ಸಂಪಾದಕರು :
ವಿಕಾಸ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಮೆಳ್ಳೇಕಟ್ಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 17, 2022

ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಡಿ

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

ಸಂಪುಟ : 49 ಸಂಚಿಕೆ : 184 ( 254736

91642 99999

RNI No: 27369/75

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

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶ�ೈವ
ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಮಹಾಧಿವ�ೇಶನ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.16- ಅಖಿಲ
ಭಾರತ ವೀರಶ�ೈವ ಲಿಂಗಾಯತ
ಮಹಾಸಭಾದ 23ನ�ೇ ಮಹಾ
ಅಧಿವ�ೇಶನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಬಿಂದು
ದಾವಣಗೆರಯ
ೆ ಲ್ಲಿ
ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ
ಮುಂಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24
ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ
ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಮಹಾಸಭಾದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು, ಇಂದು ನಗರದ ತಮ್ಮ ಗೃಹ
ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಬಾಪೂಜಿ
ಎಂಬಿಎ
ಕಾಲ�ೇಜು
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧಿವ�ೇಶನವನ್ನು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ
ದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು,
ಮೂರನ�ೇ ದಿನ ಸಮಾರ�ೋ�ಪ ಜರುಗಲಿದೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
1904ರಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಯವರಿಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶ�ೈವಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು,

ಡಿ. 24ರಂದು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ
ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಕಳೆದ 118 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀರಶ�ೈವಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯೋಭಿ
ವೃದ್ಗಧಿ ೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾಸಭೆಗೆ 2
ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ
1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ನಡೆಯುವ ಈ ಸಮಾವ�ೇಶದಲ್ಲಿ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಅಧಿವ�ೇಶನದ ಮೂಲಕ
ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಎಸ್ಸೆಸ್
ವೀರಶ�ೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಒಂದ�ೇ. ಉಪ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಮರೆತು
ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬ�ೇಕು. ಒಳ
ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲೂ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳು
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ನ
ಚಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬ�ೇಕು.
ಅಧಿವ�ೇಶನದ ಮೂಲಕ ವೀರಶ�ೈವ ಲಿಂಗಾ
ಯತ ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮತ್ತು ಒಳಪಂಗಡಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ವೀರಶ�ೈವ
ಎಲ್ಲ ಉಪಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಬಿಸಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ
ಸ�ೇರಿಸಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬ�ೇಕು.
ಮಹಿಳಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

www.janathavani.com

ಪುಟ : 6 ರೂ : 5.00

janathavani@mac.com

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್

ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರ : ಮೋದಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 16 - ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿ
ವೃದ್ಗಧಿ ೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಟ್ರಿಲಿ ಯನ್
ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಲಾಗು
ವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
25ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೆಂಗಳೂರು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
ವರ್ಚ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಾಲಿಗೆ
ಹಿಂದಿನ ಕೆಂಪುಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದು,
ಈಗ ರತ್ನಗಂಬಳಿಯ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ಎಂದರು.
ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ

ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ತವರಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ
ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲ�ೇ ಇರುವುದು
ಭಾರತದ ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಎಂದರು.
ಅದರಲ್ಲೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ
ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಎಲ್ಲ
ರಂಗಗಳನ್ನೂ ಭಾರತೀಯರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನಡಸೆ ುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ
ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜಾಗತೀಕರಣ

ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 81 ಸಾವಿರ ನವೋದ್ಯಮ
ಗಳಿದ್ದು, ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ
3ನ�ೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಹಬ್ ಆಗಿದೆ. ಜತೆಗ,ೆ
ಜಾಗತಿಕ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಕಳೆದ ಎಂಟು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 40 ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ
ಜಿಗಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಗಳನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗ,ೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಇದು
ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಭಾರತವಂತೂ ಈಗ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಡಾಡಿ ನಾಯಿಗಳ ದತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ನ. 16 - ಬರುವ 2024ರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ
ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಡ�ೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2020ರ ಅಮೆರಿಕದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪರಾಭವಗ�ೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೋ� ಬಿಡೆನ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದು
ಕ�ೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಬಿಡೆನ್ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ
ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯಗ�ೊಂಡಾಗ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ತೀವ್ರ
ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡೆನ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ ತೀವ್ರವಾದಿ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟ್ಗಳನ್ನು
ಸ�ೋ�ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹ�ೇಳಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭವ್ಯ ದ�ೇಶ (4ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 16 - ಬಿಡಾಡಿ ನಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಯಸುವವರು
ಅವುಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು, ಇಲ್ಲವ�ೇ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ
ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಬಾಂಬೆ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಹ�ೊರಡಿಸಿದೆ.
ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರು ಅವುಗಳನ್ನು ದತ್ತು
ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ಹ�ೇರಲಾಗದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ
ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುವ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲು (4ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಆಹಾರ ಸ�ೇವನೆಯಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ : ಡಿಸಿ ತರಾಟೆ 25 ರವರೆಗೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಆರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆ : ಅಸಮರ್ಪಕ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಪಶಿ ಅಸಮಾಧಾನ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ. 16- ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸ�ೇವನೆ
ಯಿಂದಾಗಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಸ್ವಸಗ್ಥ �ೊಂಡು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ�ೇರಿದ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ

ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ
ಹಣದುಬ್ಬರ
ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ
ಲಂಡನ್, ನ. 16 ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಳೆದ 41
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಶ�ೇ.11.1ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಕ�್ಟೋಬರ್
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಕಳೆದ 41
ಹಣದುಬ್ಬರ
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮತ್ತಷ್ಟು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ
ರುವ
ನಡುವೆಯೇ, ಸರ್ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆ
ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಕ�್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶ�ೇ.11.1ಕ್ಕೆ
ತಲುಪಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ
ಹಣದುಬ್ಬರ ಶ�ೇ.10.1ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 1981ರ ನಂತರ ಇದ�ೇ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಈ
ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ
ಕಾಪಶಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ
ನಡೆದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ�ೇಬಿಸ್
ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಇಲಾಖೆ
ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸ�ೇವನೆ
ಯಿಂದ ಅಸ್ವಸರ್ಥ ಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ
ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನಗ�ೊಂಡರು.
ಆರುಂಡಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ
ಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಕ�ೇಳಿದಾಗ, ಅಂದು ನಡೆದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 150 ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಡವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ
ದವರಲ್ಲಿ 59 ಜನರು ಅಸ್ವಸರ್ಥ ಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ಪಾಲಕ್ ರ�ೈಸ್, ಕ�ೋ�ಸಂಬರಿ ಊಟ ಮಡಿದ್ದರು
ಎಂದು ಡಿಹೆಚ್ ಓ ನಾಗರಾಜ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗ�ೊಂಡಿರುವ
ನೀರು ಕುಡಿದು ಜನರು (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಡಿ. 25ರಿಂದ ಬ�ೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನ. 16- ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ
ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳಗೆ ಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದ
ನೀರನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಕ�ೊನೆ ಭಾಗದ ರ�ೈತರ ಕ�ೋ�ರಿಕೆ
ಮೇರೆಗೆ ನ. 25ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು
ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಸಭೆ
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.
ಮಲವಗ�ೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ
ಕಛ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ
ಪವಿತ್ರಾ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯ
ೆ ಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ
82ನ�ೇ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಬ�ೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳಗೆ ಳಿಗೆ ಡಿ. 25
ರಿಂದ ಸತತ 120 ದಿನ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು
ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ರ�ೈತ

ಹಾವು, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಯಾರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ. 16ಅಕ�್ಟೋಬರ್
2022ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6428 ಜನರು ನಾಯಿ
ಹಾಗೂ 502 ಜನರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಯಾರ�ೊಬ್ಬರೂ
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೀಟ ಜನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ.ನಟರಾಜ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯ
ೆ ಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ
ನಡೆದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ�ೇಬಿಸ್
ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಇಲಾಖೆ ಸಮ
ನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹಾವು ಹಾಗೂ ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಯಾರೂ
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಲ್ಲವ�ೇ? ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮರು
ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ,
ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದ.ೆ ಬಹು
ತ�ೇಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ
ಎಂದು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು.
ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ
ಕೂಡಲ�ೇ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹ�ೇಗೆ ?
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗವನ್ನು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 16 - ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಯಭಾರಿ
ಕ�ೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿದ�ೇಶಾಂಗ
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಟಿಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ಭಾರತದ ಜ�ೊತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಟೆಕ್
ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 16 – ವಿಮಾನಯಾನದ ವ�ೇಳೆ ಮಾಸ್ಕ್
ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗ�ೊಳಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಕ�ೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ವಿಮಾನಯಾನದ ವ�ೇಳೆ ಮಾಸ್ಕ್
ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ
ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕ�ೇ ? ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳದದಿಂದ
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕ�ೇ
? ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಹಾವಿನ ವಿಷ
ತೆಗಯ
ೆ ುವುದು ನಿಜವಾ ? ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲಭರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವ�ೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ಗತಿ ೆ ಧ�ೈರ್ಯ
ತುಂಬಿ ಕೂಡಲ�ೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವುದ�ೊಂದ�ೇ ಉತ್ತಮ
ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ರ�ೇಬಿಸ್ ರ�ೋ�ಗವು ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಶ�ೇ.97ರಷ್ಟು
ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ
ರ�ೇಬಿಸ್ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೀಟ
ಜನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನಟರಾಜ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸಾಕು
ನಾಯಿಗಳಿಗೆ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
ಅವರು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 148 ದಿನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು
ನೀರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ. 20ಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ,
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತ�ೋ�ಟಗಳಿಗೆ 15 ದಿನ ನೀರು
ಹರಿಸಬ�ೇಕು. ಜನವರಿ 10 ರಿಂದ ಬ�ೇಸಿಗೆ ಬೆಳಗೆ ಳಿಗೆ

ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪ ಕಾಲುವೆಗಳ
ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಹ�ೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಗಧಿ ೆ
ಸುಮಾರು 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನದ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ 10 (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಲಿಂ|| ಎಂ.ಜಿ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ದಿನಾಂಕ 17.11.2022ಕ್ಕೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ
ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀವು ಹಾಕಿಕ�ೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ
ಸಹ�ೋ�ದರರು : ಎಂ.ಜಿ. ರಾಜಣ್ಣ,
ಧರ್ಮಪತ್ನಿ

ಎಂ.ಜಿ. ಬಸವರಾಜ್, ಎಂ.ಜಿ. ಬಾಬಣ್ಣ
: ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಎಂ. ಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು, ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಉಮಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.
ಉಮಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ,
ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್
ಹರಿಹರ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ
|| ಶ್ರೀ ರ�ೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮದ�ೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ||
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ�ೇರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಯಾದ

ಡಾ. ವ�ೈ. ರಾಮಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.
ದಿನಾಂಕ 7-11-2022 ನ�ೇ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಸಂಜೆ 5-30 ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಹೆಚ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಇವರು ಶಿವಾಧೀನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆಯನ್ನು

ದಿನಾಂಕ 17-11-2022ನ�ೇ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಕ್ಕೆ
'ಕೌಸ್ತುಭಧರ' ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ತಾವುಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ
ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು,

ಡಾ. ವ�ೈ. ರಾಮಪ್ಪ, ನ�ೇರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕುಲುಮಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು
ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂಜರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು.

# 1099/26 `ಕೌಸ್ತುಭಧರ', 1ನ�ೇ ಮೇನ್, 1ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮೊ. : 94480 53663
ವಿ.ಸೂ. : ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಲುಪದವರು ಇದನ್ನೇ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಿ, ಚಿರಶಾಂತಿ ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
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ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕದಡುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜಗಳೂರು : ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ, ನ.16- ಯಾರ�ೊಬ್ಬರ
ಉಸಾಬರಿಗೂ ಹ�ೋ�ಗದ�ೇ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ
ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಾ,
ಸರ್ವ ಜನರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಶಾಂತಿ
ಪ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ
ಕೆಣಕಿ,
ಸಮಾಜದ
ಶಾಂತಿ
ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕದಡುವ ವಿಚ್ಚಿದ್ರಕಾರಿ
ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾ.
ಮಲ್ಲೇಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟ
ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು,
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾಗಿ
ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
`ಈ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಎಂಬ ಅಪ್ರಬುದ್ದ,
ಅನಾಗರೀಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಾಗೂ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ನಂಬಬಾರದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು,

ಐಗೂರಿನಲ್ಲಿಂದು
ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ
ಮಹಾಮಂಡಳ ಬೆಂಗಳೂರು,
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್, ಜಿಲ್ಲಾ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ದಾವಣಗೆೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣ
ಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಹಕಾರಿ
ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ, ಇಫ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಕ್ರಿಬ�್ಕೋ, ಐಗೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ
ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು
ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇತರೆ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಂಯು
ಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11
ಕ್ಕೆ ಐಗೂರು ಶ್ರೀ ಬಸವ�ೇಶ್ವರ
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 69
ನ�ೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ
ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಸಕ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಲಿಂಗಣ್ಣ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.
ಐಗೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.
ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಡಾ.
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ,
ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಜೆ.
ಆರ್. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಜಗದೀಶಪ್ಪ
ಬಣಕಾರ್, ಜೆ.ಎಸ್.
ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಿರಿಗೆರೆ
ರಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಂಗಾಯತರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮಠಗಳನ್ನು
ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ
ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದ್ದು, ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ
ಮಾಜಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಈ ಆಲಾಪಗಳಿಗೆ
ಜಾಣ ಕಿವುಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು' ಎಂದು ಅಸಹನೆ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ
ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದ�ೇ
ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದ�ೇಶದ ಘನತೆವೆತ್ತ ಸುಪ್ರಿಂ

ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಹಿಂದುಳಿದ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಶ�ೇಕಡಾ
ಹತ್ತರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುವ
ಮೂಲಕ ತಾವು ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧು
ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೆರೆದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರು, ಶ�ೇಕಡಾ ಹತ್ತರ
ಮೀಸಲಾತಿ ಕ�ೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಬಡವರಿಗೆ ಎಂಬರಿವೂ ಇಲ್ಲದ�ೇ
ಈ
ಮಲ್ಲೇಶ್
ಬಡಬಡಿಕೆಗೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಡೆ ಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು
ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
`ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ವೃಥಾ ವಿಷ ಕಾರುವ
ಮನಸ್ಸುಗಳು ಖುಷಿ ಮುನಿಗಳ ವ�ೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು, ವಾಲ್ಮಿಕಿಯವರ ರಾಮಾಯಣ,
ವ್ಯಾಸರ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನುತ್ತಾರ�ೋ�'
ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರಲ್ಲದ�ೇ `ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿವ ಮುನ್ನ ಮಲ್ಲೇಶ್
ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ
ಕ್ಷಮೆ ಕ�ೇಳಬ�ೇಕು. ಇಲ್ಲವ�ೇ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ
ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ, ಕಾನೂನು
ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು' ಎಂದೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ನಿವ�ೇಶನ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಜಗಳೂರು, ನ. 16- ಪಟ್ಟಣದ ಕೆರೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ
ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಜ�ೋ�ಗಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ನಿವ�ೇಶನ,
ವಸತಿ ನೀಡಬ�ೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದು
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆ ಸಂಪೂ
ರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆರೆಯಂ
ಗಳದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುಡಿಸಲು ಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಬಡ ಜನರು ಸೂರು ಕಳೆದು
ಕ�ೊಂಡಿದ್ದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಯವರು ಗಂಜಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದ�ೇ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಶಾಶ್ವತ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಅತಿ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ
ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ
ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
2015ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಲಾದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವ�ೇಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ

ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ
ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುವ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ತ�ೊಂದರೆ
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ

ಎಂದು ಸೂರು ವಂಚಿತರು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ
ಬಿ.ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ಹ�ೊನ್ನೂರ್ ಸ್ವಾಮಿ,
ವೆಂಕಟ�ೇಶ್, ಸಂತ�ೋ�ಷ್, ನಾಗಮ್ಮ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ,
ನಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು,
ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಆಹಾರ ಸ�ೇವನೆಯಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥ : ತರಾಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಹಕಾರಿ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅಸ್ವಸರ್ಥ ಾಗಿರುವುದು ನೀರು
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಹಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ�ೇ ನ್ಯೂನತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಮೈಕ�್ರೋಬಯಾಲಿಜಿಸ್ಟ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಮನೆ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರನ್ನು
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ ಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ
ನೀರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ
ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ
ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ನೀರ�ೇ ಕಲುಷಿ
ತಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ವಿಷಯ ಕ�ೇಳಿ ದಂಗಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಹಾಗಾದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದವರೆಲ್ಲಾ
ಅಸ್ವಸರ್ಥ ಾಗಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್
ನೀರು
ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ
ೆ ರಿ್ಲ ಗೂ
ತ�ೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಸ್ವಸರ್ಥ ಾಗಿರುವಾಗ ಕ�ೇವಲ
ಇಬ್ಬರ ಮಲ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಟ ಹತ್ತು
ಮಾದರಿಯನ್ನಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲಾ

ಸ�ೇರಿ ಈ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ
ಅನುಮಾನ ನನಗೆ ಮೊದಲ�ೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಅಸ್ವಸಗ್ಥ �ೊಂಡ
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಕಾರಣದ ಮೂಲ ಹುಡುಕಬ�ೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗ�ೊಂಡಿದೆ
ಎಂದಾದರೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಹ�ೇಳಿದಾಗ, ಆ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ
ಅಸಮಾಧಾನಗ�ೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಮೆಡಿಕಲ್
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳಿವೆ.
ದಾವಣಗೆರಯ
ೆ
ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಯ
ೆ ಬ�ೇಡಿ ಎಂದರು.
ಡಿಹೆಚ್ ಒ ನಾಗರಾಜ್, ಆರ್.ಸಿ.ಹೆಚ್. ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ಷಣ್ಮುಖ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರ�ೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ,
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ದ�ೇವರಾಜ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ರ�ೈಲುಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾವು
ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಗ�ೋ�ಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 16 – ರ�ೈಲು
ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಜಾನುವಾ ರುಗಳು ಸಿಲುಕಿ
ಸಾಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರು
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕಿಮೀ. ಉದ್ದದ
ಗ�ೋ�ಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರ�ೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಒಂಭತ್ತು
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಜಾನುವಾರುಗಳ
ಕಾರಣದಿಂದ 200 ರ�ೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿತ್ತು.
ಈ
ವಿಷಯವನ್ನು
ಗಂಭೀರವಾಗಿ

ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ 1 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ.
ಉದ್ದದ ಗ�ೋ�ಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದೇವೆ
ಎಂದು ರ�ೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವ�ೈಷ್ಣವ್
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಗ�ೋ�ಡೆಗಳಿಂದ
ಸಮಸ್ಯೆ
ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗ�ೇ ತ�ೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಹ�ೊಸ ರೀತಿಯ ಗ�ೋ�ಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
ವೀರ�ೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ

ಹರಿಹರ, ನ.16 - ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರ�ೋ�ಗವು
ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ
ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಗುಣ ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಎಂ.ವೀರ�ೇಶ್
ಹನಗವಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಶ್ರೇಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಹರಿಹರದ ಭಾರತೀಯ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ
(ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್)

ಅಮೇರಿಕಾದ ಪಿ.ಐ.ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. (ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್
ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ�ೊ ಕಾರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್)
ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಫ್ (ಪೂರ್ಣ
ಸುಧಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡ�ೇಶನ್) ಇವರ
ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದ
ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ
ಎರಡು ಮಹಾಮಾರಿ ರ�ೋ�ಗಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಥನ ಮತ್ತು

ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕ�ೇತನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ
ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ. 16- ಇಲ್ಲಿನ
ಖನ್ನೂರ ವಿದ್ಯಾನಿಕ�ೇತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ
ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾ
ಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಂ. ಖನ್ನೂರ
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲ�ೋ�ಚನ ಎಂ ಖನ್ನೂರ,
ಛ�ೇರ್ಮನ್. ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ ಎಂ. ಖನ್ನೂರ

ಹಾಗೂ ಸಿಇಓ ಡಾ. ಶ�ೈಲಶ್ರೀ ಪಿ ಖನ್ನೂರ
ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್.ಕೆ ಮಕರಿ, ಶಾಲೆಯ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಮಿರಾ
ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಡಿ. ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ
ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ನುಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಶ್ವನಾಥ
ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ತಬಸುಮ್
ಬಾನು ವಂದಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೂಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಯ
ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಸಂಸಾರದ,
ಸಮಾಜದ, ಭಾರತ ದ�ೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಂತಿರುವ
ಮಹಿ ಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಅಗತ್ಯ
ವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ
ಪಡೆದು ಕ�ೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಡಾ. ಖಮಿತ್ಕರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು..
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ
ಎನ್. ರಜನೀಕಾಂತ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಂಬಕ್ಕ
ಚಂದಾಪುರ್, ಕೆ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣ, ದಿನ�ೇಶ್, ಪ್ರಮೀಳಾ
ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು..

ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಿಂದ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ�ೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಇಂದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗು
ವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರ ಫೆಡರ�ೇಷನ್
ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂ. ಆವರಗೆರೆ ಚಂದ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚ�ೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರು ತಮಗೆ ಬಾಕಿ
ಇರುವ ವ�ೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ
ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಿಗೆ
ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ವ�ೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ
ಕೆಲವು ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ
ವ�ೇತನ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸಿಯೂಟ
ತಯಾರಕರಿಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ�ೇತನವನ್ನು ಕೂಡಲ�ೇ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ರ�ೋ�ಬ�ೋ�ಟ್ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ವೀರಶ�ೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಧಿವ�ೇಶನ
ಜೆರುಸಲ�ೇಂ, ನ. 16 - ಎರಡು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಿತ ಪ್ರದ�ೇ
ಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರ�ೋ�ಬ�ೋ�ಟ್ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವ
ಡಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳು ಅಶ್ರುವಾಯು, ಸ್ಟನ್ ಗ್ರೆನ�ೇಡ್
ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತುದಿಯ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿವೆ.
ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ಯಾಲಸ್ತೇನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದ
ಬಳಿ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಗರದ ಬಳಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್
ಹಾಗೂ
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರಿಬ್ಬರ
ಜೀವಗಳೂ
ಉಳಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿ
ರುವ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 2006ರ

ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ತೀವ್ರವಾದಿ
ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ
ಬೆಂಜಮಿನ್ ನ�ೇತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂಸಾಚಾರ
ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು
ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಇಳಿದಾಗ ರ�ೋ�ಬ�ೋ�ಟ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಶ್ರು
ವಾಯು ಇಲ್ಲವ�ೇ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತುದಿಯ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು
ಸಿಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ�ೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಕಲ್ಲು
ತೂರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯುವ
ಹೆಬ್ರಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರ�ೋ�ಬ�ೋ�ಟ್

ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರ�ೋ�ಬ�ೋ�ಟ್ಗಳ ಬಳಿ
ಯಾವ ಸ�ೈನಿಕರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಣದ
ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ ಲಾಗುವುದು. ಈ
ರ�ೋ�ಬ�ೋ�ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲದ
ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ�ೈನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸ�ೈನ್ಯಗಳು ರ�ೋ�ಬ�ೋ�ಟ್ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು
ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಇಥಿಯೋ
ಪಿಯವರೆಗೆ ಡ�್ರೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ
ಹಿಂದೆ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ
ಕ�ೊರಿಯಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ�ೊರಿಯಾ ಮತ್ತು
ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ರಿಮೋಟ್
ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಂದೂಕು ಬಳಸಿದ್ದವು.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- 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:
08392250066/250022ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಸುಲ್ತಾನಿಪುರದ
ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ ನಿಧನ

ಚಂದ್ರು ಮಾಯಕ್ಕರ್
ನಿಧನ

ಶಾಮನೂರಿನ
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಲ್ತಾನಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ
ವಾಸಿ, ದಿ|| ಹಳ್ಳೇರ ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಪತ್ನಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ (84) ಅವರು ದಿನಾಂಕ
16.11.2022 ರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.20
ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು. ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಇಬ್ಬರು
ಪುತ್ರಿಯರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಅಳಿಯಂದಿರು,
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನಾಂಕ
17.11.2022ರ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12
ಗಂಟೆಗೆ ಸುಲ್ತಾನಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ಹದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ
ಎಂ.ಬಿ. ಹಾಲಪ್ಪನವರ ಮೂರನ�ೇ ಪುತ್ರ,
ಗಂಗಾ ಭರತ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ
ಚಂದ್ರು ಎಂ.ಹೆಚ್. (42) ಅವರು
ದಿನಾಂಕ : 16.11.2022ರ ಬುಧವಾರ
ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ, ಓರ್ವ ಪುತ್ರ
ಹಾಗೂ
ಅಪಾರ
ಬಂಧುಗಳನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ದಿನಾಂಕ 17.11.2022ರ ಗುರುವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹದಡಿ ಗ್ರಾಮದ
ತ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಶಾಮನೂರು ವಾಸಿ
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (86) ಅವರು ದಿನಾಂಕ
16.11.2022 ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ
6.30 ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು,
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯು
ದಿನಾಂಕ 17.11.2022 ರ ಗುರುವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಕ್ಕೆ ಶಾಮನೂರು
ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ : ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ
ವಾರಂಟ್

ಅಲಿಪುರ್ದೌರ್, ನ. 16 –
ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ
ಎರಡು ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗಳ
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಖಾತೆ ಅಧೀನ ಸಚಿವ
ನಿಸಿತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ
ಅಲಿಪುರ್ದೌರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಬಂಧನದ ವಾರಂಟ್ ಹ�ೊರಡಿಸಿದೆ.
ವಾರಂಟ್ ಹ�ೊರಡಿಸಿದಾಗ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ
ವಕೀಲರು ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರ
ಲ್ಲದ�ೇ ಇನ�್ನೋರ್ವ ಆರ�ೋ�ಪಿ ವಿರು
ದ್ಧವೂ ವಾರಂಟ್ ಹ�ೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2009ರಲ್ಲಿ ಅಲಿಪುರ್ದೌರ್ ರ�ೈಲ್ವೆ
ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಬಿರ್ಪಾರಾ
ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಆಭರಣದ
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಂಸದರು
ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ವಿಶ�ೇಷ ನ್ಯಾಯಾ
ಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ,
ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ, ಕೃಷಿ, ಯುವ, ಮಹಿಳಾ
ಅಧಿವ�ೇಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ
ಮುಂತಾದ
ವಿಷಯಗಳ
ಬಗ್ಗೆ
ಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಗಳಿರುತ್ತವ.ೆ ಅಧಿವ�ೇಶನದ ನೆನಪಿಗೆ
ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ.ೆ
ಮಹಾಸಭೆಯ
ಇತಿಹಾಸ,
ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ
ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಧಿವ�ೇಶನಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಸರು
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿ : ಈ ಮಹಾ ಅಧಿವ�ೇಶನಕ್ಕೆ
ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು,
ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು,
ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಸರು
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿ ಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಈ
ನ�ೋ�ಂದಣಿಗಾಗಿ 500 ರೂ. ಶುಲ್ಕ
ಭರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಮೂಲಕ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅನ�ೇಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೆಫ್ಟ್, ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್
ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸದಸ್ಯರು
ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಸತಿ ಮತ್ತು
ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ,
ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ
ಬಹುದು. ಅಥವಾ ನ�ೇರವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10
ರ�ೊಳಗೆ
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು
ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹಾಸಭಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥಣಿ
ವೀರಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶ�ೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾ

ಸಭಾದ ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾವ
ಣಗೆರಯ
ೆ ಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಭಾದ 23ನ�ೇ ಅಧಿವ�ೇಶನ
ನಡೆಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧಿವ�ೇಶನ
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ
ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದ್ಧೂರಿ
ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ
ಚಾಲನೆ ದ�ೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಹಾಸಭಾ ಇದೀಗ 2.50 ಲಕ್ಷ
ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು. ಸಮಾವ�ೇಶಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ
ಜನರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ
ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 22ನ�ೇ
ಮಹಾಧಿವ�ೇಶನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ಅಧಿವ�ೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದ
ಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಭಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಣ�ೇಶ್, ಅಥಣಿ
ವೀರಣ್ಣ, ದ�ೇವರಮನಿ ಶಿವಕುಮಾರ್,
ಕಿರುವಾಡಿ ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಅನ�ೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾ
ಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಣ�ೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದ�ೇವರ
ಮನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಿ. ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ, ವಿನುತಾ
ರವಿ, ಶುಭಾ ಐನಳ್ಳಿ, ಪುಷ್ಪಾ ವಾಲಿ, ಕಿರುವಾಡಿ
ಸ�ೋ�ಮಣ್ಣ, ಬಿ.ಜಿ. ರಮೇಶ್ ಇತರರಿದ್ದರು.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಿಲಯ ಪ್ರಾರಂಭ
ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ಅನ�ೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಚರ್ಚಿಸಿ, ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹ�ೇಳಿದರು. ಈಗ ವೀರಶ�ೈವ

ಲಿಂಗಾಯತರು 60ರಿಂದ 80 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು
ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದ.ೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 2
ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ವೀರಶ�ೈವ
ಲಿಂಗಾಯತ ಒಂದ�ೇ ಎಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಪ
ಪಂಗಡಗಳು ಒಂದಾದಲ್ಲಿ 2 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ನ
ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. ವೀರಶ�ೈವ
ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸುವ
ಮಹತ್ತರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಿ ಮಹಾಸಭಾದ
ಅಧಿವ�ೇಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದವರು
ಹ�ೇಳಿದರು.

24ರಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ
ಅಧಿವ�ೇಶನ ನಡೆಯುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ
ವೀರಶ�ೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾ ಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಮ ನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ಅವರನ್ನು ಮೆರವ ಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭದ ವ�ೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
- ದ�ೇವರಮನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶ�ೈವ ಮಹಾಸಭಾ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಟ್ಟಿ
ನಿಲುವಿನಿಂದ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ
ಒಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ತುಮಕೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ವೀರಶ�ೈವ ಬ�ೇರೆ, ಲಿಂಗಾಯಿತ
ಬ�ೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಯತ್ನ ಅದ�ೊಂದು ದುಸ್ವಪ್ನ.
- ಅಥಣಿ ವೀರಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶ�ೈವ ಮಹಾಸಭಾ

ಅಧಿವ�ೇಶನದ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ
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ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬ�ೇಕು
ಹರಿಹರ: ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ತರಬ�ೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಐಗೂರು ಬಸವರಾಜ್

ಹರಿಹರ, ನ. 16 - ಬೀದಿ ಬದಿಯ
ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ�ೇಕ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯ
ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ
ಜೀವನ
ನಡೆಸುವಂತೆ
ಪೌರಾಯುಕ್ತ
ಐಗೂರು
ಬಸವರಾಜ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ನಗರದ ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮತ್ತು ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು
ನಗರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬೀದಿ ಬದಿಯ

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬ�ೇತಿ
ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ,
ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ
10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ

ಇನ್ನೂ
ಹಲವಾರು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು
ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಹಾಗೂ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲು
ತರಬ�ೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದವರು
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಸುಮಾರು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ
ಬದಿಯ
ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ
ತರಬ�ೇತಿ
ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಶಾಹೀನಾಬಾನು ದಾದಾಪೀರ್, ನಗರಸಭೆ
ಎಇಇ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ದಾವಣಗೆರೆ
ಬಸವರಾಜ್, ಅಸ್ಲಾಂ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ
ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕ�ೊಟ್ರಪ್ಪ, ಗ�ೋ�ಪಾಲ, ಉಜ್ಜಪ್ಪ,
ನಗರಸಭೆ ಜಗದೀಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ, ಶಿವಕುಮಾರ,
ಕರಿಯಪ್ಪ, ವೀಣಾ, ಮಮತಾ, ಲತಾ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಇಲಾಖೆಯ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರುಪ್ರಸದ್, ಬೀದಿ
ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮುಖಂಡರಾದ ಗಿರಿರಾಜ್,
ಮಂಜುಳಾ, ಅಮ್ಜದ್ ಅಲಿ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ,
ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 16 – ಕಾನ್ಪುರದ
ರ�ೊಟ�ೊಮ್ಯಾಕ್ ಗ�್ಲೋಬಲ್ ಹಾಗೂ ಅದರ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ 750.54 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ನ�ೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ 2,919

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಾಕಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ�ೈಕಿ
ಇಂಡಿಯನ್
ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ
ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ 750.54 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಈ ಬಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಅದರ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಾಧನಾ ಕ�ೊಠಾರಿ ಹಾಗೂ

ರಾಹುಲ್ ಕ�ೊಠಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿಕ ಸಂಚು
ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ಹಾಗೂ ಜಾರಿ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಹಲವಾರು
ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ರ�ೊಟ�ೊಮ್ಯಾಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ 750 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ

ಕರವ�ೇ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಎ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮತ

ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.16- ಕನ್ನಡಕ�್ಕೋಸ್ಕರ ಹ�ೋ�
ರಾಟ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರು
ತ್ತದ�ೋ�  ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಯುವು
ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಸ
ರಾಂತ ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ತಜ್ಞ ವ�ೈದ್ಯ
ಡಾ.ಎ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಪಾದಚಾರಿ
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾದ
67ನ�ೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಭಾಷೆಯನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಬೆಳೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಈ ನೆಲದ ನುಡಿ, ಭಾಷೆ,
ಸಾಹಿತ್ಯ- ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಕನ್ನಡಿಗನೂ
ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದರಿಂದ
ಹತ್ತನ�ೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ
ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕು. ಈಗಾಗಲ�ೇ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ತಮಿಳು
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು
ಅವಕಾಶ
ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೂ ಸಹ ಈ ಅವಕಾಶ
ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರವ�ೇ
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಹಿರಿಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಅಥಣಿ
ವೀರಣ್ಣ
ಮಾತನಾಡಿ,
ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ
ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ
ಫಲಶ್ರುತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಉದಯವಾಗಿದೆ.
ಕರವ�ೇ
ಅಂತಹ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ
ಎ.
ನಾಗರಾಜ್, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಿನ�ೇಶ್. ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರವ�ೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.
ಎಸ್. ರಾಮೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ
ಬಸಮ್ಮ, ಶಾಂತಮ್ಮ, ಮಂಜುಳಮ್ಮ, ಸಾಕಮ್ಮ,
ಮಂಜಮ್ಮ ಗಣ�ೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ವಾಸುದ�ೇವ ರಾಯ್ಕರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್,
ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಂಕರಾನಂದ, ಎಂ.ಡಿ. ರಫೀಕ್,
ಮಂಜುಶ್ರೀ, ಗೌಡ್ರು ಕೆ.ಜಿ. ಬಸವರಾಜ್,
ರಮೇಶ್, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಟಿ.
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಜಿ.ಎಸ್. ಸಂತ�ೋ�ಷ್, ಸಂಜು 
ಚ�ೈನ್, ಭಾರತಿ , ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಬಿವುಲ್ಲಾ ಅಯೂಬ್ , ಭಾಷಾ
ಸಾಬ್, ಆಟ�ೋ� ರಫೀಕ್, ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಬಿ.ಎ. ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್,
ಉದ್ಯಮದಾರರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಓ.
ಮಹ�ೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಶ�ೇಷಾಚಲ, ಯುವ ಘಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ�ೋ�ಪಾಲ ದ�ೇವರಮನೆ, ಬಾಡದ ಸ�ೈಫುಲ್ಲಾ,
ಪಾದಚಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರ�ೇಶ್,
ಧೀರ�ೇಂದ್ರ,
ತುಳಸಿರಾಮ್, ನಾಗರಾಜ್,
ಕಾಲುಲಾಲ್ ಚೌದ್ರಿ, ಸಂಜು, ಕರಿಬಸವರಾಜ್,
ರಾಕ�ೇಶ್, ಬಸವರಾಜ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಂದ್ರು,
ಅಕ್ಷಯ್, ದಾದಾಪೀರ್, ಸಾಗರ್ ಮತ್ತಿತರರು
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು

ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಹರಿಹರ : ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕ�ೋ�ಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನೂ ನೀಡದ�ೇ
ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಆರ್.
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದೂರಿದರು.
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ�ೈ.
ದ್ಯಾವಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ
ತಡವಾಗಿ ನೀರು ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ರ�ೈತರು ತಡವಾಗಿ ನಾಟಿ
ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಈ
ಕಾಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಯ ನ. 25ರವರೆಗಾದರೂ ನೀರು
ಹರಿಸಬ�ೇಕೆಂದು
ಒತ್ತಾಯಿಸಿ,
ಹ�ೊಲಗಾಲುವೆ,
ಹ�ೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಪ ಕಾಲುವೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾಣದೆ ಗಿಡ-ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ
ರ�ೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ತ�ೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದ.ೆ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ
ಸಿಎಂ ಬಳಿ ನಿಯೋಗ ಹ�ೋ�ಗ�ೋ�ಣ ಎಂದರು.
ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗ�ೋ�ವಿನಹಾಳ್
ರಾಜಣ್ಣ, ಹುಣಸಘಟ್ಟದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗ
ರತ್ನ ಬಾಯಿ, ಆವರಗ�ೊಳ್ಳದ ಷಣ್ಮುಖಯ್ಯ ಅವರುಗಳು
ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳ
ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸಲು ಉದ�್ಯೋಗ
ಖಾತ್ರಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಪಂ ಸಿಇಓಗೆ ಪತ್ರ
ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಹ�ೊಲಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಳ್ಳು
ಗಿಡಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಂಡಿವೆ. ರ�ೈತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಡಾ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು
ತ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡರು.
ಆಗ ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪವಿತ್ರಾ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರು
ನಾವೆಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ
ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಂಪಿ, ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ
ಪಡೆದು ರ�ೈತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ
ಅಭಿವೃದ್ಗಧಿ ಾಗಿ 380 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು.
ನಂತರ 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಕ�ೇಳಿದೆವು. ಅದನ್ನು

ಕ�ೊಡದಿದ್ದಾಗ 25 ಕ�ೋ�ಟಿಯನ್ನಾದರೂ ಕ�ೊಡಿ ಎಂದು
ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿ
ಕ�ೇಳಿದರೂ ಇದುವರೆಗೂ 10 ಕ�ೋ�ಟಿನೂ ಕ�ೊಟ್ಟಿಲ.್ಲ
ಹ�ೊಲಗಾವೆ, ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ
ಉಪ ಕಾಲುವೆ, ಹ�ೊಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಗಧಿ ಾಗಿ 4500
ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾ ರಾಮಯ್ಯ ಬ�ೇಸರ
ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದರು.
ಬ�ೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ�ೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ತ�ೊಂದರೆ
ಆಗದಂತೆ
ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು
ಕಾರ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸಬ�ೇಕು. ರ�ೈತರಿಂದ ದೂರು ಬರದಂತೆ
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಸೌಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕ�ೊಡಿಸಲು ಗಮನ
ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾ ರಾಮಯ್ಯ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗಸಮುದ್ರದ
ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ,
ಸದಾಶಿವಪ್ಪಗೌಡ್ರು,
ಹುಲಿಕ�ೇರಿ
ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಿ. ವಿನಾಯಕ, ರ�ೈತ ಸಂಘದ ಕೆ.
ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಎನ್.ಎಸ್. ಮಹ�ೇಶ್,
ನಂದಿತಾವರೆ ಮುರುಗ�ೇಂದ್ರಯ್ಯ, ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ ನಾಯ್ಕ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಭದ್ರಾ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಜಾತ, ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಿಇಓ ಪಿ. ವೀರಪ್ಪ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ
ಇಇ ಆರ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಇಇ ಬಸವರಾಜ್,
ತ್ಯಾವಣಗಿ ಎಇಇ ಜಿ.ಎಂ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು
ಇಇ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್, ಎಇಇ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್,
ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಎಇಇ ರಾಜಕುಮಾರ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ
ಎಇಇ ಧನಂಜಯ, ಭದ್ರಾವತಿ ಇಇ ಜಗದೀಶ್,
ರ�ೈತರಾದ ವಾಸನದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕುಂಬಳೂರು
ವಾಸುದ�ೇವಮೂರ್ತಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕರು
ಸಭೆಯಲ್ಲಿದರ್ದ ು.
ನೀರಿನ ವಿವರ : ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ
55.384 ಟಿಎಂಸಿ (184 ಅಡಿ) ನೀರಿದ್ದು, ಬಳಕೆಗೆ
52,980 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯಇದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾಹಿತಿ ಸೂಪರ್ ಹ�ೈವ�ೇ ಆಗಿದೆ.
ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಟ, ಶಿಕ್ಷಣ,
ನ�ೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ, ಜನ್ಧನ್, ಆಧಾರ್,
ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಾರತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ
ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂ ಡಿದೆ
ಎಂದು ಮೋದಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಂಬಿಕೆ
ಮತ್ತು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ

ಸ�ೇರಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನು ಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು,
ದ�ೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆ ಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊಬ�ೈಲ್ನ
ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವ�ೇ ಬೆರಗಿನಿಂದ
ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ರೂಪುಗ�ೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಹರಿಹರ, ನ. 16 - ನಗರದ
ಡಾ.ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್
ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ
ಚಿಂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ
ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ
ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ `ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ತಾರ'
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರು
ಡಾ. ಆಂತ�ೋ�ನಿ ಪೀಟರ್, ಕ್ಷೇತ್ರ
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಿ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ,

ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಂಕರ್
ಖ
ಟಾ
ವ್ಕ
ರ್
,
ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಎಂ.ಆರ್.
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ,
ಕಾರ್ಮಿಕ
ಮುಖಂಡರಾದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕ�ೊಟ್ರಪ್ಪ,

ಹಾವು-ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಯಾರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾಲೀಕರು ರ�ೇಬಿಸ್ ಚುಚ್ಚು
ಮದ್ದು ನೀಡಿಸುತ್ತಾರ.ೆ ಆದರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ
ರ�ೇಬಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ
ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸುವ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
ದಾವಣಗೆರಯ
ೆ ಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿವೆ ?
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಿ
? ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರನ್ನು
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿದ ನಾಯಿಗಳ ಕಿವಿ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ರ�ೇಬಿಸ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗಗಳ
ತಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು,
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸ�ೋ�ಣ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸತತ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ
ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರ�ೇಬಿಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ಗತಿ ೆ
ರ�ೇಬಿಸ್ ರ�ೋ�ಗ ಬಾರದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ.ೆ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ರೂ.
ಲಸಿಕಾ ವೆಚ್ಚವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 50 ರೂ.ಗಳಿಗೆ
ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ನಟರಾಜ್
ಹ�ೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 14693 ಯೂನಿಟ್
ಆಂಟಿ ರ�ೇಬಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರುವುದಾಗಿ ಅವರು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ಮಾಹೆ ವರೆಗೆ
29,786 ಜನರು ಕರಳು ಬ�ೇನೆಗ,ೆ 1,957 ಜನರು
ವಿಷಮ ಶೀತ್ವ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾ ಗಿದ್ದು, 34 ಜನರು
ಹೆಚ್-1, ಎನ್-1 ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಾಲ್ವರು
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ನೀಡಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನ. 16 – ಕೆಲ ಪಾದ್ರಿಗಳೂ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ 15 ಜನ ಮತಾಂತರದಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರು
ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ
ಕೆಲವೆಡೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಮತಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದ ಶಿಕ್ಕಲಗಾರ ಸಮುದಾಯದವರು

ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು
ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಳ�ೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆ
ಮುಂದೆ
ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತಾಂತರದಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿರುವ
ಕ್ರೈಸ್ತ
ಮಿಷನರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಹಳ�ೇ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಕಲಗಾರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು

ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು
ಬ�ೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬ�ೇಕಾದ
ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯಾಗಬ�ೇಕು
ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಲ�ೋ�ಕದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೂವಿನಮಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ
ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆ ಅಡಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭವ್ಯ
ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಾವು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬ�ೇಕು. ಕ�ೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕನ್ನು
ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಭಾರತ

ಸದೃಢವಾಗಿರುವುದ�ೇ
ಮೌಲ್ಯಧಾರಗಳಿಂದಲ�ೇ

ಮಾನವೀಯತೆ
ಮತ್ತು
ಹ�ೊರತು, ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ
ಜೀವನದಿಂದ ಅಲ್ಲ
ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು
ಉತ್ತಮವಾದ ನ�ೈತಿಕತೆ
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಶಿಕ್ಷಣ ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕು
ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಮ ಕ್ಕ ಳ
ದಿ ನಾ ಚ ರ ಣೆ ಯ
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ
ವಿವಿಧ ಆಟ�ೋ�ಟಗಳಲ್ಲಿ
ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳ�ೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಎಂ.ಪಿ. ಚಂದನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ
ಡಾ. ಬುರುಡ�ೇಕಟ್ಟೆ ಮಂಜಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎನ್.
ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ.ಸಿ. ಶಶಿಕಲಾ, ಪಿ.ವಿ.
ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿವಮೂರ್ತಿ,
ಹೆಚ್.ಎನ್. ಕೌಜಲಗಿ, ಅಶ�ೋ�ಕ್ ಎನ್.ಎ., ಟಿ.ಸಿ.
ವೀರ�ೇಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಮ್ಮ, ಬಿಇಡಿ
ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಲಾವಣ್ಯ, ಸೌಮ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪ,
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜಿಯಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕೆ.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ

ಎಆರ್ಎಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲ�ೇಜು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ
ಕ�ೇಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ದ�ೈಹಿಹ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂತರ್ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ಪುರುಷ ಕಬಡ್ಡಿ
ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಜಿಲ್ಲಾ
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ
(ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ) ಡಾ.ಕೆ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಶಾಸಕ ಪ್ರೊ.
ಎನ್. ಲಿಂಗಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ದಾವಿವಿ ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.
ವೆಂಕಟ�ೇಶ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಹಿರಿಯ ತರಬ�ೇತುದಾರ ಶ್ರೀಶ�ೈಲ
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.
ಎಆರ್ಎಂ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಹೆಚ್. ಪ್ಯಾಟಿ,
ದಾವಿವಿ ದ�ೈ.ಶಿ.ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಕೆ.ಎಂ. ವೀರ�ೇಂದ್ರ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು.
ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರ�ೋ�ಪ ಸಮಾರಂಭದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ
ದರ್ಶಿ ಎಲ್. ಭರತ್ ವಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ
ಮಾಡು ವರು. ದಾವಿವಿ ದ�ೈ.ಶಿ. ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೆಚ್.
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶು
ಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ಪ್ಯಾಟಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಡಿ.
ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಪ್ರೊ. ಜಿ. ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು.

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 16 – ತೆಲಂ
ಗಾಣದ ಹಿರಿಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರ
ಶ�ೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕ
ರಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವ�ೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ
ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ರಾವ್
ಅವರು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರುವ
ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಪ್ರಸಾರ
ಮಾಡಿವೆ. ಎಂಟು ಹ�ೊಸ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ
ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸ�ೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲ�ೇ ಅಧಿಕಾ

ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಮತಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ
ಎಂದವರು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಕಲಗಾರ
ಸಮುದಾಯದ
ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ವಿಚಾರವಾಗಿ
ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತ್ತು. ಕ್ರೈಸ್ತ
ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗುವಂತೆ ಪತಿಗೆ ಒತ್ತಡ
ಹಾಕಿದ್ದು, ಮತಾಂತರ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಯುವ
ಸಂಸತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಯುವ ಸಂಸತ್
ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10
ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಾನ್ಯ 3ನ�ೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ
ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರವರ
ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.
S.C.No. 22/2021

ವಾದಿ : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ., ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿವಾದಿ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತ ಎಸ್., ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತ ಎಸ್.,
ಗಂಡ : ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ, ವಯಸ್ಸು : 50 ವರ್ಷ, ವಾಸ : 1ನ�ೇ
ಮೇನ್, 4ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿನ�ೋ�ಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ - 4

ಆದ�ೇಶ 5 ನಿಯಮ 20ರ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ
ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ನ�ೋ�ಟಿಸ್

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಾವೆಯನ್ನು ವಾದಿಯು
ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲದ ಹಣ ರೂ.
59,609ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸದರಿ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ಘನ
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ : 04.01.2023 ರಂದು
ಮುತ್ತದ್ದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ
ತಾರೀಖಿನಂದು ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ
ವಕೀಲರ ಮೂಲಕವಾಗಲೀ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಘನ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ತಕರಾರು ಇದ್ದರೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ
ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಾವೆ ಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ
ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ ಲಾಗುವುದು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ
ದಿ.:08.11.2022 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳ : ದಾವಣಗೆರೆ, ದಿನಾಂಕ : 8.11.2022
ಸಹಿ/- ಎ.ಎಂ. ಹೆಗಡೆ, ವಾದಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದ�ೇಶದ ಮೇರೆಗೆ,
ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರವರ ಮತ್ತು ಸಿ.ಜೆ.ಎಂ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಕ�ೋ�ಡಿಯಾಲ-ಹ�ೊಸಪ�ೇಟೆ,
ಕವಲೆತ್ತು, ನಲವಾಗಲು,
ಮಾಕನೂರು, ನಾಗ�ೇನಹಳ್ಳಿ,
ಮುದ�ೇನೂರು, ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ,
ನದಿಹರಳಹಳ್ಳಿ,
ವಡ�ೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ವಾಟರ್
ಸಪ್ಲೈ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6
ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ವ�ೈರಲ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಮತಾಂತರದ ಆರ�ೋ�ಪ, ದೂರು ದಾಖಲು

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು - ನಾಳೆ
ನಾಳಿನ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ನ�ೈತಿಕ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 16- ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ�ೇ ನಾಳಿನ
ಪ್ರಜೆಗಳು. ನಾಳಿನ ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ

ಕರ್ನಾಟಕ
ಕಾರ್ಯನಿರತ
ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಹರಿಹರ
ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.
ಎನ್.ಶಾಂಭವಿ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ
ಶಹಜಾದ್ ಸನಾಉಲ್ಲಾ, ಸಮಾಜ

ಸ�ೇವಕ ಸನಾಉಲ್ಲಾ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಟಿ.ಗೀತಾ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ,
ವಾಣಿಜ�ೋ�ದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸಿ.ಎನ್.
ಹುಲಿಗ�ೇಶ್, ನಾಗರತ್ನ, ಸೌಮ್ಯ,
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಡಿಗ�ೇರ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗನವಾಡಿ
ಶಾಲೆಯ
ಮಕ್ಕಳು
ಸ್ವತಂತ್ರ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ವ�ೇಷಭೂಷಣ
ತ�ೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರಗು
ನೀಡಿದರು.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ
ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ಇಲ್ಲ

ರಿಗಳು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಕಾಲಿಗೆ
ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು
ಒಳ್ಳೆಯ
ಅಭಿರುಚಿಯದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ
ರಾವ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ
ಸ�ೇರಲು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ,
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲ�ೇ ಈ ರೀತಿ
ವರ್ತಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದವರು
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ
ಭಟಿಸಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಸುಕೆಂಪು
ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಪಕ್ಷದ
ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣವೂ ಇದ�ೇ ಆಗಿದೆ.

ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ
ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಒತ್ತಡ ತಾಳಲಾರದೆ ಪತಿ
ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ
ತಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕ�್ರೋಶಗ�ೊಂಡ
ಶಿಕ್ಕಲಿಗಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ
ತಡೆ ಹಾಕಬ�ೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

WANTED RECEPTIONIST (FEMALE)
With good Hindi and English Communication

Interview will be held on

18.11.2022 and 19.11.2022
Qualification: Any Degree, Diploma

Address : SMART ENTERPRISES
# 865/1/6, Hi-Tech Hospital Road, Jayanagara, Davangere.

Contact : 72044 48493, 86605 96332

ಭದ್ರಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ
ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿ-577 566, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು "ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸಹಕಾರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ
ಯೋಜನೆ" ಯನ್ನು ಮರು ಜಾರಿ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ
ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ, ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ
ಷ�ೇರುದಾರ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ�ೊಂದಣಿ ಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು :
1) ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಸಂಘದಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ)
2) ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಜೆರಾಕ್ಸ್ಪ್ರತಿ. 3) ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ಪ್ರತಿ
4) ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಎರಡು ಪಾಸ್
ಪೋರ್ಟ್ಸ�ೈಜಿನ ಪೋಟ�ೋ�ಗಳು. 5) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರೂ. 500ರೂ
(ಕುಟುಂಬದ 4 ಸದಸ್ಯರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರೂ. 100ರೂ.ಗಳು)
ಸಹಿ /- ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಭದ್ರಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿ., ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ.
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ಭಾನುವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ

ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ನಡೆ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ
ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬ�ೇಯಿಸುವವರು ಯಾರು...?
ನ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.16- ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ
ಹ�ೊರಬೀರಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ದಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ 535ನ�ೇಯ
ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.ಹರಿಹರ
ತಾಲ್ಲೂಕು
ಅಕ್ಷರ
ದಾಸ�ೋ�ಹದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಈ ವ�ೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ
ಕ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ವ�ೈದಕೀಯ ಸಿಟ್ ಪಡೆದ ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನ�ೇಯ
ರಾಂಕ್
ಪಡೆದ
ಹ�ೈದರಾಲಿ
ಅವರನ್ನು
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಸ�ೈನಿಕರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.
ಬೀರಪ್ಪ, ಕೆ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಹರಿಹರ ತಾ. ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಸಾಹಿತಿ ಯು.ಕೆ.ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ
ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಕತ್ತಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ
ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು.
ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಗೆಳೆಯರ
ಬಳಗದವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು.

ಜಿ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ನಾಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಸಮಾಜ
ಸ�ೇವಕ ಸನಾವುಲ್ಲಾ, ಯುವ ಮುಖಂಡ ನಂದಿಗಾವಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಣೆಬೆಳಕೆರೆ
ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ
ದೀಟೂರು ಡಾ. ಮಹ�ೇಶಪ್ಪ, ತಾ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕನ್ನಪ್ಪ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ
ಬಾದಾಮಿ ವೀರ�ೇಶ್,
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ,
ಸದಸ್ಯರಾದ ಪವಾಡಿ ಮಂಜಪ್ಪ, ಬಾಗಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ,
ರ�ೇಣುಕಮ್ಮ ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ರ�ೇಖಾ ಜಯ್ಯಪ್ಪ, ಟಿ.
ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಮುಸ್ತಾಫ್, ಮೆಹಬೂಬು ಅಲಿ, ಎ.
ಕೆ.ಮಂಜಪ್ಪ, ಛಲವಾದಿ ಕುಮಾರ್, ಮಹ�ೇಶ್ವರಪ್ಪ,
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಕೆ.ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹೆಚ್.ಎನ್.
ನಾಗರಾಜ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಪೂಜಾರ್ ಹಾಲಪ್ಪ,
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ, ಬಿ.ಎನ್.ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ
ಜೆ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಕೆ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಶಾಮನೂರು
ಪದ್ದಪ್ಪ, ಬಿ.ಮುಕುಂದಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಮುತಾಂದವರು
ಪಾಲ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಲ್ಲೂರು ಮಹ�ೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಸಿ.ಎಸ್. ಹ�ೇಮಂತ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಬೆಳೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಿದೆ
ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ

ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ, ನ.16- ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ನವೆಂಬರ್ 20
ರಂದು ಆಚರಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು
ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ
ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರಿತಿಯಿಂದ ನೆಹರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ
ಕ�ೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೀತಂ ಪಾಟೀಲ್ ಹ�ೇಳಿದನು.
ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ
ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಳಗಟ್ಟಿ ಯೋಗ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲಾ
ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ
ನಡೆಯಬ�ೇಕಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನ�ೇಕ

ರೀತಿಯ ಅನಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇನ್ನಿತರೆ
ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಬೆಳೆಸುವ ಜವಬ್ದಾರಿಯ ಕಾರ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಬರುವ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದೆಂದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ
ಪುಷ್ಪ,
ಸಿದ್ದೇಶ್,
ರಾಜ�ೇಶ್ವರಿ,ರಕ್ಷಿತ,ಪ್ರಿಯಾ,ಜೀವನ್, ಕಲ್ಪನ, ಅಮೃತ,
ರಶ್ಮಿ, ಮೋನಿಕ, ಚಂದನ್, ಶಿವರಾಜ್, ಪ್ರೀತಿ,
ಪ್ರವೀಣ್, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ್ ನಾಡಿಗ್, ರೂಪಾ ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ,
ಶಾಲಾ ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ತಿಮ್ಮೇಶ್, ಪುನೀತ್, ಸಹ
ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಧು, ನಾಗಮ್ಮ ,ಶರತ್, ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅಮೃತ
ಪಾರ್ಥಿಸಿ, ಸಹನ, ನಿಸರ್ಗ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರೇರಣ
ವಂದಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ
ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ
ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಡ�ೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಪುರವಂತಿಕೆ,
ಬಯಲಾಟ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು,
ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯಗಳು, ಲಂಬಾಣಿ ನೃತ್ಯ ಮುಂತಾದ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶಾಸಕ
ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಹ�ೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ�ೈಯದ್
ರಫೀಕ್, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್.ಜಿ.ಮಧುಕುಮಾರ್,
ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಎನ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ,
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಡಿ.ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ , ಕನ್ನಡ
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ರವಿಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯುವ ಸೌರಭ

OM SAI HOME
MADE PRODUCTS

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

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

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

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

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

ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

96063 92059

ಮಾಡಿಸಿ ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು

(ನ�ೇರವಾಗಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ)

ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ : 98440-63409

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

DAIVIK IYNAHALLI
(Car Agent)

AKSHAYA
GOLD LOAN

ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 3,850
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ

3714/104 MCC `A' Block,

1st floor 30x40 2BHK
ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ,
Ground floor, 1st floor, 1BHK

96068 47121

94484 23048

ಪ್ರವ�ೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಪ�ೇಷೆಂಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: SSLC/PUC ಪಾಸ್/ಫ�ೇಲ್

NTC : ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್
ನ�ೇರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: SSLC , PUC , B.A , B.Com

ಶ್ರೀ ಗಂಗ�ೋ�ತ್ರಿ ಕಾಲ�ೇಜ್
ಲಾಯರ್ ರ�ೋ�ಡ್ದಾವಣಗೆರೆ

86602 35013
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

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗೆ ಇವೆ

ಬಾಡಿಗೆಗೆ

ಟ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗಿವೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಜೆ.ಹೆಚ್ಪಟ�ೇಲ್ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ,
ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಲ�ೇ ಔಟ್ನಲ್ಲಿ

ಆರ್ಚೀಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

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

ಸ್ವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್ವಿದ್ಯಾನಗರ

ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮೊ. 89703 96509
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್

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

ಸ್ವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್ವಿದ್ಯಾನಗರ

ಪಿಯುಸಿ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗರು ಕೌಂಟರ್
ಸ�ೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು
ಬಯೋಡಾಟಾ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :
ಶರಾವತಿ ಲ�ೇಡಿಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎದುರು,
ಮಾಮಾಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ : 96324-33166

9638817967, 73380 43912

ಆಕರ್ಷಕ ವ�ೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯುುತ್ತವೆ

WANTED

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್
ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸೀರೆಗಳು,
ಡ್ರೆಸ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು
ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

90361 12180
ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ಯೋಗ

Sales Executives for Field Work
For Marketing of Stainless
Steel Glass Railing & UPVC
Windows & Door System.
Send your Resume whatsapp to

94491 45676
K. SOHANRAJ'S WINRAIL
# 1343/A1, Opp. Stadium
Complex Road, Davangere.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಉತ್ತಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳ
ಯಾವುದ�ೇ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದಿರುವ
ಮಹಿಳೆಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

CARTA industries

RMC ಲಿಂಕ್ ರ�ೋ�ಡ್, ವಿನಾಯಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ
ಹತ್ತಿರ, ಬಂಬೂಬಜಾರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಕ�ೇವಲ 300 ರೂ ಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ
ಉದ�್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 13 ತಿಂಗಳು
600 ರೂ ನಂತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಹಣ ಕಟ್ಟಿ 8.85.725
ಕ್ಯಾಷ್ಬ್ಯಾಕ್ಪಡೆಯಿರಿ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗಿವೆ

ಅಡುಗೆಯವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಅಭಿಷ�ೇಕ್ ಟಿಂಬರ್ಅಂಡ್ ಸಾಮಿಲ್
Mob:

99721 31777

ಜಯದ�ೇವ ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಚೌಕಿಪ�ೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
9448233326, 7899135660

91487 33213

ಅವರನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡ ಪೀಠ ಹ�ೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ
ಅಕ�್ಟೋಬರ್
20ರಂದು
ಆದ�ೇಶ
ಹ�ೊರಡಿಸಿದ್ದ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್, ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರ
ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹ�ೇರಿತ್ತು. ನಿರ್ಬಂಧ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ 200 ರೂ. ದಂಡ
ವಿಧಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

99863 61250
91132 85992

ಮೊ : 87924 71589
ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

LIC ಕಾಲ�ೋ�ನಿಯಲ್ಲಿ,
ವಿವ�ೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ

ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದ�ೇ ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಕರಿಬಸವ�ೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ
ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹ�ೊತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು.
ಬಾಪೂಜಿ
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ಆಫ್
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಮತ್ತು
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಬಿ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರು
ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹ�ೊತ್ತು ದ�ೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಕರಿಬಸವ�ೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮೃತ ಶಿಲಾ
ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಭಿಷ�ೇಕ, ಮಾತೃ ಶ್ರೀ
ರಾಜಮಾತೆ ಪಂಚಲ�ೋ�ಹ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷ�ೇಕ
ಮತ್ತು ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆ, ನಂತರ ಹ�ೋ�ಮ ನಡೆಯಿತು.

94480 28103

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

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು
ಬರುವ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ,
ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು
ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ತುಂಬುವ ಹಾಗೂ ಬುಕ್
ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ ತಿಂಗಳಿಗೆ 16,000/ರಿಂದ 18,000/- ಸಂಪಾದಿಸಿ (ಕ�ೋ�ರಿಯರ್
ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ)
ಓದಲು,
ಬರೆಯಲು
ಬರದಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ.

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- ಹಳ�ೇ ಕುಂದುವಾಡದಲ್ಲಿನ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಕರಿಬಸವ�ೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಸಂಜೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ,
ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ
ನೆರವ�ೇರಿತು.
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಣ್ಣನವರ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್
ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದ್ಕಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಿಷ್ಯಂತ್
ಕರಿಬಸವ�ೇಶ್ವರ
ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆ

97421 44715

ಡಿಲೆವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ (18 ರಿಂದ 35
ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನವರು) ಹಾಗೂ ಆಪ�ೇ
ಆಟ�ೋ� ಓಡಿಸಲು ಲ�ೈಸನ್ಸ್ ಹಾಗೂ
ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಡ್ರೈವರ್. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಾಗಪುರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ
ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಊಟ ನೀಡು ವಾಗ ಯಾವುದ�ೇ ತ�ೊಂದರೆ
ಯಾಗದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ
ಸಂಜೀವ್ ಖನ್ನಾ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಕೆ. ಮಹ�ೇಶ್ವರಿ

ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹ�ೊತ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಸಿ.ಬಿ.ರಿಷ್ಯಂತ್

97391 19921, 99026 88442

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

ಮೊ. 99167 15206

ನಿರ್ಬಂಧ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್

ಹಳ�ೇಕುಂದವಾಡ ಕರಿಬಸವ�ೇಶ್ವರ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ

99166 12110

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

90607 77686
94481 78094

ತಪೂರ್ವ ವ�ೇಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ
ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು
ತರಾಟೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ�ೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದ�ೇಶದ ರಾಜಕೀಯ
ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ವಿದ�ೇಶಿ ನೆಲಕ್ಕೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಬಾರದು ಎಂಬ
ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುರಿಯ
ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ವನ್ನು ಮೇ 2014ರಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಡ�ೋ�ನ�ೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಮತ್ತೆ
ಸ್ವ
ವ�ೈಭವೀಕರಣ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಹ�ೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ
ಸರ್ಕಾರಗಳ
ಮೇಲಿನ
ಹ�ೊರೆಯೂ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭೂತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸ
ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಿದರೂ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
ಮಾತ್ರ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದರು.
ಇದ�ೇ ಎಳೆಯೇ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ
ಉರುಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದತ್ತ ದ�ೇಶ : ಪ್ರಸಕ್ತ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನವರ
ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗ�ೇ ಇರದು.
ಒಂದೆರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಒಂದು ವ�ೇಳೆ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ
ಅವರನ್ನು ಸಾಕುವ ಹ�ೊಣೆ ಕಡಿಮೆ
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿದೆ.
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹ�ೊರೆ ಯಾವ

60x40 North, 50x50
Corner, 30x40 North,
15x45 South 20x60 East

97421 44715

LEASE

ಹಾರಿ ಹ�ೋ�ಗಿವೆ.
ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು
ಎರಡು - ಮೂರು ದಶಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಕ್ತ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹ�ೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ಹಳೆ
ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯೇ
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಂದ�ೋ� ಮುಗಿದು ಮರೆತು
ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಂತಹ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಜೀವನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹ�ೊಸ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ವ�ೇಳೆ
ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹ�ೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರ್ಥಿಕ
ವಲಯಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತ್ತು. ಆಗಿನ
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ
ನಂತರದ
ಮನಮೋಹನ್
ಸಿಂಗ್
ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಹ�ೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದವು.
ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ
ಮಂದಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹ�ೊಸ ಪಿಂಚಣಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನದ
ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶ

ವಿದ�ೇಶಿ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ�ೇಶೀ ರಾಜಕೀಯ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರಾಟೆ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 16 - ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಗಳು ದ�ೇಶದ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯಗ
ಳನ್ನು ವಿದ�ೇಶಗಳ ವ�ೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆದಕಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು
2014ರಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ
ಇಂಡ�ೋ�ನ�ೇಷಿಯಾ
ಇತ್ತೀಚಿನ
ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಇಂಡ�ೋ�ನ�ೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನಿ
ವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತ
ನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, 2014ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ
ಹಾಗೂ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
ಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ದ�ೇಶ ಈಗ ಅಭೂ

ಪರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ
ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾದವರೂ ಮಕ್ಕಳ ಗ�ೊಡವೆ ಬ�ೇಡ
ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ�ೇರಿದರೆ
ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ವರ್ಗ ಭ�ೇದ : ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ಸಮಾನ
ವಾಗಿ ಕಾಣಬ�ೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂವಿಧಾನದ
ಅಪ�ೇಕ್ಷೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು
ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು
ವರ್ಗ ಭ�ೇದ ಅಲ್ಲವ�ೇ? ಅದರಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ
ಕಾಲಿಕ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ
ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಕ�ೊಟ್ಟು, ಅರೆಕಾಲಿಕರನ್ನು ಅರೆ
ಹ�ೊಟ್ಟೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ?
ಹ�ೊರೆ ಯಾರಿಗೆ? : ಹ�ೊಸ ಪಿಂಚಣಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹ�ೊರೆಯನ್ನು ಉದ�್ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೊದಲ�ೇ ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ, ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿಯ ಹ�ೊರೆಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ
ದಾರರ ಮೇಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹ�ೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಾನತೆಯ ಮಾತನಾಡುವ ಸಚಿವರು,
ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಿದೆ. ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗಿರುವ
ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕ�ೈ ಬಿಡುತ್ತಾರಾ
ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದರ
ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ.
- ಎಸ್.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬ�ೇಕು ಎಂಬುದು
ಸಂವಿಧಾನದ ಅಪ�ೇಕ್ಷೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ
ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ವರ್ಗ ಭ�ೇದ ಅಲ್ಲವ�ೇ? ಅದರಲ್ಲೂ
ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ
ಕ�ೊಟ್ಟು, ಅರೆಕಾಲಿಕರ ಅರೆ ಹ�ೊಟ್ಟೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ?

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

96118 66449 99456 43223
ಅರ್ಚಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ HOUSE FOR
ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆಯ 3ನ�ೇ
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಖಮಿತ್ಕರ್
ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಶ್ರೀರಾಮ ದ�ೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರ್ಚಕರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಡೆ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಮುಂದೆ ಎಂಬ
ಮಾತು ಈಗ ದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ
ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಉಲ್ಟಾ
ಆಗಿರುವಂತಿದೆ.
ಮತಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈ
ಬಿಟ್ಟು, ಹಿಂದ�ೋ�ಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ
ಪಕ್ಷಗಳು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ
ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅರೆಬೆಂದವು ಎಂದು
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
ಹ�ೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತೀವ್ರ
ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉಭಯ
ಪಕ್ಷಗಳೂ
ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು
ಪೂರ್ಣ
ಬ�ೇಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತ�ೋ�ರುತ್ತಿರುವುದು
ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ
ಮೂರು ಮಸೂದೆ ಗಳನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ
ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯುತ್
ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕು ಕಾಣು
ತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸುಧಾ
ರಣೆಯ ಬದಲು, ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ
ತರುವುದಾಗಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಂತೀಯ
ಪಕ್ಷಗಳಂತೂ ಉಚಿತ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳನ್ನು
ಕ�ೊಡುವುದನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲಿಕ ಅಜೆಂಡಾ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ
ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಕುರಿತು
ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಚರ್ಚೆಗಳು
ನಡೆದವು. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದ
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎಂದ�ೋ�

ಮಣಿಕಂಠ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್

HOUSE FOR RENT
AND LEASE
4 BHK, 3 BHK,
2 BHK, 1 BHK

DAKSHITH IYNAHALLI
(Agent)

77955 06795

T&C 86602 35013
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಹ�ೈ-ಟೆಕ್ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ,
ಅರುಣಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ
2 ಬೆಡ್ ರೂಂ, 2 ಬಾತ್ರೂಂ
ಇರುವ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ.

KSSIDC industrial Estate
Lokikere Road, DAVANAGERE.
77955 55193

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

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

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

ಟೀ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ
ಮಾಡುವವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

99004 38052
97401 53513

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಕೀಲರ
ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನುರಿತ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

88800 07834

COMMERCIAL
SITE FOR SALE
B.I.E.T. Road, Corner site,
Opposite Hemavathi
Hostel, total measurement
3200/sq. Feets
contact no.

97424 34049

WANTED
Nature of work UPVC
windows fabrication
and Installation,

Qualification : SSLC, PUC,
ITI and Diploma Mechnical

Contact No. :

9638817967, 73380 43912

ಫೋ. : 74118 05824

74831 70877

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

VACANCY

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೇಜ್

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

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

Ph. : 90604 33446

Time : 10 am to 1 pm

(ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫಿಂಗ್)

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

ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

50x80 North, 20x50 West,
20x30 West, 40x70 East,
40x62 Corner

ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಏಜೆಂಟ್

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಮಾಡಲು
ಚುನಾವಣೆಗೆ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇನೆ
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘ�ೋ�ಷಣೆಗೆ
ಮುಂಚೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ
ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಗತ್ಯ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಹಿರ�ೇಮಠ

99166 12110

9448980070, 7899190070

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

Security Guards
Required

81056 99985,
98446 58284

ನುರಿತ ಡಿಟಿಪಿ
ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

99648 58493, 63626 24711

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಚೌಕಿಪ�ೇಟೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಓಲ್ಡ್ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್
ರ�ೋ�ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್
ಮೊದಲನ�ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 18•100 ಅಡಿ
ಅಳತೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ
ವಾಗಿರುವ ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ರಾಜು ಪ್ರಿಂಟರ್

ಮೊ : 99640 28818

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.

70221 51662

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

63604 02178, 725987 5931

98442-94446

ಪ್ರವ�ೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

KARNATAKA
CET-2023

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

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

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

Rangamahal, AVK College Road, Davangere.

ಮಾನಸ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಾಲ�ೇಜ್ (ರಿ)

97402 58276

GURUDATT ACADEMY

97398 65711
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ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ,
ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ
ಹ�ೊ ನ್ನಾ ಳಿ, ನ.16- ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ
ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್, ಪ್ರೊ.ಬಿ.
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ
ತುಂಗ ಭದ್ರಾ ಸ�ೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ, ಎ.ಕೆ. ಕಾಲ�ೋ�ನಿ
ಬಳಿ ಪ್ರೊ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ
ಒ ಕ್ಕೂಟದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಖಂಡ ಎ.ಡಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ರಂಗನಾಥ ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಜಿ.ಹೆಚ್. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆ.ಓ.
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತ�ೊಲಗಬ�ೇಕಿದೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರಾದ ಹೆಚ್.ಎ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ,
ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ದಿಡಗೂರು ರುದ್ರೇಶ, ನ್ಯಾಮತಿ ಸುನೀಲ್,
ಜಗದೀಶ್, ಹಾಲಿವಾಣ ವೆಂಕಟ�ೇಶ, ನಾಗರಾಜ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ
ರಂಜಿತಾ ಚನ್ನಪ್ಪ, ಬಾಬಣ್ಣ, ರಾಜ�ೇಂದ್ರ, ಸುರ�ೇಶ್, ಮಂಜು, ಇಂಚರ,
ಗುಂಡಾ ಚಂದ್ರು ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.

ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನ�ೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ

ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿಂತನೆ, ಸಂವಾದ

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕರುಣಾ ಜೀವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
ಡಾ. ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ಬಸವಣ್ಣನ ನಡೆ ನುಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತು
ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ
ಬಸವರಾಜ್, ಕೆ.ಆರ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಮಹಾಂತ�ೇಶ್ ಅಗಡಿ, ಲಾಯರ್
ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಮಲ್ಲಾಬಾದಿ ಬಸವರಾಜ್, ಶಿವನಕೆರೆ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು.

ನಿಟುವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 16- ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನ�ೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ
ಎಂದು ಎ.ಕೆ ಫೌಂಡ�ೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ.
ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ನಿಟುವಳ್ಳಿ
ಸರ್ಕಾರಿ
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
(ಆರ್ಎಂಎಸ್ಎ) ಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋ
ಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ

ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ�ೊತೆಗೆ ನ�ೈತಿಕ
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು
ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದ�ೇಶದ ಆದರ್ಶ
ನಾಗರೀಕ
ರನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವುದು
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆಹರೂರವರ

ಆಶಯ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶ�ೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದ
ಡಿವ�ೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು
ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಯಾಗಿಟ್ಟು ಕ�ೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡರೆ
ಮುಂದೆ ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಾಗಿ
ಬೆಳೆಯ ಬಹುದು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೆಹರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ
ಸ�ೇವಾದಳ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ಸಾಧನೆ,
ಸ�ೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭೂಷಣ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜ�ೇತ ಕೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ,
ಕೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎನ್. ರಮೇಶ್, ನಗರ
ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಗಣ�ೇಶ್,
ಸ�ೇವಾದಳ ಸಂಘಟಕರಾದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ,
ಭುವನ�ೇಶ್ವರಿ ಬಿಆರ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶಾಲಾ ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೆ.ಟಿ. ಜಯಪ್ಪ ಸ�ೇವಾದಳ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸಿ,
ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ
ವತಿಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿ. ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರತ್ನ
ಮತ್ತು ಕೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ�ೇವಾ ಸಿರಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ
ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಮಲಮ್ಮ ವಂದಿಸಿದರು.

ಬ�ೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ, ಮನೆಗಳ್ಳತನ ತಡೆಗೆ ನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಕದಾಸರು
ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಕ�ೋ�ರಿ ಎಸ್ಪಿಗೆ ಮನವಿ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.16- ನಗರದ ಬೂದಾಳ್ ರಸ್ತೆ,
ಹ�ೊಸ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಂಕೆ
ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ�ೈಕ್
ಕಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ತಡೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ
ಒದಗಿಸಿಕ�ೊಡುವಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಸ�ೇವಾ ಸಂಘದ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂಡಾ
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್
ಮತ್ತು ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ
ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್ ಅವರಿಗೆ
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಬ�ೈಕುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ
ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ದ
ಚಿ ,ೆ ಜ�ೊತೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ
ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪುಂಡರಿಂದ
ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಮಾಮೂಲಿ ಯಾಗಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ�ೋ�ಬಸ್ತ್ ನೀಡಿ,
ಅನಧಿಕೃತ ಸಾರಾಯಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್
ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬೂದಾಳ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ತೆರಯ
ೆ ುವಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳು
ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ
ಮನ�ೋ�ಹರ್, ಬಸಣ್ಣ, ಮಣಿಕಂಠ, ಗ�ೋ�ಪಿ, ರಾಜಣ್ಣ,
ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ, ಜಗದೀಶ್, ಅವಿನಾಶ್, ಅಣ್ಣಯ್ಯ
ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ತಿಪ್ಪೇಶ್,
ನಾಗರಾಜ್, ಬಸವರಾಜ್, ಮೋಹನ್, ಪರಶುರಾಮ್,
ಚಿದಾನಂದ, ವಿಶ್ವನಾಥ, ಅರುಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಎಸ್ಸೆಸ್ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಮಧುಮೇಹ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 16- ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ
ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್
ಕಾಲ�ೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ
ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್,
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪ,
ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಜಿ.

ಯಶವಂತ್, ಎಂಡ�ೋ�ಕ್ರೈನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.
ಪ್ರಮೋದ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ಶಾಂತಲಾ
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ
ಜಾಗೃತಿ, ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಸ�ೇವ
ನೆಯ ಪಾತ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ದ�ೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ
ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿಕ�ೊಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರ
ಮದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಿಡ್ನಿ
ಸಂಬಂಧಿತ ಉಚಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- ಹದಿನ�ೈದನೆಯ
ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕನಕದಾಸರು
ಜಾತ್ಯತೀತ
ಮನ�ೋ�ಭಾವದ
ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪುರಂದರದಾಸರ
ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ಇವರು ನಾಡು ಕಂಡ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ
ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾ.ಬ.ನಾಗರಾಜ್ ಕುಂದೂರು
ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂ
ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
ಕನಕದಾಸರು ಬೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚಮ್ಮ
ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹಾವ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ
ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಕ�ೊಪ್ಪರಿಗೆ ಬಂಗಾರ (ಕನಕ) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕನಕವನ್ನು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಿದನು, ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು

ಕನಕದಾಸರಾದರು.
ಕನಕದಾಸರು
ಮತ್ತು
ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಶ್ವಿನಿ
ದ�ೇವತೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನಕದಾಸರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ
ಯಾವ ಕುಲ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕುಲ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಕುಲದ ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಸರ
ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ
ಯತೀಶ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಶಿಕ್ಷಕ
ವೃಂದದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ
ಲತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಮೇಳ ತುಳಜಾಭವಾನಿ
ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.16- ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ 2 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ
ಸಂದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಾಡಿದ್ದು
ದಿನಾಂಕ 18ರ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ
ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ�ೊಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ
ಸಂಯೋಜನಾ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳಿಂದ ತ�ೇರ್ಗಡೆ ಹ�ೊಂದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ
ಮೇಳದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಎಂಬಿಎ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ. ಜೆ.ಕೆ. ರಾಜು ಕ�ೋ�ರಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಯಕ�ೊಂಡ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗ
 ೆ ಡಿಬಿ ಅರ್ಜಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ . 16- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸತತ 40 ವರ್ಷಗಳ
ಸುದೀರ್ಘ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾಯಕ�ೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಡಿ.
ಬಸವರಾಜ್ ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಸಗ�ೋ�ಡು
ಜಯಸಿಂಹ, ಎಂ. ವಿ . ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ರಾಜು ಗ�ೊಂಗಡಿ, ದಾದಾಪೀರ್,
ಆರ್. ನಟ�ೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ, ಎಸ್.ಎಂ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್,
ಬಾಡಾದ ರವಿ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ ಖಲೀಲ್ ಸಾಬ್, ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ,
ದ�ೊಡ್ಡಘಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಡಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕರು
ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡದ ರವಿ, ದ�ೊಡ್ಡಘಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್,
ಎಸ್. ಎಂ . ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.
ಉದಯಕುಮಾರ್, ಡಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಖ�ೋ�-ಖ�ೋ� ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ 24
ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಖ�ೋ�-ಖ�ೋ�
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೆ
ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮಹಮ್ಮದ್ ತಾಸೀನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲವಂತದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ : ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 16 – ಬಲವಂತದ
ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂರತ್ (ಪೂರ್ವ) ಕ್ಷೇತ್ರದ
ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್
ಪಡೆದಿರುವು ದಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ
ಮಾಡಿರುವ ಆರ�ೋ�ಪದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ
ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ
ಆಯೋಗವು ಗುಜ ರಾತ್ ಮುಖ್ಯ
ಚುನಾವಣಾಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೀಶ್
ಸಿಸ�ೋ�ಡಿಯ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ
ಎ.ಎ.ಪಿ. ನಿಯೋಗವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋ
ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿ ದೂರು
ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಕಂಚನ್ ಜರಿವಾಲ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ
ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯು ವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸ
ಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ವರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಡೆ ಹಿಡಿ ಯಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು.
ಜರಿವಾಲ ಈಗಲೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ
ಜೀವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೂ ಸಿಸ�ೋ�ಡಿಯ
ಹ�ೇಳಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೂರತ್ ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರಂಜನ್ ಜಮೆರ ಅವರು
ಆರ�ೋ�ಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ
ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ಬಗೆಹರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ
ಜರಿವಾಲ, ಯಾವುದ�ೇ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದ�ೇ
ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆಮ್
ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಗುಜರಾತ್ ವಿರ�ೋ�ಧಿ
ಹಾಗೂ ದ�ೇಶ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಎಂದು
ಹೀಗಳೆದಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪಿ ಮೇಲೆ 420 ಕ�ೇಸ್ದಾಖಲು

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- ಗ�ೋ�ವಾ ಕ್ಯಾಸಿನ�ೋ�
ದಲ್ಲಿ ದಂಧೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಆರ�ೋ�
ಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್
ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪಿ
ಮೇಲೆ 420 ಕ�ೇಸ್ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ. ಸಿ . ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ�ೇಸ್
ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪಪ್ಪಿ ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಗ�ೋ�ವಾ ಕ್ಯಾಸಿನ�ೋ�ದಲ್ಲಿ ದಂಧೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಆರ�ೋ�ಪವಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಿರಣ್, ಚ�ೇತನ್,
ಸೂರಜ್ ಕುಟ್ಟಿ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವೀರ�ೇಂದ್ರ @
ಪಪ್ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆಗೆ ದೂಡು
ನೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್
ಪಂದ್ಯದ ವ�ೇಳೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮೊಬ�ೈಲ್
ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಕಿರಣ್, ಚ�ೇತನ್ಬಂಧಿಸಿ 7
ಲಕ್ಷ ವಶಕ್ಕೆ ಪ ಡೆದಿ ದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು
ಸೂರಜ್ ಕುಟ್ಟಿ, ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ
ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ಧಾರೆ. ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ದೂರು
ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕೆ.ಸಿ.ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್
ಸೀಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ�ೇರಿ
ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೀಜ್

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಾರಿನ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆ ದ
ವೀರ�ೇಂದ್ರ ವಿರು ದ್ಧ ಲುಕ್ಔ ಟ್ ನ�ೋ�ಟಿಸ್
ಜಾರಿ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದ�ೇ ಏರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಗೆ
ಬಂದರೂ ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸ ಲು ಸೂ ಚನೆ
ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲ�ೇ
ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರ ಣೆ ಮಾ ಡ ಲಾಗಿದ್ದು,
ವೀರ�ೇಂ ದ್ರ ಅಲಿ ಯಾ ಸ್ ಪಪ್ಪಿ ಬ�ೇಲ್ಗಾಗಿ
ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ದಾವ ಣ ಗೆರೆ ಬಡಾವಣೆ
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದ�ೇವಸ್ಥಾನ: ಕಾರ್ತಿಕ

ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.16- ಇಲ್ಲಿನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನದ ಬಳಿಯ,
ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ 3ನ�ೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
11ನ�ೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ
ತುಳಜಾಭವಾನಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಇದ�ೇ
ದಿನಾಂಕ
22ರ
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ
ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹರಿಹರ, ನ. 16 ನಗರದ
ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ.
ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್
ಕಾಲ�ೇಜು
ಆವರಣದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಟ್ಯ
ಸಂಘ
ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು
ಅವರಿಂದ `ಭಂಡ ಬಡ್ಡಿ ಮಗಾ'
ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ
ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ
18
ರ
ಶುಕ್ರವಾರ
ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ�ೇಜು ಆವರಣದ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 6-30 ಕ್ಕೆ
ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದರವನ್ನು
ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ಪಿ.
ಹರೀಶ್, ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು
ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ�ೇಜರ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಮಹಾಂತ�ೇಶ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಸಾಲಕಟ್ಟೆ ದ�ೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನೆರವು

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.16- ಸಾಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಗ�ೋ�ಪುರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ
ಸಮುದಾಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವೀರ�ೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ
ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಡಿಡಿಯನ್ನು ಸ�ೋ�ಮವಾರ
ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್ ದ�ೇವಾಡಿಗ ಅವರು ದ�ೇವಸ್ಥಾನ
ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ.ರಾಜಶ�ೇಖರಪ್ಪ,
ಗ್ರಾಮದ ನಿಜಗುಣ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಎಸ್.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್,
ಪ್ರಭುದ�ೇವಪ್ಪಗೌಡ್ರು, ಕೆ.ಬ�ೇವಿನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಮೇಲ್ವೆಚಾರಕ ರವೀಂದ್ರ,
ಸ�ೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಈ ವ�ೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ
ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ. 16- ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾವತಾರಿ ಶಿವಚಿದಂ
ಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವತಾರ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 43 ನ�ೇ
ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಪಟ್ಟಣದ ಚಿದಂಬರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ
ನೆರವ�ೇರಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಕಡಾರತಿ, ರುದ್ರಾಭಿಷ�ೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷ�ೇಕ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ರಥ�ೋ�ತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಕಮಲಶಿಲೆ ಗ್ರಾಮದ
ಚಂಡಿವಾದ್ಯವು ಅತಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಕಲರ್ಸ ಕನ್ನಡದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಚಿನ್ಮಯಿ ಜ�ೋ�ಷಿ ಇವರಿಂದ
ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವ�ೇರಿತು. ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾದ
ರವಿಕುಮಾರ್, ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್, ರಾಜಾರಾಮ್, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಜ�ೈ ಭಜರಂಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದಿಂದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- ಜ�ೈ ಭಜರಂಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ
ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ
ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾನಗರದ 1ನ�ೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್
ಹತ್ತಿರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ
ಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯನ್ನು ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಟಿ. ಮಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕ�ೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ
 ಿಂದ
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು
ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಭ�ೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಸಂಸದ
ಜಿ.ಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ
ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ
ಬಿಜೆಪಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಪಕ್ಷ
ನಾಯಕ ಗಡಿ ಗುಡಾಳ್
ಮಂಜುನಾಥ್ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ
ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ
ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬೃಹತ್
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನಾಡಿದ್ದು ಶನಿವಾರ
ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಶ�ೇಖರಪ್ಪ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದಿನ�ೇಶ್.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ. ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಕ,
ಎಸ್ಪಿ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್, ಬಿಜೆಪಿ ರ�ೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವೆಲಪರ್ ಶಾಮ
ನೂರಿನ ಹಾಲುವರ್ತಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ
ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜು, ಬಸವರಾಜ್,
ನಾಗರಾಜ್, ಗಣ�ೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ
ಕರಾಮುವಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಎಎಸ್ ಮತ್ತು
ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ 50 ದಿನಗಳ ತರಬ�ೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಇದ�ೇ
ದಿನಾಂಕ 19 ರ�ೊಳಗೆ ದೂರವಾಣಿ 0821-2515944ರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
ಎಂದು ಕರಾಮುವಿ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ. ಎ. ಖಾದರ್ಪಾಷ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಾದ ಟಿ.ಎಂ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಂ.ಸದಾನಂದ
ಇವರುಗಳ ತಂದೆ ಲ�ೇ|| ಟಿ.ಎಂ. ಮಹ�ೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜ�ೇಶ್ವರಿ ಪಂಡಿತ್
ಕ�ೋ�ಂ. ಲ�ೇ|| ಟಿ.ಎಂ. ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ.ಎಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಕ�ೋ�ಂ ಲ�ೇ. ಟಿ.ಎಂ. ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ ವಾಸ : ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ, ಹಳ�ೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ಎದುರು, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002. ಮೊ. : 9449250881
ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ:ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ.ಮಹ�ೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇವರ ಮಕ್ಕಳು
ಅಂದರೆ ಟಿ.ಎಂ.ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ, ಟಿ.ಎಂ.ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ, ಟಿ.ಎಂ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ
ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಂ.ಸದಾನಂದ ಇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು
ದಿನಾಂಕ 20.06.1979ರಂದು ಎಸ್.ಆರ್.ನಂ.2678/1979-80
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಪಾಲು ವಿಭಾಗ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದು,
ಸದರಿ ಅಸಲು ವಿಭಾಗ ಪತ್ರವು ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಕಳೆದುಹ�ೋ�ಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಪಾಲು ವಿಭಾಗ ಪತ್ರವು ಯಾರಿಗಾದರೂ
ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸದರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು
ತಲುಪಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
R.T. Vinaya Kumar, Advocate,
# 82/18, 1st Floor, Next to Indian Bank,
P.B. Road, DAVANGERE. Mobile: 9844597838
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ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ವಿರ�ೋ�ಧ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದಿರಲಿ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ. 16- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವಾಗಲು
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಲ�ೋ�ಕ�ೋ�ಪಯೋಗಿ
ಇಲಾಖೆ
ಸಹಾಯಕ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಹಲುವಾಗಲು
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 350 ಮೀಟರ್ , ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
350 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ
ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವು ಗ�ೊಳಿಸಿಕ�ೊಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ
ವಿಚಲಿತರಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗಾಗಲ�ೇ 2007 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ
ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗ ನಾವು ಮನೆಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು
ಜಾಗ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುನ: ಅಗಲೀಕರಣ ಎಂದರೆ
ಮನೆಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಕ್ಸ್
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂದು ಅಳಲು ತ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಂಡರು.
ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬಲ ಹಾಗೂ ಎಡ
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಾ 350 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ
ಮಾಡಿದರೆ 400-500 ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೀದಿಗೆ
ಬರುತ್ತಾರೆ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮ್ಮ ಯಾವುದ�ೇ
ತಕರಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಬ�ೇಡ.
ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಬ�ೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪಿಡಿಓ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ

ಹಲುವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು
ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಬಡ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬ�ೈಪಾಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ
ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಉಗ್ರ
ಹ�ೋ�ರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
- ಅಣ್ಣೆಪ್ಪರ ನಾಗರಾಜ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ತಾವು ಕ�ೊಟ್ಟ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ.
2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ
ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಗಲೀಕರಣ
ಬ�ೇಡ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ,
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರತಿ
ಕಳಿಸಿಕ�ೊಡುತ್ತೇವೆ.
- ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾ.ಪಂ.
ರಾದ ದನಕಾವರ ಸ�ೋ�ಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಗಣ�ೇಶ್,
ಮುಖಂಡರಾದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಶಿವಕುಮಾರ, ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ,
ಬಿ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಕ�ೇಶವಗೌಡ, ಟಿ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಎ.
ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಬ್ರೆಡ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಜಗದೀಶಪ್ಪ,
ಗಜ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ನ�ೇಕಾರ ಮಾರುತಿ, ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಅಧಿಕಾರ
ಮಂಜಪ್ಪ, ದ್ಯಾಮಳ್ಳಿ ಶ�ೇಖಪ್ಪ, ಪೂಜಾರ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ,
ದಾದಾಪುರ ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 16- ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ, ಮಕ್ಕಳ
ದಿನಾಚರಣೆ ಕ�ೇವಲ ವ�ೇದಿಕೆಯ ವ�ೈಭವೀಕರಣಕ್ಕೆ, ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ
ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಂತರಾಳದಿಂದ
ಅರ್ಥೈಸಿಕ�ೊಂಡು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವಳಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ
ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಗೌರವ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿರಿಗೆರೆಯ
ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಹೆಚ್.ವಿ. ವಾಮದ�ೇವಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ�ೇಸರ ಮತ್ತು ಕಲಾಕುಂಚ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.
ಬಡಾವಣೆ ಶಾಖೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಲಯನ್ಸ್
ಭವನದಲ್ಲಿ 67ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾ
ಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
`ದಾವಣಗೆರೆ ಕನ್ನಡ-ಕುವರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು
ಜ�್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗ�ೊಳಿಸುವ
ಮುಕ್ತವಾದ ವ�ೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಡಾ. ಹೆಚ್.ವಿ.ವಾಮದ�ೇವಪ್ಪ ಕಳಕಳಿ
ಸಮಾರಂಭ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ�ೇಸರ
ಮತ್ತು ಕಲಾಕುಂಚ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ ರವೀಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ, ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರಕ
ಎಂದರು.

ಶಂಕರನಾಗ್ಗೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ
ನಗರದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ವಿಶ�ೇಷ ನುಡಿ ನಮನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಸ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 16 - ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ 'ನಮನ
ಅಕಾಡೆಮಿ' ಯು `ಕನಕ ನಮನ' ಎಂಬ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನದ ಕೆಲವು
ಸನ್ನಿವ�ೇಶಗಳನ್ನು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗುರುಗಳಾದ 'ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ
ಮಾಧವಿ ಡಿ ಕೆ' ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯರೂಪಕದ ನಿರ್ದೇಶನ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ನಡೆಯಿತು.

ಹರಿಹರ, ನ. 16 -ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ‘ಸಹಕಾರ ರತ್ನ’
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಹರದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟಿವ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ
ಹಾಗೂ ಜನತಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ 35 ವರ್ಷಗಳ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 19 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಗ�ೇರಿ ಉಪನಗರದ
ಗಣ�ೇಶ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಹಾಲಿ ಹರಿಹರದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಕ�ೋ�- ಆಪರ�ೇಟಿವ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ ಹಾಗೂ ಜನತಾ
ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ 2009ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಉದ�್ಯೋಗ ರತ್ನ ಹಾಗೂ ಇಂಡ�ೋ�-ನ�ೇಪಾಳ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಶ�ೋ�
ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರ

ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಸ�ೇವೆ

ಜಗಳೂರು, ನ.16- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ
ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಗ�ೋ�ಡೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ
ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ
ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಗೆ
ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಅವರ�ೊಬ್ಬರ�ೇ ನಾಮಪತ್ರ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಮಿಥುನ್ ಕಿಮಾವತ್ ಘ�ೋ�ಷಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲ�ೇಜು ರಸ್ತೆ, ಹಳ�ೇ ಆರ್ಟಿಓ
ಕಛ�ೇರಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಬರಿ ಮಲ�ೈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು 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.

ಬಾಲಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 17
ರಿಂದ 20 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉತ್ತರಖಾಂಡ
ರಾಜ್ಯದ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 48ನ�ೇ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ
ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಶಿಪ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತ�ೋ�ಳಹುಣಸೆಯ ಎನ್. ಜಿತ�ೇಂದ್ರ
ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ.ಇಡಿ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ದಾಖಲಾತಿ ಆರಂಭ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- 2022-23ನ�ೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಇಡಿ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ಗೆ
ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ
ಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವಂಬರ್ 30 ಕ�ೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿ
ರುತ್ತದ.ೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು http://schooledu cation.kar.nic.in ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿ
ಗಾಗಿ ದೂ.: 8884881816, 9844401092, 08192-231156
ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದೆಂದು ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ
ವತಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಜ�ೈನ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬೌದ್ದ, ಸಿಖ್, ಪಾರ್ಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಕ�ೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ�ೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ http://sevasindhu.
karnataka.in ನ�ೋ�ಡಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೂ.ಸಂ: 8277799990 ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಾಹಿತಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ದೂ.ಸಂ:
08392-250066/250022ನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದೆಂದು
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.16ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ
ಹಾಗೂ
ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ್
(ಭ�ೈರತಿ) ಅವರು ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 19
ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹ�ೊರಟು
11 ಗಂಟೆಗೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವರು.
ನಂತರ ಸಂತ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಜನಸ್ಪಂದನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2
ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವರೆಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇಂದು 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 ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಆರತಿ ನಂತರ
ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗಣ್ಯರಾದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.
ಎಸ್. ಗಣ�ೇಶ್, ಅಥಣಿ ವೀರಣ್ಣ, ಡಾ. ಜಾಧವ್, ಎಂ. ಶಿವಪ್ಪ, ಎಸ್.ಜಿ. ಅಭಿಜಿತ್,
ಆರ್.ಡಿ. ಪರಶುರಾಮ, ಕೆ.ಎನ್. ನಟರಾಜ್, ಹೆಚ್.ಎ. ಗಿರೀಶ್, ಜಿತ�ೇಂದ್ರ
ಕುಮಾರ್ ಬ�ೇತೂರು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪಗೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ

ನಮನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ `ಕನಕ ನಮನ' ನೃತ್ಯರೂಪಕ

ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ
ಗಣ�ೇಶ್ ಶೆಣ�ೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಲಾಕುಂಚ
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ�್ಯೋತಿ ಗಣ�ೇಶ್
ಶೆಣ�ೈ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಮಂಜುನಾಥ್,
ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್.ಆರ್.ನಾಗಭೂಷಣ್, ಶ್ರೀ
ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ�ೋ�.ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಲಯನ್ಸ್
ನ�ೇಸರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರ�ೇಣುಕಾ
ಉದಯಕುಮಾರ್ ವಂದಿಸಿದರು.

ಹಾವ�ೇರಿ, ನ.16- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಸ�ೋ�ಮನಕಟ್ಟಿಯ `ಸಾಮ' ಖ್ಯಾತಿ ಯ
ಕವಿ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ತಮ್ಮ
ವಿಶ�ೇಷ ಪದಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ
ನಟ
ಶಂಕರನಾಗ್ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನುಡಿ ನಮನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಂಕರನಾಗ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ
ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು
ಹಾರದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿವೆ.
ಇದ�ೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗು ಅಪರೂಪದ
ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು
ಅಕ್ಷರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಹಿತಿ ಅಮೋಘಂ
ಚ�ೈತ್ರ
ಕಾರಂಜಿ
ಅವರಿಂದ
ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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

ರತ್ನಾಕರಗೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.16- ಧಾರವಾಡ ಹಾಲು
ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿಂದು
ನಡೆದ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಗಂಗಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತ್ನಾಕರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರಿಗೆ `ಸಹಕಾರ ರತ್ನ'
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್, ಶಾಸಕ ಅಮೃತ ದ�ೇಸಾಯಿ, ಜಿಪಂ
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಬಣ್ಣನವರ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ 2500 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.16- ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 224
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಯಸಿ
2500 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ
ಹ�ೋ�ಗಿವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು, ಇಂದು ನಗರದ ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಕಚ�ೇರಿ
ಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2500

ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ�ೈಕಿ 1 ಸಾವಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ,
ಪಂಗಡಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳಿವೆ. ಮಾಯಕ�ೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ
ವೊಂದರಿಂದಲ�ೇ 15 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಂದಾಯವಾಗಿವೆ.
ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿ
ರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಂದಾಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ನನ್ನದು ಒಂದ�ೇ
ಅರ್ಜಿ ಹ�ೋ�ಗಿದೆ. ಉತ್ತರದಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ

ಹಾಕಬಹುದು, ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಡ್ನಾಳ್
ರಾಜಣ್ಣ ಸ್ಫರ್ಧೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ
ಸಹ�ೋ�ದರರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಅಥಣಿ ವೀರಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಖರ್ಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾ
ವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ
ಲಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಉಮೇಶ್ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ಬಿನ್ ಲ�ೇಟ್ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ನಾಗಪ್ಪ, ವಾಸ : # 01,
ಬ್ಲಾಕ್ `ಬಿ' ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ.
ಮೊಬ�ೈಲ್ಸಂಖ್ಯೆ : 84949 42039 ಆದ ನಾನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲ್
ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ,
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡು ಇನ್ನಿತರೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳ
ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದ ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ
ವಿಲ್ ಯಾನೆ ಮರಣಶಾಸನ ದಿನಾಂಕ 22-04-2015 ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಮಾನ್ಯ 2ನ�ೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ
25-11-2019ರಂದು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೋಬ�ೇಟ್ಆದ�ೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ
ಆದ�ೇಶದ ಅನ್ವಯ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ
ಬ�ೇರೆಯವರ�ೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ
ವ್ಯವಹಾರ, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ ಮತ್ತು
ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ
ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಷೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ವತ್ತು
ಹರಿಹರ ನಗರದ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ರ�ೋ�ಡ್
ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನಂ. 91-91-91 ಮತ್ತು 92-92-92 ನೆಲಮಹಡಿ, ಒಂದನ�ೇ
ಮಹಡಿ ಮತ್ತು 2ನ�ೇ ಮಹಡಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ :
ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ
ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ : ಕೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಸ�ೊತ್ತು
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ : ಶ್ರೀ ಉಮಾಪತಿಯವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹುದುವಿನ
ಗ�ೋ�ಡೆ
ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ : ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ
ಇರುವ ಹುದುವಿನ ಗ�ೋ�ಡೆ
ಸ್ಥಳ : ಹರಿಹರ
(ಉಮೇಶ್ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ)
ದಿನಾಂಕ : 16-11-2022
ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
H.M. SHADAKSHARAIAH, B.Com., LL.B.,

Advocate, Roll No. KAR-828/94
# 17, 'SNEHA' 1st Cross, Bathi Shivanagappa Compound,
P.B. Road, HARIHARA-577601.
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