ಕ ಅದಾಲತ್
17880 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 12- 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ
ದ�ೇಶದ ತಲಾ ವರಮಾನ ಶ�ೇ.33.4ರಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ
ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಎದುರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ತಲಾ ವರಮಾನ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ದ�ೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿವೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ
ನಂತರ ನ�ೈಜ ತಲಾ ವರಮಾನ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ. 12ಕ�ೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ
15.35 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕಾನೂನು ಸ�ೇವಾ ಪ್ರಾಧಿ
109
ಕಾರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ�ೈಕಿ 13ನ್ನು
ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿ 36.16 ಲಕ್ಷ
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪರಿಹಾರ
ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಲ�ೋ�ಕ
ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ
ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ
ಒಟ್ಟು 17,880 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 214
ಇತ್ಯರ್ಥಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದು, 15.35 ಕ�ೋ�ಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 18ನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ
ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕ�ೊಡಿಸಲಾಯಿತು.
71.78 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು
816 ಚೆಕ್ ಅಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ
ಪ�ೈಕಿ 154 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 24 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು
4.44 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಬಗೆಹರಿಸಿ, 85.84 (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಶಿಮ್ಲಾ, ನ. 12 – ಹಿಮಾ
ಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ
ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಶ�ೇ.66ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ತಿಳಿಸಿದೆ.ಕಡು ಚಳಿಯ
ನಡುವೆಯೂ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಆದರೆ ಇವರಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೂ,
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸ�ೋ�ಲುಂಡು, ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಪ ಮತದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರದ
ದಿನದಿಂದಲೂ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ

ಸಿರಿಗೆರೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀಗಳ ಸಲಹೆ

ಸಿರಿಗೆರೆ, ನ.12- ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೇ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು
ಕಲಿತರೂ
ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು
ಶುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ಡಾ.
ಶಿವಮೂರ್ತಿ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹ�ೇಳಿದರು.

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 12 – ನ�ೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 5.4ರಷ್ಟಿದ್ದ
ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲ ನಡುಗಿದೆ
ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಠ್ಮಂಡುನಿಂದ 460 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ
ರುವ ಬಝಂಗ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ
7.57ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ
ನ�ೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 6.3ರಷ್ಟಿದ್ದ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 12 – ಇದುವರೆಗೂ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ
ವರ್ಗಗಳ ಬಡವರಿಗೆ ಶ�ೇ.10ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕವ
್ತ ಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲಯ
ೆ ಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ
ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಯ
ಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಶ�ೇ.10ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನು
ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಪಾಲು
ನೀಡಬ�ೇಕೆಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಯ
ಜೆ
ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉದ�್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ
ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ 2004ರಿಂದಲೂ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಿರ ನಿಲುವು
ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಭಂಗ ತರಿಸದ�ೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಹಿಂದುಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ�ೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ ಸುಪ್ರೀಂ
ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ 3-2ರ ಒಡಕಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಕ�ೋ�ಲಾರದಿಂದ
ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು
ನಿರ್ಧಾರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಲ�ೇ ಇದ್ದರು.
ಕ�ೊನೆಗೂ ಕ�ೋ�ಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾಳೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದ�ೇವಾಲಯ, ಚರ್ಚ್,
ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೋ�ಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ�ೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳ�ೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ�ೋ�ಲಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಅಲ್ಲಿನ ಕ�ೋ�ಲಾರಮ್ಮ ದ�ೇವಾಲಯ, ಮೆಥ�ೋ�ಡಿಸ್
ಚೆರ್ಚ್, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆ, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ
ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಡುಗಿದ ನೆಲ

ಶ�ೇ. 10 ಮೀಸಲಾತಿ :
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಹಿಮಾಚಲ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಶ�ೇ.66 ಮತದಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.12- ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮುಖ್ಯ
ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ವರುಣ,
ಬಾದಾಮಿ,
ಚಾಮರಾಜಪ�ೇಟೆ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದೀಗ ಕ�ೋ�ಲಾರ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲು ಅಣಿ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ಬಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಅವರ ಜ�ೊತೆ ಪ್ರದ�ೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ.
ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ.
ಪಾಟೀಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತ�ೇಶ್ವರ ದಾಸ�ೋ�ಹ ಭವನದ
ಮುಂಭಾಗದ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು
ಬೃಹನ್ಮಠ ಹಾಗೂ ತರಳಬಾಳು ಕಲಾಸಂಘದ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ-2022
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಪಿಸುವ

ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕ�ೇವಲ ದಿಗ್ದರ್ಶಕಗಳು ಮಾತ್ರ.
ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಭಾಷಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ
ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಆಡು
ಭಾಷೆಯ ಸ�ೊಗಡಿರುತ್ತದೆ. ಅ ಸ�ೊಗಡನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ,
ಆನಂದಿಸುವಂತಾಗಲು
ಈ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ
ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ,
ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಂ.ಮದನಗ�ೋ�ಪಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ
ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದ
ಹಿರ�ೇಮಗಳೂರು (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

|| ಶ್ರೀ ಗುರು ಕ�ೊಟ್ಟೂರ�ೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

«£Àßgïì PÀjAiÀÄgï CPÁqÉ«Ä

ಡಾ. ಕಿರುವಾಡಿ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್

IAS, KAS, PSI,
POLICE, FDA, HSTR
BANKING, RRB, SSC

ನಿಧನ : 13-11-2021

College of Competitive
Exams Davangere

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗ,
ಜಜಮು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

9,999/- For 6 Months

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ
ಹಾಗೂ ನೀವು ಹಾಕಿಕ�ೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ

60 Days, 45 Test @ 4450/- ªÀiÁvÀæ

ಧರ್ಮಪತ್ನಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಕಿರುವಾಡಿ ಸಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ

POLICE, PSI

library, Hostel, Free Study Material

ºÉÆ¸À ¨ÁåZÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ

9886997892, 9148596892

ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಕಿರುವಾಡಿ ವಂಶಸ್ಥರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ವಿದ�ೇಶ ಪ್ರವಾಸ - ಶುಭ ಹಾರ�ೈಕೆ
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು   
ಶ್ರೀಮತಿ ಶ�ೈಲಜಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್
ದಂಪತಿ, ದಿನಾಂಕ 13.11.2022ರಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ದುಬ�ೈ ದ�ೇಶದ ಪ್ರವಾಸ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ದಂಪತಿಯ
ವಿದ�ೇಶ ಪ್ರವಾಸವು ಸುಖಕರವಾಗಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ವಿ. ಮುಳಿಕ್
ಶ್ರೀ ಸಾಗರ್ಬೆಣ್ಣೆ ದ�ೋ�ಸೆ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್,

ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆೇರೆ

ಶ್ರೀ ಸಂಕ�ೇತ್ ಮುಳಿಕ್, ಸಂಕ�ೇತ್ಟ�ೈಮ್ಸ್, ಮರಾಠ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಬಿ. ಸುರ್ವೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್,
ಆದರ್ಶ್, ಇಶಾನ್ವಿ.
ವರ್ತಕ ವೃಂದದವರು, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆೇರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ವಾಸಿ ಐ.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ
ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.

ದಿನಾಂಕ : 09.11.2022ನ�ೇ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.35ಕ್ಕೆ

ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿಯವರಾದ ಹಾಗೂ ದಿ|| ಐ.ಪಿ. ಸ�ೋ�ಮನಾಥಾರಾಧ್ಯ
ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಯವರಾದ

ಶ್ರೀಮತಿ ಐ.ಎಸ್. ಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ
ಇವರು ಶಿವಾಧೀನರಾದ ಪ್ರಯಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ

"ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ"ಯನ್ನು

ದಿನಾಂಕ : 13.11.2022ನ�ೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಐಎಂಎ ಸಭಾಂಗಣ, ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್,
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ಪೂಲ್ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು
ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು :

ಆರಾಧ್ಯ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು

# 368, "ಪ್ರಕೃತಿ", 1ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೊ. : 99803 34455
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ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2022

ಸಂಕಲ್ಪಯಾತ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ

ಜಗಳೂರು, ನ.12- ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 22 ರಂದು
ನಡೆಯಲಿರುವ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂಬರುವ
ಚುನಾವಣೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.
ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ
ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದ `ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ'
ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು
ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ
ಜಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಅನುದಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಯಶಸ್ವಿಗ�ೊಳಿಸ�ೋ�ಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಸವರಾಜ್ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು.
ಇಬ್ಬರು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಗೆರೆ ಶ್ರೀಗಳ
ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ 57 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತುಪ್ಪದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು. ಉಳಿದಂತೆ ಪ�ೈಪ್
ಲ�ೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ.ೆ 45 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಹನಿ
ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಲಿರುವ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ
ಯೋಜನೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು. 436 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚದ
್ಚ ಲ್ಲಿ

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಶಾಸಕ ರಾಮಚಂದ್ರ

ವಿರ�ೋ�ಧ ಪಕ್ಷದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗ�ೊಡಬ�ೇಡಿ. ವಿಧಾನಸಭಾ
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನ�ೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ.
ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ.
- ಎಸ್ ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶಾಸಕ

ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರ�ೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಅರಸೀಕೆರೆ ಹ�ೋ�ಬಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ
ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರ�ೇಜ್ ನಿಂದ 60 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕಣ್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ
ನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು
ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಆಡುಭಾಷಾ ಸ�ೊಗಡಿನಲ್ಲಿರುವ
ಒಗಟು, ಗಾದೆಗಳು, ಚುಟುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ
ಸತ್ವ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮಕ್ಕಳ�ೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ
ಲೆಕ್ಕ ಹ�ೇಳಿಸಿ, ಖುಷಿಪಡಿಸಿದರು.
ಜಗತ್ತನ್ನು
ಬೆರಗುಗ�ೊಳಿಸುವ
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕನ್ನಡ
ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ,
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು
ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಶಿವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು
ಡಾ. ಬಿ.ವಿ.ವಸಂತಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ,
ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದ ಎಚ್.ಜಿ.
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಮೃತಶಿಲೆ ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಬನುಮ
ಗುರುದತ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಸುಗಮ
ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಜ�ೇತರಾದ ತರಳಬಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ
ಶಾಲಾ-ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೃತ್ಯ
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ತರಳಬಾಳು ಕಲಾಸಂಘ ಜಾನಪದ ಸಿರಿ
ಸಂಭ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಲ್ಲಕಂಭ ಪ್ರದರ್ಶನ
ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಡಗೀತೆ ಮತ್ತು ರ�ೈತ
ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ
ಸಿರಿಗೆರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗಣ್ಣ
ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಹುಮಾನ
ವಿತರಣೆ ನಡೆಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು.
ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್ ಜತ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ : ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲೆ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.12- ಜಿಗಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಡೆಯರ
ಬಸವಾಪುರದ ಬಸಪ್ಪ ಎಜುಕ�ೇಶನ್ ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್ನ
ರಾಜರಾಜ�ೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗ�ೊಳಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್
ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು
ತಯಾರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು
ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 6 ರಿಂದ 10 ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ಸುಮಾರು 45
ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಎಲೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು
ಅನಾವರಣಗ�ೊಂಡವು. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೂ ತಲಾ ಮೂರು ಬಹುಮಾನ
ಘ�ೋ�ಷಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ
ಭಾಜನರಾದ 10ನ�ೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒ.ಜಿ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ 8
ನ�ೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನವೀದ್ ಷಾ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳ
ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು

10% ಮೀಸಲಾತಿ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ, ಅಭಿಷ�ೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಯೋಜನೆಯಡಿ 6 ಕೆರಗೆ ಳಿಗೆ 57 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ
ಯೋಜನೆಯಡಿ 6 ಕೆರಗೆ ಳು ಸ�ೇರಿ 12 ಕೆರಗೆ ಳು
ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲಯ
ೆ ಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಹಿನ್ನೆಡಯ
ೆ ಾಗಿದ್ದು.ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾತೆಗೆ ಗೆ ೆ 50
ರಿಂದ 60 ಮನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ�ೊಕ್ಕೆ
ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯ
ಸಮಾರ�ೋ�ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಜರುಗಲಿದ್ದು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರ.ೆ
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ವಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ

ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಊಹಾ
ಪೋಹಗಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹ�ೇಶ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ�ೇರ�ೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಕ�ೇವಲ ಗಾಳಿ
ಸುದ್ದಿ. ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ�ೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವರ
ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬ�ೇಕು,
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವ�ೈಮನಸ್ಸು ತ�ೊರೆದು
ಪಕ್ಷ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗ�ೋ�ಣ ಎಂದು ಕರೆ
ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ.ಪಂ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಲ ಕುಮಾರಿ,
ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜಮ್ಮ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿವಿಧ
ಮೋರ್ಚಾಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ,
ಕೆಂಚನಗೌಡ,
ದ್ಯಾಮನಗೌಡ,
ಬಸವರಾಜ್,
ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ, ಪದ್ಮ, ಕೃಷಮ
್ಣ ೂರ್ತಿ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ,
ಮಂಜಯ್ಯ, ಎಸ್.ಪಿ.ಸುರ�ೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರ�ೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸಹ�ೋ�ದರನ ಪುತ್ರ ಚಂದ್ರು
ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ, ನ. 12- ಮನುಷ್ಯನ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವೆಂಬುದು
ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಮನುಷ್ಯ ದುಡ್ಡು
ಬ�ೇಕಾದರೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಕಡೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ
ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಪಿ.
ರ�ೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕರ ಸಹ�ೋ�ದರನ ಮಗ ಎಂ.
ಆರ್. ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ
ಮರಣದ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರ
ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ
ಶ್ರವಣದ�ೋ�ಷ,
ಮಾತಿನ ತ�ೊಂದರೆ, ಬುದ್ಧಮಾಂಧ್ಯ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ
ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಗರದ ಭಾರತೀಯ
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್
ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ

ತಲಾ ವರಮಾನ
ಶ�ೇ.33.4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಶ�ೇ.33.4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೇಳಿದೆ. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ
ಕುರಿತು ಕ�ೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಉತ್ತರ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯ
ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶ�ೇ.75ರಷ್ಟು
ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಶ�ೇ.50ರಷ್ಟು
ಜನರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಹಾರ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಲ್ಹಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ರಿತ್ತಿ ನಿಧನ

ನೂರುದ್ದೀನ್ಸಾಬ್
ನಿಧನ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ
ಬಾಪೂಜಿ
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲ�ೇಜು ವತಿಯಿಂದ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇಂದು ಒಂದ�ೇ ದಿನ ಶ್ರವಣದ�ೋ�ಷ
ವುಳ್ಳ 110 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 45 ಜನರಿಗೆ
ಎಂಟೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ
ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ�ೇ
ರೀತಿ 27 ಜನ ಬುದ್ಧಿಮಾಂಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದ
ಆಯೋಜ ಕರಾದ ಪುರುಷ�ೋ�ತ್ತಮ್,
ಡಾ. ರಾಜು, ಡಾ. ಅಪೂರ್ವ, ಡಾ. ತನುಜ,
ಡಾ. ಸುಮತಿ, ಡಾ. ಜಾಜ್ ಗಾರ್ಗಿ, ಡಾ.
ಆಶಿಕಾ, ಡಾ. ರಶ್ಮಿ, ಡಾ. ನಯಾಜ್, ಡಾ.
ಅನಿಷಾ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಕೆಎಸ್ಡಿಎಲ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವು ಹುಡ�ೇದ್, ಸಿಂಡಿಕ�ೇಟ್
ಸದಸ್ಯ ಹಳದಪ್ಪ, ಆರುಂಡಿ ವೀರ�ೇಶ್,
ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ನಾಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪುರವಂತಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ. 12- ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೀರ�ೇಶ್ವರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಸ�ೇವಾ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪುರವಂತಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ 14 ರಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಸಣಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
15 ರಂದು ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗುಗ್ಗಳ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ�ೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭ
ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶಾಸಕ ಅರುಣ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್, ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯ
ನಿಂಗಪ್ಪ ಕ�ೋ�ಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿತಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಮ್ಮಾರ, ಡಾ. ಕಾಂತ�ೇಶ್
ಅಂಬಿಗ�ೇರ್, ಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟಗನಾಳ್ಸಿಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿಧನ

ಶಾಮನೂರಿನ
ದಾನ�ೇಶ್ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಟಗನಾಳ್
ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಸಿಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು
ದಿನಾಂಕ 12.11.2022ರ ಶನಿವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.20ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ,
ಮೂವರು ಪುತ್ರರು, ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು
ದಿನಾಂಕ 13.11.2022ರ ಭಾನುವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಮೃತರ ಸ್ವಗ್ರಾಮ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಟಗನಾಳ್
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ದಾವಣಗೆೆರೆ ಸಿಟಿ ಶಾಮನೂರು ವಾಸಿ
ಕೆ. ರುದ್ರಪ್ಪ (ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್)
ಇವರ ಪುತ್ರ ಕೆ.ಆರ್.ದಾನ�ೇಶ್ (46)
ಅವರು ದಿನಾಂಕ 12.11.2022ರ ಶನಿವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು. ತಂದೆತಾಯಿ, ನಾಲ್ವರು ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರು, ಪತ್ನಿ,
ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿರುವ
ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನಾಂಕ 13.11.
2022ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಕ್ಕೆ
ಶಾಮನೂರು ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ
ಅಲ್ ಹಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ರಿತ್ತಿ
ಅವರು ದಿನಾಂಕ 12-11-2022ರ ಶನಿವಾರ
ರಾತ್ರಿ 8.15ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮೃತರಿಗೆ 63 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಪತ್ನಿ, ಮೂವರು ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ದಿನಾಂಕ 13-11-2022ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ
ನಗರದ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯ ಹಳ�ೇ ಖಬರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ

98867 34802, 70222 78090, 70190 01102

ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ : ಇಂದು ಮಾಗ�ೋ�ಡ
ಹಾಲಪ್ಪ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು
ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾಗ�ೋ�ಡ
ಹಾಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶಾಲಾ
ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮಾಗ�ೋ�ಡ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಂ.
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ, ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್, ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್,
ಹನಗವಾಡಿ ವೀರ�ೇಶ್, ಬೂದಾಳ್ ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ, ಬಿ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎನ್.ಜಿ
ನಾಗನಗೌಡ್ರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾವಗಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎಂ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ
ಕುಂದೂರು ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.

ಕೆ. ಜ�ೈಮುನಿಗೆ ಯೋಗ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.
12- ಯೋಗಾಸನ
ಸ�್ಪೋರ್ಟ್ಸ್
ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್
ಹಾಗೂ ಯೋಗ
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್
ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್
ಯು.ಪಿ. ಮಥುರಾ ಇವರ
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾಜನ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ
ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ
ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಯೋಗಾಸನ ಸ�್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ�ೇಟ್
ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೆ. ಜ�ೈಮುನಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್
ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯು ಪಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಥುರಾ ನಗರದ ಶ�ೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಖ�ೇಲ�ೋ�
ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ವೆಂಕಾಭ�ೋ�ವಿ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ 7ನ�ೇ
ಕ್ರಾಸ್ ವಾಸಿ, ಮಂಡಿಪ�ೇಟೆ ಎಸ್ಬಿಎಂ ಬ್ಯಾಂಕ್
ನಿವೃತ್ತ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ನೂರುದ್ದೀನ್ಸಾಬ್
(76) ಅವರು ದಿನಾಂಕ 12.11.2022ರ
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ,
ಮೂವರು ಪುತ್ರರು, ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು,
ಅಳಿಯ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ
ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13.11.2022ರ ಭಾನುವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಕ್ಕೆ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ�ೇ
ಖಬರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ. ನಗರ, 8ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಿವಾಸಿ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಗುರುಭಕ್ತರಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ
ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ನೂತನ ಶಾಖಾಮಠವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ, ಬಸವರಾಜ
ದ�ೇಶೀಕ�ೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಡ�ೋ�ಲು, ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಕುಣಿತ, ಡ�ೊಳ್ಳು,
ಸಮಾಳ, ಛತ್ರ-ಚಾಮರ, ಜ�ೊತೆಗೆ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು
ಪೂರ್ಣಕುಂಭ-ಕಲಶ ದ�ೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್, ಎಚ್.ಎಸ್.
ಶಿವಶಂಕರ್, ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕುಣೆಬೆಳೆಕೆರೆ ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ವಕೀಲ, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಾಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶಂಕರ್ ಖಟಾವ್ಕರ್,
ಪಿ.ಎನ್.ವಿ ರೂಪಾಕ್ಷ, ಎನ್. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಎ.ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ನಗರಸಭಾ
ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಬಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ತಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಜೆ.
ಮುರುಗ�ೇಶಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್, ಕೆ.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಳ�ೇರ,
ಎಂ.ಎನ್.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎಚ್.ನಾಗಭೂಷಣ, ಎಲ್. ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿ,
ಎಚ್.ನಿಜಗುಣ, ಎಂ.ಎಸ್. ಆನಂದಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಕೆ.ರಾಮಪ್ಪ, ವ�ೈ.
ರಘುಪತಿ, ವ�ೈ.ಬಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್, ಆರ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಎಸ್.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಚ್.ಶಿವಪ್ಪ,ಎಂ.ದುರ್ಗಪ್ಪ, ಎನ್.ಇ. ಸುರ�ೇಶ್, ಆಟ�ೋ� ರಾಜು
ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ 8ನ�ೇ ತರಗತಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿ| ಅಭಿಷ�ೇಕ್ಎಂ.
ದಿನಾಂಕ 12.11.2022ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು,
ಇವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ
ಚಿರಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ
ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.)
ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಆವರಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ರಮೇಶ್ ಎಸ್. ನಿಧನ

|| ಶ್ರೀ ಭ�ೈರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ�ೋ�ವಿನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಕುಬ�ೇರಗೌಡ
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.
ದಿ : 10.11.22ನ�ೇ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 9.20ಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಾದ

ಶರಣೆ ದಡ್ಡಿ ಜಯಶೀಲಮ್ಮ
(ದಿ. ದಡ್ಡಿ ಕೆ.ಪಿ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಪ್ಪನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ)

ಇವರು ಶಿವ�ೈಕ್ಯರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆಯನ್ನು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು
ಬೃಹನ್ಮಠ, ನಂದಿಗುಡಿ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ

ದಿನಾಂಕ 14.11.2022ನ�ೇ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ಗ�ೋ�ವಿನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ
ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು : ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಕುಬ�ೇರಗೌಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
ದಿ| ಶ್ರೀ ಎಂ. ಹನುಮಗೌಡ ಇವರ ಸಹ�ೋ�ದರರು, ಹಿಂಡಸಘಟ್ಟ
ಮೃತರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ದಡ್ಡಿ ವಂಶಸ್ಥರು,
ಮುದ�ೇಗೌಡ್ರು ವಂಶಸ್ಥರು, ಗ�ೋ�ವಿನಹಾಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.
ವಿ.ಸೂ. : ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪದ�ೇ ಇರುವವರು ಇದನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಲು ಕ�ೋ�ರಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹ�ೊಸ ಕುಂದುವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ,
ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎಸ್.

ಅವರು ದಿನಾಂಕ 12-11-2022ರ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು
55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ, ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಓರ್ವ ಪುತ್ರ
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ದಿನಾಂಕ 13-11-2022ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ
ಹ�ೊಸ ಕುಂದುವಾಡದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು,

ಶ್ರೀಮತಿ ಜ�್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಮೃತರ ಸಹ�ೋ�ದರರು
ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು. ಮೊ. : 8217607650, 8884587342

ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಶಾಖೆ-2, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
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ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2022

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನಾಂಕ : 13.11.2022 ರಿಂದ 19.11.2022
- ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ ವಡ�ೇರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಮೇಷ (ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ)
(ಚೂ.ಚ�ೇ.ಚ�ೋ�.ಲ.ಲಿ.ಉ.ಲ�ೇ.ಲ�ೊ.ಅ.)
ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರು
ಪ�ೇರಾದರೂ ಚಿಂತೆಬ�ೇಡ. ದ�ೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸನ್ನಿವ�ೇಶವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ
ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ.
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ
ಹಲವಾರು
ದಾರಿಗಳು
ಗ�ೋ�ಚರವಾಗಲಿವೆ. ಹ�ೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ�ೇಡ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹ
ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ವಾಗಲಿದೆ. ಬರಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಹಣ ಮರಳಿ
ಕ�ೈಸ�ೇರಲಿದೆ. ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಿವ�ೇಚನೆ ಇಲ್ಲದ�ೇ, ಆಡುವ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬ�ೇಸರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆರವು
ಪಡೆಯಿರಿ. ಭಾನು-ಮಂಗಳ-ಗುರು-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ವೃಷಭ (ಕೃತ್ತಿಕಾ, 2,3,4, ರ�ೋ�ಹಿಣಿ, ಮೃಗ 1,2)
(ಇ.ಉ.ಎ.ಒ.ವ.ವಿ.ವು.ವೆ.ವೋ)
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿ
ಗಳಿಂದ ನಿರಾಸೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಪೂರ್ವನಿಶ್ಚಿತ ಶುಭ
ಕಾರ್ಯವು ಮುಂದೆ ಹ�ೋ�ಗಲಿದೆ. ನ�ೊಂದು-ಬೆಂದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಂತ್ವನದ
ಮಾತು ಸಮಾಧಾನ ತರಲಿದೆ. ಅವಕಾಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತುಸು ನೆರವು ನೀಡಿ. ಮಗಳ
ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗ�ೊಳ್ಳಲಿದ್ದು,
ಚಿನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗುವುದು. ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ.
ಸ�ೋ�ಮ-ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಮಿಥುನ (3,4, ಆರಿದ್ರಾ, ಪುನರ್ವಸು 1,2,3)
(ಕ.ಕಿ.ಕು.ಘ, ಔ, ಚ.ಕೆ.ಕ�ೋ�.ಹ.)
ಖಾಸಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಿರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ, ಸ�ೇವೆ
ಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹ�ೊಂದಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುವ
ಯೋಗವಿದೆ. ಅಂದುಕ�ೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವು
ಮಾರ�್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕ�ೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಯುವಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅರಿತಾಗಲಿ, ಮರೆತಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹ�ೊತ್ತುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಡಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ,
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತರ ಹ�ೊಣೆ ಹೆಗಲ�ೇರಲಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ
ನಿರ್ಣಯವೂ ಆಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಕರ್ಕಾಟಕ (ಪುನ 4, ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ)
(ಹಿ.ಹು.ಹೆ.ಹೂ.ಡ.ಡಿ.ಡು.ಡೆ.ಡ�ೋ�)
ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಂಡವರಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಹ�ೊಸ
ಅವಕಾಶಗಳು ಕ�ೈಸ�ೇರಿದರೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮನೆ ಪಾಠ
ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅತಿಯಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ.
ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಅತಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸಾಲದ�ೇ ಹ�ೋ�ದೀತು.
ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಹಿರಿಯರ ನೆರವು ಪಡೆದು, ಹ�ೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸಹ�ೋ�ದ�್ಯೋಗಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ
ವಾಗ್ವಾದ ಬ�ೇಡ. ಭಾನು-ಸ�ೋ�ಮ-ಬುಧ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಸಿಂಹ ( ಮಘ, ಪುಬ್ಬ, ಉತ್ತರ 1)
(ಮ.ಮಿ.ಮು.ಮೋ.ವೆ.ಟ.ಟಿ.ಟು.ಟೆ)
ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದವರಿಗೆ ದ�ೇಶ-ವಿದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ
ದ�ೊರೆಯಲಿದೆ. ಗತಿಸಿಹ�ೋ�ದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕುವುದರಿಂದ ಏನೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಳ�ೇ
ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ತ�ೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಗ�ೊಂದಲಗಳು ಮೂಡಲಿವೆ. ರ�ೈತಾಪಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ,
ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾನು-ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಕನ್ಯಾ (ಉತ್ತರಾ 2,3,4, ಹಸ್ತಾ, ಚಿತ್ತಾ 1,2)
(ಟ�ೋ�.ಪ.ಪಿ.ಪು.ಷ.ಣ.ಠ.ಪೆ.ಪೋ)
ನಿಮ್ಮದ�ೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಉಂಟಾದ
ಗ�ೊಂದಲವನ್ನು ನೀವ�ೇ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ,
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಂಡವರಿಗೆ
ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಷ�ೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ಲಾಭ ತರಲಿದೆ.ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡುವ ಪಿತೂರಿಯಿಂದಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ
ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿದವರಿಗೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಗನ
ಉದ�್ಯೋಗಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂತಸ ತರಲಿದೆ. ಭಾನು-ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ತುಲಾ (ಚಿತ್ತಾ 3,4, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖ 1,2,3)
(ರ.ರಿ.ರು.ರೆ.ರ�ೊ.ತ.ತಿ.ತು.ತೆ.)
ನಿಮ್ಮ ನಡಾವಳಿಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಗ�ೊಂದಲ
ವುಂಟಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ಸರಿಗಳಿಂದಾಗಿ
ಕಿರುಕಳವುಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆಬ�ೇಡ. ಔಷಧಿ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ
ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಮಹತ್ತರ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡ ಈ ವಾರ
ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಗಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನಗಳು. ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ವೃಶ್ಚಿಕ (ವಿಶಾಖ 4, ಅನೂ, ಜ�ೇಷ್ಠ)
(ತ�ೊ.ನ.ನಿ.ನು.ನೆ.ನ�ೋ�.ಯ.ಯಿ.ಯು.)
ನೀವು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ�ೊರತೆ
ಯಿಂದಾಗಿ ತುಸು ಹಿನ್ನಡೆಯುಂಟಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ನಿಂತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ
ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾವೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಎಡಬಿಡದ�ೇ
ತಿರುಗಾಡಬ�ೇಕಾದೀತು. ನಿರುದ�್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಕ�ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಅನ�ೇಕ ಆತಂಕಗಳು
ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಫಲಿತಾಂಶ ದ�ೊರೆಯಲಿದೆ. ಆಯ-ವ್ಯಯ ಸಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯದ
ಮಾತು ದೂರಾದೀತು. ಗಣ�ೇಶನನ್ನು ಗರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ. ಭಾನು, ಮಂಗಳ,
ಗುರು, ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಧನಸ್ಸು (ಮೂಲ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ)
(ಯೆ.ಯೋ. ಬ.ಬಿ.ಬು.ಧ.ಫ.ಡ.ಬೆ.)
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ದೂರಮಾಡಲು, ಮನೆಯ
ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ದ�ೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಡತಗಳನ್ನು ಜ�ೋ�ಪಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಿ, ಅದು
ಕಳುವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ
ರುವುದರಿಂದ, ಹಿರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳದ�ೇ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ,
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶುಭ
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವಿರಿ. ಮಂಗಳ-ಗುರು-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಮಕರ (ಮಕರ (ಉತ್ತರಾಷಾಢ 2,3,4, ಶ್ರವಣ, ಧನಿಷ್ಠಾ 1,2)
(ಜ�ೊ.ಜ.ಜಿ.ಜೆ.ಶಿ.ಶು.ಶ�ೇ.ಶ�ೋ�.ಗ.ಗಿ)
ಯಾವುದ�ೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಖರೀದಿಸುವ
ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮೇಲು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ
ಅನ�ೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಳೆದು
ಹ�ೋ�ಗುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವ�ೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡು
ಹ�ೋ�ಗುವುದನ್ನು
ಕಲಿಯಿರಿ.
ಅತಿಯಾದ
ನಿರೀಕ್ಷೆ
ನಿರಾಸೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ ಒದಗಿಬರಲಿದ್ದು,
ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಭಾನು, ಗುರು, ಶನಿ, ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಕುಂಭ (ಧನಿಷ್ಠಾ, ಶತಭಿಷಾ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ 1,2,3)
(ಗು.ಗೆ.ಗ�ೊ.ಸ.ಸಿ.ಸು.ಸೆ.ಸ�ೋ�.ದ)
ಚಿನಿವಾರಪ�ೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಲಿದ್ದು,
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಚಿಂತೆಬ�ೇಡ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ
ಮೂಡಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ದ�ೇಹಾಲಸ್ಯ
ಕಾಣಲಿದೆ. ಕೃಷಿಕ ಮಿತ್ರರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ಬೆಂಬಲಿತ ಬೆಲೆ ದ�ೊರೆಯಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ
ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಧ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಲ�ೇಸು. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ಉದಾಸೀನತೆ ಸಲ್ಲದು. ಗ�ೋ� ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಿ. ಸ�ೋ�ಮ-ಮಂಗಳ-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಮೀನ (ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ 4, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರ�ೇವತಿ)
(ದಿ.ದು.ಖ.ಝ.ಥ.ದೆ.ದ�ೋ�.ಖ.ಚ.ಚಿ.)
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ
ವಾತಾವರಣ, ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. ಗೆಳೆಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಡಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಯುವಕರು
ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳ ವಿವ�ೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ�ೇ ವರ್ತಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅನ�ೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಬ�ೇಕಾದೀತು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಮೇಲು. ಗುರು-ಹಿರಿಯರನ್ನು
ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಸ�ೋ�ಮ-ಗುರು-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ವಿಶ�ೇಷ ದಿನಗಳು :
ದಿನಾಂಕ:- 16-11-2022 ಬುಧವಾರ,ಮಹಾಲಯ ಗೌಣಪಕ್ಷ ಸಮಾಪ್ತಿ.

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ನಾಳಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ...
ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು
ಪ್ರತಿವರ್ಷ
` ಮ ಧು ಮೇ ಹ

ದಿನಾಚರಣೆ'ಯನ್ನು
ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್
ಫೆಡರ�ೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ
ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ
ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ, 1991 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ
ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ
ಪಡೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್
ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸರ್
ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್
ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ `ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ
ದಿನಾಚರಣೆ'ಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಫೆಡರ�ೇಷನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಅದರ
ಬಗ್ಗೆ
ಅರಿವನ್ನು
ಮೂಡಿಸಲು
ಘ�ೋ�ಷಣೆಯನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ
ಘ�ೋ�ಷಣೆ `ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ
ನಾಳಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ'.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರ�ೋ�ಗವು
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಧ
ಶತಕ�ೋ�ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2030
ವ�ೇಳೆಗೆ 650 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಇದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಫೆಡರ�ೇಶನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ
ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಮಧು
ಮೇಹವು 6.7ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ
ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು
ಸೂಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ
ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಇದರಿಂದಾಗುವ
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ತಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ
ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಡಿಮೆ
ಆದಾಯ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ
ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚದ�ೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ
ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದಾಗ
ಅವರು ಗಂಭೀರ ತ�ೊಡಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ
ಅಂಗಾಂಗಗಳಾದ ಕಣ್ಣು, ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ,
ನರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು
ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ
ತ�ೊಡಕುಗಳನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ
ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ, ಔಷಧಿಗಳ
ತಡೆರಹಿತ ಪೂರ�ೈಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಕಾಳಜಿ
ವಹಿಸುವುದರ
ಪಾತ್ರ
ಬಹುದ�ೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸಲು 5 ಮಹತ್ವಾ
ಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ದ�ೇಶಗಳು
ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಅದು ಮುಂಬರುವ
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವರ

ನವೆಂಬರ್ 14,
ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ
ದಿನಾಚರಣೆ
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
✦ ಮಧುಮೇಹ ಹ�ೊಂದಿರುವ 80
ಜನರು ರ�ೋ�ಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ✦
ರ�ೋ�ಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ 80% ಜನರು
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ
ಗ�್ಲೋಕ�ೋ�ಸ್
ಉತ್ತಮ
ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ✦
ರ�ೋ�ಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ 80% ಜನರ
ರಕ್ತದ�ೊತ್ತಡ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದ್ದು 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು
ಮಧುಮೇಹ ಹ�ೊಂದಿರುವ 60% ಜನರು
ಕ�ೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
ಕಡಿಮೆಗ�ೊಳಿಸುವ
ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸ�ೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ✦ ಟ�ೈಪ್
1ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹ�ೊಂದಿರುವ 100%
ಜನರಿಗೆ ಕ�ೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಮಧುಮೇಹ ಸಂಬಂಧಿತ ತ�ೊಡಕುಗಳನ್ನು

ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್
ಫೆಡರ�ೇಷ`ನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 640
ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು
ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡು
ತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗಲಾದರೂ ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಅವರು ಅರಿವು ಸಾಧಿಸಲು
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡ
ಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಮಧುಮೇಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ತರಬ�ೇತಿ ಯ ಮೇಲೆ
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರ�ೋ�ಗ ನಿರ್ಣಯದರಗಳು
ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಧುಮೇಹ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಮತ್ತು
ಆರ�ೈಕೆ
ಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ
ಬಹುಪಾಲು
ದಿನನಿತ್ಯ ಆರ�ೈಕೆಯನ್ನು ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಮತ್ತು
ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವು
ದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ
ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಈ 7
ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸ್ವ ಆರ�ೈಕೆ ನಡುವಳಿಕೆಗಳಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು
ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಅವುಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ
✦ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ✦ ದ�ೈಹಿಕವಾ
ಸಕ್ರಿಯವಾಗುವುದು
✦
ಔಷಧಿಗಳ
ನಿಯಮಿತ ಉಪಯೋಗ ✦ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ
ಅಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ✦ ಉತ್ತಮ

ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ✦
ಉತ್ತಮ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ನಿಭಾಯಿಸುವ
ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ✦ ಅಪಾಯ ಕಡಿತ
ನಡವಳಿಕೆಗಳು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ತ�ೊಡಕುಗಳು
ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಸುಧಾರಣೆ
ಕಂಡು
ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಆರ�ೈಕೆಯು ಈ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ
ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಸಹ ಒಳಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ
ಎಲ್ಲಾ
ಕಾರ್ಯಗಳ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಸಕ್ಕರೆ
ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತ್ತು
ಮಾಹಿತಿ
ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ವರ್ಷದ ಈ ಘ�ೋ�ಷಣೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಾಳಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ
ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನವ�ೇ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನುವ
ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು
ಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು,
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು
ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮ
ದವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಡಾ|| ವರುಣಚಂದ್ರ
ಆಲೂರು
ಎಂಡ�ೋ�ಕ್ರಿನ�ೊಲ�ೊಜಿಸ್ಟ್,
ದಾವಣಗೆರೆ.

ಲ�ೋ�ಕ ಅದಾಲತ್ 17880 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಸ್.ಎಸ್. ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
`ಕಲ�ೋ�ದ್ಭವ' ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ
ಕ�ೊಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 204 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು
ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿ 39.86 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಪರಿಹಾರ ಕ�ೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಂಡ 16,001 ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ�ೈಕಿ 15,410
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು
ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 5.50
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ
ಕ�ೊಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ,
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಿವಿಲ್
ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸ�ೊತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಹೀಗೆ ನಾನಾ
ತರಹದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು
ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ರಾಜ�ೇಶ್ವರಿ ಎನ್.
ಹೆಗಡೆ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಲ�ೋ�ಕ
ಅದಾಲತ್ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಾನೂನು ಸ�ೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್
ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದ್ದರು.

1.70 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗುಪ್ತಾ ಗ�ೋ�ಲ್ಡ್
ಪ್ಯಾಲ�ೇಸ್ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಯ
125 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.67 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಲ�ೋ�ಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ
ಕ�ೊಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು
ಗುಪ್ತಾ ಗ�ೋ�ಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲ�ೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ
ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ
ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು
ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 125 ಪ್ರಕರಣಗಳು
ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.
ಮಾಲೀಕರು ರಾಜೀ ಮೂಲಕ
ಹಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾ
ಧೀಶರಾದ ರಾಜ�ೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಾನೂನು ಸ�ೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್
ಅವರು ರಾಜೀ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮೂಲಕ
1.67 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ
ರಿಗೆ ಕ�ೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದ ಹೆಚ್.

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.66 ಮತದಾನ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತದಾನ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶ�ೇ.66.58ರ ಮತದಾನವಾ
ಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
2017ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.75.57ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು `ಬಿ. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ
ನೂರರ ನೆನಪು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 12- ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು,
ಮೈತ್ರಿವನ ಹನಗವಾಡಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 13 ರಂದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಿ.
ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ : ನೂರರ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳ
ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವ�ೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.
ಎ.ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜ�ೊತೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸಂಘಟನೆ, ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ
ಸಮಿತಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು, ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವ�ೇದಿಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ
ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಬಳಗ ಹರಿಹರ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ. ಕಾಳ�ೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸುವರು. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿನ�ೇಶ್ ಅಮ್ಮಿನಮಟ್ಟು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಗೌರವ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನವದೆಹಲಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಿ.
ಉಮಾಪತಿ, ಹರಿಹರದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ, ನಿವೃತ್ತ
ಎಸ್ಪಿ ಎನ್. ರುದ್ರಮುನಿ, ಹರಿಹರದ ಬಿ. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ
ತಾಳ್ಯ, ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ
ವ�ೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ಎ.ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತ�ೇಜಸ್ವಿ ಪಟ�ೇಲ್, ಎನ್. ರುದ್ರಮುನಿ,
ಹೆಗ್ಗೆರೆ ರಂಗಪ್ಪ, ನಂಜಾನಾಯ್ಕ, ಸತೀಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ವಿ. ರಾಮದಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
1965ರ ವ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ:
ಸಹ�ೋ�ದರರ ಪಾಲು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1965ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ್ದ
ದಾವೆಯ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಲ�ೋ�ಕ ಅದಾಲತ್
ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಹ�ೋ�ದರರ ನಡುವೆ
ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ
ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದಾದ ವ�ೈದ್ಯ ದಂಪತಿ:
ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಯಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ವ�ೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ಲ�ೋ�ಕ
ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಘಟನೆ
ನಡೆದಿದೆ. ವಿವಾಹವಾಗಿ 25
ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಹತ್ತು
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ
ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ
ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ
ನಡೆಸಿದ ರಾಜೀ ಸಂಧಾನ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದಾಗಿ
ಬಾಳುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ .

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 12- ನಗರದ ಎಸ್.
ಎಸ್. ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
`ಕಲ�ೋ�ದ್ಭವ ' ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಗಿಡಕ್ಕೆ
ನೀರೆರೆಯುವ
ಮೂಲಕ
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ
ಕಾಪಶಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಲ�ೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
`ಸಂವತ್ಸರ' ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜತ್ತಿ ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ
ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.
2022 ನ�ೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಯಾಚ್
ಟ�್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ 4 ನ�ೇ ವರ್ಷದ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ,
ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು. `ಭಕ್ತ
ಪ್ರಹ್ಲಾದ್' ನಾಟಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್,
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಅರುಣ್
ಕುಮಾರ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ
ಡಾ. ಶಶಿಕಲಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜತ್ತಿ,
ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಸಂತ�ೋ�ಷ್
ಬ�ೋ�ಂಸ್ಲೆ, ಡಾ. ಹರೀಶ್, ಡಾ ವೀಣಾ, ಡಾ ಸಪ್ನ,
ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾ.ಮಾಳವಿಕಾ ಮತ್ತಿತರರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದು ಹುಡುಕಾಟ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಹಾಗೂ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್
ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕನಕ
ಮಂದಿರ, ದರ್ಗಾ, ನಾರಾಯಣ ಯತೀಂದ್ರ
ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗೂ ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ
ವ�ೇಮಗಲ್
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನ�ೇಯ ದ�ೇವಾಲಯಕ್ಕೆ
ಭ�ೇಟಿ, ನಂತರ ಸೀತಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ
ಕೃಷ್ಣಬ�ೈರ�ೇಗೌಡರ ತ�ೋ�ಟದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ

ನ್ಯೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೆಸ್ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್ (ರಿ.)
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ಕ್ಲಬ್ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಚದುರಂಗ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

(ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾವ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
ದಿನಾಂಕ : 19 ಮತ್ತು 20 ನವೆಂಬರ್2022, ಸ್ಥಳ : ಲಯನ್ಸ್ಭವನ, ದ�ೇವರಾಜ್ಅರಸ್
ಬಡಾವಣೆ, ಎ ಬ್ಲಾಕ್(ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಪೂಜಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷಿನಲ್ಹಿಂಭಾಗ), ದಾವಣಗೆರೆ.
ವಯಸ್ಸು : 14 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನವರು :
ಪ್ರವ�ೇಶ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 350/- ವಯಸ್ಸು : 14 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು :
ಪ್ರವ�ೇಶ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 500/- ರಿಜಿಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕ�ೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 17.11.2022

ಸಹಾಯವಾಣಿ : 98809 03417, 88803 24455

ಮುಖಂಡರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ�ೊತೆ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ
ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ
ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ
ಸಂಘಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ದಲಿತ
ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರ ಜ�ೊತೆ ಚರ್ಚೆ
ನಡೆಸಿದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಹು ಹ�ೊತ್ತಿನವರೆಗೂ
ಕ�ೋ�ಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ದಂತೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಆಲೂರು ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ್
ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಕ�ೇಂದ್ರ

2ನ�ೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕಾಲ�ೇಜು ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002.

38ನ�ೇ ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನಾಚರಣೆ -2022
ದಿನಾಂಕ 13.11.2022ರ ಭಾನುವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರವರೆಗೆ

'ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಾಳಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ'
Education to Protect Tomorrow

ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಪ�ೇಟಿಎಂ
ಗೂಗಲ್ಪ�ೇ, ಫೋನ್ಪ�ೇ 9880903417 ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಉಚಿತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ON THE OCCASION OF
CHILDREN'S DAY

TO - L E T

TIME :
DATE :
10.30 AM TO 7.30 PM 14.11.2022

FREE MEDICAL HEALTH

CHECK-UP AND SWARNABINDU PRASHANA
CAMP FOR CHILDERN OF AGE 0-16 YEARS
DOCTORS TEAM

1. DR. SIDDANAGOWDA
2. DR. ANUSHA SURESH S
ONLINE BOOKING

GOOGLE / JUST DIAL
ABHAYA AYURVEDIC
HOSPITAL

BOOK
APPOINTMENT
80-73205423
90-35253625

Avail Special Discount On
Medicines During Camp.

2nd Floor, Ganesha Plaza, Opp To Chetana
Hotel, P.j Extension, Davanagere-04

ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ... ಸುಸ್ವಾಗತ...

BRAND NEW COMMERCIAL SPACE /
BARE-SHELL OFFICE SPACE AT
PRIME LOCATION - AVK COLLEGE ROAD,
2ND MAIN, ADJACENT TO
WINNERS CAREER ACADEMY

Total area 8910 sq.ft
Basement (parking) - 1695 sq.ft.
Ground floor - 1695 sq.ft
First floor - 1840 sq.ft
Second floor- 1840 sq.ft
Third floor - 1840 sq.ft

Amenities include :
Commercial capacity elevator
In-house parking
Covered Rooftop terrace also available

CONTACT - 8970795986
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ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2022

ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

Lease 1BHK
2nd Floor

ಚಾಮರಾಜಪ�ೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ,
ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ
ದಲ್ಲಿ 3 ಮಹಡಿ ಇರುವ 10,000
ಚದುರ ಅಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ
ಇರುವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :
ಮೊ. : 9 8 4 5 3 1 7 1 8 1

Lease 1BHK 2nd Floor
Solar hot water available.
ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ

ನುರಿತ ಪೋಟ�ೋ�ಶಾಪ್
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸ�ೈಟು, ಮನೆ, ಜಮೀನು
ನಮ್ಮ ಕಮೀಷನ್ವಿವರ

ಸುರ�ೇಶ್ಇಮೇಜಸ್

ಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್
#750, ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

99614 13790

ಸ�ೈಟ್ಮನೆ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕ�ೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ
ಅರ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟ್ (1/2%) ಕಮೀಷನ್.
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಲೀಸ್ಗೆ, 10 ದಿವಸದ ಬಾಡಿಗೆ.
ಲೀಸ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಕಮೀಷನ್, ನಿಮಗೆ
ಮನೆ ಕ�ೊಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕ�ೊಡಿಸಿದರೆ.
ಕಿರಣ್ಬೂಸ್ನೂರ್(ಏಜೆಂಟ್)

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ (ಬಂಗ್ಲೆ)
JH ಪಟ�ೇಲ್, ಶಿವ - ಪಾರ್ವತಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
JHP 50x80, 30x50 ಪೂರ್ವ,
ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ 50x100 ಪೂರ್ವ
50x60 ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್,
KHB 60x90, ಪೂರ್ವ 55x78
ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ. 50x80 50x160.
ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ (ಏಜೆಂಟ್)

98440-63409

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ವಾಚ್ಮನ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

(ನಮ್ಮದು ಯಾವುದ�ೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ)

ಮೊ. 94493-74164

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ

94835 32186

63601 09142
99000 58036

ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟ�ೇಲ್ಬಡಾವಣೆ,
ಸ�ೈಜ್20•30, ಗ್ರೌಂಡ್ಪ್ಲೋರ್
ಮತ್ತು 1ನ�ೇ ಪ್ಲೋರ್ಪೋದಾರ್
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ಕೂಲ್ಹತ್ತಿರ,
ಮೊ. 90196 81452

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸನ್ನಿಧಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕ�ೋ� ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
* ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್
* ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ * ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್

89045 80032/4/7
98864 72213
76767 62216

MORTGAGE LOANS
FOR SCHOOL
BUILDINGS AND SITES
FROM 10 LAKHS TO 75
LAKHS AND ABOVE
STUDENT STRENGTH 150
ALSO WILL DO LOAN

81474 15315

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ
ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ (ಸಿಪಿ)
ಆದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

GST & INCOME TAX

ನ�ೋ�ಂದಣಿ, ನವೀಕರಣ,
ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತೇವೆ.
94838 62779
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

3BHK, ಮೊದಲನ�ೇ ಮಹಡಿ
ಮನೆ ವಿದ್ಯಾನಗರದ
ಆಂಜನ�ೇಯ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಹಿಂದೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

ವಿದ್ಯಾನಗರ 1ನ�ೇ ಮೇನ್, 7ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಈಶ್ವರ-ಪಾರ್ವತಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ
ಇರುವ ಹಿಂದಿನ ಮನೆ #1644/2B
ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವ 2 ಬೆಡ್
ರೂಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

99725 77991, 91486 52424

94483 45552
84948 32249

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳು
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡಿಕೆ
ಸಸಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

ಸ್ಥಳ : ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿ
ಫೋ. : 88920 08800

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, 30x40
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಎರಡು ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನ�ೇರ ಮಾರಾಟ.
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

63605 67975
ಸ�ೈಟು ಬ�ೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ,
ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ,
ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ, ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ
30x50 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು.

200 sq.ft ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ
ಕಾರ್ನರ್ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
ವಿಳಾಸ : 4ನ�ೇ ಮೇನ್ರ�ೋ�ಡ್ಬ್ಯಾಂಕ್
ಆಫ್ಬರ�ೋ�ಡ (ರಾಂ & ಕ�ೋ�ಂ ಸರ್ಕಲ್)
ಹತ್ತಿರ, ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆ.

99649 32504
2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

2 ಬೆಡ್ರೂಂ ಮನೆ, 1ನ�ೇ ಫ್ಲೋರ್, ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ
ಬಡಾವಣೆ, 10ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, # 3711/E,
ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಿಲಯ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್/ಬ�ೋ�ರ್
ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುತ್ತದೆ.

98440 46062

ಮೊ : 9880767603

ಶ್ರೀ ಗುರು ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ�ೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.)

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ-2023ರ ತರಬ�ೇತಿ

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಕಮ್
(Restaurant)
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

www.hindusmatrimony.com
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಹಿಂದೂ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ : ಬಾಣಾಪುರಮಠ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಎದುರು,
8ನೇ ಮೇನ್, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2.

94481-59303, 94834 63783

ಗುರುದತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿ
97398 65711

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗಿದೆ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

78997 60749, 99726 75759

90196 81452

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ
ಪ್ಯಾಕರ್ಸ್& ಮೂವರ್ಸ್

ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ,
ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ,
ಶಕ್ತಿ ನಗರ, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ,
ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗೆ ಇವೆ. ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ.

1 st ಫ್ಲೋರ್, 2 ಬೆಡ್ ರೂಂ
S S ಲ�ೇಔಟ್ B ಬ್ಲಾಕ್
ನವೋದಯ (Edu Asia)
School ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ

94483 45698

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

96205 38585

98446 05839

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹ�ೋ�ಲ್ಸ�ೇಲ್ಮೆಡಿಕಲ್
ಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ವರ್ಕ್,
ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ಮಾಡಲು
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸ್/ಫ�ೇಲ್
ಆದ ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬ�ೇಕಾದ ಮೊಬ�ೈಲ್ಸಂಖ್ಯೆ

(Doctors / Engineers
New / Second)

Parameshwar Diana Shimoga

84315 54368, 98861 70600
Through Whatsapp

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ

94480-47506

ಗ್ರೌಂಡ್ಫ್ಲೋರ್ನ ಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು
ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಂನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
ವಿಳಾಸ : G.Erappa, Door No.
1659/44, ಗಿರಿ ಕೃಪ, 3ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್,
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ

97411 53915, 80884 78829

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಎ.ವಿ.ಕೆ.
ಕಾಲ�ೇಜು ರಸ್ತೆ,
ಹ�ೊಸ ಬಸ್
ನಿಲ್ದಾಣದ
ಎದುರು, ಪಿ.ಜೆ.
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ
50x44 ಸ�ೈಟಿನಲ್ಲಿ

(ನೆಲಮಹಡಿ, ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ)

ಪೂರ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ವಿಭಾಗಿಸಿ ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು.

99640 13041
96060 75744

94483 46036
ಟ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

ಮನೆಯ ನೀರಿನ ತ�ೊಟ್ಟಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು
ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ�ೇವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿ. ರಸ್ತೆಯ ಗಣ�ೇಶ
ಪ�ೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬ�ೇವಿನ ಮರದ
ಎದುರಿನ 3 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

63621-06700

ಆವರಗ�ೊಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ರ�ೈಸ್
ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಜೆ.ಹೆಚ್ಪಟ�ೇಲ್ಬಡಾವಣೆಗೆ
ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡಿರುವ (ನಾಗನೂರುಶಾಬನೂರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ)
1BHK ನೂತನ ಮನೆ ಲೀಜ್/
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

Physics & Maths (PUC I & II)
30 days crash course

GURUDATT ACADEMY

Rangamahal, AVK College Road, Davangere.

ಆಟ�ೋ�ಮೊಬ�ೈಲ್ಅಂಗಡಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

CSC (ಸ�ೈಬರ್ ನಲ್ಲಿ) ಸ�ೇವಾ
ಸಿಂಧುನಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವಂತಹ
ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿಯರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ವಧು ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಆನಗ�ೋ�ಡು ಸಮೀಪ ಪಿ.ಬಿ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್ಪೆಟ್ರೊಲಿಯಂ
ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಆನಗ�ೋ�ಡು ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಇರುವ
ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

94480 03997, 94483 93091
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೆಸರಾಂತ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ನ
 ಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ಲೈಯರ್
ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ,
ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಅನುಭವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು.
ಅನುಭವ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

99458 96660, 93411 35406

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

ಹೆಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಇರುವ ಹಾಗೂ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ 45 ವರ್ಷದ
ವರನಿಗೆ ವಧು ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಇಚ್ಚೆೆ
ಇರುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕ�ೋ�ರಿದೆ.

ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್(1500 ಅಡಿ) ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ನಡೆಸಲು ಬ�ೇಕಾಗುವ
ಪೀಠ�ೋ�ಪಕರಣಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ
ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ. ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಎದುರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ
ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ವತ್ರೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

90352 33390

ಅರುಣಾ ಸರ್ಕಲ್ಸಮೀಪ
ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡಂತೆ
ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ
ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಪುರುಷ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಾಂತರದವರಿಗೆ ಊಟ, ವಸತಿ
ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

70226 35055, 94811 63049

96200 69058, 94498 36655

98442-94446

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

DULL IN MATHS

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ /ಲೀಜ್ಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಪ�ೇಷೆಂಟ್ ಕ�ೇರ್
ನರ್ಸಿಂಗ್ - 2ವರ್ಷ

95385 65909

ಸ�ೈಟುಗಳು
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ
ಎನ್.ಆರ್. ಲ�ೇಕ್
ಸಿಟಿ
ಬಾತಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ
ದಾವಣಗೆರೆ.

80500 66144
REQUIREMENT
For a reputed Hospital

PRO - 10 Posts
ADMINISTRATOR
- 02 Posts
Interview Date: 14.11.2022

Vishwaradhya
Cancer Hospital

Bada Cross, P-B Road, Davangere-05

88805 27804

Junior Abacus
UKG to 3rd Std
Vedic Maths
(4th Std to 10 Std) Bruit
Abacus and Vedic Maths
Nijalingappa Badavane

M : 97390 66956

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

1. ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್
2. ವಾಚ್ಮನ್

(ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ)

3. ಆಯಾ
98808 53626

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೇಜ್
(ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫಿಂಗ್)

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ
ಬಾತ್ರೂಂ, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಟೆರೇಸ್,
ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ, ಗೋಡೆ ಬಿರುಕು,
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ
ನೀರಿನ ಲೀಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

REQUIRED

Campaign Team Staff
for PU College
Admission purpose.

Junior Lecturers (PCMB)
Experience : 1-3 Years
Location : Davanagre.
Conatct : 78999 05792

ಆವರಗೆರೆಯ ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ
ಸಂಜೀವಿನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ�ೇ
ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ 30x40 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ
ವಿಶಾಲವಾದ 2 ಬೆಡ್ರೂಂ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ
ಹಾಲುಳ್ಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಲೀಜ್ಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

82774 34348

Required

Female TYPIST /
RECEPTIONIST
for scaning center.
Preferably B.Sc graduate.
Contact

94819 09848

CHANGE OF NAME

I, Anusha Ambaldhage (old name) R/o # 58,
3rd Cross, 2nd Main, 'B' Block, Devaraj Urs
Layout, Davangere - 577006. I have changed
my name as Anusha Harish Kumar
Kshirasagar (new name) vide affidavit dated
12.11.2022 sworn before B. Linga raj, Notary,
Davangere. In future all my dealings &
transactions will be in my new name.
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ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ :
1) ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದವನು
3) ಮಂದಿ ನುಗ್ಗಿದ ದ�ೇವಾಲಯ
4) ಹೆಣ್ಣು ಇರುವೆ
6) ಎದುರಿಗೆ ಮೂರ್ತೀಭವಿಸುವುದು
7) ಶತ್ರು ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನ
8) ವಸುವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಭೂಮಾತೆ
11) ಪುರುಷತ್ವವಿಲ್ಲದವನು
13) ನಂಬಿಕೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ
14) ನಾಲ್ಕಕ್ಷರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ :
1) ಕಲಾಬತ್ತು	
2) ಬರಹದ ಚಿನ್ಹೆ
3) ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಿಂದ ಭಕ್ಷ್ಯ	
5) "ಕರ"ದ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ದ�ೇವರು
6) ಮರಣ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ
7) ಹರಿತಗ�ೊಳಿಸುವ ಸಾಧನ
8) ದನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಮುಖ
9) ನೂಲುಗಂಬಳಿ
10) ಹ�ೇಗೆ ನ�ೋ�ಡಿದರೂ ಇದು ದುರಸ್ತಿ	
12) ಕದನದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗಿಲು

4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
2
3
3
2
2
3
4
3
2

(ಉತ್ತರಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ)

ಪದವಾಣಿ - 40ರ ಉತ್ತರಗಳು :

ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ : 2) ಗಂಧಸಿಂಧುರ 4) ಹಾವುಗೆ 5) ವಿರಾಮ
7) ಕ�ೇದಾರ 9) ಹಣ್ಣು 10) ಇಳಾ 11) ನದಮ (ಮದನ)
3) ಗುಡುಗು 15) ಪವಿತ್ರ 16) ರಿಸಾಲದಾರ.
ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ : 1) ಗ್ಂಸಿರಾದಾ (ದಾರಾಸಿಂಗ್) 2) ಗಂಗೆ
3) ರವಿ 4) ಹಾಯಿಹಡಗು 6) ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 7) ಕ�ೇತನ 8) ರಧುಮ (ಮಧುರ)
12) ದಶಲಕ್ಷ 14) ಗುರಿ 15) ಪರ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂಜಾರ ಭಾಷ
ಗ�ೋ�ರ್ ಬ�ೋ�ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ
ವ�ೇಲ್ ವ�ೇಲ್ಡಿ ಪದಗ್ರಹಣ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.12- ಬಂಜಾರ ಭಾಷ ಗ�ೋ�ರ್ ಬ�ೋ�ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ
ವ�ೇಲ್ ವ�ೇಲ್ಡಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭವು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ
13ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರ�ೋ�ಟರಿ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆ
ಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಬ�ೇರನಾಯ್ಕ ಎಲ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ.ಕುಂಚ�ೇನಹಳ್ಳಿ
ಶ್ರೀ ಶನ�ೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ�ೇವಾಭಾಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ನಾಗ
ರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ರಾಮು ಎನ್.ರಾಠ�ೋ�ಡ್ ಮಸ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಕೆ. ಖಂಡ�ೋ�ಬ, ಪದಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.. ಡಾ.ಸತೀಶ್ ಬಾಳ್ಯಾ ಶಾಮ ನಾಯ್ಕ ಪುಸ್ತಕ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂಜಾರ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ
ಎನ್., ಜಯದ�ೇವ ನಾಯ್ಕ, ಬಿ.ಎನ್. ವೀರ�ೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಡಾ.ಸವಿತಾ
ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಡಾ.ಗಿರೀಶ್ ಮೂಡ್, ಹ�ೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್
ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಾಂಗದ ಸಮಾಜ ಸ�ೇವೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಹತ್ತು ಹಿರಿಯ
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜ�ೇತ ಆರ್.ಬಿ. ನಾಯ್ಕ
ಬಿಜಾಪುರ, ಕೆ.ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ, ಗ�ೋ�ಪಾಲನಾಯ್ಕ, ವೀಟ್ಯಾನಾಯ್ಕ,
ಶ್ರೀಮತಿ ನ�ೇತ್ರಾವತಿ ಉಮಾನಾಯ್ಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕ�ೊಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕ ಜಯಂತಿ

ಪ್ರವ�ೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: SSLC/PUC/ITI ಪಾಸ್/ಫ�ೇಲ್
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹ�ೋ�ಂಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಶಸ್ವಿ 15ನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ

ಮಾನಸ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಾಲ�ೇಜ್ (ರಿ)

LK ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಅಶ�ೋ�ಕ ರಸ್ತೆ, 1ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಆಹಾರ್ 2000 ಹಿಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ , ದಾವಣಗೆರೆ-577002.

97402 58276

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು, ಹುಡುಗಿಯರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. Wholesale Hosiery
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬುಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಮಾಡಲು
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರ�ೇಟರ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ. 12- ಕ�ೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹ�ೊಸೂರಿನ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ
ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ
ನ�ೇತ್ರಾವತಿ ಹನುಮಂತ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್
ಪಟ�ೇಲ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾನಪ್ಳ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎಂ.
ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹನುಮಂತ, ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಸಂತ�ೋ�ಷ್ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್, ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಜ್ಮಾ, ಸುಲ�ೋ�ಚನ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

WANTED

1. Recepionist
2. Staff Nurses
3. Lab Technician

SHILPA DIAGNOSTICS

MCC B Block Near Swimming Pool, Davangere.

94485 34819

98440 65638

INDEPENDENT
HOUSE FOR RENT

OM SAI HOME
MADE PRODUCTS

2-Bedrooms with attached Bathroom,
Rent : 15,000/- Negotiable
#1955/18-19, S.S. Layout, A-block,
Shamanur Road, Davangere-577004,
Contact : Veeresh : 99006 17813
Usha Kiran : 99454 96244

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸದ ಮಸಾಲೆ
ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಾಂಬಾರ್ಪುಡಿ, ದನಿಯಾ
ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು
ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ Hair Oil ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ವಾಹನಗಳು ಬ�ೇಕಾಗಿವೆ

ವಾಹ್ಚಾಯ್!!
ರಿಚ್ಚಾಯ್!!

JOB OPPORTUNITY

89045 80032/4/7
98864 72213
76767 62216

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಫಿ ಕಂಪನಿ

ಸನ್ನಿಧಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕ�ೋ� ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್
ವಾಹನಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
* ಅಶ�ೋ�ಕ್ ಲ�ೇಲ್ಯಾಂಡ್ ದ�ೋ�ಸ್ತ್ * ಟಾಟಾ ಏಸ್
* ಬ�ೊಲೆರ�ೋ� ಪಿಕ್ ಅಪ್
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98864 95259, 97423 51446

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

30x40 ಉತ್ತರ, ಡಾಲರ್ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ
30x40, 30x50 ಬನಶಂಕರಿ
ಬಡಾವಣೆ 44x54 ವಿದ್ಯಾನಗರ,
50x80 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ರವೀಂದ್ರನಾಥ
ಬಡಾವಣೆ, 30x50, 50x50 ಕಾರ್ನರ್,
ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣೆ

ರಚನೆ : ಮಮತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ
ದಾವಣಗೆರೆ.

97398 65711

ಜಮೀನು
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

9740002949

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

KARNATAKA
CET-2023

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

63639-54459

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಹಾಗೂ B.E with ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಫೀಸ್ವರ್ಕ್ಗೆ
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ
ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಜ�ೊತೆಗೆ ಭ�ೇಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಪವರ್ಗ್ರೀನ್ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್,
ಪಿ.ಬಿ ರ�ೋ�ಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ
ಮಾಡಲು ಭಟ್ಟರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
93537 16855

99001 42052, 90082 28222

ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಳೆಯಗಳಿಗೆ ರೂಂ
ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವ�ೈಸರ್
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

93411 19195, 99800 32237

99863 61250
91132 85992

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸಿಂಗಲ್BHK ಮನೆ
ಲೀಜ್ಗೆ / ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

2 BHK, TC Layout
Opp. : Shah Apartment
Near Ashok Talkies,
Davangere.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ
`ಎ' ಬ್ಲಾಕ್9ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ
ಡ�ೋ�ರ್ನಂ. 144 ನಂಬರಿನ
ಮನೆಯ ಒಂದನ�ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವ 3 ಬೆಡ್
ರೂಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

HOUSE FOR RENT

89048 09492

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ-ಭ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಿವೆ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

ಸಂಜೀವಿನಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ಹತ್ತಿರ, 14ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಆಂಜನ�ೇಯ
ಬಡಾವಣೆ. ಬ�ೋ�ರ್/ಮುನ್ಸಿಪಲ್
ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ.

63015 58346

99645 71281, 70193 59464

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ

2 ಬೆಡ್ರ
 ೂಂವುಳ್ಳ
ಗ್ರೌಂಡ್ಪ್ಲೋರ್ಮನೆ
ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, 5ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :
(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

98800 46409

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಚಾರಿಸಿ

ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, 2ನ�ೇ ಹಂತ,
8ನ�ೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, # 1091/8, ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ
3 ಬೆಡ್ರೂಂ, ಕಾರ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್,
ಬ�ೋ�ರ್ವೆಲ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ನೀರಿನ
ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಇದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ರೂ. 20,000/- ತಿಂಗಳಿಗೆ

99866 17483, 78996 81386

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

70190 34052, 98804 66996

TUITION FOR

83109 32579

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
30•40 ಪಶ್ಚಿಮ, ಶಾಮನೂರು ಹತ್ತಿರ
ಶರಣ್ಯ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 30•50 ಪಶ್ಚಿಮ,
ಜಿ.ಎಂ.ಐ.ಟಿ. ಕಾಲ�ೇಜ್ಪಕ್ಕ 40•40
ಪೂರ್ವ ಅಳತೆಯ ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಅಥವಾ ಪಿಯುಸಿ
ಆದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಲರ್ಕ್ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಮ್ಮಡನ್ N.T.C. ಕಾಲ�ೇಜ್, 1ನ�ೇ ಮೇನ್,
12ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

99009 55599, 98443 33999

ಫೋ. : 70194 31591
87227 42210, 63623 59169

SSLC/PUC ಆದ ಮಹಿಳೆಯರು
ರಾಕ್ನ ಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ತೆಗೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು
ಹಾಗೂ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್
ಸಗಟು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ
ಸಂಜೆ:6:30ರ ನಂತರ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
#579, 6ನ�ೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ. : 82969 11311

ಹ�ೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ 2BHK ಪೂರ್ವ
ದಿಕ್ಕಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ 1ನ�ೇ ಮಹಡಿ ಮನೆ
ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ 4ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಂಬಣ್ಣ
ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬನ್ನಿ ಮರದ ಎದುರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

99722 22618, 96864 56180

6th, 7th, 8th, 9th & 10th
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
(Both Eng & Kan Medium)
Contact : Suresh Master
Behind Aaryake Hospital, Davanagere.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

1ನ�ೇ ಮಹಡಿ, 3 ಬೆಡ್ ರೂಂ, ಬ�ೋ�ರ್
ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಲಸಿರಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
# 5531/2, 4 ನ�ೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
1 ನ�ೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, SS ಲ�ೇಔಟ್
"ಬಿ" ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

97439 75571, 81052 65491

ಡಾ|| ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಣ�ೇಶ ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಶಾಲವಾದ
ಮಳಿಗೆ-ಗ�ೋ�ಡೌನ್ಬಾಡಿಗೆಗೆ-ಭ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಿವೆ.

2BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ವಿಳಾಸ : KEB ಸರ್ಕಲ್, ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಬಂಕ್
ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆ 577002.

ICSE-CBSE-STATE

08192-237325, 94837 23166

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಡ�ೋ�ರ್ನಂ.93, ಶೃತಿ ನಿಲಯ,
ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ಲೋರ್
ಮಿಲ್ಪಕ್ಕ, ದಾವಣಗೆರೆ. 2BHK,
ಬ�ೋ�ರ್ಹಾಗೂ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕಾರ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಇರುವ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

94814 17793

97391 19921, 99026 88442

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದ, ಪೂರ್ವ ಮುಖದ, ಹೌಸಿಂಗ್
ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಪಕ್ಕ,
Extended MCC `B' Block,
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್ನೀರು, ಸ್ವಂತ ಬ�ೋ�ರ್,
ವಾರ್ಡ್ರ�ೋ�ಬ್ಗಳು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಂ,
ಕಾಮನ್ಬಾತ್ರೂಂ, ಕಮೋಡ್, ಕಾರ್
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ 3 BHK / 2 BHK
ಮನೆ (ಸಾತ್ತ್ವಿಕಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
GIRL STUDENTS (VEGETARIAN) CAN ALSO CONTACT.

88612 84178

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

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ
ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯ
ಹ�ೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಬೆಡ್ ರೂಂನ ಎರಡು
ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ. ಆಸಕ್ತರು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ನಂ. 2891, ಮುರುಗ�ೇಶ ಕೃಪ,
5ನ�ೇ ಮೇನ್, 4ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಎಂಸಿಸಿ `ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪದವಾಣಿ-41

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

ಉದರ, ಲಿವರ್, ಕರಳು, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್,
ಎಂಡೋಸ�್ಕೋಪಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಜ್ಞರು

94484 42653, 83174 03046

ONLY LINGAYATH
MARRIAGE LINKS

ವ�ೇತನ 16,000/-

ಡಾ. ಇ.ಆರ್. ಸಿದ್ದೇಶಿ

70192 20661

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ.ಲಿಂಕ್ ರ�ೋ�ಡ್,
ಮಹಾವೀರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶ್ರೇಯಸ್ ಉದರ, ಲಿವರ್,
ಕರುಳು ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ

ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡರ್
(ಹುಡುಗರು) ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ,
ಊಟ ಹಾಗೂ ಸಂಬಳ ಕ�ೊಡುತ್ತೇವೆ.
ಸ್ಥಳ : ಮೈಸೂರು (ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ)

ಡ್ರೈವರ್ಮತ್ತು
ಫ್ಲಾಟ್ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುವ

93410 21860, 98806 59221

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾರ್ಡ್
ವ�ೇರ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ವಿದ್ಯಾನಗರ 2ನ�ೇ ಬಸ್ಸ್ಟಾಪ್ಪಾರ್ಕ್ಹತ್ತಿರ,
2ನ�ೇ ಮೇನ್, 7ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ತರಳಬಾಳು
ಬಡಾವಣೆಯ . 1ನ�ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ
ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ 3ಬೆಡ್ರೂಂ
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಮುನಿಸಿಪಲ್ಹಾಗೂ
ಬ�ೋ�ರ್ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ವಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ದಾವಣಗೆರೆ ಜ�ೈನ್ ಲ�ೇ ಔಟ್,
3ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ�ೋ�ರ್ ವೆಲ್/
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ,
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

99648 58493, 63626 24711

94482 32901, 94492 66296

ಹಿಂದೂ ವಧು-ವರರ
ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ

ಮೊ. 99450-67154

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

97315 63409, 98440 63409

ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟ�ೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ
ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ದೂಡಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್
20x30 ಅಳತೆಯ ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಶಿವಪ್ರಸಾದ್

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ `ಎ'
ಬ್ಲಾಕ್, ಬಾಪೂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮುದಾಯ
ಭವನದ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್ ಮತ್ತು
ಬ�ೋ�ರ್ವೆಲ್ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ
2 ಬೆಡ್ ರೂಂನ ಮನೆ 1ನ�ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಎಸ್.ಎಸ್. ಲ�ೇಔಟ್`ಎ' ಬ್ಲಾಕ್,
ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ, ಗ್ರೌಂಡ್
ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

98444 13334

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರು
ಪುರುಷರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರೆ ತ�ೊಳೆಯಲು
ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳ : ಶಕ್ತಿನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಮಂಡಿಪೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ವೆೊಬೈಲ್: 94487 27084

96063 92059

FEMALE OFFICE ASSISTANT
for reputed Educational Instutuion
Good in Office Work-Computer Skills
Quali. B.Com., BBM., M.Com., MBA.,
Good In Customer dealing
For Contact : 97312 18567
send C.V-hardsoftdvg@gmail.com

ಪ್ರವ�ೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

S.S.L.C ನ�ೇರ ಪರೀಕ್ಷೆ
7,8,9 ಮತ್ತು 10ನ�ೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್/ ಫ�ೇಲ್, 2nd
PUC ನ�ೇರ ಪರೀಕ್ಷೆ Science, Arts, Commerce
regular & coreespondence exams NTC,
BA, B.Com, B.Sc, BCA, BBA, MA, M.Com,
M.Sc, MCA, D.Pharma, B.Pharama, PHD
ಮಹಮ್ಮದನ್NTC ಕಾಲ�ೇಜ್1ನ�ೇ ಮೇನ್, 12ನ�ೇ
ಕ್ರಾಸ್, ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ-02,

93411 19195, 99800 32237
ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸಂಬಳ : ರೂ. 6000 (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ)
ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 5ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ
ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು
ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರ.ೆ
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

99028 24909, 98447 48763
ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ

ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು
ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣವ�ೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ
- ವಸ್ತು ಲ�ೋ�ಪ, ದ�ೋ�ಷ, ಗುಣಮಟ್ಟ
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ�ೊಡನೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬ�ೇಕಾಗು
ತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜವಾಬ್ಧಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

-ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
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ಇನ್ನೂ ನಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳಾ ಶ�ೋ�ಷಣೆ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.12- ಇಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇರುವ
ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ಅವಳ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ�ೋ�ಷಣೆ
ನಿಂತಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವೆಡೆ
ಇನ್ನೂ
ಮಹಿಳಾ
ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ
ಗ�ೋ�ಜಿಗೂ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ,
ಚಿಂತಕ ಡಾ.ಕಾಳ�ೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ನಿವ�ೇದಿತಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
`ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪರ ಚಿಂತನೆ' ಕುರಿತ ವಿಶ�ೇಷ
ಉಪನ್ಯಾಸ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು,
ಮಹಿಳೆ ಮೇಲಿನ ಶ�ೋ�ಷಣೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ�ೇ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ�ೇಳುವುದು
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತ್ರಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ
ಮನ�ೋ�ಭಾವನೆ ಬೆಳಸಿೆ ಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಿಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಜೀವಿ. ಈ ಕಾರಣ
ದಿಂದಲ�ೇ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು. ಮಹಿಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲ�ೇ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೂ
ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದರು. ಸ್ತ್ರೀ

ಮಾಯಕ�ೊಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ

ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ
ಡಾ.ಕಾಳ�ೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ
ವ್ಯಾಕುಲತೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ
ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ
ಮೇಲೆ ಶ�ೋ�ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ�ೇ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ
ಬಹಳ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ
ಹ�ೋ�ಗುವ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರಯ
ೆ ುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ
ಪ್ರೊ. ಎ.ಎಸ್. ಶ�ೈಲಜಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗಣಿತ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವರಾಜ್, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ
ಡಾ.ಎಂ.ಪಿ.ಭೀಮಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರೀನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಎಂ. ಮಂಜಣ್ಣ ಸ್ವಾಗ
ತಿಸಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ
ಟಿ.ಜಿ. ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ
ಡಾ.ಎನ್.ಎಂ. ಅಶ�ೋ�ಕ ಕುಮಾರ್ ವಂದಿಸಿದರು.

ಹೆಬ್ಬಾಳು, ನೀರ್ಥಡಿ, ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನಸಮುದ್ರ, ಶಿವಪುರ,
ಕ�ೊಗ್ಗನೂರು, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು.
ಬಾಡಾ, ಕಬ್ಬೂರು, ಕುರ್ಕಿ, ಹಿರ�ೇತ�ೊಗಲ�ೇರಿ, ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿ,
ಕಾಶಿಪುರ, ಅತ್ತಿಗೆರೆ, ಕಂದಗಲ್ಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು.
ಮಾಯಕ�ೊಂಡ, ದಿಂಡದಳ್ಳಿ, ಬಸವಾಪುರ, ಅಣಬ�ೇರು, ನಲ್ಕುಂದ,
ಕ�ೊಡಗನೂರು, ಬುಳ್ಳಾಪುರ, ಬ�ೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಾವಿಹಾಳು,
ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ
4ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ತೀರ್ಥೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಸಮೂಹ
ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷದ್ ಗೌತಮ
ಶಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1
ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾ
ರಂಭವು ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಪಿಯು
ಕಾಲ�ೇಜು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಡಾ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಗ�ೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸು
ವರು. ಅತಿಥಿಗಳು : ಬಿ.ಕೆ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,
ಟಿ.ಎಸ್. ಜಯರುದ್ರೇಶ್, ಡಾ.ಬಿ.ಟಿ.
ಅಚ್ಯುತ್, ರ�ೇಖಾ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್.

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ಗೌಸ್ಗೆ ಚಿನ್ನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.12- ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್
ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀ ಚೌಡ�ೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ
ಪ್ರಯುಕ್ತ
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ
ಕಿಚಡಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದ
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ�್ಡೋ ಜಿಮ್ನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಅವರು
ಮಾಸ್ಟರ್-1, 93 ಕೆ.ಜಿ. ಒಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 240 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರವನ್ನು
ಎತ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ
2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
8 ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹಾಗೂ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿ. ಫಕೃದ್ದೀನ್ಇವರ ಬಳಿ ತರಬ�ೇತಿ
ಪಡೆದಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ತರಬ�ೇತುದಾರರು ಹಾಗೂ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ದ�ೇವರಮನೆ ನಾಗರಾಜ್, ರ�ೋ�ಷನ್ ಟ್ರೇಡರ್ನ
ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್, ನಂದಿನ ಪಾರ್ಲರ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಇಮ್ರಾನ್, ಡೆಲ್ಪಿ ಟಿ.ವಿ.
ಎಸ್.ನ ಸ�ೈಯದ್ಅಲಿ ಮುತುರ್ಜಾ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ 67ನ�ೇ ಕನ್ನಡ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾ. ಪುನೀತ್
ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ - 2022
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಣ್ಣಿ
ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ತಾಯಿ
ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ
ನಡೆಯುವ ವ�ೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು
ಆರ್.ಎಸ್.ಶ�ೇಖರಪ್ಪ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆ.ಎಂ.ವೀರ�ೇಶ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಾಗಭೂ
ಷಣ್, ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ
ನಾಯ್ಕ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ�ೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಮುಪ್ಪಣ್ಣ, ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಲ್ಲು
ಮನಿ, ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಕೆ.ಆರ್.ಆನಂದ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುಮಾರ್, ಉಪ
ನ್ಯಾಸಕ ಕೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಟಿಜೆ ನಗರದ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ�ೇಶ್ವರ
ಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕಾರ್ತಿಕ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.12- ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ. ನಗರ 12ನ�ೇ ಮೇನ್, 14ನ�ೇ
ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ�ೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಾಡಿದ್ದು
ದಿನಾಂಕ 14ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ನಡೆಯುವುದು. ಸಂಜೆ 7.15 ಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ
ನ�ೇಕಾರ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.12- ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ,
ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಉಸಿರು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಹಿರಿಯ
ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಶಾಂತಗಂಗಾಧರ್
ಬ�ೇಸರಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ
ಬಿಇಎ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
67ನ�ೇ
ಕನ್ನಡ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿನ ನಿರಭಿಮಾನದಿಂದ
ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅರಿವಾಗದ ಹ�ೊರತು,
ಕನ್ನಡ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
ಅರಿವಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ
ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ,
ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಿರಬ�ೇಕು. ಆಗ ನಾಡು,
ನುಡಿಯ ಉಳಿವು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ
ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
1856ರಲ್ಲಿ ಆರ್. ದ�ೇಶಪಾಂಡೆ
ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಕ
ಏಕೀಕರಣ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾ
ಯಿತು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವವೆಂದರೆ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೆಂದು
ಭಾವಿಸುವು ದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದಷ್ಟೇ
ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ನೆಲೆಬೀಡು.
ಇತಿಹಾಸದ
ವ�ೈಭವವನ್ನೊಳಗ�ೊಂಡ
ಸಂಗಮವ�ೇ
ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾಷಾವಾರು
ಪ್ರಾಂತ್ಯ
ರಚನೆಯೆಂದರೆ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ
ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ
ಶ್ರೀ ಸಾಕ್ಷೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ
ಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವ ಸ್ಥಾನದ 32ನ�ೇ
ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವವು
ಶ್ರೀ
ಓಂಕಾರ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ
ಅಭಿಷ�ೇಕ, ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ,
ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವಿರುತ್ತದ.ೆ
ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಿಪಿಐ ಸಭೆ

ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ
ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆವರಗೆರೆ ಚಂದ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ�ೇಖರಪ್ಪ ನಗರದ ಕಾಂ. ಹೆಚ್ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಸಮುದಾಯ
ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಿಪಿಐ
ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಾಂ. ಸಾತಿ ಸುಂದರ�ೇಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರು.
ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾಂ. ಡಿ.ಎ.
ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಉಮೇಶ್, ಆವರಗೆರೆ ವಾಸು,
ಜಗಳೂರು ಮಹ್ಮದ್ ಭಾಷಾ, ಹರಿಹರ ಟಿ.ಹೆಚ್.
ನಾಗರಾಜ್, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಹ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ
ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ಬಿಇಎ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ
ಸಾಹಿತಿ
ಶಾಂತಗಂಗಾಧರ್
ಭಾಷಿಕ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅವರ
ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ,
ಆಟ, ಪಾಠ, ಬೆಳೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. 1956 ರಲ್ಲಿ
ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆಯಾಯಿತು
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ
ಸ�ೋ�ತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ
ಜೀವನ
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಯುವ
ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬ�ೇಕು. ಆ ಮುಖ�ೇನ
ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬ�ೇಕು
ಎಂದರು.
ಕೃಷ್ಣದ�ೇವರಾಯ
ಮೊದಲ
ಇಬ್ರಾಹಿಂನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ�ೋ�ಲಿಸಿ,
ಎಂಟು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದ ಎರಡನ�ೇ
ಇಬ್ರಾಹಿಂನನ್ನು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಕ�ೊಂಡು
ಕುರಾನ್,
ಭಗವದ್ಗೀತೆ,
ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿಸಿ,
ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸಿ, ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಪಟ್ಟಾಭಿಷ�ೇಕ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ
ಶತ್ರುವಿನ
ಮಗನನ್ನು
ಓದಿಸಿ,
ವಿದ್ಯಾವಂತನನ್ನಾಗಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟ
ಕಟ್ಟಿದ
ಇತಿಹಾಸ
ಇರುವುದು
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವ�ೇ. ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಗೆದರೆ

ಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾಯಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದ ವಚನಕಾರರು
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.12- ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿಗೆ
ಬ�ೇಕಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎ.ಬಿ.
ರಾಮಚಂದ್ರ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಶಿವಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ
ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮಂಟಪ, ಸಾದರ ನೌಕರರ ಬಳಗ
ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ತರಳಬಾಳು
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ
ಮಹಾಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಶಿವಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ 290-ಸ್ಮರಣೆ
62ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ `ವಚನಕಾರರ ಭಕ್ತಿಯ
ಸ್ವರೂಪ'ದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು
ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬಾಹ್ಯವಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕವಾದದ್ದು
ಎಂದು ಸಾರಿದವರು ವಚನಕಾರರು. ಅಹಂಕಾರ,
ಸಂಪತ್ತು, ಜಾತಿ ನಿರಸನದ ಭಕ್ತಿ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು
ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾಯಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದವರು
ವನಚಕಾರರು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ

ಶಿವಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಎ.ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಆಯಾಮ ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾರು ತಮ್ಮ
ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರ�ೋ�
ಅದ�ೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದರು. ಕುಟಿಲ
ಭಕ್ತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು. ದ�ೇವರು ಹಾಗೂ ಮಾನವರ
ನಡುವೆ ಅಂತರ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯಗಳು
ಬದುಕಿನ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳ�ೇ
ನಿಜ ಬದುಕಿನ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಇಂದು ಕ�ೇಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗೂ
ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜನರು ಓದುವುದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಡುವುದನ್ನೇ

ಹಳ�ೇ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರು ಜಾರಿಗೆ
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಕ್ವಿಜ್, ಚದುರಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒತ್ತಾಯ : ಇಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 12- ಆನಂದ ಎಜುಕ�ೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆನಂದ ಪದವಿ
ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 13 ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
9.30 ಕ್ಕೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಕ್ವಿಜ್ ಹಾಗೂ ಚದುರಂಗ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಿ. ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ್ ಕಡೂರು,
ಅನಿತಾ, ಯುವರಾಜ್, ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಜಶ�ೇಖರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅರಿವಾಗದ ಹ�ೊರತು
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅರಿವಾಗಲ್ಲ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಗೀತ
ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 12-ಹಳ�ೇ ಪಿಂಚಣಿ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ
ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 13 ರ ಭಾನುವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಬಾಲಕರ
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ದಿಂದ
ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹ�ೊತ್ತು ಸಾಂಕ�ೇತಿಕ
ವಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರ
ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂದು ಅರುಣ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ರ�ೈಲ್ವೆ
ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣ
ದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಮೆ
ಗಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ನಂತರ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಹ�ೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈ
ದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಸಂಘದ ಬಿ.ಆರ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,
ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಸಂಗಣ್ಣನವರ, ಜೆ.ಎನ್. ಮಂಜಪ್ಪ,
ಪುನೀತ್ ಶಂಕರ್, ಬಸವರಾಜ್, ತ್ರಿವ�ೇಣಿ
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಂ ಪವರ್ ಟಾಕ್ ಶ�ೋ�

ಎಂ ಪವರ್ ಟಾಕ್ ಶ�ೋ� ವ�ೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲ�ೇ
ಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟಿ.ಪ್ರಸನ್ನ, ಬಿ.ಕೆ.ಪಿ. ರಾಜ
ಶ�ೇಖರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸುಮಂತ್ ಪ್ರಭು, ಸುರ�ೇಂದ್ರನಾಥ್ ನಿಶಾನಿಮಠ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.

ನಿಜ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಭಿಕ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲ�ೇ
ಇದೆ. ಆದರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಗ್ರಾಮೀಣರ ನಡುವೆ
ಮಾತ್ರ ವಚನಕಾರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ
ಉಳಿದುಕ�ೊಂಡಿವೆ ಎಂದರು.
ಹಾವ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಲಿಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಲಿಂ.
ಬಸಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್ ಹಿರ�ೇಯಡಚಿ ಅವರ
ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಸ್.
ಬಿ. ಬಣಕಾರ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟರು.
ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೌರವ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಬಿ. ಸಂಗಮೇಶ ಗೌಡ್ರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮುದ�ೇಗೌಡ್ರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಬಾಲಿಕಾ
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೀಣಾ ಜಿ. ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೀಣಾ ಕೆ.ಬಿ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ತರಳಬಾಳು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವರ್ಷಾ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್
ವಂದಿಸಿದರು. ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವ�ೇದಿಕೆಯವರು
ವಚನ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉಚಿತ
ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ

ಆಲೂರು ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ
ಕ�ೇಂದ್ರದಿಂದ ದಿ ಆಲೂರು ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಪ್ಪನವರ
ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನಾಚರಣೆ
ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರವರೆಗೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು
ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಶಿಬಿರವು
ಆಲೂರು
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಪ್ಪ
ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ : ನಗರದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಉಚಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಬಿರ

ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಸ್. ಎಸ್.
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಮತ್ತು
ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ
ಕ�ೇಂದ್ರದ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಹ�ೊಂದಿದವರಿಗೆ
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರವರೆಗೆ ಉಚಿತ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ�ೊತೆ ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಬ�ೇಕು

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.12- ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ
ಹಾಗೂ ಕಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ
ಮಂತ್ರಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದಿಗೂ ಎಡವಲು
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕಲೆ ಎಂದಿಗೂ
ಕೆಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ�ೊತೆಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲೂ
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ
ಗೌರವ ಕ�ೋ�ಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ
ನಾಯರಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ
ಶ್ರೀ
ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ
ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ `ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ಗಾನ ಸಿರಿ'
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ
ಅಂತರ್ಶಾಲಾ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೆ.ಎಂ.ಸುರ�ೇಶ್
ಸಾರಥ್ಯದ
ಶ್ರೀ
ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ

ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡೆಗೂ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ
ವಂತರನ್ನಾಗಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�
ತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶ�ೇಷವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದ
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲ್ಯಾಘಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ

ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ದೂಡಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ಸುರ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭೀತಿ
ಯಿಲ್ಲದ ಶಾಸನ, ನೀತಿಯಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಸೀಮಾತೀತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ
ಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಹ�ೇಳಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ

ನೀತಿಯುತ, ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ
ನೀಡುವುದು ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕಪಾವಾಗಿ
ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆ ಹ�ೊಂದಿದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಸುರ�ೇಶ್, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
`ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ಗಾನಸಿರಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ
ಮಟ್ಟದ
ಈ
ಗಾಯನ
ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಐದರಿಂದ ಏಳನ�ೇ ತರಗತಿಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ,
ಎಂಟರಿಂದ
ಹತ್ತನ�ೇ
ತರಗತಿಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾವಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ರೂ.5000/- ನಗದು ಬಹುಮಾನದ
ಜ�ೊತೆಗೆ
ಶಾಲಾ
ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ `ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ಗಾನ ಸಿರಿ'
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ
ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ರೂ. 3000/ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು
ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರಭಾವತಿ
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ
ವೀಣೆ ವಿದ್ವುಷಿ ಗೀತಾ ಮಾಲತ�ೇಶ್ ಹಾಗೂ
ಗಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಶ�ೇಖರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್ ಬಾಬು,
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ
ಪ್ರಭಾವತಿ,
ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಾದ ಮಾಲಾ,
ಗಾಯತ್ರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಸುಭಾನ್, ಹ�ೇಮಾ
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಭಾಷೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಭಾಷೆ ತೆಗೆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ,
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಸ�ೊಬಗು
ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಭಾಷೆಯನ್ನು
ಚೆಂದವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದ್ದಷ್ಟು ಬ�ೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರ
ಭಾಷೆ ಕಲಿತರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯನ್ನು
ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರೆ
ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮೂಲ
ಬ�ೇರ�ೇ ಕನ್ನಡವಾಗಿದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯ
ಶಿಕ್ಷಣವ�ೇ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಎಂದರು.
ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ�್ಯೋಗಿಯಾಗಿ
ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ
ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಬರವಣಿಗೆ
ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ�ೋ�ಟೀಸ್
ಸಹ ನನಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕನ್ನಡ
ಭಾಷೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಗರು ಕರ್ತವ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಿಗರ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಇಎ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ
ಡಾ. ಎ.ಜೆ. ನೀತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ. ಮುರುಗ�ೇಶಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಬಿಇಡಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು,
ಬ�ೋ�ಧಕರು ಇದ್ದರು.
ಎಂ. ಭಾವನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಜಿ.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿದ�ೇವಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್.ವಿ. ರಶ್ಮಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಎ.ಎಂ.
ಪೂಜಾ ವಂದಿಸಿದರು.

ಜ�ೈ ಭಜರಂಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದಿಂದ
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ

ಜ�ೈ ಭಜರಂಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ
ಮತ್ತು ನ�ೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರದ 1ನ�ೇ ಬಸ್
ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಟಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್, ಬಿಜೆಪಿ ರ�ೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ
ನಾಗರಾಜ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದ�ೇಗೌಡ್ರ ಗಿರೀಶ್
ಮತ್ತಿತರರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಇಎ ಶಾಲೆಯ
ಹಳ�ೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ

ಬಿಇಎ ಹ�ೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ
ವತಿಯಿಂದ 1988 - 2001ರ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ
ಸಮ್ಮಿಲನ - ಗುರುವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ
ಅರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು,
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುವಾಡಿ
ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಅವರು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗ�ೊಳಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೆ. ಇಮಾಂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜೀವ್ ಹತ್ಯೆ : ಐವರು
ದ�ೋ�ಷಿಗಳು ಜ�ೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 12 – ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಆದ�ೇಶದ
ಅನ್ವಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ದ�ೋ�ಷಿಗಳಾದ
ನಳಿನಿ ಶ್ರೀಹರನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು
ಜ�ೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಳಿನಿ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಮುರು
ಗನ್, ಇತರೆ ಮೂವರಾದ ಸಂತಾನ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಪಯಸ್
ಹಾಗೂ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕುವರ-ಕುವರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ�ೇಸರ ಹಾಗೂ ಕಲಾಕುಂಚ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ
67 ನ�ೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ 8,
9, 10 ನ�ೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ `ದಾವಣಗೆರೆ ಕುವರ-ಕುವರಿ'
ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ,
ಎಸ್.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ಅರಸಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ (ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮತ್ತು DHUDA), ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಪ್ಲಾನ್ (ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ),
ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್
ಹಾಗೂ ಅಲಿನ�ೇಷನ್, ಲ�ೇಔಟ್ಪ್ಲಾನ್ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
(Development) ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಜಿ.ಪಿ., ಇಂಜಿನಿಯರ್
+91 70190 70400
#1066, 2ನ�ೇ ಮೇನ್, 1ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಓಂಕಾರ ಗಣಪತಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ
ಎದುರು, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಲ�ೇಔಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ-577004.
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ದೂಡಾದಿಂದ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ... : ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.12- ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ
ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ನೂರು ಕ�ೋ�ಟಿಯಷ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ�ೋ�ಟಿಯಷ್ಟು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹರಿಹರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ
ಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ 33ನ�ೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ಧೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ
ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ
ಉದ್ಯಾನವನದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೂಡಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ
ಮುಖಾಂತರವಲ್ಲದ�ೇ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶ�ೇಷ
ಅನುದಾನ, 15 ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ
ಅನುದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ದಾವಣಗೆರೆಯನ್ನು ಸುಂದರ
ನಗರವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಂದಿರುವ
ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡರೆ
ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತರುವುದಕ್ಕೆ
ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ಸುರ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೂಡಾದಿಂದ
ಹಲವಾರು ಜನಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು
ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾಗರಿಕರ ಆಶ�ೋ�ತ್ತರಗಳಿಗೆ
ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ
ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರಿತು ಕೆಲಸ

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ
ಎಸ್.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ನನ್ನ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 108 ಉದ್ಯಾನವನಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದ್ದರ
ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಜನತೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತ
ನೀರಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು
ಮಾಡಿದರೂ
ಮತ್ತಷ್ಟು
ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಕೆಲಸ
ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ
ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಉಳಿದಿರುವ
ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ
ಮಾಜಿ ಸಚ�ೇತಕ ಎ.ಹೆಚ್.ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವೀರ�ೇಶ್, 33ನ�ೇ ವಾರ್ಡಿನ
ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ
ಸದಸ್ಯ
ಕೆ.ಎಂ.ವೀರ�ೇಶ್
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ್,
ದೂಡಾ
ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾತಿ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ,
ಮಾರುತಿರಾವ್ ಘಾಟ್ಗೆ, ಗೌರಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್, ಬಿಜೆಪಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್,
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್,
ಪಾಲಿಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸದಸ್ಯ ದುರ್ಗೇಶ್,
ರಾಜಶ�ೇಖರ್, ನಾಗಪ್ಪ, ಗುರುರಾಜ್ ಭಾಗವತ,
ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ್, ರವಿ ನಾಯ್ಕ್,
ಸಿದ್ದೇಶ್, ರ�ೇಖಾ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯ

ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಜೀವನ್ ಭೀಮಾನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಣ್ಣಿ ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ,
ಜಯನಗರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಹ�ೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ,
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ-ಮತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು, ಶಕ್ತಿ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ,
ರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10
ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ
ಸಮಾಧಿಗೆ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು
ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರಿಂದ ಗೌರವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ದಾ ವ ಣ ಗೆ ರೆ , ನ . 1 2 ಬೆಳಗಾವಿ ಮೊಕ್ಕಾಂನಲ್ಲಿರುವ
ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜನೀಯ ಶ್ರೀ
ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ
1108 ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಇಂದು ಕ್ರಾಂತಿವೀರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಸ�ೇನಾನಿ ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು
ಗಲ್ಲಿಗ�ೇರಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ
ಸ್ಥಳವಾದ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಗೌರವ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂದ�ೇಶ ರವಾನಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು,
ರಾಯಣ್ಣ ತನ್ನ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದವರು. ಕಿತ್ತೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅವನ ನಿರಂತರ ಪ್ರೀತಿ
ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಣಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯ ಸ�ೇವೆ, ಆದರ್ಶ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟ,
ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ನಾಡ ಪ್ರೇಮದಿಂದ `ಲೆಜೆಂಡರಿ ವಾರಿಯರ್' ಎಂದು
ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಂತಹ ದ�ೇಶಪ್ರೇಮಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ
ಉತ್ತಮವಾದ ವಿವರಣೆ ಇರಲಾರದು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಕುಖ್ಯಾತ ಆಡಳಿತದಿಂದ `ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್' ಅನು
ಸರಿಸಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದರ
ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಿ ನ�ೇಣಿಗೆ ಕ�ೊರಳ�ೊಡ್ಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ
ರಾಯಣ್ಣ, `ನನ್ನ ಕ�ೊನೆ ಆಸೆ ಏನೆಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ,
ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸು
ವದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟೀಷರನ್ನು ಹ�ೊಡೆದ�ೋ�ಡಿಸಲು ಮನೆಗ�ೊಬ್ಬ ರಾಯಣ್ಣ
ಹುಟ್ಟಲಿ.'ಎಂದು ಹ�ೇಳಿರುವುದು ರಾಯಣ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ
ದ�್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ರಾಯಣ್ಣನಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರು ಎಂದಿಗೂ
ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾದವರಲ್ಲ ಅವರು ರಾಷ್ಟದ ಆಸ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸದಾ
ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದವರು ಎಂದು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ
ಎ ಬ್ಲಾಕ್, 5ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಂಚಮುಖಿ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ವಾಸಿ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆಯ್ಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್
ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ಹೆಚ್. ಮಹ�ೇಶ್ರವರ ತಂದೆಯವರಾದ

ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಇವರು ದಿನಾಂಕ 12.11.2022ರ
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು
ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅವರಿಗೆ 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಮೂವರು ಪುತ್ರರು,
ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು
ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ
ಶ್ರೀಯುತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನಾಂಕ 13.11.2022ರ ಭಾನುವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಬೂದಾಳ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ದು:ಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ
9448442987, 7019232312

ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನಕ, ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಲಾ 25 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ : ಎಸ್ವಿಆರ್
ಜಗಳೂರು, ನ. 12- ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಮತ್ತು ಛಲವಾದಿ
ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಲಾ 25
ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.
ರಾಮಚಂದ್ರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛ�ೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಆಡಳಿತದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಹಾಗೂ ವೀರ
ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಜಯಂತ�್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಎರಡೂ ಸಮಾಜಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಫಲವಾಗಿ
ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಋಣ
ತೀರಿಸುವೆ ಎಂದ ಅವರು, ಛಲವಾದಿ ಸಮಾಜದ ನಿವ�ೇಶನ
ಖರೀದಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ಅನುದಾನವನ್ನು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ
ನೀಡಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 57 ಕೆರೆ
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಎರಡು
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುವುದು.
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ತರ ಕನಸಿನ ಬಹುಗ್ರಾಮ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ 436 ಕ�ೋ�ಟಿ ಅನುದಾನ
ಮಂಜೂರಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸುವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹನೀಯರು ಜನಿಸಿದ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅವರ

ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬ�ೇಕು. ಕನಕನ ಜ್ಞಾನ, ಓಬವ್ವನ
ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಇಂದಿನ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ತಿಮ್ಮರಾಜ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಣಿ, ಸಮಾಜ
ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ�ೇಷ
ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸ�ೊಕ್ಕೆ ನಾಗರಾಜ್
ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜ�ೇಶ್, ಪ.
ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,
ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಘಟಕದ ಕೆ.ಪಿ. ಪಾಲಯ್ಯ, ಕುರುಬ

ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಮಣ್ಣ, ಛಲವಾದಿ ಸಮಾಜದ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ , ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾ.
ಉದಯಶಂಕರ್ ಒಡೆಯರ್, ಭ�ೈರ�ೇಶ್, ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹ�ೇಶ್, ಸಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಬಿಸ್ತುವಳ್ಳಿ ಬಾಬು, ಬಿದರಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್,
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್, ತಾ.ಪಂ. ಇ.ಓ.
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹ�ೇಶ್ವರಪ್ಪ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾದ
ದ�ೇವರಾಜ್, ಸರ�ೋ�ಜಮ್ಮ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಲಲಿತಮ್ಮ
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಎರಡನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

£ÀªÀA§gï 16 2022 §ÄzsÀªÁgÀzÀAzÀÄ
ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಎಸ್. ಅಜ್ಜೇಒಡೆಯರ್ ಮಠ (ಹಿರ�ೇಮಠ)

ನಿವೃತ್ತ ರ�ೈಲ್ವೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಶ್ವಿನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಅ
 ಶ್ವಿನಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ�ೇಜು,

ನಿಧನ : 15-11-2020
ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ
ಹಾಗೂ ನೀವು ಹಾಕಿಕ�ೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ಹಿರ�ೇಮಠ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು

✦ ಡಾ|| ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಎನ್.ಹಿರ�ೇಮಠ ಮತ್ತು ಡಾ|| ಮುಕ್ತ ಎಂ.ಹೆಚ್.
✦ ಡಾ|| ಸಿದ್ದಲಿಂಗ�ೇಶ್ಎನ್. ಹಿರ�ೇಮಠ್ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತ, ಗುರುಶ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
✦ ಬಸವರಾಜ್ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ
✦ ವೀರ�ೇಶ್ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಮತ್ತು ಡಾ|| ಶೀಲಾ ವೀರ�ೇಶ್
✦ ಬಸವರಾಜ್ ಎನ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ
✦ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧು
✦ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ, ಬಿ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ (ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ)

ಮೊ. : 94498 23088, 9886 269062

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.) ಸಿರಿಗೆರೆ.

ಶ್ರೀ ಮಾಗ�ೋ�ಡ ಹಾಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ

ಶಾಲಾ ಸುವರ್ಣ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಮತ್ತು ನೂತನ ಶಾಲಾ
ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ
ದಿನಾಂಕ : 13.11.2022ನ�ೇ ಭಾನುವಾರ, ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ರಿಂದ
ಸ್ಥಳ : ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಜನನ :
24-01-1995

ಮರಣ :
22-11-2021

ಚಿ|| ರಾಕ�ೇಶ್ ಬಿ. ಹೆಚ್.

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ
ಚಿರಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವ,

ಅಜ್ಜಿ : ಎಸ್.ಜಿ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸಣ್ಣಗೌಡ್ರು ಮುದ�ೇಗೌಡಪ್ಪ ಶಾಮನೂರು
ತಂದೆ : ಬಿ. ಹನುಮೇಶ್ ತಾಯಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಹ�ೇಮಲತಾ
ತಂಗಿ : ಜೀವಿತಾ ಬಿ.ಹೆಚ್. ತಮ್ಮ : ಚಂದನ್ ಬಿ.ಹೆಚ್.
ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಅಕ್ಕಂದಿರು, ತಂಗಿಯಂದಿರು,
ಬೂದಿಹಾಳ್ ಮೂಲ�ೇರ್ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು - ಮಿತ್ರರು.
ಮೊಬ�ೈಲ್ : 94487-28793

ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ : ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮದುಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 1108 ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ತರಳಬಾಳು ಬೃಹನ್ಮಠ, ಸಿರಿಗೆರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಶ್ರೀ ಕುಂದೂರು ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನವರು, ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು : ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಲ�ೋ�ಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ, ಶಾಸಕರು, ಹರಿಹರ.
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಹರಿಹರ.
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಹರಿಹರ.
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ವೀರ�ೇಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಶ್ರೀ ಬೂದಾಳ್ ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ.
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹರಿಹರ.
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಜಿ. ನಾಗನಗೌಡರು, ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ.
ಉಪನ್ಯಾಸ : ಪ್ರೊ|| ಬಿ.ಎಂ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವವರು :

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
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