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ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ

ಮಕ್ಕಳ�ೊಂದಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳ
ದಿನಾಚರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ
`ಮಕ್ಕಳ�ೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನಗರದ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಆರೆಂಜ್ ಟಾಟ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ರವೀಂದ್ರ ಅರಳಗುಪ್ಪಿ ಅವರು ಜ�ೋ�ಕರ್ ವ�ೇಷ ಧರಿಸಿ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಕಾಣಬ�ೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹ�ೊಸತನ್ನು
ಕಲಿಯಬ�ೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಅರಳಗುಪ್ಪಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.14- ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ
ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಲು
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ�ೇ ಆಸಕ್ತಿ ತ�ೋ�ರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ಬಯಸುವ
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕಚ�ೇರಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದು, ಎರಡು ಲಕ್ಷ
ರೂ. ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರದ�ೇಶ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನವೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ 15 ರ�ೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ
ಪಡೆದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಕಚ�ೇರಿಗೆ
ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಿದ
ಗಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ನಿಗದಿತ
ಗಡುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಚ�ೇರಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ,
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾ
ಣದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾರದ ಕಾರಣ, ಗಡುವಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು

ರಾಜ್ಯದ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ 2000 ಮಂದಿ ಅರ್ಜಿ
ಪಡೆದು, 1500 ಮಂದಿ ದಾಖಲೆ
ಸಮೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಕ�ೇಳಬಹುದೆಂಬ
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕಡ�ೇ ದಿನಕ್ಕೆ
ಮುನ್ನ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕ�ೇವಲ
800 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲ�ೇವಾರಿಯಾಗಿ
ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ 315 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು
ಅರ್ಜಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ಸಂಜೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತ�ೇಕ
ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕ�ೋ�ರಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಂತೂ ತಮಗ�ೊಂದು, ತಮ್ಮ

ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಮಹನೀಯರ
ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಬ�ೇಕು

ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ

ಇಂದಿನಿಂದಲ�ೇ ಲೀಟರ್ಗೆ 3 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ

ಗಡಿ ಪ್ರದ�ೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರ್
ಸಿರಿಗೆರೆ, ನ.14- ಈ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ
ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಗಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಎಂದು
ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂತ�ೋ�ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಾಂತ�ೇಶ್ವರ ದಾಸ�ೋ�ಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು
ದಿನಗಳ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ ಸಮಾರ�ೋ�ಪ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ
ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಹೃದಯ ತಟ್ಟುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಬ್ಬ. ಈ ಉತ್ಸವ ಕ�ೇವಲ
ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗದ�ೇ, ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು,
ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಹಬ್ಬವಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಗಡಿ ಪ್ರದ�ೇಶ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸಿ.ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರ್ ಆಶಯ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡವು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಭಾಷೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರು ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೂ ಜಗಕ್ಕೆಲ
ಜ�್ಯೋತಿಯಾಗು ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾರ�ೈಸಿದ ಕನ್ನಡದ ತಾಯಿ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತವಳಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವ�ೈಚಾರಿಕ
ಮತ್ತು ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಓದುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಂಟಲಿನ ಮೇಲಿನ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ.
ಕನ್ನಡ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ, ಕನಸುಗಳನ್ನು
ಕಾಣಲು, ಸಂತ�ೋ�ಷ ಅನುಭವಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ
ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ದಿವಾಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸಹಜ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಭಾಷೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಲ್ಲದು
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜೆ.ಆರ್. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.14- ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸಲ್ಲದು. ಬಡವರು,
ಮಧ್ಯಮ
ವರ್ಗದವರು,
ದಲಿತರು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು
ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಎಲ್ಲಾ
ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವ�ೇ ಆಗಿದೆ. ದ�ೇಶದ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಆರ್. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ ದಾವಣಗೆರ-ೆ ಹರಿಹರ ಅರ್ಬನ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯ

ಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ
ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಕ�ೊಡುಗೆ
ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಸಹಕಾರಿಯ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ನೆಹರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರು
ಎಂದರು.
1947 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ದ�ೇಶದ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಅರಿತ ನೆಹರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ
ದಿನವಾದ ನ.14 ನ್ನು ದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹಿನ್ನೆಲಯ
ೆ ಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿ
ಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ
ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಿಸಿ

ಎಸ್ಸೆಸ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ
ಮಹಾರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ತಿಕ

ಚನ್ನಗಿರಿ, ನ.14- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹ�ೊಳೆ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ
ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ
ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಉದ್ಯಮಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗಣ�ೇಶ್,
ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಎಸ್ ಬಿ ಮುರುಗ�ೇಶ್, ಉದ್ಯಮಿ
ಅಣಬ�ೇರು ರಾಜಣ್ಣ, ಆಶೀಕ್ ಬಕ್ಕೇಶ್, ಅದಿತ್ ಬಕ್ಕೇಶ್,
ಕುರುಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮುರುಘಾ ಮಠದ
ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ನ.14- ಮುರುಘಾ ಮಠದ
ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಕೆ.
ಬಸವರಾಜನ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ
ಬಸವರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ನ.28ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ
ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶರಣರ
ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪೋಕ�್ಸೋ
ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ
ಆರ�ೋ�ಪದಡಿ ಬಸವರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು
ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅವಧಿ
ಮುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಒಂದನ�ೇ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ�ೋ�ಮವಾರ
ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
(2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮಗ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ
ನೀಡಿ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ (92) ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ದಾವಣಗೆರೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕನಕಪುರದಿಂದ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ,ೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ
ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಲ�ೋ�ಕಸಭೆಯನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ,
ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ,
ದ�ೇವನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಬಂಗಾರಪ�ೇಟೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದ�ೇ ರೀತಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್
ಮೈಸೂರು
ಜಿಲ್ಲೆಯ
ನಂಜನಗೂಡಿನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಂದರೆ ಇದ�ೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಮಗೆ
ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬ�ೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ
ಸಚಿವ ಡಾ. ಮಹದ�ೇವಪ್ಪ ಅರ್ಜಿ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚುನಾವಣಾ ಹಣ
ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ತ�ೇಜಸ್ವಿ
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.14- ಚನ್ನಗಿರಿ
ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು
ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 2
ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಾಕ್ ಮತ್ತು
ಶ್ರವಣದ�ೋ�ಷ ಇರುವ ಬಡ
ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆಗೆ ನೀಡುವ
ಮೂಲಕ ತ�ೇಜಸ್ವಿ ಪಟ�ೇಲ್
ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳಗೆ ಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ತ�ೇಜಸ್ವಿ ವಿ. ಪಟ�ೇಲ್
ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕಾರಿಗನೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಚನ್ನಗಿರಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹ�ೊರಡ

ಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಬಡ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಲಗೆರೆ
ಗ್ರಾಮದ ಅಖಾಡದ ರಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು
ಯಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಸ�ೇರಿ 8
ಮಕ್ಕಳು. ಪುತ್ರ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿದ ಏಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಐದು
ಮಂದಿಗೆ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದ�ೋ�ಷ ಇದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಂಗಪ್ಪ ಅವರೂ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.
ಮಾತು ಬರುವ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು
ಮಾತು ಬಾರದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ
ಎಂಬವರಿಗೆ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು
ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ಸಮೀಪ ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್
ಎಂಬ ವಾಕ್ ದ�ೋ�ಷ ಇರುವ ಯುವಕ
ಮಂಜುನಾಥ್ಜತೆಗೆ ಮದುವೆ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಕ�ೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ ನೆಹರೂ
ಅವರ ಸ�ೇವೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂದರು.
ನೆಹರು ನಂತರ 60 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್
ಬಹದ್ದೂರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ದ�ೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ
ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು
ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು. ಶಿಮುಲ್
ಮತ್ತು ಅಮುಲ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿವೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
`ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸ�ೊಪ್ಪಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವಂತೆ
ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಾಜದ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ತರಾಟೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.14- ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ
ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದು
ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರ�ೊಬ್ಬರು
ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಎಂದು ಮಾಜಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ�ೇನೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಕುಮಾರ್ (38)
ಎಂಬ ಯೋಧರು ಮಂಡ್ಯದ ಕಾರಿಮನೆ ಗ�ೇಟ್ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ
ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗೆ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ನ�ೇತಾಜಿ
ಜನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ
ರಜೆ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 14ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ
ಬ�ೋ�ಸ್ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು
(ಜ.23) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ರಜಾದಿನವೆಂದು
ಘ�ೋ�ಷಿಸುವಂತೆ ಕ�ೋ�ರಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು
ಸ�ೋ�ಮವಾರ ವಜಾಗ�ೊಳಿಸಿದ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್, ಈ
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ‘ಪಿಐಎಲ್ಅಣಕ’
ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವ�ೈ.
ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಮತ್ತು
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೆ.ಬಿ.
ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಪೀಠ ಈ
ಮನವಿಯನ್ನು (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.14- ನಂದಿನ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಮೂರು
ರೂ. ಹೆಚಳ್ಚ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ನಾಳೆಯಿಂದಲ�ೇ
ಪರಿಷ್ಕರತ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ
ದರ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಹೆಚಳ್ಚ ವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪವಾ
ಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸು
ತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ರ�ೈತರನ್ನು
ಮನವೊಲಿಸಲು ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚಳ್ಚ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೆಚಳ್ಚ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ರ�ೈತರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ
ತೀರ್ಮಾನ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ. ರ�ೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ಧಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಸುಗಳಿಗೆ
ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ರ�ೋ�ಗಗಳು ತಗಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣವು
ಕುಂಠಿತಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 95 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ರ�ೈತರಿಂದ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಸುಗಳಿಗೆ ರ�ೋ�ಗಗಳು ತಗಲಿದ್ದರಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗೆ
ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದೆಲವ
್ಲ ನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3 ರೂ. ಹೆಚಳ್ಚ
ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಶುಸಂಗ�ೋ�ಪನೆ ರ�ೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕ�ೋ�ರಿ
ರಾಮಪ್ಪ ಸ�ೇರಿ 6 ಜನರಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.14- 2023ಕ್ಕೆ ಜರುಗುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ
ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬಯಸಿ
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ ಸ�ೇರಿದಂತೆ 6 ಜನ ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಡಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರಾದ ಎಂ.ನಾಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ವಿಟಿಯು
ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ ದೀಟೂರಿನ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಮಹ�ೇಶಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಗ�ೋ�ವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು
ನಂದಿಗಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕ�ೋ�ರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಡಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ
15 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಕ�ೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ.ಅಬೀದ್ ಅಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಸುತ್ತಾಟ, ಪ್ರಚಾರದ ಪ�ೈಪೋಟಿ ಜ�ೋ�ರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ
|| ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

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

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

ಗುರು-ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾರಾಧನೆಯನ್ನು

ದಿನಾಂಕ : 15-11-2022ನ�ೇ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ
ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಪ�ೇಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದ�ೇವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ

ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು
ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

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

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

2

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2022

ಡಿ.26ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಾದಾರ
ಚನ್ನಯ್ಯ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ನಗರದ ಶ್ರೀ ಗುರು
ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್
ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಗುರು ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯನವರ 32ನ�ೇ
ವರ್ಷದ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರು ರಾಮದಾಸರ
65ನ�ೇ,
ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಸ್ವಾಮಿಗಳ
21ನ�ೇ
ಹಾಗೂ ಕ�ೊಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 17ನ�ೇ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ
ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸ ವನ್ನು
ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಶ್ರೀ ಹ�ೊರಟ್ಟಿ
ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಸಮುದಾಯ
ಭವನ (ಗಾಂಧಿನಗರ)ದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಹೆಚ್. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ
ವಧು-ವರರಿಗೆ ತಾಳೆ, ಸೀರೆ, ರವಿಕೆ, ಪಂಚೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಜಾತಿ
ಘಟಕದಿಂದ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾವ�ೇಶ
ನಡೆಸಲುದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ
 ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಿ.
ಎಂ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಎಂ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಶ�ೇಖರಪ್ಪ,
ನಂಜಾ ನಾಯ್ಕ, ನಾಗರಾಜ ಆದಾಪುರ, ಸಂತ�ೋ�ಷ,
ಬಿ.ಆರ್.
ಮಂಜುನಾಥ್
ಇತರರು
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಎಡಿಬಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ `ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ'

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.14- ಎಡಿಬಿ
ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ
ಕಲಿತ
ನಮ್ಮ
ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆ
ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರು
ವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯರಿ
ಎಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಡಿ.
ದುರುಗಪ್ಪ ಹಾರ�ೈಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಹ�ೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ
ಮಯೂರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನ
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 19992002 ರ ಅಂಬ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಭರಮಪ್ಪ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪದವಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ
‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ’
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು
ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ�ೇರಿದ್ದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲ�ೇಜ್ ದಿನಗಳ
ಸಂಭ್ರಮ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಂದಿನ ಸಿಹಿ, ಕಹಿ
ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಮತ್ತೂರು ಶಿವುಕುಮಾರ್ ಮಾತ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ

ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು, ನ.14- ಇಲ್ಲಿನ
ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯ
ಕ್ಷರು, ಅತಿಥಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ�ೇ ಆಗಿದ್ದರು.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ
ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು
ಮಕ್ಕಳ�ೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ 9ನ�ೇ
ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಲಿ
ಮಾತನಾಡಿ,
ನೆಹರೂರವರಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು, ಗುಲಾಬಿ
ಹೂ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ,
ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಆಗಿದ್ದ ನೆಹರೂರವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳು
ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು
ಎಂದು ಹರಳುಹುರಿದಂತೆ ಪಟ ಪಟನೆ

ಮಾತನಾಡಿದನು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ
ಗೌಶಿಯಾ ಬಾನು, ಸ�ೈಯದ್ ಸುಭಾನ್,
ತಸ್ಮಿಯ ಖಾನಂ, ದಾದಾ ಹಯಾತ್
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬಿ.ಬಿ.
ಜ�ೋ�ಹಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನೆಹರೂ
ರವರ ಆದರ್ಶ ಜೀವನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ�್ಳೋಣ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಕರಾದ
ಎಂ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ, ಫರ್ಜಾನಾ ಬಾನು,
ಆರೀಫಾ ನಸ್ರೀನ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು
ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ
ಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಾಜ್ನೀನ್
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ರತ್ನವ್ವ
ಸಾಲಿಮಠ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಫೂ
ರಾಬಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ
ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ

ನಾಡಿ, ನಾನು ಸ�ೈನಿಕ
ಹುದ್ದೆಗೆ
2000ನ�ೇ
ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇನೆಗೆ ಸ�ೇರಿ
2019ರ ವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್, ಜಮ್ಮು
ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಮಣಿಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ
ದ�ೇಶ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದ ನನಗೆ ಈ ಸ್ನೇಹ
ಸಮ್ಮಿಲನದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ,
ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಚಿರಋ ಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎ.ಎಸ್.ಐ ರಮೇಶ್ ಕುಂಟಾಳ್
ಮಾತನಾಡಿ, 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ
ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಿತ ಆತ್ಮಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು
ಒಂದೆಡೆ ಸ�ೇರಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ

ಸವಿನೆನೆಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ
ಕ�ೊಳ್ಳಲು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾ
ರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ
ಸ್ನೇಹ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ,
ಎಲ್ಲಾ
ಸ್ನೇಹಿತರು
ಒಂದೆಡೆಗೆ
ಸ�ೇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲಿಂಗ�ೇಶ್,
ನಾಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿವುಕುಮಾರ್ ಅವರ
ಪರಿ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಾಡಲು ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂದರು.
ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಟಿ.
ಶಿವುಕುಮಾರ್, ಎ.ನಾಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಕೆ.
ಎಂ.ಎಂ.ಲಿಂಗ�ೇಶ್, ಟಿ.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ,

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಶಿವುಮೂರ್ತಿ, ಉಮೇಶ್, ಶರತ್
ಉತ್ತಂಗಿ, ಅಂಬರ�ೇಶ್, ಬಸಮ್ಮ,
ಅಕ್ಕಮಹಾದ�ೇವಿ, ಶ�ೋ�ಭ ಅಳವಂಡಿ,
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಂಕರಮ್ಮ, ಮಂಜುಳಾ,
ಗಾಯತ್ರಿ, ವೀರ�ೇಂದ್ರ, ಬಿ.ರಾಜಪ್ಪ,
ಮೇಲಗಿರಿ ಆನಂದ್ ಪಂಪಾಪತಿ,
ಹ�ೊನ್ನಪ್ಪ,
ಅಜ್ಜಯ್ಯ,
ದಿಳ್ಯಪ್ಪ,
ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವುಕುಮಾರ್
ಮತ್ತೂರು, ಮಂಜಪ್ಪ.ಎಂ, ಷಣ್ಮುಖ,
ಡಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ.ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್, ಸುಭಾನ್,
ಸಿದ್ದೇಶ್, ನಾಗರಾಜ್.ಸಿ, ಬಾಗಳಿ
ನಾಗರಾಜ್, ಗ�ೋ�ವಿಂದ, ಶಿವುಕುಮಾರ್
ಹ�ೊಸಕ�ೇರೆ,
ತೆಲಿಗಿ
ದಿಳ್ಯಪ್ಪ,
ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ್,
ಪಿ.ಜಗದೀಶ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಆನ�ೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಿ ಗುರು ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ
ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು,ನ.14ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ನಗರ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವವು
ನೆರವ�ೇರಿತು.
ಬಣಗಾರ ಸಮಾಜದ
ಆದಿಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ
ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಪಾಲಕಿ
ಉತ್ಸವವು ದ�ೊಡ್ಡಪ�ೇಟೆಯ
ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ
ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು. ಪಾಲಕಿ
ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಣಗಾರ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರಾದ
ಜಿ.ವಿ. ಸಾಮಂತ್ರಿ, ಎಂ.ಕೆ. ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ವಿ.ವೀ.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯ ಬಣಗಾರ, ರವಿ
ಚ�ೊಣ್ಣದ, ಬಸವರಾಜ ಚ�ೊಣ್ಣದ, ಕ�ೊಟ್ರೇಶ
ಸಾಮಂತ್ರಿ, ಚಿದಾನಂದ ಮುಂಡರಗಿ,
ವೀರ�ೇಶ ಮುಂಡರಗಿ, ಕ�ೊಟ್ರಪ್ಪ ಕುಬಸದ,
ಕ�ೊಟ್ರೇಶ ಯಲಬುರ್ಗಿ, ನಿರ್ಮಲಾ

ಟ�ೊಪಗಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಸಾಮಂತ್ರಿ
ಉಮಾದ�ೇವಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ,
ನಾಗರತ್ನ ಚಿತ್ತರಗಿ,
ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ವರಮೂರ್ತಿ
ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವದ
ನಂತರ ಶ್ರೀ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದ�ೇವಿಯ
ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ
ಶ್ರೀ ನವಗ್ರಹ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ,
ಶ್ರೀ ನಾಗದ�ೇವತೆ, ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ೇಯ
ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ಪಂಚಯ್ಯನವರು
ಪೂಜೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು.

ಹರಿಹರ,ನ.14- ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾ
ವ�ೇಶವು ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 23 ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ
ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ
ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ
ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 4 ವರ್ಷಗಳ
ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 8 ವರ್ಷಗಳ
ಪ್ರಗತಿ, ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ
ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ
ನಾಯಕರುಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಆಯೋಜಿಸ

ಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ, ನಿಕಟ
ಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು
ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ
ಹಲವಾರು ನಾಯಕರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ
ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 23 ರಂದು
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾವ�ೇಶ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸಮಾವ�ೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30
ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು,
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ

ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಸ್.ಎಂ.ವೀರ�ೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, ಸಿರಿಗೆರೆ
ನಾಗನಗೌಡ್ರು, ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್,
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜ್,
ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಸಾವಂತ್,,
ಮಾಹಂತ�ೇಶ್, ಆದಾಪುರ ವೀರ�ೇಶ್,
ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ ಹೆಚ್, ತುಳಜಪ್ಪ ಭೂತೆ,
ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಬಿಎಂ ವಿಜಯ
ಕುಮಾರ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಆಟ�ೋ� ಹನುಮಂ
ತಪ್ಪ, ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣ, , ಬಾತಿ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್,
ರೂಪ ಕಾಟ್ವೆ, ಗೀತಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ,
ಆರಾಧ್ಯಮಠ, ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ, ಮಾಲತ�ೇಶ್
ಭಂಡಾರಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ 23 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವ�ೇಶ

ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುತ್ತಿಗೆ: ಖಂಡನೆ
ಮ ಲ�ೇ ಬೆ ನ್ನೂ ರು ,
ಶ್ರೀಮತಿ
ಮಂಜುಳಾ
ಬೂದಿಹಾಳ್
ನ.14- ಬೂದಿ ಹಾಳ್
ಬಂಗಾರಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ
ಶ್ರೀಮತಿ
ರ�ೇಣುಕ,
ಗ್ರಾಮದ `ಎ' ಅಂಗನ ವಾಡಿ
ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಪಿಹೆಚ್ಸಿ ಓ
ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿದ�ೇವಿ, ಹೆಚ್ಐಓ ಆದರ್ಶ, ಆಶಾ
ನಡೆಸಿಕ�ೊಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪುಷ್ಪಾ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ
ಎಲ್ಲರ ಮನ ಸೆಳೆದವು. ದ�ೇವರಬೆಳಕೆರೆ ಪೋಷಕರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಂಗನವಾಡಿ
ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಂತಮ್ಮ
ಲಲಿತಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ
ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ವಂದಿಸಿದರು.
|| ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

|| ಶ್ರೀ ಹಾಲ�ೇಶ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14ರ�ೈತ ಮೋರ್ಚಾ
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಆದ ಈರಣ್ಣ
ಕಡಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳಿಗೆ
ತೆರಳುತ್ತಿರುವ
ಮಾರ್ಗ
ಮಧ್ಯೆ
ಸತೀಶ್
ಜಾರಕಿಹ�ೊಳಿಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಗೂಂಡಾಗಳು ಈರಣ್ಣ
ಕಡಾಡಿ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ
ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಘ�ೋ�ಷಣೆ ಕೂಗಿ
ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರ�ೈತ ಮೋರ್ಚಾ
ಅಧ್ಷ್ಯಕ್ಷ ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ
ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹ�ೊಳಿಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಗೂಂಡಾಗಳು
ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸತೀಶ್

ಜಾರಕಿಹ�ೊಳಿಗೆ ಶ�ೋ�ಭೆ ತರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರವಾದಿ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿರುವ ಸತೀಶ್
ಜಾರಕಿಹ�ೊಳಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರ�ೈತ
ಮುಖಂಡರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ
ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮುಗ್ಧ ದಲಿತ
ಮುಖಂಡರನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವುದು ಇದು
ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಪಮಾನ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಗೂಂಡಾ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಮಾಜಿ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇಬ್ಬರು ಆರ�ೋ�ಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ 14 ದಿನ
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದ�ೇಶಿಸಿತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶರಣರು ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ
ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ನೀಡುವಂತೆ ಬಸವರಾಜನ್
ಪರ ವಕೀಲರು ಕ�ೋ�ರಿಕ�ೊಂಡರು. ಈ ಕ�ೋ�ರಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಪೋಕ�್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಶಿವಮೂರ್ತಿ
ಶರಣರು, ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಠದ
ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜನ್ ಈಗ ಒಂದ�ೇ ಜ�ೈಲು ಸ�ೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಲ�ೋ�ಹಿತಮ್ಮ ನಿಧನ
ಲಿಂ|| ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಂ. ಸದಾಶಿವಯ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಆದರ್ಶ, ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ
ಕಾಯಕತ್ವವು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ನೀವು ತ�ೋ�ರಿಸಿದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ
ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ,

ಧರ್ಮಪತ್ನಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಿಂಗಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಮಗ: ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಂ.ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಮಲಾ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ,

ಕು|| ಶ್ರೇಯಾ ಎನ್.ಎಂ.ಹೆಚ್, ಚಿ|| ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಎನ್.ಎಂ.ಹೆಚ್.
ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ರುದ್ರಯ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ರ�ೇಣುಕಾ, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ. ಭಿಕ್ಷಾವರ್ತಿಮಠ್, ಹಾವ�ೇರಿ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಆಶಾ ಸಂತ�ೋ�ಷ್, ಹರಿಹರ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮ, ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಹಿರ�ೇಮಠ್, ಪೂನಾ ಹಾಗೂ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನಂದಿಗಾವಿ ಮಠದ ವಂಶಸ್ಥರು,
ಹ�ೊಳೆಿಸಿರಿಗೆರೆ-ನಂದಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮತ್ತು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ತರಳಬಾಳು
ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿ, ಹುಳ�ೇಮಳಲಿ ಮಠದ
ದಿ|| ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮರುಳಯ್ಯ,
ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು,
ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,

ನಗರದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಹೃದಯ
ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ಎಸ್.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ
ಹೃದಯಾಲಯದ
ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ ಲಯನ್ಸ್
ಕ್ಲಬ್ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ
ಮತ್ತು ಮೆಡಿಹೌಸ್ ಇವರ
ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಾನಗರ ಲಯನ್ಸ್ ಸ�ೇವಾ
ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10
ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರವರೆಗೆ,
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಕ್ಕೆ ರಕ್ತ
ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬಿ. ಲಿಂಗರಾಜು ನಿಧನ

ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಲ�ೋ�ಹಿತಮ್ಮ

ಅವರು ದಿನಾಂಕ 13-11-2022ರ
ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11-15ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರೆಂದು
ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮೃತರು ಮಕ್ಕಳು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು,
ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಲಲ�ೋ�ಹಿತಮ್ಮ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ
ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 15-11-2022ರ ಮಂಗಳವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 10.30 ರವರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ,
1ನ�ೇ `ಡಿ' ಮೇನ್, 8ನ�ೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (# 1295/61-55)ಯಲ್ಲಿ ಮೃತರ
ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹ�ೊಳಲ್ಕೆರೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳ�ೇಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು : ಎಂ. ಪ್ರಭುದ�ೇವ್ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರರು

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು-ಕ�ೊರಟಿಕೆರೆ ಚನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು,
ಹುಳ�ೇಮಳಲಿ ಮಠದ ವಂಶಸ್ಥರು, ಮೊ. : 94487 83261

ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂಬೂಬಜಾರ್ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ
ಓಣಿಯ ವಾಸಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನರ್ಸಿಂಗ್
ಹ�ೋ�ಂ ನೌಕರರೂ, ದಿ|| ಶ್ರೀಮತಿ
ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ವ�ೈ. ಬಸಪ್ಪ
ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ ಬಿ. ಲಿಂಗರಾಜು (50)
ಅವರು ದಿನಾಾಂಕ 14.11.2022ರ
ಸ�ೋ�ಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಧನ
ರಾದರು. ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು,
ಓರ್ವ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು
ಗಳನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು
ದಿನಾಂಕ 15.11.2022ರ ಮಂಗಳವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ವೀರಶ�ೈವ
ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ಕ�ೇಸರಿ ಕಂಡರ�ೇಕೆ ಸಿಟ್ಟು? ಸಿಎಂ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.14- ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ
ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕ�ೇಸರಿ ಬಣ್ಣ
ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರ�ೋ�ಧದ ಬಗ್ಗೆ
ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು ಕ�ೇಸರಿ
ಬಣ್ಣ ಭಾರತದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಕ�ೇಸರಿ
ಕಂಡರೆ ಏಕೆ ಸಿಟ್ಟು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ
ಶಾಲಾ
ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ�ೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅವರು
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ
ತ�ೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ�ೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾವಿ. ವಿವ�ೇಕ ಎಂದರೆ
ರಾಜಕಾರಣ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಎಂದರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು
ಮಾಡುವುದು
ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಖ್ಯಾತಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ
ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೀಳು
ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಟ್ಟದ್ದು
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು
ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ
ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ
ದಿನಾಚರಣೆ ಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಡಿತ್
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ
ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕ�ೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಭಾರತದ
ಉದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ
ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದವರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅಲ�ೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ಗೆ
ಜನರಲ್ ಕಿಟ�ೋ� ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ�ೇರಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ
ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಲಿಪ್ತ ಚಳುವಳಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ
ಯನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 14 - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕ�ೊಲ್ಕೊತ್ತಾದ
ರಾಜರಾಮ್
ಮೋಹನ್
ರಾಯ್
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 15 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4
ಗಂಟೆಗೆ ನಗರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ
ಪಿತಾಮಹ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರ 250ನ�ೇ ಜನ್ಮ
ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾಪೌರರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್.ಜಯಮ್ಮ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಯ್ಕ್ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಜಿ.ಪಂ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ.ಎ.ಚನ್ನಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಬಿ ರಿಷ್ಯಂತ್, ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತಾದ
ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಡ�ೈರೆಕ್ಟರ್
ಪ್ರೊ ಅಜಯ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಶ�ೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಶಾಂತಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಲಾಕ್ಷ.ಬಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ.ಜಿ.ಆರ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.
ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ,
ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಟಿ.ಎಸ್ ಶ�ೈಲಜಾ ಪಾಲ�್ಗೋಳ್ಳುವರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕುಂಬಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ

ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ. 14- ಇದ�ೇ
ದಿನಾಂಕ 19 ಮತ್ತು 20
ರಂದು ನಗರದ ಲಯನ್ಸ್
ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ
ಚದುರಂಗ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ
ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವರಕ್ಕೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 99809
42932, 9845861248.

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ. 14- ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸ�ೋ�ಮವಾರ 69 ನ�ೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ
ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಧ್ವಜಾರ�ೋ�ಹಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ಕರಡಿ ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಎಂ. ವಾಸುದ�ೇವಮೂರ್ತಿ, ರುದ್ರಣ್ಣರ ರಾಜು, ಕೆ.
ಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್ ಆಂಜನ�ೇಯ, ಸಿಇಓ ಯಶ�ೋ�ಧಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಗೆಲ್ಲಲ�ೇ ಬ�ೇಕು !
(4ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಧ್ಯೇಯದ�ೊಂದಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ
ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ದಿ. 14.11.2022 ರಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ
ವ್ಯಾಪಾರ,
ಸರಳೀಕರಣ,
ರಫ್ತು
ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
ಜೆಮ್ಪ
 ೋರ್ಟಲ್ಬಳಕೆ.
ದಿ. 15.11.2022 ರಂದು ಸಹಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ,
ಗ್ರಾಹಕ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ.
ದಿ. 16.11.2022 ರಂದು ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ,
ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು
ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
ದಿ. 17.11.2022 ರಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಘ�ೋ�ಷಣೆ,
ಸ್ಟಾಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ
ಉನ್ನತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ.
ದಿ. 18.11.2022 ರಂದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ-ಸಹಕಾರಿ
ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಗ�ೊಳಿಸುವುದು.
ದಿ .19.11.2022 ರಂದು ಯುವಜನ, ಮಹಿಳಾ
ಮತ್ತು ಅಬಲ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.
ದಿ. 20.11.2022 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ�ೇರ್ಪಡೆ
ಪಿಎಸಿಎಸ್ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
ಅಬಲರಿಂದ,
ಅಬಲರಿಗಾಗಿ,
ಅಬಲರ
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಏಳು ತತ್ವಗಳು, ಏಳು
ಬಣ್ಣಗಳು, ಏಳು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ನಡೆಯುವ ಸಹಕಾರಿ ಸಪ್ತಾಹ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು
ಬಲಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು. ಆದರೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದ�ೇ, ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದು
ಏತಕ್ಕೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಹಕಾರದ ಕಾಳಜಿಗಿಂತ
``ಸ್ವಲಾಭ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕೃತ'' ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದವರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರು
ವುದು. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ
ಸಹಕಾರ ಧ್ವನಿ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬದ್ಧತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ,
ಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ
ಸಹಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

`ತತ್ವಗಳನ್ನು ತೂರಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಿ, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು
ಮೀರಿ ಅನರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲ
ನೀಡಿ, ಸ್ವಜನಪಾತ, ಅವ್ಯವಹಾರ, ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ
ಸೃಷ್ಟಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ, ದುರಾಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುರು ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕು,
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಾದವಪುರ
ಮರ್ಚೆಂಟ�ೈಲ್ ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕು,
ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟಿವ್ ಅರ್ಬನ್
ಬ್ಯಾಂಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಟ ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟಿವ್
ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕ�ೊಂಡಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು, ಠ�ೇವಣಿದಾರರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಯ ಸ�ೋ�ಲುಗೆಲುವು, ಕ�ೊರತೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ವಿವ�ೇಕಯುತ ವಿಮರ್ಶೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಆಧುನೀಕರಣಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ವೃತ್ತಿ ಪರತೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆಯಬ�ೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು
ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವ, ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸಹಕಾರವು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ,
ನೆಮ್ಮದಿ
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಂಡಿತ್
ಜವಹಾರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ``ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿಯನ್ನು
ಕ�ೊಡಿ
ನಾನು
ನಿಮಗೆ
ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಸಹಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರತೆ,
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗಣಕೀಕರಣ ಮತ್ತು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಭಾರತ ಐದನ�ೇ
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನ�ೇ
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹ�ೊಂದುವ ದ�ೇಶವಾಗಲಿದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಸಹಕಾರವು ಗೆಲ್ಲಲ�ೇಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಗೆಲ್ಲಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ
ವಿಧಾನವಾಗಲಿ, ಬದು ಕಿನ ಉಸಿರಾಗಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ
ಆಶ್ರಯವಾಗಲೀ 69ನ�ೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ
ಸಪ್ತಾಹ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಹ�ೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಕರೆದ�ೊಯ್ಯಲಿ.
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ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ
ಅತ್ಯಗತ್ಯ : ನ್ಯಾ. ಪ್ರೀತಿ
ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ಇಂದಿನ
ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು
ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕ�ೇ ವಿನಃ
ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು
ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ
ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪ್ರೀತಿ
ಎಸ್. ಸದರ ಜ�ೋ�ಷಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು, ನಗರದ ಮಹಿಳಾ
ಸಮಾಜ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸ�ೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ�ೇವಾ ಸಮಾಜ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸ�ೇವೆಗಳ
ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ,
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು
ಅಗತ್ಯ. ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹ�ೊಂದ
ಬ�ೇಕು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾ
ಗಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಸಿ
ಕ�ೊಂಡು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹ�ೊಣೆ

ನಮ್ಮದಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಇಂದಿನ
ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ
ಮೇಲೆ
ದೌರ್ಜನ್ಯ,
ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಕಾನೂನನ್ನು
ತಿಳಿದು ಕ�ೊಂಡರೆ ಯಾರ�ೇ ಆಗಲಿ
ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ
ಕಾನೂನಿನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ
ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾನೂನು ಸ�ೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ
ಇದರ
ಸದುಪಯೋಗ
ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳಾ
ಸ�ೇವಾ ಸಮಾಜ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮುಖ್ಯ
ತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸ�ೇವಾ ಸಮಾಜದ
ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ವಕೀಲರಾದ
ಐ.ಕೆ. ಮಂಜುಳ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ನೀಲಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪ್ರವೀಣ್,
ರಮೇಶ್, ಯಶವಂತ್, ವಿನಾಯಕ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಹಣ ನೀಡಿದ ತ�ೇಜಸ್ವಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ದ�ೊರೆಯ ಬ�ೇಕಾದರೆ ಭಯ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಠಿ
ಆಗಬ�ೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯ
ವಾದಿ ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನಗರದ ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆಯ ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ್
ಜಾಲಿಮರದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳ
ಬ�ೇಕಾದವರು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಹ
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಿರಿಯರು, ಪೋಷಕರು,
ಶಾಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ
ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ
ಬ�ೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು
ವುದು, ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದ�ೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಡಿಡಿಯನ್ನು
ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೇನ.ೆ ಕೆಂಚಮ್ಮಗೆ
ನೀಡಿರುವ ಡಿಡಿಯನ್ನೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ
ಪರಿಗಣಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ
ಮಾಡುತ್ತೇನ’ೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಮತ
ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡರೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ
ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ
ಆಗುತ್ತದ.ೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದರೆ,
ಆಗ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ಅವರ ಕ�ೈಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಡಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗು
ವುದು. ಬಡವರಿಗೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಡುವ
ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಒಪ್ಪದ�ೇ ಹ�ೋ�ದರೆ
ಜನರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 2 ಲಕ್ಷ ಭರ್ತಿ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರ
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
‘ತಾಯಿ ಮನೆಯೂ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು.
ತ�ೇಜಸ್ವಿ ಪಟ�ೇಲ್ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿ
ದ್ದಾರೆ. ನ.27ರಂದು ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು
ಬಡಾವಣೆಯ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’
ಎಂದು ಕೆಂಚಮ್ಮ ಅವರ ಅಕ್ಕಂದಿರಾದ
ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
‘ನ�ೇತಾಜಿ ಅವರ ಸ�ೇವೆ ಗುರುತಿಸಲು
ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅವರು

ಭಾರತದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಶ್ರಮಿಸಿದಂತೆಯೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ
ಪಡುವುದು’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದೆ.

ನ�ೇತಾಜಿ ಜನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ರಜೆ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಯಾವುದ�ೇ ರಂಗವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ.್ಲ
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿತರಣೆ,
ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ, ಹ�ೈನು ಉತ್ಪನ್ನ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ
ರಂಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆರಯ
ೆ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರ-ೆ ಹರಿಹರ ಅರ್ಬನ್ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎ. ಮುರುಗ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ
ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮನವಿ
ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ದೂಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದ�ೇವರಮನಿ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 4500 ಚದುರಡಿ ನಿವ�ೇಶನವನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಸಹಕಾರ
ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ದಾವಣಗೆರ-ೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಸಹಕಾರಿ
ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಗದೀಶಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ
ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಸಹಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿಲ್ಲದ
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೂ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟೀವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ,

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಗುಜರಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಸುನೀಲ್
ಬ�ೋ�ಸ್ಗೆ ಟಿ. ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್
ಕ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ. ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಹದ�ೇವಪ್ಪ
ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಹದ�ೇವ್, ಕೆ.
ಆರ್. ನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯ
ಸಿದ್ದರ,ೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ
ಶಾಸಕ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಬಾರಿ
ತಾವು ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ಟಿಕೆಟ್ ಕ�ೇಳಿದ್ದರ,ೆ ತಾವು ಇದುವರೆಗೂ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವನಬಾಗ�ೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪುತ್ರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕ�ೊಡಿ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರನಟ ಭಾವನಾ ಯಶವಂತಪುರ
ದಿಂದ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ
ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿ
ರುವ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ
ಭೀಮ್ಸ�ೇನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ
ಗಳು ತಮಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬಯಸಿ, ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ�ೊ
ಡುವಂತೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸತತ ರಜೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ
ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಹಣದ ಡಿಡಿ
ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ
ಕಾರಣ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವು
ದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು
ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ನಿಗದಿಯಂತೆ ನಾಳೆ
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ
ವ�ೇಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ
ಎಂದು ಕಾದುನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕು.

ಯಾವುದ�ೇ
ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರಲಿ
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದ�ೇ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಬವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ
ತತ್ವದಡಿ ಮುನ್ನಡದ
ೆ ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶ�ೋ�ಧನಾ
ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಮಹ�ೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ,
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1456 ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, 420 ಹಾಲು
ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿವೆ. 83 ಬಳಕೆದಾರರ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿವೆ. ತುಮ್ಕ�ೋ�ಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ 800
ಕ�ೋ�ಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳನ್ನು ಗಣಕೀರಣಗ�ೊಳಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 2023 ರಿಂದ ದ�ೇಶದ 63 ಸಾವಿರ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು
ಗಣಕೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ
ಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ
ಅಮಿತ್ ಷಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗೆರೆ ರಾಜಣ್ಣ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಸಿದ್ಧಪ್ಪ, ಗ�ೋ�ಪನಾಳು
ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಬ�ೇತೂರು ಟಿ. ರಾಜಣ್ಣ, ಕೆ.ಎನ್.
ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಡಿ.ಎಂ. ಮುರುಗ�ೇಂದ್ರಯ್ಯ, ಹೆಚ್.
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ನಿರ್ಮಲ ಸುಭಾಷ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಜಯರುದ್ರೇಶ್
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಸಮೂಹ ಗೀತ ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ.
ಅಚ್ಯುತ್, ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷದ್, ಗೌತಮ
ಶಾಖೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ
ನಾಯಕ್, ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಂಕರ
ನಾರಾಯಣ
ಮತ್ತು
ಸದಸ್ಯರುಗಳು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೂಹ
ಗೀತಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ಘಾಟಕ ಬಿ.ಕೆ.
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ವ�ೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಗಣ್ಯರು

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳ
ಕಣಜ. ಆದರೆ, ಯುವಜನ ಪಿಜ್ಜಾ - ಬರ್ಗರ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಸತ್ವವಿಲ್ಲದ ತಿನಿಸನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ
ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಭು
ಹ�ೇಳಿದರು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ತಮಿಳಾಗಿದ್ದರೂ ಹರಳು
ಉರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ
ಮನಸೂರೆಗ�ೊಂಡರು.
ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕೀಳಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ
ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಲಂಡನ್ನಿನ ವ�ೈದ್ಯ
ಅಶ�ೋ�ಕ್ ಕೂಲಂಬಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ.
ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಮಠದಲ್ಲಿ
ಓದಿ, ಬೆಳೆದು, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಸ�ೇವೆಗೆ ನನ್ನ

ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು
ಅರ್ಥ, ಮೌಲ್ಯ: ಸುಚ�ೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

ಬದುಕನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳ
ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ
ಎಂದು ಭಾವ ತುಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಶ�ೋ�ಕ್ ಕೂಲಂಬಿ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್,
ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಚಿಕಾಗ�ೊ-ಅಮೆರಿಕಾ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಎಸ್.ಬಿ.ರಂಗನಾಥ್,
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್.ವಿ.ವಾಮದ�ೇವಪ್ಪ ಇದ್ದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾವಗಲ್ ಮಾಡಲ್
ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹ�ೊಯ್ಸಳ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವನ್ನು,
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ
ಮಕ್ಕಳು
ಒನಕೆ
ಓಬವ್ವ
ರೂಪಕವನ್ನು
ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.

ಮನೆ ಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ�ೈಲಜ. ಇ. ಕ�ೋ�ಂ ಲ�ೇಟ್ರಾಮಚಂದ್ರಚಾರ್ಆದ ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,
# 99/12 ಎಂ.ಬಿ. ಕ�ೇರಿ ಬಾರ್ಲ�ೈನ್ ರ�ೋ�ಡ್, ವಸಂತ ಟಾಕೀಸ್ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ದ�ೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,
# 1181/1 & 2 ರಲ್ಲಿ 25x34 ಅಡಿವುಳ್ಳ ಸ�ೊತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿಯವರ ಹೆಸರಿಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಸದರಿ ಸ�ೊತ್ತಿನ ಪಾಲು ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡು
ಮನೆ ಪಾಲು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ : 18.8.22 ರಂದು ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್
ಕಛ�ೇರಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರ ಬರುವ ವ�ೇಳೆ ಪತ್ರ ಕಳೆದು ಹ�ೋ�ಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಫೋನ್ : 97382 33982

WANTED
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.14- ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃ
ತಿಯಿಂದ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು
ಮೌಲ್ಯ ಬರುತ್ತದ.ೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಡತನವನ್ನು
ಸಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಬಡತನ ಸಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ
ಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ,
ಚಿತ್ರನಟ ಕೆ.ಸುಚ�ೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಯುಬಿಡಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
`ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾ
ಜಗತ್ತು- ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ' ವಿಷಯ
ಕುರಿತ ವಿಶ�ೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದನ್ನೇ
ಆಗಲಿ ಕಲಿಯಲು ತಲಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಯನ
ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ತಿಳಿಸಿಕ�ೊ
ಡುತ್ತದ.ೆ ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೂಹ ಗೀತ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ಭಾರತ ವಿಕಾಸ
ಪರಿಷದ್, ಗೌತಮ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೂಹ ಗೀತ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ನಗರದ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶರಣ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷದ್ ಗೌತಮ
ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಗ�ೇರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ
ವಿಕಾಸ ಪರಿಷದ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೆ.
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷದ್ ದಕ್ಷಿಣ

ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪೀಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ನವೆಂಬರ್
20 ಹಾಗೂ 22ನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾಸವೆಂದು
ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು,

ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಲ್ಲದು ಮಹನೀಯರ ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಬ�ೇಕು

ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾಡಲು ಏಳು ತಿಂ
ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ
ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಹಣ ಹ�ೊಂದಿಸಲಾರದ�ೇ
ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು.
‘ನನ್ನಲ್ಗಲಿ ೆ ಬ�ೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು
ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಈ
ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇಬ್ಬರೂ ವಾಕ್ದ�ೋ�ಷ ಇರುವವರು
ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವರು
ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಿಳಾ
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹೀಗೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ
ಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ
ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಮದುವೆಗೆ ದಿನ
ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ
ಒಂದ�ೇ ಸಮುದಾಯದವರಾದರೆ ಮದು
ವೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಗ�ೊತ್ತಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ
ಇಟ್ಟು ಮದುವೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿತ್ತು’ ಎಂದು
ತ�ೇಜಸ್ವಿ ಪಟ�ೇಲ್ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಮುಂದಿನ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು 2 ಲಕ್ಷದ ಡಿಡಿ ಜತೆಗೆ
ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕಿತ್ತು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ
ಮೊತ್ತ. ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾರೀ

ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯನ್ನು
ನ�ೋ�ಡುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ
ನೀಡಬ�ೇಕು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು
ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು
ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಬಳುವಳಿ
ಎನ್ನುವುದನ್ನು

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂದರು.
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ�ೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದು,
ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಶ�ೋ�ಷಣೆ,
ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕೆಂದರು.
ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಹೆಚ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ
ದೀಮಣಿ,
ಅನೂಸೂಯಮ್ಮ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಚ್.ರಾಜಪ್ಪ
ಇದ್ದರು. ಈ ವ�ೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಮೀರಾ ಬಾನು, ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಶಾರದಾ ಹರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ
ಕಮಲಾ ಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ
ಪಿ.ಬಿ.ಪಂಪಾಪತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಹೆಚ್.ವಿ.
ಭೀಮಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರ
ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜ�್ಯೋತಿ
ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ. ಅಚ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ
ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ
ಸುಂದರ�ೇಶ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು.
ಗ್ರಾಸಿಂ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಕವಲೆತ್ತು ಹರಿಹರ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ
ದಿನಾಂಕ 19.11.2022 ರಂದು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಮೂಹ
ಗೀತಗಾಯನ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ
ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿತು.
ಮಯೂರ ಗ�್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆ ಬ�ೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಶಾಮನೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿತು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಯ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಅಭಿನಂದನಾ
ಪತ್ರ
ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷದ್, ಗೌತಮ ಶಾಖೆ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಭವಾನಿ
ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಯಶವಂತ್
ಕುಮಾರ್ ಜೆ.ಆರ್. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ
ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಮಂಜು
ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಕಲಿಯಲು ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ
ಎಂದರು.
ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ
ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
ಡಾ.
ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಬಿ. ದಂಡಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ರಾಜೀವ ಲ�ೋ�ಚನ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಸಂರಕ್ಷಕ ಡಾ. ಆರ್.
ಎಲ್. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.
ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಹೆಚ್. ಈರಮ್ಮ ಸ�ೇರಿದಂತೆ,
ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತರಾಟೆ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬಿದ್ದೊಡನೆ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹರಿದು
ಕ�ೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವುದು ಈ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕರಾಳತೆಗೆ ಹಿಡಿದ
ಕನ್ನಡಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ
ದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಣ
ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ
ಸರ್ಕಾರವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದ
ಜನರ ಹೆಣಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಮೆರೆ
ಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಮಾನುಷ.
ಸರ್ಕಾರವು ನ�ೊಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ
ಕೂಡಲ�ೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ
ಬ�ೇಕು ಎಂದವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ನ.14- ಪಶು
ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ
ದಿನಾಂಕ 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು
25 ಜನರಿಗೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬ�ೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಿವರಕ್ಕೆ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು
ಪಶುವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ತರಬ�ೇತಿ
ಕ�ೇಂದ್ರ (ದೂರವಾಣಿ 08192233787) ವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.

dvg -1228, Siz : 12x3

1) Required Cashier (Male) for
Textile Business with Basic Knowledge
of Managing and Cash Handling.
Interested can Apply with proper
Resume along with Photo Attested.

ASHUJI DISTRIBUTORS
# 323, Binny Company Road, Davangere.

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
ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಪ�ೇಟಿಎಂ
ಗೂಗಲ್ಪ�ೇ, ಫೋನ್ಪ�ೇ 9880903417 ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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£ÀAPÀA/«¨sÀÆ¸ÁéC/ºÀÄ-a/02/2016-17

¢£ÁAPÀ:14-11-2022

¥ÀæPÀluÉ

¨sÀÆ¸Áé¢Ãü £ÀPÁAiÉÄÝ ¨sÀÆ¸Áé¢üÃ£À ¥ÀæQAæ iÉÄAiÀÄ°è ¥ÁgÀzÀ±ð
À PÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀzÀ ºÀPÀÄÌ ¥ÀÄ£ÀgïªÀ¸Àw
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£Àgï ¤ªÀiÁðt gÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉÃ±ÀzÀ ¸ÀASÉå: PÀAE 54 ¨sÀÆ¸Áé¼À 2016
¢£ÁAPÀ: 12-08-2016 gÀ DzÉÃ±ÀzÀ°è ¸ÀÆa¹gÀÄªÀAvÉ zÁªÀtUÉgÉ f¯ÉèAiÀÄ ºÀjºÀgÀ vÁ®ÆèQ£À
««zsÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA§gïUÀ¼À°è ºÀÄ§â½î-aPÀÌeÁdÆgÀÄ gÉÊ¯Éé qÀ©èAUï ¯ÉÊ£ï ¤ªÀiÁðt AiÉÆÃd£ÉUÉ
F PÉ¼ÀPÀAqÀAvÉ d«ÄÃ¤£À »vÁ¸ÀPÛj
À AzÀ £ÉÃgÀRjÃ¢AiÀÄ°è d«ÄÃ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀ±PÀ ÉÌ
vÉUz
É ÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¢£ÁAPÀ: 02-11-2022 gÀAzÀÄ f¯Áè¢Pü ÁjUÀ¼ÄÀ , zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè, zÁªÀtUÉgg
É ª
À g
À À
CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀzÀgÀ ¤zsÀðgÀuÁ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄ°è wÃªÀiÁð¤¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ F
PÉ¼ÀPÀAqÀ d«ÄÃ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀ±ÀPÌÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä F ¥ÀæPÀluÉUÉÆAqÀ 30 ¢£ÀzÉÆ¼ÀUÁV
¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è F PÉ¼ÀUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄªÀ C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ¸À°è¸À®Ä
F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.
SÁvÉzÁgÀgÀ/¨sÀÆ
¨sÀÆ¸Áé¢üÃ£ÀzÀ
PÀ.æ vÁ®ÆèPÀÄ ºÉÆÃ§½ UÁæªÀÄ j.¸À.£ÀA eÉ.JA.¹.AiÀÄAvÉ
«¹ÛÃtð J.UÀÄA ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
GzÉÝÃ±À
¸ÀA
ªÉ
Ä
Ê¸À
Æ
gÀ
Ä
0-01
16
ºÀ
Ä
§â
½
î
aPÀÌeÁdÆgÀÄ
01
Q¯É
Æ
Ãð¸À
Ì
g
ï
PÀ
A
¥À
¤
UÉ
gÉ
Ê
¯É
é
qÀ
©èAUï ¯ÉÊ£ï
ºÀjºÀgÀ PÀ¸¨
À Á ºÀjºÀgÀ
02
¤ªÀ
i
Áðt
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ
mË£ï 20
JA.PÉ.PÀA¥À¤
0-06
03
GzÉ
Ý
Ã
±ÀPÁÌV
JA.PÉ.PÀA¥À¤
0-25
21
¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, zÀgÀ ¤zsÀðgÀuÁ ¸À®ºÁ ¸À«Äw ºÁUÀÆ
«±ÉÃµÀ ¨sÀÆ¸Áé¢üÃ£Á¢üPÁj, PÉÆlÆÖgÀÄ-ºÀjºÀgÀ gÉÊ¯Éé
ªÁ¸ÁE/zÁªÀtUÉg/É 603/
¨ÁæqïUÉÃeï ¯ÉÊ£ï ¤ªÀiÁðt AiÉÆÃd£É, zÁªÀtUÉg.É
JA¹J/2022-23

4

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2022

ಮೆಕ್ಕೆಜ�ೋ�ಳ ಬೆಳೆದ ರ�ೈತರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಗ�ೋ�ಡು
ಹ�ೋ�ಬಳಿಯ ಹುಣಸ�ೇಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ
ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್
ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಮೆಕ್ಕೆಜ�ೋ�ಳ
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ
ರಾಯಭಾರಿ ಕಛ�ೇರಿಯ ರಾನ್ ವೆರ�್ಡೋಂಕ್ ಹಾಗೂ
ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರುಗಳು ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು.
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿಂತಾಲ್, ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಮೆಕ್ಕೆಜ�ೋ�ಳ ಬೆಳೆಯ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಡಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

ರಾನ್ ವೆರ�್ಡೋಂಕ್ರವರು
ಮೆಕ್ಕೆಜ�ೋ�ಳ
ಬೆಳೆದ
ರ�ೈತರ�ೊಂದಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜ�ೋ�ಳ
ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ
ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ
ಎನ್.ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಂ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ
ರ�ೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು
ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ
ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ,
ಉಮಾದ�ೇವಿ, ಆನಗ�ೋ�ಡು
ಹ�ೋ�ಬಳಿಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್.,
ಯೋಗ�ೇಶಪ್ಪ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎನ್.
ಸುರ�ೇಶ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ರ�ೇಷ್ಮಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 14 - ನಗರದ ಗರುಡ ಕರಾಟೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಮೇಶ್
ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಗಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್.
ಡಿ .ಮತ್ತು ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಹುಣಸ�ೇಕಟ್ಟೆ

ರಮೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗರುಡ ಕರಾಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ

ಟ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

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

99863 61250
91132 85992

ಮನೆಯ ರೀ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್

ಮನೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತಹ
30×40 ಉತ್ತರ, 30x40 ಸೌತ್
30x45 ಉತ್ತರ
ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ (Agent)

98440-63409, 97315-63409

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹ�ೊಸದಾದ
ಮನೆ, ಆಫೀಸ್, ಗ�ೋ�ಡೌನ್,
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ
ಒಳ್ಳೆಯ ಪ�ೇಂಟಿಂಗ್
ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 72046 33302

Basic Computer, DTP, Autocad,
Social Media ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಯಾವುದ�ೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯಿರುವ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಚಾರಿಸಿರಿ

ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 35x60 ಉತ್ತರ,
ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ನರ್. ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
55x53 ಪಶ್ಚಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರ್ನರ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದ
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 30x70 ಪಶ್ಚಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರ್ನರ್

ಸ್ವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್ವಿದ್ಯಾನಗರ

ಅಭಿಷ�ೇಕ್ ಟಿಂಬರ್ಅಂಡ್ ಸಾಮಿಲ್
RMC ಲಿಂಕ್ ರ�ೋ�ಡ್, ವಿನಾಯಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ
ಹತ್ತಿರ, ಬಂಬೂಬಜಾರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
Mob:

99721 31777

ದಕ್ಷಿತ್ ಐನಳ್ಳಿ, ಏಜೆಂಟ್

77955 06795

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ (KHB)

ಜೆ.ಹೆಚ್ಪಟ�ೇಲ್ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ,
ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಲ�ೇ ಔಟ್ನಲ್ಲಿ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

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

ಮೊ : 98450-35710
94805-42277

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
21x18 = 378sq Ft
ಬಿಂದು ಶ್ರೀ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್
ಹತ್ತಿರ, ದ�ೇವರ ಬೆಳೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆ,
ಶಾಮನೂರು.

ಫೋ. : 98864 39097
BT ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ
26 ಅಡಿ ಅಗಲ, 24 ಉದ್ದಳತೆಯ
ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

94482 48393
94492 24121

50x80 North, 40x70 East,
30x50 East, 40x62 North,
East Corner, 30x60 East

ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್

99166 12110
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಯುವತಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು
18-30, ಅನುಭವವಿರುವವರಿಗೆ
ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಡಿಗಜಾಮ ಲ�ೇಡಿಸ್ವ�ೇರ್
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಸ್ತೆ, ಗಡಿಯಾರ
ಕಂಬದ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

Manager - Graduates with
Experienced Preferred
Salary - Rs 10,000
upto 15,000 PM

98440 65235
87224 27999
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

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

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

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

11-3 PM
ಸಂಬಳ : 3000/97426 10385
89714 78270

ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಸೀರೆಗಳು, ಡ್ರೆಸ್
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Mob: 90361 12180

ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳು
ದ�ೊರೆಯುತ್ತವೆ

ಸ�ೇವಾ ಸಿಂಧು ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವವಿರುವ
ಮಹಿಳಾ ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊ. 89703 96509

ನಮ್ಮ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
S.R.P. CONVENT

WANTED FOR LODGE

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸೆರಾಕ�ೇರ್ಹೆಲ್ತ್ ಕ�ೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಪಿಯುಸಿ, ಯಾವುದ�ೇ ಡಿಗ್ರಿ,
ವಯೋಮಿತಿ 18 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ, 6 ತಿಂಗಳ
ತರಬ�ೇತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ವ�ೇತನ - 6000 ರಿಂದ 12,000
ಜಯದ�ೇವ ಸರ್ಕಲ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ
ಪಾರ್ಟ್ಟ�ೈಂ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶ ೀಟ್,
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

91136 31266, 83100 80208

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ನಗರದ ನೂತನ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ
ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ಆಗಮಿಸಿದ್ದ
ಎಂ.
ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ
ಹಾಗೂ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎ. ಶಾಂತರಾಜು,
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ಕನಕದಾಸರು ನೀಡಿದ ಕ�ೊಡುಗೆ ಅಪಾರ

ICSE-CBSE-STATE

83109 32579

OM SAI HOME
MADE PRODUCTS

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

96063 92059

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7ಮತ್ತು 21ನೇ ತಾರೀಖು ಜನತಾ ಡೀಲಕ್ಸ್
ಲಾಡ್ಜ್, KSRTC ಹೊಸ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರ.ೆ
4 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ಕಾವೇರಿ ಲಾಡ್ಜ್,
ಪೂನಾ - ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್, ಹಾವೇರಿ.

ಅಸ್ತಮಾ, ಕೀಲು ನೋವು
ಡಾ|| ಎಸ್.ಎಂ. ಸೇಠಿ. ಫೋ. : 96322 95561
ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರವರೆಗೆ

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆ
ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

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

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಸರ್ವಧರ್ಮ ವಧು-ವರರ
ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕ�ೇಂದ್ರ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

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

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

95385 65909

ಸ್ಥಳ : ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್,
ಜಯನಗರ. ಸಮಯ : 9-7

ಕ�ೇವಲ 300/- ರೂ. ಬಂಡವಾಳದ�ೊಂದಿಗೆ
ಉದ�್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಾಗೂ 600 ರೂ.
ನಂತೆ 13 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್
ಹಣ ಕಟ್ಟಿ. 14ನ�ೇ ತಿಂಗಳಿಂದ 1000/ರೂ.ನ ರ�ೇಷನ್ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ
ಹಾಗೂ 885000/-* cash back
ಪಡೆಯಿರಿ.(*T&C)
Mob: 86602 35013

Wanted

VACANCY

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

Salary - upto 15000
Immediate Requirement

ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

Ph. : 63600 52417

ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

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

ವೊ. 9538777582

2 BHK Ground Floor,
Corner House For Lease
at SS Layout B blcok, 3rd
main Road, Davangere.

Ph. : 90604 33446

ಚಾಮರಾಜಪ�ೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ 2 BHK ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್
ಹತ್ತಿರ, ಮಹಾವೀರ ಕ್ರಾಸ್
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ರ�ೋ�ಡ್, ಡ�ೋ�ರ್
ಕಿರುವಾಡಿ ಲ�ೇ ಔಟ್, ತ್ರಿಶೂಲ್
ನಂ.284/3, ದಾವಣಗೆರೆ. ಟಾಕೀಸ್ ರ�ೋ�ಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
1000 Square Feet
94812 62505 96069 18129
Field Works

(Male & Female)

79753 24833
Private Bus Stand,
Shop No. 83

ಮಸಣದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೂ
ವ್ಯಸನದಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿತ್ತು
ನಾ ಯಾರ ಮುಡಿ ಸ�ೇರಿ ಮಾಲೆಯಾಗಲಿ
ನ�ೋ�ಡಲು ಚಂದ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಗಂಧ
ಆದರೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಜಗದ ಆನಂದ
ಹುಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪಿಗ�ೋ� ಬೆಳೆದ ಆಡಂಬರಕ�ೋ�
ಅನುಭವಿಸಿವೆನು ಆ ನ�ೋ�ವ ಅನವರತ
ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ ಸೌಗಂಧವಿದೆ
ಸೌಜನ್ಯ ಹ�ೊಂದಿದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ
ದುಂಬಿ ಹಿರಿದ�ೇ ಚಂದ ಮಕರಂದ
ಬದುಕು ಕರಗುತಿದೆ ಅವನ ಶಾಖಾದಿಂದ
ಮಸಣದ ಹೂವೆಂದು ಯಾರು ಮೂಡಿಯಾರಂತೆ
ದ�ೇವರಿಗೂ ಅದ�ೇ ಭ್ರಂತಿ ನಾ ಮಸಣಸಂಜಾತೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

Walk in Interview
Marketing Executive
Post for a reputed
College in Davangere.

WANTED

(ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫಿಂಗ್)

ಮಸಣದ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೇಜ್

ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.
ದ�ೇವ�ೇಗೌಡರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ,
ಇವರಿಂದ ``ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ'' ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಉದ್ಘಾಟನೆಗ�ೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ
ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಂದ ಚಾಲನೆಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
``ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಹಕಾರಿ
ಚಳವಳಿಯ
ತ�ೊಟ್ಟಿಲು''
ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಇಂದು ಇರುವ
ಬಹುತ�ೇಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಜನ್ಮ
ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. 1904 ರ ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಕೃಷಿ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಗದಗ ತಾ. ಕಣಗಿನಹಾಳ್ನಲ್ಲಿ,
ಬೆಟಗ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 29.10.1905 ರಲ್ಲಿ
ಬ�ೇಸಾಯೇತರ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ಇದ�ೇ ಮೊದಲ
ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕು, 29.10.1905
ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟಿವ್
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ. ಇದು ಭಾರತದ 2ನ�ೇ
ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕು. 25.9.1973 ರಲ್ಲಿ
ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಸ�ೇವಾ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, 1915 ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟಿವ್ ಕಾಟನ್ ಸ�ೇಲ್ಸ್
ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ, 1918 ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ
ಸಂಘ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ, 1915 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಹಕಾರಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಹೀಗೆ ಅನ�ೇಕ
ಪ್ರಥಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡಿವೆ.
ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 50 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಒಟ್ಟು 46,544 ಇದ್ದು,
40,545 ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು 2475
ಸಂಘಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗ�ೊಂಡಿವೆ. 3563
ಸಂಘಗಳು ಸಮಾಪನೆಗ�ೊಂಡಿವೆ. ಶ�ೇ. 100
ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ.
69ನ�ೇ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ನವೆಂಬರ್14
ರಿಂದ 20 ನವೆಂಬರ್ 2022 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು,
ಸಹಕಾರಿಗಳು ಸ�ೇರಿ ಭಾರತದ 75 ಸಹಕಾರ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ
ಎಂಬ
ಮುಖ್ಯ (5ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

99648 58493, 63626 24711

HOUSE FOR LEASE

99009 55599, 98443 33999

ಫೋನ್ : 80886 51629

ಝೆರಾಕ್ಸ್
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

- ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಕುರ್ಕಿ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಶ�ೋ�ಧಕ.

89045 80032/4/7
98864 72213
76767 62216

ಸ್ವಂತ ಉದ�್ಯೋಗ/ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್

30x50 ಶಕ್ತಿನಗರ ಪೂರ್ವ
30x50 ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ಉತ್ತರ
30x50 ಶಕ್ತಿನಗರ ದಕ್ಷಿಣ
ಪೂರ್ವ ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ
HKR 30x50 ಪೂರ್ವ
(ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ)

97402 58276

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗದ ವಧು-ವರರ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮೊ : 99640 28818

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

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮಾನಸ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಾಲ�ೇಜ್ (ರಿ)

ರಾಜು ಪ್ರಿಂಟರ್

ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

8904164777

1) ಸ�ೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್/ಸ�ೇಲ್ಸ್ಮನ್
2) ಕ್ಲೀನಿಂಗ್/ಹೆಲ್ಪರ್

ಪ್ರವ�ೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

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

ನುರಿತ ಡಿಟಿಪಿ
ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕರೆ ಮಾಡಿ : 8762221696

ತಕ್ಷಣ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ತ
ಪರಿಚಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ.

97418 11694

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

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 14- ನಗರದ ಹ�ೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟ�ೋ�
ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು
ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಟ�ೋ� ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ರಾಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಹ�ೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ�ೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಟ�ೋ� ಮತ್ತು
ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ ರಾದ ಜಯಣ್ಣ, ರಾಜಣ್ಣ, ಸತೀಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುರ�ೇಶ್,
ವಿನಯ್, ರಫೀಕ್, ಗುರು, ಅಜ್ಗರ್, ಜಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, ಹನುಮಂತ, ರವಿ
ಇತರಿದ್ದರು. ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಟ�ೋ� ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು
ಚಾಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಓದಿಸಿದ ಆಟ�ೋ� ಚಾಲಕ ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ
ಅವರ ಮಗ ಬಿ.ಎಂ. ಕೀರ್ತಿ ಅವರನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ರಸಮಂಜರಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್,
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್, ಖಜಾಂಚಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಸಹ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಯ್, ಸಂಚಾಲಕ ಖಲೀಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದು, ಸತೀಶ್, ವೀರ�ೇಶ್, ಲಿಂಗರಾಜ್,
ಉಮೇಶ್, ಪ್ರದೀಪ್, ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸ�ೋ�ಲಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಬಿ.ಕಾಂ./ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಆಗಿರುವ ಹಾಗೂ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹ�ೊಂದಿರುವವರು
ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ಬಾಯ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ SSLC
ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆ|| ಬಸವಶ್ರೀ ಸ�ೋ�ಲಾರ್ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್
# 43H, SJJM ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜಯದ�ೇವ
ಸರ್ಕಲ್, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
Mob: 99001 42052

ಫೋ. : 99017 51913
ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಪ�ೇಷೆಂಟ್ ಕ�ೇರ್
ನರ್ಸಿಂಗ್ - 2ವರ್ಷ

25 ರಂದು ಸಹಕಾರ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘದ ಕಾಯ್ದೆ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ
ಅಂದಿನ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾ.
ಕಣಗಿನಹಾಳ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮೇ 8, 1905
ರಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಸಣ್ಣರಾಮನಗೌಡ
ಪಾಟೀಲ್ರವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ
ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಭಾರತದ `ಸಹಕಾರ
ಚಳವಳಿಯ ಪಿತಾಮಹ'ನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗು
ತ್ತದೆ. 1912 ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ತಂದು ಪತ್ತೇತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, 1919
ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾಂತ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 1954
ರಲ್ಲಿ ಎ.ಡಿ. ಗ�ೋ�ರವಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ
ನ�ೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ `ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಮೀಣ
ಪತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ' ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ
``ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅದು
ಗೆಲ್ಲಲ�ೇ ಬ�ೇಕು' ಎಂದು ಘ�ೋ�ಷಿಸಿತು. ಇದರ
ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಮೇಲೆ
ಸಹಕಾರ ಆಂದ�ೋ�ಲನ ಬೃಹತ್-ಆಕಾರವಾಗಿ
ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ 30 ಲಕ್ಷ ಸಹಕಾರ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ�ೈಕಿ, 8.55 ಲಕ್ಷ ಸಹಕಾರಿ
ಸಂಘಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂದು 31 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಜನ ನ�ೇರವಾಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹ�ೊಂದಿದ್ದು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ�ೇ. 91 ರಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು
ಸಹಕಾರ-ಸಂಘಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ.
ಹಾಲು,
ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ,
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್,
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಸಾಲ, ವಸತಿ, ಆಹಾರ
ಧಾನ್ಯ
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಂತಹ
ಅನ�ೇಕ
ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಸಹಕಾರ-ಸಂಘಗಳ
ಕ�ೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ದ�ೇಶದ ಅಮುಲ್, ಇಫ್ಕೋ,
ಕ್ರಿಭ�್ಕೋ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ.
ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ
ತುಂಬಾ ದ�ೊಡ್ಡದು', ಸಹಕಾರ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ
ರಚನೆಯಾದ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದು

ಗೂಡಿಸಲು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ
ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ
ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವ್ಯಾನ್ಸಿ ಟಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ
ಮೇರೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
1895 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ `ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಹಕಾರ ಮೈತ್ರಿ''ಯನ್ನು (ICA) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾ
ಯಿತು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಐಸಿಎ ಪ್ರಕಾರ 112
ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 318 ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು/
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸು
ತ್ತವೆ. 1921 ರಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಡ�ೇಲ್ ತತ್ವಗಳಿಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿರ
ಬ�ೇಕೆಂದು ಆದ�ೇಶಿಸಿ, 1937, 1966 ಮತ್ತು
1995 ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ,
ಪರೀಶೀಲಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ತತ್ವವನ್ನು
ಸ�ೇರಿಸಿ ಏಳು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರ ತತ್ವ
ಗಳೆಂದು ಘ�ೋ�ಷಿಸಿತು. ಐಸಿಎಗಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಗೌಡ್ ಸಹಕಾರ
ಧ್ವಜವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳ
ಲಾಘವ ಸಂಕ�ೇತದ�ೊಂದಿಗೆ ವ�ೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ
ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಪ್ತ ವರ್ಣಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಸಹಕಾರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಐಸಿಎ
1925 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಸಹಕಾರ
ಚಳವಳಿ ಹ�ೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಿಂದಿನ
ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ವ�ೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು
ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರಿ
ಹಾಕಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಜುಲ�ೈ 2ನ�ೇ ಶನಿವಾರದಂದು
ಆರಂಭಿಸಿ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗು
ತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಡೆದು
ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂ ಪ್ರಥಮ
ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ
ಯೋಜನೆಯಿಂದಲ�ೇ
ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು
1979 ರಿಂದ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ
ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 20
ರವರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ,
ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಹ�ೊಣೆ ಹ�ೊತ್ತು
ಸಹಕಾರ
ಚಳವಳಿಗೆ
ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ
1979ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ``ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು
1996 ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾ

ಆಟ�ೋ�-ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕರಿಂದ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ, ರಸಮಂಜರಿ, ಸನ್ಮಾನ

ಎಂದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಕಾಪಾಡಲು ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು
ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ, ಬರೀ
ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಕವನಗಳ
ಮೂಲಕ
ಸಮಾಜದ
ಓರೆಕ�ೋ�ರೆಗಳನ್ನು
ತಿದ್ದಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು `ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ'ವನ್ನು
ಓದಬ�ೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ
ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್.ದಿವಾಕರ
ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು
ಶ್ರೀಮಂತಗ�ೊಳಿಸಿದವರು ಕನಕದಾಸರು.
ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿದ
ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ ಎಂದರು.

94480-47506

TUITION FOR

Anjaneya Layout, 17th Cross, Davangere.

ನೂತನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

63604 02178, 725987 5931

ಮೊ. : 89518 96908

ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

B.Sc.-2, B.Sc., B.Ed. -1
D.Ed.-2, Computer Teaching -1

ಓಶ�ೋ� ಸನ್ನಿಧಿ ಇನ್ಸ�ೈಟ್
ಫೌಂಡ�ೇಷನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಓಶ�ೋ�
ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರವು ಇಂದಿನಿಂದ ಇದ�ೇ
ದಿನಾಂಕ 20 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
6 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ ಆಲೂರು
ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ
ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ (97385 72318),
ಪುಷ್ಪ (90367 19573) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

``ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವ�ೇ
ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು'' ಎಂಬ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ
ಯವರ ನುಡಿಯಂತೆ, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಆರ್ಥಿಕ
ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ
``ಒಬ್ಬನು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ
ಹಾಗು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸಮಬಾಳು''
ಎಂಬ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಏಕಮೇವ ಸೂರಡಿ ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ
ನ್ಯಾಯ, ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸ�ೋ�ಹ ತತ್ವಗಳ
ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅದ�ೇ ಆಶಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು,
ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ
ಶ�ೋ�ಷಣೆ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗು
ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರ
ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ``ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ''
ಹುಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡಿತು.
ರಾಬರ್ಟ್ಓವೆನ್ ಸಹಕಾರಿ ಆಂದ�ೋ�ಲ
ನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಿದವನು, ಇವನ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ
24.11.1844 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಕ್
ಡ�ೇಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಟೂಡ್ಲ�ೇನ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
`ರಾಕ್ಡ�ೇಲ್ ಇಕ್ವೆಟ�ೇಬಲ್ ಪಯೋನಿಯರ್
ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟಿವ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ
ಪ್ರಥಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ` ರಾಬರ್ಟ್ ಓ ವೆ ನ್ ' ನ ನ್ನು
ಸಹಕಾರಿ ಚಳವಳಿಯ ಪಿತಾಮಹನೆಂದು
ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ರಾಕ್ಡ�ೇಲ್ ಮುಖಂಡರು
ಸಂಘದ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಲು
ಕೆಲವು ನೀತಿ, ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.
ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳ�ೇ
ಸಹಕಾರ ತತ್ವಗಳಾದವು. ನಂತರ ಬ�ೇಸಾಯ
ಮತ್ತು ಬ�ೇಸಾಯೇತರ ಸಹಕಾರ ಪತ್ತಿನ
ಸಂಘಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪೆಜಿನ್ ಮತ್ತು
ಹೆನ್ರಿ ಶೂಲ್ಜ್ರವರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮ
ತಾಳಿದವು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಔದ�್ಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರಿ
ಸಂಘಗಳು, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ
ಶೂಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಾಂತರ ರ�ೈತರಿಗೆ
ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ``ಕೃಷಿ
ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು'' ಹುಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡವು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 118 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ
ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ
ದ�ೊಡ್ಡದು, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1904 ಮಾರ್ಚ್

ಮೂರು ಬೆಡ್ರೂಂ ಮನೆ,
ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್, 2 ಬೆಡ್
ರೂಂ ಮನೆ, ಸಿಂಗಲ್ಬೆಡ್ರೂಂ

97421 44715
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುವಂತಹ
12×18 ವೆಸ್ಟ್ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ
(2325 ಅಡಿ ಅಂದಾಜು) ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಖರ್ಚು ಸ�ೇರಿ
ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ (ಏಜೆಂಟ್)
98440-63409
(40×58 ಉತ್ತರ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ,
65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ) (ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಖರ್ಚು ಸ�ೇರಿ)

ಓಶ�ೋ� ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರ

ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಗೆಲ್ಲಲ�ೇ ಬ�ೇಕು... !

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

BPC ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಹಾಗೂ DSM
ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನಗ�ೋ�ಡು
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೊದಲ
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Mob: 99001

42052

ಪ�ೈಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಭವವುಳ್ಳ
ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳ : KOF ಆವರಣ,
ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

KARNATAKA
CET-2023

ಮೊ. : 74063 96332

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

GURUDATT ACADEMY

- ಭೀಮೇಶ್ ತಳವಾರ್
ಕ�ೊಟ್ಟೂರು, ತಾ|| ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

98442-94446

ತಕ್ಷಣ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಭತ್ತ ಕ�ೊಯ್ಯುವ ಯಂತ್ರ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
SSLC /PUC ಓದಿರುವ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ
ಬಲ್ಲ ಯುವಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಪರ್ವ�ೈಸರ್) ಊಟ, ವಸತಿ,
ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು.

94823 89317
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ಎ.ಕೆ.ಟ್ರೇಡರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್

Rangamahal, AVK College Road, Davangere.

97398 65711

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

LAND FOR SALE

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ/ಲೀಸ್ಗೆ
ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

Fertile deep black soil paddy land of
15-17 acres situated at near to
Thungabhadra river main canal near to
Sirwar(7Km) of Raichur dist is for sale.
Price 25Lakh per acre but negotiable.
Clear title deed & Tar road from Sirwar
to main canal is existed.

Contact : 99715 88512

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಕಾಲ�ೇಜ್ಹತ್ತಿರ,
ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ,
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಭಾಗ,
ಹದಡಿ ರ�ೋ�ಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

1 BHK, ಗ್ರೌಂಡ್ಪ್ಲೋರ್
2 BHK 1st Floor,

ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ 30x50, ಎರಡು ಮನೆ
ಗ್ರೌಂಡ್ಪ್ಲೋರ್, ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಗೆ
ಇವೆ. ಜಯನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ಎರಡು ಮನೆ
ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

ಏಜೆಂಟ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ
99647 29123

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ನಗರದ ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.

94812 62505

ಮೊ : 87924 71589

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

AKSHAYA
JEWELLERS
ಕಡಿಮೆ ವ�ೇಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ
ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು

ಟೀ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ
ಮಾಡುವವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

99004 38052
97401 53513

ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Mob: 9606847121
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ಸಂಗಾಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ
ದುರಸ್ತಿಗೆ ಎಐಡಿಎಸ್ಓ ಆಗ್ರಹ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಹಳ್ಳಿ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು,
ಶೀಘ್ರ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ�ೇರುತ್ತಿದ್ದ ಈ
ಶಾಲೆಯು ಇಂದು ಕ�ೇವಲ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು
ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವು ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು
ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯು ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಶಾಲೆ ಕುಸಿದು
ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗುವ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಕೆಲವ�ೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕುಸಿದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು.
ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು
ಏನೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಶ�ೋ�ಚನೀಯ. ಈ ಕೂಡಲ�ೇ
ಸರ್ಕಾರವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು
ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬ�ೇಕೆಂದು
ಎಐಡಿಎಸ್ಓ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛ�ೇರಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕಾವ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದತೀರ್ಥರ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮರೆಯುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಂತೆ

ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.14ನಮ್ಮ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ದ�ೇಶದ ಭಾಷೆ,
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಜನರು
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು
ಮರೆಯುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು
ಮರೆತಂತೆ
ಎಂದು
ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾ. ಮಹಾಂತ�ೇಶ
ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಎವಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ
ಎವಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜು
ಹಾಗೂ ಡಾ. ಜಯದ�ೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ಯ ದ�ೇಶದ ಜನರು ವಚನ
ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಬರು
ತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ವಚನ
ಗಳು ಅನುವಾದವಾಗಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯ
ಯನದಿಂದ ಜೀವನದ ತತ್ವಗಳು ತಿಳಿಯು
ವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಅದರಂತೆಯೇ
ಬದುಕು

ಎವಿಕೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಡಾ. ಮಹಾಂತ�ೇಶ ಪಾಟೀಲ್
ಸಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ
ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ�ೊಡುಗೆ ಕ�ೊಟ್ಟಿರುವ
ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶರಣರು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ,
ಲಿಂಗ ಭ�ೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಇಡೀ
ಜಗತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲವು ತ�ೋ�ರಿದೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದ

ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲಿನ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು,
ಕನ್ನಡದ
ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಲದಿಂದಲ�ೇ
ಅಕ್ಕಮಹಾದ�ೇವಿಯಂತಹ ಅನ�ೇಕ ಮಹಿಳಾ
ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು ಎಂದರು.

ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಮತ�ೋ�ಲನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ನಗರದ ಜಯದ�ೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ತೀರ್ಥ
ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ 74ನ�ೇ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆಯು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವ�ೇರಿತು. ವ�ೇದ
ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್, ಶಿವರಾಮ್ ಭಟ್ ಮುಂತಾದವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಆರ್.ಎಸ್.
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಆರ್.ಜಿ.ನಾಗ�ೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್, ಶ್ರೀಧರ್ಶೆಟ್ರು ಮುಂತಾದವರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀ ಸಾಕ್ಷಿ ವರಸಿದ್ಧಿ
ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ 32ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಾಕ್ಷಿ
ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ 32ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�
ತ್ಸವವು ಆವರಗ�ೊಳ್ಳದ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಭಿಷ�ೇಕ, ಪಾದಪೂಜೆ,
ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಅನ್ನ ದಾಸ�ೋ�ಹ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸ�ೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.
ಐರಣಿ ಬಕ್ಕೇಶ್, ಬಾಳೆಎಲೆ ರುದ್ರೇಶ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಂಭು,
ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರ್ಚಕರಾದ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ, ಎಸ್.ವೀರಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಓದುಗರ ಪತ್ರ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ : ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹಾಗೂ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕುಸುಮಾ ಜಗದೀಶ್ ಅಭಿಮತ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.14- ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಮನುಷ್ಯ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ
ಮೀಸಲಿಡಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ
ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ
ದಿಶಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕುಸುಮಾ
ಜಗದೀಶ್ ಹ�ೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ
ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟೇ ಹಣವಿದ್ದರೂ ನಶ್ವರ.
ದ�ೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ

ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸಮತ�ೋ�ಲನ ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದರು.
ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗ�ೈದ
ಸಾಧಕರಾದ ಜಾವ�ೇದ್ (ರನ್ನಿಂಗ್
ರ�ೇಸ್), ಕವಿತಾ(ಭರ್ಚಿ ಏಸೆತ),
ಪ್ರಶಾಂತ (800 ಮೀಟರ್ ಓಟ)
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ, ರಕ್ಷಿತಾ
(ಜ್ಯೂಡ�ೋ�) ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ,
ಉಲ್ಲಾಸ್ (ಹರ್ಡಲ್ಸ್) ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ,
ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ, ಪ್ರದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ,
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಕಾಶ್ (ಕಬ್ಬಡಿ) ರಾಜ್ಯ
ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ
ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಬಾಷಾ ಸಾಹ�ೇಬ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸ.
ಶಿವಾನಂದ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ರವಿಚಂದ್ರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ
ಕಲ್ಲನಗೌಡ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ರ�ೇವಣ್ಣ, ನಿಂಗಪ್ಪ,
ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕ�ೊಟ್ರಪ್ಪ,
ಹಾಲ�ೇಶ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇತರರು
ಹಾಜರಿದ್ದರು.

17ರಂದು ನಗರದ ಅಂಚೆ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಅದಾಲತ್

ದಾವಣಗೆರೆ ನ.15- ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಡಾಕ್
ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ
ನಗರದ ಅಂಚೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚ�ೇರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಚೆ

ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು
ನವೆಂಬರ್ 16 ರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚ�ೇರಿಗೆ
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಕ�ೋ�ರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಸ�ೇವಾದಳದಿಂದ ನೆಹರು ಜಯಂತಿ

ಮರಳು ಪರ್ಮಿಟ್ಕ�ೊಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ
ಮಾನ್ಯರ�ೇ,
ಕೆ.ಆರ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕುಂದೂರು ರುದ್ರಪ್ಪ, ಕತ್ತಲಗೆರೆ
ನಾವುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದ�ೇನೆಂದರೆ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟ�ೇಲ್
ಮತ್ತು ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಗಳನ್ನು
ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿನ ಅಭಾವವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಹಾವ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಪರ್ಮಿಟ್ಕ�ೊಡುತ್ತಿದ್ದು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮರಳಿನ ಪರ್ಮಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂ.ಪಿ ಅವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮನವಿ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತಾವುಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಾಡಿಸಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ.
ನ�ೊಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಕೆ.ಆರ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್,ಮಾಜಿ ಪಿಎಲ್ಡಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೀಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಜಯ್ಯಣ್ಣ,
ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ರ�ೈಲ್ವೆ ಟಿಟಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮನೂರು
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

ಸಿಟಿ ಬಸ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ

ಮಾನ್ಯರ�ೇ,
ಜೆ.ಹೆಚ್ ಪಟ�ೇಲ್ ಬಡಾವಣೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ
ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಪೋದಾರ ಸ್ಕೂಲ್, ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫೀಸ್, 60
ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಶ್ಯಾಮನೂರಿನಿಂದ ಬರುವ
ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳು ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟ�ೇಲ್ ಬಡಾವಣೆವರೆಗೂ ಬಂದರೆ ಸಾರ್ವ
ಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
- ಇಂತಿ ಶ್ಯಾಮನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 14- ಮಕ್ಕಳು ದ�ೇಶದ
ಆಸ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳ�ೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವರನ್ನು
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಭಾರತ ಸ�ೇವಾದಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.
ಚನ್ನಪ್ಪ ಹೆಚ್. ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಭಾರತ
ಸ�ೇವಾದಳ
ಭವನದಲ್ಲಿ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್
ನೆಹರೂರವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ನೆಹರುರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ

ಇಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಹರು ಜಯಂತಿಯನ್ನು
ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗು ತ್ತಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ,
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
ಮೂಡಿಸಬ�ೇಕು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ�ೇ ನಾಳಿನ
ಸಾಧಕರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ�ೇವಾದಳ
ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಮಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ,
ಎಚ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕೆ. ಬಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ,
ಸಂಗಮೇಶ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ�ೋ�ಶಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್.
ಎಸ್.ಎನ್. ರತ್ನ ವೀರ�ೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸ�ೇವಾದಳ ವಲಯ ಸಂಘಟಕದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ. ಎಂ.
ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎ. ಆರ್. ಗ�ೋ�ಪಾಲಪ್ಪ ವಂದಿಸಿದರು.

ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಿಂದ 17 ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.14- ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ�ೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 17 ರ
ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಯೂಟ
ತಯಾರಕರ ಫೆಡರ�ೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂ. ಆವರಗೆರೆ ಚಂದ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10
ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಬಿಸಿಯೂಟ
ತಯಾರಕರು ತಮಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ�ೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ
ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಡಾ.
ಭೀಮಶಂಕರ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಈ ಕಾಲವು
ಜನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ
ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕನಸನ್ನು, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹ�ೊಂದಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದ
ಸಮಾಜದ
ಅಂಕುಡ�ೊಂಕುಗಳನ್ನು
ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ,
ತಿದ್ದುವ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಥಮ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 14- ಭಾರತ ವಿಕಾಸ
ಪರಿಷದ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದ ಶಾಖೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ
ಉದ್ದೀಪನಗ�ೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ
ಭಾನುವಾರ ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಶಾಖಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೂಹ
ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಡಾ|| ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಜ�್ಯೋತಿ
ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾ
ಟಿಸಿದರು. ಕೆ. ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ವಂದ�ೇ
ಮಾತರಂ ನ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ
ದರು. 14 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ಆವರಗ�ೊಳ್ಳದ
ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಥಮ ಬಹು
ಮಾನ ಗಳಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪಾರಿತ�ೋ�ಷಕ

76,450. ಅದರಲ್ಲಿ 49,679
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, 7,110
ಸರ್ಕಾರಿ
ಅನುದಾನಿತ
ಶಾಲೆಗಳು, 19,650 ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಮಾನ್ಯತೆ
ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
2021ರಲ್ಲಿ 1.18 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಇದ್ದದ್ದು 2022ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 1.20
ಕ�ೋ�ಟಿಯಾಗಿದೆ. 2021-22ನ�ೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹ�ೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು
ದಾಖಲಾಗುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಇದ�ೇ
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು
ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎನ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರು
ವುದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
2020-21
ಯುಡಿಐಎಸ್ಇ+
ವರದಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ
ಸಂಖ್ಯೆ
2.08
ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಓರ್ವ
ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರುವಂತಾಗಿರುವುದು
ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 47,608
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. 45.42 ಲಕ್ಷ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 2.5 ಲಕ್ಷ
ತರಗತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಪ�ೈಕಿ 40 ಸಾವಿರ
ತರಗತಿಗಳನ್ನು
ತುರ್ತು
ರಿಪ�ೇರಿ
ಮಾಡಿಸಬ�ೇಕಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಇ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿ
ರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ
ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು
ಶ�ೇಕಡಾ

23.6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅನುಸರಣೆ ದರ
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು,
ವಿದ್ಯುತ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕ�ೊರತೆ
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ
ಹಿಡಿದ ಕ�ೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕದ 8,028 ಪ್ರಾಥ
ಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪ�ೈಕಿ 1,234 ಶಾಲೆಗಳು
ಮತ್ತು 4,663 ತರಗತಿ ಕ�ೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿ
ಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು 1,193 ಪ್ರೌಢ
ಶಾಲೆಗಳ ಪ�ೈಕಿ 237 ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 762
ತರಗತಿ ಕ�ೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 187, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ
168, ಕ�ೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 118, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ
100, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 97 ತರಗತಿ
ಕ�ೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,001
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, 11,842 ತರಗತಿ
ಕ�ೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು

ಮತ್ತು ರೂ. 3,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ
ಪಡೆಯಿತು. ಈ ತಂಡ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 19 ರ
ಶನಿವಾರ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ
ಪ್ರಾಂತ
ಮಟ್ಟದ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ
ರೂ. 2,000 ನಗದನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯ
ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಳಿಸಿಕ�ೊಂಡಿತು.
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೆ.ಬಿ. ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಪ್ರಜೆ
ಗಳಾಗಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜ�ೇ
ತರನ್ನು ಘ�ೋ�ಷಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಾನಂದ
ಎಲ್.ವಿ. ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಮಚಂದ್ರ
ಜಿ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎ.ಎಂ. ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್ವರ, ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ.ಕೆ.
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕ�ೋ�ಶಾಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್
ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಗೂಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಇಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ
ಶಿರಸಿಯ ಶ್ರೀ ಸ�ೋ�ಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ
ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ
ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿರುವ
ಶ್ರೀ
ಭಗವದ್ಗೀತಾ

ಹ�ೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ
ವಿತರಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
ಆಹ್ವಾನ
ದಾವಣಗೆರೆ ನ.15 ಶ್ರವಣದ�ೋ�ಷವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ
ಉದ�್ಯೋಗ ಹ�ೊಂದಲು ಹ�ೊಲಿಗೆ
ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರವಣದ�ೋ�ಷವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ಕನಿಷ್ಠ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವರೆಗೆ
ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರಬ�ೇಕು. ಇದ�ೇ
ದಿನಾಂಕ 30 ಕ�ೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ-ಶ�ೈಲಜಾ ಕೆ.ಎಂ.
9886366809, ಚನ್ನಗಿರಿ-ಕೆ
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ 9945738141,
ಜಗಳೂರು-ಎಂ ಕೆ ಶಿವನಗೌಡ
9945738141, ಹರಿಹರ-ಶಶಿಕಲಾ.
ಟಿ. 9945458058, ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಪ್ಪ.ಬಿ 9590829024
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವಿಧ�ೊದ್ಧೇಶ ಪುನರ್ವಸತಿ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಛ�ೇರಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ
ವಿಕಲಚ�ೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ
ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.
ಕೆ.ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.14- ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಮೂಲಕ
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗುವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮದ
ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು
ಬಿಡುಗಡೆಗ�ೊಳಿಸಿರುವ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಣ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಏಕೀಕೃತ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಯುಡಿಐಎಸ್ಇ+) ವರದಿಯನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ
ಶಿಕ್ಷಕರ
ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಬಿ.ಪಿ.
ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ
ಯಾವ
ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ
ಜಾತಿ,
ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಂತಹ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು,
ಮೊಬ�ೈಲ್ಗೆ ದಾಸರಾಗಿರುವ ಬದಲಿಗೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಸಾಹಿತ್ಯದ
ಬಗ್ಗೆ
ತಿಳಿಯಬ�ೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಕಲಬುರ್ಗಿಯ
ಎನ್.ವಿ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ. ಶಿವಾಜಿ ಟಿ. ಮೇತ್ರೆ ,
ಹರಿಹರದ ಕವಯತ್ರಿ ಪಿ. ವೀಣಾ, ಡಾ.
ಜಯದ�ೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದ�ೇವಾನಂದ ವಿ. ಬರಗಾಲೆ,
ಎವಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಕನ್ನಡ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ರಣಧೀರ,
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಐಕ್ಯೂಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.
ಆರ್.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.

2,000 ತರಗತಿ ಕ�ೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ
ಕಾರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ�ೊಠಡಿಗಳು ತರಗತಿ
ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 72
ತರಗತಿ
ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು
ಕೆಡವಲು
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ
ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂನಿಯರ್
ಕಾಲ�ೇಜು
ಕಟ್ಟಡ
ಯಾವಾಗ
ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ ಗ�ೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗ�ೊಳಿಸಿರುವ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು,
ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿ,
ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದ�ೇ
2023ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ಬಂದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ
ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಯಾನ ತಂಡವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
10.30ಕ್ಕೆ ಕುಂಬಳೂರಿನ ಬಸವ ಗುರು
ಕುಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 11.30ಕ್ಕೆ ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನ
ಶಂಕರಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ
ಬಿಎಸ್ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 14- ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಬಿ.ಎಸ್.
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ (ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸೀವ್ಸ್) ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ
ನಿಟ್ಟೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಭಾನುವಳ್ಳಿ, ನಿವೃತ್ತ
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗಭೂಷಣ್, ಮುರುಘರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ
ಶಾಂತಯ್ಯ ಪರಡಿಮಠ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜ�ೇತರಿಗೆ ಬಿ.ಎಸ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ
ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಾರಿತ�ೋ�ಷಕ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್
ಗ್ರಾಹಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಹರಿಹರ : ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಹರಿಹರ ನಗರಸಭೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಐಗೂರು
ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸದಲ್ಲಿ ಮರು ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಗ�ೊಂಬೆ,
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಬಂದು
ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಶಾಲಾ-ಕಾಲ�ೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ
ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆ ಪತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ�ೈಲಜ. ಇ. ಕ�ೋ�ಂ ಲ�ೇಟ್ರಾಮಚಂದ್ರಚಾರ್ಆದ ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,
# 99/12 ಎಂ.ಬಿ. ಕ�ೇರಿ ಬಾರ್ಲ�ೈನ್ ರ�ೋ�ಡ್, ವಸಂತ ಟಾಕೀಸ್ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ದ�ೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,
# 1181/1 & 2 ರಲ್ಲಿ 25x34 ಅಡಿವುಳ್ಳ ಸ�ೊತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿಯವರ ಹೆಸರಿಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಸದರಿ ಸ�ೊತ್ತಿನ ಪಾಲು ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡು
ಮನೆ ಪಾಲು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ : 18.8.22 ರಂದು ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್
ಕಛ�ೇರಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�ೊರ ಬರುವ ವ�ೇಳೆ ಪತ್ರ ಕಳೆದು ಹ�ೋ�ಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಫೋನ್ : 97382 33982
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ಜೀವನ ಶ�ೈಲಿ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ಜೀವನ ಶ�ೈಲಿಯನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವು ದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ
ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ
ಆಯುರ್ವೇದ ವ�ೈದ್ಯ ಡಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪಾರಂಪರಿಕ ವ�ೈದ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ
ಹಾಗೂ ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಸಂಯುಕ್ತಾ
ಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ನಿವಾರಣಾ
ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದ
ಉಚಿತ ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ
ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು `ಔಷಧ
ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ' ವಿಷಯ
ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶ�ೈಲಿಯಿಂದಲ�ೇ ಮಧು ಮೇಹ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದ�ೇಹ ಪ್ರವ�ೇಶಿ
ಸುತ್ತಿವೆ. ಮಧುಮೇಹ ಬಂದವರು ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಕ�ೈಗೆ
ಸೂಚಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕ�ೊಂಡು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬದಲು ಜೀವನ
ಶ�ೈಲಿ ಬದಲಿಸಿಕ�ೊಂಡು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರಬ�ೇಕು ಎಂದರು.
ನಿತ್ಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸ�ೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚ ದ�ೇವಸ್ಥಾನಗಳ
ಮಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಶನ�ೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ಸಂಭ್ರಮದ ಶಿವಚಿದಂಬರ�ೇಶ್ವರ ಜಯಂತ�್ಯೋತ್ಸವ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.14- ನಿಟುವಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಚಿದಂಬರ�ೇಶ್ವರ
ಜಯಂತ�್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವ�ೇದ ಘ�ೋ�ಷ,
ವಾರ�ೇಕರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಜನಾ, ವೀಣಾಪಾಣಿ ನೃತ್ಯಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಕೀ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಚಿದಂಬರ ಸ�ೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಮೋಹನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ರ�ೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
ಮುಂತಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ�ೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹ ಇದ್ದರು.

ಕಾಗಿನೆಲೆ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಗೌರವ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.14- ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ
ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ದಿನದಂದು, ವಿಧಾನ
ಸೌಧದ ಬಳಿ
ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ
ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ, ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ
ಗುರುಪೀಠದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಂಬಳಿ ಹ�ೊದಿಸಿ, 2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ
ಕನಕದಾಸರ ವಿಗ್ರಹ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜ�ೋ�ಷಿ, ಸಚಿವ
ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಈ ವ�ೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರೆ
ಮಧುಮೇಹ
ರ�ೋ�ಗವನ್ನು
ಖಂಡಿತಾ
ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹ�ೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ
ಸ�ೇವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಹಾ ಸ�ೇವನೆ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತ ನಾಡಿದ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶಂಕರ ಗೌಡ,
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ಲೂ ಮಧುಮೇಹ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 100ರಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ

ಮಧುಮೇಹ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುಹ�ೋ�ಗಿರುವ ಜನ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ದೂರ
ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜೀವನ ಶ�ೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮಧು ಮೇಹ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ
ಹ�ೊಂದಿ ಕ�ೊಂಡಂತೆ ಹೃದಯ ರ�ೋ�ಗ, ರಕ್ತದ�ೊತ್ತಡ
ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸ�ೇವನೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ
ರಹಿತ
ದಿನಚರಿ
ಇವ�ೇ
ಮೊದಲಾದ
ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪೋಕ�್ಸೋ : ಪ್ರೇಮ ಅಪರಾಧವಾಗಿಸುವುದಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 14- ‘ಲ�ೈಂಗಿಕ
ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಕಾಯ್ದೆಯ (ಪೋಕ�್ಸೋ) ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲ�ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸುವುದ�ೇ ಹ�ೊರತು ಯುವಕರ
ಒಪ್ಪಿತ
ಪ್ರೇಮ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ಅಪರಾಧವಾಗಿಸುವುದಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೆಹಲಿ
ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಪೋಕ�್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸ
ಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಜಾಮೀನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ವ�ೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾ
ಲಯವು ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
‘ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ
ಹುಡುಗಿಯು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲ�ೇ ಹುಡುಗ
ನ�ೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರೇಮ
ಸಂಬಂಧ

ಸಲಗ ಶಾಮನೂರು
ಗಣ�ೇಶ ಸಾವು

ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ಇಬ್ಬರ
ನಡುವೆ
ಒಪ್ಪಿತವಾದ ಲ�ೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ
ಎಂಬುದು ಹುಡುಗಿಯ ಹ�ೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲ�ೇ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಹ�ೇಳಿದೆ.
‘ಪೋಕ�್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 18
ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಲ�ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ
ಹ�ೊರತು ಒಪ್ಪಿತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು
ಅಪರಾಧ ಗ�ೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ.
ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು
ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಮತ್ತು
ಸಂದರ್ಭಗಳ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕು’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನ.14- ಸಕ್ರೆಬ�ೈಲು ಆನೆ
ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಲಗ 44 ವರ್ಷ ದ ಶಾಮ ನೂರು
ಗಣ�ೇಶ ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.
ಶಾಸಕ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಕಿದ್ದ ಗಣ�ೇಶ
ಆನೆಗೆ ಆರ್ಥರ�ೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
2013 -14ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೈಬ�ೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಲೂ
ಆಗದ ನ�ೋ�ವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗಣ�ೇಶ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ
ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ.
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ
ಕೃಶನಾಗಿದ್ದವನು
ಆನಂತರದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ
ಮೈಕ�ೈ
ತುಂಬಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಕಾಯಿಲೆ
ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಉದ್ದವಾದ
ಕ�ೋ�ರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ
ಗಣ�ೇಶನಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತೀವ್ರ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು
ಎಂದು ಬಿಡಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಸ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಜಾಮೀನು
ಆದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು
ನೀಡುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ
ಹುಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡ ಒಪ್ಪಿತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಗಮನ ಹರಿಸಬ�ೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂತ್ರಸಯ
್ತೆ ು
ಬಾಲಕಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೇಮ
ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನೀಡಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು
ಕಾನೂನಿನಡಿ ಸಿಂಧು ಆಗು ವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಬಾಲಕಿಯ ಹ�ೇಳಿಕೆಯನ್ನು
ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳದೆ ಹುಡುಗನನ್ನು
ಜ�ೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು
ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು’
ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹ�ೇಳಿದೆ.

ರತ್ನಾಕರ ಅವರಿಗೆ `ಸಹಕಾರ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ 14 - ಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ
ಮಹತ್ವದ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ
ಮಹಾಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕ�ೊಡುವ `ಸಹಕಾರ ರತ್ನ'
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಗಂಗಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತ್ನಾಕರ ಕುಂದಾಪೂರ ಅವರಿಗೆ ದ�ೊರಕಿದ್ದು,
ದಿನಾಂಕ 15 ರಂದು ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಖಿಲ
ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವದು.

10 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೆರವು ನೀಡಿದ ಅಜಯ್

ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.14- ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಜೆ.ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ಅವರು 10
ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ ರಾಜು
ಎಂಬುವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು
ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಲವು ತ�ೋ�ರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದ�ೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರು.
ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಬಳಸುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗುಟ್ಟಾಗಿ
ಉಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ,
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಯುಷ್
ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ಕಾರ್ಯ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪಾರಂಪರಿಕ ವ�ೈದ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ�ೇರ್ಲಿಗೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕದಳಿ
ಮಹಿಳಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕುಸುಮಾ
ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್, ಪಾರಂಪರಿಕ ವ�ೈದ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವ�ೈದ್ಯ ಅನುಗನಾಳು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,
ಪಲ್ಲವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಿಕಾ
ಮಂಜುನಾಥ್
ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಮಮತಾ
ನಾಗರಾಜ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪಂಕಜ ವಿ.ರಾಜು
ವಂದಿಸಿದರು.

|| ಶ್ರೀ ರವಳನಾಥ ಶಿವನಾಥ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ವಾಸಿ

ರಾಜ�ೇಶ ವೆಂಕಟ�ೇಶ ಸಾವಕಾರ್ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.
ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದ

ಜನನ :
18-11-1940

ಮರಣ :
26-11-2021

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ�ೇಶ ದ�ೇವಿದಾಸ್ಸಾವಕಾರ್

ಇವರು ದ�ೈವಾಧೀನರಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ ತತ್ಸಂಬಂಧ

ವರ್ಷಾಂತಿಕ ಸಮಾರಾಧನೆಯನ್ನು

ದಿನಾಂಕ 15.11.2022ನ�ೇ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ
`ಸ್ವಗೃಹ',ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ನಿಲಯ, ಸಪ್ತಗಿರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎದುರು,
ಕುಂದುವಾಡ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು

ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು : ರಾಜ�ೇಶ ವೆಂಕಟ�ೇಶ ಸಾವಕಾರ್, ಸ�ೊಸೆ,
ಮಗಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ದ�ೇವಿದಾಸ್ಸಾವಕಾರ್ಜ್ಯೂಯಲರ್
�

# 322/1ಡಿ, ಚಾಮರಾಜಪ�ೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 001.
ಮೊ. : 98452 46314, 9108335509, 7338181974, ಮನೆ. : 9591345780

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

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
`ಇವ ನಮ್ಮವ'
ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
ರಂಗ ಅನಿಕ�ೇತನ ಹಾಗೂ
ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ
ಕಲಾ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯ
ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಕ್ಕೆ
ನಗರದ ಚಿಂದ�ೋ�ಡಿ ಲೀಲಾ
ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ
ಶರಣರ ದರ್ಶನ ಕುರಿತ `ಇವ
ನಮ್ಮವ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದ
ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ,
ರಂಗಕರ್ಮಿ ಎಸ್. ಚಿದಾನಂದ್,
ವಕೀಲರಾದ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಸುಧಾ
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಂಡದ
ಶಶಿಧರ್ ಬಿ. ದುರ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಮಳಲ್ಕರೆ
ಪ್ರಾ.ಕೃ.ಪ.ಸ.
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.14- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಮಳಲ್ಕೆರೆ ಕೃಷಿ
ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ
ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಶ�ೇಖರಪ್ಪ
ಅವರು ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ
ಎಸ್.ಓ.ಜಿ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ ಎ,
ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬುದ್ದ ಬಸವ
ಭೀಮ ನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀಜ
ನಿಗಮ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4
ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ
ವ್ಯತ್ಯಯವುಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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