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ಮದುವೆ ಜವಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ

ಬಿ.ಎಸ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ & ಸನ್ಸ್
ದಾವಣಗೆರೆ & ಬೆಳಗಾವಿ

ಚುನಾವಣೆ ವ�ೇಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು
ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ: ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 17 - ಮುಂಬರುವ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವ�ೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ
ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು
ಲ�ೋ�ಕ�ೋ�ಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಸಿ.
ಪಾಟೀಲ್ ಇಂದಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ಬಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೆರಯಿಂ
ೆ ದ
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, 10500 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ವೆಚದ
್ಚ ಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ
ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ
ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ
3500
ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು
ವಿಶ�ೇಷ ಅನುದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ,
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ 4750
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಣವನ್ನು ಲ�ೋ�ಕ�ೋ�ಪಯೋಗಿ
ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದಲ�ೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ರಸ್ತೆ
ಅಭಿವೃದ್ಪ
ಧಿ ಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ
2275 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು

ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ
ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ
3500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ವಿಶ�ೇಷ ಅನುದಾನ
ಅಭಿವೃದ್ಪ
ಧಿ ಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಂದು
ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಳೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಸ್ತೆಗಳು
ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ
ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗ�ೇರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ
ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮುನ್ನೂರ�ೈವತ್ತುಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವೆಚದ
್ಚ ಲ್ಲಿ ನೂರು ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ನಿಲಯ ಮತ್ತು ನೂರು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸ
ಲಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಂಧ್ರದ
ಶ್ರೀಶ�ೈಲಂಗೆ ತೆರಳುವ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರ�ೇಷನ್
ಜಾಗೃತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಳ್ಳತನ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ�ೋ�ಪ, ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 17 - ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ತರಲು ಮತದಾರರನ್ನೇ ಆಪರ�ೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ
ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದೆ.
ಆಪರ�ೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ, ಇದೀಗ
ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಮತದಾರರನ್ನೇ
ಆಪರ�ೇಷನ್
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಿ,
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹ�ೊರಟಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ
ಮತದಾರರ ಡಾಟಾ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಳಿ
ದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾ
ಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಯ
ಥೆ ನ್ನೇ ಹ�ೈಜಾಕ್
ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ಹ�ೊಣೆ ಹ�ೊತ್ತ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಣದೀಪ್ಸಿಂಗ್
ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಪ್ರದ�ೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್,
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮಾಜಿ
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತುರ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ
ಕರೆದು ಈ ಆರ�ೋ�ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
`ಆಪರ�ೇಷನ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' ಹಗರಣದಲ್ಲಿ
ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು
ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂದವರು (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಳ್ಳತನ
ಆರ�ೋ�ಪದ ತನಿಖೆಗೆ ಕ್ರಮ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 17 - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ
ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತದಾರರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ�ೋ�ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ
ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಚುನಾವಣಾ
ಆಯೋಗ
ಸ್ವೀಪ್ - ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಗಥೆ ಳಿಗೆ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಅವರು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎನ್.ಜಿ.ಓ.ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದ�ೇನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೀಡಿರುವುದಲ್ಲ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ
ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ನೀಡಿರುವ ಆದ�ೇಶದಿಂದ ಮೊದಲುಗ�ೊಂಡು (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮತದಾರರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡಿಲ್ಲ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 17 - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮತ ಪಟ್ಟಿ
ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಕ್ರಮ ಆರ�ೋ�ಪ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿರುವ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಸ್ಗಥೆ ೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ರಿಕಾ ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮನ�ೋ�ಜ್
ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ, ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ�ೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿಲುಮೆರವರಿಗೆ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ
ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನೀಡಿದ್ದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು
ದೂರು ಬಂದ ಕೂಡಲ�ೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ದುರುಪಯೋಗ
ಸಂಬಂಧ ಮಹದ�ೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ
ನ�ೋ�ಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ವ�ೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಯುಬಿಡಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಟಿಯು ಅಸಡ್ಡೆ `ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ' ಎಂದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಪಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣದ ಚರ್ಚೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.17- ನಗರದ
ಯುಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಟಿಯು
ಅಸಡ್ಡೆ ತ�ೋ�ರುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲದ�ೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಅವ�ೈಜಾನಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ
ಖಂಡಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಪರಿಷತ್ (ಎಬಿವಿಪಿ) ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ನಗರದಲ್ಲಿ
ಇಂದು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಯುಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲ�ೇಜು ಬಳಿಯಿಂದ ಡಾ. ಎಂ.ಸಿ.
ಮೋದಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಯುಬಿಡಿಟಿ
ಕಾಲ�ೇಜು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಡ್ಡೆ ತ�ೋ�ರು
ತ್ತಿರುವ ವಿಟಿಯು ವಿರುದ್ಧ ಆಕ�್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಟಿಯು ಅವ�ೈ
ಜಾನಿಕವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲ�ೇಜು
ಆಡಳಿತ ಮಂಡ ಳಿಯು 2 ಮತ್ತು 3ನ�ೇ
ವರ್ಷ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ)ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ
ಳಿಗೆ ಮತ್ತು 3, 4ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ
ಹ�ೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹ�ೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಅನ�ೇಕ ತಾರತಮ್ಯ ಗಳಿದ್ದು, ಇದ�ೊಂದು
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲ�ೇಜು ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಡ,
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಶ್ರಮಿಕರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು,
ಗ್ರಾಮೀಣ ರ�ೈತರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತ ಹಿಂಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯುಬಿ
ಡಿಟಿ ಕಾಲ�ೇಜು, ವಿಟಿಯು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಬಿವಿಪಿ
ಮುಖಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಕ�ೊಳ್ಳೇರ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, (4ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಎಬಿವಿಪಿ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.17- ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕು
ಕಟ್ಟುವುದಾದರೂ ಹ�ೇಗೆ? ಪಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣ
ರಾಜ್ಯವ�ೇ
ತಲೆ
ತಗ್ಗಿಸುವಂತಿದೆ,
ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ
ಕ�ೊಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಹಣವಿದ್ದವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಲಜ್ಜೆ ಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮದು !
ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ
ವಿರ�ೋ�ಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಛಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಬಗೆ ಇದು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವೂ
ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿತು.
ಹೌದು, ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ
ಸಂಸತ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಆರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸತ್ ಅಧಿವ�ೇಶನ ಅಣಕು
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂಸತ್
ಅಧಿವ�ೇಶನದ ಅಣಕು ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಸಭಾಪತಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸದಸ್ಯ
ರೆಲರ್ಲ ೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಜಗಳೂರು, ನ. 17- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರು ಮತ್ತು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಜೆ.ಎಸ್.
ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ "ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ" ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಅವಿಭಜಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎರಡನ�ೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ�ೇವೆ
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ
30 ವರ್ಷಗಳ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ "ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ"
ನೀಡಿದೆ. ಇದ�ೇ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮುರುಘಾ ಪ್ರಕರಣ : ಮಕ್ಕಳ
ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು

ಕಾರ್ತಿಕ...

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂಸಿಸಿ `ಎ' ಬ್ಲಾಕ್ 8ನ�ೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೈಸೂರು, ನ. 17 – ಶಿವಮೂರ್ತಿ
ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ಲ�ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ
ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆದ�ೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಡನಾಡಿ ಸ�ೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಸತತ ಲ�ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಸಂತ್ರಸ್ತ
ಬಾಲಕಿಯು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಗುರುತರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ವಂದ�ೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಧಿವ�ೇಶನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನ
ರಾದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾ ಯಿತು.
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆ ನಂತರ ವಿರ�ೋ�ಧ
ಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ
ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡರು. (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಶನಿವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 17 - ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ
ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಇ.ಎ. ಬರುವ
ಶನಿವಾರದಂದು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ
ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ
ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಠ�ೇವಣಿ,
ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು, ಚೆಕ್ ತೀರುವಳಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ�ೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಪರಿಣಾಮವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿ
ರುವ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಬಹುದು ಎಂದು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ�ೋ�ಡ ಹಾಗೂ
ಪಂಜಾಬ್ - ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈಗಾ
ಗಲ�ೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕು
ಗಳು ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹ�ೊರಗುತ್ತಿಗೆ
ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರ
(2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಶ್ರೀ ಜ�ೈಹಿಂದ್ಕೆರೆಗರಡಿ ಮನೆ
(ಶ್ರೀ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ವೃತ್ತ, ದಾವಣಗೆರೆ)

ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೂ,
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರೂ,
ರಿಯಲ್ಎಸ್ಟೇಟ್ಏಜೆಂಟರೂ ಆದ

ಶ್ರೀ ಬಡಗಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
(ಪ�ೈಲ್ವಾನ್ಬಸಣ್ಣ)

ಅವರು ದಿನಾಂಕ 17-11-2022ರ ಗುರುವಾರ
ಸಂಜೆ 5.30 ಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು,
ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಹಾಗೂ
ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು
ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ
ಕೆರೆಗರಡಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ�ೈಲ್ವಾನರುಗಳು

ಶ್ರೀ ಜ�ೈಹಿಂದ್ಕೆರೆಗರಡಿ ಸ�ೇವಾ ಸಂಘ ಕಮಿಟಿ

ಶ್ರೀ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ವೃತ್ತ (ಹ�ೊಂಡದ ಸರ್ಕಲ್), ದಾವಣಗೆರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಆನಪ್ಳಕೆರೆ ವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಬಡಗಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ (ಪ�ೈಲ್ವಾನ್ ಬಸಣ್ಣ) ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು
75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ
ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಪ�ೈಲ್ವಾನ್ಬಸಣ್ಣ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ದಿನಾಂಕ 18-11-2022ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
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ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 18, 2022

ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರವಂತರನ್ನಾಗಿಸುವುದು

ಜಗಳೂರು, ನ. 17- ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ
ಮೌಢ್ಯತೆಯನ್ನು ತ�ೊಲಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು
ವಿಚಾರವಂತರನ್ನಾಗಿಸುವುದ�ೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿ
ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ನೂತನ ಬಯಲು
ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ
ಶಿವಸಂಚಾರ ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ ಮುಂತಾದ
ಕಲೆಗಳು ಬದುಕಿಗೆ ಭರವಸೆ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ನಾಟಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪೋಷಕರು
ಬೆಳೆಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕ�ೇಳಿದಾಗ
ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಹಣ ನೀಡಿದರೂ

ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುನೀತ

ಜಗಳೂರು : ಶಿವ ಸಂಚಾರ
ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವದಲ್ಲಿ
ಸಾಣ�ೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶ್ರೀ
ಅವಕಾಶ ಕ�ೊಡದಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ
ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ�ೋ� ತ್ಸವವನ್ನು
ನಡೆಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು
ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎದು ರಾಗುತ್ತಿರುವ
ಅಡಚಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಗೀತ,
ಕ್ರೀಡೆ, ನಾಟಕಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಉತ್ಸಾಹ
ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇದ�ೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ

ಇಂದು `ಮಠ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 17- ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಆಧಾರಿತ `ಮಠ' ಚಿತ್ರ
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 18 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು
ನಾಯಕ ನಟ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ�ೈಜ
ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ರವೀಂದ್ರ ವಂಶಿ ಅವರು
ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ, ಆಶಿತ್
ಮಲ್ಲನಗೌಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾದ ಸಾಧು
ಕ�ೋ�ಕಿಲಾ, ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್, ತಬಲಾ ನಾಣಿ, ರಮೇಶ್ ಭಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್
ಜನಾರ್ಧನ್, ರಾಜು ತಾಳಿಕ�ೋ�ಟಿ, ಶರತ್ ಲ�ೋ�ಹಿತಾಶ್ವ, ಬಿರಾದಾರ್
ಅವರನ್ನೊಳಗ�ೊಂಡ ದ�ೊಡ್ಡ ತಾರಾ ಬಳಗವ�ೇ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಮೇಶ್ ರಮಾನಂದ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು,
ಜೀವನಗೌಡ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸಂಕಲನ, ಗುರು
ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ವಿ. ನಾಗ�ೇಂದ್ರ
ಪ್ರಸಾದ್, ಗೌಸ್ ಅವರ ಐದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ
70 ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 36 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮಿ. ಸುತ್ತಿ, ಐದು ಸಾವಿರ
ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ `ಮಠ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ' ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಿದ ಅನುಭವದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ `ಮಠ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಆಶಿತ್ ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ರವೀಂದ್ರ
ಅರಳಗುಪ್ಪಿ, ಅನಿಲ್, ನಿಂಗ�ೋ�ಜಿರಾವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ನ. 17 – ಗುಜರಾತ್ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಕರೀಲ್ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು
ಕ�ೊಲೀಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್
ವಕೀಲರ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದ್ದು, ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕರೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಟ್ನಾ
ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಧ
ದಿನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗ�ೈರಾಗಿದ್ದರು. ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದ್ದ ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸತ್ತಿದೆ
ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕರೀಲ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ
ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ
ಇಡೀ ವಕೀಲರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ
ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಗ�ೇಟ್ ಬಳಿ ಶಾಂತಿಯುತ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ
ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ

ದ�ೇವರಗುಡ್ಡ, ಶಿಡಗನಾಳ, ಚನ್ನಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ಗುಡುಗೂರು
ತಾಂಡಾ, ಗುಡ್ಡದ ಆನ್ವೇರಿ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ, ಕಾಕ�ೋ�ಳ, ಕಾಕ�ೋ�ಳ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು
ಕಜ್ಜರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಫೀಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕ್ರಷರ್ಗಳ
ಮತ್ತು ದ�ೇವರಗುಡ್ಡ, ಶಿಡಗನಾಳ, ಚನ್ನಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ಕಜ್ಜರಿ ಮತ್ತು
ಗುಡ್ಡದ ಆನ್ವೇರಿ ಪಂಪಸೆಟ್ಗ ಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ
ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
|| ಶ್ರೀ ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಕ�ೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ

ನಂದ್ಯಪ್ಳರ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಇವರುಗಳು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.
ದಿ. 10.11.2022ರ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10.45ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪತಿಯಾದ

ಶ್ರೀ ಆನಂದಪ್ಪನವರು ದ�ೈವಾಧೀನರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ
ಕ�ೈಲಾಸ ಸಮಾರಾಧನೆಯನ್ನು ದಿ. 18.11.2022ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ
ಹರಿಹರ ತಾ. ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ
ಅಳಿಯಂದಿರು, ನಂದ್ಯಪ್ಳರ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳು-ಮಿತ್ರರು, ಕುಂಬಳೂರು.
ವಿ.ಸೂ. : ಈಗಾಗಲ�ೇ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಲುಪದ�ೇ ಇರುವವರು ಇದನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಲು ಕ�ೋ�ರಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹ�ೊನಲು ಬೆಳಕಿನ
ಕಬಡ್ಡಿ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜ�ೇಶ್,
ಪ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಲ
ಕುಮಾರಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಎಸ್.
ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕೆ.ಪಿ. ಪಾಲಯ್ಯ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶ�ೈವ ಸಮಾಜದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಎನ್. ಶಿವನಗೌಡ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್, ಯುಜಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್.

ಸಿ. ಮಹ�ೇಶ್, ಕೆ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವ : ಪಟ್ಟಣದ
ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ನಾಟಕ�ೋ�ತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಎಸ್.ಜಿ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಚನೆಯ ನವೀನ್ ಮಂಡ್ಯ ಅವರ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ `ಬಿಜ್ಜಳನ ನ್ಯಾಯ', ಶಶಿ
ರಾಜ್ ಕಾವೂರು ರಚನೆಯ ಭೀಮೇಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು
ನಿರ್ದೇಶನದ `ನೆಮ್ಮದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್' ನಾಟಕ
ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ರಚಿತ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ `ಚಂದ್ರಹಾಸ' ನಾಟಕಗಳನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತಪೋಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಜಿ.ಮಧುಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣನೆ

ಚನ್ನಗಿರಿ, ನ. 17- ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ,ಸಂಗೀತ ,ಕಲೆ,
ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತಪೋಭೂಮಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಲ್.ಜಿ.ಮಧುಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಯುವ ಸೌರಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕವು
ಕರ್ಮಭೂಮಿ
ಹಾಗೂ
ಧರ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿ ಕಣ
ಕಣಗಳೂ ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ
ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಮೊಬ�ೈಲ್ನ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಯುವಕ,
ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ
ಕಲಾಸಕ್ತಿಯು ಶೂನ್ಯದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರಾಜಕತೆ

ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಂತಹ
ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯು
ಯುವ ಸೌರಭ,ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೌರಭ ಮತ್ತು ಚಿಗುರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಶಿಸಿ
ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲ್ಯಾಘನೀಯ ಎಂದರು.
ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ�ೈಯದ್ ರಫೀಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕನ್ನಡ
ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಹಕಾರ ನೀಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಎನ್.
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿಚಂದ್ರ, ಕಾಲ�ೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿ.ಆರ್. ಹಾಲ�ೇಶ್, ಹೆಚ್.
ಹ�ೊನ್ನಪ್ಪ,ವ�ೈ ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ, ಎ. ತೀರ್ಥಪ್ಪ, ಕರಿಯಮ್ಮ, ಗ್ರಾ.
ಪಂ.ಸದಸ್ಯರಾದ ರಮೇಶ್, ಅತಾವುಲ್ಲಾ, ಶ�ೋ�ಭ ಮಂಜು
ನಾಥ್, ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಡಿ.ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ,
ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್, ಯೋಗ�ೇಶ್, ರಾಜಪ್ಪ,
ಗ�ೋ�ವಿಂದರೆಡ್ಡಿ, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.

ರಾಜೀವ್ ಹತ್ಯೆ : ದ�ೋ�ಷಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಅರ್ಜಿ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 17 – ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದ�ೋ�ಷಿಗಳ ಬಿಡು
ಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ
ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು
ಸಮರ್ಪಕ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ�ೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ಹಂತಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಜಿಗಳಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು ವಿಶ�ೇಷ
ಗ್ರಾಮಸಭೆ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ
ಜಿಗಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವತಿಯಿಂದ ಸ.ಹಿ.
ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11
ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಹಾಗೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯ
ವಿಶ�ೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಗ್ರಾ.ಪಂ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಶ್ರೀಮತಿ
ಕವಿತಾ
ಮಾಕನೂರು
ಶಿವು
ಅವರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಶ್ರೀಮತಿ
ನಿರ್ಮಲ
ಅವರ
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಪಿಡಿಓ ಉಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರೂ,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೂ,
ರಿಯಲ್ಎಸ್ಟೇಟ್ಏಜೆಂಟರೂ,
ಶ್ರೀ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ವೃತ್ತದ
ಶ್ರೀ ಜ�ೈಹಿಂದ್ಕೆರೆಗರಡಿ ಮನೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ,

ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವಾಗ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
ಲ�ೋ�ಪವಾಗಿದೆ. ದ�ೋ�ಷಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರು
ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಕಳೆದ
ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಆದ�ೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ,
ನ.17ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಉಂಟಾಗಿ,
ಕ�ೈಗೆ ಬಂದ ಬೆಳೆ ಬಾಯಿಗೆ
ಬರದಂತಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ರ�ೈತರನ್ನು
ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರ�ೈತರು
ಆಕ�್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಿಗಿ
ಹ�ೋ�ಬಳಿಯ
ರಾಗಿಮಸಲವಾಡ, ಇಂಗಳಗುಂದಿ,
ಶಿರಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಟಿ.ತುಂಬಿಗ�ೇರಿ, ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರ�ೈತರು
2022-23ನ�ೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿದ್ದು,
ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರ�ೈತರ ಬೆಳೆ
ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ
ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಿಗಿ ಹ�ೋ�ಬಳಿಯ ರ�ೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ
ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ರ�ೈತರ

ವಿನಾಯಕ ಪ�ೈಲ್ವಾನ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು

ಕಲಿಕಾ ಚ�ೇತರಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವ್ಯಕವ
್ತ ಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು
ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಚಿವರು
ಸಮರ್ಥಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಎನ್ನುವುದು ಕ�ೇವಲ ಚುನಾವಣಾ
ಗಿಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರೂ ರ�ೈತರ
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ.್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ
ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ,
ಅಕ್ಕಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲ�ೇ ಇದೆ.
ಬಡವರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಾದರೂ ಹ�ೇಗೆ?
ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಕ�ೇಳಿದರು.
ದಿನದ ಕಲಾಪವನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಮಿತ
ಗ�ೊಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರಂತೆ ಆರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ
12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದ�ೇ,
ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ
ಯತ್ನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತನಗೆ ತ�ೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಡುಕ ತಂದೆ ಹಾಗೂ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅಸಮಾಧಾನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲ�ೇ ಇದ್ದುದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ
ದೂರು
ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ತಂದೆ
ಅಥವಾ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ�ೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಡಿ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ

ವಿನಂತಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರೂ ಎಂದೂ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಆದರೂ, ಬಾಲನ್ಯಾಯ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿರುದ್ಧ
ಬಾಲಕಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಹಾಗೂ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಆರ�ೋ�ಪಿಯ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ
ಜತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಯವರು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಿಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ
ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಣದ
ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಆರ�ೋ�ಪಿಗಳು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್, ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ,
ನಿಟುವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಿಟುವಳ್ಳಿ ಹ�ೊಸಬಡಾವಣೆ,
ಮೌನ�ೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಸ�ೈಯದ್ ಪೀರ್ ಬಡಾವಣೆ,
ಐ.ಟಿ.ಐ. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಹ�ೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ರಸ್ತೆ, ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್, ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ,
ಶಕ್ತಿನಗರ, ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು.
ಶಕ್ತಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ,
ರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀ ಮುರುಘ

ರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ, ಜಾಧವ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್,
ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಯದ�ೇವ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ,
ಪೆೊ�ಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್, ತುಂಗ, ಭದ್ರ, ಸರಸ್ವತಿ, ಕೃಷ್ಣ
ಬ್ಲಾಕ್, ಅರುಣಾ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು.
ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ
ಗೃಹಗಳು, ತ�ೊಗಟವೀರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ, ವಿನ�ೋ�ಬ
ನಗರ 1ನ�ೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ
ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು - ನಾಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ

ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ
ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ,
ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು
ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಮನವಿ
ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹಾಗೂ ರ�ೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಮಾಡುವಂತೆ ರ�ೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಾರದೆ ರ�ೈತರಿಗೆ ಮೋಸ

|| ಶ್ರೀ ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಲಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ
ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಾಸಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ

ಇವರು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.

ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ರ�ೈತರು ದೂರಿದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಶಿರಗಾನಹಳ್ಳಿ ರ�ೈತ
ಸಂಘದ
ಗ್ರಾಮ
ಘಟಕದ
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಎನ್.
ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ
ಮಾತನಾಡಿ,
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರ�ೈತರು ಬೆಳೆಗೆ ವಿಮೆ
ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಪ್ಯೂಚರ್ ಜನರಲ್ ವಿಮಾ
ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರ�ೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ�ೈಗ�ೊಂಡು ರ�ೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮುರುಗ�ೇಶಪ್ಪ, ವೀರಪ್ಪ,
ಮರಿಯಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ, ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ರ�ೈತರು ಇದ್ದರು.
ಶಿವ

ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ
ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ
ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಶರಣ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಶ್ರೀಮದ್ಧುಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ
ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ
ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 1108 ಪರಮಪೂಜ್ಯ

ಶ್ರೀ ಎಸ್
.ಎಂ.
ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ

(ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು)
ಇವರು ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೃತರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ

ಡಾ|| ಶಿವಮೂರ್ತಿ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು

`ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ'ಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 19.11.2022ನ�ೇ ಶನಿವಾರ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ಮೃತರ ಸ್ವಗೃಹ # 1660/39, 12ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ,
ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಮೃತರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು,
ಶ್ರೀಮತಿ, ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರರು, ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು,
ಬ�ೋ�ಳ�ೇರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಕೂಲಂಬಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗೌಡ್ರು ವಂಶಸ್ಥರು,
ಹೂವಿನಮಡು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು. ಮೊ : 96066 81166, 90369 81519
ಇಂತಿ ದುಃಖತಪ್ತರು :

ವಿ.ಸೂ.: ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪದ�ೇ ಇರುವವರು ಇದನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಗಮಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಶನಿವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ವಿರುದ್ಧ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹ�ೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ
ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾಸಗಿತನ ಹಾಗೂ
ಅವರ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ
ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಎ.ಐ.ಬಿ.ಇ.ಎ. ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಹೆಚ್.
ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ
ವಿವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು
ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದೂ
ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ
ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ
ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಮಾನ್ಟ�ೈಲರ್
ಯಶವಂತ್ರಾವ್ನಿಧನ

: ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ :

ದಿನಾಂಕ 15-11-2022ನ�ೇ ಮಂಗಳವಾರ
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.15ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಪತಿಯವರಾದ

(ಪ�ೈಲ್ವಾನ್ಬಸಣ್ಣ)

ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಮುಖಂಡರು, ದಾವಣಗೆರೆ.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಪಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ
ರೂ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ತಲೆ
ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ�್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಟೆಂಡರ್
ಕರೆದು ಕ�ೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಹಣವಿದ್ದವರು ಉದ�್ಯೋಗ
ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮದು
ಲಜ್ಜೆ ಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ�ೊಬ್ಬರು
ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡರು.
`ಲಜ್ಜೆ ಗೆಟ್ಟ' ಪದ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ
ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ
ಕ�ೇಳಬ�ೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರ `ಕಲಿಕಾ ಚ�ೇತರಿಗೆ' ಉತ್ತಮವಾಗಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಕಾ
ಹಾಳೆಗಳ�ೇ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಗತಿ ಏನು? ಎಂದು
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಕ�ೈಲಾಸ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಶ್ರೀ ಬಡಗಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

ಬಿ. ವೀರಣ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ,

`ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ' ಎಂದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ

ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ರ�ೈತರ ಆಕ�್ರೋಶ

ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಡಿಗಳೂ ಆದ

ಅವರು ದಿನಾಂಕ 17-11-2022ರ ಗುರುವಾರ
ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ
ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು
ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ. 17- ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಬಿ.ಸಿ. ಪರಶುರಾಮ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್.
ಸುದೀಪ್ಗೌಡ ಅವರು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರ ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ಎಇಇ ಶ್ರೀಧರ್
ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಂಗಮ್ಮ, ಸುಧಾ,
ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮಂಜಪ್ಪ, ಭಾಗವ್ವರ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಎಂ.ಕೆ. ವೀರ�ೇಶ್, ಶಾಂತಮ್ಮ,
ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಸುಮಾ, ವೀಣಾ, ಆಶಾ, ರತ್ನಮ್ಮ, ರಾಧಾ, ನ�ೇತ್ರಮ್ಮ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ,
ಗೀತಮ್ಮ, ಯುವರಾಜ್, ಪರಮೇಶಪ್ಪ, ಉಮೇಶ್, ಸಿದ್ದೇಶಪ್ಪ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ,
ಶಿವಪ್ಪ ಈ ವ�ೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಜನನ : 28.11.1936

ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯ: 30.10.2022

ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಬೃಹನ್ಮಠ, ಸಿರಿಗೆರೆ

ದಿನಾಂಕ : ಶನಿವಾರ 19ನ�ೇ ನವೆಂಬರ್2022
ಸ್ಥಳ
: ಶ್ರೀ ಶಿವ ರ�ೈಸ್ಮಿಲ್ದಾಗಿನಕಟ್ಟೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳ ಆಗಮನ
ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ
ಮೊ : 98451 50991, 97401 08126

ವಿ.ಸೂ. : ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪದವರು ಇದನ್ನೇ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಿ, ಚಿರಶಾಂತಿ ಕ�ೋ�ರಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ ನಗರ, 15ನ�ೇ
ಕ್ರಾಸ್ ವಾಸಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಟ�ೈಲರ್
ಯಶವಂತರಾವ್ ಗುಜ್ಜರ್ (73)
ಅವರು ದಿನಾಂಕ 17.11.2022ರ
ಗುರುವಾರ
ರಾತ್ರಿ
7.30ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ, ಹಾಗೂ ಅಪಾರ
ಬಂಧು ಗಳನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು
ದಿನಾಂಕ
18.11.2022ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11
ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ
ವ�ೈಕುಂಠಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ರಕ್ತ ದಾನ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ
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ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 18, 2022

ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್
ನೆರವಾಗಿದ್ದರು : ರಾಗಾ

ಅಕ�ೋ�ಲ, ನ. 17- ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ
ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ವಿ.ಡಿ.ಸಾವರ್ಕರ್ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು
ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡಿರುವ
ಅವರು, ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ
ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆಯ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಹ�ೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಹ�ೇಳಿಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಠಾಕ್ರೆ ನ�ೇತೃತ್ವದ
ಶಿವಸ�ೇನೆ ಬಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹ�ೇಳಿಕೆಯಿಂದ
ಸಾವರ್ಕರ್ಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ
ಸಾವರ್ಕರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ರಣಜಿತ್, ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಗ�ೇರಿ ಉಪ
ನಗರದ ಗಣ�ೇಶ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್
ಅವರಿಗೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಹಕಾರ
ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ರ�ೈತರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.17- ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿ
ಮೀರಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸದರು
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ
ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿತು.
ಶ್ರೀ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ವೃತದ
್ತ ಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದ್ದ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ
ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಿತಿ
ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಆಕ�್ರೋಶ ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ವಿರ�ೋ�ಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಜಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ
ಗಡಿಗುಡಾಳ್, ಜಕಾತಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಲ�ೋ�ಕಾಯುಕ್ತರ ಕ�ೈಗೆ ಲಂಚದ ಹಣದ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿ
ಬಿದ್ದ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ 15 ಲಕ್ಷ
ರೂ.ಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಪಾಲಿಕೆ
ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಬ�ೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ
ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ
ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕಿದ್ದ
ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ
ಭ�ೈರತಿ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ
ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ವಿರುದ್ಧವಷ್ಟೇ ಲ�ೋ�ಕಾಯುಕ್ತ
ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ�ೇಳಿ ಬಂದ

ಅರಿವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡದ�ೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಬಿಹಾರದ 24 ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು
ಪಾಟ್ನಾ, ನ. 17 - ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ
ಬಿಹಾರದ ಖಗಾರಿಯಾದ 24 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಅರಿವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡದ�ೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು
ನ�ೋ�ವಿನಿಂದ
ಚೀರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ
ಮೇಜಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದ�ೇಶಿಸಿರು
ವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ�ೋ�ಕ್ ರಂಜನ್
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ
ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತಿಮ, ನಾನು ನ�ೋ�ವಿನಿಂದ ಚೀರು
ತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದ
ನಂತರ ವ�ೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರವ�ೇ ನನಗೆ ಮಂಪರು
ಬರಿಸುವ ಔಷಧಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವ�ೇಳೆ ತೀವ್ರ ನ�ೋ�ವು
ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಇನ�್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ವ�ೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಅಮರನಾಥ್ ಝ, ಎರಡು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕ�ೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪು
ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ�ೇತರ
ಸಂಘಟನೆಯಾದ
ಗ�್ಲೋಬಲ್
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್
ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ�ೇತರ
ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಬಟ್ಟ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರದ ವ�ೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ರಾಜೀವ್
ರಂಜನ್, ಅನಸ್ತೇಷಿಯ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಅದು ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದ�ೇಹವೂ
ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಅರಾರಿಯ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಆಗ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 53 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನ�ೇಮಕಕ್ಕಾಗಿ
ಕ�ೊಲೀಜಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 17 – ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ
ಆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು
ನ�ೇಮಿಸಲು ಕ�ೊಲೀಜಿಯಂ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿರುವ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂತಹ
ಕ್ರಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಂತೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಸಿಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನ�ೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ
ರಚಿಸುವಂತೆ 1997ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್
ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿಗೂ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ

ನ�ೇಮಕಕ್ಕೂ ಹ�ೋ�ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದು
ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಚುನಾ
ವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಕುರಿತ
ಹಲವಾರು
ಮಾದರಿಗಳಿದ್ದವು.
ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಈಗಿರುವ
ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗದು ಎಂದು ಅಟಾರ್ನಿ
ಜನರಲ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಭ�ೈರತಿ, ಆಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುದಜ್ಜಿ
ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು
ನ್ಯಾಯಾಂಗ
ತನಿಖೆಯಾಗಬ�ೇಕು
ಎಂದು
ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬಸವರಾಜ ಭ�ೈರತಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್,ಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಂತ್ರಿಯಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರೂ
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹಣದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಾದ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಚ�ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಗರ
ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆಲಿಸಲು ಒಂದ�ೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೂರು

ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರ ಬಾಕಿ ವ�ೇತನಕ್ಕೆ
ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿ.ಪಂ. ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.17- ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಕರಿಗೆ
ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ�ೇತನವನ್ನು ಕೂಡಲ�ೇ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸ�ೋ�ಹ ಬಿಸಿಯೂಟ
ತಯಾರಕರ ಫೆಡರ�ೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಕಚ�ೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಫೆಡರ�ೇಷನ್
ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆವರಗೆರೆ ಚಂದ್ರು, 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ
ತಯಾರಕರ ಪ�ೈಕಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಯಾರಕರಿಗೆ
ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ವ�ೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ
ಕೂಡಲ�ೇ ಬಾಕಿ ವ�ೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕೆಲ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿ
ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವ�ೇತನವೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಸಂಶಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ಎಂದವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಚರ್ಚೆಯಾಗದೆ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಹಗರಣ
ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಇಚ್ಛೆ
ಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ�ೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆ
ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ
ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರೆಲರ್ಲ ೂ
ಭಾಗಿಯಾಗಿಯೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಲಿನವರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆ ಯಾವುದ�ೇ ಪೂರ್ವಾಪರ ಪರಿಶೀಲನೆ
ನಡೆಸದೆ `ಚಿಲುಮೆ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್'ಥೆ ಗೆ ಮತದಾರರ
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು
ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೆಲಸ
ವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದು
ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಗಥೆ ೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದ�ೇ
ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೇ
ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದು ಮತದಾರರು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ
ದ�್ರೋಹವಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಯ
ಥೆ
ಮಾಲೀಕ ಕೃಷಪ
್ಣ ್ಪ
ರವಿಕುಮಾರ ಎಂಬವರು ಈ ಹಗರಣದ
ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ�್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ
ಇದರ
ಹಿಂದೆ
ಸರ್ಕಾರದ
ಉನ್ನತ

ಎಸ್.ಎಸ್. ಲ�ೇಔಟ್ `ಎ' ಬ್ಲಾಕ್, ಅಥಣಿ ಕಾಲ�ೇಜ್,
ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಲಬ್, ಬಸವನಗುಡಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ, ಎಮ್ಬಿಎ
ಕಾಲ�ೇಜ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು.
ಎಸ್.ಓ.ಜಿ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಬುದ್ದ
ಬಸವ ಭೀಮ ನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀಜ ನಿಗಮ,
ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು.
ಪಿ. ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿ.ಎಸ್.
ಎನ್.ಎಲ್ ಕಛ�ೇರಿ, ಶಂಕರ್ ವಿಹಾರ್ ಬಡಾವಣೆ,
ಶಾಂತಿನಗರ, ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಪೂಜಾ
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್, ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಲ�ೇಔಟ್,

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರ ಕ�ೈವಾಡ ಖಂಡಿತಾ ಇದೆ. ಈ
ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ
ಬಯಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ನಾಯಕರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದ�ೋ� ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿ
ತಾವು ಮತದಾರರನ್ನು ಜಾಗೃತಗ�ೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ
ವನ್ನು
ಉಚಿತವಾಗಿ
ಮಾಡುವುದಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದಾಗಲ�ೇ ಸಂಸ್ಯ
ಥೆ
ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ
ಸಂಶಯ ಮೂಡ ಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ 20
ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡದೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೆ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವಾಗ ಸಂಸ್ಯ
ಥೆ
ಹಿನ್ನೆಲಯ
ೆ ನ್ನು ಯಾಕೆ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಉಚಿತ ಸ�ೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದ
ಹಿನ್ನೆಲಯ
ೆ ನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಚಿಲುಮೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ
ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇ
ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ,
ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ
ನೌಕರರಲ್ಲದವರು ಬೂತ್ ಲೆವಲ್
ೆ ಆಫೀಸರ್
ಆಗಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ನಾಯಕಕರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾರರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಳ್ಳತನ
ನೀಡಿಲ್ಲ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ಆರ�ೋ�ಪದ ತನಿಖೆಗೆ ಕ್ರಮ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣಾ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ
ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಂದ
ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡಿಮೆ ವ�ೇತನದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರ
ಕರು ಯಾವುದ�ೇ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಲಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿರುವಾಗ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ�ೇತನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ
ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದ�ೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕೂಡಲ�ೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸಿಯೂಟ
ತಯಾರಕರ ವ�ೇತನವನ್ನು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ
ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿ.ರಮೇಶ್,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹ್ಮದ್ ಬಾಷಾ, ಐರಣಿ
ಚಂದ್ರು, ರುದ್ರಮ್ಮ ಬೆಳಗೆರೆ, ಮಳಲ್ಕೆರೆ ಜಯಮ್ಮ, ಚನ್ನಮ್ಮ,
ನ್ಯಾಮತಿ ಜಯಮ್ಮ, ಲಲಿತಮ್ಮ, ಮಂಗಳಬಾಯಿ ಇತರರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರ�ೇಷನ್
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಸ�ೇರಿದಂತೆ,
ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ
ಬಂಧಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
`ಆಪರ�ೇಷನ್ ಕಮಲ'ದ ಮುಂದುವರೆದ
ಭಾಗವಾದ `ಆಪರ�ೇ ಷನ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಯ
ಥೆ ನ್ನೇ
ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ
ಪ್ರಕರಣ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದವರು
ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ಅವಲ�ೋ�ಕಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ಕೂಡಾ ಈ ಹೀನ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ
ಗುಮಾನಿಗಳಿವೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನಿಖೆ
ನಡೆಸಬ�ೇಕು ಎಂದವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕ
ರಣೆಯ ಹಗರಣ ನಡೆಸಿದ ಸಂಸ್ಯ
ಥೆ ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರ�ೊಬ್ಬರ ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಯ
ಥೆ
ಹೆಸರಿನ ಜ�ೊತೆ ತಾಳೆಯಾಗುವುದು ಕಾಕತಾಳೀ
ಯವಾಗಿರಲಾರದು. ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಯ
ಥೆ
ಕಚ�ೇರಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಈ
ಸಂಶಯಿತ ಸಚಿವರ ಸಂಸ್ಗಥೆ ಳೂ ಇರುವುದು

ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲವಂೆ ದರೆ ನಗರ,
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಭ�ೈರತಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನನ, ಮರಣ
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಖಾತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಿಲ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು, ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ
ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಆಕ�್ರೋಶ ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಡಿ. ಬಸವರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ,

ಸ್ವತಃ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ�ೇ ಇದೆಲ್ಲ
ರಿಂದ ರ�ೋ�ಸಿ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ�ೇ ರೀತಿ ಧ�ೋ�ರಣೆ
ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ�ೇ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ
ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಎ. ನಾಗರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಎ2
ಆರ�ೋ�ಪಿಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಯಾವುದ�ೇ
ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕ�ೇಸ್ ಗಳು
ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದ�ೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಸದರ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿನಾಯಕ
ಪ�ೈಲ್ವಾನ್, ಕೆ. ಚಮನ್ ಸಾಬ್, ಎ.ಬಿ. ರಹೀಂ ಸಾಬ್,
ಸುಧಾ ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ ಮಂಜುನಾಥ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ
ಜಗದೀಶ, ಶಿವಲೀಲಾ ಕ�ೊಟ್ರಯ್ಯ, ಜಿ.ಡಿ. ಪ್ರಕಾಶ,
ಕಬೀರ್ ಅಲಿ, ಸ�ೈಯದ್ ಚಾರ್ಲಿ, ದೂಡಾ ಮಾಜಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಲತ�ೇಶ ಜಾಧವ್, ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ
ಮಂಜುನಾಥ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತರಕಾರಿ, ಕೆ.ಎಲ್.ಹರೀಶ್,
ಬಾಬುರಾವ್ ಸಾಳಂಕಿ, ಪಿ.ಜೆ.ನಾಗರಾಜ, ನಿಖಿಲ್
ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ, ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಮಾಜಿ
ಮೇಯರ್ಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗ�ೋ�ಣೆಪ್ಪ, ಅನಿತಾ
ಬಾಯಿ ಮಾಲತ�ೇಶ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ, ರಾಕ�ೇಶ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
ನಿಜ ಹ�ೊರಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು
ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದನ
್ದ ್ನು ಕ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ�ೇ ಮಾನದಂಡವಾದರೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ
ನೀಡಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಇದ�ೊಂದು ಆಧಾರರಹಿತ ಆರ�ೋ�ಪ ಎಂದರು.

ಜಿ.ಎಮ್.ಐ.ಟಿ ಕಾಲ�ೇಜ್, ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು
ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು.
ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಜೀವನ್
ಭೀಮಾನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಣ್ಣಿ ದ�ೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ,
ಜಯನಗರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಹ�ೈಟೆಕ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆರಸ್ತೆ, ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು. ಶಕ್ತಿನಗರ,
ಬನಶಂಕರಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ರಾಜ�ೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ
ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10
ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ಆರು ವಿ.ವಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ದೀನ್
ದಯಾಳ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 17 - ರಾಜ್ಯದ ಆರು ವಿವಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು
ಮೇಲ�ೇಳಲಿವೆ.
ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲ�ೋ�ಕ�ೋ�ಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ
ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಈ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 412
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ,
ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಧಾರವಾಡ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿರುವ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 1000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಒದಗಿಸಿಕ�ೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಸಾವರ್ಕರ್ಗೆ
ಅವಮಾನ : ರಾಗಾ
ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಮುಂಬ�ೈ,
ನ.
17ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ
ವಿನಾಯಕ
ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು
ಸಾವರ್ಕರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ
ಸಾವರ್ಕರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ರಣಜಿತ್
ಅವರು ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನಾನಾ ಪಟ�ೋ�ಲೆ ಸಹ ರಾಹುಲ್
ಗಾಂಧಿ ರೀತಿಯ ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು
ಅವರ
ವಿರುದ್ಧವೂ
ಕ್ರಮ
ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು
ದೂರು
ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜ�ೋ�ಡ�ೋ�
ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ,
ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನೆರ
ವಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು
ಬರೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದ್ದರು.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್:
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದ�ೊರೆಯದ�ೇ ಹಸುಳೆ ಸಾವು
ಬೀಜಿಂಗ್, ನ. 17 - ಚೀನಾದಲ್ಲಿ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ
ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮಗುವೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ದ�ೊರೆಯದ�ೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ
ನಡೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ರೀತಿಯ ಎರಡನ�ೇ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಝೆಂಗ್ಝೌ ನಗರದ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್
ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಗು
ವಾಂತಿ - ಭ�ೇದಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಮಗುವನ್ನು
ತುರ್ತು ಸ�ೇವೆಗೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ಯಲು 11
ಗಂಟೆಗಳ�ೇ ಬ�ೇಕಾದವು. 100 ಕಿ.ಮೀ.
ದೂರದ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ
ಮಗುವನ್ನು
ಕರೆದ�ೊಯ್ಯ ಬ�ೇಕಾಯಿತು ಎಂದು
ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲಾಂಝೌನ್
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು
ಅಸ್ವಸವ
್ಥ ಾದ ನಂತರ ಸಮಯಕ್ಕೆ

ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ�ೇ ಸಾವು
ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಚೀನಾ ಶೂನ್ಯ ಕ�ೊವಿಡ್ ನೀತಿ
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣ
ಗಳು ಕೆಲವ�ೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದರ್ದ ೂ ಸಹ
ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗು
ತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ
ದ�ೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಆದರೂ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾರಗಟ್ಟಲ�ೇ
ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೆಡೆ ಆಹಾರ
ಹಾಗೂ ಔಷಧಿಗಳ ಕ�ೊರತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 23,276
ಸ�ೋ�ಂಕಿತರು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.
ಇವರಲ್ಲಿ 20,888 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ
ಸ�ೋ�ಂಕು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 17 – ರಾಜಸ್ಥಾನದ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯ
ನಾಯಕ
ಅಜಯ್
ಮಾಕೆನ್
ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರಾದರೂ, ಅವರ�ೇ
ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬ�ೇಕೆಂದು
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು
ಹ�ೇಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು
ಜ�ೈಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ
ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಂ
ಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದ ಶಾಸಕರು ಪರ್ಯಾಯ
ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ
ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ
ಮಾಕೆನ್ ಹ�ೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು
ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ
ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿಲ್ಲ.
ದೆಹಲಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವಂತೆ
ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕ�ೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮಾಕೆನ್

ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದ ಸಚಿವರಾದ
ಶಾಂತಿ ಧಾರಿವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹ�ೇಶ್
ಜ�ೋ�ಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ನಿಗ
ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ರಾಥ�ೋ�ಡ್
ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು
ಮಾಕೆನ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶ�ೋ�ಕ್
ಗೆಹ�್ಲೋಟ್ ಅವರು ಈ ಮೂವರಿಗೆ
ಭಾರತ್ ಜ�ೋ�ಡ�ೋ� ಯಾತ್ರೆಯ ಜವಾ
ಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ
ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ್
ಜ�ೋ�ಡ�ೋ� ಯಾತ್ರೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ.
ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಮತ್ತಷ್ಟು
ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ
ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವಂತೆ
ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಮಾಕೆನ್ ಅವರು
ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ : ಪಾಟೀಲ್
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಭತ್ತೈದು ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿ ವೆಚದ
್ಚ ಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ಭವನ
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು

ಕ�ೊಠಡಿಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು
ಸವಲತ್ತುಗಳಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ
ಲಾಗುವುದು. ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ನಲವತ್ತೈದು ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು
ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ
ಕಲ್ಪಿಸಿಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಕಬ್ಬೂರು  ಗ್ರಾಮದ ಸಂತ�ೋ�ಷ್
, ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರು `ನಾಯಕ ನಟ'ನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ

'ಮಠ' ಚಿತ್ರವು

ತ್ರಿನ�ೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಾಲ್

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವು
ಶತದಿನ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲೆಂದು ಶುಭ ಕ�ೋ�ರುವವರು :
ಕಬ್ಬೂರು ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿ ದಿ|| ಶ್ರೀಮತಿ ಕ�ೊಟ್ರಮ್ಮ,
ದಿ|| ರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ವಂಶಸ್ಥರು
✦ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಣಿಯಪ್ಳ ವಂಶಸ್ಥರು
✦ ಶ್ರೀಮತಿ ರ�ೇಖಾ, ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ರಾಜ್
ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಮೈಲಾರದ ವಂಶಸ್ಥರು
✦ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ, ಶ್ರೀ ದ�ೇವರಾಜ್ಎಂ. ಶೀಲವಂತ್
ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಶೀಲವಂತ್ವಂಶಸ್ಥರು
✦ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ, ಡಾ|| ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ವಂಶಸ್ಥರು
✦
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ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ
ಅಭಿಯಾನದ ಶ�್ಲೋಕ ಪಠಣ

ತಲೆ ಸುತ್ತು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ತಲೆ ಸುತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಭಣಗ�ೊಂಡು ರ�ೋ�ಗಿಯ ದ�ೈನಂದಿನ
ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದ�ೇ ಭಯ ಮುಂದೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ವಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಸುತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯುಂಟಾದಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡದ�ೇ ವ�ೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮುಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ತ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 17- ಸ�ೋ�ಂದ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ
ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ
ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರ�ೇಂದ್ರ
ಸರಸ್ವತಿಗಳವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ
ಅಭಿಯಾನದ ಶ�್ಲೋಕ ಪಠಣ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು
ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು.
ಶ�್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಪಠಣ ಮಾಡಿಸಿದರು. 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಈ ಶ�್ಲೋಕ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ
ಅಭಿಯಾನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಸ್ .ಆರ್.
ಹೆಗಡೆ,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜಯಣ್ಣ, ಖಜಾಂಚಿ
ವಿನಾಯಕ ರಾನಡೆ, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ,
ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್, ಗ�ೋ�ಪಾಲ್ ಹೆಗಡೆ, ವೆಂಕಟರಮಣ
ಹೆಗಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.17- ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು
ನಾಡಕಚ�ೇರಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ
ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆರ್.
ರವಿ ಅವರು, ನ.9 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರವರೆಗೆ
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಈ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹ�ೊಸ ಮತದಾರರ ನ�ೋ�ಂದಣಿ, ಮತದಾ
ರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತದಾರರ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ
ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ
ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುರ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ,
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಹ�ೊಸ
ಮತದಾರರಾಗುವವರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ
ದಿನಕರ್, ಪ್ರಭು, ಉಮೇಶ್, ಬಿಎಲ್ಓಗಳಾದ ದಂಡಿ
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಭಿಯಾನ ಸುಸಂಪನ್ನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 17- ನಗರದ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೀ
ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶಿರಸಿಯ ಸ�ೋ�ಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ
ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ�ೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ
ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು.
ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತರಳಬಾಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕ
ಶಂಕರಾನಂದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ರವಿಚಂದ್ರ
ನಾಯಕ್ ಅವರು ಗೀತ ಪಠಣ ನಡೆಸಿಕ�ೊಟ್ಟರು. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಡಾ. ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್ ಪ�ೈ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಆಪರ�ೇಟರ್ ರಾತ್ರಿ ವ�ೇಳೆಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

08192 254736

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ

9x12 (30x40) ಉತ್ತರ
ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಖರ್ಚು ಸ�ೇರಿ (24 ಲಕ್ಷ)
20x30 ಉತ್ತರ
ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಖರ್ಚು ಸ�ೇರಿ (9 ಲಕ್ಷ)
20x30 ವೆಸ್ಟ್ (8 ಲಕ್ಷ)

ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ : 97315-63409

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

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದರೆ
WANTED ಲ�ೋ�ನ್
1) ಪರ್ಸನಲ್ ಲ�ೋ�ನ್,

Field Sales Executives
for Products.
Candidates with
Bike Preffered.
Contact

2) ಬಿಜಿನೆಸ್ ಲ�ೋ�ನ್ 3) ಮಾರ್ಟ್
ಗ�ೇಜ್ ಲ�ೋ�ನ್ 4) ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್
ಲ�ೋ�ನ್ 5) ಕಾರ್ ಲ�ೋ�ನ್
6) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲ�ೋ�ನ್ 7) ಅಗ್ರಿ ಲ�ೋ�ನ್

98801 33999

ಮೊ : 70225 01238

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

DULL IN MATHS

ನರ್ಸಿಂಗ್ಕಾಲ�ೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಯಾವುದ�ೇ ಪದವಿ ಆಗಿರುವ
ಮಹಿಳೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ
ಸಮಯ : 10 ರಿಂದ 5
ಬಯೋಡಾಟಾದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

97402 58276

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

SS ಲ�ೇ ಔಟ್, ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಂಬಿಎ
ಕಾಲ�ೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಗ್ರೌಂಡ್ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ
2BHK ಮನೆ ಮತ್ತು 2ನ�ೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ
ರೂಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ. ಬ�ೋ�ರ್/
ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.

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

ಒಂದು ಹತ್ಯೆಗೆ ಏಕೆ ಪೆರ�ೋ�ಲ್ ರಹಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಅರ್ಜಿ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 17 - ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ
ಹಂತಕರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ,
ತನ್ನನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪತ್ನಿ ಶಕೀರ
ನಮಾಜಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಸುಪ್ರೀಂ
ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ನಾನು ಈಗಾಗಲ�ೇ 29 ವರ್ಷ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ದಿನವೂ ಪೆರ�ೋ�ಲ್
ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕಿನ ಅನ್ವಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುರಳಿ ಮನ�ೋ�
ಹರ ಮಿಶ್ರ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ನಮಾಜಿಗೆ ಮತ್ತು
ಬರಿಸುವ ಔಷಧ ನೀಡಿ ಸಜೀವವಾಗಿ ಹೂತು
ಹಾಕಿದ್ದ.
ನಮಾಜಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಮಾಜಿ
ದಿವಾನ್ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ
ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 1991ರಲ್ಲಿ ಅವರ

ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್/ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

ಜಯನಗರದ ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್ಹತ್ತಿರ
3 ಬೆಡ್ರೂಂ 3 ಬಾತ್ರೂಂ,
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ
ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಮನೆ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಲೀಸ್ಗೆ/ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ.

80505 33389, 98451 37364
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾಕ್ತೆಗೆಯುವದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಡೆಲಿವೆರಿ
ಕ�ೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪುರುಷರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
(SSLC, PUC- Pass / Fail )
Address : P.J. Extn 7th main,
7th cross Davangere.

ಸ�ೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಪ�ೈಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೈವುಡ್ಅಂಗಡಿಗೆ ಸ�ೇಲ್ಸ್
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :
ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್,
ಶ�ೇಖರಪ್ಪ ನಗರ, ದಾವಣಗರೆೆ.

ಸಂಕ�ೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್

ಕರೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಏರಿಯಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.

3 BHK ಮೊದಲನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ವಂತ ಬ�ೋ�ರ್ವೆಲ್
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಕಛ�ೇರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ,
ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

81478 74601

78997 75159

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

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

ಟ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

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

99863 61250
91132 85992

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

99009 55599, 98443 33999
WANTED

Banking Sector tele caller (Female Only)
Qualification : Any Degree.
No. 2257/5 2nd Floor, MCC `A' Block
Beside Toagataveera Kalyana Mantapa

ಡ್ರೈವರ್ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

WANTED

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

Receptionist at
OM DENTAL CARE
with attractive pay
Kindly Contact :

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

ಮಂಡಿಪ�ೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟೀಲ್
ಫರ್ನೀಚರ್ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂ ನಯನ ಫರ್ನೀಚರ್
ಮಂಡಿಪ�ೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆ.

99017 16130
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಉತ್ತಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳ
ಯಾವುದ�ೇ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದಿರುವ
ಮಹಿಳೆಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

CARTA industries

Security Guards
Required

WANTED
Nature of work UPVC
windows fabrication
and Installation,

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ
GST & INCOME TAX

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

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

74831 70877

ಫೋ. : 74118 05824

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

Contact No. :

Time : 10 am to 1 pm

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

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

CHANGE OF NAME

ಅಡುಗೆಯವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

Qualification : SSLC, PUC,
ITI and Diploma Mechnical

WANTED

We have opening for
Telesales (Telecallers)
Good Communication Skill Required
Salary 6000, 7,000, 8,000
Depends on Selection
Contact : Mohammed

95350 51589 / 78670 75786

70221 51662

ವರದಿ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕ�ೋ�ಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ
ಸಂಬಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ
ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ
ತಕ್ಷಣದಿಂದಲ�ೇ ಪಿಜಿ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮರು
ಆರಂಭಿಸಬ�ೇಕು. ಬ�ೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಶುಲ್ಕ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್
ಶುಲ್ಕ ಏರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗ ಳ
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸ�ೇರಿದಂತೆ, ವಿವಿಧ
ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಬಿವಿಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ
ಸದಸ್ಯ ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್, ಸ�ೋ�ಹನ್, ಮೋಹಿತ್, ಅಲ�ೋ�ಕ್,
ದರ್ಶನ, ಗುರು, ಹರೀಶ, ಅನಿಕ�ೇತ, ಅಕ್ಷತಾ, ವಿಜಯ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

98442-94446

97398 65711

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

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 17- ನಗರದ ಬಿಐಇಟಿ ರಸ್ತೆ, ಹಳ�ೇ ಆರ್ಟಿಓ ಕಛ�ೇರಿ
ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 48
ದಿವಸ ಜರುಗುವ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ�ೋ�ತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷ�ೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹ�ೋ�ಮ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ
ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್, ಕೆ.ಆರ್.
ಸುಮತೀಂದ್ರ ಆಚಾರ್, ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ಗ�ೋ�ಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಇವರ�ೊಂದಿಗೆ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ
ಅನ�ೇಕ ಭಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30 ರಿಂದ ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವ�ೇರಲಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಗೆ
99018 92396, 71091 30306 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

81056 99985,
98446 58284

KSSIDC industrial Estate
Lokikere Road, DAVANAGERE.
77955 55193

I Imran S/o Mohammed Sharif Sab 18 years, Resident
@ M.B. Kere, Neary Jhande Katte, Vasanth Road,
Davangere 577 001, above said name mentioned in
my Aadhar Card and pan Card hence from now
onwards my name will be called as MOHAMMED
IMRAN ALI above said both the name are me only.
none else. Future I have used my name MOHAMMED
IMRAN ALI I Sworn before Notary advocate.
Sd/- Mohammed Imran Ali

ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ�ೋ�ತ್ಸವ
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬ�ೇಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯಕ ಕುಲ ಸಚಿವರಂತೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕುಲ ಸಚಿವರ
ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗ ಳು
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ
ವ್ಯವಧಾನ ವಿಟಿಯುಗಾಗಲೀ, ಯುಬಿಡಿಟಿ ಕಾಲ�ೇಜು
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ. ಪಿಜಿ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ಮರು ಆರಂಭಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಟಿಯು ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ನೂರಾರು
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕ�ೇಶವ ನಾರಾಯಣ

Interview time : 11AM

81237 63199

ಮಿನೀಯರ್
ಕಾಯಿಲೆ
ಒಳಕಿವಿಯ
ಊತದಂತಹ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಳಕಿವಿಯ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಬಿಪಿಪಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಕಿವಿಯ
ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ�ೊಂದರೆಯಿದೆ ಎಂದು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ
VNGಯ ಸಹಾಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವ�ೇ
ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮೈಗ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿನ
ತೀವ್ರ
ತರನಾದ
ತಲೆನ�ೋ�ವು
ಔಷಧ�ೋ�ಪಚಾರದಿಂದ
ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು
Rehabitation
ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು
VNGಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಮಸ್ಯೆ ಮೆದುಳಿನದ್ದೇ ಅಲ್ಲವ�ೇ ಎಂದು
ತಿಳಿಯಬಹುದು. VNG ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸರಳ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಲೆಸುತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ
ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲೂ
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ
ತಲೆಸುತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ರ�ೋ�ಗಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡು
ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು
ದೃಢಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲ
ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ
ಕೆಲವು
ರೀತಿಯ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು
ತಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಔಷಧ�ೋ�ಪಚಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.
- ಡಾ|| ಚ�ೈತನ್ಯ ವಿ.
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬಾಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,
ದಾವಣಗೆರೆ.

ಯುಬಿಡಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಟಿಯು ಅಸಡ್ಡೆ

90190-94446

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ-2023ರ
ತರಬ�ೇತಿ

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

ಪಡೆದಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನೂ
ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಕ�ೇವಲ
ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಒಂದು
ದಿನದ ಪೆರ�ೋ�ಲ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪೆರ�ೋ�ಲ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ಲಾಭ ದ�ೊರೆತಿದೆ
ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ
ಹೀನ ಅಪರಾಧ ನಡೆಸಿದವರನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
ಅರ್ಜಿದಾರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ�ೇ ಇರುವುದು
ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು
ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
2014ರಲ್ಲೇ ಪೆರ�ೋ�ಲ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು
ವಕೀಲರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.

35 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ
ಕಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನುರಿತ
ಕಾರ್ಡ್ರೈವರ್ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಳ : 13,500/ಮೊ. 98448 88467

ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಶಂಕರ ಲೀಲಾ ಫ್ಯೂಯಲ್
ಸ್ಟೇಷನ್, ಆವರಗೆರೆ - ದಾವಣಗೆರೆ.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಪಾಳೆಯಗಳಿಗೆ ರೂಂ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು
ಸೂಪರ್ ವ�ೈಸರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳದ�ೊಂದಿಗೆ
ಊಟ-ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಸ್- (ರಿ)

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

90669 93738

ಅಧಿಕೃತ

ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ 50 ಸದಸ್ಯರು
1,400/- ರಿಂದ 2,000 /- ರೂ ವರೆಗೆ,

99004 38052
97401 53513

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

63639-54459

ಚೀಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮೊ. 97384-86520

(ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ)

ಟೀ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ
ಮಾಡುವವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ITI ಪಾಸಾದ ಹಾಗೂ ಮಷಿನ್ಒಡಿಸಲು
ಬರುವ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಸಿಕ್ಟ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಲ್ಲಿ
ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ/ಲೀಸ್ಗೆ ಇದೆ

ರಕ್ತ ದಾನ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

99648 58493, 63626 24711

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳು
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

90363 38415 / 91104 53082

ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹಂತಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ
ತನಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಒಂದ�ೇ ಹತ್ಯೆ
ಮಾಡಿದ ತನಗೆ ಪೆರ�ೋ�ಲ್ ಸಹ ನೀಡದ�ೇ
ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ 1994ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದಲೂ
ಜ�ೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ
ಎಂದು ವಕೀಲ ವರುಣ್ ಠಾಕೂರ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಜೀವಾವಧಿ
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ
ತೀರ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ
ಒಂದು ದಿನದ ಪೆರ�ೋ�ಲ್ ಸಹ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು
ವಕೀಲರು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹಂತಕರು ಪೆರ�ೋ�ಲ್

73534 37333, 444

81055 94402, 97387 08495

ಸ್ಥಳ : ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿ
ಫೋ. : 88920 08800

ತುಂಬಿಕ�ೊಳ್ಳುವುರಿಂದ ಬರುವ ಮೀನಿಯರ್
ಕಾಯಿಲೆ, ಒಳಕಿವಿಯ ನರದ ಉರಿಯೂತ,
ನಿಷಿದ್ಧ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆ, ಸ�ೋ�ಂಕು
ಒಳಕಿವಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು
ಬಿದ್ದಾಗ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ತರಹದ
ಅಂದರೆ
Peripheral
Vertigo
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರಿಯ ರೀತಿಯ ತಲೆಸುತ್ತು ಅಂದರೆ
Central Vertigo ಮೆದುಳಿನ ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳ
ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಅಪಸ್ಮಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ
ಇಲ್ಲವ�ೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ನಲ್ಲೂ ತಲೆಸುತ್ತು ಕಂಡು
ಬರುತ್ತದೆ. ಕಿರಿಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೆ (ಸೆರಿಬೆಲ್ಲಮ್) ಪೂರ�ೈ
ಕೆಯಾಗುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾದಾಗ
ತಲೆಸುತ್ತು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶಿರ�ೋ�ನಗರ
ಬಾಧೆಯಾದಾಗಲೂ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅದರ
ಉಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ
ರಕ್ತನಾಳಗಳು
ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ
ತಲೆಸುತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳು: ರಕ್ತದ ಏರ�ೋ�ತ್ತಡ,

ರಕ್ತಹೀನತೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ
ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಕತ್ತಿನ ಮೂಳೆಗಳ ಸವೆತ
ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಲೆಸುತ್ತು
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ತಲೆಸುತ್ತಿನ ಜ�ೊತೆ ಇರುವ
ಒಂದ�ೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದ�ೊಂದು
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತಲೆಸುತ್ತು ಇರುವ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ತಜ್ಞರನ್ನು
ಭ�ೇಟಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರ�ೋ�ಗಿಯ ತಲೆಸುತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ
ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ�್ರೋಪಕರಣಗಳ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀಡಿ ಔಷಧ�ೋ�ಪಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ನಿಸ್ಟಾಗ್ಮೊಗ್ರಫಿ VNG
ಸಾಧನದಿಂದ ಒಳಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು
ತಲೆಸುತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ
ಅನ�ೈಚ್ಛಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ತಲೆಸುತ್ತಿನ
ಸಮಸ್ಯೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ�ೇಷ ರೀತಿಯ Infrared ಕ್ಯಾಮೆರಾವುಳ್ಳ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು
ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ VNG
ಸಾಧನದ ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ
ಸಂಕ�ೇತವನ್ನು ಅಥವಾ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು
ನ�ೋ�ಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
ಅನ�ೈಚ್ಛಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು (ಒಳಕಿವಿ/ಮೆದುಳು)
ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
VNG
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಸುತ್ತಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುವ ಬಿಪಿಪಿವಿ (Benigr Paroxysmal Positional Vertigo)

ರಾಜೀವ್ ಹಂತಕರಂತೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ

M : 97390 66956

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡಿಕೆ
ಸಸಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

ಲೆಸುತ್ತು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ.
ಅದು ರ�ೋ�ಗದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನು
ವರ್ಟಿಗ�ೊ (Vertigo) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತಲೆಯ ಸಮತ�ೋ�ಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಈ
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು
ಸುಲಭವಲ್ಲ. ದ�ೇಹದ ಮೂರು ಅಂಗಾಂಗಳು
ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಲೆಯ ಸಮತ�ೋ�ಲನ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ
ಇರುತ್ತದೆ. ಅವೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿ, ಒಳಕಿವಿ
ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ನರ ತಂತುಗಳು.
ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಲ್ಲಿ
ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಷ�್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನ�ೇ ವಾಸಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲೂಬಹುದು.
ತಲೆಸುತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ
ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳ
ಬಹುದು. ಆದರೆ 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಯೇ
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
* ಒಳಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
ತಲೆಸುತ್ತನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ತಲೆಸುತ್ತು (Video
Nystagmography)
ಎಂದು
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
* ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ರೀತಿಯ
ತ�ೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ
ಸಮತ�ೋ�ಲನ ಕಾಪಾಡುವ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದ�ೇ
ರೀತಿ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಕ�ೇಂದ್ರಿಯ ತಲೆಸುತ್ತು
(Infrared ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಒಳಕಿವಿಯ
ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಲೆಸುತ್ತು ಬರುವುದ�ೇ ಹೆಚ್ಚು.
ಒಳಕಿವಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಣಗಳ
ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಲೆಸುತ್ತು
(BPPV), ಒಳಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ

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

94480-47506
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

ಹಿಂದೂ ವಧು-ವರರ
ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ

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

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

94481-59303, 94834 63783

ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

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.

91487 33213
ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ

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

-ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
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ಸ�ೋ�ತ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಗದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಕಬಡ್ಡಿ...ಕಬಡ್ಡಿ...
ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಯ ಅಂತರ್ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ
ಪುರುಷ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಿತು.

ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿ

ಅಂತರ್ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ಪುರುಷ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವಶಂಕರ್
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.17- ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುಗಳು ಅಂತರ್
ವಿವಿ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟ ಆಡುವ
ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗಿ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಬ�ೇಕು ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿವಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ. ಕೆ.
ಶಿವಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಎಆರ್ಎಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲ�ೇಜು ಹಾಗೂ
ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ
ಕ�ೇಂದ್ರ,
ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ
ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ ಇವುಗಳ
ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಯ ಅಂತರ್ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ
ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಯ
ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು

ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾಗಿರುವ ಜೀವನ ಶ�ೈಲಿ
ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳ
ಸ�ೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾನಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಬಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ�ೇಶದ ಬಹುದ�ೊಡ್ಡ
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಯುವ ಸಮೂಹವು ಕ್ರೀಡಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದ�ೈಹಿಕ ಮತ್ತು
ಮಾನಸಿಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು
ಸದೃಢಗ�ೊಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ವಿವಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ
ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ನಿಯಮ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕುಲಪತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮನವಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ
ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಸಹ
ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು
ಖ�ೋ�ಖ�ೋ�ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕಬಡ್ಡಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದ

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.17- ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ದ�ೈವ ಮಂಡಳಿ ವ
ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ, ಮಹಾರಾಜ ಪ�ೇಟೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 19 ರಿಂದ 22 ರವರಿಗೆ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಂತ
ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್
ಸಮಾಧಿ ಸ�ೋ�ಹಳ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ದಿನಾಂಕ 19ರ ಶನಿವಾರ ಪೋತಿ
ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕೀರ್ತನೆ. ರಾತ್ರಿ 07.30 ಕ್ಕೆ
ಶ್ರೀ ಹ.ಭ.ಪ. ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ ಬಿಸೆ ಸಾ.
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಇವರಿಂದ ಕೀರ್ತನೆ
ನಡೆಯಲಿದೆ
ಎಂದು
ತರುಣ
ಮಂಡಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹ.ಭ.ಪ.
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಾದ�ೋ�ನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಾಂಕ 20ರ ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ 06 ಗಂಟೆಗೆ ಶ�ೋ�ಭಾಯಾತ್ರೆ, ಕೀರ್ತನೆ
ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುವರ್ಯ ಹ.ಭ.ಪ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ದಾದಾ ಬುವಾ
ಬ�ೋ�ದಲೆ ಮಹಾರಾಜ (ಪಂಡರಾಪುರ) ಇವರಿಂದ ಭಾರೂಡ ರಾತ್ರಿ 01 ರಿಂದ
ಶ್ರೀ ಆರಂಭ ಟಿಕಾರೆ ಮತ್ತು ಶುಭಂ ಗುಜ್ಜರ್ ಇವರಿಂದ ಜಾಗರಣೆ.
ದಿನಾಂಕ 21ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
01 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂತ ಸಮಾರಾಧನೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಮುದಾಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧರಣಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 17- ಖಾಯಮಾತಿ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧ�ೋ�ರಣೆ,
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸುವಂತೆ
ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 18 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ
4.30 ರವರೆಗೆ ನಗರದ ಡಿಹೆಚ್ಓ
 ಕಚ�ೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ವಸಂತಕುಮಾರ್
ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಅನಿಲ್,
ರುದ್ರೇಶ್, ಎಸ್.ವಿ. ದಿನ�ೇಶ್, ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಓದುಗರ ಪತ್ರ

ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಗುಂಡಿ..!
ಮಾನ್ಯರ�ೇ,
ನಗರದ ಕುಂದುವಾಡ
ಕೆರೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ,
ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮುದ್ನಾಳ್
ಬಸವಣ್ಣ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಮುಂದುಗಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೈನ�ೇಜ್
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತ�ೋ�ಡಿ
ಅದನ್ನು
ಮುಚ್ಚದ�ೇ,
ಅದರಲ್ಲಿ
ಮರದ
ಟ�ೊಂಗೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಶೃಂಗಾರ
ಮಾಡಿ, ಯಾರೂ ಅದರಲ್ಲಿ
ಬೀಳದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ
ಅಡ್ಡಾಡುವ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವವರಿಂದ
ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.!
ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ಮಾರಕದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ
ಈ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲಾಯಿತು. ಇದು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲ�ೋ� ಏನ�ೋ� ಅದನ್ನು
ಮುಚ್ಚಲು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿಲ್ಲ.!
ಎಂಬ `ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ' ಮಾತುಗಳೂ
ಕ�ೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು, ಪಾಲಿಕೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ದ�ೊಡ್ಡ-ದ�ೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಗುಂಡಿ
ಅಂದವಾಗಿ ಕಂಡಿರಬಹುದ�ೇನ�ೋ� ? ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ
ಸಂಚರಿಸುವ ಇಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಹ�ೊಣೆಗಾರರು ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಉತ್ತರಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವ�ೇ ?.
- ವಾಯುವಿಹಾರಿ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಸ�ೋ�ಲು,
ಗೆಲುವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಮನ�ೋ�ಭಾವದಿಂದ
ಸ್ವೀಕರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾನಾ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ 20
ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ
45
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ
ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಡಾ. ವೆಂಕಟ�ೇಶ್, ಹಿರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ
ತರಬ�ೇತುದಾರ ಶ್ರೀಶ�ೈಲ, ಎಆರ್ಎಂ
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಹೆಚ್.
ಪ್ಯಾಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಕೆ.
ಎಂ. ವೀರ�ೇಂದ್ರ, ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಪ್ರೊ.
ಬಸವರಾಜ ವಿ. ದಮ್ಮಳ್ಳಿ, ಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ,
ಕಾಡಜ್ಜಿ ಶಿವಪ್ಪ ಇದ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.17- ಕಳೆದ ಬಾರಿ
ಸ�ೋ�ತಿರುವುದನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ನೆಪ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ
ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ದಕ್ಷಿಣ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ
ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸದ�ೇ ಪ್ರತಿಭೆ
ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ
ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿ
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ
ನಾನಾ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ
ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು.
ಇಂದು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಎಆರ್ಎಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲ�ೇಜು ಹಾಗೂ
ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ಕ�ೇಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ
ಸಂಘ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂ
ಡಿದ್ದ ವಿವಿಯ ಅಂತರ್ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ಪುರುಷ ಕಬಡ್ಡಿ
ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು
ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬ�ೇತಿ
ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ
ತರಬ�ೇತಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿದರೆ ತಯಾರಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,

ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ�ೈಪೋಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು
ಸಾಧಿಸಲು ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ತರಬ�ೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ
ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ
ಅವ್ಯವಸ್ಯ
ಥೆ
ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ
ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ವ�ೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ
ಸ�ೋ�ಲು - ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಮನ�ೋ�ಭಾವ
ದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಕುಲಪತಿಗಳ�ೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ
ಸ�ೋ�ತಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗು
ವುದ�ೇ ಬ�ೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಬದ
ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತುಳಿಯು
ತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.
ವಿವಿಯ
ಸಿಂಡಿಕ�ೇಟ್
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಡಿಕ�ೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ

ಇಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಸ�್ಪೋರ್ಟ್ಸ್
ಅಡ್ವೈಸರಿಯಲ್ಲಿ ನುರಿತರು ಇಲ್ಲದಿ
ರುವುದ�ೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಕ್ರೀ ಡಾ ಪ ಟು ಗ ಳ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ
ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲೇ ವಿವಿಯು ಈ
ತರಬ�ೇತಿ, ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಸುತ್ತದ.ೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಹಣವನ್ನು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು
ಹಿಂದ�ೇಟು ಏಕೆ ?.
ನಮ್ಮ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ
ಕ್ರೀಡಾ
ಕೂಟಕ್ಕೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರಷ್ಟೇ
ಈ
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವರು,
ಇಲ್ಲವಂೆ ದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ವ�ೇದಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಶಾಸಕ ಪ್ರೊ. ಲಿಂಗಣ್ಣ ಈ
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ
ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಪತಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ
ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನನಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕ�ೊಡಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು
ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 17- ಕುರುಬರ ಎಸ್.ಟಿ.
ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಲುಮತ
ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 21 ರ
ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲ�ೋ� ಹಾಗೂ
ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳ
ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾಸಭಾದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಚಂದ್ರು ದೀಟೂರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲ�ೇಕಲ್ಲು ಸಿ.
ವೀರಣ್ಣ ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ
ಎಸ್.ಟಿ. ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ಎಸ್.ಟಿ.)ದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಕುರುಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ�ೊಂಡ, ರಾಜಗ�ೊಂಡ,
ಜ�ೇನು ಕುರುಬ, ಕಾಡು ಕುರುಬ, ಕಾಟ್ಟುನಾಯಕನ್,
ಕುರುಮನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ರಲ್ಲಿ ಕುರುಬ

ಎಂಬ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ವಿಸ್ತಾರ
ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ
ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೂರಕವಾಗಿ 2018 ರ
ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ
ಆದ�ೇಶಿಸಿ, ಅಧ್ಯಯನವೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಮುಗಿದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬ�ೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕನಕ ಗುರು ಪೀಠದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲುಮತ ಮಹಾಸಭಾ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ

ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕನಕ ಜಯಂತಿ ದಿನದಂದು ಕುರುಬ
ಸಮುದಾಯ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ನಿರಾಶೆಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ,
ಎಸ್.ಟಿ. ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ
ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 21 ರಂದು
ಒಂದು ದಿನದ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಎರಡು
ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಹಾಲುಮತ
ಮಹಾಸಭಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿ.ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ,
ಸಲ್ಲಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎಂ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ,
ಆರ್.ಬಿ. ಪರಮೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಅಸಮಾಧಾನ

ಕುರುಬರ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧರಣಿ

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ

ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಹಕಾರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಸಿ.ಬಿ.ರಿಷ್ಯಂತ್

ಹರಿಹರ, ನ. 17 - ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ 535ನ�ೇ
ಜಯಂತ�್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರಿ ಹರಿಹರ ಕುಸ್ತಿ
ಜೀರ�್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಸ್ತಿ
ಸಂಘ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 18 ರಿಂದ ಇದ�ೇ
ದಿನಾಂಕ 21ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹ�ೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕುಸ್ತಿ

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ
ಅಂಕಣವನ್ನು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ
ಗುರುಪೀಠದ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂದ ಪುರಿ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ರಾಮಪ್ಪ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ
ನಂದಿಗಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ವ�ೇಳೆ
ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಜ�್ಯೋತಿಷಿ ಜಿ.ವಿ. ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ದಾವಣ
ಗೆರೆ, ನ.
17- ನಗರದ
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಣ್ಣಿ
ದ�ೇವರಾಜ
ಅರಸು
ಬಡಾವಣೆಯ
ನಾಗರಿಕರ
ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ 67 ನ�ೇ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪುನೀತ್
ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸವಿನೆನಪಿನ `ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಜ�್ಯೋತಿಷಿ ಜಿ.ವಿ. ಭಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಆರ್.ಎಸ್.
ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಎಂ. ವೀರ�ೇಶ್, ಹುಲ್ಲುಮನಿ ಗಣ�ೇಶ,
ಶಿವಾನಂದ್, ರಘುನಾಥ್, ಮುಪ್ಪಣ್ಣ, ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಪ್ರಕಾಶ್,
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆರ್. ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು. ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು
ಕೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 35 ರೂ. ನೀಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 17- ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ ರ�ೈತರಿಗೆ
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 35 ರೂ. ದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ರ�ೈತ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ ಕೆ.ಎಂ. ಹಿಮಂತರಾಜ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ
ದ್ದಾರೆ.ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ರ�ೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಲಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವ�ೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ
ಮಹಿಳೆ ಸಾವು: ಆರ�ೋ�ಪ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 17- ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಚ್ಚಂಗಿಪುರ
ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ನ.8 ರಂದು ನಗರದ
ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ವ�ೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ ಯು.ಸಿ. ರವಿ
ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡು ಬಂಜಾರ ಸ�ೇವಾ ಸ�ೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್
ರಾಮಾವತ್ ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಹ�ೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಣಿ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಹ�ೊರ
ತೆಗೆಯಬ�ೇಕು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿ.ಪಿ., ಮಧುಮೇಹ,
ಇಸಿಜಿ, ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ
ಯಾವುದ�ೇ ತ�ೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ
ರ�ೋ�ಗಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡದ�ೇ, ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ. 10 ರಂದು ಮಹಿಳೆ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಮ್ಮೆಯೂ
ರ�ೋ�ಗಿಯನ್ನು ವ�ೈದ್ಯರು ಗಮನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂದ�ೇಶ್, ಶಶಿ,
ಅಭಿಷ�ೇಕ್, ಅಶ�ೋ�ಕ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್

ಶ್ರೀ ಭಜರಂಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್
ವತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ 3
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಪ್ರಥಮ
ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ
ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್
ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ರಾಯಣ್ಣ
ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳ
ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಂತ�ೇಶ್,
ಭರಮಗೌಡ, ಹನುಮಂತ,
ಶ್ರೀಧರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.
ಹರೀಶ್, ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ
ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಗ
ವಾಡಿ ವೀರ�ೇಶ್, ದ್ವಿತೀಯ
ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ
ರ�ೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ವೀರಣ್ಣ ತೃತೀಯ
ಬಹುಮಾನದ
ದಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ�್ಯೋಗ
ಮೇಳ ಇಂದು

ದಾವಣಗೆರೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಡಳಿತ
ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ
ವಿಭಾಗದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಉದ�್ಯೋಗ ಮೇಳ
ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಎಂಬಿಎ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ.
ಜೆ.ಕೆ. ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 17 ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು
ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ
ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನ�ೋ�ಭಾವದಿಂದ
ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ
ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಬಿ.
ರಿಷ್ಯಂತ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ
ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕವಾಯತು
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ದಿನಗಳ
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ
ಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್, ನಗರ,
ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ
ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳೆಂಬ ಐದು
ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ತಂಡ ವಿಭಾಗಗ
ಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ರಿಷ್ಯಂತ್ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರುವ ಹಾಗೂ ಏಳು
ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ 7 ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ
ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರುವ ಗುರಿ ಇದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ�ೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ
ರಾಮಗೌಡ ಬಿ. ಬಸರಗಿ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದ�ೇವರಾಜ
ಸಂಕ�ೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶ�ೈಲಜ
ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ `ಕರುನಾಡ' ಹಬ್ಬ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.17- ಕರ್ನಾಟಕ
ಏಕತಾ ವ�ೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾಳೆ
ದಿನಾಂಕ 18 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ
ಅಂಗವಾಗಿ `ಕರುನಾಡ ಹಬ್ಬ' ವನ್ನು
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ�ೇದಿಕೆ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಹೆಚ್.
ಹಾಲ�ೇಶ್
ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 18 ರಂದು ನಗರದ
ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳ ಮಹನೀಯರ
ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ
ವಿತರಣೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ
ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲುಗಳ ವಿತ
ರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ನಾಡಿದ್ದು
ದಿನಾಂಕ 19 ರಂದು ಜಯದ�ೇವ ವೃತ್ತದ
ಬಳಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ 20 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ
ನಗರದ ಶಿವಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಆವ
ರಣದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯ
ಲಿದೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಮಜಾ
ಭಾರತ, ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಯ
ಪ್ರಭ, ಮಡ�ೇನೂರು ಮಂಜು, ಮಿಂಚು,

ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಸ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕ�ೊಡುವರು ಖ್ಯಾತ
ನೃತ್ಯ
ಕಲಾವಿದರಿಂದ
ನೃತ್ಯ
ಪ್ರದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಜಿ.ಪಿ.
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ರಹಮತ್, ಹೆಚ್.
ವಿ.ಪ್ರಶಾಂತ್, ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಕೆ.ಎಂ.
ಮಹ�ೇಶ್, ರಾಜು ಎಸ್ ಕ�ೋ�ಡಿ,
ಮಂಜುನಾಯ್ಕ ಬಸಾಪುರ, ರಘು,
ಪವನ್ ಗೌಡ, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಎಲ್.
ನಾಗರಾಜ್, ಸಿ.ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾಥಾ, ಬ�ೈಕ್, ಆಟ�ೋ� ರಾಲಿ

ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ
ವತಿಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸಿ ದ�ೇಶ
ಉಳಿಸಿ ಜ�ೈ ಭೀಮ ಜನ ಜಾಗೃತಿ
ಜಾಥಾ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ

WANTED

1. QUALIFICATIONS
a) ITI in Motor Mechanic / Diesel Mech.
(Desirable - Dip in Auto/ Mech Engineering)

b) Able to comprehend English/understand the written English-Desirable
c) Able to operate Tabs & Computers
2. EXPERIENCE
a) At least 2 years of shop floor experience
working on all vehicular systems.
b) Proficient in Automobile Basics.
3. REMUNERATION - As per market value/experience

WhatsApp resume to

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ
ಹಾಗೂ ಪರ್ವತಾರ�ೋ�ಹಿ ಸಿ.
ವಿಕ್ರಮ್, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ
ಶಿಖರವಾದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್
ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ
ಶಿಖರವಾದ ಕಿಲಿಮಂಜರ�ೋ� ಏರಿದ
ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ
ಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ 14

99452 21201

ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಿನ�ೇಶ್ಗೌತಮ್,
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ವಾಸು,
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಚ್.
ಮಲ್ಲೇಶ್
ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ
ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ
ಮೈತ್ರಿವನದಿಂದ ಹ�ೊರಟು, ರಾಜ
ಬೀದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

URGENT REQUIREMENT

Role : Student Consellor (Receptionist)
Qualification
: B.Com, M.Com, B.Sc, BCA, BBA.
Skills Required : Tally, MS Office
Experience
: 0-2 Years (Freshers also can apply.)
Package
: Best in the industry
Location
: M.C.C 'B' Block, Davanagere.
Email : educadddavanagere@gmail.com

Contact :

95915 81777, 90080 62228
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ಹತ್ತನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಬಂಧು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟಿವ್
ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ ನಿಯಮಿತ, ಹರಿಹರ.

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ

ಶ್ರೀಯುತ
ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಇವರ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ
35 ವರ್ಷಗಳ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ
ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ

"ಸಹಕಾರ ರತ್ನ"

ದಿ. ಶ್ರೀ ಆರ್
.ಎಲ್
. ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದು...

ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಧುರೀಣರು, ನಗರಸಭೆ ಪ್ರಭಾರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿಯ ಪರವಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ,
ನೀವು ಹಾಕಿ ಕ�ೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ
ಮತ್ತು 9 ಬಾರಿ ಹರಿಹರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, 8 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ . ಹಾಲಿ ಹರಿಹರದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಬಂಧು ಕ�ೋ�-ಆಪರ�ೇಟಿವ್ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ ಹಾಗೂ ಜನತಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ 2009ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ�್ಯೋಗ ರತ್ನ ಹಾಗೂ ಇಂಡ�ೋ� ನ�ೇಪಾಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಗೌರವಿಸಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

ಧರ್ಮಪತ್ನಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರು,
ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಪುತ್ರಿ, ಅಳಿಯ, ವೊಮ್ಮಕ್ಕಳು,
ಮರಿವೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.
♦
♦
♦

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ,
ಕೆ. ಕುಮಾರ್
ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ್,
ಕುಂಬಳೂರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಮರಾವತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೆಚ್. ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ
ಯಲವಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ. ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಕೆ.ಜಿ. ಮೂರ್ತಿ, ಕುಂಬಳೂರು ಕೆ.ಎಸ್. ದ�ೇವರಾಜ್
ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕುಂಬಳೂರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು

♦
♦
♦
♦
♦
♦

ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಶ�ೇಖರಪ್ಪ
ಹರಿಹರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಿ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೆಳ್ಳೂಡಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕಡೆಮನೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ,
ಕುಂಬಳೂರು ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್
ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎನ್.ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಬೆಳ್ಳೂಡಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ.ಟಿ. ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

♦

ರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ�ೇಂಟ್ಸ್, ನಿಟುವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಚಾಮುಂಡಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಆರ್.ಎಲ್. ಹೆಚ್. ರ�ೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ವ�ೈನ್ಸ್ MRP, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲ�ೇಜ್ ರ�ೋ�ಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ವ�ೈನ್ ಶಾಪ್ MRP, ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಚಾಮುಂಡಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್, ಮಂಡಿಪ�ೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಬಣ್ಣದ ಮನೆ ಅಂಡ್ ಪ�ೇಂಟ್ಸ್, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್, ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ, ನಿಟುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

"ಸಹಕಾರ ರತ್ನ" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಸ್. ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ
ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ
ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರು, ಅವಿಭಜಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹಾಲಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 2ನ�ೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರಾದ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಸ್. ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ
ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ
"ಸಹಕಾರ ರತ್ನ" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು....
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು
ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ರ�ೈತ ಬಾಂಧವರು.

ಪ್ರಕಟಣೆ : ಜೆ.ವಿ. ಸುಧೀರ್, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಜಗಳೂರು.
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