ಸಂಪಾದಕರು :
ವಿಕಾಸ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಮೆಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ
ಸ�ೋ�ಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14, 2022

ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಾವ�ೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಂಪುಟ : 49 ಸಂಚಿಕೆ : 181 ( 254736

91642 99999

RNI No: 27369/75

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿ
ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀ
ಮ ಲ�ೇ ಬೆ ನ್ನೂ ರು ,
ನ.13- ತಂದೆ-ತಾಯಿ
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ,
ಸಂಸ್ಕಾರದ
ಜ�ೊತೆಗೆ ದ�ೇಶ ಪ್ರೇಮ
ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದು ಸಿರಿಗೆರೆ
ತರಳಬಾಳು ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶ್ರೀ ಡಾ.
ಶಿವಮೂರ್ತಿ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದ ಸಿರಿಗೆರೆಯ
ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಮಾಗ�ೋ�ಡ

ಹಾಲಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ
ಸುವರ್ಣ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ
ಮತ್ತು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ
ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಸಮಾ
ರಂಭದ
ದಿವ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯ
ವಹಿಸಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು
ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ
ಫ�ೇಲ್ ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ
ಮಾಡದೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ

ಐರಣಿ ಹ�ೊಳೆಮಠ
ಸರ್ವಧರ್ಮದವರ ಮಠ

ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ದ�ೇಶದ
ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದವರು
ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ�ೈನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ�ೈನಿಕ
ಕರ್ನಲ್ ಎಂ.ಬಿ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
ಅವರಿಂದಾಗಿ ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಕ�ೊಡ
ಗಿನ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅವರ ನಂತರ
ವೀರಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಈ
ಊರಿನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ನಲ್ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
ಅವರು ಎಂಬುದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

KA/SK/CTA-275/2021-2023. O/P @ B.V. Nagar P.O.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಮುಡಿಗ�ೇರಿದ
ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟ
ಮೆಲ�್ಬೋರ್ನ್,
ನ.13ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ
ಫ�ೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ
ಗೆಲುವು
ದಾಖಲಿಸಿರುವ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟ
ಮುಡಿಗ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ವೆಸ್ಟ್ಇ
 ಂಡೀಸ್ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡನ�ೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ
ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಣಿಸಿದ್ದ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎನಿಸಿಕ�ೊಂಡಿತು.
ಮೆಲ�್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ�ೋ�ಚಕ ಫ�ೈನಲ್
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಡ್ಡಿದ 138 ರನ್ಗಳ (4ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

www.janathavani.com

ಪುಟ : 6 ರೂ : 5.00

janathavani@mac.com

ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದ ವಾರಸುದಾರರು
ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ
ಸಿರಿಗೆರೆ, ನ.13- ಇಲ್ಲಿನ ಗುರು
ಶಾಂತ�ೇಶ್ವರ ದಾಸ�ೋ�ಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ತರಳ
ಬಾಳು ಬೃಹನ್ಮಠ ಹಾಗೂ ತರಳಬಾಳು
ಕಲಾಸಂಘದಿಂದ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ - 2022ರ ಎರಡನ�ೇ
ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು
ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗಣಕಾಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ತಂತ್ರಾಂ
ಶದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು
ಮಾನವನಾಗು : ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಖ್ಯಾತಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ
ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗಾಭರಣ
ಮಾತನಾಡಿ,

ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಧರ್ಮ ಭೂಮಿ,
ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವಮಾನವ
ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಪರಂಪರೆಯಿಂದ
ಬೆಳೆದು
ಬಂದಿದೆ. ಪಂಪ, ಬಸವಣ್ಣ,
ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಮಾನವ
ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಪಡೆಯಲು ನಿನ್ನೆಗಳ ನೆನಪುಗಳು ಅವಶ್ಯ
ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ
ನಾಗಾಭರಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬದ
ಲಾಗುವ ಸಂದಿಗ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿನ

ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದ
ವಾರಸುದಾರರು
ಎಂದು
ನಾಗಾಭರಣ ಹ�ೇಳಿದರು. ಕನ್ನಡ
ಅನ್ನದ ಭಾಷೆಯಾಗುವ ಕಾಲ
ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ
ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಯಾಗಬಾರದು.
ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಡಿಜಿಟಲ್
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕನ್ನಡವು ಅನ್ನದ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

|| 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
ಹರಿಹರ, ನ.13- ಐರಾವತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐರಣಿ
ಶಾಸಕ
ಹ�ೊಳೆಮಠ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ, ದಾಸ�ೋ�ಹದ ಹಾಗೂ
ರಾಮಪ್ಪ ಪವಾಡ ಪುರುಷರ ಮಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.
ರಾಮಪ್ಪ ಹ�ೇಳಿದರು.
ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐರಾವತ ಐರಣಿ ಹ�ೊಳೆಮಠದ
ಶಾಖಾಮಠ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸದ್ಗುರು ಮುಪ್ಪಿನಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಅಮೃತ
ಶಿಲೆಯ ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಶ್ರೀಗಳ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ,
ಬಸವರಾಜ ದ�ೇಶಿಕ�ೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

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 ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಲುಪದವರು ಇದನ್ನೇ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಿ, ಚಿರಶಾಂತಿ ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
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ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ಇಂದು
ಸಚಿವೆ ಶ�ೋ�ಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ

ಐಸಿಎಆರ್-ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ಕ�ೇಂದ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ
ಗುರುಶಾಂತ�ೇಶ್ವರ ದಾಸ�ೋ�ಹ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ
ತರಳಬಾಳು ಅಮೃತ ರ�ೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ
ಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ
ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶ�ೋ�ಭಾ
ಕರದ್ಲಾಂಜೆ ಅವರಿಂದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು.
ಸಚಿವೆ ಶ�ೋ�ಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸದ
ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಸಚಿವ ಎ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಐಸಿ
ಎಆರ್- ಅಟಾರಿ ವಲಯ- 2 ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ವಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ರ
ಮಣಿಯನ್, ರಾಜ್ಯ ರ�ೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ,
ತರಳಬಾಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಪಿ. ಬಸವರಾಜ್,
ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಟಿ.ಎನ್. ದ�ೇವರಾಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬ�ೇತಿ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 25
ಜನರಿಗೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬ�ೇತಿ ಇಂದು - ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಿವರಕ್ಕೆ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
(ದೂ: 08192-233787) ವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವ ಘಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಹುಲಿಯಪ್ಪನವರ್ ಆಯ್ಕೆ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.13- ಹರಪನ
ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರ ಯುವ
ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಬಸವರಾಜ
ಹುಲಿಯಪ್ಪನವರ
ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
ಪಟ್ಟಣದ
ಕ�ೊಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕುರುಬ
ಸಮಾಜದ ಕಛ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ
ಹಿರಿಯ
ಮುಖಂಡರು,
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ
ಸಭೆಯನ್ನು
ಇಂದು
ನಡೆಸಿ
ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ
ಬಸವರಾಜ್ ಹುಲಿಯಪ್ಪನವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ
ಅರುಣ್ರವರನ್ನು
ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸ�ೇರಿ
ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವೆ

ಕ�ೊಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಎಸ್ಪಿ ಹರಿಬಾಬು

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಹುಲಿಯಪ್ಪನವರು
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ
ಹಾಲುಮತ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಘಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುವೆ. ಸಮಾಜದ ದ�ೊಡ್ಡ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಸಿಕ್ಕಿದೆ,
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ
ಅಂಕುಡ�ೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರುವ

ಉನ್ನತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ.
ಸಮಾಜದ
ಏಳಿಗೆ
ಗಾಗಿ
ಸದಾಕಾಲವೂ ಶ್ರಮಿಸುವೆ ಎಂದು
ಅವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ
ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಗ�ೋ�ಣಿಬಸಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ, ಮಾಜಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುರುಗಪ್ಪ ವ�ೈ.ಕೆ.ಬಿ,
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಂಬಣ್ಣ ಸಾಬಳ್ಳಿ, ವಸಂತಪ್ಪ
ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಶುರಾಮ್
ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರಾದ ಮದ್ದಾನಪ್ಪ,
ಮರಿಗ�ೋ�ಣೆಪ್ಪ, ಭರತ್ ಬೂದಿ, ಕಂಡ್ಯಪ್ಪ,
ಅಜಯ್, ಗ�ೋ�ಣಿ, ಅಭಿ, ರಮೇಶ್, ಹುಚ್ಚಣ್ಣ,
ಶಂಭು, ಅಕ್ಷಯ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ
ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕ�ೊಟ್ಟೂರು, ನ.13 - ಹಿಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಒತ್ತಡ
ರಹಿತವಾಗಿ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹರಿ ಬಾಬು
ಎಲ್. ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ�ೊಟ್ಟೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮನ್ನು
ಭ�ೇಟಯಾದ ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದಿನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕ�ೋ�ರಿದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ  ಸಿಪಿಐ ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರ್ ಕೆಂಚಾರೆಡ್ಡಿ, ಪಿಎಸ್ಐ
ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಶಿಸ್ತು, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ ಶಾಸಕ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಹ�ೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡನೆ
(6ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ತಾನು ಓದಿದ ಶಾಲೆಕಾಲ�ೇಜು, ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಾಗ
ಮಾತ್ರ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಬಾಪೂಜಿ
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಕಿರುವಾಡಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ
ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬ�ೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ
ಮನಸ್ಸು
ಕಲುಷಿತಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಇಂತಹ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಇದೆ ಎಂದರು.
ಕ�ೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರದಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ.
ಪೋಷಕರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಗಾ
ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳು
ಚನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ 1988 ರಿಂದ 2001 ರವರೆಗೆ
ಬಾಪೂಜಿ ಹ�ೈಸ್ಕೂಲ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಕರ್ವವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ
ಗುರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು
ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಇದರ�ೊಟ್ಟಿಗೆ
ಸ್ಮರಣ
ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹ�ೊಂದಿದ ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ.
ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಕಿರುವಾಡಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಕೆ. ಇಮಾಂ,
ಹೆಚ್.ಕೆ. ಲಿಂಗರಾಜ್, ನಿರ್ಮಲ, ಪರಿಮಳ,
ಸುನಂದಾದ�ೇವಿ, ಬಿ.ಆರ್. ಪದ್ಮಾ, ನಾಗರತ್ನ,
ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿ, ಸುವರ್ಣಮ್ಮ, ಉಮಾದ�ೇವಿ,
ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಡಿ.ವಿ. ಬಡಿಗ�ೇರ, ಮಹಾಂತ�ೇಶ್,
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪದ್ಮನಾಭ ಮತ್ತಿತರರನ್ನು
ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ
ಬಿಇಎ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು........
ಎನ್ನುವಂತೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ, ತಮ್ಮ
ಗೆಳಯ
ೆ -ಗೆಳತಿೆ ಯರನ್ನು
ನೆನಪಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ಮಾತನಾಡುವುದು, ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ.
ಬಾಪೂಜಿ
ಹ�ೈಸ್ಕೂಲ್
ಹಿರಿಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ
ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು
ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿತ್ತು.
1988 ರಿಂದ 2001 ರವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು
13 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರ
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ�ೇರಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಗಳನ್ನು
ಮೆಲುಕು
ಹಾಕುತ್ತಾ.
ಸ್ನೇಹಿತರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ
ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಲು ಕಾರಣರಾದ 35
ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹ�ೊದಿಸಿ, ಪ�ೇಟ
ತ�ೊಡಿಸಿ, ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದ್ದು
ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೀಯ.
ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ
ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದರು.
ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲೆಂದು

ಕಕ್ಕರಗ�ೊಳ್ಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಕ್ಕರಗ�ೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಕ್ಕರಗ�ೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂರು ಕ�ೊಠಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಕ�ೊಠಡಿಗಳ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಕ�ೋ�ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 200.00 ಕಕ್ಷಗಳ
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ
ಕಕ್ಕರಗ�ೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಭೂಮಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ನೆರವ�ೇರಿಸುವರು.
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯಮ್ಮ
ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನವೀನ್, ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್
ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ, ಕೆ.ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಸಿ., ಕೆ.ಜಿ. ಬಸವನಗೌಡ್ರು, ಕಾಡಜ್ಜಿ
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ, ಹಂಪನೂರು ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಕೆ.ವಿ. ಜಯದ�ೇವಪ್ಪ, ಎಂ.ಬಿ.
ನಾಗರಾಜ್, ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಡಾ. ಎ. ಚನ್ನಪ್ಪ, ಹೆಚ್. ಟಾಟಾಶಿವನ್, ಜಿ.ಆರ್.
ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ, ಗಣ�ೇಶಬಾಬು ಕೆ., ರವಿ ಎಸ್.ಓ. ಎನ್.ಜೆ. ಆನಂದ ಆಗಮಿಸುವರು.

ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಚದುರಂಗ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 12- ನ್ಯೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೆಸ್ ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್
ವತಿಯಿಂದ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 19ಮತ್ತು 20ರಂದು ನಗರದ ಲಯನ್ಸ್
ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಚದುರಂಗ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು
ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 14 ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಿಗಳು
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಸರು ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಲು ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 17 ಕ�ೊನೆಯ
ದಿನವಾಗಿದೆ. ವಿವರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಮೊ: 9880903417, 8880324455
|| ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು
ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಂ ಕ�ೊಟ್ರಮ್ಮ
ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.
ದಿ : 3.11.2022ನ�ೇ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
1.30ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಪತಿಯವರಾದ

ಮನತುಂಬಿ ಹರಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ಶಾಲೆಯ
ಬ�ೋ�ಧಕ�ೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮರೆಯದ�ೇ
ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶ�ೇಷ
ಎನಿಸಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಎಸ್.ಟಿ.
ವೀರ�ೇಶ್ ಅವರು, ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟ, ಒತ್ತಡದ
ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆನಂದದ ಕ್ಷಣ,
ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ
ಎಂದರು.
ಬಾಪೂಜಿ ಹ�ೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸ�ೇರಿಸಿರುವುದ�ೇ
ಅದ್ಭುತ. ಇಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ
ಹುರುಪು, ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಾಲ್ಯ
ಸ್ನೇಹಿತರ�ೊಂದಿಗೆ
ತಮ್ಮ
ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪಾಠ
ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು
ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ
ಸೌಭಾಗ್ಯವ�ೇ ಸರಿ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದರು.
ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ಡಿ.ಎಸ್. ಹ�ೇಮಂತ್,
ಸಂಜಯ್ ರ�ೇವಣಕರ್, ಹ�ೊನ್ನೂರು ಗಿರೀಶ್,
ಎಂ.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ದೀಪಕ್ ಜ�ೈನ್, ಹರೀಶ್,
ಮಾಲಾ, ಕಿಶ�ೋ�ರ್, ವಿಜಯಾ, ಶುಭಾ ಮತ್ತಿತ
ರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು.

ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಯಾರಕರ
ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮನವಿ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.13- ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಯಾರಕರಿಗಾಗಿ ನಗರ
ಸಮೀಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಷದ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ನಗರದಲ್ಲಿ 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿಗಳಿವೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 250-300 ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆ ಇದ್ದು,
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ,
ಉಳಿದ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ
ಇಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ನಗರದಿಂದ 10-12ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದರು.
ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಯಾರಿಕೆ
ಮಾಡುವವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದ�ೇ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ
ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಸದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ
ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಕ�ೊಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲ, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹ�ೇಗೆ ಎಂಬ
ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೇ ಭ�ೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ
ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಹೆಚ್.ಡಿ.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಕ್ಕಿ
ಭಟ್ಟಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹ�ೇಳಿತ್ತು.
ಕ�ೊನೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ
ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮಂಡಕ್ಕಿ ತಯಾರಕರಾದ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ಅಬ್ದುಲ್
ಸತ್ತಾರ್ ಸಾಬ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್, ಅಬ್ದುಲ್
ಗಫಾರ್ಸಾಬ್ ಹಾಗು ಇತರರು ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ರ�ೊಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ
ನಿಧನ

ಮೃತರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಂ. ಕ�ೊಟ್ರಮ್ಮ
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಮಠದ ವಂಶಸ್ಥರು,
ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು :

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪದ�ೇ ಇರುವವರು ಇದನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಲು ಕ�ೋ�ರಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಬಸವರಾಜಪ�ೇಟೆ ವಾಸಿ
ಅಳೆಗಂಚಿಕೆರೆ ದ�ೇವರಾಜ್ ಇವರ ಪತ್ನಿ
ರ�ೊಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ (38) ಇವರು ದಿನಾಂಕ
13.11.2022ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
1ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು. ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ಓರ್ವ
ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು
ದಿನಾಂಕ 14.11.2022ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ
ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ನಿಟುವಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಶ್ರೀ ಶಿವಚಿದಂಬರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವು ವಿ. ಮೋಹನ್
ದೀಕ್ಷಿತರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಕ್ಕೆ ಕಾಕಡಾರತಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
6 ಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷ�ೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷ�ೇಕ, ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾ
ಪೂಜೆ, 8 ಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಲಾ ಹ�ೋ�ಮ, ರುದ್ರಸ್ವಾ
ಹಾಕಾರ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, 10 ಕ್ಕೆ ಪ್ರವಚನ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ ಶ್ರೀ

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ
`ಇವ ನಮ್ಮವ'
ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಟಿ.ಎಸ್. ಕೆಂಚ್ಚಪ್ಪ
ಪೂಜಾರ್ ನಿಧನ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ
ಗುಡ್ಡದಮೇಲಿನ ವಾಸಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಕೆಂಚಪ್ಪ
ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 13.11.2022ರ
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.10ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು.
ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ
ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನಾಂಕ 14.11.2022ರ
ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಮೃತರ ಸ್ವಗ್ರಾಮ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ಗ�ೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಹುಲಿಯಪ್ಪನವರ್
ಮಾತನಾಡಿ, ನ.1 ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಆಡಳಿತದಿಂದ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ಕನ್ನಡ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದನ್ನು
ಖಂಡಿಸಿದರು.
ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಮುತ್ತಿಗಿ ಜಂಬಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹನೀಯರ
ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ
ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಹ�ೋ�ಗಲಾಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಜನರು
ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲೆಂದ�ೇ ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ರಜಾ ದಿನ
ಘ�ೋ�ಷಿಸಿದೆ,
ಆದರೆ
ಮಹನೀಯರ
ಜಯಂತಿಗಿಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೆಲಸ ಶಾಸಕರದ್ದು
ಏನಿತ್ತು ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನಿಟುವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಶಿವಚಿದಂಬರ ಜಯಂತ�್ಯೋತ್ಸವ

ನಾಮತಿ, ನ.13- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ
ನಗರ�ೋ�ತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಮತಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ
ರೂ. 2.61 ಕ�ೋ�ಟಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ಶಾಸಕ ಎಂ.ಪಿ.ರ�ೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಭಾನುವಾರ
ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಮತಿ
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ
ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ,
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಎಂದು ರ�ೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ

(ಲಿಂ. ವ�ೇ|| ಬಿ.ಎಂ. ಬಸವಯ್ಯನವರ ಪುತ್ರ)
ಇವರು ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ
ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ

ದಿನಾಂಕ 15.11.2022ನ�ೇ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ
ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಪ�ೇಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದ�ೇವಿ ಸಮುದಾಯ
ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ,
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ
ಮಾಡದ�ೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವ�ೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು
ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ನಂತರ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ
ಮಹನೀಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದು
ಮಹನೀಯರಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಅಗೌರವವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ, ಒನಕೆ
ಓಬವ್ವ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಒನಕೆ ಓಬಯ್ಯ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ ಇವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಮಹನೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು

ಶಿವಚಿದಂಬರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ 11.15 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ
ಶಿವಚಿದಂಬರ�ೇಶ್ವರರ ತ�ೊಟ್ಟಿಲ�ೋ�ತ್ಸವ, ವ�ೈದಿಕ ವೃಂದ ಪೂಜೆ,
ಜನ್ಮಾರತಿ, ಸುಹಾಸಿನಿಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಜನೆ, ವ�ೇದ ಘ�ೋ�ಷಣೆ
ಯೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಕ್ಕೆ ಮಹಾ ನ�ೈವ�ೇದ್ಯ,
ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ
ಭಜನೆ ನಂತರ ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಮತಿ : 2.61 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರ�ೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಚಾಲನೆ

ವ�ೇ|| ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.
ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ

ಗುರು-ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾರಾಧನೆಯನ್ನು

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.13- ಕನಕ ದಾಸರ ಹಾಗೂ
ಒನಕೆ
ಓಬವ್ವರ
ಜಯಂತ�್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ
ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಎಂಬ ಶಾಸಕ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹ�ೇಳಿಕೆ
ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ�ೋ�ಣಿಬಸಪ್ಪ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು,
ಈ ರೀತಿ ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಶಾಸಕರು ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ
ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತಾವು ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ
ತ�ೋ�ರದ�ೇ, ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ವ�ೇದಿಕೆಯಿಂದ
ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯಾ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಮಾಡುವವರೆಗಾದರೂ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾವಧಾನ ಇಲ್ಲದವರು, ಕ�ೇವಲ
ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಯೋಜಕ
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಬಸವರಾಜ್
ಮಾತನಾಡಿ,

ಅಮೃತ ನಗರ�ೋ�ತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ
ಒಟ್ಟು 6 ಕ�ೋ�ಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಶಾಸಕರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.
ಕೆ.ಕ�ೊಟ್ರೇಶಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ದ�ೇವರಾಜನಾಯ್ಕ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ದಾವಣಗೆರೆ
ಎ.ಜಿ.ಪಂಚಪ್ಪ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಟಿ.ಎಂ.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಆಂಜನ�ೇ
ಯಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಆರ್ಚಕ ಜಯಲಿಂಗ
ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 13- ನಗರದ
ಚಿಂದ�ೋ�ಡಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 15
ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಕ್ಕೆ `ಇವ ನಮ್ಮವ'
ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಂಗ ಅನಿಕ�ೇತನ
ದಾವಣಗೆರೆ ತಂಡದ ಶಶಿಧರ ಬಿ.ದುರ್ಗ, ಪ್ರತಿಭಾ
ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ, ಸಿ.ಉಮಚಗಿ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ , ಡಾ.
ಸೀಮಾ, ರಾಜ�ೇಶ್ವರಿ, ಸುಧಾ ಹೆಚ್.ಎನ್.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆಯರ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ಪಂದ್ಯಾವಳಿ
ಬಾಪೂಜಿ ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಅಂತರ ಕಾಲ�ೇಜು ಪುರುಷ,
ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಡ್ನಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30
ಕ್ಕೆ
ನ�ೇತಾಜಿ
ಒಳಾಂಗಣ
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವುದು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಪ್ರೊ.
ಸಿ.ಹೆಚ್.
ಮುರುಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.
ಡಾ.
ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾ. ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ್, ಪ್ರೊ.
ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ ಕೆ., ಸಂಜೀವ್, ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಕರುಣಾಕರ್,
ಹೆಚ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಆಗಮಿಸುವರು.
ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾರ�ೋ�ಪ ಸಮಾರಂಭ
ನಡೆಯುವುದು. ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಹುಮಾನ
ವಿತರಿಸುವರು. ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ, ಡಾ.
ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಕೆ.ಎಂ. ಆಗಮಿಸುವರು.
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾಸಂಘ
ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಸಂಚಾರದ
ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ದರ್ಶನ
ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ
ನಾಟಕದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ
ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ತೆರವು

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.13- ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಎಸ್.
ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಜ್ವಾಲಾ
ಮಾಲಿನಿ ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಸು
ಪಾಸಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆರವು
ಗ�ೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಗಳು
ಸರಾಗವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಬರಲು ಸಾಕಷ್ಟು
ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಜ್ವಾಲಾ ಮಾಲಿನಿ ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಲೀಜ್
ಕರಾರು ಅವಧಿಯು 2020ಕ್ಕೆ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿತ್ತು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪೆಟ�್ರೋಲ್
ಬಂಕ್
ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಆದ�ೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕ�ೋ�ರಿ
ಜ್ವಾಲಾ ಮಾಲಿನಿ ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿದ್ದರು.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೆಟ�್ರೋಲ್
ಬಂಕ್ ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಆದ�ೇಶ
ಹ�ೊರಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲಯ
ೆ ಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಿದರು.
ಪುರಸಭೆ ಹಿರಿಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಾಳ್
ಹೆಚ್.ಎಂ ಅಶ�ೋ�ಕ್ ಇತರರಿದ್ದರು.

3

ಸ�ೋ�ಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14, 2022

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬ�ೋ�ಧನೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ತ�ೊಲಗಲಿ, ಒಪಿಎಸ್ ಮರಳಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಸ್. ಗೀತಾ ಕಿವಿಮಾತು

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.13- ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯ
ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬ�ೋ�ಧಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ
ಆಸಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಯಟ್ನ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್. ಗೀತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಎಜು ಏಷ್ಯಾ ಎಂಎನ್ಎಸ್
ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಶಾಲಾ
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ
ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ
ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿ
ಒಕ್ಕೂಟದ
ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ 30ನ�ೇ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾವ�ೇಶ 2022,
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುತ�ೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಾ
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು
ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ�ೋ�ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹುತ�ೇಕ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಸಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ
ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ�ೇವಲ
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡದೆ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ
ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಅಡಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು
ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ
ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ
ಬೆಳೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಂತಹ ಅನ�ೇಕ

ದ�ೇವರ ಫೋಟ�ೋ�ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ
ಬಿಸಾಡದ�ೇ ಯುವ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್ಗೆ ನೀಡಿ

ಯುವ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್ಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಸೂಕ್ತ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡುವ
ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಯುವ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್ ಹ�ೊಂದಿದೆ
ಎಂದು ಯುವ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ವಾಹಕ ಗಜ�ೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಜಯದ�ೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ
ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಅವರು,
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು
ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗು

ತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ
ಬಿದ್ದ ದ�ೇವರ ಫೋಟ�ೋ�ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ ದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗರ,
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದ�ೇವರ
ಫೋಟ�ೋ�ಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ
ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ
ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು
ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುವ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್ ನೂರಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಯಾವುದ�ೇ ಹಣ
ಮಾಡುವ, ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವ
ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ನಮ್ಮ
ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದ�ೇ ರಾಜಕೀಯ
ಪಕ್ಷಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜಮುಖಿ
ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಎಂದರು.

ಹಳ�ೇ ಕುಂದುವಾಡದಲ್ಲಿನ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಕರಿಬಸವ�ೇಶ್ವರ
ಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ
ದೀಪೋತ್ಸವ ಇಂದು ನಡೆಯ
ಲಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಕರಿಬಸವ�ೇಶ್ವರ
ಸ್ವಾಮಿ
ಅಮೃತ
ಶಿಲಾ
ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಭಿ
ಷ�ೇಕ, ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ರಾಜಮಾತೆ
ಪಂಚಲ�ೋ�ಹ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷ�ೇಕ ಮತ್ತು
ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆ, ನಂತರ ಹ�ೋ�ಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ

ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪೂಜಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಣ್ಣನವರು
ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವರು.
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಎಸ್.ಎ.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್,
ಜಿ.ಎಂ.
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ,
ಜಯಮ್ಮ
ಗ�ೋ�ಪಿನಾಯ್ಕ, ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಸಿ.ಬಿ.
ರಿಷ್ಯಂತ್ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.13ದ�ೇವರ
ಫೋಟ�ೋ�ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಬದಲು

ಹಳ�ೇಕುಂದವಾಡದ ಕರಿಬಸವ�ೇಶ್ವರ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ

ಎಸ್ಸೆಸ್ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.13- ಎಸ್.ಎಸ್.
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ
ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರದರ್ಶನಾ ನಡಿಗೆಯ
ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವವು ಪ್ರಾರಂಭವಾ
ಯಿತು. ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾದ
ಆದಿತ್ಯ, ಸಂಯಮ, ಡಾ|| ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್,
ಡಾ|| ಚಂದನ ಒಲಂಪಿಕ್ ಟಾರ್ಚನ್ನು ಹಿಡಿದು
ಕ್ರೀಡಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆ

ನೀಡಿದರು. ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ||
ಬಿ.ಎಸ್
ಪ್ರಸಾದ್,
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ|| ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್,
ಅಜ್ಜಪ್ಪ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ||
ಶಶಿಕಲಾ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ|| ವಿಜಯಕುಮಾರ್
ಜತ್ತಿ, ಡಾ|| ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಜೆ.ಬಿ. ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ,
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು
ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡು
ತಾವು
ತಯಾರಿಸಿದ
ಮಾದರಿಗಳನ್ನು
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು
ಜಗತ್ತಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನ�ೋ�ವು ಪಡಬಾರದೆಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ಬಿ. ಅನುಸೂಯ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ
ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ.
ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
ಶಿಕ್ಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಅರಿವಿರಬ�ೇಕು ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಎಂ.ಆರ್. ಜಗದೀಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದ
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಗುರುಸಿದ್ಧಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್ ಸಿ
ಎಸ್ ಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಕೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್, ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ
ಶಿಕ್ಷಕ ಪುಷ್ಪ ಕುಮಾರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಂಗಡಿ
ಸಂಗಪ್ಪ ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ನಗರಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಒಪಿಎಸ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ, ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.13- ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ
ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಿ, ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ
ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ
ವತಿಯಿಂದ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಒಪಿಎಸ್ ಸಂಕಲ್ಪ
ಯಾತ್ರೆಯು ನಗರಕ್ಕಾಗಮಿಸಿತು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ
ಮೈದಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಎನ್ಪಿಎಸ್
ನೌಕರರ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ
ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಪುನಃ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ
ಮರಳಿ ಸಮಾರ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡಿತು.
ನಂತರ ನಡೆದ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರ�ೋ�ಪ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ
ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಶಾತಾರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ
ನಾನಾ
ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿರುವ
ಪದಾಕಾರಿಗಳು
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮರೆತು ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ
ಒಗ್ಗೂಡಬ�ೇಕು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವದ
ಹಂಗು ತ�ೊರೆದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣ
ಕಾಪಾಡುವುದು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿ ದ�ೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದ್ದೇವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜಸ್ತಾನ, ಛತ್ತಿಸಗಡ, ಪಂಜಾಬ್
ರಾಜ್ಯಗಳ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಎನ್ಪಿಎಸ್
ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಿ, ಒಪಿಎಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ
ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗ�ೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ,
2006ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ
ನೌಕರರಾಗಿ ಸ�ೇವೆಗೆ ಸ�ೇರಿದವರು ಎನ್ಪಿಎಸ್
ನೌಕರರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಈ ಹ�ೊಸ ಪಿಂಚಣಿ

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಬಂದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ
ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ವ�ೇಳೆ ಅವರ
ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಾಗ�ೋ�ಡ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ಅವರ
ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ�ೋ�ಜಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ
ಮಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೆ ಹ�ೇಗೆ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕ�ೇಳಿದಾಗ ಅವರು ರಸ್ತೆ
ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ
ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೆ
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಮನ�ೋ�ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಾ
ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು ದ�ೇಶ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಡಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮಾಗ�ೋ�ಡ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ಅವರ
ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಶಾಲೆ ಯಶಸ್ವೀ
50 ವರ್ಷ ಪೂರ�ೈಸಿದೆ. ಇದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ
ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಠದಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಗ�ೋ�ಡ ಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ
ರಾಜ�ೇಂದ್ರ, ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ
ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದಿರುವ ಹಳ�ೇ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ
ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ�ೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ದಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಓದಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ
ಅವರಿಂದಲೂ ನೆರವು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿ,
ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ�ೇಜನ್ನು
ಎಂದ�ೋ� ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಗಳು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇಂದು ಉತ್ತಮ
ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳಂತೆ ಈಗಿನ ಶ್ರೀಗಳೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ,
ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ
ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಂಡಿದೆ. ಈಗಿನ ಶ್ರೀಗಳೂ ಕೂಡಾ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ
ಹ�ೊಂದಿರುವ ಕಳಕಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು
ತುಂಬಿಸುವ
ಮಹತ್ವದ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗವಾಡಿ ವೀರ�ೇಶ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ
ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ
ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನುಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಕುಂದೂರು
ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎಂ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನರಾದ ಎನ್.ಜಿ. ನಾಗನಗೌಡ್ರು,
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೂದಾಳ್ ಶ�ೇಖರಪ್ಪ,
ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾಗ�ೋ�ಡ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ,
ಹರಿಹರ ತಾ. ಸಾಧು ವೀರಶ�ೈವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಮರಾವತಿ ಮಹಾದ�ೇವಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ನಿಟ್ಟೂರಿನ ಇಟಗಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಹಲಸಬಾಳು ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗೆರೆ ರಾಜಣ್ಣ,
ಯಲವಟ್ಟಿಯ ಜಿ. ಆಂಜನ�ೇಯ, ಡಿ.ಹೆಚ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ,
ಹನಗವಾಡಿಯ ಬಣಕಾರ್ಪ್ರಸನ್ನ, ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ರುದ್ರೇಶ್,
ಉದ್ಯಮಿ ಬಸವನಾಳ್ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮಾಗ�ೋ�ಡ
ಬಸಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರರಾದ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ�ೇಂದ್ರ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವಿಕುಮಾರ್,
ದರ್ಶನ್, ತರಗಾರ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಶಾಲಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರ�ೈಸ್
ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕ ಮಾಗ�ೋ�ಡ ಓಂಕಾರಪ್ಪ
ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಗತಿಪರ ರ�ೈತ ಕುಂದೂರು ಮಂಜಪ್ಪ ಶಾಲಾ ವರದಿ
ಓದಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ನಾಗರಾಜ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಡ�ೇಮನಿ ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ ವಂದಿಸಿದರು.

ಯೋಜನೆಯು ನೌಕರರ ಪಾಲಿಗೆ ಮರಣ ಶಾಸನ
ವಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ಕೆ
ಯಾಗುವ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಸಂಸದರಿಗೆ ಹಾಗೂ
ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾ
ಧೀಶರುಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ
ಜೀವಿತಾವಯ 30ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ನಮಗ�ೇಕೆ
ಪಿಂಚಣಿ ಇಲ್ಲ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ನುಗ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ
ಒಂದು ದ�ೇಶ-ಒಂದು ತೆರಿಗೆ, ಒಂದು ದ�ೇಶಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು
ದ�ೇಶ-ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಏಕೆ
ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಂಚಣಿ ಕ�ೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ,
ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದರು.
ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ಮುಳ್ಳೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು

ಹ�ೊಳೆಮಠ ಸರ್ವಧರ್ಮದವರ ಮಠ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ
ತುಲಾಭಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ಶ್ರೀಮಠದ 5 ಶಾಖಾಮಠಗಳಿದ್ದು
ಇಂದು 6 ನ�ೇ ಶಾಖಾಮಠ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿ
ರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಜಾತಿಯವರು ತಮ್ಮದ�ೇ ಜಾತಿ ಮಠಗಳ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐರಣಿ
ಮಠವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ಕಾಣುವ ಪರಂಪರೆಯುಳ್ಳ ಮಠವಾಗಿರುವುದು
ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್. ಎಸ್ ಶಿವಶಂಕರ್
ಮಾತನಾಡಿ,
ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ
ಇರುವ
ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಠಗಳ ಸಾಧನೆ
ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ದಂಡನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಐರಣಿ ಹ�ೊಳೆ ಮಠವು ಸಹ
ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷರ
ಮಠದ ಸಾಲಿಗೆ ಸ�ೇರಿ ಇಂದಿಗೂ ಅದ�ೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ಹ�ೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
ಮಾತನಾಡಿ, ಐರಣಿ ಮಠವು ಯಾವುದ�ೇ ಮತ,
ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಭ�ೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ

ಒಂದ�ೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನ�ೋ�ಡುವ ಉತ್ತಮ
ಮಠವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಬಿ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ
ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರನ್ನು
ತುಚ್ಚವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು
ಅಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಪರಂಪರೆಯುಳ್ಳ ಮಠ ಐರಣಿ
ಮಠ ಎಂದರು.
ಶಾಸಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್,
ಭಾಜಪ ಯುವ ಮು ಖಂಡ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್
ಪೂಜಾರ್, ವೀರಶ�ೈವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ
ಟಿ.ಜೆ.ಮುರುಗ�ೇಶ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶಂಕರ್
ಖಟಾವಕರ್, ಪಿ.ಎನ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಎನ್.
ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಪೋವನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮೆಹರ್ವಾಡೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ
ಬಿ. ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಸಿ.
ಎನ್. ಹುಲಿಗ�ೇಶ್, ಎಚ್.ನಾಗಭೂಷಣ,
ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಜಾತ ರ�ೇವಣ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜ್
ಮೆಹರ್ವಾಡೆ, ಸುರ�ೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಬುಜಾ.ಪಿ
ರಾಜ�ೋ�ಳ್ಳಿ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು,
ನ. 13 - ನ್ಯಾಯಾಲ
ಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಕಾನೂನು ಸ�ೇವಾ
ಸಮೀತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು
ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆ, ನಗರಸಭೆ,
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ವಕೀಲರ ಸಂಘ
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ 75ನ�ೇ ಆಜಾದಿಕಾ
ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಸಮಾರ�ೋ�ಪ
ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ವ�ೈ.
ಎಲ್. ಲಾಡಖಾನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ನಿವ�ೇದಿತಾ
ಮುನವಳ್ಳಿಮಠ, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಚ್.

ಪಾಟೀಲ, ಕಾನೂನು ಸ�ೇವಾ ಸಮೀತಿ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಬಿ. ಚಿನ್ನಪ್ಪನವರ,
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ,
ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ಕೆ.ಎಸ್. ಎಳೆಹ�ೊಳಿ,
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿನಾಯಕ,
ರಕ್ತನಿಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಜಾದಿ
ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಸಮಾರ�ೋ�ಪ

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು ವರ್ತಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ. 13 - ಇಲ್ಲಿನ
ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ
ಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 16 ರಂದು ಬುಧವಾರ
ನಡೆಯುವ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವ ಉಪ್ಪಿನ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಾಳ�ೋ�ದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡಶಿವಣ್ಣನವರ
ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವರು.
ಗದಿಗೆಪ್ಪಗೌಡ ಹ�ೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ,

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದ ವಾರಸುದಾರರು : ನಾಗಾಭರಣ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಭಾಷೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು
ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಮಾನವೀಯ ತತ್ವ
ರೂಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ಕನ್ನಡದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ
ಕನ್ನಡ ಕಾವಲುಗಾರರು ನೀವಾಗಬ�ೇಕು. ನಾಳೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
ಪಡೆಯಬ�ೇಕಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ
ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಧಾರವಾಡದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಸುರ�ೇಶ್
ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು, ದ.ರಾ.ಬ�ೇಂದ್ರೆಯವರ ಜೀವನ
ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಗತ್ತಿನ ಏಳಿಗೆ ಆಗಬ�ೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ
ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಡೀ ಶರೀರವ�ೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದ.ರಾ.ಬ�ೇಂದ್ರೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡದ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ರೂವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಗರ�ೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್

ಲಂಕ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಡಂಬನೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ,
ಕಾವ್ಯದ ಸ�ೊಬಗು, ಹಾಸ್ಯದ ಲಾಲಿತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ
ಪೂಜ್ಯರ `ಬಿಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ

ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರ ನ್ಯಾಯಯುತ
ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು ಯಾವ ನೌಕರರ ಸಂಘದವರು
ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ�ೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಪಿಎಸ್ ನೌಕರರು
ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರು ಎಂಬ ಮಲತಾಯಿ
ಧ�ೋ�ರಣೆ ಬ�ೇಡ. ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವ�ೇತನ
ಎಂಬಂತೆ ಸಮಾನ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದ
ಪದಾಕಾರಿಗಳಾದ
ನಾಗನಗೌಡ,
ಪಿ.ಟಿ.
ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಪದ್ಮಲತ, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಪ್ಪ,
ಜಗದೀಶ, ಜಿ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಆರ್.
ಮೋಹನ್, ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಜಿ.ಎನ್. ಮಂಜಪ್ಪ,
ಪುನೀತ್,
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,
ಎಚ್.ಜಿ.ಎಂ.
ಬಸವರಾಜ್, ಲ�ೇಪಾಕ್ಷಿ, ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ, ರಾಘವಶೆಟ್ಟಿ,
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಅಪಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ವ್ಯವಹಾರದ ಭಾಷೆ
ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡ ಕನಸು ಕಟ್ಟುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು,
ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಭಾಷೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಲಂಕ�ೇಶ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ
ಪುರವಂತಿಕೆ ಕಲಾವಿದ ಮಹ�ೇಶ್ವರಗೌಡ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ
ಅವರನ್ನು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಸದಾವಣಗೆರೆಯ ಭರತಾಂಜಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನೃತ್ಯಾಂಜಲಿ
ಕಲಾ ನಿಕ�ೇತನ ಇವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
ನಡೆದವು.
ಎಸ್.ಆರ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಎಸ್.ಟಿ.ಉಮೇಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮಾಲತ�ೇಶ ಕರ್ಜಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಗುರು
ಪ್ರಕಾಶ ಜಂಬಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು,
ಪವಾಡಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಕಿಮಠ, ಹೂವನಗೌಡ ಸ�ೊರ
ಟೂರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಣಕಾರ, ಶಿವಾನಂದ
ಸುಣಗಾರ, ಮಾಲತ�ೇಶ ಕರೆಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರ,
ಯಮನಪ್ಪ ದ�ೊಡ್ಡಪ್ಪನವರ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ
ಕ�ೊಗಲೆ, ಶಿವರಾಜ ಬಾರಾಟಿಕ್ಕೆ, ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ
ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸಚಿನ್ ಲಿಂಗನಗೌಡ, ಶ್ರೇನಿಕ್ ಜ�ೈನ್
ಮತ್ತು ಕಿರಣಕುಮಾರ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮಾನ್ಯರ�ೇ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 7ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್,
2ನ�ೇ ಮೇನ್ವಾಸಿ ಹೆಚ್. ಪರುಶುರಾಮ ಬಿನ್ಲ�ೇಟ್ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ಆದ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಹ�ೊಂಡದ ಸರ್ಕಲ್ಹತ್ತಿರ ದಾವಲ್ಪ�ೇಟೆ
ಡ�ೋ�ರ್ ನಂ. 62/6ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ
ಬಿನ್ ಲ�ೇಟ್ ಕೆ. ಕಲೀಂಸಾಬ್ ಇವರಿಂದ ದಾವಣಗೆೆರೆ ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ
7ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ಸ�ೈಟುಗಳ ಪ�ೈಕಿ ಸ�ೈಟ್ ನಂ. 102, ಡ�ೋ�ರ್
ನಂ. 679/ಎ-102, ಅಳತೆ 20x30 ಅಡಿ ಇದ್ದು, ನಿವ�ೇಶನಕ್ಕೆ
ಚಕ್ಕುಬಂದಿ : ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸ�ೈಟ್ ನಂ. 98, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ : ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ :
ಮೋತಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸ�ೈಟ್ ನಂ. 103, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ : ಸ�ೈಟ್ ನಂ. 101,
ಈ ಮಧ್ಯದ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್. ಪರಶುರಾಮ ಬಿನ್ಲ�ೇಟ್
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸ�ೈಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ
ತಂಟೆ-ತಕಾರರು ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಹೆಚ್. ಪರಶುರಾಮ
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ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ
ಕ

ರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ
ಗಳನ್ನು ಗತಿಸಿದರೆ, ಏಕೀಕರಣ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ
ಆಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ
ಈಗಾಗಲ�ೇ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ
ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದ�ೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅದು
ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂದು ಈಗಾ
ಗಲ�ೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಾಡಿ ಹ�ೊಗಳುವಾಗ,
ಬರುವ 2024 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೇಗೆ
ಮತಗಳನ್ನು ದ�ೋ�ಚಬ�ೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು
ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೇವೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ಭಟ್ಟಂಗಿತನಕ್ಕಿಳಿದು
ತನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಾನು ಚಪ್ಪರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವುದು
ನಮಗೆ ಗ�ೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ
ಕಳೆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡಾ
ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಾನು ಚಪ್ಪರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. 2023 ರ
ಚುನಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ
ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ (ಅದು ಐದು ವರ್ಷ
ಪೂರ�ೈಸುವಂತಿದ್ದರೆ) ಆಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ
ರುತ್ತದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ
ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಿರು
ತ್ತದೆ. ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು
ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿ
ಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಲ�ೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ತಮಾನ
ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ�ೋ�ಡ�ೋ�ಣ.
ಕೆಲವ�ೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್
ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ,
ಪ್ರಸ್ತುತ
ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ
ಅಸಮಾನತೆ,
ಸಮಾನತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಭಾಷಾ

ಅಸಮಾನತೆ, ಗಡಿಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ
ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದು,
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ
ಹ�ೊದ್ದು ಮಲಗುತ್ತವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕೂಗು,
ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮುಂದುವರಿದ�ೇ
ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆತ್ತು,
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತಗಳಾಗಿವೆ
ಎನ್ನುವುದನ್ನು
ಈಗಿನ
ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸರ್ಕಾರ
ಎರಡೂ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂ
ದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಬಕೀಟು ಸಂಘ
ಟನೆಗಳ ಕೂಗಾಟ, ಚೀರಾಟ, ಆರ್ಭಟ
ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿದು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವೂ ಮೊಣಕ�ೈಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಸವರಿ
ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ
ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ ಎಷ�್ಟೋ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳು,
ಬದುಕಿನ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮನೆಯ
ಕ�ೋ�ಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಹ�ೋ�ರಾಟ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಶುರುವಾದದ್ದು
ಮತ್ತು ಇದು ಕ�ೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
ಮೀಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ
ದ�ೊಡ್ಡ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು
ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ
ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ನೊಂದು
ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹ�ೈದರಾಬಾದ್
ನಿಜಾಮನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇತ್ತು.
ಅದು ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ. 1953
ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕರ ಪ್ರದ�ೇಶ

ತ�ೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪೀಡೆ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು
ಚನ್ನಗಿರಿ, ನ.13- ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ
ಬೆಳೆಯಾದ ತ�ೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕಾಯಿ ಕೆವಿಕೆ ಬ�ೇಸಾಯ ತಜ್ಞ
ಕ�ೊರಕದ ಕೀಟದ ಹತ�ೋ�ಟಿಗೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ.ಓ.
ಸಮಗ್ರ ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮ
ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಐಸಿಎಆರ್ ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಟಿ.ಎನ್.
ದ�ೇವರಾಜ್ ಹಾಗು ಬ�ೇಸಾಯ ತಜ್ಞ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ�ೊಡ್ಡ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ +
ತ�ೊಗರಿಯ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತ�ೊಗರಿ ಬೆಳೆಯು ಹೂ ಆಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕ�ೊರಕದ ಕೀಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 4ರಂತೆ
ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬ�ೇಕು. ಕೀಟ ಬಾಧೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಮೆಕ್ಟಿನ್
ಬೆಂಜ�ೋ�ಟ್0.4 ಎಂಎಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಣೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಬ�ೇಸಾಯ ತಜ್ಞ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶ�ೇ. 50 ಹೂ ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ , ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ
ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಚ�ೋ�ದಕ 0.4 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ
ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡನ�ೇ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು
ಹದಿನ�ೈದು ದಿವಸಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸಣ್ಣಗೌಡ್ರು
ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ವಿಸ್ತರಣಾ ತಜ್ಞ ರಘುರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರ�ೈತ ಬಾಂಧವರು
ಬೀಜ�ೋ�ತ್ಪಾದನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ (KHB)
40x60 ಪೂರ್ವ, 50x80 ವೆಸ್ಟ್,
30x40 ಉತ್ತರ, 30x50 ಪೂರ್ವ,
50x80 ಪೂರ್ವ, 40x60 ವೆಸ್ಟ್,
20X30 ಪೂರ್ವ, 20x30 ಉತ್ತರ.
ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ (ಏಜೆಂಟ್)

ಜೆ.ಹೆಚ್ಪಟ�ೇಲ್
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಹೆಚ್ಬಿ ಯಲ್ಲಿ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
1953 ರಲ್ಲಿ ಅದರಗುಂಚಿ ಶಂಕರಗೌಡರ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡ
ಹ�ೋ�ರಾಟ
ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅದ�ೇ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧಿವ�ೇಶನ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಏಕೀಕರಣ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರು ಅಧಿವ�ೇಶನ
ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಂದಲೆ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಚಳುವಳಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ
ರೂಪ ತಳೆದು ಕೆಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗು
ತ್ತದೆ. ಆಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ
ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮನವರಿಕೆಯಾ
ಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಹ�ೋ�ರಾ
ಟವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕ�ೊನೆಗೆ 1956 ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ
ಏಕೀಕೃತ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಘ�ೋ�ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಂಬೆ
ಕರ್ನಾಟಕ, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ,
ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರೂ ಭಾಗಗಳು ಒಂದಾಗಿ
ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಿದೆ,
ಅದರ ಸುತ್ತ ಬದುಕುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶದ ಕ�ೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿ
ದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯದು?
ಈ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ
ಯುರ�ೇನಿಯಂ
ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾರು
ದ�ೋ�ಚುತಿದ್ದಾರೆ? ಅದರ ಸುತ್ತ ಬದುಕುವ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ
ಹಣ ಸಂಸದರಿಗೆ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ
ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.13- ಸ�ೋ�ಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರಾಗಿರುವ
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ
ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು
ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವಿಲ್ಲದ ಭ್ರಷ್ಟಾ
ಚಾರದ
ಆರ�ೋ�ಪ
ಮಾಡು
ತ್ತಿರು
ವುದು
ಅವರಿಗೆ
ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿಕ�ೊಂ
ಡಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ�ೋ�ಷಿತ
ವರ್ಗಗಳ ಮುಖಂಡ ಬಾಡದ
ಆನಂದರಾಜು ಅವರು
ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರ�ೋ�ಪ
ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ
ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಬ�ೇಕು.
ಆದರೆ ಸ�ೋ�ಲಿನಿಂದ
ಹತಾಶೆಗ�ೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಮುಖಂಡರು ಸಂಸದರ
ಮೇಲೆ ಆರ�ೋ�ಪ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಭೆ
ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ
ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು
ಆರ�ೋ�ಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ಫಲಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಡದ
ಆನಂದರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

(ನ�ೇರವಾಗಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ)

ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಂಥಾ
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ? ದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಸಿಮೆಂಟ್ ನೀಡುವಂಥ ದ�ೊಡ್ಡ ಸಿಮೆಂಟ್
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವ
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ? ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯದ
ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
73 ನದಿಗಳು ಉಪನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು
ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಕೃಷ್ಣಾ
ನದಿಯ ಯೋಜನೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ
ಇರುವ ದ�ೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರನ್ನು
ತಲುಪಿದೆ. ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಯವನು
ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಸುಮಾರು
170 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ದೂರ ಕಾಲುವೆ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು
ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಾನೆ.
ಅದು
ಅವನಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಿಣುಕಾಡುತ್ತವೆ ಏಕೆ? ಈ
ಭಾಗದ ಜನ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ
ಹ�ೋ�ಗುವುದು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕ (ಇದನ್ನು
ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯು
ತ್ತಾರೆ) ಕಥೆಯೂ ಅದ�ೇ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಲೆನಾಡಾದರೆ,
ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವ ಬಹುತ�ೇಕ ಭಾಗ ಕರಾವಳಿ.
ಉಳಿದಂತೆ ಒಣ ಭೂಮಿ, ಮಳೆ ಆಶ್ರಯ
ದಿಂದಲ�ೇ ಜನ ಬದುಕಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಕರಾವಳಿ

ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳುವವನ�ೇ ಭೂಮಿಗೆ
ಒಡೆಯ ಎನ್ನುವ ಕಾನೂನು (ಬಿ.ವಿ.
ಕಕ್ಕಿಲಾಯ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಹ�ೋ�ರಾಟ
ದಿಂದ) ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಾಗದ ಶ�ೋ�ಷಿತ
ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಏಕೀಕರಣದ ನಂತರ ಕರಾವಳಿಯ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ
ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಎನ್ನುವುದು
ಅಲ್ಲಿನ
ಶ್ರೀಮಂತರ
ಪಾಲಾಯಿತು. ಈಗದು ಮತಾಂಧರ
ಬೀಡಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ರಕ್ತ ಹರಿದರ�ೇನ�ೇ ಅಲ್ಲಿನ
ಮತೀಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು
ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಏಕೀಕರಣ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಸ�ೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗದು
ಅಲ್ಲಿಯ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯರ ಕ�ೈಯ್ಯಲ್ಲಿಯೇ
ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಮಲೆನಾಡು ಇನ್ನರ್ಧ
ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಇರುವ ಧಾರವಾಡ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದರು,
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಂಡದ್ದು
ಕಡಿಮೆಯೇ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ, ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ,
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣವನ್ನು
ಮೇಲೆಯೇ
ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರ�ೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ
ದ�ೊಡ್ಡ ದ�ೊಡ್ಡ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ
ಪ್ರಮಾಣವೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.13- ಜಿಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾ.
ಪಂ. ಕಚ�ೇರಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ
ಕನಕದಾಸರ ಮತ್ತು ವೀರ ವನತೆ ಒನಕೆ ಒಬವ್ವ
ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಅವರು, ಕನಕದಾಸರು ಹಾಗೂ
ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು.
ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎನ್.
ನಾಗರಾಜ್, ಜಿ.ಪಿ.ಹನುಮಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಲಿಂಗರಾಜ್
ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ
ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸಲು
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರವು
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಸ�ೇರಿ 10
ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಆನಂದಪ್ಪ, ಮುಖಂಡ ಜಿ.ಎಂ.

ಆನಂದಪ್ಪ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.
ಎಂ.ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿ.ಎಂ.
ಹರೀಶ್, ಎನ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್, ಎಕ್ಕೆಗ�ೊಂದಿ ಚ�ೇತನ್,
ಜಿ.ಬ�ೇವಿನಹಳ್ಳಿಯ ಆನಂದ್ಗೌಡ, ಪಿಡಿಓ ಉಮೇಶ್,
ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಸಿಇಓ ಎನ್.ಎನ್.ತಳವಾರ್, ಗ್ರಾಮದ
ಸಿ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಸ್.ನಂದ್ಯಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಂ.ರಾಮಪ್ಪ,
ಮಾಕನೂರು ಶಿವು, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನೀತಾ
ನಾಗರಾಜ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಂಗಾಧರ ಚಾರಿ,
ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕುರುವ ಮಂಜುನಾಥ್,
ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಿಲ್ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಮೌನ�ೇಶ್,
ಬಿ.ದಾನಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ನೀರಗುಂಟೆ ರಂಗಪ್ಪ,
ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಮುತ್ತು ಬಸವರಾಜ್,
ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರೆಡ್ಡಿ, ವೀಣಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್,
ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗ�ೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ
ಕುಸುಮಾ ಎಣ್ಣೇರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಯಶ್ರೀ ವಂದಿಸಿದರು.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ,
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಆರು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ
ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ
ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. 1992ರಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಟ�್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು...':
ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಅಖ್ತರ್
ಅವರು ‘ಛಿದ್ರ ಹೃದಯ’ದ ಇಮೋಜಿಯನ್ನು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಖ್ತರ್ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್

E C / ಇ ಸಿ ಮತ್ತು
Khatha Extract
/ E-swathu

(ಕ�ೇವಲ (1/2%) ಅರ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮೀಷನ್ ನಮ್ಮದು )

99166 12110

99166 12110

96118 66449

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗಿವೆ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಸ�ೈಟ್, ಮನೆ, ಜಮೀನು
ಖರೀದಿಗೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ, ಸಿ.ಜಿ.ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಹಿಂಭಾಗ, ಪೆವಿಲಿಯನ್ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ : 98450-35710
94805-42277

Wanted

1.Delivery Boy 2.Medical
shop order Booking boys,
3.Maruthi Carry Driver With
Goods Driving Licence.
AK TRADERS Ashirwad
Bapuji Hospital Road P.J. Extension
Davangere 577004

ರಕ್ತದಾನ - ಶ್ರೇಷ್ಠದಾನ

Honda jazz 2016 Petrol
Hyundai 120 2018 top end,
Volkswagen Vento 2014 Highline
Maruti Baleno 2018 Top End
Daivik Iynahalli car Agent

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಸಂಗಮ್ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ
2 ಬೆಡ್ರೂಂ, 2 ಬಾತ್ರೂಂ
ಇರುವ ಮನೆಗಳು
ಬಾಡಿಗೆಗೆ /ಲೀಸ್ಗೆ ಇವೆ.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

99456 43223

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

98440-63409, 97315-63409

9638817967, 73380 43912

98443 04848, 96636 66870

(ಸ�ೈಟ್, ಮನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ.
ಜಮೀನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ
35 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ)

ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ

Wanted

HOUSE FOR RENT

89045 80032/4/7
98864 72213
76767 62216

ನ�ೋ�ಂದಣಿ, ನವೀಕರಣ,
ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತೇವೆ.
94838 62779

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ-2023ರ
ತರಬ�ೇತಿ

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಕಮ್
(Restaurant)
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ

Physics ಮತ್ತು Maths
ಅವಧಿ : 30 ದಿನಗಳು.
ಗುರುದತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ರಂಗಮಹಲ್, ಎವಿಕೆ ಕಾಲ�ೇಜ್ ರಸ್ತೆ,

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

ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ
ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ

ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ
ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಸ್.
ಆರ್. ಅಂಜನಪ್ಪ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ
ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ.ಗುರುದ�ೇವ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರೊ. ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ. ಭೀಮಣ್ಣ
ಸುಣಗಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಪ್ರೊ. ದಿನ�ೇಶ್
ವಂದಿಸಿದರು, ನದೀಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಡೆಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೊ.ಗಿರಿಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೊ.ತಿರುಮಲ,
ಪ್ರೊ.ನರ�ೇಶ್, ಪ್ರೊ.ಮನ�ೋ�ಹರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Non Veg Cook
Wanted

94489 29509

77955 06795

ದಕ್ಷೀತ್ಐನಳ್ಳಿ ಏಜೆಂಟ್

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಬಂಗ್ಲೆ ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

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

TUITION FOR

Required

83109 32579

ದಾವಣಗೆೇೆರೆ, ನ.13-- ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ
ದರ್ಜೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ
ಲ�ೋ�ಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖೆ
ವತಿಯಿಂದ `ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ- 2022'
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು .
ಲ�ೋ�ಕಾಯುಕ್ತ
ಡಿವ�ೈಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಸಪ್ತಾಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 1986ರಲ್ಲಿ
ಲ�ೋ�ಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾದರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ�ೇಸ್

Mob : 9886463531

ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ

-ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಲ�ೋ�ಕಾಯುಕ್ತದಿಂದ `ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ'

Contact
9071106106
9008540885

99648 58493, 63626 24711

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

ಅಖ್ತರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಲ�ೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ತಂಡವನ್ನು
ಸ�ೋ�ಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫ�ೈನಲ್ತಲುಪುವುದು ದ�ೊಡ್ಡ
ಸಾಧನೆಯೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು
ಮೂದಲಿಸಿದ್ದರು.

# 5628/0-23 2 BHK (Ist Floor &
2nd Floor) 4th Main, 6th Cross,
Left, Near Indoor Nehru Stadium,
S.S. Badavane, B. Block,

88612 84178
ICSE-CBSE-STATE

ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ (ಏಜೆಂಟ್)

ಅನ್ನು ರೀಟ್ವೀಟ್ಮಾಡಿರುವ ಶಮಿ ‘ಸಾರಿ
ಬ್ರದರ್, ಇದನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು...’
ಎಂದು ಗ�ೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫ�ೈನಲ್ ಒಂದ�ೇ ಒಂದು
ವಿಕೆಟನ್ನೂ ಪಡೆಯದ�ೇ ಸ�ೋ�ತ ಭಾರತವನ್ನು

Boys required for
sales executive job at
Food Mart
Supermarket
Quali : PUC Any Degree

97398 65711
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.

ಮಾಡಿಸಿ ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನಗರ, ಹ�ೈಟೆಕ್ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಹತ್ತಿರ, ಪುನೀತ್ಬಡಾವಣೆ ಪಶ್ಚಿಮ
ಮುಖದ 30x50 ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ
ಮುಖದ 30x55 ಅಪ್ರೂವ್ಡ್
ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

GST & INCOME TAX

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ. 13 - ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ
ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕಮಾಂಡ�ೋ�
ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕರಾಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ�ೋ�ಕುಲ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಸಾನ್ವಿ
ಕಟಿಗ�ೇರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಳ�ೇದ, ದಿಗಂತ್ ಎಸ್.ಏ, ಸಾಹಿಲ್ ಕಣ್ಣಮನಿ,
ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ, ಅಭಿನವ್ ಕಾಳ�ೇರ್, ಅಭಿನಂದನ್
ಕುಂದಾಪುರ, ಗುಣನಿಧಿ, ಅಭಿಷ�ೇಕ್ ಬೀ, ಸುಶಾಂತ್ ಕೆ, ತ�ೇಜಸ್ ಪಿ.ಹೆಚ್,
ಹುಲಿರಾಜ್ ಕೆ, ಭವಾನಿ ಪಾಸ್ಟೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಪುರ�ೋ�ಹಿತ್, ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರ್
ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತಾ ಅಮಾಸಿ, ಸುಮಂತ್ ಜೆ, ಶ್ರೀಯಾ
ಹುಲ್ಲತ್ತಿ, ರ�ೋ�ಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಥಮ್ ಗೌಡ, ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಗೌಡ, ಅರ್ಚಿತ್
ಏಲಿಗಾರ್, ಜ�ೈದೀಪ್ ಪುರ�ೋ�ಹಿತ್, ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಕುಂದಾಪುರ, ಸಂಜೀವ್
ಈಳಿಗ�ೇರ್, ಹೃದಯ ಗಾಣಿಗ�ೇರ, ಮಧುಸೂದನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಬಾಗಿಲದವರ್
ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಮೀತೆ (ಸ್ಪೈರಿಂಗ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಕಣ್ಮನಿ, ಮಂಜುನಾಥ್
ಗುಳ�ೇದ, ದಿಗಂತ್ ಎಸ್.ಏ, ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರ್, ಅಭಿಷ�ೇಕ ಬಿ, ಉತ್ತಮ
ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತರಬ�ೇತುದಾರ ವೀರ�ೇಶ ಸ�ೊಪ್ಪಿನ ಮಠ ಅವರು
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಮುಡಿಗ�ೇರಿದ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟ

50x80 North, 50x80 West,
40x60 West, 40x60 East,
40x60 North, 30x50 West
ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಅನುಭವವುಳ್ಳ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಯಾ
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ.

- ಪಿ. ಷಣ್ಮುಖಸ್ವಾಮಿ
ಕುಕ್ಕುವಾಡ.
577525
ಫೋ.
9481309366

ಕರಾಟೆ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಜಯ

J H ಪಟ�ೇಲ್, ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ
JHP : 50X80 ಉತ್ತರ, 30X50
ಉತ್ತರ, 30X50 ಪೂರ್ವ. 20X30.
ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ : 40x62 ಪೂರ್ವ.
50x100
ಪೂರ್ವ.
50x60
ಕಾರ್ನರ್ 30x60 ಪೂರ್ವ.

ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ : 98440-63409

ಮಾನದಂಡವೂ ಅಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಾವಿರ
ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ನಾಡು,
ಭಾಷೆ ಏಕೀಕೃತಗ�ೊಂಡು ಒಂದು ಶತಮಾನ
ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲೇ ತುಂಡಾದರೆ ಅದು
ನಮ್ಮ ಅಧಃಪತನವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರು, ರಾಜಕಾರಣಿ
ಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕಲಾವಿ
ದರು ಒಂದಾಗಿ ನಾಡನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ
ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕ�ೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲ ಆರಿಸಿ
ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮಾನದಂಡ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಜಾತಿ, ಹಣ,
ಹೆಂಡಕ್ಕೆ ಮನಸ�ೋ�ಲಬಾರದು. ನಾವು
ಇವುಗಳಿಗೆ ಮನಸ�ೋ�ತರೆ, ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ
ರಾಜಕಾರಣಿ
ಗಳಿಗೆ
ಕಮೀಷನ್
ಮಾನದಂಡವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಕನ್ನಡಿಗನ ಹೆಮ್ಮೆಯ, ಸೌಹಾರ್ದದ, ಸ್ವಾಭಿ
ಮಾನಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಬ್ಬವಾಗಬ�ೇಕಿದೆ.
ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಮಾನಗ�ೇಡಿ
ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೂಗಾಟ,
ಚೀರಾಟಗಳ ಕುಣಿತಗಳಲ್ಲ.

ಜಿಗಳಿ : ಕನಕದಾಸ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಜಯಂತಿ ರಾಜ್ಯ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ
ಶನ�ೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
30x40 West, 30x40 East,
30x36 North, 30x40 South
Rate : 1800 ರಿಂದ 2600ರವರೆಗೆ
ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್

98440-63409, 97315-63409

ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರವೂ
ಬೆಂಗಳೂರ�ೇ ಆಯಿತು. ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು,
ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು
ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಮತ್ತು
ಜನರು
ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು
ಬೆಳೆಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು
ಒಂದಷ್ಟು ಜನಪರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು
ಕಾರಣವಾಗಿರ ಬಹುದು.
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೂ ಹರಿದು ಹಂಚಿ
ಹ�ೋ�ಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಎಂದು ಮೂರು ಶ�ೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ
ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ ಶ�ೈಲಿಗಳಾಗಿ
ಪ್ರತಿ 30 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ
ಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಆಚರಣೆಗಳೂ ಇದ�ೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಬದಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಈ
ಶ�ೈಲಿಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಈ
ರೀತಿಯ
ತಾರತಮ್ಯಗಳು
ಒಂದು
ಭಾಷಿಗರಿರುವ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು
ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ
ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕ
ದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ
ಕೂಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ
ಹುಯಿಲುಗ�ೋ�ಳ ನಾರಾಯಣರಾಯರು
`ಉದಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ
ನಾಡು'ಎಂದು ಹಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಗರೆಲ್ಲಾ
ಒಂದಾದ ನಾವು ಇಂದು ಆ ನಾಡನ್ನು
ಹರಿದು ಹಂಚುವುದು ಯಾವುದರ

House Name : Shiva Ratna

30x62, ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲೋರ್ನ
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆ.ಆರ್. ರ�ೋ�ಡ್, ಶಾಂತಿ
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಪಕ್ಕದ ರ�ೋ�ಡಿನಲ್ಲಿದೆ.
ವಿನಾಯಕ್

76194 37922
ಪ್ರವ�ೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

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

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

94819 09848

97402 58276

Contact

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.

ಲೀಜ್ಗೆ ಮನೆಗಳು ಇವೆ

3 ಬೆಡ್ರೂಂ, 2 ಬೆಡ್ರೂಂ,
1 ಬೆಡ್ರೂಂ

ಕುಂದುವಾಡ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಗಂಗಾ
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹಿಂಭಾಗ
ಅಮರನಾಥ ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ 40 ಅಡಿ
ರಸ್ತೆಗೆ 62x80 ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖಕ್ಕೆ.
ಬಸವರಾಜು

ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ 15ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್
2ನ�ೇ ಮೇನ್ನಲ್ಲಿ 30x40
ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ ಹಳೆಯ
ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ.

98440 84229

96388 17967, 73380 43912

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗಿವೆ

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

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಹ�ೈ-ಟೆಕ್ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ,
ಅರುಣಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ
2 ಬೆಡ್ ರೂಂ, 2 ಬಾತ್ರೂಂ
ಇರುವ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.

9638817967, 73380 43912

ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆ ಲೀಸ್ಗೆ

ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್
ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬೆಡ್ ರೂಮ್ನ
ಮನೆ ಲೀಸ್ ಗೆ ಇದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

90607 77686, 9916931407
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

1) ಡಿಲೆವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ 2) ಮೆಡಿಕಲ್
ಶಾಪ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್
3) ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸರಕು
ವಾಹನ ಲ�ೈಸೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಳವರು.

ಎ.ಕೆ.ಟ್ರೇಡರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್

ಬಾಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ- 577004

ವಾಹನಗಳು ಬ�ೇಕಾಗಿವೆ

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

89045 80032/4/7
98864 72213
76767 62216
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ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತದಿರುವುದು ಅಪರಾಧ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದ
ಸಂಘಟಿತ ಜಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ

ಬಿ.ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ: ನೂರರ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿನ�ೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 13- ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್,
ಬಿ.ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣ ಗುರು, ಕುವೆಂಪು
ಅವರಂತಹ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಚಿಂತಕರ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಗಳುಳ್ಳ
ಇತಿಹಾಸದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಯುವ ಜನಾಂಗವು ಮುಂದಕ್ಕೆ
ಎಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ
ದಿನ�ೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪ್ರೊ.ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ
ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ
ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ `ಬಿ.ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ: ನೂರರ ನೆನಪು'
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
ಇಂದು ವ�ೈಚಾರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಜ�ೈಲಿಗೆ
ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ಇತಿಹಾಸದ ಚಕ್ರ
ಹಿಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರು.
ಬಿ.ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಬದುಕು, ಸಾಧನೆ
ವಿವರಿಸುವ ಒಂದೂ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ. ಅವರ ನೆನಪುಗಳು
ಮಾಸುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಹ�ೊರ ತರುವ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬ�ೇಕಿದೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ರ�ೋ�ಲ್
ಮಾಡೆಲ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಅನುಕೂಲಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ, ತನ್ನ
ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದವರು ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ.
ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ
ಕ�ೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಮನ
ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ನ�ೋ�ವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.
1975 ರಿಂದ 1985 ರವರೆಗಿನ 10 ವರ್ಷ
ಚಳವಳಿಗಳ ಸುವರ್ಣ ಯುವಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದಕ್ಕೆ
ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು
ಹಾಗೂ ಬಿ.ಬವಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂದ ಅವರು, ಇಂದಿನ
ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ�ೇ
ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ
ಸುಮ್ಮನಿರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದು ಎಂದರು.
ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ ತಾಳ್ಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರದ್ದು ಅಪರೂಪದ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳನ್ನು
ಸಂವ�ೇದನಾ ಶೀಲತೆಯಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಿಕ�ೊಂಡು, ಅವಕ್ಕೆ
ಪರಿಹಾರ ನೀಡವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ರಾಜೀ ಸಂಧಾನ ಎಂಬುದ�ೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ
ಜಯದ�ೇವ ನಾಯ್ಕ
ಅಭಿಮತ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.13- ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗಿಂತ ಒಗ್ಗೂಡಿದ,
ಸಂಘಟಿತವಾದ
ಜಾತಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ
ಒಗ್ಗೂಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ
ಎನ್. ಜಯದ�ೇವ ನಾಯ್ಕ ಬಂಜಾರ
ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ
ಕಿವಿಮಾತು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಅವರು, ಇಂದು ನಗರದ ರ�ೋ�ಟರಿ
ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಬಂಜಾರ
ಭಾಷ ಗ�ೋ�ರ್ ಬ�ೋ�ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ
ವ�ೇಲ್ ವ�ೇಲ್ಡಿ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ
ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ
ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಂಜಾರರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ
ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಲಿಖಿತ

ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ. ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸಗಳಿವೆ
ಎಂದ ಅವರು, ನೌಕರಿ ಸಿಗಲೆಂಬ
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ�ೊಡಿಸಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ
ಅಗತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಲಿಸಬ�ೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ
ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಾಗ
ಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಬಂಜಾರ ಭಾಷ ಗ�ೋ�ರ್ ಬ�ೋ�ಲಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ವ�ೇಲ್ ವ�ೇಲ್ಡಿ-ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಂಘಟನೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ
ನಾಯ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ,
ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ
ಬಂಜಾರರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈಗಲೂ ದಾಖಲಿಸದಿದ್ದರೆ,
ಮುಂದಿನ
ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ಅನ್ಯಾಯ
ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ

ನಗರದ ಎವಿಕೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ

ಲಿಖಿತ
ಇತಿಹಾಸ
ದಾಖಲಿಸುವ
ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ ಸಮುದಾಯದ
ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು
ಸ�ೇರಿಸಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ
ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಾಗ�ೋ� ಬಂಜಾರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಡಾ.
ಸತೀಶ್ ಬಾಳ್ಯ ಶಾಮ ನಾಯ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಚ�ೇನಹಳ್ಳಿಯ
ಶ್ರೀ ಶನ�ೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ�ೇವಾಭಾಯಾ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಾಗರಾಜ್
ಮಹಾರಾಜ್, ಕ�ೊಟ್ಟೂರಿನ ಕೆ.ಬಿ. ತಾಂಡಾ
ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಮಹಾರಾಜ್,
ಬಾಗಲಕ�ೋ�ಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ನೀಲಾನಗರದ
ಕುಮಾರ
ಮಹಾರಾಜ್
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ರಾಮು ಎನ್. ರಾಥ�ೋ�ಡ್ ಮಸ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.
ಸಣ್ಣರಾಮ ನಾಯ್ಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹ�ೇಮಂತ
ಕುಮಾರ್, ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ
ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಎನ್. ವೀರ�ೇಶ್
ನಾಯ್ಕ, ನಂಜಾ ನಾಯ್ಕ, ಕುಬ�ೇರ್ ನಾಯ್ಕ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ನ�ೇತ್ರಾಬಾಯಿ
ಉಮಾ
ನಾಯ್ಕ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಗ�ೋ�ಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನಾಚರಣೆ

ಎ.ವಿ. ಕಮಲಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲ�ೇಜು
ಹಾಗೂ ಡಾ. ಜಯದ�ೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ ಪ್ರತಿ
ಷ್ಠಾನ (ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ) ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಕ್ಕೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
`ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ' ಕುರಿತು
ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಡಾ.ಮಹಾಂತ�ೇಶ
ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಬಿ.ಪಿ. ಕುಮಾರ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಕ್ಕಮಹಾದ�ೇವಿ ಮಹಿಳಾ
ಪದವಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ.
ಭೀಮಾಶಂಕರ
ಬಿರಾದಾರ
ಉಪನ್ಯಾಸ
ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ
ಎನ್.ವಿ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ
ಡಾ. ಶಿವಾಜಿ ಟಿ. ಮೇತ್ರಿ, ಹರಿಹರದ ಕವಯತ್ರಿ
ಪಿ. ವೀಣಾ, ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ಡಾ. ರಣಧೀರ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಡಾ. ಜಯದ�ೇವಿ
ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರ ವೀ. ಬರಗಾಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

10% ಮೀಸಲಾತಿ: ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹ�ೊಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಮೊಳೆ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಶ�ೇ.10ರಷ್ಟು
ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಆದ�ೇಶ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಶವ
ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹ�ೊಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಮೊಳೆ ಎಂದು
ದಿನ�ೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಹ�ೇಳಿದರು. ಜಾತಿ
ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ
ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿ ಹ�ೊಳಿ ಹ�ೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ

ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಮೂಲತಃ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ,
ಅದು ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಪದ ಎಂದು ಸತೀಶ್
ಜಾರಕಿ ಹ�ೊಳಿ ಅವರ ಹ�ೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಬಗ್ಗೆ

ಕ�ೇವಲ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸದ ಅವರಲ್ಲಿ
ಸಮತ�ೋ�ಲನ ಚಿಂತನಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತು. ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆ
ಮಹಾತ್ಮರ ಜಯಂತಿಯಂತೆ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ
ಜಯಂತಿಯನ್ನೂ
ಆಚರಿಸಬ�ೇಕಿದೆ
ಎಂದು
ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದರು.
ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂದಿರಾ
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಹರಿಹರದಲ್ಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ
ಸಂಚಲನ
ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ,
ದ�ೇಶವ�ೇ
ನೆನಪಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ
ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ

ಮಾತನಾಡದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ
ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬ�ೇಡಿ ಎಂದು ಅವರ ಪಕ್ಷದವರ�ೇ
ಹ�ೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ದಿನ�ೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ
ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂದರು.
ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಕಾಳ�ೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ
 ರುದ್ರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ,
ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವ�ೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಎ.
ಬಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿ.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ರುದ್ರಮುನಿ ಎನ್. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದಾದಾಪೀರ್ ನವಿಲ�ೇ
ಹಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ದೀಪು ಆರ್.
ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.

ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ
ಬಿಹೆಚ್ವಿ
 , ಎಲ್ಎಂಹೆಚ್, ಕೆ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಗುಂಪಿಗೆ ಜಯ
ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.13- ನಗರದ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಂದು
ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್.
ಎಂ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಿ ಕೆ.
ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಗುಂಪಿಗೆ ಜಯ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ 15 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ
ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ
ಗುಂಪಿನ 13 ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್.
ಪುರುಷ�ೋ�ತ್ತಮ ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಇಬ್ಬರು
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್.ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 13 - ನಗರದ ಆಲೂರು ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಪ್ಪ
ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನ ದಿನಾಚರಣೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲೂರು ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮಕ್ಕಳು
ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಜ್ಞ ವ�ೈದ್ಯ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಅಲೂರ್, ಡಾ
ವರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಅಲೂರ್, ಡಾ. ವರ್ಷಿತಾ, ವರುಣ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ�ೈಲಜಾ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಲೂರು, ಆಲೂರ್ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ್
ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಡಾ.ಜಿ.ಸಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್,
ಡಾ.ರವೀಂದ್ರ, ಡಾ. ಕೆ.ಪಿ. ಬಸವರಾಜು, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಬಸವರಾಜು,
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.13-ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 14ರಿಂದ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 20ರವರೆಗೆ
69ನ�ೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಸಿರಿಗೆರೆ ರಾಜಣ್ಣ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 14ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಹರಿಹರ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ
ಸಪ್ತಾಹದ
ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ವಿಶ�ೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎ.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಜೆ.ಆರ್. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ,ಜಗದೀಶಪ್ಪ
ಬಣಕಾರ್ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಅರ್ಬನ್ ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎನ್.ಎ. ಮುರುಗ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 364 ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದ್ದು, 242
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಸಹಕಾರಿಗಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು
ಸರ್ಕಾರವು ಶ�ೇ.33ರಿಂದ ಶ�ೇ.22ಕಕೆ ಇಳಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಲ
ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಿಬಿಲ್ ಸ�್ಕೋರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು, ಡಿಪಾಸಿಟ್
ದರವನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ
ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ದ�ೊರೆತಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬ�ೇತೂರು
ಟಿ.ರಾಜಣ್ಣ, ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಎಂ. ಮುರಿಗ�ೇಂದ್ರಯ್ಯ, ಸಿಇಒ ಕೆ.
ಹೆಚ್. ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಎಂ. ಜಗದೀಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಶಾರದಾಂಬ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
16 ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೃತ್ತಿಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 12 -ಭಾರತದ 16 ಪುಣ್ಯ
ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೃತ್ತಿಕೆ ವು ನಗರದ ಶ್ರೀ
ಶಾರದಾಂಬ ದ�ೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಶೃಂಗ�ೇರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ
ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರಿಂದ
ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು
ಶೃಂಗ�ೇರಿಯಿಂದ
2019
ಇಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗ�ೊಂಡ ಈ ಒಂದು
ಅಭಿಯಾನ ಈಗಾಗಲ�ೇ 35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು
ಒಂದು ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರಿಂದ
ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ದಿನ

ಈ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಸ�ೇವಾ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ ಅಚ್ಯುತ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋತಿ
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ,
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶ�ೋ�ಧಕರುಗಳಾದ
ವಿನಾಯಕ್ ಜ�ೋ�ಶಿ, ಗಿರೀಶ್ ನಾಡಿಗ್,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜ�ೋ�ಶಿ, ಅನಿಲ್
ಬಾರಂಗಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಅಚ್ಚುತ ಸ�ೇರಿದಂತೆ,
ಅನ�ೇಕರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಭಾರತದ 16 ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು
ಮೃತ್ತಿಕೆಯು ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 26ರವರೆಗೆ ನಗರದ
ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜ
ನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಪವನ್ (9731102542), ಬಾಲಾಜಿ (963
22 00824) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್.ಎಂ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ (58), ಎ.ಕೆ.
ನಾಗಪ್ಪ (57), ಎಲ್.ಹೆಚ್. ಸಾಗರ್ (57),
ನಾಗರಾಜಪ್ಪ (55), ಮಂಜಪ್ಪ ಹಲಗ�ೇರಿ (55), ಎನ್.
ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ (55), ಎನ್. ಶಿವರಾಜ್ (54), ಬಿ.ಎನ್.

ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿಂದು
ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಬಸಪ್ಪ
40ನ�ೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ�ೈಡ್ಸ್,
ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ
ಬಸಪ್ಪನವರ 40ನ�ೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ
ಹಾಗೂ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಬಸಪ್ಪ
ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕೌಟ್, ಗ�ೈಡ್ ತರಬ�ೇತಿ
ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30
ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್
ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ,
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್
ಕುಮಾರ್ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು
ಗ�ೈಡ್ಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಬಿ.ಷಣ್ಮು
ಖಪ್ಪ, ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾ.ಸೌನ ಕ�ೋ�ಶಾಧಿಕಾರಿ
ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮುರುಘ
ರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಜೆ.ಚಿಗಟ�ೇರಿ, ಭಾರತ್
ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ�ೈಡ್ಸ್ನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯ
ಕೆ.ಬಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.

ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 24 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.13- ಮುಂಬರುವ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 24
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ
ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಂ. ಸಾಥಿ
ಸುಂದರ�ೇಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಕಾಂ. ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಸಮುದಾಯ
ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ
ಇಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ
ಸಭೆಯನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ
ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ
ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ
ಕ�ೈಗ�ೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದು, ಧರ್ಮ ದ�ೇವರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಲ್ಲೆ
ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ದ�ೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ

ಶ�ೇ.10ರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ಖರ್ಗೆ ಸಹ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ
ಅವರು
ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದಲಿತರ�ೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನ�ೇಮಸಿ,
ದಲಿತ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಹ�ೇಳಿಕೆ ಕ�ೊಡಿಸುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ
ಅಪರಾಧ ಎಂದರು.

ಬಲಪಂಥೀಯ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುವ ಜಾತ್ಯಾತೀತ
ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಜ�ೊತೆ ಭಾರತ
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ
ನಡೆಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ
ನೀಡಬ�ೇಕಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಸಮ್ಮೇಳನದ
ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಿದ್ದು
ಬೆಂಬಲಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಿಳಾ, ಯುವಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಯುವಜನ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿಸಿ, ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್
ಪಕ್ಷ ಬಲವರ್ಧನೆಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು. ಶ�ೋ�ಷಿತ,
ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಆಂದ�ೋ�ಲ

ನಡೆಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಂ.
ಅಮ್ಜಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಕೀಯ
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಠಿಸುವ ಕಾರ್ಯ 90ರ
ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು
ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಕಾಲ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಂಮತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ
ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಪಂಪಾಪತಿ, ಎಂ.ಎಸ್.
ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದನದ
ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ
ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ
ಪುನಃ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ
ನುಡಿದರು.
ಏಕಪಕ್ಷೀಯ
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಖಾಂತರ

ಹಲವು ಜನವಿರ�ೋ�ಧಿ ಆದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ರವಾನಿಸಿ, ಆಡಳಿತ ಕ�ೇಂದ್ರಿಕೃತಕ್ಕಾಗಿ
ಷಡ್ಯಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಜೆಂಡವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದ�ೇ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ
ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಡಮ್ಮಿ ಸರಕಾರ
ಮೂಕಾಭಿನಯಿಸುವಂತಾಗಿದೆ
ಎಂದು
ಲ�ೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ
ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ
ಜ�್ಯೋತಿ, ಸಂತ�ೋ�ಷ್, ಧರ್ಮರಾಜ್,
ಆವರಗೆರೆ
ಚಂದ್ರು,
ಆನಂದರಾಜ್,
ಆವರಗೆರೆ ಉಮೇಶ್, ಶಾರದಮ್ಮ, ಆವರಗೆರೆ
ವಾಸು
ವಿವಿಧ
ತಾಲೂಕು
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಭಾಷಾ,
ರಫೀಕ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವ
ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ (52), ಕೆ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ (47), ಬಿ.ಎಂ.
ಈಶ್ವರಪ್ಪ (45), ಬಿ.ಹೆಚ್. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ (45),
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ (44), ಡಿ. ಸಂತ�ೋ�ಷ್ (39)
ಅವರುಗಳು ಚುನಾಯಿತಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ಎಸ್. ಪುರುಷ�ೋ�ತ್ತಮ ಗುಂಪಿನಿಂದ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಡಿ. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ (25) ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್.
ಪುರುಷ�ೋ�ತ್ತಮ (22) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ
ಗುಂಪಿನ ಬಿ.ಕೆ. ಉಚ್ಚೆಂಗಪ್ಪ (18)
ಪರಾಭವಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿಯುತ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಎಸ್.ಟಿ. ಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲು ಭಾವಸಾರ
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮನವಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 13- ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕ,
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ್ದು, ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹ�ೋ�ರಾಟ
ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಡ
ಲಾಯಿತು. ಭಾವಸಾರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಸ್.ಟಿ. ಗೆ ಸ�ೇರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ರಾಟ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವು ಮತದಾನವನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ವದೆ, ಸತೀಶ್ಹಂಚಾಟೆ, ಮಾರುತಿ ವಂಟಕರ್,
ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ನವಲೆ, ಸುನೀಲ್ ಖಮಿತ್ಕರ್, ಪ್ರಭಾಕರ ಜ�ೋ�ಯಿಜ�ೋ�ಡೆ,
ವಿಠಲ್ ನವಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಂಟೆ, ವಿಜಯ್ ವಾದ�ೋ�ನೆ, ತುಕಾರಾಮ್
ವಂಟಕರ್, ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಸರ್ವದೆ, ಮಾರುತಿ ಸರ್ವದೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧುಮೇಹ
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ, ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 13- ಪಾರಂಪರಿಕ ವ�ೈದ್ಯ ಪರಿಷತ್ - ಕರ್ನಾಟಕ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಇವರ
ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 14 ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11
ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ
ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ
ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ�ೇರ್ಲಿಗಿ ಗುರುಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ವ�ೈದ್ಯ ಡಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಭಟ್ ಅವರು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆ ಕುರಿತು ದತ್ತಿ
ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ
ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ
ನಡೆಯಲಿದ್ದು,
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಶಿಬಿರದ
ಸದುಪಯೋಗ
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ 100 ಜನರಿಗೆ
ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಣೆಯ ಔಷಧಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮದ�ೇವಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶಂಕರ�ೇಗೌಡ, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಕುಸುಮಾ ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್, ಪಾರಂಪರಿಕ ವ�ೈದ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅನುಗನಾಳು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ. ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ, ಹೆಚ್.ಎನ್. ಮಮತಾ
ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ಪಿ. ಲತಾ, ವಾಣಿ ರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

6

ಸ�ೋ�ಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14, 2022

`ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ�ೇವಕ' ಅಭಿಯಾನ ಶಿಸ್ತು, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 13 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿರ�ೋ�ಧ
ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಗಡಿಗುಡಾಳ್
ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ `ಮನೆ ಬಾಗಿ
ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ�ೇವಕ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ನ ಜನರ
ಮನೆ, ರಸ್ತೆಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವ
ಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮಾಡುವ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ
ಒಂದು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಭ�ೇಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಸಿ
ಸಿ `ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್ನ 2ನ�ೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
ಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಆ
ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವರು.
ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಬ�ೇರೆಬ�ೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗೆ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜ�ೋ�ಡಿಸುವ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ
ದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಮತದಾರ
ರನ್ನು ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗ�ೊಳಿ ಸುವ ಕಾರ್ಯ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವಾರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿ ಕಸ, ಮಂಗಳವಾರ
ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಣ ಕಸ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ
ವಾಹನಗಳು ಬರಲಿವೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆಗೆ

ಸಹಕರಿಸ�ೋ�ಣ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ
ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕಸ ನೀಡಿದರೆ
ತ್ಯಾಜ್ಯಮುಕ್ತ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬ
ಹುದು. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಸ
ಹಾಕಬ�ೇಡಿ. ಕಸ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು
ಹ�ೋ�ಗಲು ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸ ನೀಡಿ ಎಂದು
ಗಡಿಗುಡಾಳ್
ಮಂಜುನಾಥ್
ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ
ಮಂಜುನಾಥ್, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು

ದಿನ ತನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ
ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹಿತ
ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಜನರು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ
ಮಾಲೀಕರು.ಮುಂದೆಯೂ ಅವರ�ೇ
ಮಾಲೀಕರು.
ಸಮಸ್ಯೆಗೆ
ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಜನರ
ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ನನ್ನ
ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ
ಅಗೆದಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ
ದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ರಾತ್ರಿ ವ�ೇಳೆ
ದೀಪ ಉರಿಯದ�ೇ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಅನಾವರಗ�ೊಂಡವು.
ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದ
ಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ದ�ೊರಕಿಸಿಕ�ೊಡ
ಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸೂಚನೆ
ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಬಿಇಎ ಶಾಲೆ ಹಳ�ೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರು ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 13- ಶಿಸ್ತು, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶ್ರಮ ಈ
ಮೂರೂ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ
ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ�ೊಡ್ಡವರಾಗುವ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ
ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ, ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ
ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಹದಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ
ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ಹ�ೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಿರಿಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ
ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಹಾಗೂ ಗುರು ನಮನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಾಲ�ೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ
ಕರ್ವವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಥ
ಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ವ
ಹಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವ�ೇ ಸರಿ ಎಂದರು.
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ
ಮನ�ೋ�ಭಾವ
ಇರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹ�ೇಳಿದಂತೆ ಕ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು
ಹ�ೇಳಿದಂತೆ ಕ�ೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ
ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಸುಲಭವಾದುದಲ್ಲ.
ಬ�ೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ನಿರ್ಜೀವ
ವಸ್ತುಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ

ಶಾಲಾ-ಕಾಲ�ೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು
ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ
ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ
ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮಗ�ೊಳ್ಳುವುದು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬ�ೇಕು. ಅದರ�ೊಟ್ಟಿಗೆ
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದಂಡಿಸಬ�ೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ
ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಂದೆ `ಗುರು
ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರು ದ�ೇವೋ ಮಹ�ೇಶ್ವರ
ಎಂದಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಶಿಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿಷ್ಯ ವಿಷ್ಣು, ಶಿಷ್ಯ
ದ�ೇವೋ ಮಹ�ೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ
ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಎಸ್ಸೆಸ್ರಿಂದ ಲಿಂ. ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಪೂಜೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಮೋಘ, ಸುಹಾನ್ವಿಗೆ ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ಗಾನಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 13 - ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿರುವ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶ�ೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು
ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ
ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಇಂದು
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿದ
ಎಸ್ಸೆಸ್, ವೀರಶ�ೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯ
ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ
ವೀರಶ�ೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರ�ೇಣುಕಾ ಪ್ರಸನ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.
ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಕೆಟಿಜೆ ನಗರದ ನೀಲಕಂಠ�ೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ
ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ 12ನ�ೇ ಮೇನ್, 14ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ನ
 ಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ�ೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಇಂದು
ನಡೆಯುವುದು. ಸಂಜೆ 7.15 ಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ
ನ�ೇಕಾರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪುಷ್ಪಾ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 1008 ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ
ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆದ�ೇಶದಂತೆ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲು
ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ
ಅನ�ೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 18
ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ, ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ
ಮತ್ತು ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ ರಾಯರ ಮಠದ ವಿಶ್ವ ಮಧ್ವ
ಮಹಾಪರಿಷತ್ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 16ರ ಬುಧವಾರ
ದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 7.30ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗ
ಳೂರಿನ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಪಂ. ವರದಾಚಾರ ಆದ್ಯ
ರವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 1ನ�ೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವರು.

ತಿಮ್ಮೇಶ್, ವಿಷ್ಣು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 13- ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿ
ಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಜಿ.ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮೇಶ್ (ಸ್ವಾಮಿ) ಅವರನ್ನು ನ�ೇಮಕ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.
ತಿರುಮಲ�ೇಶ (ಸ್ವಾಮಿ), ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಎ.ಎಸ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಶ�ೋ� ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರ
ಓಶ�ೋ� ಸನ್ನಿಧಿ ಇನ್ಸ�ೈಟ್ಫೌಂಡ�ೇಷನ್ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಓಶಾ ಧ್ಯಾನ
ಶಿಬಿರವು ಇಂದಿನಿಂದ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 20 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6
ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ ಆಲೂರ್ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು
ಅರ್ಚನಾ (97385 72318), ಪುಷ್ಪ (90367 19573) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ
ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್,
ಜೀವನ್ ಭೀಮಾನಗರ,
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಣ್ಣಿ ದ�ೇವರಾಜ
ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ,
ಜಯನಗರ ಎ ಮತ್ತು
ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಸ್.ಎಸ್.
ಹ�ೈಟೆಕ್ಆಸ್ಪತ್ರೆ 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 ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4
ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್
ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜ�ೈನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 5ನ�ೇ ತರಗತಿಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 5ನ�ೇ
ತರಗತಿ ಆಯುಷ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕ�ೇಂದ್ರದ
5ನ�ೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಿ.ಪಿ. ಖುಷಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಮಯೂರ ಗ�್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆಯ ಎನ್.ಸಿ.ಖುಷಿ ಮತ್ತು
ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ 9ನ�ೇ ತರಗತಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಮ್ಮಿತಾ ಮುತಾಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಪಾಲರ
ಶಾಲೆಯ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವ�ೈಭವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಪ್ರಭಾವತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ
ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ವೀಣಾ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಗೀತಾ ಮಾಲತ�ೇಶ್
ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಶ�ೇಖರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ
ಗಣ�ೇಶ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ಇಮಾನ್ ಮಟ್ಟಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ,
ವಾಣಿ ರ�ೈಸ್ಮಿಲ್ಹಿಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು, ಶಿವ
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ 1 ಮತ್ತು 2 ನ�ೇ ಹಂತ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ
ಐಟಿಐ ಕಾಲ�ೇಜು, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ
ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ,
ರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10
ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ಪೂರ�ೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ಚಿರಸ್ಮರಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.13- ಹಳ�ೇಬಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಶಾಮ
ನೂರು ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆಯ ಐಸಿಎಸ್ಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಸ�ೈಂಟಿಯ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲ�ೊ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು.
ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು
ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈಕ�್ರೋ ಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದ�ೇವರಾಜ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು. ಪುಷ್ಪ
ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಲ್ಜಿ ಜ�ೋ�ಶ್
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಗ�ೊಂಡಿದ್ದು,
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗ�ೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ
ವ�ೇದಿಕೆ ಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕ�ೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದ�ೇ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ
ಮನ�ೋ�ರಂಜನಾ ಆಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.13- ಶ್ರೀ ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ `ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ�ೋ�ತ್ಸವ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಕ�ೊಡಮಾಡುವ `ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ಗಾನ ಸಿರಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಏಳನ�ೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮೋಘ
ಪವಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ
ಶಾಲೆಯ 10ನ�ೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಸುಹಾನ್ವಿ
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಎಂ.ಸುರ�ೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ಗಾನಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ
ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಂತರ್ಶಾಲಾ
ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರೂ,

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ಇವರ

ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ

ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ದಿನಾಂಕ : 14.11.2022, ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ :

ದಿ|| ಶ್ರೀ ವದ್ದಿ ಎನ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರು
ಕ�ೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ||
ನಿಧನ : 14-11-2015

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ
ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವ,

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು

ವಿ.ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್,
 ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು.

ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ, ಹೊಸಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ,
ಬದಿಯನಾಯಕನ ತಾಂಡಾ, ಆವರಗೆರೆ, ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ,
ಹೊಸಕಡ್ಲೆಬಾಳು, ಹಳೇಬಾತಿ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ,
ಬಿ.ಕ್ಯಾಂಪ್-2,
ಎಸ್.ಎಂ.ಬಡಾವಣೆ,
ರಾಂಪುರ,
ವಿನ�ೋಬನಗರ,
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು
ತ�ೋಟ,
ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ಶೇಖರಪ್ಪನಗರ, ದೇವರಹಟ್ಟಿ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ,
ಬಿ.ಕ್ಯಾಂಪ್, ಲೆನಿನ್ ನಗರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ
20 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 327.20 ಲಕ್ಷಗಳು

1) ಅವರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 14.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಆವರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 11.50 ಲಕ್ಷಗಳು
3) ಅವರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 130.00 ಲಕ್ಷಗಳು
4) ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ 3 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 40.75 ಲಕ್ಷಗಳು

5) ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು

6) ಕ�ೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷಗಳು

7) ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು :1073.45 ಲಕ್ಷ. ರೂಗಳು

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್
.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್
, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು, ದಾವಣಗೆರೆ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್
, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನಗವಾಡಿ ವೀರ�ೇಶ್
, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ
ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಗೂ, ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ
ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ...
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