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�ೆ�ಾ��ಯುದ�ಕೂ� ����

�ಾ�ೕ �ಾಹನಗಳ� �ೊ�ೆ �ಾಲು �ಟು� ಒಳ �ಾ��ೆ ಬಂದ�ೆ ದಂಡ

�ಾವಣ�ೆ�,ೆ ನ. 15 - �ೆ�ಾ��ಯ�� �ಾ�ೕ
�ಾಹನಗಳ� �ೊ�ೆ �ೈನ್ �ಟು� ಒಳ �ಾ��ೆ
ಬಂದ�ೆ ದಂಡ ��ಸಲು �.�.�.�. ಮೂಲಕ
��ಾ ವ�ಸ�ಾಗು�ದು ಎಂದು ಎ�� �.�.
�ಷ�ಂತ್ ���ದರು.
ಸಂಸದ �.ಎಂ.��ೆ�ೕಶ�ರ ಅವರ ಅಧ�ಕ��ೆ
ಯ�� ನಗರದ ��ಾ���ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�ಯ��
ಇಂದು ಕ�ೆಯ�ಾ�ದ� �ೆ�ಾ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ�
�ೕಲ�ಾ ಸ�ೆಯ�� ಅವರು ಈ �ವರ �ೕ�ದರು.
ನಡು�ನ �ೈನ್ಗಳನು� �ೇಗದ �ಾಹನಗ�
�ಾ� �ೕಸ��ಸ�ಾ��ೆ. ಇ�� �ಾ�ೕ
�ಾಹನಗಳ� ಬರ�ಾರದು. �ಾ�ೕ �ಾಹನಗಳ�
ಈ �ಾ��ೆ ಬರು�ದ�ಂದ ಅಪ�ಾತದ
ಅ�ಾಯ �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ ಎಂದು ���ದರು.
�ೆಂಗಳ���ಂದ ��ದು �ೆಳ�ಾ�ಯ
ವ�ೆ�ೆ ಏಳ� ��ೆಗ� ಳ�� �ಾದು �ೋಗುವ
�ೆ�ಾ��ಯುದ�ಕೂ� ����ಗಳನು� ಅಳವ�ಸ
�ಾಗು�ದು. ಈ ���� ಮೂಲಕ �ೇನ್ �ಸು�
�ಾ�ಸದ �ಾ�ೕ �ಾಹನಗಳ �ೕ�ೆ ��ಾ
ವ�ಸ�ಾಗು�ದು ಎಂದವರು �ೇ�ದರು.
ತಮ� �ೇನ್ �ಟು� ಬರುವ �ಾ�ೕ
�ಾಹನಗಳನು� ಗುರು�� 500 ರೂ.ಗಳ ದಂಡ
��ಸ�ಾಗು�ದು. ಈ �ಾಹನಗಳ� ಮುಂ�ನ
�ೋಲ್ಗ��ೆ ಬಂ�ಾಗ ಅ�ೆ�ೕ ದಂಡ ವಸೂ�
�ಾಡ�ಾಗು�ದು. ಇದ�ಾ�� �ಾವಣ�ೆ�ೆ �ಾಗ
ದ�� 3 �ಾ�ಮ�ಾಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾಗು�ದು
ಎಂದು ��ೕಸ್ ವ��ಾ���ಾ� ���ದರು.
ವಸೂ� �ಾ�� ಏ�ಲ�? : �ೆ�ಾ�ಳ�
�ೋಲ್�ೇಟ್ ಬ� ತೃ�ೕಯ �ಂ�ಗಳ�
ಜನ�ಂದ ಬಲವಂತ�ಾ� ಹಣ ವಸೂ�
�ಾಡು���ಾ��.ೆ ಈ ಬ�ೆ� �ೆ�ಾ�� ಗಸು� ತಂಡ ಏ�ೆ
�ಾ�� �ೊಡು��ಲ?� ಎಂದು �ಷ�ಂತ್
ತ�ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ದ
ೆ ು�ೊಂಡರು. �ಾ�� �ೇ�ೆ ಒಂ�
ಪ��ಾ�ಕರು
��ಾ�ಗ (2�ೇ �ಟ�ೆ�)

ಸ�ೕ�ಸ್ ರ�ೆ� ತ��ತ ��ಾ�ಣ�ೆ� ಸಂಸದ �ಾ�ೕತು
�ೕರು �ಲು�ವ, ಗುಂ� ���ರುವ ಸಮ�ೆ� ಬ�ೆಹ�ಸಲು ಸೂಚ�ೆ
�ಾವಣ�ೆ�ೆ, ನ. 15 - �ಾವಣ�ೆ�ೆ�ಂದ
ಹ�ಹರದ ನಡು�ೆ �ಾ� ಉ��ರುವ �ೆ�ಾ��ಯ
ಸ�ೕ�ಸ್ ರ�ೆ�ಯ �ಾಮ�ಾ�ಯನು� �ೕಘ�ದ��
��ೈಸುವಂ�ೆ ಸಂಸದ �.ಎಂ. ��ೆ�ೕಶ�ರ ಅವರು
�ೆ�ಾ�� �ಾ���ಾರದ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ
ಗು���ೆ�ಾರ��ೆ �ಾ�ೕತು �ಾ�ದರು.
�ೆ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� �ಾಮ�ಾ�ಗ��ೆ
ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸಂಸದ ��ೆ�ೕಶ�ರ ಅವರು
��ಾ���ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�ಯ�� ಕ�ೆ�ದ� ಸ�ೆಯ��
�ಾತ�ಾ�ದರು.
ಹದ� ರ�ೆ��ಂದ �ಾಮನೂ�ನವ�ೆ�ೆ,
ಹ�ೆ�ಾ� ಬ� �ಾಗೂ ಕುಂದು�ಾಡದ ಬ�
�ಾಮ�ಾ�ಗಳ� ನ�ೆಯ�ೇ��ೆ. �ೈ�ೆನ�ನ್
�ದು�ತ್ ಕಂಪಗಳನು� ಸ��ಾಂತ�ಸ�ೇ ಅ�ಗಳ
ಸುತ���ಂದ ಸ�ೕ�ಸ್ ರ�ೆ�ಗಳ ��ಾ�ಣ�ೆ�
�ಧ��ಸ�ಾ��ೆ. ಅದರಂ�ೆ ತಡ�ಾಡ�ೇ ಕ�ಮ
�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು ಎಂದು �ೇ�ದರು.
�ೆ�ಾ��ಯುದ�ಕೂ� ಇರುವ �ೇತು�ೆಗಳ
�ೕ�ೆ �ಾಹನಗಳ� �ೋಗು�ಾಗ ಜಕ್� ಆಗು
���ೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಂ.ಎಸ್. ಆಸ��ೆ� ಎದುರು,
ಕಲ�ನಹ�� ರ�ೆ�, �ೊಗ�ನೂರು, ಆನ�ೋಡು �ೆ�ಾ�ಳ� ನಡು�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ ಹಲ�ೆ�ೆ �ೕರು

�ಲು����ೆ. ���ೆ�ೆ �ಾ�ಸ್ನ ಸ�ೕ�ಸ್ ರ�ೆ�ಯಲೂ�
�ೕರು �ಲು����ೆ. ಈ ಎಲ� ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ತ��ತ
�ಾ� ಬ�ೆಹ�ಸ�ೇಕು ಎಂದೂ ಅವರು ���ದರು.
�ೆ�ಾ��ಯ�� �ಾಹನಗಳ� �ೇಗ�ಾ�
�ಾಗೂ ಸ�ಾಗ�ಾ� �ಾಗ�ೇಕು. ಇದನು� ಅಥ�
�ಾ��ೊಂಡು
ಅ��ಾ�ಗಳ�
�ಾಯ�
�ವ��ಸ�ೇಕು. ಸ�ೕ�ಸ್ ರ�ೆ�ಯ�� ಆ�ರುವ
ಗುಂ�ಗಳನು� ಸ�ಪ�ಸ�ೇಕು. ತುಮಕೂರು ಬ�
ರ�ೆ�ಯ�� ಆದ �ಾ�ೕ ಗುಂ��ಂದ ನನ�
�ಾ��ೕ ಪಂಕ�ರ್ ಆ�ತು�. ಅ��ಾ�ಗಳ�
ಕ�ೇ�ಯ�ೆ�ೕ ಕು�ತ�ೆ �ೆಲಸ ಆಗದು.
�ೆ�ಾ��ಯುದ�ಕೂ� ಸಂಚ�� ಸಮ�ೆ�ಗಳನು�
��ದು�ೊಳ��ೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದರು �ೇ�ದರು.
�ೋಲ್�ೇಟ್ ಬ� ಗಣ�ರು �ಾಗೂ
ಆಂಬು��ೆನ್�ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾಗ� ಇರುತ��ೆ.
ಆದ�ೆ, ಜನ�ಾ�ಾನ�ರು ಈ �ಾಗ�ದ�� �ಂ�
ರು�ಾ��ೆ. ಇದ�ಂ�ಾ� ಆಂಬು��ೆನ್�ಗ��ೆ �ೊಂದ�ೆ
�ಾಗು���ೆ. �ೋಲ್ �ಬ�ಂ� �ಾಗ�ಸೂ�
ಗಳನು� �ಾ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು ��ೆ�ೕಶ�ರ ���ದರು.
ಲಕ�ಮು�ೆ�ೕನಹ�� �ಾಗೂ �ೕಥ�� �ಾ�ಮ
ಗ��ೆ ಉ��ನ �ೇತು�ೆ ಉಪಯುಕ�ವಲ�. ಇ���ೆ
�ಾಂ��ೕಟ್
�ೇತು�ೆಯ�ೆ�ೕ (2�ೇ �ಟ�ೆ�)

�ೊಡ�ಮ�ೆ �ೌಡರ ಇಂ�ರಮ� �ಧನ

�ಟ : 6 ರೂ : 5.00

�ಾಲು, �ಸ�ನ
ದರ �ೆಚ�ಳ�ೆ� ತ�ೆ
�ೆಂಗಳ�ರು, ನ. 15 - ಮುಖ�
ಮಂ�� ಬಸವ�ಾಜ �ೊ�ಾ�� ಅವರ
ಸೂಚ�ೆ �ೕ�ೆ�ೆ ನಂ�� �ಾಲು �ಾಗೂ
�ಸ�ನ ದರ �ೆಚ�ಳವನು� ತ�ೆಯ�ಾ
��ೆ. �ಾಲು �ಾಗೂ �ಸ� ನ ದರವನು�
�ೕಟರ್�ೆ 3 ರೂ. �ೆ��ಸಲು �ದಲು
ಆ�ೇಶ �ೊರ�ಸ�ಾ�ತು�. ನಂತರ ಮಧ�
ಪ��ೇ��ದ �ೊ�ಾ��, ನ�ೆಂಬರ್
20ರಂದು �ೈತ��ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗು
ವಂ�ೆ �ಾಗೂ ಜನ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗದಂ�ೆ
ಚ��� ಮುಂ�ನ ��ಾ�ರ �ೆ�ೆದು�ೊ
ಳ��ಾಗು�ದು ಎಂ��ಾ��ೆ.�ೊ�ಾ��
ಮಧ� ಪ��ೇಶದ ನಂತರ �ಾಲು ಮತು�
�ಸ�ನ
ದರ
ಏ��ೆಯನು�
�ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ತ�ೆ ��ಯ�ಾ��ೆ.

www.janathavani.com

janathavani@mac.com

ಮಕ���ೆ �ೈಕಲ್ �ಾಗ� ಸ��ತ
�ೆಂಗಳ�ರು, ನ. 15 - �ಾಜ�ದ ಸ�ಾ��
�ಾ�ೆಗಳ�� ಎಂಟ�ೇ ತರಗ� ಓದು��ರುವ
ಮಕ���ೆ �ೕಡು��ರುವ �ೈಕಲ್ �ಾಗ� ಸ��ತ�ೆ�
ಸ�ಾ�ರ ಮುಂ�ಾ��ೆ.
�ೋ�ಡ್ �ಾರಣ�ಂದ ಕ�ೆದ ವಷ��
�ೈಕಲ್ �ತರ�ೆ �ಾಡ�ಲ�. ಪ�ಸಕ� �ೈಕ��ಕ
ವಷ� ಅಧ� �ಾಗ �ಣ��ೊಂ�ದ�ರೂ,
��ಾ���ಗ��ೆ ಆ �ಾಗ� �ೊ�ೆ�ಲ�.
��ಾನ�ೌಧದ��ಂದು ಸು���ಾರರ ಜ�ೆ
�ಾತ�ಾ�ದ �ಾ�ಥ�ಕ �ಕ�ಣ ಸ�ವ �.�.
�ಾ�ೇಶ್, �ದಲು ಸ�ಾ�� �ಾ�ೆಗ��ೆ ಮೂಲ
�ೌಕಯ� ಕ��ಸುವ ಕ�ೆ �ಾ� ಗಮನ
ಹ���ೆ�ೕ�ೆ. �ೈಕಲ್ ಎಂ�ಾದರೂ �ೊಡಬಹುದು
ಎಂದು �ಾ��ೆ ಉತ�ರ �ೕ�ದರು.
ಎ�ೊ�ೕ ಸ�ಾ�� �ಾ�ೆಗ��ೆ ಸ�ಂತ ಕಟ�ಡ
ಗ�ಲ�. ��ಾ���ಗಳ� �ೆಚು� ಇರುವ ಕ�ೆ �ೊಠ�

ಸಂಗ�ಹ �ತ�

ಗಳ �ೊರ�ೆ ಇ�ೆ. ಇಂತಹ �ಾ�ೆಗ��ೆ �ದಲು
ಮೂಲ �ೌಕಯ� ಕ��ಸ�ೇಕು ಎಂದು �ೇ�ದರು.
ಮಕ���ೆ ಗುಣಮಟ�ದ �ಕ�ಣ �ೕಡು�ದು
ನಮ� ಆದ��ೆ. ಇದ�ಾ�� ಸ�ಾ�ರ ಒತು� �ೕಡು���ೆ.
�ಕ�ಕರ �ೊರ�ೆ�ಾಗ�ಾರ�ೆಂದು �ೊಸ�ಾ�
15 �ಾ�ರ �ಕ�ಕರ �ೇಮ�ಾ�ಯ �ೊ�ೆ�ೆ 30
�ಾ�ರ ಅ�� �ಕ�ಕರನು� �ೇಮಕ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ
ಎಂದರು. �ಾ� ಈಗ ಮಕ�ಳ ಕ��ೆಯ ಗುಣಮಟ�
ವನು� �ೆಚ�ಳ �ಾಡಲು ಆದ��ೆ (3�ೇ �ಟ�ೆ�)

ಅರಣ� ಇ�ಾ�ೆ�ೆ ಮರ�
�ೇ�ದ 150 ಎಕ�ೆ

�ಾವಣ�ೆ�,ೆ
ನ.15�ಾಲೂ��ನ ಹು�ಕ�ೆ� �ಾ�ಮದ��
ಅರಣ� ಇ�ಾ�ೆ�ೆ �ೇ�ದ 150
ಎಕ�ೆ ಜ�ೕ�ನ �ಾಖ�ೆಯನು�
ಸ�ಪ�� ಸಂಬಂ��ದ ಪಹ�
ಯನು� ವಲಯ ಅರ�ಾ�
��ಾ�ಗ��ೆ �ೕಡ�ಾ�ತು.
ಮಂಗಳ�ಾರ ನಗರದ ತಹ�ೕ�ಾ�ರ್ ಕ�ೇ��ೆ ��ಾ���ಾ�
��ಾನಂದ �ಾಪ� �ೇ� �ೕ� �ಾವ� ಜ�ಕ�ಂದ ಅಹ�ಾಲು
��ೕಕ�ಸುವ ಸಂದಭ�ದ�� ಭೂ ಮಂಜೂ�ಾ� ��ಾಗ�ೆ� �ೆರ�
�ಾಖ�ೆಗಳನು�
ಪ��ೕ��,
ಅ��ಾ�ಗಳ�
�ಾಗೂ
�ಬ�ಂ�ಗ�ೊಂ��ೆ ಚ���ದ ��ಾ���ಾ�ಗಳ�, ವಲಯ
ಅರ�ಾ���ಾ��ೆ ಪಹ� �ೕಡುವಂ�ೆ �ೇ�ದರು.
ಅರಣ� ಇ�ಾ�ೆ�ೆ �ೇ�ದ 150 ಎಕ�ೆ ಪ��ೇಶ �ಾಂ��ಕ �ಾರಣ
ಗ�ಂದ �ಾಖ�ೆಯ�� �ಟು� �ೋ�ತು�. ಈ ಕು�ತು ಅರ�ಾ�
��ಾ�ಗಳ� ��ಾ�� �ಾ�ಗ��ೆ ಮನ� �ೕ�ದ�ರು. ಈ ಕು�ತು
��ೇಷ ಗಮನ ಹ��, �ೋಷ ಸ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (2�ೇ �ಟ�ೆ�)

�ಾಂ��ಕ �ೋಷ:
��ೇಷ ��ಾ ವ��
ಸ�ಪ�� ಪಹ�
�ೕ�ದ ��ಾ���ಾ�

ಜನ್ಮ�ನದ
ಶು�ಾಶಯಗಳ�

ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ�್ಲರುವ
��ಾ್ಲ �ಾಂ�್ರಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ�ಾದ

�್ರೕ ಎಂ.�. �ಾರು� �ಾಮನೂರು

ಅವ�� �ಾ�ರ್ಕ ಶು�ಾಶಯಗಳ�. ಅವ�� ಆಯು�ಾ�ೂೕಗ್ಯ
�ಾಗ್ಯ �ೂಟು್ಟ �ಾ�ಾಡ� ಎಂದು ಭಗವಂತನ�್ಲ �ಾ್ರಥರ್�

ಆರ್. �ಾಗ�ಾಜ್
�ಾಗೂ ಬಂಧು-�ತ್ರರು

|| ��ೕ �ೇಣು�ಾ ಯಲ�ಮ� �ೇ� ಪ�ಸನ� ||
�ಾವಣ�ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು �ೇ���ೆ �ಾ�ಮದ �ಾ��ಾದ

�ಾ. �ೈ. �ಾಮಪ�, �ಾ� ಅಧ�ಕ�ರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯತ್ �ಾವಣ�ೆ�ೆ
ಇವರು �ಾಡುವ ��ಾ�ಪ�ೆಗಳ�.

��ಾಂಕ 07-11-2022 �ೇ �ೋಮ�ಾರ ಸಂ�ೆ 5-30 �ೆ� ನನ� ಧಮ�ಪ���ಾದ

�ೊ�ಾ�� ��ಾನಸ�ಾ �ೆ�ೕತ�ದ �ಾ� �ಾಸಕ�ಾದ �|| ��ೕ �.�. ಬಸವನ�ೌಡರ ಧಮ�ಪ��

��ೕಮ� �ೊಡ�ಮ�ೆ �ೌಡರ ಇಂ�ರಮ� ಅವರು

��ಾಂಕ 15-11-2022ರ ಮಂಗಳ�ಾರ ಸಂ�ೆ 6.30 �ೆ� �ೆಂಗಳ��ನ�� �ಧನ�ಾದ�ೆಂದು
��ಸಲು ��ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮೃತ��ೆ 82 ವಷ� ವಯ�ಾ��ತು�.
ಮೃತರು ಓವ� ���, ಇಬ�ರು �ತ�ರು �ಾಗೂ ಅ�ಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನು� ಅಗ��ಾ��ೆ.
ಇಂ�ರಮ� ಅವರ �ಾ��ವ ಶ�ೕರವನು� �ಾವ�ಜ�ಕರ ಅಂ�ಮ ದಶ�ನ�ಾ��
��ಾಂಕ 16-11-2022ರ ಬುಧ�ಾರ �ೆ��ೆ� 11 ಗಂ�ೆ�ಂದ �ೊ�ಾ�� �ಾಲೂ��ನ �ೆನಕನಹ��
�ಾ�ಮದ�� ಇ�ಸ�ಾಗು�ದು. ನಂತರ ಅಂತ����ಯನು� ಮ�ಾ�ಹ� 3.30�ೆ� �ೆರ�ೇ�ಸ�ಾಗು�ದು.

ದುಃಖತಪ� ಕುಟುಂಬ ವಗ�

��ೕಮ� ರತ�ಮ�, ��ೕ �.�. �ಾಂತನ�ೌಡರು, �ಾ� �ಾಸಕರು ಮತು� ಮಕ�ಳ�, �ೊ�ಾ��.
��ೕಮ� �.�. ಲ�ಾ, �ಾ|| �ೆಚ್.�. ಜಯಪ� ಮತು� ಮಕ�ಳ�, USA
��ೕಮ� �.�ೆಚ್. ��ಾ�ಲ�ಾ, �ಾ|| �.�. ಪ��ಾಶ್ ಮತು� ಮಕ�ಳ�, �ಾವಣ�ೆ�ೆ.
��ೕಮ� �ೌ� �., ��ೕ �.�. ಪ�ಸನ� ಮತು� ಮಕ�ಳ�, �ವ�ಗ�.
�|| ಎಂ.�. ಗಂಗಪ��ೌಡರ ವಂಶಸ�ರು, ಮುಗ�ಹ��, ಚನ��� �ಾಲೂ�ಕು.
�ೊಡ�ಮ�ೆ �ೌಡರ ವಂಶಸ�ರು �ಾಗೂ �ೆನಕನಹ�� �ಾ�ಮಸ�ರು

ಮತು� ಸಮಸ� �ೊ�ಾ�� - �ಾ�ಮ� ಅವ� �ಾಲೂ��ನ �ಾಗ�ಕರು �ಾಗೂ ಬಂಧು-�ತ�ರು.

��ೕಮ�. ಎಂ. �ೆಚ್. �ಜಯಲ���
�ಾಯ��ಾಲಕ ಅ�ಯಂತರರು, �ೆ�ಾ�ಂ �ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ಾಗ, �ಾವಣ�ೆ�ೆ.
ಇವರು ��ಾ�ೕನ�ಾದ ಪ�ಯುಕ� ಮೃತರ ಆತ��ಾಂ��ಾ�

�ೈ�ಾಸ �ವಗ�ಾ�ಾಧ�ೆಯನು�

��ಾಂಕ 17-11-2022�ೇ ಗುರು�ಾರ �ೆ��ೆ� 11-30 �ೆ�
'�ೌಸು�ಭಧರ' ತರಳ�ಾಳ� ಬ�ಾವ�ೆ, �ಾವಣ�ೆ�ೆ
ಇ��ಮ �ೆರ�ೇ�ಸಲು ಗುರು-��ಯರು �ಶ���ರು�ದ�ಂದ �ಾ�ಗಳ� ಸ�ಾಲ�ೆ� ಆಗ��,
ಮೃತರ ಆತ��ೆ� �ರ�ಾಂ�ಯನು� �ೋರ�ೇ�ಾ� �ನಂ�.

ಇಂ� ದುಃಖತಪ�ರು,

�ಾ. �ೈ. �ಾಮಪ�, �ೇ���ೆ �ಾ�ಮದ ��ೕ ಕುಲು� ಯಲ�ಪ� ಕುಟುಂಬ ವಗ�ದವರು
ಮತು� ��ೕ ಮಂಜ� ಹನುಮಂತಪ� ಕುಟುಂಬ ವಗ�ದವರು.

# 1099/26 `�ೌಸು�ಭಧರ', 1�ೇ �ೕನ್,1�ೇ �ಾ�ಸ್, ತರಳ�ಾಳ� ಬ�ಾವ�ೆ, �ಾವಣ�ೆ�ೆ. �. : 94480 53663
�.ಸೂ. : ಆ�ಾ�ನ ಪ���ೆ ತಲುಪ�ೇ ಇರುವವರು ಇದ�ೆ�ೕ ಆ�ಾ�ನ�ೆಂದು �ಾ��, ಆಗ�ಸಲು �ೋ��ೆ.
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ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಬೆಲೆಯೂ ಕೃಷಿಕರಿಗ�ೇ ಸಿಗಲು ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ
ಚನ್ನಗಿರಿ, ನ.15- ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಾ
ಗಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಇದರ ಲಾಭವು
ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾಲಾಗದ�ೇ ಕೃಷಿಕರಿಗ�ೇ ಸಿಗು
ವಂತಾಗಲು ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ವಿದೆ
ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ
ಆಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೆಚ್. ಬಿ.
ಮಂಜುನಾಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಮೌದ್ಗಲ್ ಆಂಜನ�ೇಯ
ಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 69ನ�ೇ
ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹದ ಎರಡನ�ೇ ದಿನದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ತಜ್ಞ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ `ಸಹಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ,
ಗ್ರಾಹಕ,
ರೂಪಾಂತರ
ಮತ್ತು
ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ' ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು
ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂ
ಬನೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ
ಸುಮಾರು 30 ಕ�ೋ�ಟಿ ಟನ್ನಷ್ಟು ಆಹಾರ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 108
ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ

ಸುಮಾರು 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು
ತರಕಾರಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗದ�ೇ ಸುಮಾರು ಶ�ೇ.30
ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳು
ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಣ್ಣು
ತರಕಾರಿಗಳು
ರೂಪಾಂತರಗ�ೊಂಡಲ್ಲಿ
ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಯಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದೂ
ತಪ್ಪುತ್ತದೆ
ಎಂದರಲ್ಲದ�ೇ,
ಕೃಷಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರ�ೇ
ತ�ೊಡಗಿ ಕ�ೊಂಡಾಗ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ
ಲಾಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿಕರಿಗ�ೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ,
ಪರಿವರ್ತನೆ, ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ
ತರಬ�ೇತಿ ಅವಶ್ಯ. ಇದು ಸಾಕಾರವಾಗಲು
ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ
ಅಲ್ಪ
ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ
ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ
ಸಾಧ್ಯ
ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಿತ

ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ
ವಿಷಯ ತಜ್ಞ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಂ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಹಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪು
ವಂತಾದಲ್ಲಿ
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದಾಗುವ
ಶ�ೋ�ಷಣೆಯು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು
ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ

ಮಾತನಾಡಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲ
ಯದ ಸಿಂಡಿಕ�ೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಮಾಡಾಳು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಹಕಾರ ರಂಗದ
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದ�ೋ�ಷಗಳಿದ್ದರೆ ವ�ೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದರಲ್ಲದ�ೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಬ�ೇಕು

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ�ೋ�ಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.15- ಪ್ರಸಕ್ತ ದಿನ
ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕ�ೊರತೆಯಿಂದ
ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ರ�ೋ�ಗಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೆ
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಿಸಿ ಎಂದು ಸ�ೋ�ಂದಾ
ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮದ್
ಗಂಗಾ ಧರ�ೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಪಟ್ಟಣದ

ರಾಜ ಬೀದಿಯ ಶಂಕರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ಭಗವದ್ಗೀತಾ
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಸತ್ಸಂಗ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲ
ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ
ತ�ೊರೆದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ
ಮೋಕ್ಷ ಹ�ೊಂದಿ ಎಂದರು.
ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶಂಕರ
ಭಗವತ್ಪಾದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯ

ಬರೆದು `ಭಗವದ್ಗೀತ ಗೀತ ಕಿಂಚಿತ ಗೀತ'
ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ
ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ�್ಲೋಕ ಪಠಣ
ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗೀತ ಪಠಣ, ಭಜನೆ,
ರುದ್ರಪಠಣ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣೆ
ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ. ಸರ್ಕಾರ ಈ
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕ�ೈ ಜ�ೋ�ಡಿಸಿದೆ. ಯೋಜ

ನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ಕ�ೋ�ರಿ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಐದನ�ೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಠಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀದ�ೇವಿ ಸಂಗಡಿಗರು
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ
ಮುಖಂಡ ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಸುರ�ೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ವಂದಿಸಿದರು.
ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ
ಶ್ಯಾಂಸುಂದರ್ ಜ�ೋ�ಯ್ಸ್, ಪವನ್
ಕುಮಾರ್ ದ�ೇಶಪಾಂಡೆ, ಡಿ.ಆರ್.ರವಿ,
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಡಿಗ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಪವನ್,
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಧರ್ಮ ರಾಜ್, ಪಿಗ್ಮಿ
ರಾಮಣ್ಣ, ಮಂಜುನಾಥಾಚಾರ್, ವಾದಿ
ರಾಜ ಚಾರ್ ಮುಖಂಡ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ರಾಜಣ್ಣ,
ಕೆ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ
ಪಿ.ಆರ್.ರಾಜು, ಜಿಗಳ�ೇರ ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ,
ಜೆ.ನಾಗಭೂಷಣ್,
ನಂದಿಗಾವಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳಾ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಹೆದ್ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಿರ್ಮಿಸಬ�ೇಕು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ
ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸ�ೇತುವೆ ಆಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದರು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬೆಂಗಳೂರು
ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚ�ೇರಿಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಕೆ. ವಥ�ೋ�ರೆ, ಲಕ್ಕಮುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ
ಬಳಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್
ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾಮನೂರು ಬಳಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಬಳಿ
ಸರ್ವೀಸ್ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕ�ೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ
ಮತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ದ�ೊರೆತಿದೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಎಸ್ಪಿ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್,
ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುದಜ್ಜಿ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟ�ೇಶ್
ನಾಯಕ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸತೀಶ್ ಧ್ಯಾನಿ, ಇರ್ಕಾನ್ನ ದ�ೊಡ್ಡಯ್ಯ
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು ವಾಸವಿ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ
`ಉತ್ತಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ' ಗರಿ
ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ. 15- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ
ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ಕ�ೊಡುವ `ಉತ್ತಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ' ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಪತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದ
ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 17 ರಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 69
ನ�ೇ ಸಹಕಾರಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ.ರವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ
ಒಕ್ಕೂಟದ
ನಿರ್ದೇಶಕ
ಎಸ್.ಟಿ.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದವರು ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಒಕ್ಕೂಟದ
ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ
ಬ�ೇತೂರು
ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ,
ಹೆಚ್.
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಿಕಾರ್ಡ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ, ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕ ಹೆಚ್.
ಎಸ್.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸಹಕಾರ
ಬ್ಯಾಂಕಿನ
ಮುಖ್ಯ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾವರಾ
ನಾಯ್ಕ, ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ವಿ.ವಿಜಯ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚನ್ನಗಿರಿ
ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹನುಮಗೌಡರು,
ಚನ್ನಗಿರಿ
ಶಾಖೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಎಸ್.ಈ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಇಸಾಕ್ ಅಹಮದ್, ನಲ್ಲೂರು
ಶಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ,
ಪಾಂಡ�ೋ�ಮಟ್ಟಿ ಶಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶರತ್
ಜಿ. ರವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ
ಪ್ರಭಾರ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹರೀಶ್

ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 800 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನ

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 15 - ಭಾರತದ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಗ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ
ದ�ೇಶವಾಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ,
ಈ
ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾರತ ಅವಕಾಶವಾಗಿ
ಕಾಣಬ�ೇಕು ಎಂದು ಪರಿಣಿತರು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರ.ೆ
ಮಂಗಳವಾರದಂದು
ವಿಶ್ವದ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ 800 ಕ�ೋ�ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ
ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 138
ಕ�ೋ�ಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ
ಕಾಣದ�ೇ, ಅವಕಾಶದಂತೆ ಕಾಣಬ�ೇಕು.
ಭಾರತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ�ೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ
ಜನರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಕ�ೊಡುಗೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಟುವಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ
ತೆರಳಿ ತೂಕ, ಪಡಿತರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಅಣಬ�ೇರು ಕ�ೋ�ಟೆ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ
ವರದಿಗೆ ಡಿಸಿ ಸೂಚನೆ
ಅಣಬ�ೇರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ�ೋ�ಟೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ
ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗ್ರಾಮದ
ಹಿರಿಯ ರ�ೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ
ಮಾಡಿದರು. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಅಣಬ�ೇರು ಕ�ೋ�ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ,
ಶೀಘ್ರ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ:
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು
ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೂ,
ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ�ೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ತೀವ್ರ
ತ�ೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುವಕರ�ೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಸ�ೊಂಟ ಮುರಿದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ದ
ತಿ ್ದಾರ.ೆ ರಸ್ತೆ ರಿಪ�ೇರಿ ಬಗ್ಗೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ರ�ೈತ
ಮುಖಂಡ ಬಲ್ಲೂರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಮನವಿ
ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, 1 ಕಿಲ�ೋ�
ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ�ೇವಲ 60
ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡುತ್ತದ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ತೆರಿಗೆಯೂ ಸ�ೇರಿಸುತ್ತದ.ೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲಯ
ೆ ಲ್ಲಿ
ಗುತ್ತಿಗದ
ೆ ಾರರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪವಿರುವುದರಿಂದ
ಶಾಸಕರಿಂದಲೂ ಅನುದಾನ ಪಡೆದು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ
ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವ.ೆ
ತಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ರಸ್ತೆ
ರಿಪ�ೇರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ
ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ�ೋ�ರಿದರು.

ಎಂದು ಪಾಪ್ಯುಲ�ೇಷನ್ ಫೌಂಡ�ೇಷನ್
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿ.ಎಫ್.ಐ.)
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ.ೆ
ವಿಶ್ವ
ಸಂಸ್ಯ
ಥೆ
ವರ್ಲ್ಡ್
ಪಾಪ್ಯುಲ�ೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವರದಿಯ
ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ವಿಶ್ವದ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ 800 ಕ�ೋ�ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ
1950ರ ನಂತರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಂತಕ್ಕೆ
ತಲುಪಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶ�ೇ.1ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚಳ್ಚ
ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ.ೆ ವಿಶ್ವದ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕ�ೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
700 ಕ�ೋ�ಟಿಯಿಂದ 800 ಕ�ೋ�ಟಿಗೆ
ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, 900 ಕ�ೋ�ಟಿಗೆ
ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳು
ಬ�ೇಕಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಮನವಿ:
ರ�ೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ
ದಾವಣಗೆರ.ೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹ�ೋ�ಬಳಿ
ಆವರಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಸ್.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಸಬಾ ಹ�ೋ�ಬಳಿ
ಆನೆಕ�ೊಂಡ ವೃತಕ್ತ ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ರಾಜ್ಯ ರ�ೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸ�ೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಡಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಮನವಿ ಓದಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಈ ರೀತಿಯ
ಮನವಿಯನ್ನು ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದೇನ.ೆ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ
ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ
ನೀಡಿದರು.
ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯ ದೂರು ಹೆಚ್ಚು : ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ

ಬಿಇಎ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗುರು ನಮನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ : ಇಮಾಂ ಸಂತಸ

ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.15- ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಪೂಜಿ
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಇಎ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ
ಹಿರಿಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದ
'ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ ಮತ್ತು ಗುರು ನಮನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಗದ
ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ�ೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ

ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಕೆ. ಇಮಾಂ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಎಂದೂ ನ�ೋ�ಡಿರದ ಮತ್ತು
ಅನುಭವಿಸದ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟ
ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವರ ಪರವಾಗಿ ಇಮಾಂ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

24 ಗಂಟೆಯೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.15- ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ರವೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ರವರ
ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 18
ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್ಸಿಎಸ್
ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಪಿ.ವೀಣಾ ಮಹಾಂತ�ೇಶ್
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ
ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು,
ರವೀಂದ್ರರವರ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್
ರಾಜಕುಮಾರ್ರವರ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂದು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ನಮನ ಹಾಗೂ ಕರಿಮಾಯೆ ನಾಟಕ
ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಜರುಗಲಿದ್ದು,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ
ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯಸಾನ್ನಿದ್ಯವನ್ನು ತೆಗ್ಗಿನಮಠದ

ಕರ�ೇಗೌಡ್ರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಯರಗಟ್ಟೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ಕೆ.ಹೆಚ್.
ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ
ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಾಕಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಟಿ.ಸಿ.
ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾಗರಾಜ
ಕಾಕನೂರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ,
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ
ಒಕ್ಕೂಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ದಾವಣಗೆರೆ - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ, ತುಮ್ಕ�ೋ�ಸ್,
ಪಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್,
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ
ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಹಾಲು
ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ
ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ
ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಏರ್ಪಾಡಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕುಸಿಯುತ್ತಿ ರುವುದನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಿ.ಎಫ್.ಐ.
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪೂನಮ್
ಮುತ್ರೆಜ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈಗ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು
ನಿಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು. ಮಹಿಳೆ ತನಗೆ ಮಗು
ಬ�ೇಕ�ೇ ಅಥವಾ ಬ�ೇಡವ�ೇ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು
ಮಕ್ಕಳು ಬ�ೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿ
ಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇರಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಮುತ್ರೆಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರ.ೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಜನ
ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಲ ತರುತ್ತದ.ೆ ಜನರನ್ನು
ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಿ
ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು
ವಿಶಾಲ
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದಿಂದ
ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕು ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮರಳಿ ಸ�ೇರಿದ 150 ಎಕರೆ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ
ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ದ
ತಿ ್ದಾರ.ೆ ಆದರೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಸ್ತು ತಂಡ ಅಲ್ಲೇ
ಇದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.
ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿದ್ದೆ
ಮಾಡುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ.ೆ ಇದರಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಪಘಾತಗಳೂ
ಆಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಯ
ಗೆ ೂ ಗಸ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ.್ಲ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ�ೇ ಕ್ರಮ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.

ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ತಾಕೀತು

ರಂಗದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಸಹಕಾರ ರಂಗ ಸ್ಪಂದಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದರು.
ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ
ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ
ಮಹಾಮಂಡಳದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಆರ್.
ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರೂಪಾಂ
ತರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಕ�ೊರತೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು,
ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಸ್ಪಂದಿಸಬ�ೇಕಿದೆ ಎಂದರಲ್ಲದ�ೇ ಹ�ೊಸ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ನೀತಿಯ ರೂಪು ರ�ೇಷಗಳು
ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವುದು
ಪೂರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಎನ್.ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗೆರೆ
ರಾಜಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಶಿದಾಚಿ
ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಬಸಪ್ಪ, ಚನ್ನಗಿರಿಯ ತುಮ್ಕೋಸ್

ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ಎಂ.ಪಿ.
ರವೀಂದ್ರ, ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್
ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
- ಎಂ.ಪಿ.ವೀಣಾ ಮಹಾಂತ�ೇಶ್

ಶ್ರೀ ವರಸದ�್ಯೋಜಾತ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನೀಲಗುಂದ
ಗುಡ್ಡದ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು
ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ
ಸಮಾಜಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ.ಪಿ.
ರುದ್ರಾಂಬ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಹಿಸುವರು.

ಅಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ರಂಗಭಾರತಿಯ
ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಲಾನಿಕ�ೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ
ನಮನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪಂದನ ಕಲಾತಂಡದಿಂದ
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ ಕಂಬಾರ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ
ಕರಿಮಾಯೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಕವಿತಾ ವಾಗೀಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ
ಬೆಟ್ಟನಗೌಡ್ರು, ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ, ಗ�ೋ�ವಿಂದರಾಜ್
ಹಗರಿಗುಡಿಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಾಜ್ ದ�ೇವರ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ,
ಬಾಗಳಿ ರಮೇಶ್, ಗೌರಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್, ಶಿವಮೂರ್ತಿ
ಸ್ವಾಮಿ, ರ�ೇಣುಕಮ್ಮ, ಮಮತಾ, ದ�ೇವರ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದ
ಮುಡ್ಲಪ್ಪ, ಕಡಬಗೆರೆ ತಾತಪ್ಪ, ನಾರಪ್ಪ, ಹುಣಸ�ೇಹಳ್ಳಿ
ಸುರ�ೇಶ್, ಗುರುಬಸವರಾಜ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಶಿವರಾಜ್,
ಅರುಣ್, ಮದ್ದನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಸಂತ�ೋ�ಷ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಪಿಂಚಣಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ದೂರುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯ
ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ
ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹ�ೇಳಿದರು. ನೂರು
ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗದ�ೇ
ಉಳಿದಿವೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಮೀನನ್ನು ತಮ್ಮ
ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳದ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಟುವಳ್ಳಿಯ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ
ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೂಕ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಾ.ಅಶ್ವತ್,ಥ್
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿ ನಜ್ಮಾ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕಸದಿಂದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಹರಿಹರ, ನ. 15 - ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ
ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಮೇಲೆ
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಐಗೂರು ಬಸವರಾಜ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಹಿಳಾ ಹರಿಹರ :
ಸಂಘದವರು, ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ - ಕಾಲ�ೇಜು ಪೌರಾಯುಕ್ತ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ
ತಯಾರಿಸಿದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಐಗೂರು
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಸವರಾಜ್
ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಲ�ೇ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಟನ್ ಕಸ
ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಸದ ರಾಶಿಯೂ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸದ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾದಲ್ಲಿ, ಕಸ
ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಗುತ್ತೂರು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರೇರಣಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ,
ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಮರಿಯಾ ನಿವಾಸ ಶಾಲೆ, ಧರಾಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ಹ�ೊಸಪ�ೇಟೆ ಬೀದಿ, ನಿಸರ್ಗ, ಧನ್ಯಶ್ರೀ, ಬನ್ನಿಮಹಾಂಕಾಳಿ ಅಮರಾವತಿ,
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಮರಾವತಿ, ಎಂ.ಕೆ.ಇ.ಟಿ.ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಉರ್ದು
ಶಾಲೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾಹಿನಾಬಾನು ದಾದಾಪೀರ್,
ಸದಸ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣ, ಸುಮಿತ್ರಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲಿಂ,
ದಾವಣಗೆರೆ
ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಗದೀಶ್, ಬಸವಣ್ಣ,
ಉಮೇಶ್, ನಗರಸಭೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಬಸವರಾಜ್,
ಶಿವಕುಮಾರ್, ವೀಣಾ, ಲತಾ, ಮಮತಾ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
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ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳದ
ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 15- ರಾಜ್ಯದ ವಸತಿ ರಹಿತ
ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನಿವ�ೇಶನ ನೀಡಲು
ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿಪಿಐ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2023ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ
22ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲ�ೋ� ಹ�ೋ�ರಾಟ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾತಿ ಸುಂದರ�ೇಶ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ಅಂದಾಜು 50 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಹೀನವಾಗಿವೆ. ವಸತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ
ಭೂಮಿ ದ�ೊರಕಿಸಿಕ�ೊಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ತ�ೋ�ರಿದೆ ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಬಡವರ ವಸತಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ
ಬದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದಾಜು 17ಲಕ್ಷ
ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ
ಶಾಹಿ, ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್, ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ
ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ
ನೀತಿಯನ್ನು ಸಿಪಿಐ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ

ಎಂದರು.
ದ�ೇಶದ
ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯ ನ್ನು
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹ�ೊರಗಿಡಬ�ೇ ಕಾಗಿದ್ದು,
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ,
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಹಾಗೂ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು
ಸ�ೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು
ಸ�ೋ�ಲಿಸಲು ಸಿಪಿಐ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಾ
ಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಿಪಿಐ
ರಾಜ್ಯದ 20 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ. ಜ�್ಯೋತಿ
ಮಾತನಾಡಿ, ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು
ಯಾವುದ�ೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದ�ೇ
ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬ�ೇಕು. ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸಿಪಿಐ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಆವರಗೆರೆ ಚಂದ್ರು,
ಹೆಚ್.ಜಿ. ಉಮೇಶ್, ಅವರಗೆರೆ ವಾಸು,
ಆನಂದರಾಜ್,
ಮಹಮ್ಮದ್
ರಫೀಕ್
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಖಂಡನೆ

ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನ.30ರವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ
ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ. 15- ಭದ್ರಾ
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಕ�ೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ
ಬೆಳೆ
ಕಾಳುಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು,
ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ
30ರವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಹರಿಹರ
ತಾಲ್ಲೂಕು ರ�ೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 16ರಂದು ಭದ್ರಾ
ಕಾಡಾ
ಕಛ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯವ
ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀರು
ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳದೆ, ಈ
ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ನೀರು ಹರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಕ�ೊನೆ ಭಾಗದ
ರ�ೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
10 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಿ 10 ದಿನ ಬಂದ್
ಇರುವ ರ�ೊಟ�ೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ
ಇರುವುದರಿಂದ
ಕ�ೊನೆ
ಭಾಗದ
ಭಾನುವಳ್ಳಿ,
ಕಮಲಾಪುರ,

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು ವಿಭಾಗದ ಕ�ೊನೆ ಭಾಗದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ರ�ೈತರು ಇನ್ನೂ 10
ದಿನ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ�ೇ
ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ�ೊನೆ ಭಾಗದ ರ�ೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡಲ್ಲ. ರ�ೈತರು
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನ. 16ರ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರ�ೈತರ
ಪರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
- ಪವಿತ್ರಾ ರಾಮಯ್ಯ, ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ, ಕಡಾರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ
ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಬೆಳೆ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜ�ೇತರು

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇ
ಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಚೌಡ�ೇ
ಶ್ವರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ
ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ
ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜರುಗಿದವು.
ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್.
ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಗಗನ್ ಎಸ್ ಗೌಡ, ವ�ೈ.
ಆದರ್ಶ, ಪುನೀತ್, ಜಾಕೀರ್ ಅಲಿ, ಸಮಿ
ಸಿದ್ಧಿಕ್, ಎಲ್. ರಾಕ�ೇಶ್, ಮಹ ಮ್ಮದ್

ಗೌಸ್ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ
ಪಡೆದರೆ, ನರ�ೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರಿಹಂತ್
ಪಾಟೀಲ್, ಸಾಧಿಕ್ ಅತ್ತರ್, ಎಂ.
ಮನ�ೋ�ಜ್,
ಎ.ಎಲ್.
ಚಂದ್ರು,
ಮಹಮದ್ ಜುನ�ೇದ್, ಮಹಮ್ಮದ್
ಖಲೀಮ್, ಜಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ರಾಹುಲ್
ಇವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ದ�ೊರಕಿತು.
ಮಾಸ್ಟರ್-1 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆ.
ಎಲ್. ಜಗದೀಶ್, ಬಿ. ಸುರ�ೇಂದ್ರ, ಎಂ.
ಇಂಸಾನ್, ಬಿ. ಹುಲಿಗ�ೇಶ, ಮೊಹಮ್ಮದ್

ಗೌಸ್ ಪ್ರಥಮ, ಜಿ. ತಿಪ್ಪಯ್ಯ, ಪ್ರಭಾಕರ್
ಪಮ್ಮಿ, ಪಿ.ಎನ್. ಗಣ�ೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್
ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಥ್ ಸಿಂಗ್
ತೃತೀಯ.
ಮಾಸ್ಟರ್-2 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎ.
ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ.
ಮಾಸ್ಟರ್-3
ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ
ಶಂಕರ್ ಕಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪದಕ
ವಿಜ�ೇತರಾದರು.

ಸ�ೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 15- ನಗರದ ಸ�ೇಂಟ್
ಜಾನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿ
ಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿ
ದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ�ೇತರಾದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾ ಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾ ಲರು, ಮುಖ�್ಯೋ
ಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಬ�ೋ�ಧಕ-ಬ�ೋ�ಧ ಕ�ೇತರ
ವರ್ಗದವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಪ್ರವ�ೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ
(ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ�ೋ�ರ್ಸುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸದಾಗಿ
ಪ್ರವ�ೇಶಕ್ಕೆ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವಂಬರ್ 22 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಕ�ೈ ಕುಲುಕಿದ ಮೋದಿ
ಬಾಲಿ, ನ. 15 – ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವ�ೇಳೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್
ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಕ�ೈ ಕುಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಡಿ ವಿವಾದದ
ನಂತರ ಉಭಯ ದ�ೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಇಂಡ�ೋ�ನ�ೇಷಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೋ�ಕ�ೋ� ವಿಡ�ೊಡ�ೊ ಅವರು ಜಿ20
ನಿಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಔತಣ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಉಭಯ
ನಾಯಕರು ಕುಶಲ�ೋ�ಪರಿ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ�ೈಕಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಗಿತ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲು
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕ�ೊಠಡಿಗಳ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ
ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಶಾಲಾ ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು
ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರ
ಶಾಲಾ ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕ
ವಾತಾವರಣ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೌರವ ಧನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹ�ೈಸ್ಕೂಲ್
ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೌರವ ಧನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಜಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಕ್ರಮಬದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಿ
ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲ�ೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದು
ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಎಂದರು.
ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನ
ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಲಾದ ದಾನದ ಭೂಮಿಯ ವಿವರವನ್ನು
ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಸಚಿವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೆ ದಾನ ನೀಡಿದವರ ಪ�ೈಕಿ ಹಲವರ ಮಕ್ಕಳು,ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಈಗ
ಸದರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕ�ೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹವರ ಪ್ರಮಾಣ
ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದ ಅವರು, ಇದ�ೇ ರೀತಿ ದಾನವಾಗಿ ಭೂಮಿ
ನೀಡಿದವರ ಪ�ೈಕಿ ಹಲವರ ಕುಟುಂಬದವರು ದಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯ ಜತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದಾನ
ನೀಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕ�ೊಡಿ ಎಂದು
ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಕ�ೊಡುವುದು ಹ�ೇಗೆ? ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಕ�ೊಡದ�ೇ ಇದ್ದರೆ ದಾನಿಗಳ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕ�ೊಂಡಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಚನೆ ಎಂದರು.

ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ. ಸುಮಾ,
ಪಿ. ರಕ್ಷಿತಾ, ಅನುಷಾ ಪಿ. ಬಂದಾಗರ್,
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್. ಆಮಖಂಡಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಆರ್.
ಕಾಮತ್, ಪಿ.ಎಸ್. ಕೀರ್ತನ, ಎಚ್.ಬಿ.
ಹರ್ಷಿತ, ದಿವ್ಯ, ಎಸ್.ವಿ. ಸಿಂಧೂರ,
ಎಚ್.ಎಸ್. ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ
ರಾಯ್ಕರ್, ಕೆ.ಎಸ್. ರ�ೇಣುಕಾ, ರ�ೇಣುಕಾ
ರಾಜು ಛತ್ರದ್, ಕೆ. ಜಯಶ್ರೀ, ಕೆ.ಎನ್.
ಅಶ್ವಿನಿ, ಪೂಜಾ ಎ. ಬ�ೇಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ
ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯ, ಎ.ಜಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ದ್ವಿತೀಯ
ಹಾಗೂ ಜಿ.ಕೆ. ಬಿಂದು, ಪಿ. ಅಂಜಲಿ
ತೃತೀಯ. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ರ�ೋ�ಹನ್ ಶ್ರೀಹರೀಕರ್ ಪ್ರಥಮ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ�ೇತರಾಗಿ ಹ�ೊರ
ಹ�ೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆವರಗ�ೊಳ್ಳದ
ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ,
ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್
ಅಜಯಕುಮಾರ್,
ಲಕ್ಷ್ಮಿದ�ೇವಿ,
ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದರು.

ನಗರದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 15- ನಗರದ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.
ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 17ರ
ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಕಡಾರತಿ,
8.30 ರಿಂದ 10.30ರವರೆಗೆ ಮಂದಿರದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ
ಇವರಿಂದ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು
ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ 12
ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಿ ಭಜನಾಮೃತ, ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಭಜನಾ
ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ
6.30ಕ್ಕೆ ಆರತಿ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು
ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಶಿವಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೂಡ್ಸೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆಚರಿಸಿದ
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ

ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ನ. 15 – ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಂತಕ ನಾಥೂರಾಮ್
ಗೂಡ್ಸೆ ಸಾವಿನ ದಿನವನ್ನು ‘ಬಲಿದಾನ ದಿನ’ವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ
ಆಚರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ದೌಲತ್ಗಂಜ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದ ಮಹಾಸಭಾ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಗೂಡ್ಸೆ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಂಡ
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಗೂಡ್ಸೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಘ�ೋ�ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 2017ರ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಮಹಾಸಭಾ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ
ಗೂಡ್ಸೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ಉಗ್ರವಾದಿಗೆ
ಆರತಿ ಎತ್ತಿದೆ. ಈ ದ�ೇಶ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಕೃತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್.
ದಾಖಲಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್
ಯಾದವ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

IN THE COURT OF THE PRINCIPAL
DISTRICT JUDGE, AT DAVANGERE.
R.A. 124/2016

Appellants : Sri Gadigesha Chari and another, v/s
Respondents : Sri Ganesha Chari and Others,
Respondent No. 2 (a) : Smt. Sowbhagyamma, W/o. Kunduru
Somashekharachari, aged about 35 years, Householde,
Shiramagondanahalli, Davangere Taluk. Respondent No. 15 (d) : Kum.
Neelamma, D/o. Late Devendra Chari, Aged about 21 years, 1st cross,
near GHP Shcool, Near GM Engineering, Gopala, Shivamogga-577 205.
Respondent No. 15 (e) : Sri Rudrachari, S/o Late Devendra Chari,
Aged about 19 years, 1st cross, Near GHP School, Near GM Engineering,
Gopala, Shivamogga. 577 205.

NOTICE OF THE APPEAL TO THE RESPONDENTS
2 (A), 15 (D) AND 15 (E) BY SUBSTITUTED
SERVICE BY PAPER PUBLICATION

The appellants have preferred the above appeal against judgment
and decree passed in O.S. 7/2010 on 16.09.2016 by the Hon'ble Senior
Civil Judge, Harihar against the respondents. As the respondent No.2(a),
15 (d) and 15 (e) avoided the service of the notice of the appeal sent to
them through the Hon'ble court and by registered post with
acknowledgement due, this publication is made.
Now the above case is posted to 5th day of January 2023 for the
appearance of the respondents 2 (a), 15 (d) and 15 (e). Hence the above
named respondents are called upon to appear on 5th day of Jan. 2023 at
11.00 am either personally or through an advocate failing which all furrther
proceedings will take place in your absence.
Given under my hand and seal on 15th day of November 2022 at
Davangere.
Place : Davangere.
Date :

Sd/- Advocate for Appellants
J.N. Vasantha Kumar
Advocated, Davangere.

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗದ
ಕ�ೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ
ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು,
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಗೆ ನ. 25ರವರೆಗೂ
ನೀರು ಹರಿಸಬ�ೇಕು. ಕಾಡಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪರ ನಿರ್ಣಯ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ವ�ೈ.ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ

By Order of the Court
Sd/Chief Administrative officer,
Principal District and
Sessions Court, Davangere.

ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್
ಮಾಡಿದರೆ, ಕ�ೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ

ಬಾರದ�ೇ, ರ�ೈತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ನಷ್ಟ
ಅನುಭವಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ�ೇ
ಭತ್ತದ ಇಳುವರಿ, ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ
ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ
ಕ�ೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್
ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂದು ರ�ೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 183.8
ಅಡಿ ನೀರಿದ್ದು, 68.650 ಟಿಎಂಸಿ
ನೀರಿದೆ. ಬ�ೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ 28
ಟಿಎಂಸಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 7 ಟಿಎಂಸಿ
ನೀರು ತೆಗೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು
ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರು
ಹರಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂದು
ಮನವಿ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಉಪ
ವಿಭಾಗದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ�ೇ. 90ರಷ್ಟು
ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕ�ೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ
ರ�ೈತರು ಈಗಲ�ೇ ನೀರು ಬಂದ್
ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇದ�ೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.
10ರಷ್ಟು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ
ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ರ�ೈತರು ನ.
25ರವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ
ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ. 16ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಯಾವ
ನಿರ್ಣಯ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ
ಕಾದು ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕು.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೀರ್ಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಕುಸಿತ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 15 - ಭಾರತ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವೀರ್ಯ ಫಲ
ವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು
ತಿಳಿಸಿದೆ. ವೀರ್ಯ ಕ�ೊರತೆ ಪುರುಷರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನೂ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ.ೆ ಇದು
ರ�ೋ�ಗ ತೀವ್ರತ,ೆ ವೃಷಣಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಹಾಗೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ
ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕಡೆಗೂ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಸಂಶ�ೋ�ಧಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶ�ೈಲಿ, ಆಧುನಿಕ
ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ.ೆ ಇದು ಮನುಕುಲದ

ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೂ
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಹ್ಯೂಮನ್
ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸ�ೇರಿದಂತೆ 53 ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
2011ರಿಂದ 2018ರ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಏಷಿಯಾ ಹಾಗೂ
ಆಫ್ರಿಕಾಗಳಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿ
ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 46 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯದ

ಪ್ರಮಾಣ ಶ�ೇ.50ರಷ್ಟು
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ
ಇಳಿಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಹೀಬ್ರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್
ಜೆರುಸಲ�ೇಂನ ಪ್ರೊ. ಹಗ�ೈ ಲೆವಾನ್
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳದ�ೇ ಇದ್ದರ,ೆ ಮನು
ಕುಲದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹ�ೊಡೆತ ಬೀಳುವ
ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಲಿವ�ೈನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ,
ಜ�ೈನ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬೌದ್ದ, ಸಿಖ್, ಪಾರ್ಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2022-23ನ�ೇ ಸಾಲಿಗೆ
ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲು ಅರ್ಹ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.ಎಡ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.
ಎಡ್
ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ
ವ್ಯಾಸಂಗ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಕ�ೊನೆಯ
ದಿನವಾಗಿದೆ. ಸ�ೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ
http://sevasindhu.karnataka.

in ನ�ೋ�ಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಮೊ.
8277799990
ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ
ಮಾಹಿತಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ದೂ.ಸಂ: 083922 5 0 0 6 6 / 2 5 0 0 2 2 ನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 15- ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚ
ರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಕೆ.ಜೆ.ಹುಂಡ�ೈ ಶ�ೋ�
ರೂಂನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು

ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪೋಷಕರ�ೊಂ ದಿಗೆ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ
ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೆ.ಜೆ.ಹುಂಡ�ೈ ಶ�ೋ� ರೂಂನ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಜೆ.ಅಫಕ್ ರಾಜ್ವಿ
ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜೆ. ಹುಂಡ�ೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಜಾವೀದ್ ಸಾಬ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಜೆ. ಅಫಕ್ ರಜ್ವಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಜೆ.ಅಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕೆ.ಜೆ. ಹುಂಡ�ೈನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ : ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ
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ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

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

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗೆ ಇವೆ

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ
9x12 (30x40) ಪೂರ್ವ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್
ಖರ್ಚು ಸ�ೇರಿ (25 ಲಕ್ಷ). 20x30
ಪೂರ್ವ, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಖರ್ಚು ಸ�ೇರಿ (12
ಲಕ್ಷ) ಉತ್ತರ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಸ�ೇರಿ (10 ಲಕ್ಷ)

98440-63409

40x58 ವೆಸ್ಟ್ 60 ಲಕ್ಷ, 40x58
ಉತ್ತರ 65 ಲಕ್ಷ, ಡಬಲ್ ರ�ೋ�ಡ್ಗೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಪಿಯುಸಿ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗರು ಕೌಂಟರ್
ಸ�ೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು
ಬಯೋಡಾಟಾ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಸಿಂಗಲ್ಬೆಡ್ರೂಂ, ಡಬಲ್ಬೆಡ್ರೂಂ,
ಮೂರು ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾನಗರ,
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ವಿನಾಯಕ
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ.
1
/2 ಪರ್ಸೆಂಟ್ಕಮೀಷನ್ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

ಶರಾವತಿ ಲ�ೇಡಿಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎದುರು,
ಮಾಮಾಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

97421 44715

ಆಕರ್ಷಕ ವ�ೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗಿವೆ

ಸ್ವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್ವಿದ್ಯಾನಗರ

M.B. CITYಯಲ್ಲಿ

ಆರ್ಚೀಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಮೊ : 96324-33166

ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್

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

ಬಾಡಿಗೆಗೆ

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

30x50 East, 30x50 West
Rate : 1800-00
KHBಯಲ್ಲಿ 50x80 West,
40x60 East

99166 12110

ಪಿ.ಬಿ. ರ�ೋ�ಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಂಧ
ಲಾಡ್ಜ್ಪಕ್ಕ, B-3925, G-800,
FF-3925, SF -3925 ಮತ್ತು
ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ ಮೊದಲನ�ೇ
ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 3000 Sq.ft.

94480 28103
ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

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

96388 17967, 73380 43912
2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

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

99648 58493, 63626 24711

ಮನೆ ಲೀಜ್ಗೆ ಇದೆ

9638817967, 73380 43912

ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬ�ೇಕಾದ
ಫರ್ನೀಚರ್ಸ್ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 19ನ�ೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಾಲ್
ಎದುರು, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.
8197569387
ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಾಂತವೀರೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ (ರಿ.)

ವೀರಶೈವ/ಲಿಂಗಾಯತ
ವಧು-ವರರ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶರಭ�ೇಶ್ವರ ಊಟದ
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆ
ಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ, ಊಟ, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಹಿರ�ೇಮಠ

9448980070, 7899190070

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

99721 31777

ವಿವ�ೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
15x45 South, 20x60 East

ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟ�ೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
50x80 North, 40x45 West,
20x50 West

ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್

99166 12110
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
1) ಡಿಲೆವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ 2) ಮೆಡಿಕಲ್
ಶಾಪ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್
3) ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸರಕು
ವಾಹನ ಲ�ೈಸೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಳವರು.

ಎ.ಕೆ.ಟ್ರೇಡರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್

90607 77686
94481 78094

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

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ-2023ರ
ತರಬ�ೇತಿ

LAND FOR SALE

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಬಾಪೂಜಿ ದ�ೈಹಿಕ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂತರ ಕಾಲ�ೇಜು
ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಬಾಪೂಜಿ ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎವಿಕೆ ಮಹಿಳಾ
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡಗಳು
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿವೆ.
ನಗರದ
ನ�ೇತಾಜಿ
ಒಳಾಂಗಣ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಕಲಾಕುಂಚ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ `ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲ್ಲೆ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬರುವ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ
ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವ ಜನಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ,
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿವಿಧ
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಾ ಕುಂಚದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

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

Contact : 99725 88512

89045 80032/4/7
98864 72213
76767 62216

WANTED

VACANCY

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

SALES EXECUTIVES -04

Min.Qualification : Any Degree
Experience in Medical field
Contact :

Vishwas Scientific Co.
Hadadi Road, Davanagere.

90353 06350

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

Ph. : 90604 33446

ಮಾನ್ಯ 2ನ�ೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ
ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಆರ್.ಎ. 2/2020

ಆಪೀಲುದಾರರು - 1) ಶ್ರೀಮತಿ ಬ�ೋ�ರಮ್ಮ ಕ�ೋ�ಂ ಲ�ೇ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, 55 ವರ್ಷ,
ಮನೆಗೆಲಸ, 2) ಶ�ೇಖರ್ ಬಿನ್ ಲ�ೇ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, 28 ವರ್ಷ, ಕೂಲಿ, 3) ಶ್ರೀಮತಿ
ರಾಧಿಕಾ ಬಿನ್ ಲ�ೇ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ 25 ವರ್ಷ, ವಾಸ ನಂ. 12/8 ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ,
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಮಣಿಪಾಲ್ಸೆಂಟರ್ಹತ್ತಿರ, ಎಫ್.ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು.
ವಿರುದ್ಧ - ಎದುರುದಾರರು - 1) ಸುರ�ೇಶ್ ಬಿನ್ ಲ�ೇ. ಈರಣ್ಣ ಪೌತಿ, 1(ಎ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಓಬಮ್ಮ ಕ�ೋ�ಂ ಸುರ�ೇಶ್ 48 ವರ್ಷ, 1(b) ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲ�ೇ. ಸುರ�ೇಶ್
34 ವರ್ಷ, (1(c) ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವ�ೇಣಿ ಬಿನ್ ಲ�ೇ. ಸುರ�ೇಶ್ 32 ವರ್ಷ, 1(d) ಕು,
ಅಭಿನಯ ಬಿನ್ ಲ�ೇ ಸುರ�ೇಶ್ 24 ವರ್ಷ, 1(a) ರಿಂದ (d) ರವರುಗಳು ಹ�ೊಸ
ಕುಂದವಾಡ ಗ್ರಾಮ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಾಸ 2) ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ�ೇ. ಈರಣ್ಣ,
48 ವರ್ಷ, ಮಾರುತಿ ನಗರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 3) ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಪೌತಿ 3 (a) ಕರಿಬಸಪ್ಪ
ಬಿನ್ ಲ�ೇ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, 48 ವರ್ಷ, 3(b) ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಬಿನ್ ಲ�ೇ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ,
46 ವರ್ಷ, 3(c) ಶ್ರೀಮತಿ ಗದಿಗಮ್ಮ ಬಿನ್ ಲ�ೇ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, 44 ವರ್ಷ, 3(d)
ಸುಂಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ�ೇ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, 42 ವರ್ಷ, 3 (a ರಿಂದ d)ರವರುಗಳು ಹಾಲಿ ವಾಸ
ಹ�ೊಸ ಕುಂದವಾಡ ಗ್ರಾಮ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, (4) ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕ�ೋ�ಂ ಲ�ೇ
ಭರ್ಮಪ್ಪ 48 ವರ್ಷ, ಹ�ೊಸ ಕುಂದವಾಡ ಗ್ರಾಮ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 5) ಶ್ರೀಮತಿ
ಸೀತಮ್ಮ ಯಾನೆ ಚಿತ್ರಾ ಕ�ೋ�ಂ ಬಿ.ಎಸ್. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ 59ವರ್ಷ, ನಂ. 226 ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಎಂ.ಸಿ. ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ, 16ನ�ೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 6) ಶ್ರೀಮತಿ
ಗೀಗಿ ದ�ೇವಿ ಕ�ೋ�ಂ ಚಗರಾಮ್ 33 ವರ್ಷ, ನಂ. 142 ಆರ್.ವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ
ಹಿಂಭಾಗ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 7) ಎ.ಎಸ್. ಡೆವಲಪರ್ ಅದರ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ 7(a) ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯಣ್ಣ 7(b) ಬಿ.ಹೆಚ್ ಶ್ರೀಧರ್
ಬಿನ್ ಬಿ.ಟಿ. ಸುಂದರ ರಾಜ್ನಂ. 91 ಶ್ಯಾಮನೂರು ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಆದ�ೇಶ 5 ನಿಯಮ 20ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3(a ರಿಂದ d)ನ�ೇ ಎದುರುದಾರರಿಗೆ
ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಕಟಣಾ ನ�ೋ�ಟೀಸ್
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲುದಾರರು ದಾವಾ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲು
ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದಾವೆಯು ಭಾಗಶಃ
ಪುರಸ್ಕಾರವಾಗಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಪೀಲನ್ನು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನಾಂಕ : 5.12.2022 ರಂದು 3 (a ರಿಂದ d)ನ�ೇ
ಎದುರುದಾರರ ಹಾಜರಾತಿಗೆಂದು ಮುದ್ದತ್ತು ನಿಗಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು
ತಾವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ

ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಕರಾರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು
ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 10.11.22 ರಂದು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಿ/- ಅಪೀಲುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದ�ೇಶದ ಮೇರೆಗೆ
(ಕೆ.ಜಿ. ವಸಂತ್)
ಸಹಿ/- ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಕೀಲರು, ದಾವಣಗೆರೆ.
2ನ�ೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರವರ
98440 72441
ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ
ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯ
ಎವಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲ�ೇಜು ತಂಡಗಳು ಜಯ
ಸಾಧಿಸಿ, ಆಯ್ಕೆಗ�ೊಂಡವು.
ರನ್ನರ್ ಆಗಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಎಂಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ. ಭರಮ
ಸಾಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ತೃಪ್ತಿ ಕಂಡಿವೆ.
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಐ.ಹೆಚ್.ಇ.
ಕಾಲ�ೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ. ಕಾಲ�ೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ
ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಜಿ.ಎಫ್.ಜಿ.ಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಫ್.
ಜಿ. ಸಿ. ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ತಂಡಗಳು ಚತುರ್ಥ
ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಪುರುಷರ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು
: ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ, ಅಭಿಷ�ೇಕ್
ಕುಂಕ�ೋ�ದ, ಎಸ್. ವಿನಯ್, ಧನರಾಜ್
ನಾಯಕ್, ಶರತ್, ಮನ�ೋ�ಜ್.
ಮಹಿಳಾ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು :
ರಕ್ಷಾ ಬಿ. ಆನಂದ್, ಮೇಘನಾ, ಚ�ೈತ್ರ, ಮಾನಸ,
ಜ�್ಯೋತಿ. ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ
ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 15 ತಂಡಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.
ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ: ವಿಜ�ೇತ ಕ್ರೀಡಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ�್ರೋಫಿ, ಬಹುಮಾನ
ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವ�ೇಳೆ ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್.
ರಾಜಕುಮಾರ್ , ಸಿ. ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಡಾ. ವೀರ�ೇಂದ್ರ, ಜೆ.
ಪದ್ಮ, ಶಿವಶಂಕರ್, ಪಂಪಾಪತಿ, ಗಿರೀಶ್,
ಸದಾಶಿವಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಕ�ೇಶವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ,
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಒಡೆಯರ್, ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಎಮ್.
ಎಸ್. ಗಿರೀಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಕಲಾಕುಂಚ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು

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.

97398 65711

ಇಂದು ವೃಕ್ಷಾಧಾರಿತ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಇದ್ದು
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಸಮತ�ೋ�ಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ
ವಹಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ�ೇಂದ್ರದ ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಸವನಗೌಡ

ಬಾಪೂಜಿ ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಎವಿಕೆ ಕಾಲ�ೇಜು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್

ವಿಳಾಸ : ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

2 BHK Ground Floor
House For Lease at
Shakti Nagar, Contact

ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದರು.
ಕ�ೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ದ�ೇವರಾಜ ಟಿ.ಎನ್.
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತೆಂಗು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ
ಬೆಳೆಸಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬ�ೇಕಿದೆ,

ವೊ: 95135 79130, 80509 52637

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

HOUSE FOR
LEASE

ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮಂಡಳಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿಕಿರಣ್

(ಕಳೆದ 21ನೇ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ)

"ಶ್ರೀ ಶ�ೈಲ ನಿಲಯ" # 1727/2,
2 BHK, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ,
ವಿನ�ೋ�ಬನಗರ, 3ನ�ೇ ಮೇನ್
3ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ದಾವಣಗೆರೆ.
ರುದ್ರೇಶ್, 78926 30628, 91640 40788

98442-94446

ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ, ನ.15- ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ
ವರ್ಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೆಂದು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ
ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿಕಿರಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಐಸಿಎಆರ್- ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ�ೇಂದ್ರ
(ದಾವಣಗೆರೆ) ಹಾಗೂ ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, (ಹರಿಹರ)
ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ
ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ತೆಂಗಿನ
ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ
ಬರೀ
ಕಾಯಿಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲದ�ೇ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಎಳೆನೀರು,
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಸ್, ತೆಂಗಿನಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಪೌಡರ್
ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂದರು.
ಅಲ್ಲದ�ೇ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ರ�ೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ತೆಂಗು ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಗು ಆಧಾರಿತ
ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ
ಆರ್ಥಿಕ
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು

www.lingayathweds.com
ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವವೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ
10 ಶಾಖಾ ಕಛ�ೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ
ತರಹದ ವೀರಶ�ೈವ ವಧು-ವರರಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

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

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

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಕರೆ

ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :
87622 21696

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
10 ರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಿತ್ರ ನ�ೋ�ಡಿ ಚಿತ್ರ
ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಂಗ�ೋ�ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕನ್ನಡ
ಸಮೂಹ ಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕನ್ನಡ ಕರ�ೋ�ಕೆ ಗಾಯನ
ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಿವಾಹಿತ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ - ತ�ೊಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೀಗೆ
ಹತ್ತು ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದು,
ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮಾಹಿತಿಗೆ
9538732777
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕಲಾಕುಂಚ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಣ�ೇಶ್ ಶೆಣ�ೈ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
NTC ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು
B.A., B.Ed. - ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು
ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮಧು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ನಮ್ಮ ಎಂಎನ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ
ಮತ್ತು ಕುಷ್ಟಗಿ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು 6 ಜನ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರು
ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

84978 59685

ಫೋ. : 74118 05824

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ

TUITION FOR

3 BHK ಅಥವಾ 4 BHK
ಇರುವ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮನೆ
ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ
ಹ�ೊಸ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
(ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಇರಬ�ೇಕು)

95385 65909

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮಾನ್ಯರ�ೇ, ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸನಾಉಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಹುಸ�ೇನ್ ಸಾಬ್
ವಯಸ್ಕರು, ವಾಸ 3ನ�ೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನ�ೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮಹಬೂಬ್ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರು ಅವರ ಸಹ�ೋ�ದರರ-ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಇತರರ
ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳನ್ನು ಭಾಗ ಕ�ೇಳಿ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಿ.ಜೆ.ಎಂ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸನಾಉಲ್ಲಾ ರವರಿಗೆ ಸಮಭಾಗ ಇದೆ ಎಂಜದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವ
ಮೂಲಕ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮನೆ
ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಾರಾಜು ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ
ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓ.ಎಸ್.ನಂ. 23/2014, ಆರ್.ಎ.ನಂ. 127/2016
ಮತ್ತು ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ. ನಂ. 5/2020ರ ಆದ�ೇಶದಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ದಿನಾಂಕ
30.09.22 ರಂದು ಆದ�ೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆದ�ೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕೆಳಗಂಡ
ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 27.11.2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ
ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಾರ�ೋ� ಅಂತವರಿಗೆ
ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರು ಮೇಲ್ಕಂಡ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡ 25 ಭಾಗವನ್ನು ಜಮ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ
75 ಭಾಗವನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ
ಮೂಲಕ ಖರೀದಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಷೆಡ್ಯೂಲ್ : 1) ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಮಾಗಾನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ನಂ.
1196/A, ಅಳತೆ 5.50 x 8.80 ಮೀಟರ್ಸ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ
ಚಕ್ಕುಬಂದಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ - ಕನ್ಸರೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ (ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ) ಪಶ್ಚಿಮ- ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ರವರ ವಾಸದ ಮನೆ. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ - ಗುಜರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ
ವಾಸದ ಮನೆ, 2) ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ನಂ.
155/A, ಅಳತೆ 5.80 x3.10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಯಲ್ಲಿರುವ RCC ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕು
ಬಂದಿ.
ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ - ಕನ್ಸರೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ (ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ) ಉತ್ತರಕ್ಕೆ-ಜಾಮಾಲ್ರವರ ವಾಸದ
ಮನೆ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ -ರಸ್ತೆ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ - ರಿಜ್ವಿ ಸಾಬ್ರವರ ವಾಸದ ಮನೆ.
ಸಹಿ/- ಕೆ.ಹೆಚ್. ಅತಾಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್
ನಂ. 2505 ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಎ ಬ್ಲಾಕ್
ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೋ. ಕೆ.ಹೆಚ್. ಅತಾಉಲ್ಲಾ
ಖಾನ್-8073499921
ಕೆ.ಜಿ. ವಸಂತ-9844072441
ದಿನಾಂಕ :

ಅಡುಗೆಯವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸಹಿ/ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರುಗಳು

ICSE-CBSE-STATE

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

83109 32579

ಟ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

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

99863 61250
91132 85992

ಮನೆ ಲೀಜ್ಗೆ/ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

2 BHK, ಮನೆ ಲೀಜ್ಅಥವಾ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಕರಿಯಮ್ಮ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಹತ್ತಿರ, ನಿಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಫೋ. : 99006 17813
ವೀರ�ೇಶ್
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

ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಕಳೆದಿದೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ನಾನು
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಜೂನ್
2013ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
(ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08C6A01226)

ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ
ಕಳೆದುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಪ್ರಕಟಗ�ೊಂಡ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರು
(ಮೌ) ಪರೀಕ್ಷಾ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಗಾಂಧಿಭವನ
ರಸ್ತೆ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಚ್.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಶ�ೋ�
ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರ

ಓಶ�ೋ� ಸನ್ನಿಧಿ ಇನ್ಸ�ೈಟ್
ಫೌಂಡ�ೇಷನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಓಶಾ
ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರವು ಇಂದಿ ನಿಂದ ಇದ�ೇ
ದಿನಾಂಕ 20 ರವ ರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ
ಆಲೂರ್ ಕನ್ವೆ ನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ
(97385 72318), ಪುಷ್ಪ
(90367 19573) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಎಂ.ಜಿ. ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು
ತಲೆಹುಳದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆ
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ
ಸಿಗುವ
ಪರತಂತ್ರ
ಜೀವಿ
ಗ�ೋ�ನಿಯೋಜಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತೀ ಮರಕ್ಕೆ 15-20
ಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬ�ೇಕು.
ಜ�ೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಮಡಾ
ಸ�ೈಲ�ೋ�ಥ್ರಿನ್1.5 ಮಿಲಿ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ,
ಗಳದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪರಣೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಿಡವೊಂದಕ್ಕೆ
4 ಕೆಜಿ ಬ�ೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, 1.5 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್, 1 ಕೆಜಿ
15:15:15 ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು
ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅವಿನಾಶ್ ಟಿ.ಜಿ.,
ವಿಸ್ತರಣಾ ತಜ್ಞರಾದ
ರಘುರಾಜ ಜೆ., ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ
ಜಿ.ಪಿ.
ರ�ೇಖಾ,
ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ಅಮಿತ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ
ಸಂತ�ೋ�ಷ್, ಸುನೀಲ್, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಇತರರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಮಾತಾ ಪಬ್ಲಿಕ್
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು,ನ.15- ನಗರದ ಮಾತಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ
ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಹೆಚ್. ಪಾಟೀಲ್
ಅವರು ಕ�ೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ,
ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ
ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಹೆಚ್. ಮಡ್ಲೂರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಫ್.ಆನ್ವೇರಿ,
ಸದಸ್ಯರಾದ ಶುಂಭುನಾಥ ಕ�ೊಟ್ಟೂರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಮ್ಮಾರ, ಲತಾ ಸಿ.ಎಸ್,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಎಸ್, ಪುಷ್ಪಾ ಉಜ್ಜೇರ, ಆಶಾ, ಸವಿತಾ ಪಿ, ರ�ೇಷ್ಮ,
ನಾಗ�ೇಂದ್ರ ಮಡಿವಾಳರ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಚೌಡಮ್ಮ, ಪಾರಮ್ಮ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಎಲೆಬ�ೇತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 15- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ�ೇಬ�ೇತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್
ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳು ಚಾಚಾ ನೆಹರೂ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ
ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ�ೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ
ಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು 7ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್
ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪವಿತ್ರ, ಚಂದು, ಹ�ೇಮಂತ್, ಅಂಜಲಿ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕು. ಋತು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕು. ಆರ್. ಸಿಂಚನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಕು. ಎನ್. ಪ್ರಕೃತಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

Wanted

8310520002

91136 31266, 83100 80208

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

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗಿವೆ

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಅಟೆಂಡರ್ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಮಹಿಳೆಯರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 35
ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

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

9638817967, 73380 43912

ಡಬಲ್ಬೆಡ್ರ ೂಂ
ಮನೆ ಲೀಜ್ಗೆ ಇದೆ
ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಹತ್ತಿರ,
ಕೆಜಿಪಿ ಗ�ೋ�ಲ್ಡ್ಪ್ಯಾಲ�ೇಸ್
ಹಿಂಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ.

8105224478
AKSHAYA
GOLD LOAN

ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 3,850
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

96068 47121
ಪ್ರವ�ೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಪ�ೇಷೆಂಟ್ ಕ�ೇರ್
ನರ್ಸಿಂಗ್ - 2ವರ್ಷ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: SSLC/PUC/ITI ಪಾಸ್/ಫ�ೇಲ್
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹ�ೋ�ಂಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಶಸ್ವಿ 15ನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ

ಮಾನಸ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಾಲ�ೇಜ್ (ರಿ)

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

97402 58276

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

ನಮ್ಮ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
S.R.P. CONVENT
Anjaneya Layout, 17th Cross, Davangere.

ಟೀ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ
ಮಾಡುವವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

99004 38052
97401 53513

ದ�ೊರೆಯುತ್ತವೆ
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. (ಸಸ್ಯಹಾರಿ)

ಚಾಲ್ತಿ ಇರುವ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಹಾಗೂ
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಸಮೇತ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯಯುತ್ತವೆ. ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ
ರ�ೋ�ಡ್, ಮಸ್ಜೀದಿ ಆಕ್ಸಾ ಹತ್ತಿರ,
ದಾವಣಗೆರೆ - 577 001.

Volkswagon Vento 2014,
Maruthi Baleno Automatic
2018, Honda Jazz 2016,
Hyundai i20 2018

DAIVIK IYNAHALLI
(Car Agent)

99456 43223
ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

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

ಸ್ವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್ವಿದ್ಯಾನಗರ

87001 96143

97421 44715

ವಾಹನಗಳು ಬ�ೇಕಾಗಿವೆ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

89045 80032/4/7
98864 72213
76767 62216

97418 11694

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ

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

ಹೆಸರಾಂತ ಟ�ೈಲ್ಸ್ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗೆ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತಿವುಳ್ಳವರು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಸಮ್ಯಕ್ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್
ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ - 5.

ಫೋ. : 73537 75755

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

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

GST & INCOME TAX

ನ�ೋ�ಂದಣಿ, ನವೀಕರಣ,
ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತೇವೆ.
94838 62779
ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯುುತ್ತವೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶ
 ೀಟ್
ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸೀರೆಗಳು,
ಡ್ರೆಸ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು
ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

90361 12180

ನ�ೇತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ
ಅಂಧರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ
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ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಕ�ೊಡುಗೆ ಅಪಾರ
ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಿದೆ
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿ. ಪಾಲಾಕ್ಷ ಅಭಿಮತ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು
ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮೇಲುಗ�ೈ
ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ್
ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಕ�ೊಡುಗೆ
ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ
ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಪಾಲಾಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು, ಇಂದು ನಗರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರ
250ನ�ೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿ
ಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವ
ದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾಕರಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್

ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಸ್ತ್ರೀ
ಸಮಾನತೆಗೆ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ
ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರ
ಪಾತ್ರವು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ರಾಯ್ ಅವರು ಸಹ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ
ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು
ಜನರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಸತಿ ಸಹಗಮನ
ಪದ್ದತಿಯನ್ನು
ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ
ಸಹ�ೋ�ದರ ತೀರಿಕ�ೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ
ಅತ್ತಿಗೆ ಚಿತೆಗೆ ಏರುವುದನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೂ
ಅದನ್ನು
ತಡೆಯಲು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು
ಮನಗಂಡ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ

ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಪಿಡುಗು, ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತ�ೊಡೆದು
ಹಾಕಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿರಂಜನ
ಮೂರ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
ಪಿ.ಆರ್
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ,
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಾಂತ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ
ನಗರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜಯಮ್ಮ
ಗ�ೋ�ಪಿನಾಯಕ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ
ನಾಡು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ
ನಾಡನ್ನಾಳಿದ ಅನ�ೇಕ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ
ಕ�ೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಬಿ. ವಾಮದ�ೇವಪ್ಪ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ
ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಲಲಿತಾ ಇಂಟರ್
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 67ನ�ೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ
ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರಾಜರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶೌರ್ಯ
ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಾಡಿನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ
ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಾರಿ
ಸಾರಿ ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅನ�ೇಕ
ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚಾಲುಕ್ಯರ
ದ�ೊರೆ
ಎರಡನ�ೇಯ
ಪುಲಕ�ೇಶಿಯು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದ�ೊರೆ
ಹರ್ಷವರ್ಧನನನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಯಾರು
ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲಗಳ
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಬ�ೇಲೂರು, ಹಳ�ೇಬೀಡು,
ಶ್ರವಣಬೆಳಗ�ೊಳ,
ಬಾದಾಮಿ,
ಐಹ�ೊಳೆ,
ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಐರಣಿ
ಹ�ೊಳೆಮಠದ ಶಾಕಾ ಮಠದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ.ಚಂದ್ರಣ್ಣ
ಮತ್ತು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ಐರಣಿ ಹ�ೊಳೆಮಠದ ಶ್ರೀ
ಬಸವರಾಜ ದ�ೇಶೀಕ�ೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟಗಳ ಪ್ರಮುಖರ
ಸಭೆ ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 18 ರಂದು ಬೆಂಗ
ಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ
ರಾಜ್ಯದ `ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟಗಳ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ
ಸಮಾವ�ೇಶ'ದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 24 ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ
ರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಯ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕ

ಮಂಜನಾಯ್ಕ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟಗಳ
ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಎ.ಹೆಚ್.
ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಮಾಡಿ, ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಹಾಗೂ ಬರಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು
ಹಾಗೂ ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ಸುರ�ೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ
ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಸ್.
ಜಗದೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಎಸ್.ಎಸ್.ಕ�ೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ
ಬಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ

ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಆಯ್ಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 15 - ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾ
ಗಿರುವ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಎಲ್.ಎಂ.ಹೆಚ್. ಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್.ಡಿ.ಗ�ೋ�ಣೆಪ್ಪ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ವಿದ್ಯಾನಗರ ಲಯನ್ಸ್ನಿಂದ ಉಚಿತ
ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ, ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 15- ವಿದ್ಯಾನಗರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್.
ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿ ಹೌಸ್ ಇವರ
ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ, ರಕ್ತದ�ೊತ್ತಡ ಮತ್ತು
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಇಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ದಿಳ್ಯಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಲಯನ್ಸ್
ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳಾದ ಎ.ಆರ್. ಉಜ್ಜನಪ್ಪ, ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶಿವ
ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಲ್. ಎಸ್. ಪ್ರಭುದ�ೇವ್ ಅವರನ್ನು
ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಜಾಂಜಿ ಶೀತಲ್, ಮಹ�ೇಂದ್ರ
ಕುಮಾರ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮದ�ೇವಪ್ಪ, ರ�ೋ�ಟರಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಕೆ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೆಂದ�ೇ
ಕರೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಸ�ೇರುಗಳಿಂದ
ಅಳೆದು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
ಅನ�ೇಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕುರುಹುಗಳು ಇವೆ. ಅವರ
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿದ�ೇಶಿ ಯಾತ್ರಿಕರು,
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡಿದ
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇವೆ ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿಸಿದರು.
`ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು,
ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಪ್ಪೆ
ಆರ್ಯಭಟನ
ಶಾಸನದ
ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು
ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟಗಳ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ಉತ್ತರಾದಿಮಠ,
ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ
ರಾಯರ ಮಠದ ವಿಶ್ವ ಮಧ್ವ ಮಹಾಪರಿಷತ್
ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆಯ
ಶ್ರೀ ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪ್ರವಚನವು
ಇಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 7.30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಂಗ
ಳೂರಿನ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಪಂ. ವರದಾಚಾರ ಆದ್ಯ ರವರು
ಭಗವದ್ಗೀತೆ 1ನ�ೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವರು.

ಐರಣಿ ಹ�ೊಳೆೆಮಠದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ
ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ.ಚಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಬಿ.ವಾಮದ�ೇವಪ್ಪ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಎಸ್.
ಎಸ್.ಕ�ೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ
ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ
ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಟಾಣಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ತಪಾಸಣೆ,
ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯದಿಂದ
ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ,
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ
ದಿನಾಚರಣೆ
ಶುಭಾಶಯ
ಕ�ೋ�ರಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಡಾ.
ಧನ್ಯಕುಮಾರ್,
ಡಾ.
ಅನುರೂಪ, ಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ, ಡಾ.
ಶುಭಾ, ಡಾ. ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್ ಹಾಗೂ
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ರುದ್ರಮ್ಮ
ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಅಸಂಘಟಿತ
ಕಾರ್ಮಿಕ
ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಭುದ್ಧರ
ಸಂಕುಲ ಪ್ರಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ
ವಕ್ತಾರ ಡಿ.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಕ�ೋ�
ಷ್ಟಗಳ ಸಂಯೋ ಜಕ ಕಲ್ಲೇಶಯ್ಯ
ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಬಾತಿ ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, ಜಿಲ್ಲಾ
ವಕ್ತಾರ ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಮದಾಸ್, ಹಾವ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ
ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಎಲ್.ಎನ್.ಕಲ್ಲೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಟದ
ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಂಚಾಲಕರುಗಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ
ಮುರಾರ್ಜಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಡೆಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಕ�ೋ�ಷ್ಠದ ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಂಚಾಲಕ ಪತ್ರೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನ�ೇಮಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ
ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.15- ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿ
ರುವ ಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು
ಅಸಿಂಧುಗ�ೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜದ
ಮುಖಂಡರಾದ ಆಲೂರು ನಿಂಗರಾಜ್, ಎಂ. ಹಾಲ�ೇಶ್ಮತ್ತಿತರರು, ಈ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂ ಧಕರು ಮತ್ತು
ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗಿ, ಚುನಾ ವಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರ ನ�ೇಮಕಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮನ ಬಂದಂತೆ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಎನ್. ನೀಲಗಿರಿಯಪ್ಪ, ಸ�ೋ�ಮಲಾಪುರದ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಉಚ್ಚೆಂಗೆಪ್ಪ, ದುಗ್ಗಪ್ಪ,
ಉದಯಕುಮಾರ್, ಎಲ್.ಡಿ. ಗ�ೋ�ಣೆಪ್ಪ, ಹಾಲ�ೇಶ್, ರಾಜಪ್ಪ,
ಪರಮೇಶ್, ಕುಮಾರ್, ಬಾತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಹೂವಿನಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ
ಶಾಲಾ ರಂಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಲ�ೋ�ಕದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಎನ್.
ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಸ�ೇವೆ

ನುಡಿ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ,
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂತಹ
ನಾಡು - ನುಡಿಯ ವ�ೈಭವವನ್ನು
ಉತ್ತುಂಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು
ಹ�ೋ�ಗುವ ಶಕ್ತಿ ಇಂದಿನ ಯುವ
ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ
ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ
ಅಂಗವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಕ್ಕಳ
ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು
ಕುರಿತು
ನೆಹರೂರವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹ�ೋ�ರಾಟ
ಹಾಗೂ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ
ದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಕ�ೊಟ್ಟ
ಕ�ೊಡುಗೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಇ.ಸುಮಾ ಅವರು, ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ
ಅಭಿಮಾನದ
ಮಾತುಗಳನ್ನು
ಆಡಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪಿ.
ಸುರ�ೇಶ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಕುರಿತು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕು|| ಕೆ.ಜಿ.ತನುಜಶ್ರೀ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕು||
ಜಿ.ಎಸ್.ಸಂಜನಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಕು|| ಕೆ.ಎಂ.
ಅಶ್ವಿನಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅತಿಥಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು
ತರುಣ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟರು.
ಶಶಿ ಎಜುಕ�ೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ಈ.ಆರ್.ಶಶಿಕಲಾ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಎಂ.ಇ.ರವಿರಾಜ್ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು
ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕು : ಶಾಸಕಲಿಂಗಣ್ಣ

ಮಾಯಕ�ೊಂಡ,
ನ.15- ಸರ್ಕಾರಿ
ಶಾಲೆಗಳಉಳಿವಿಗೆ
ಪೋಷಕರು ಸ್ಪಂದಿ
ಸಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಶಾಸಕ ಪ್ರೊ. ಲಿಂಗಣ್ಣ
ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಮೀಪದ
ಹ�ೊನ್ನೂರು
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ
ಕ�ೊಠಡಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲುಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ
ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಉಚಿತ ಬಿಸಿಯೂಟ, ಹಾಲು,ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಬ�ೈಸಿಕಲ್ ನೀಡಿ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬ�ೋ�ಧನಾ
ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕಿದೆ. ಹ�ೊನ್ನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ.
13.90 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.
ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜ�್ಯೋತಿ ವೀರ�ೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು,
ಪಿಡಿಒ ರೂಪಾ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ,
ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಟ�ೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ

ಮಂಡಿಪ�ೇಟೆ, ಅಶ�ೋ�ಕ ಟಾಕೀಸ್, ಬಿನ್ನಿ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾವೀರ,
ಕೆಆರ್ ರಸ್ತೆ, , ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬ, ಬಿಟಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಗಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಂಪ�ೇಟೆ,
ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ರ�ೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಸ್ತೆ
ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ, ವಸಂತ ಟಾಕೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು.
ಹಗ�ೇದಿಬ್ಬ ಸರ್ಕಲ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮಹಾರಾಜ
ಪ�ೇಟೆ, ಬಸವರಾಜ ಪ�ೇಟೆ, ಚೌಕಿಪ�ೇಟೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಸ್ತೆ, ದ�ೊಡ್ಡಪ�ೇಟೆ,
ಕಾಳಿಕಾದ�ೇವಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ಕೆಪಿ ರಸ್ತೆ, ಹಳ�ೇಪ�ೇಟೆ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕಲಾಕುಂಚ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಗರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ
ಶಾಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ
ಸಿದ್ಧತಾ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಡಿಪಿಐ ಜಿ.ಆರ್. ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.
ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಣ�ೇಶ್ ಶೆಣ�ೈ, ಜ�್ಯೋತಿ ಗಣ�ೇಶ ಶೆಣ�ೈ, ಹ�ೇಮಾ ಶಾಂತಪ್ಪ
ಪೂಜಾರಿ, ಲಲಿತಾ ಕಲ್ಲೇಶ್, ಶಾರದಮ್ಮ ಶಿವನಪ್ಪ, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

WANTED
1) Required Cashier (Male) for
Textile Business with Basic Knowledge
of Managing and Cash Handling.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 15- ನಗರದ ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲ�ೇಜು
ರಸ್ತೆ, ಹಳ�ೇ ಆರ್ಟಿಓ ಕಛ�ೇರಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಬರಿ
ಮಲ�ೈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ
17ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30 ಕ್ಕೆ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷ�ೇಕ, ಗಣಹ�ೋ�ಮ,
ವಿಶ�ೇಷವಾದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ,
ಅಷ್ಟಾವಧಾನ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ತೀರ್ಥ
ಪ್ರಸಾದ ಸ�ೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಂದು ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್
(99018 92396), ಕೆ.ಆರ್. ಸುಮತೀಂದ್ರ ಆಚಾರ್, (71091 30306),
ಗ�ೋ�ಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ (97318 47467) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ASHUJI DISTRIBUTORS

ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಾಕಿ ಕ�ೊಡದಿದ್ದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತಡೆ : ಮಮತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Qualified, Trained, Experienced Teachers with fluency in English

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.15- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ
ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 21
ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ
ನವೆಂಬರ್ 15 ಕ�ೊನೆ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಅವಧಿ
ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ, ಮೂಲೆಗಳಿಂದ
ಪಕ್ಷದವರು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗ ೆ ಬರಲು
ಇಚ್ಛಿಸಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹ�ೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಝರ್ಗ್ರಾಮ್, ನ. 15 - ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಾಕಿ
ನೀಡದ�ೇ ಹ�ೋ�ದರೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪಾವತಿಸುವು
ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಝರ್ಗ್ರಾಮ್
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ
ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು,
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ

ನೀಡಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕ�ೊಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ�ೇ ಇದ್ದರೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಉದ�್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ನಡೆಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕರೆ

ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಎದುರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬ�ೇಡಬ�ೇಕ�ೇ? ಅವರು ಉದ�್ಯೋಗ
ಖಾತ್ರಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ�ೇ ಹ�ೋ�ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯ ಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

Interested can Apply with proper
Resume along with Photo Attested.

# 323, Binny Company Road, Davangere.

D.R.R. ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL
P.B. Road, DAVANGERE

WANTED

Sl.
Qualification
Subject
No.
1 English/Social Science M.A/B.A/B.Ed

No. of
Posts
01

Send Your Resume to " Administrative Officer"
D.R.R. School, P.B. Road, Opp : Central Ware House,
Davanagere -577003.

Mob : 9845447268, 9972423832, 9591921121
Interview Date 21/11/2022(10.00 am) Monday
-Schools Management
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ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16, 2022

ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನಸುಗಳು
ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ದರ್ಶನ `ಇವ ನಮ್ಮವ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವ್ಯಾಕುಲತೆ

`ಇವ ನಮ್ಮವ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಚಿಂದ�ೋ�ಡಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾಸಂಘ ಹಾಗೂ ರಂಗ ಅನಿಕ�ೇತನ
ದಾವಣಗೆೆರೆ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗ�ೊಂಡ `ಇವ ನಮ್ಮವ' ನಾಟಕ ರಂಗಾಸಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಅಕ�್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಶ�ೇ.16.65ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 15 - ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಕಳೆದ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.16.65ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 29.78
ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.ಇದ�ೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದು 56.69 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಆಮದು 53.64 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ಆಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ - ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ರಫ್ತು
ಶ�ೇ.12.55ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 263.35 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ಆಮದು ಶ�ೇ.33.12ರಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 436.81 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು : ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ
ಕಾಲ�ೇಜ್ಗೆ ಶ�ೇ. 95 ಫಲಿತಾಂಶ
ರಾ
ಣ�ೇ
ಬೆನ್ನೂರು, ನ.15ಧಾರವಾಡ ಕ.ವಿ.ವಿ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಿದ ಬಿ.ಕಾಂ.
6ನ�ೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ ಶ್ರೀ ಅರಳಿ
ಶಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗೆ ಶ�ೇ. 95ರಷ್ಟು
ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 5
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಡಮ್ಮಳ್ಳಿ
(ಶ�ೇ.93.43) ಪ್ರಥಮ, ಮಣಬಸಪ್ಪ ಹ�ೊಸೂರ (ಶ�ೇ.88.57) ದ್ವಿತೀಯ,
ಮೇಘಾ ಗೌಡರ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪಾನೀಯ ನಿರ್ಬಂಧ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 15 – ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯುವ ‘ರೂ ಅಫ್ಜಾ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶರಬತ್ ಮಾರದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಮ್ದರ್ದ್ ಕಂಪನಿಯು ರೂ ಅಫ್ಜಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಹಮ್ದರ್ದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡ�ೇಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹ�ೋ�ಗಿತ್ತು.
1907ರಲ್ಲಿ ರೂ ಅಫ್ಜಾ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಮ್ದರ್ದ್ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ
ಎಂದು ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ರೂ ಅಫ್ಜಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
200 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದೆ.
ಗ�ೋ�ಲ್ಡನ್ ಲೀಫ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೂ
ಅಫ್ಜಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತನಗೆ ಸ�ೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು
ಹಮ್ದರ್ದ್ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.15- ಶರಣರ ಸಂದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ
ತಲುಪಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾಟಕ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾ ಸಂಘ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ
ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ರಂಗ
ಸ�ೇವೆ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ
ಶ್ಲ್ಯಾಘಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಚಿಂದ�ೋ�ಡಿ ಲೀಲಾ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ
ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾಸಂಘ ಹಾಗೂ ರಂಗ ಅನಿಕ�ೇತನ
(ದಾವಣಗೆರೆ) ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ
ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ದರ್ಶನ `ಇವ ನಮ್ಮವ' ನಾಟಕ
ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿಯ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೂಲಕ
ಜನರಿಗೆ ಶರಣ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾ ಸಂಘ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ
ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳನ್ನು

ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಚನ ಸಂದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕಮಹಾದ�ೇವಿ ಮುಂತಾದ
ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳನ್ನು
ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಾಕುವ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಹನ್ನೆರಡನ�ೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಸಮ
ಸಮಾಜದ, ಸುಖೀ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ

ಶಾಲಾ ಕ�ೊಠಡಿಗೆ ಕ�ೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಆದ�ೇಶಿಸಿಲ್ಲ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 15 – ಶಾಲಾ
ಕ�ೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥದ�ೇ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವಂತೆ
ಸುತ�್ತೋಲೆ ಹ�ೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗ�ೇಶ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ ಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 7601
ಕ�ೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ
ನ�ೇಮಕಾತಿಗೂ
ಕ್ರಮ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಶಾಲಾ ಕ�ೊಠಡಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದು
ಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ

ಕ�ೇಸರಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಣ್ಣ. ಅದು ಜ್ಞಾನ
ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕ�ೇತ. ಈ ಬಣ್ಣದ
ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಣಿತರು ಹಾಗೂ
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
- ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗ�ೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು
ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ�ೊಠಡಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ
ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ
ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು

ಸಂದ�ೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಂದವರು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ
ನಾವ�ೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು
ಹ�ೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕ�ೇಸರಿ
ಬಣ್ಣ ಏಕೆ ಬ�ೇಡ? ಕ�ೇಸರಿ
ಬಣ್ಣದಿಂದ
ಯಾವ
ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದೂ
ಸಚಿವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್, ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ,
ಧ್ಯಾನ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ರಾಜಕೀಯ ಸಮರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದವರು
ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.

ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಲಂಚ ಪಡೆದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದ�ೇ?
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 15 - ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ
ಶಾಸಕರು ಶಾಸನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು
ಇಲ್ಲವ�ೇ ಮಾತನಾಡಲು ಲಂಚ ಪಡೆದರೆ ಅದರ
ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕ�ೇ
ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ
ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ನ�ೇಮಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಎ. ನಜೀರ್ ಅವರ
ನ�ೇತೃತ್ವದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠವು
ವಕೀಲ ಪಿ.ಎಸ್. ಪಟ್ವಾಲಿಯ ಅವರನ್ನು

ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಮಿಕಸ್
ಕ್ಯೂರಿ ನ�ೇಮಕ
ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಆಗಿ ನ�ೇಮಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ
ನೆರವಾಗಲು ವಕೀಲ ಗೌರವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ.

ಆರ್. ಗವಾಯಿ, ಎ.ಎಸ್. ಬ�ೋ�ಪಣ್ಣ, ವಿ.
ರಾಮಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಹಾಗೂ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ
ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಬರುವ
ಡಿಸೆಂಬರ್6ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
ರಂಜನ್ ಗ�ೊಗ�ೊಯ್ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ
ಪೀಠವು ಲಂಚದ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತಲ್ಲದ�ೇ, ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಐವರು
ಸದಸ್ಯರ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ರಚಿಸಿತ್ತು.

ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಶರಣ
ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡುತ್ತಾ
ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬಸವಣ್ಣ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇವ ನಾರವ, ಇವ ನಾರವ,
ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಅಂತಾ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಂದು
ನಮ್ಮ ಮನಸುಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ,
ವಿಕೃತಿಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಕುಲತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಚಿದಾನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 12 ನ�ೇ
ಶತಮಾನದ ಶರಣ ಚಳವಳಿ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶರಣ ತತ್ವಗಳು
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದವು. ಶರಣ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ಅನ�ೇಕ
ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾ ತಂಡ ಕೂಡ
ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಸುಧಾ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಮ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟನ�ೇ ಸ್ಥಾನ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 15-ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆಯಲು ತೆಗೆದು ಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 63 ದ�ೇಶಗಳ ಪ�ೈಕಿ ಎಂಟನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ
ಭಾರತ ಹತ್ತನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ಸರ್ಕಾರ�ೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ�ೋ�ಮವಾರ ‘ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚ�ೇಂಜ್
ಪರ್ಮಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್’ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಯುರ�ೋ�ಪ್
ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ 59 ದ�ೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವರದಿ
ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದ�ೇಶಗಳು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ
ಅನಿಲಗಳ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.92ರ ಪಾಲು ಹ�ೊಂದಿವೆ.
ಜರ್ಮನ್ವಾಚ್, ನ್ಯೂಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್
ಆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ವ
 ರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವರದಿ ರೂಪಿಸಿವೆ. 2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಈ
ದ�ೇಶಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವ�ೇ ಎಂಬುದರ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವರದಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್
ಹಾಗೂ ಚಿಲಿ ಇವೆ. ಭಾರತ ಎಂಟನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ
ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಚೀನ 5ನ�ೇ
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಘಟಕಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೀನ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ

ಎಸ್.ಎಸ್. ಲ�ೇಔಟ್ `ಎ' ಬ್ಲಾಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್, ಎಸ್.ಎಸ್.
ಮಹಲ್, ಮಾವಿನತ�ೊಪ್ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಸ್.ಎನ್ ಲ�ೇಔಟ್, ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ
ಬಡಾವಣೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಜಿ.ಎಚ್. ಪಾರ್ಕ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಲ�ೇಔಟ್ ಎ
ಬ್ಲಾಕ್, ಸುಕ್ಷೇಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ಲೋರ್ಮಿಲ್, ಸುಕ್ಷೇಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್
ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4
ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರ�ೈಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(
 ರಿ.)ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ,

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೂ ಆದ

ಶ್ರೀ ಜೊಳ್ಳಿ ಗುರು

ಅವರಿಗೆ 43ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಕ�ೋ�ರುವವರು :

ಶುಭ ಕ�ೋ�ರುವವರು:

ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ದಾವಣಗೆರೆ
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