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ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ
ಕ�ೋ�ಲಾರದ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಕುರುಡುಮಲೆಯಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾತ್ರೆ

ಸಮಾನ ಕೆಲಸ, ಸಮಾನ ವ�ೇತನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.18 - ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಸಮಾನ ವ�ೇತನ, ಸಮುದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ�ೇವೆ
ಖಾಯಂ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳ
ಈಡ�ೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನೌಕರರ ಸಂಘದ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚ�ೇರಿ
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ನೌಕರರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ
ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ

ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ನೌಕರರ ಧರಣಿ
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಜ್ಯದ 28 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ
ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅನ�ೇಕ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ�ೇ
ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಅಭಿಯಾನದ

ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೇಳಿಕೆ :
ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
ಥಾಣೆ, ನ. 18 - ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ ವೀರ
ಸಾವರ್ಕರ್ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹ�ೇಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಥಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ
ಗುರುವಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಥಾಣೆ ನಗರ
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ ಶಿಂಧೆ ಅವರ
ನ�ೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸ�ೇನೆ ಬಣದ ವಂದನಾ ಡ�ೊಂಗ್ರೆ
ಎಂಬುವವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಜ�ೋ�ಡ�ೋ� (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ ಸೂಕ್ತ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿಲ.್ಲ ಪರಿಣಾಮ
ಸಮುದಾಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ�ೇವೆ ನೀಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.
ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ�ೇವೆ
ಖಾಯಂಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು, ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15
ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದ�ೇ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡ
ಬ�ೇಕು. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬ�ೇಕು, (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 18 - ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ
ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ದವರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ.
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದವರೆಗೆ
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು
ಶ್ರೀಹರಿಕ�ೋ�ಟಾದಲ್ಲಿ
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರ�ೋ�ಸ್ಪೇಸ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕನಸು
ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮ್ - ಎಸ್ ರಾಕೆಟ್
ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ�್ಮೋಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಗ್ನಿಬಾಣ್ - 1 ಎಂಬ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ
ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಅಗ್ನಿಬಾಣದ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆ
ಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಕುಲ್ಸಹಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ರವಿಚಂದ್ರ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಶಾಮನೂರು ಯಲವಟ್ಟಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 18 - ಭಾರತ ಐಕ್ಯಯಾತ್ರೆ,
ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್
ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ
ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಕ�ೈಹಾಕಲು ಹ�ೊರಟಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಹಠ
ತ�ೊಟ್ಟಿರುವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, 123
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟು
ಕ�ೊಂಡು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ
ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು 113 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಳ
ಬಹುಮತವಿದ್ದರೂ ದ�ೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಗೆ ಕ�ೈಹಾಕದ�ೇ
123ರ ಗುರು ಇಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಐದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು
ಮತದಾರರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಮತ ಬ�ೇಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ

ಈಗಾಗಲ�ೇ ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು
ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಉಮೇದುವಾರರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿರುವ
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಇದೀಗ ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳನ್ನು
ಮುಂದಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರ.ೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ
ಮಹಾಯಾತ್ರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ.ೆ ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಂಚರತ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ

ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಕಾರ

ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ.ೆ ಶಿಕ್ಷಣವ�ೇ ಆಧುನಿಕ
ಶಕ್ತಿ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು. ಕೃಷಿ ಚ�ೈತನ್ಯ, ಯುವ
ನವಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ
ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಆಸರೆ ಪಂಚರತ್ನ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

10ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 18 - ಏರುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ
ತರಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಜನನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ,
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ
ಕ�ೋ�ರ್ಟ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮಧ್ಯ
ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದೆ.
2 ಮಕ್ಕಳ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಬ�ೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ
ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಮಧ್ಯ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಿವ

ಶಿವ

ಜನನ :
16-02-1945

ಮರಣ :
19-11-2012

ದಿ|| ಹ�ೊನ್ನೂರು ಈರಣ್ಣನವರು

ಶಿಕ್ಷಕರ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದವು.
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ನೀವು ಹಾಕಿಕ�ೊಟ್ಟ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ,
ಪತ್ನಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ�ೋ�ಜಮ್ಮ ಹ�ೊನ್ನೂರು ಈರಣ್ಣ ಮತ್ತು
ಮಕ್ಕಳು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು
ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು, ಹ�ೊನ್ನೂರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 18 - ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ
ನ�ೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದೆ. 13,363 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನ�ೇಮಕಾತಿಗೆ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹ�ೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 13,363 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನ�ೇಮಕ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ, 1,637 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ (3ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)
|| ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ||

|| ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಶ್ರೀಮದುಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 1108

ಡಾ|| ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು,

ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಬೃಹನ್ಮಠ, ಸಿರಿಗೆರೆ. ಇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದ�ೊಂದಿಗೆ

ವಿವಾಹ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ ವಾಸಿಗಳಾದ ಗಿರಿಯವ್ಳರ

ದಿ|| ಶ್ರೀಮತಿ ರುದ್ರಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ಜಗದ�ೇವಪ್ಪ ಇವರ ಮಗನಾದ
ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಎಸ್.ಜಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು
ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕತ�ೊಗಲ�ೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಗಳಾದ

ಗೌಡ್ರು ಕಲ್ಲುಬಸಜ್ಜರ ದಿ|| ಶ್ರೀಮತಿ ನಾರಮ್ಮ, ದಿ|| ಶ್ರೀ ಗೌಡ್ರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪನವರ ಮಗನಾದ
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಬಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧು
ಇವರುಗಳು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು.

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶ್ರೀ ಮನೃಪ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ 1944ನ�ೇ ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ದಿನಾಂಕ 20.11.2022ನ�ೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಧನಸ್ಸು ಲಗ್ನದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಎಸ್.ಜಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಇವರ ಜ�ೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ

ಚಿ|| ರಾ|| ಸಚಿನ್ ಎಸ್.ಜಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ
ಲಿಂ|| ಯಲವಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಮ್ಮ ಲಿಂ|| ಯಲವಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರ ಜ�ೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ
ಶ್ರೀ ಯಲವಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ

ಚಿ|| ಕುಂ|| ಸೌ|| ಸಿಂಧೂ ಜಿ.ಎಸ್.

ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಬಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧು ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ
ಇವರ ವಿವಾಹ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ

ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲವಟ್ಟಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ

ಇವರು ದಿನಾಂಕ 18.11.2022ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಲಿಂಗ�ೈಕ್ಯರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಸ�ೊಸೆ, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು
ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 19.11.2022ರ
ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ಬಳಿಯ ಶಾಮನೂರಿನ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು :
G ಯಲವಟ್ಟಿ ವ�ೈ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ವ�ೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಶಾಮನೂರು.
G ಯಲವಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಲಿಂ|| ವ�ೈ. ವಾಮದ�ೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಶಾಮನೂರು.
G ಯಲವಟ್ಟಿ ಲಿಂ|| ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ, ವ�ೈ. ವಸಂತಪ್ಪ, ನಿ. ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ದಾವಣಗೆರೆ.
G ಯಲವಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ವ�ೈ. ವೃಷಭ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ , ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಿಐಇಟಿ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ದಾವಣಗೆರೆ.
G ಲಿಂ|| ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ.
G ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ನಿ. ಮುಖ�್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ದಾವಣಗೆರೆ
G ಯಲವಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ.ವ�ೈ.ಆರ್. (ಬಾಬು) ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಮನೂರು
G ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಲಿಂ|| ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ
G ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಿವಿಲ್ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಪವಾಡ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ
G ಯಲವಟ್ಟಿ ವಂಶಸ್ಥರು ಶಾಮನೂರು G ತೆಲಿಗೆ ವಂಶಸ್ಥರು, ದಾವಣಗೆರೆ G ಹಳ್ಳೇರ ವಂಶಸ್ಥರು ಹಾಲ�ೇಕಲ್ಲು,
G ತ�ೊಗಲ�ೇರಿ ವಂಶಸ್ಥರು ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ ತಾ. G ಕಬ್ಬೂರ್ ವಂಶಸ್ಥರು ಪವಾಡ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ.
ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಶಾಮನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.
ಮೊ : 99453 64274, 99721 31975

ಬಾಪೂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ
ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ತಾವುಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ವಧು-ವರರನ್ನು
ಆಶೀರ್ವದಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ಕ�ೋ�ರುವ,

ಆರತಕ್ಷತೆ :
19.11.2022ನ�ೇ ಶನಿವಾರ
ಸಂಜೆ 7.00 ರಿಂದ

ತಮ್ಮ ಆಗಮನಾಭಿಲಾಷಿಗಳು :

ಮುಹೂರ್ತ :
20.11.2022ನ�ೇ ಭಾನುವಾರ
ಸಂಜೆ 9 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ

ತಮ್ಮ ಸುಖಾಗಮನ ಬಯಸುವವರು :
ಗಿರಿಯವ್ಳರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಗಿರಿಯಜ್ಜರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಗುರಾಳ್ ವಂಶಸ್ಥರು, ಶಾಮನೂರು
ಗೌಡ್ರು ಕಲ್ಲುಬಸಜ್ಜರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಚಿಕ್ಕತ�ೊಗಲ�ೇರಿ
ಶಾಮನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಎಸ್.ಜಿ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಬಿ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮ ಎಸ್.ಜಿ. ಮತ್ತು ರವಿ ಎನ್.

EO ತಾ.ಪಂ. ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ.

ಚಿ|| ದರ್ಶನ್ ಎಸ್.ಜಿ.
ಚಿ|| ಮೇಘನ ಜಿ.ಹೆಚ್., ಚಿ|| ಯೋಗೀಶ್ ಜಿ.ಹೆಚ್.

ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಎಸ್.ಜಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು
42ನ�ೇ ವಾರ್ಡ್ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ / ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ಟ್ರೇಡರ್

ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್
.ಜಿ. ಕನ್ಸ್
ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್
ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊಬ�ೈಲ್: 89701 41643, 97390 47707, 89715 77823
ವಿ.ಸೂ. : ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪದ�ೇ ಇರುವವರು ಇದನ್ನೇ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಗಮಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

2

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19, 2022

ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಸದೃಢ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಪುರವಂತಿಕೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು

ಹರಿಹರ, ನ. 18 – ಉತ್ತಮ ಜೀವನ
ಹಾಗೂ ಸದೃಢ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕನಕ
ಗುರುಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನಾನಂ
ದಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ
ಕುಸ್ತಿ ಜೀರ�್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರು
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ
ಹ�ೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದ�ೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ
ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಬರುತ್ತದೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಿಲ್ಲದ�ೇ ಏನೂ ಸಾಧನೆ
ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈಗಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ
ಮಾನಸಿಕ
ರ�ೋ�ಗದಿಂದ
ಬಳಲುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದವರು
ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕುಸ್ತಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ
ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ
ಬ�ೇಕು. ಆಗ ದ�ೇಶ – ವಿದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ
ಹರಿಹರ�ೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ

ಹರಿಹರ: ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ
ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕ
ಗುರುಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು
ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳು
ಕ್ರೀಡಾ ಜ�್ಯೋತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ಶ್ರೀಗಳು ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆ
ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ,
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್, ಕುರುಬ
ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಡಿಯಪ್ಪ, ಕೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ,
ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ. ನಾಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ,
ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್
ಪಾಟೀಲ್, ಕುಸ್ತಿ ಜೀರ�್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ನಂದಿಗಾವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರ�ೇವಣಪ್ಪ ದ್ಯಾವನೆಯ್ಕರ್,
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಚೂರಿ,
ಮಾರುತಿ ಪೂಜಾರ್, ಶಿವಾನಂದ, ಸ್ಟಾರ್
ಬೀರ�ೇಶ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪ್ಪ, ವಿನ�ೋ�ದ್ ಕುಮಾರ್,
ಪಾಲಾಕ್ಷ, ನಾರಾಯಣ, ವೆಂಕಟ�ೇಶ, ರಾಘು
ಚೌಗಲೆ,
ರವಿಕುಮಾರ್
ಮತ್ತಿತರರು
ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 23ರಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ

ಜಗಳೂರು, ನ. 18- ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ 23 ರ
ಜನ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು
ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯ
ನಂತರ
ಪತ್ರಕರ್ತರ�ೊಂದಿಗೆ
ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಂತರ
ವ�ೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಜೆ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು
ಹಾಗೂ ಗಾಯಕರಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯ
ಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ,
ಮಾಜಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಸಚಿವ ಗ�ೋ�ವಿಂದ ಕಾರಜ�ೋ�ಳ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಭ�ೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಶಾಸಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

35 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ�ೇರುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಿರಿಗೆರೆ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 57
ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ
ಯೋಜನೆ, 164 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
2500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ,
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ
ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕ�ೋ�ರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ.
ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್, ತಾ.ಪಂ ಇಓ ಚಂದ್ರ
ಶ�ೇಖರ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹ�ೇಶ್ವರಪ್ಪ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಶ�ೇ.7ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ
ಮುಂಬ�ೈ, ನ. 18 - ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾದರೂ
ಸಹ, ಭಾರತ ಶ�ೇ.7ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ
ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಲ�ೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರ ತಗ್ಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ದ�ೇಶೀಯವಾಗಿ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ
ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಏರುವ ಸಂಕ�ೇತ
ದ�ೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಲ�ೇಖನದ ಬರಹಗಾರರು ತನ್ನ
ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಯುವಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Mediworld Pharma C/o
AKP Healthcare Pvt. Ltd

Hadadi Rd, opp. Taralabalu school,
Shrinivaasa Nagara, Davanagere, Karnataka 577005
Mob:

96865 52532

ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ರಶ್ಮಿ

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕನ್ನಡ
ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ�ೋ�ಧನೆ ಮಾಡಲು

BA, B.ED, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಮೇಜರ್
B.Sc, B.ED (PCM/CBZ)
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಚನೆ : ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಬ�ೇಕು.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 82771 67890

ಸಂಕಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ

2 ದಿನದ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ-6.30 ರಿಂದ 8.00 ಗಂಟೆ
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ-6.30 ರಿಂದ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ
F ಶಾರೀರಿಕ F ಮಾನಸಿಕ F ಆರ್ಥಿಕ F ಸಾಮಾಜಿಕ F ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ
F ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ

ಸ್ಥಳ : ದಿವ್ಯ ಯೋಗಮಂದಿರ
ಪಿ.ಜಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಎದುರಿಗೆ, 8ನ�ೇ ಮೇನ್, ಮೆಡಿಕಲ್
ಬಾಯ್ಸ್ಹಾಸ್ಟೆಲ್ರ�ೋ�ಡ್, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ. 18 - ದ�ೇವರ ಅವತಾರ
ವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪುರವಂತಿಕೆಗೆ ಪುರಾತನವಾದ
ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಪುರವಂತಿಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಬುತ ಕಲೆ
ಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಹಿಂದ�ೊಮ್ಮೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದ�ೇ ಶಸ್ತ್ರ
ಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಈ ಪುರವಂತರು. ಪುರವಂತರ
ವ�ೇಷಭೂಷಣವ�ೇ
ಸಮರ
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡು
ರುದ್ರರಮಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಶನ�ೈಶ್ಚರ ಮಂದಿರದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ
ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ವಾಗೀಶ ನಗರದ ವೀರಭದ್ರ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನ�ೈಶ್ಚರ ಮಂದಿರದ
ತಿಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದಶಮಾನ�ೋ�ತ್ಸವದ
ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ
ಪುರವಂತಿಕೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪುರವಂತರ ವ�ೇಷಭೂಷಣಗಳು
ಸಹ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತೆಯೇ
ಇವೆ. ವೀರಗಾಸೆ ಹಾಕಿದ ಕಾವಿ, ರ�ೇಷ್ಮೆ ಧ�ೋ�ತ್ರ,

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು
ಕಾವಿ ಅಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೈಮೇಲೆ
ಗಲೀಫದಂತಹ
ವಸ್ತ್ರ
ಹಾಕಿಕ�ೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅಂಚಿನ ಚುಂಗು
ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ತಲೆಗೆ ಕಾವಿ ರುಮಾಲು, ತ�ೋ�ಳಿಗೆ
ಶಿವನಂತೆಯೇ
ನಾಗಾಭರಣಗಳು,
ಬೆಳ್ಳಿ
ನಾಗರಗಳು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ದ�ೇವರ

ಹಲಗೆ, ದರ್ಪಣ, ನಡುವಿಗೆ ನರಸಿಂಹನ ರುಂಡ
ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ರುಂಡಗಳ ಮಾಲೆ, ಸಣ್ಣ ರಕ್ಷಾ
ಜ�ೋ�ಳಿಗೆ, ಲತೆಯಲ್ಲಿ ರಣಗೂದಲ ಚೌರಿ,
ಪಂಚಮುದ್ರೆಗಳು, ಕ�ೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ
ಸರಗಳು, ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳು, ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತಿ,
ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಪಂಚಲ�ೋ�ಹದ ಶಸ್ತ್ರಗಳು.

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ, ನ. 18 - ಇಲ್ಲಿನ
ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ
ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ `ನೀರ ಮೇಲಣ
ಹೆಜ್ಜೆ' ಕೃತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ
ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 19
ರ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದ�ೇ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ `ಧಾರಿಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ'
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ
ಗಾಯಕರಾದ ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ
ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರಿಗೆ `ಫಲ್ಗು
ಕಥಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯನ್ನು
ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಚಿಂತಕ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ
ಅವರು ಕೃತಿ ಲ�ೋ�ಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ

ಹ�ೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಕೃತಿಗಳ
ಲ�ೋ�ಕಾರ್ಪಣೆ
ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡುವರು.
ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಚನ್ನೇಶ್ ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ
ಅವರು ನೀರ ಮೇಲಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೃತಿ
ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವರು.
ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್
ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೇರು ಅವರ
`ಚಪ್ಪಲಿಗಂಟಿದ ಮುಳ್ಳು' ಕೃತಿ ಹಾಗೂ
ಚಂದನ ಭರತ್ ಅವರ `ಕಡಲ�ೊಡಲು'
ಕೃತಿ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್.
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರ `ಹಳ್ಳಿಜೀವ' ಕೃತಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ : ಬಿದರಹಳ್ಳಿ
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಕುರಿತು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ.ಆರ್.
ವಿಜಯವಾಮನ್ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ನಾ. ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್ ಉತ್ತಂಗಿ ಅವರ
`ವಕ್ರಸುಳಿ' ಮತ್ತು `ಮಂಥನ ಮಾಣಿಕ್ಯ'
ಕೃತಿಗಳ ಲ�ೋ�ಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿವೆ.

ಬಿದರಹಳ್ಳಿಯವರ ಕಥನಕಲೆ ಕುರಿತು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಮೇಟಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಡೆಕಟ್ಟೆ
ಧನಂಜಯಪ್ಪ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಜೆ
5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಿವೃತ್ತ
ಡಿಡಿಪಿಐ ಭರಮಪ್ಪ ಮೈಸೂರು
ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು, ಆವರಗೆರೆ
ಗುರುಸಿದ್ದಸ್ವಾಮಿ ಪವಾಡ ಗುಟ್ಟು
ಬಯಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕ�ೊಡು
ವರು. ಸಂಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಯುಗಧರ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ, ಕತ್ತಿಗೆ
ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ
ನಡೆಸಿ ಕ�ೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ
ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎಂ.
ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ
ಗ�ೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾ. ನಾ.
ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್ ಉತ್ತಂಗಿ, ಖಜಾಂಚಿ
ಮರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಜ�ೋ�ಗಿಹಳ್ಳಿ
ನಾಗರಾಜ್, ಮರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ,
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ

ರಂದು
ನಡೆಯಲಿದೆ
ಎಂದು
ಮಾದಿಗ
ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.
ಎಸ್. ಆನಂದಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾ ಹದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾ
ಗಲು ಬಯಸುವವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರ�ೊಳಗೆ
ಹೆಸರು ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸ ಬಹುದು ಎಂದು
ಅವರು ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾ ಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿದರು. ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಚ್. ಶಿವಪ್ಪ, ಎ. ಪರಶುರಾಮ್, ಬಿ.ಡಿ.
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ�ೊಕ್ಕನೂರು, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದ�ೊಡ್ಡಮನೆ, ಆರ್
ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಹರಿಹರ

ಹರಿಹರ, ನ. 18 - ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಸಮಾ ಜದ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜಯಂತಿ
ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾದಿಗರ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವ�ೇಶ, ಹೆಚ್ಚು
ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಸಾಮೂಹಿಕ
ವಿವಾಹ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ 16

ಖಾಸಗಿ
ರಾಕೆಟ್
ಉಡಾವಣೆ
ಯಶಸ್ವಿ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸ್ಪೇಸ್ ಔರಾ ಏರ�ೋ�ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಟ್ರಾಬ�ೋ�ರ್ನ್ ಸ್ಪೇಸ್
- ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸ�ೇವೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಹ�ೊಂದಿವೆ. ನಾವು
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತರಬ�ೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ
ಎಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಬ�ೋ�ರ್ನ್ ಸ್ಪೇಸ್ - ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಕ್ಷತ್ ಮೊಹಿತೆ
ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬ�ೈನ ಸ್ಪೇಸ್ ಔರಾ ಕಂಪನಿಯು ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ�ೈಲಟ್ಗಳನ್ನು
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಸಮಾನ ಕೆಲಸ, ಸಮಾನ ವ�ೇತನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) 12 ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಸ�ೇವೆ ಹ�ೊರತು
ಪಡಿಸಿ, ಬ�ೇರೆ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡ ಹ�ೇರಬಾರದು,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮತ್ತು
ಕ್ಷೇಮ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ
ಅವಕಾಶ ನೀಡಬ�ೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆಯಂತೆ
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಯಂಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು
ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಹೆಚ್ಒ
 ಗಳಿಗೆ
'ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವ�ೇತನ' ಕೂಡಲ�ೇ ಜಾರಿ
ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗ�ೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ
ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ
ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಮಾದರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಗ�ೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಿನ್ನಡೆ
ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ
ಧ�ೋ�ರಣೆ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಕಾರರು
ಆಕ�್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ 105 ಔಷಧಿಗಳ ಸಮರ್ಪಕ
ಪೂರ�ೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ಸ�ೇವೆ ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ
ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಬ�ೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ವಿ.
ದಿನ�ೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಭರತ್,
ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ರುದ್ರೇಶ್, ಅನಿಲ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಹೀಗೆ ಪುರವಂತರ ವ�ೇಷಭೂಷಣವ�ೇ ಸಮರ
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಿ ನಗರದ ಪುರವಂತಿಕೆ
ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದ ಬಸವರಾಜ ಅಟವಾಳಗಿ
ಮತ್ತು ವೀರಣ್ಣ ಅಟವಾಳಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ
ಪುರವಂತಿಕೆ ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರ�ೇಶ ಮೋಟಗಿ, ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಜಿ.ಹ�ೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ, ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಅಂಗಡಿ,
ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಪುಟ್ಟರಾಜ ಅಂಗಡಿ,
ಎಸ್. ಎಸ್. ರಾಮಲಿಂಗಣ್ಣನವರ, ನಿತ್ಯಾನಂದ
ಕುಂದಾಪುರ, ಭಾರತಿ ಅಳವಂಡಿ, ರವೀಂದ್ರಗೌಡ
ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ಹಣ್ದ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ, ಹಾಲಸಿದ್ದಶಾಸ್ತ್ರಿ,
ಪರಮೇಶ ವಿ. ಮಠದ, ಹಾಲ�ೇಶಣ್ಣ ಗೌಳಿ,
ಚಂದ್ರಯ್ಯ ದ�ೊಡ್ಡಿಮಠ, ಜಗದೀಶಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ನಾಡಿನ 59 ಪುರವಂತಿಕೆಯರ ತಂಡ
ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನ ರತ್ನಾಕರ ಕುಂದಾಪುರ
ಅವರಿಗೆ ಕ�ೋ�-ಆಪ್ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.18- ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ದ�ೊರೆತಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದರ
ಪರಿಶ್ರಮ ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ
ಹಿರಿಮೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಗಾ
ಕ�ೋ�-ಆಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತ್ನಾಕರ ಕುಂದಾಪುರ
ಹ�ೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ
ಮಾಡಿದೆ. 2014 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ�ೊರೆತಿದೆ ಎಂದರು.
ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಯು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಶಿಬಿರ,
ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸರ್ಕಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ, ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಉಪಹಾರ ಮತ್ತಿತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ ಮೂಲಕ ಸ�ೇವೆ
ಮಾಡಿದ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುಣಗಾರ, ರಾಜು ಅಡಿವೆಪ್ಪನವರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾಸರ,
ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಗಣ�ೇಶ ಜಡಮಲಿ, ಎಚ್.ಡಿ. ಬಡಕರಿಯಪ್ಪನವರ, ವ್ಯವ
ಸ್ಥಾಪಕಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಾರಕ�ೇರ, ಆಂಜನ�ೇಯ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಪುರಸಭೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಿರಸ್ಕೃತ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ. 18 - 2022-23 ನ�ೇ ಸಾಲಿನ
ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು 15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ
ಪುರಸಭೆಯಿಂದ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಜಯನಗರ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಸಭೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು
ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಹಾಗೂ 15ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2.35 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಪುರಸಭೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು
ಮುಂದಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ
ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭೀಮವ್ವ ಸಣ್ಣ ಹಾಲಪ್ಪ
ಹಾಗೂ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಮಂಡಿಸಿ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಮರು
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಸ�ೇವೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳಾದ
ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ಅತಿವೃಷ್ಠಿ , ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಪಹಣಿ ಲ�ೋ�ಪದ�ೋ�ಷ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಚುನಾವಣೆ
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಐದು ಅಂಶಗಳ�ೇ ಪ್ರಮುಖ
ಯೋಜನೆ ಗಳಾಗಿರುತ್ತವ.ೆ
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂದೂ ಡಲಾಗಿದ್ದ
ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಕ�ೋ�ಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಕುರುಡುಮಲೆಯಿಂದ ಇಂದು
ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ�ೋ�ಲಾರದ
ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುಡುಮಲೆ ಶ್ರೀ
ಗಣಪತಿ ದ�ೇವಾಲಯದಿಂದ ನ. ಒಂದರಂದ�ೇ
ರಥಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಳಿಕ
ನ.14ರಂದು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಮಳೆ
ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 34 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಇದ�ೇ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಮೂರನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ
ಏನೆಂಬುದನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರ.ೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಯಾತ್ರೆ
ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿವ.ೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ,
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ
ನಿಮಗ�ೇನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರ.ೆ
ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕಳೆದ ಆರು
ತಿಂಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು,
ನಾಲ್ಕು ಗ�ೋ�ಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ 123 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಯಾರಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲದ,ೆ
ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಾನಾ
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾ
ತರ ಮತಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಳಯ
ೆ ಲು
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು
ಕ�ೊಂಡಿದ್ದರ,ೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು
ಅವರನ್ನು ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ : ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಸರ್ಕಾರ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.18- ಮುಂಬರುವ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್
ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿರುವರು
ಎಂದು ಎಎಪಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕಾಳಿದಾಸ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಣದ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲ�ೇ 72
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು
ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಸಹ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ
ಎಎಪಿ ವಿಜಯನಗರ
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಳಿದಾಸ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ಮೂರು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ
ಎಂದ ಅವರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ
12ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ

ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುತ್ತಿಗಿ

ಎನ್. ಅಶ�ೋ�ಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ
ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ನ�ೇಮಕ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್
ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಹ�ೊಸಕ�ೋ�ಟೆ ನಾಗರಾಜ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ
ಹಾನಿಯಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು
ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡು ಜನರು
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ

ಪಕ್ಷದವರು ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ
 ವರು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಭಾರತ್
ಜ�ೋ�ಡ�ೋ� ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮುತ್ತಿಗಿ ಎನ್. ಅಶ�ೋ�ಕ್, ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್,
ಎಚ್.ಕ�ೊಟ್ರಪ್ಪ, ಕ�ೊಟ್ರಬಸವನಗೌಡ,
ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಜರಿಫುಲ್ಲ,
ಸ�ೇತುರಾವ್, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ,
ಅಬ್ಬುಸಾಲ�ೇಹ, ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
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ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.18- ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ
ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 19
ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30 ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಶಿವಯೋಗಿ
ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು
ವ�ೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ಅನಿನಾಶ್
(ಅಭಿ) ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು
ಶ್ರೀ ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ
ವಹಿಸುವರು, ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಜಿ.ಎಂ.
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು
ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ
ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ಹಾಗೂ
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕ ನರಸಿಂಹ ವಿ.
ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ
ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು :
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಎಸ್.ವಿ.

ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರ ಸ�ೇವೆ ಸ್ಮರಣೀಯ: ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನ.18- ವೀರಶ�ೈವ ಸಮಾಜದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು
ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮಹನೀಯರ
ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬ�ೇಕಾದುದು ಇಂದಿನವರ
ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಬಾಳೆಹ�ೊನ್ನೂರು ಶ್ರೀಮದ್
ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ರ�ೇಣುಕ ಡಾ.
ವೀರಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ
ರಾಜದ�ೇಶಿಕ�ೇಂದ್ರ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನಗರದ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟ�ೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ನೂತನ ವೀರಶ�ೈವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ
ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ವೀರಶ�ೈವ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥ
ಬಯಸಿಲ್ಲ. ಸಂಕುಚಿತತೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ
ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹ�ೋ�ದರರು
ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು
ಸಂಕುಚಿತ ಮನ�ೋ�ಭಾವನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಧರ್ಮ,
ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಾಣ

ರಾಮಚಂದ್ರ, ಜಯಮ್ಮ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಯ್ಕ,
ಹೆಚ್.ಪಿ.
ರಾಜ�ೇಶ್,
ಹೆಚ್.ಎಸ್.
ಶಿವಶಂಕರ್, ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಅನ�ೇಕ ಗಣ್ಯರು.
ಇದ�ೇ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಮೆಲ�ೋ�ಡಿಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ಜ್ಯೂನಿಯರ್
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ
ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಸಹ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವ�ೇದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾ
ರಿಗಳಾದ ಮಾಲಾ ನಾಗರಾಜ್, ಎಂ.
ಜಾಕೀರ್, ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್
ಪ�ೈಲ್ವಾನ್, ಶಾಂತಮ್ಮ, ವ�ೇಣು ಗ�ೋ�ಪಾಲ್,
ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಸುನೀಲ್ ನಾಯಕ್,
ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜ್, ನಿಂಗರಾಜ್
ಬಸಾಪುರ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಆನಂದ
ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ, ಎನ್.ಎಸ್. ಈರಣ್ಣ, ಅಯೂಬ್
ಖಾನ್ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ
ಬೂಸ್ಟರ್ಕಿಟ್

ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಧರ್ಮ
ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಥೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ನೂರಾರು ಒಳಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ವೀರಶ�ೈವ
ಧರ್ಮ. ಯಾವುದ�ೇ ಒಳಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಧರ್ಮದ ಸಹ�ೋ�ದರರು,
ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು
ಎಂದರು.
ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಪೂರ್ಣ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 18 - ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ಇಂಬು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಚನಾತ್ಮಕ ನೆರವು
ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಬೂಸ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಐಟಿಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಇನ�್ನೋವ�ೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿ (ಕಿಟ್ಸ್)
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜ ಅವರು
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಗೂಗಲ್, ಪ�ೇಟಿಎಂ,
ಹೆಚ್ಡಿ
 ಎಫ್ಸಿ, ರ�ೇಜರ್ ಪ�ೇ, ಮೈಕ�್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಗೆಯ್ನ್,
ಎಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಹರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಜತೆಗೆ ಐಟಿಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ�್ನೋವ�ೇಷನ್ ಮತ್ತು
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ�ೊಸ�ೈಟಿಗಳು (ಕಿಟ್ಸ್) ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದವು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ
ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸೆಲ್ನ
 ಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಡಿ
 ಎಫ್ಸಿ,
ಪ�ೇಟಿಎಂ ಮತ್ತು ರ�ೇಜರ್ಪ�ೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫಿನ್-ಟೆಕ್ ಸ�ೇವೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಜತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಬ�ೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟುಗಳ
ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಶ�ೇಖರಪ್ಪ ನಗರ ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗ, ರಂವಭಾಪುರಿ
ರಸ್ತೆ, ಮಹಾವೀರ ಭವನ, ಆರ್ಎಮ್ಸಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಗುಜರಿ
ಲ�ೈನ್, ಬಂಬೂಬಜಾರ್, ಬಿ.ಟಿ ಲ�ೇಔಟ್, ಎಲ್ಬಿಎಸ್
ನಗರ, ಆನೆಕ�ೊಂಡ, ಇಮಾಂನಗರ, ಬಿಡಿಓ ಆಫೀಸ್,
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು.
ಟಿ.ಸಿ ಲ�ೇಔಟ್, ಎಲ್ಐಸಿ ಆಫೀಸ್, ಕೆಆರ್ ರಸ್ತೆ,
ಜಗಳೂರು ಬಸ್ಸ್ಟಾಪ್, ಅರಳೀಮರ ಸರ್ಕಲ್, ನೂರಾನಿ
ಆಟ�ೋ�ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ,
ಆನೆಕ�ೊಂಡ ಹ�ೊಸ ಲ�ೇಔಟ್, ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಭಾಗ,
ಆಜಾದ್ನಗರ 10 ರಿಂದ 16ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ, ಅಕ್ಸಾ ಮಸೀದಿ
ಹಿಂಭಾಗ, ಬೀಡಿ ಲ�ೇಔಟ್, ಆಜಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್
ಸ್ಟೇಷನ್, ಹೆಗಡೆ ನಗರ, ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಮುಸ್ತಾಫ ನಗರ
ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ, ಅಮ್ಮಜಾನ್, ಬಾಬಾಜಾನ್, ಜ�ೋ�ಗಲ್ಬಾಬಾ
ಲ�ೇಔಟ್, ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ, ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ,
ಜಗಳೂರು ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಎಆರ್ಬಿ
ಮಿಲ್, ಚಾಮರಾಜಪ�ೇಟೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಎಸ್.ಎಸ್.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅರಳಿಮರದ ವೃತ್ತ, ಬ�ೇತೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ,
ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲ�ೇಜ್, ಕ�ೊಹಿನೂರ್ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ,
ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸಬಾವಿ ಸರ್ಕಲ್, ಮಿಲ್ಲತ್ ಸ್ಕೂಲ್

ಶಿಕ್ಷಕರ ನ�ೇಮಕಾತಿ
ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು.
ಎಂ.ಬಿ.ಕ�ೇರಿ, ಹ�ೊಂಡದ ಸರ್ಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ,
ಕಾಯಿಪ�ೇಟೆ, ಜಾಲಿನಗರ, ಟೀಚರ್ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ,
ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್, ಚಲವಾದಿ ಕ�ೇರಿ, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ,
ಹಳ�ೇಪ�ೇಟೆ, ಬಾರ್ಲ�ೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು.
ಭಾಷನಗರ 1 ರಿಂದ 17ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ,
ಶಿವನಗರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ, ಮಿಲ್ಲತ್ ಕಾಲ�ೋ�ನಿ, ಬೀಡಿ ಲ�ೇಔಟ್,
ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಮುಸ್ತಾಫ ನಗರ, ರಜಾಕ್ ಸರ್ಕಲ್, ಭಾಷನಗರ
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೀಡಿ ಲ�ೇಔಟ್, ಶಿವನಗರ,
ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಮುಸ್ತಾಫ್ ನಗರ, ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ
ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗ, ಭಾಷನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು.
ಕ�ೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ಜೆಎಮ್ ನಗರ, ಸ�ೇವಾದಳ
ಕಾಲ�ೋ�ನಿ, ಹ�ೊಸಕ್ಯಾಂಪ್, ಎಸ್ಎಮ್ಕೆ ನಗರ 2ನ�ೇ ಹಂತ,
ವೀರಾಂಜನ�ೇಯ ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಿ.ಜೆ.ಎಮ್
ಸ್ಕೂಲ್, ಆರ್ಟಿಓ ಆಫೀಸ್, ಬೂದಿಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ, ಬಾಬು
ಜಗಜೀವನ್ರಾಮ್ ನಗರ, ಗೌರಸಂದ್ರ ಮಾರಮ್ಮ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10
ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಉಳಿದಿವೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು
ಸಲ್ಲಿಸಲು ನ.23ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ನ.19ರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಆದ�ೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗ�ೇಶ್ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಜಗಳೂರು, ನ. 18- ರ�ೈತರು
ಪಡೆದ
ಸಾಲವನ್ನು
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.
ರಾಮಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ 69 ನ�ೇ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ರ�ೈತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ
ದೂರುಗಳು ಕ�ೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು. ರ�ೈತರು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತ�ೊಂದರೆ ನೀಡದ�ೇ
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರ�ೈತರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ 104 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಭಾಂಶ
ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ
ಪ�ೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಪುನಃ ಜಾರಿ : ಕಳೆದ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಿದ್ದ

ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ
ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ
ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಪುನಃ
ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆ
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್
ನಿರ್ದೇಶಕ
ಡಿ.ಎಂ.ಮುರುಗ�ೇಂದ್ರಯ್ಯ
ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಹತ್ವದ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್
ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ

ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದ.ೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1905 ರಲ್ಲಿ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಟ�ೇಲ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಸಿ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ
ಬೆಳದ
ೆ ು 45 ಸಾವಿರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು
ನ�ೋ�ಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ
ಸಂಘಗಳು
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜೆ.ಎಸ್.
ವ�ೇಣುಗ�ೋ�ಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿ,
ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳು
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿವೆ.
ಸಾಲ
ಮರುಪಾವತಿ
ಯಿಂದಾಗಿ
ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ.ೆ

ಮತ್ತೊಂದು ಚೀತಾ ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಶಿಯೋಪುರ, ನ. 18 – ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ
ಕುನ�ೋ�
ಅಭಯಾರಣ್ಯದ
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್
ಕ�ೇಂದ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀತಾವನ್ನು ಹ�ೊರ
ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಚೀತಾಗಳನ್ನು
ಮುಕ್ತ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಕಳೆದ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಎಂಟು ಚೀತಾಗಳನ್ನು
ತಂದು
ಕ್ವಾರಂಟ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಒಬನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚೀತಾ
ವನ್ನು ಐದು ಚದುರ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಐದು ಚೀತಾಗಳನ್ನೂ
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರ�ೈತರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು
ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ, ಬಿಳಿಚ�ೋ�ಡು, ದ�ೊಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ
ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರು
ವುದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟು 6 ಕ�ೋ�ಟಿ ಠ�ೇವಣಿ ಹಣವಿದ್ದು
ಉಳಿದಂತೆ 4 ಕ�ೋ�ಟಿ ಠ�ೇವಣಿ ಹಣ
ಬರಬ�ೇಕಿದೆ.ಮೊಬ�ೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರದಿ
ೆ ದ್ದು
ಹಾಲು
ಒಕ್ಕೂಟದವರು
ಸದ್ಬಳಕೆ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಾಹಿತಿ ಎನ್.ಟಿ. ಎರಿಸ್ವಾಮಿ ಉಪನ್ಯಾಸ
ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಟಿ.
ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ
ಸಹಕಾರ
ಸಂಘದ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಜಗದೀಶಪ್ಪ
ಬಣಕಾರ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ಜಿ.ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಿರಿಗೆರೆ ರಾಜಣ್ಣ,
ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಬಸಪ್ಪ, ತಾವರಾ ನಾಯ್ಕ,
ರಶ್ಮಿರ�ೇಖಾ, ಪ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ
ಓಬಳ�ೇಶ್, ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಗಡಿಮಾಕುಂಟೆ
ಸಿದ್ದೇಶ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಯಾತ್ರೆಯ ವ�ೇಳೆ
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಾವರ್ಕರ್
ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು
ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದ್ದರು.

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 18 – ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರು
ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಗರ
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ನಗರದ
ಪೊಲೀಸ್
ಕವಾಯತು

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಾರ�ೋ�ಪ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್
ಠಾಣೆಯ ಮಾಲತಿ ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಎ.ಆರ್.ನ
ಎ.ಪಿ.ಸಿ. ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ಕಚವಿ ಅವರು
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಡಾ. ಕೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜನ್,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್
ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ
ರಾಮಗ�ೊಂಡ
ಬಸರಗಿ
ಮತ್ತಿತರರು
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ
ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ
ನಿರ್ಮಾಣಗ�ೊಂಡಿರುವ ವೀರಶ�ೈವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವ
ನವ�ೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾತನಾಡಿ,
ಎಲ್ಲ
ಸಮಾಜದವರನ್ನು
ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ವೀರಶ�ೈವ
ಸಮಾಜ

ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ�ೊನೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಗ�ೊಳ್ಳಲಿದ್ದು,
ಜನತೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಸಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾಜಿ
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ,
ವೀರಶ�ೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ,
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದರು.
ನೂತನ ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಸದ ಬಿ.ವ�ೈ.
ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಭಾ ಭವನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ
ಮಾತ�ೋ�ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರಾದ�ೇವಿಯವರ ನಾಮಕರಣ
ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ರುದ್ರೇಗೌಡ,
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಪ್ಪ
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯಡಿಯೂರು ರ�ೇಣುಕ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಳಲಿಮಠದ ಡಾ.ನಾಗಭೂಷಣ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಬಿಳಕಿ ಹಿರ�ೇಮಠದ ರಾಚ�ೋ�ಟ�ೇಶ್ವರ
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಮ್ಮುಖ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ : ಸ�್ಫೋಟ ಮುಗಿದ
ಮೇಲೂ ಸಂಕಟ ನಿಲ್ಲದು

ಲಂಡನ್, ನ. 18 - ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 800 ಕ�ೋ�ಟಿಗೆ
ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ�್ಫೋಟದ ಯುಗ ಮುಗಿದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದೂ ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ�್ಫೋಟ ಮುಗಿದರೂ, ಈಗಾಗಲ�ೇ ಇರುವ ಭಾರೀ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಧರೆ ಹ�ೊತ್ತು ಸಲಹಬಲ್ಲದ�ೇ? ಎಂಬ
ಚರ್ಚೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಈ ಚರ್ಚೆ ಇಂದು, ನಿನ್ನೆಯದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ.
18ನ�ೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಮಾಲ್ತೂಸ್ ಅವರು
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕುರಿತು ‘ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್
ಪಾಪ್ಯುಲ�ೇಷನ್’ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗಲ�ೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಳವಳಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ
ತರಬಹುದು ಎಂದು ಆಗ ಮಾಲ್ತೂಸ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ,
ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು
ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಯುಗ ತಂದಿತ್ತು. ಮಾಲ್ತೂಸ್ ಅವರು
ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ ಕರಾಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ,
ಈ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲಿಗ�ೇ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1960ರಲ್ಲಿ
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪೌಲ್ ಎಪ್ರಿಲ್ಚ್ ಅವರು ‘ದಿ
ಪಾಪ್ಯುಲ�ೇಷನ್ ಬಾಂಬ್’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು, ಪುಟ್ಟದಾದ
ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹ�ೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದಾದ
ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೂಟವಾದ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ರ�ೋ�ಮ್ ಸಹ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಒಲವು ತ�ೋ�ರಿತ್ತು.
1972ರಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೌತ್’ ಎಂಬ
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವ
ಮಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು.
ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ
ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ
ಆಗುವ ಕರಾಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾ
ಗುತ್ತಿದೆ. ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು
ವಾದಿಸುವವರೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಸ್ಥಿರ ಭೂಮಿಗೆಷ್ಟು ಜನ :
ಭೂಮಿ
ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಬ�ೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿರಬ�ೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ
ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದ�ೇನೂ
ಅಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅತಿ
ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಬಲ್ಲರು.
ಯುರ�ೋ�ಪ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಗಳಲ್ಲಿ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಏಷಿಯಾ
ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಇಳಿಮುಖವಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಆದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ತಲಾ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜನ ಕಡಿಮೆ, ಬ�ೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು : ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತು, ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, 1970ರ ದಶಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ತಲಾ ಬಳಕೆ
ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದ�ೇಶಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ�ೇ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಹೀಗ�ೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ,
ವಿನಾಶಕಾರಿ
ಪರಿಣಾಮಗಳು
ವಿಪರೀತವಾಗಲಿವೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಾಧನೆ
ಕುರಿತು ಹ�ೊಸ ಯೋಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವ ಬದಲು ವ್ಯಾಪಕವಾದ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬ�ೇಕಿದೆ
ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ರ�ೋ�ಮ್ನ ‘ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್’
ವರದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಜೀವನದ
ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು
ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಸಮತ�ೋ�ಲನ,
ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಗಳು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಇಂಧನದ ದಕ್ಷ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದರಿಂದ
ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅತಿ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ
ಅಂದಗಾಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ�ೇ.30ರಷ್ಟು ಆಹಾರ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಕ್ಷೇಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ : ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಕ್ಷೇಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ’ ಕಡೆ ಗಮನ
ಹರಿಸಬ�ೇಕಿದೆ. ಇದು ಬಡ ದ�ೇಶಗಳೂ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ
ದ�ೇಶಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರದ
ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ�ೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಜನರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸಬ�ೇಕಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಹಾಗೂ ನಾವಿರುವ ಪರಿಸರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ರೂಪಿಸು
ವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಅತಿ ನಿರ್ಬಂಧ
ಹ�ೇರದೆಯೇ ಪರಿಸರ ಸಮತ�ೋ�ಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
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ದಿನಾಂಕ : 17.11.2022

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದ�ೇನೆಂದರೆ ಪುರಸಭೆಯ ಐಡಿಎಸ್ಎಂಟಿ/ಪುರಸಭೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ�್ತೋಲೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/301/ಜಿಇಎಲ್/2017, ದಿನಾಂಕ: 19.07.2019 ರಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯನಗರ ರವರ
ನಡವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿನಕ�ೋ�ವಿ/ಪು.ವಾ.ಮಳಿಗೆಗಳು/01/2022-23, ದಿನಾಂಕ:01.09.2022ರ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯನಗರ ರವರ
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿನಕ�ೋ�ವಿ/ ಪು.ವಾ.ಮಳಿಗೆಗಳು/01/2022-23, ದಿನಾಂಕ : 09.11.2022 ಆದ�ೇಶದಂತೆ 12 ವರ್ಷ ಲೀಜ್ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ
ಹಾಗೂ ಠ�ೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ: 05.12.2022 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜನ್ನು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದವರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಠ�ೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ
ಪಡೆದ ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03.12.2022 ರ ಒಳಗಾಗಿ
ಕಛ�ೇರಿಯ ವ�ೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತಕ್ಕದ್ದು. ಸದರಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ 06 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ 02 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು
ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚ�ೇತನರಿಗೆ 02 ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 31 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದು. ಒಟ್ಟು 41 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು
ಹಾಕಲಾಗುವುದು.
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಡ್ದಾರರು ಪಡೆದ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯನಗರವರಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತಿಮ ಬಿಡ್ದಾರರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮರು ಪಾವತಿ ಠ�ೇವಣಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಡಿ.ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಹರಾಜನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಮರುಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಬಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ
ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛ�ೇರಿಯ ವೆಬ್ಸ �ೈಟ್ www.harapanahallitown.mrc.gov.in ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08398280258 ಮತ್ತು ಕಛ�ೇರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿ
ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಬಿಡ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳವುದು.

ಸಹಿ/- ಶ್ರೀ ಅಶ�ೋ�ಕ ಹೆಚ್.ಎಂ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪುರಸಭೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.

ಸಹಿ/- ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮವ್ವ ಸಣ್ಣ ಹಾಲಪ್ಪ
ಸಹಿ/- ಎರಗುಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕೆ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ಶ್ರೇಣಿ-1
ಪುರಸಭೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.
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ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಂತ ಸಾಮ್ರಾಟ್
ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಮಾಧಿ ಸ�ೋ�ಹಳ
ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ದ�ೈವ ಮಂಡಳಿ
ವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ, ಮಹಾ
ರಾಜ ಪ�ೇಟೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಇದ�ೇ
ದಿನಾಂಕ 22 ರವರಿಗೆ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ
ಸಂತ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್
ಸಮಾಧಿ ಸ�ೋ�ಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಇಂದು 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.
ನಾಳೆ ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶ�ೋ�ಭಾಯಾತ್ರೆ, ಕೀರ್ತನೆ
ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುವರ್ಯ ಹ.ಭ.ಪ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ದಾದಾ

ಬುವಾ ಬ�ೋ�ದಲೆ ಮಹಾರಾಜ (ಪಂಡರಾಪುರ)
ಇವರಿಂದ ಭಾರೂಡ ರಾತ್ರಿ 1 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಆರಂಭ
ಟಿಕಾರೆ ಮತ್ತು ಶುಭಂ ಗುಜ್ಜರ್ ಇವರಿಂದ ಜಾಗರಣೆ.
ದಿನಾಂಕ 21ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ದಿಂಡಿ
ಉತ್ಸವ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ
ಶ್ರೀ ಸಂತ ಸಮಾರಾಧನೆ.
ದಿನಾಂಕ 22ರ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರೀ ಸಂತ ಚ�ೈತನ್ಯ ಸದ್ಗುರು
ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಸಮಾಧಿ ಸ�ೋ�ಹಳ
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಗುರುವರ್ಯ ಹ.ಭ.ಪ. ಬುವಾ ಬ�ೋ�ಧಲೆ
ಮಹಾರಾಜ (ಪಂಡರಾಪುರ) ಇವರಿಂದ ಗುಲಾಲ್ ಕೀರ್ತನೆ,
ನಂತರ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಸಂತ ಸಮಾರಾಧನೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನ್ಯಾಮತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರುವಾ
ಹಳ್ಳದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅದಾಲತ್

ಬೆವಿಕಂ ನ್ಯಾಮತಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಗ�ೋ�ವಿನಕ�ೋ�ವಿ ಗ್ರಾಮ
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕುರುವಾ ಹಳ್ಳದಿಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಹಾಯಕ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೆವಿಕಂ ನ್ಯಾಮತಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ : ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30
ರವರೆಗೆ ಬೆವಿಕಂ ನ್ಯಾಮತಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ
ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಮತಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ
ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಂಜುನಾಥ್ಎಲ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವ�ೇದಿಕೆ ವತಿ
ಯಿಂದ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ `ಕರುನಾಡ
ಹಬ್ಬ' ವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ವ�ೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಹೆಚ್.
ಹಾಲ�ೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್
ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಜಯದ�ೇವ
ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಭಾರತ್ ರೆಡ್ಕ ್ರಾಸ್
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಕ್ತದಾನ
ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯೆಡೆಗಿನ ಮಹಾಭಿಯಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 18- ಶ್ರೀ ರಾಮಾಮೃತ
ತರಂಗಿಣಿ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮ
ಭೂಮಿಯೆಡೆಗಿನ
ಮಹಾಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶದ 16 ನದಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ನೀರು ಮತ್ತು
ಮರಳನ್ನು
ಬಳಸಿ
ತಯಾರಿಸಲಾದ
ಮಹಾಪ್ರಸಾದವು ಲ�ೋ�ಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ
ಒಂದು ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ
ವಿನ�ೊಬನಗರದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಗೆಳೆಯರ
ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ
ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ದಿವಾಕರ್,
ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಉತ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿನ್
ವೆರ್ಣೇಕರ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಮುಖಂಡ ಎ.ಸಿ.
ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ, ಪವನ್ ರ�ೇವಣಕರ್,
ಅರುಣ್
ಉಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ,
ವೆಂಕಟ�ೇಶ್,
ಯುವಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ,
ಗುಂಡಾ, ಮಂಜು, ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಚದುರಂಗ ಪಂದ್ಯ

ನ್ಯೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೆಸ್
ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್
ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಚದುರಂಗ (ಚೆಸ್) ಪಂದ್ಯಾ
ವಳಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಮತ್ತು

ಒಳಗಿನವರು, ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗ
ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಗು ವುದು. ಮುಖ್ಯ
ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕೆ.ವಿ. ಶ್ರೀಪಾದ ಅವರು
ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವ ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :
9980942932,
9845861248,
9880903417, 8880324455.

ಮಹಿಳೆಯರ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಕಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಜಿಗಳಿ : ಮಹಿಳಾ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಶ�ೇಷ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಪಿಒ ನಿರ್ಮಲ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು,
ನ.18ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಕಾಸ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಮಹಿಲ
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಶು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ
ನಿರ್ಮಲ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಅವರು, ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ
ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.
ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿ
ಯೋಜನೆಯ ವಿಶ�ೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಕ್ಕಳು ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ನರಳ
ದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬ�ೇಕು. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬ�ೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ
ಸಾಕಷ್ಟು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾ.
ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ
ರಚಿಸಬ�ೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಶ�ೇಷ ಗ್ರಾಮ
ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರಿಗಿರುವ
ಕಾನೂನು ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅರಿವು

60 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕ�ೇಳಿದ್ದ
ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನಕಾರ
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 18 - 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡಾಡಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಬಿಡಾಡಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ
ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಇದ�ೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಬ�ೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಆರ್. ಷಾ
ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದರ�ೇಶ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಿಮ್ರನ್ ಬಾನ�ೋ� ಎಂಬುವವರು ಬಿಡಾಡಿ
ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಡಾಡಿ ನಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ರಮ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 67 ಬಿಡಾಡಿ
ನಾಯಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೇಳಿದ್ದರು.

ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಂ. ಸಹಕಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ 69ನ�ೇ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹದ 6ನ�ೇ ದಿನದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದು, ಸಪ್ತಾಹದ ಇಂದಿನ ವಿಷಯವಾದ `ಯುವಜನ,
ಮಹಿಳೆ, ಅಬಲವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು'
ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್
ವಿಶ�ೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

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

ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

99800 20207

ಸ್ವಾಮಿ ಏಜೆಂಟ್ವಿದ್ಯಾನಗರ

97421 44715

96118 66449

ಫೋ. : 08192 254736

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಡ್ರೈವರ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ನುರಿತ ಡಿಟಿಪಿ
ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಶಾಮನೂರು ಟ್ರೇಡರ್
& ಕ�ೋ�, ಶಾಮನೂರು.
ಸಿಮೆಂಟ್ಅಂಗಡಿಗೆ
ಡ್ರೈವರ್ಕಮ್ಹಮಾಲಿ
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಪದವಿಯಾಗಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬ�ೇತಿಯುಳ್ಳ,
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳ
ಹುಡುಗಿಯರು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕ : 21.11.2022
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರವರೆಗೆ.

91645 07875 / 91640 37875
HOUSE FOR
LEASE

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

90607 77686
94481 78094

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಲೀಜ್ಗೆ ಇದೆ

ಕುಂದುವಾಡ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹ�ೈಟೆಕ್
ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಹತ್ತಿರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲ�ೇ ಔಟ್ನಲ್ಲಿ
ಎರಡು ಬೆಡ್ರೂಂ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್
ಬಾತ್ರೂಂವುಳ್ಳ ಮನೆಗಳು ಇವೆ.

96388 17967, 73380 43912

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.

98445 83442
87924 69206
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

WANTED
Manager /
Sales Executive

Requirement for
Channagiri Branch
Experience 3 Years in
construction field.
(Granite, Marble, Vetrified Tiles)
Sri Lakshmi
Venkateshwara
Granites & Marbles
# 2002/1 to 2002/7, Taralabalu Extn.,
Hadadi Main Road, Davangere-577004.
E-mail : slvgmdvg2010@gmail.com

90086-60111

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುರ�ೋ�
ಕಿಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಹತ್ತಿರ, 35x60 ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ
ಕಾರ್ನರ್, ಹ�ೊಸಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
40x40 ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದ
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 40x60 ಪಶ್ಚಿಮ

Own Use Vehicle ಡ್ರೈವ್
ಮಾಡಲು ಡ್ರೈವರ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸು : 25 ರ ಒಳಗೆ.
ಸ್ಥಳ : ಜಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ: 89041 64777

ಹ�ೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ
ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ 30x30 ಕಾರ್ನರ್ಸ�ೈಟು
ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ
3 ಮನೆ / 2 ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಮಾಡಿಸಿ ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು

ರಾಜು ಪ್ರಿಂಟರ್

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

ಹ�ೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ
ತ�ೋ�ಟ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬ
ಬ�ೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮೊ : 99640 28818

ಮೊ.: 94484 39639
93805 97976

ಹ�ೋ�ಮ್ನರ್ಸಿಂಗ್ಸರ್ವೀಸ್

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನು ಮತ್ತು
ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಆಯಾಗಳು
ಬ�ೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಆಟ�ೋ�ಮೊಬ�ೈಲ್ಅಂಗಡಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿ.ಬಿ. ರ�ೋ�ಡ್ದಾವಣಗೆರೆ

ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು
ನಿರ್ಮಲ
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಂಯೋಜಕ
ಟಿ.ಎಂ.ಕ�ೊಟ್ರೇಶ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಬಾಲ್ಯ
ವಿವಾಹ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ, ಬಾಲ್ಯ
ಮತ್ತು ಕಿಶ�ೋ�ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ, ಮಕ್ಕಳ
ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ
ಲ�ೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ
(ಪೋಕ�್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ) ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಜಿ.ಆನಂದಪ್ಪ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಕೆ.ಜಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಡಿ.

ಜೆಟ್ಏರ್ವ�ೇಯ್ಸ್
ನೌಕರರ ವ�ೇತನ ಕಡಿತ

ನವದಹೆಲಿ, ನ. 18 – ಜೆಟ್ಏರ್ವ�ೇಯ್ಸ್ ಪುನಃ
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ
ಮೂಡಿರುವ ನಡುವೆ, ಹಲವಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವ�ೇತನ
ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರನ್ನು ವ�ೇತನ
ರಹಿತ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ
ಬರಲಿವೆ. ಜೆಟ್ ಏರ್ವ�ೇಯ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ
ಜಲನ್ - ಕಲ್ರಾಕ್ ಕನ�್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಈ
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ
ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2019ರಂದು ಜೆಟ್ ಏರ್ವ�ೇಯ್ಸ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ
ಜೆ.ಕೆ.ಸಿ.ಯು
ವಿಮಾನಯಾನ
ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯಾರಂಭ
ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ತ�ೊಡಕುಗಳಿವೆ.

ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು

ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳ-ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 69ನ�ೇ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ - 2022
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಲವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ
ಭವನದಲ್ಲಿ
ಇಂದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
11.30ಕ್ಕೆ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನೌಕರರ
ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ವಿ. ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ /
ಭ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ

ತರಳಬಾಳು ನಗರದಲ್ಲಿ
2BHK / 1BHK ಮನೆ ಮೊದಲ
ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಜ್ಗೆ/ ಭ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ.

9449759471

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ಅಭಿಷ�ೇಕ್ ಟಿಂಬರ್ಅಂಡ್ ಸಾಮಿಲ್
RMC ಲಿಂಕ್ ರ�ೋ�ಡ್, ವಿನಾಯಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ
ಹತ್ತಿರ, ಬಂಬೂಬಜಾರ್, ದಾವಣಗೆರೆ-577003
Mob:

99721 31777

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 10 ನ�ೇ
ಅಥವಾ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿದ
ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

90088 78676

63635 85792

89048 09492

90080 60508

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಹೌಸ್ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

Build your
skills at veta

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಟ್ಯಾಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಪುರುಷರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

90366 11313, 91641 27511
WANTED

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

81237 63199

Interview time : 11AM

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

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಬಿಡಿಸಿರಿ

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

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

ಶಾಮನೂರಿನ Hero School
ಹತ್ತಿರ 30x50ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ
ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡಿರುವ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಹೌಸ್ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

73492 00928

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಟೀ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ
ಮಾಡುವವರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

99004 38052
97401 53513

ಬ�ೋ�ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್

ಫೌಂಡ�ೇಷನ್ ತ�ೋ�ಡುವ ಮುನ್ನ
ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬ�ೋ�ರ್
ಕ�ೊರೆಯಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬ�ೋ�ರ್
ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

Experts in Spoken English

2BHK ಪೂರ್ವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸಮನೆ
ಕುಂದುವಾಡ ರಸ್ತೆ,
2BHK ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ
(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) Agent :

ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ,
ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಅಮಾನತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 18- ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಹೆಸರು
ಕ�ೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯಾಗುವರೆಗೆ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬ�ೇಕು. ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಎಂ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಾತಿ ಶಂಕರ್, ಟಿ.ಅಸ್ಗರ್ , ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್,
ಪ್ರಭುಲಿಂಗಪ್ಪ , ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಇತರರು ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಅರ್ಚಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

97391 19921, 99026 88442

ಮೊ. 99167 15206

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

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

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

ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆಯ 3ನ�ೇ
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಖಮಿತ್ಕರ್
ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಶ್ರೀರಾಮ ದ�ೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರ್ಚಕರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಡ್ರೈವರ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು
ಡ್ರೈವರ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸು : 25 ರ ಒಳಗೆ
ಸ್ಥಳ : ಜಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

63604 02178, 725987 5931

99648 58493, 63626 24711

ಮೊ : 89041 64777

ಮನೆ/ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

WANTED

FOR RENT

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ
30x40 ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು 2 ಸ�ೈಟು ಇದೆ. ಗ್ಲಾಸ್
ಹೌಸ್ಹತ್ತಿರ 30x61 ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಇದೆ.
ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸ�ೈಟು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಇದೆ.
ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ 35x40 ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಇದೆ. ಕೆಟಿಜೆ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ. 30x40 ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಇದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಸುರ�ೇಶ್ಪಿ.ಎಸ್.

Computer Teachers
Basic, DTP, Tally

84314 00907

97426 10385
89714 78270

ಹ�ೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

ಅಧಿಕೃತ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ
ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ 30x30 ಕಾರ್ನರ್
ಸ�ೈಟ್ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ 3 ಮನೆ/2
ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

ಚೀಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ 50 ಸದಸ್ಯರು

1,400/- ರಿಂದ 2,000 /- ರೂ ವರೆಗೆ,

First Floor, 2BHK.
Opp: More Market.
Nijalingappa Layout.
Davanagere.

87620 14368, 99645 00283.

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪರ�ೇಟರ್, ಹೌಸ್ಮನ್, ವ�ೇಟರ್
ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ
ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

78997 75159

96060 96697, 96060 96698

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

WANTED

ಉತ್ತಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳ
ಯಾವುದ�ೇ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದಿರುವ
ಮಹಿಳೆಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

CARTA industries
KSSIDC industrial Estate
Lokikere Road, DAVANAGERE.
77955 55193

KARNATAKA
CET-2023

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

GURUDATT ACADEMY

ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಸಪ್ಲೈಯರ್,
ಕ್ಲೀನರ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಪವಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ�್ಟೋರೆಂಟ್

ಸಿತಾರ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ, ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಮೊ:93410 83995

WANTED

ಶಾಮನೂರಿನ ಪೋದಾರ್
ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹತ್ತಿರ 40x30
ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

Nature of work UPVC
windows fabrication
and Installation,

Qualification : SSLC, PUC,
ITI and Diploma Mechnical

Contact No. :

ಕ�ೋ�ಕಿಮೇಕ್

95918 29780, 80731 78139

74831 70877

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಆಪರ�ೇಟರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

House To let /
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ

Time : 10 am to 1 pm

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

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

ಮೊ. 89703 96509

93435 32053, 91102 96086

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೇಜ್

BT ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ

HOUSE FOR RENT

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೇಜ್

ಮನೆ ಲೀಜ್ಗೆ ಇದೆ

ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

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

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಾರ್ಅಸ್ಸೆಸರೀಸ್
ಹಾಗೂ ಟ�ೈರ್ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಸ್- (ರಿ)

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

80955 09025

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 18 - ನಗರದ ಜ�ೈನ್ ಲ�ೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಬಡದಾಳ
ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಜ�್ಯೋತಿ ಎಂ.
ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಅಕ್ಷತಾ ವಂದಿಸಿದರು.

90088 78676

97398 65711

ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

99863 61250
91132 85992

ಜ�ೈನ್ ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ

95385 65909

Rangamahal, AVK College Road, Davangere.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಮತ್ತಿತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾತ್ರೂಂ,
ಟೆರ�ೇಸ್, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಸಂಪು, ಗ�ೋ�ಡೆ ಬಿರುಕು,
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೀರಿನ
ಲೀಕ�ೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ :

ಟ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

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

ನಾಗರಾಜ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಜಯ
ಭಾಸ್ಕರ್, ಗಂಗಾಧರಾಚಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ
ರತ್ನಮ್ಮ, ಬಸವರಾಜ್, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಕ ಲಿಂಗರಾಜ್, ಜಿ.ಬ�ೇವಿನಹಳ್ಳಿ
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಲಿಂಗರಾಜ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸುಜಾತ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ
ಬಿ.ಮೌನ�ೇಶ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗ�ೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ದ�ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ
ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕುಸುಮಾ ಎಣ್ಣೇರ್
ವಂದಿಸಿದರು.

98450 40493
99028 60360

ಜಯಚಂದ್ ಜ�ೈನ್
98445-83442
(ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫಿಂಗ್)

ಎಂ.ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪಿಡಿಒ ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ
ಮಾಕನೂರು ಶಿವು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಗೌಡ್ರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ,
ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರಿಯಮ್ಮ,
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನ�ೋ�ದ ಹಾಲ�ೇಶ್ಕುಮಾರ್,
ಎಕ್ಕೆಗ�ೊಂದಿ ಚ�ೇತನ್, ಜಿ.ಬ�ೇವಿನಹಳ್ಳಿಯ
ಮಹಾಂತ�ೇಶ್, ದ�ೇವರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ
ರ�ೇಣುಕಮ್ಮ ರಂಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ
ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರ್,
ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಶ್ರೀಮತಿ
ಸುನೀತಾ

ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟ�ೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ
ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ದೂಡಾ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್
20x30 ಅಳತೆಯ ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಶಿವಪ್ರಸಾದ್

63601 09142
99000 58036

70221 51662
(ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫಿಂಗ್)

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

ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ
26 ಅಡಿ ಅಗಲ, 24 ಉದ್ದಳತೆಯ
ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

94482 48393
94492 24121

1BHK House First Floor ಎಸ್.
ಎಸ್ಬಡಾವಣೆ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥಣಿ
ಕಾಲ�ೇಜು ಹತ್ತಿರ, Contact:

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

House Name : Shiva Ratna

94489 29509
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ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19, 2022
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. ಎಂ.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.

ಗಣ�ೇಶ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ಇಮಾನ್ ಮಟ್ಟಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರ,
ವಾಣಿ ರ�ೈಸ್ ಮಿಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ-1 ಮತ್ತು
2ನ�ೇ ಹಂತ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲ�ೇಜ್, ಸೆಂಟ್ಜಾನ್ಸ್
ಸ್ಕೂಲ್, 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
10 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಗಮನ ಸೆಳೆದ `ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ' ಪ್ರದರ್ಶನ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 18- ನಗರದ ಸಂತ
ಪೌಲರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜು
ವತಿಯಿಂದ
ತನ್ನ
ದಶಮಾನ�ೋ�ತ್ಸವ
ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು `ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ' ವಿಷಯ ಕುರಿತ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ
ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಷಯದ
ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಮಾಡೆಲ್ಗ ಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಿದ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಸೀತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ

ಟಿ.ಎ. ಕುಸಗಟ್ಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕ�ೇವಲ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗ�ೊಳ್ಳದ�ೇ ವಿಜ್ಞಾನ,
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ವಿವಿಧ
ಪಠ್ಯೇತರ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ
ಆಲ�ೋ�ಚನಾ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಸದ್ಬಳಕೆ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹ�ೊಸ ಹ�ೊಸ
ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬ�ೇಕು. ಹ�ೊಸ
ಹ�ೊಸ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ

ಡಾ. ಸ್ನೇಹ ರೂಪ ಪೂಜಾರ್ ಗೆ `ಶಿಶು ಸ�ೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 18- ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಶು
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ
ದಿನದಂದು ಕ�ೊಡ ಮಾಡುವ ಶಿಶು ಸ�ೇವಾ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಡಾ. ಸ್ನೇಹಾ ರೂಪ ಪೂಜಾರ್
ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು
ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜಿನ 10 ನ�ೇ
ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂ. ಲಲಿತಾ
ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ.ಸ್ನೇಹ ಅವರು, ಹಾವ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಪರಿಚಿತ ಬಸೆಗಣ್ಣಿ ಮನೆತನದ ಪ್ರಭಾವತಿ
ಲಿಂಗರಾಜ್ ಬಸೆಗೆಣ್ಣಿ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ.
ಅಗಡಿಯ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ

ಎಂ. ಲಲಿತಾ ಗೆ
`ಉತ್ತಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'
ಇವರು ಬಾಲವಾಡಿಯಿಂದ ಎರಡನ�ೇ
ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಾವ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಗಿಸಿದರು.
ನಂತರ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯನ್ನು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜೆಜೆಎಂಎಂಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು.

2003 ರಲ್ಲಿ ನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನ ಪೂಜಾರ್
ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವ�ೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ದಿ. ಡಾ. ಎಸ್.
ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ್ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಡಾ.
ಮಧು ಪೂಜಾರ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪೂಜಾ
ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾಗಿ
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ರಾಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ

ಶ್ರೀಹರಿಕ�ೋ�ಟ, ನ. 18 ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ
ವಲಯ ರೂಪಿಸಿದ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ
ಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ
ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಸ�್ರೋ ಮಾತ್ರ ರಾಕೆಟ್ಗ ಳ ಉಡಾವಣೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹ�ೊತ್ತಿದ್ದ
ವಿಕ್ರಮ್ - ಎಸ್ ರಾಕೆಟ್, 500 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಗೆ
ತಲುಪಿದೆ. ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ನಿಗದಿಯಂತೆ
ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದೆ. ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರ�ೋ�ಸ್ಪೇಸ್
ಕಂಪನಿಯು ವಿಕ್ರಮ್ - ಎಸ್ ರಾಕೆಟ್ ರೂಪಿಸಿತ್ತು.
ದ�ೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಯ ಪಿತಾಮಹ

ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರ
ಹೆಸರನ್ನು ಈ ರಾಕೆಟ್ಗ ೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಆಪರ�ೇಷನ್
ಪ್ರಾರಂಭ್ ಎಂಬ ಹೆರಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ
ಎಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಯಂತ್ರಕವಾದ ಇನ್ಸ್ಪೇಸ್ನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಗ�ೋ�ಯಂಕ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
ಕ�ೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಉಡಾವಣೆ ವ�ೇಳೆ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕರ ಎರಡು ಹಾಗೂ
ವಿದ�ೇಶಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ
ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು.

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಸಾಧನೆ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ
ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.18- ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ವಿವಿಧ�ೋ�ದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ
ಸಹಕಾರಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಂ.ಮಹ�ೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಬಿ.ಎಂ.
ಚನ್ನೇಶ್ಸ್ವಾಮಿ, ಪೆಟ�್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜೆ.ಎನ್.
ಜಗದೀಶ್ವರ, ಎಂ.ವಿ.ಗ�ೋ�ವಿಂದ, ರಾಜಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್.
ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಹೆಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕ�ೋ�ಂ
ದಿನ�ೇಶಚಾರಿ, ಕೆ.ಸಿ.ಚಿದಾನಂದ್, ಹರಳಹಳ್ಳಿಯ ಟಿ.

ಹೆಚ್.ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಗುಳದಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಚಿದಾನಂದ್
ಅವರುಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ
ಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಓ.ಮಂಜುನಾಥ್
ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾ
ಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಜೆ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ವರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಸ್.
ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಎಲೆಬ�ೇತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಲೆ ಬ�ೇತೂರು
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ
ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ
ಆಂಜನ�ೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷ�ೇಕ,
ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಅರ್ಚನೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ
ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯುವುದು. ಸಂಜೆ
6.30ಕ್ಕೆ
ಕಾರ್ತಿಕ
ಹಚ್ಚುವುದು
ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪಳಾರ ವಿನಿಯೋಗ
ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಮಿಟಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 25 ರವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ
ವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗು
ವುದು. ಈ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸ�ೇವಾ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ
ಕ�ೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ
ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿ
ಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಗೆ ಲ�ೈಂಗಿಕ
ಕಿರುಕುಳ : ಆರ�ೋ�ಪಿಗೆ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ. 18- ಏಳು ವರ್ಷದ
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಲ�ೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ
ಎಸಗಿದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರ�ೋ�ಪಿಗೆ
ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ
ನ್ಯಾಯಾಲಯ 5 ವರ್ಷ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 5 ಸಾವಿರ
ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಮಾನಮಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಏರಿಯ
ನಿವಾಸಿ 65 ವರ್ಷದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ
ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈತನು ತನ್ನ ಮನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ�ೊಂ
ಡಿದ್ದ. ಇದ�ೇ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಇಚ್ಚೆಗೆ
ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಲ�ೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನಡೆಸಿದ್ದ
ಆರ�ೋ�ಪ
ಸಾಬೀತಾದ
ಹಿನ್ನೆಲಯ
ೆ ಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎನ್.ಶ್ರೀಪಾದ್ ಅವರು
ಆರ�ೋ�ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ
ಆದ�ೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರ.ೆ
ವಿವರ : ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದ
ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು

ಆಟವಾಡಲು ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು
ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದರ್ದ ು. ಈ ವ�ೇಳೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
ಆರ�ೋ�ಪಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಗೆ
ಚಾಕ�ೋ�ಲ�ೇಟ್ ಕ�ೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹ�ೇಳಿ,
ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಿ ಲ�ೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ
ನೀಡಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು 2019ರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ
ಅಂದಿನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ�ೋ�ಪಿ
ವಿರುದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದ�ೋ�ಷಾರ�ೋ�ಪಣೆ
ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆರ�ೋ�ಪಿಯು ಲ�ೈಂಗಿಕ
ಕಿರುಕುಳ ಎಸಗಿರುವುದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ
ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲಯ
ೆ ಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3ರಂದು
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆರ�ೋ�ಪಿಗೆ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ
ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರ.ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ರ�ೇಖಾ ಎಸ್.
ಕ�ೋ�ಟ�ೇಗೌಡರ್ ಅವರು ವಿಶ�ೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ
ಅಭಿಯೋಕರಾಗಿ ಪೋಕ�್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಲ್ಲಿ
ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಸವಿತಾ
ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಎಂ. ಲತಾ
ದಾವಣಗೆರೆ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಸಂಯುಕ್ತ
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ
ವಿಭಾಗದ ಹತ್ತನ�ೇ ತರತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ : ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ
ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯ
ಕ್ರಮವು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 19ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ
5.30ಕ್ಕೆ ನಗರದ ವನಿತಾ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೀ
ಸತ್ಯಸಾಯಿ ರಂಗಮಂದಿರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು : ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಗೀತಾ,
ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ನಾಗಮ್ಮ ಕ�ೇಶವಮೂರ್ತಿ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಅವಹ�ೇಳನಕಾರಿ ಹ�ೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.18- ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಪಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್
ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹ�ೇಳನಕಾರಿ ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ
ನಗರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸ�ೇವಾ ಸಂಘ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು
ವ�ೇದ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣರಾಗಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ
ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ರ ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹನೀಯರ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸಿದ
ಏಕತಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.18- ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ ಕರುನಾಡ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ಯ ನಗರದ
ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹನೀಯರ ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ
ಏಕತಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸಿದರು.
ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಆನಂದಪ್ಪ ಅವರು, ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ ಮಹನೀಯರ
ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೊಳಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯ
ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದು ಎಂದರು.
ವ�ೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಹಾಲ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವ�ೇದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ,
ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆವರಗೆರೆ, ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಆವರಗೆರೆ
ಪ್ರಕಾಶ್, ರಾಖಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಆನಗ�ೋ�ಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್, ವಿನಯ್
ಕುಮಾರ್, ರಘು, ಅರುಣ್, ಬಸವರಾಜ್, ಸುನೀಲ್, ವಿಕ್ರಮ್,
ಸುರ�ೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ, ವಾಸು, ನಿರಂಜನ್, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಹಾಲ�ೇಶ್,
ನರಸಿಂಹ, ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ, ಸಂತ�ೋ�ಷ್, ಭರತ್, ಮಣಿ, ಬಾಲರಾಜ್,
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಚ�ೇತನ್, ನಿರಂಜನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪುಟಗನಾಳು : ಇಂದು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹ�ೋ�ಬಳಿಯ ಪುಟಗನಾಳು
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ
ಸೆಳೆಯುವಂತೆ
ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಬ�ೇಕು.
ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ
ದ�ೇಶದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಪೂರಕವಾಗಿ
ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಹ�ೇಳಿದರು.

ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್
ಅಲ್ಫಿನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪದವಿ
ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
ಕೆ.ಟಿ. ಮೇಘನಾಥ್, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ
ಆಗಮಿಸಿದ ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ
ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ
ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲ,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಕೆ.ಎ. ಬಾಬು,
ಮಾರ�್ಜೋರಿ, ಅನ�ೈಸ್, ಸಮಂತ ಮತ್ತಿತರರು
ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯ
ಮಾಡಿದರು. ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸಿಂಧು ವಂದಿಸಿದರು. ಹೆಚ್.
ಎನ್. ಶ್ವೇತಾ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ
ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದಿಂಡಿ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.18- ನಾಮದ�ೇವ ಸಿಂಪಿ
ಸಮಾಜದಿಂದ 97ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ದಿಂಡಿ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾಳೆ
ದಿನಾಂಕ 19ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ
ಎಂದು ನಾಮದ�ೇವ ಸಿಂಪಿ ಸಮಾಜ ದ�ೈವ ಮಂಡಳಿಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರ
ಎಂ.ಎಸ್.ವಿಠ್ಠಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾತಾಡಿದ
ಅವರು,
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಜನೆ,
ಕೀರ್ತನೆ, ಪ್ರವಚನ, ಗ್ರಂಥರಾಜ ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರಿ ಪಾರಾಯಣ
ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 19ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11
ಗಂಟೆಗೆ ಬ�ೈಕ್ ರಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ನಾಮದ�ೇವ
ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ
ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಹನುಮಲಿ
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದರು.
ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 20ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಕೆ.ವ�ೈ.ನಿಂಗ�ೋ�ಜಿರಾವ್, ತುಕಾರಾಮ್
ಕಲ್ಯಾಣಕರ್, ನಾಮದ�ೇವ ಕಂಚಿಕ�ೇರಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿಯ
ಬಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ತಂಡದವರು ಕೀರ್ತನೆ, ಭಜನೆ

ಉತ್ಸವದ
ಪ್ರಯುಕ್ತ
ಇಂದು
ಬ�ೈಕ್ ರಾಲಿ
ನಡೆಸಿಕ�ೊಡುವರು. 12.30ರಿಂದ ಪಾಳಿ ಮತ್ತು ಬ�ೈಠಕ್
ಭಜನೆ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ 21ರ ಸ�ೋ�ಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ
ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ಧರ್ಮಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ರಂಗ�ೋ�ಲಿ,
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ�ೇಷಭೂಷಣ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ,
ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ
ನಡೆಯುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಎಸ್.ಟಿ.
ವೀರ�ೇಶ್, ಆಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುದಜ್ಜಿ, ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ
ಕುಮಾರ, ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.
ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಜ್ಞಾನದ�ೇವ ಬ�ೊಂಗಾಳೆ,
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪರಶುರಾಮ, ಕೆ.ಜಿ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನ�ೋ�ಹರ,
ಕಿರಣ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.18 - ಡಿ. ದ�ೇವರಾಜು ಅರಸು
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ನೂತನ
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ಇಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ
ನೆರವ�ೇರಿತು.
ನಗರದ ದ�ೊಡ್ಡ ಬೂದಾಳು
ರಸ್ತೆಯ ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವ
ಣೆಯಲ್ಲಿ
ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ
ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿ. ಮದರಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ
ಅಭಿಯಂತರ ಸುಧೀರ್ ಪಿ. ಬನಾರೆ, ಸಹಾಯಕ

ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಿಯಾ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ರಮೇಶ್
ಮತ್ತಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಎಲೆಬ�ೇತೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ

ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ�ೇಸರ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ
ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರ�ೋ�ಗ
ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ತಪಾಸಣಾ
ಶಿಬಿರ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ಶ್ರವಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ರಕ್ತ ಕ�ೇಂದ್ರ ಇವರಿಂದ ಬ್ಲಡ್
ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಬಿರ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮರಂಭವನ್ನು ಎಲೆಬ�ೇತೂರು ಗ್ರಾಮದ
ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ

10 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನೆ : ಎ.ಆರ್. ಉಜ್ಜನಪ್ಪ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಪ್ರಭಾ
ರವೀಂದ್ರ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು : ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್,
ಶ್ರೀಮತಿ ರ�ೇಣುಕಾ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಸಂಗನಗೌಡ್ರು, ಶ್ರೀಮತಿ
ಸುಮ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜಮ್ಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ,
ಕೆ.ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಸ್. ಉದಯಕುಮಾರ್,
ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಪರಮೇಶ್. ಭಾಗವಹಿಸುವ ವ�ೈದ್ಯರು :
ಡಾ. ಸುನೀಲ್ ಎಸ್. ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಡಾ. ದಿವಾಕರ್ ಎನ್.
ಆರ್., ಮೌನ�ೇಶ್ವರ, ಟಿ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಾರಾವ್.

ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು
ಮಂಜೂರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಹುಡುಗರು/ಹುಡುಗಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.18- ಜಿಲ್ಲೆಗೆ
ಘ�ೋ�ಷಣೆಯಾಗಿರುವ
ಖಾಸಗಿಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜು ಕ�ೈಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ
ಸರ್ಕಾರಿ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬ�ೇಕು ಹಾಗೂ ಚಿಗ
ಟ�ೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ
ರ್ಪಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 19ರ
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ
ಎದುರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ

ಹದಡಿ ರ�ೋ�ಡ್, ತರಳಬಾಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗು
ವುದು ಎಂದು
ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಸುರ�ೇಶ್ ಸಾಂಗಹಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ಖಾಸಗಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ದಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾ
ದರೆ, ಕಾಲ�ೇಜಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ
ಸ�ೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲು
ಗಾರಿಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗುವ

ಆತಂಕವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ,
ಲಂಚಗುಳಿತನ ತಡೆದು, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕ�ೊರತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆ ದ�ೊರೆಯುವಂತೆ ಕ್ರಮ
ವಹಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ
ಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮು
ಖರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್, ಮಾಲತ�ೇಶ್
ಡಿ.ಜಿ., ಅಭಿಷ�ೇಕ್ ಎನ್.ಎಸ್., ದ�ೊಣಿ
ಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು, ಸ�ೋ�ಮ
ಶ�ೇಖರಪ್ಪ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬ�ೈಕ್ ಜಾಥಾ

ಸ�್ಟೋರ್ ಹಾಗೂ ಗ�ೋ�ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ತೆಗೆಯಲು ಹಾಗೂ
ಕಾರ್ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು PUC/ITI/Diploma ಆದ
ಹುಡುಗರು / ಹುಡುಗಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ,
ಬ�ೋ�ನಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ

ಎ.ಕೆ. ಫಾರ್ಮ

ಮೊ. 96327 52118, 96531 18865

We Value Your Dream
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ÊÜáígãÃÝ£ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá :

* TÝÈ ¯ÊæàÍÜ®Ü /ÊÜá®æ/´ÝÉpé SÄà©ÓÜÆá

ದಾವಣಗೆರೆ,ನ.18ಸಮಗ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬದ
ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ
ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜಯದ�ೇವ ವೃತ್ತ

ದಿಂದ ಆರಂಭಗ�ೊಂಡ ಬ�ೈಕ್ ಜಾಥಾ ನಗ
ರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು.
ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ವ�ೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ವಿ.
ಅವಿನಾಶ್
ಮಾತನಾಡಿದರು. ವ�ೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ

ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಲಾ ನಾಗರಾಜ್,
ಶಾಂತಮ್ಮ, ಈರಣ್ಣ, ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ ಆನಂದ,
ಬಿ.ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ, ನಿಂಗರಾಜ್
ಬಸಾಪುರ, ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜ್
ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

* ÊÜá®æ / ÊÝ~gÂ PÜorvÜ PÜorÆá
* ÊÜá®æ ®ÜËàPÜÃÜ|PæR
* Öæbc®Ü ·wx¨ÜÃÜ¨Ü AÔ¤¢ÜÌ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ

ÓÝÆÊÜ®Üá° PÜwÊæá ·wxWæ ÊÜWÝìÀáÓÜÆá
ÖÝWÜã ÖæaÜácÊÜÄ ÓÝÆ ±Üvæ¿áÆá
* AvÜÊÜÞ®Ü ÓÝÆ
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8.30%
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ÓÜíÓÜRÃÜ| ÍÜáÆR¨ÜÈÉ
Íæà. 0.50 %
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ಇಂದು - ನಾಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ

B¨Ý¿á ±Ü¢ÜÅ ÖÝWÜã BÔ¤¿á ËÊÜÃÜWÜÙæãí©Wæ »æàq ¯àw.
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ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19, 2022

ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಲ�ೋ�ಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.18- ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಸ್ವೆ
ನಗರದ ಜಿ.ಎಂ.ಐ.ಟಿ. ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಳಬಾಳು
ಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರ
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ
ವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಲ�ೋ�ಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲ�ೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ತಾಕೀತು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ
ಬ�ೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ರಾಜೀ ಇಲ್ಲ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳು, ಏತ
ಎಂದು ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಳಂಬ ಕುರಿತು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು
ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.
ಖ�ೇದ ವ್ಕಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಎಸ್ಸೆಸ್ಗೆ `ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಪುರಸ್ಕಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 18 - ‘ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾಚಾರ’
ದಿನಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗವು ಸಾದರ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ
‘ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ನಿರಂತರತೆಗೆ
ಈಗ 18ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ.
ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಬ�ೇರೆ ಬ�ೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು
ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ (2022ರ ಸಾಲಿಗೆ) ವಿವಿಧ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ
ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ
ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗವು ಒಮ್ಮತದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ
ಎಂದು ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಮಂಜುನಾಥ್,
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಕೆ.ಆನಂದ ತೀರ್ಥಾಚಾರ್, ಸಂಚಾಲಕ
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಣ�ೇಶ್ಶೆಣ�ೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟಗನಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹ�ೋ�ಬಳಿಯ ಪುಟಗನಾಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಇಂದು ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಗಟ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು
ಶ್ರೀ ನಾರದಮುನಿ
ಕಡ�ೇ ಕಾರ್ತಿಕ

ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ
ರ�ೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕು. ಭೂಮಿ
ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ ರ�ೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧಕಬಾಧಕಗಳ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ
ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆಯಾ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ
ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ನನ್ನ
ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ರ�ೈತರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಸದ
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪ್ರೊ. ಎನ್.
ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕ
ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ಗುಂಗೆ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದಂಡ 500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ನವದೆಹಲಿ, ನ. 18 - ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಡಿಜಿಟಲ್
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 500 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ 15 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲವ�ೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ
ಶ�ೇ.4ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಬಲ ನೀಡಲು ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆ
ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಕ�ೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿ
ಟಲ್ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ
ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯೊಂದನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲೂ ಸಹ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಡ
ಳಿಯು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ
ನಡೆಸಲಿದೆ. ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿ
ಯೊಂದರ ಪರವಾಗಿ ಡಾಟಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ
ಇದ�ೇ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

ರಜಾ ಸೂಚನೆ

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ರವಿತ�ೇಜ ಟೆಕ್ಸ್
ಟ�ೈಲ್ಸ್
ಚಾಮರಾಜ ಪ�ೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು
ಚಿಗಟ�ೇರಿ
ಗ್ರಾಮದ
ಶ್ರೀ ಚಿಗಟ�ೇರಿ
ನಾರದ ಮುನಿ
ಕಡ�ೇ ಕಾರ್ತಿಕ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವು ಇಂದು ಸಂಜೆ 6
ಗಂಟೆಗೆ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.
ವಿಶ�ೇಷ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ
ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ ಎಂದು
ಶ್ರೀ ನಾರದಮುನಿ
ಸ�ೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಣಬ�ೇರು ರಾಜಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ
ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ
ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ

ಚಂಡೀಘಡ, ನ. 18 –
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದ್ದ
2004ರ ಹ�ೊಸ ಪಿಂಚಣಿ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕ�ೈ ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ
ತರಲು ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್
ಮಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಳೆ
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ
ತರಲು ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ
ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಶಿವನಾರದಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿ

ಕಡ�ೇ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ

ದಿನಾಂಕ 19.11.2022ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ

ಶ್ರೀ ಶಿವನಾರದಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರದ�ೊಂದಿಗೆ
ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಡ�ೇ ಕಾರ್ತಿಕ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳಿಂದ
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ವಿನಂತಿ.

ಶ್ರೀ ಅಣಬ�ೇರು ರಾಜಣ್ಣನವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ನಾರದಮುನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ.) ಚಿಗಟೇರಿ.
|| ಶ್ರೀ ಕ�ೊಡದಗುಡ್ಡ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ || || ಶ್ರೀ ಜಂಬುನಾಥ ಪ್ರಸನ್ನ ||

ಮದುವೆಯ ಮಮತೆಯ ಕರೆಯೋಲೆ
ಆತ್ಮೀಯರ�ೇ... ನಮ್ಮ ಜ�ೇಷ್ಠ ಪುತ್ರಿ

ಚಿ||ಕುಂ||ಸೌ|| ಡಿ.ಡಿ. ಬಿಂದು

(ದಿ|| ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ದಿ|| ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗತ್ತಿ ಬಸಪ್ಪ ಯಲವಟ್ಟಿ ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು)
ಮತ್ತು

ಚಿ||ರಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್

(ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ಗೌಡ್ರ ರಾಮಪ್ಪ, ಬೂದಿಹಾಳ್ಇವರ ಜ�ೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ)
ಇವರ ವಿವಾಹ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ವಧು-ವರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ಕ�ೋ�ರುವ....

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ, ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗತ್ತಿ ದ�ೇವರಾಜ್(ಹುಲ್ಮನಿ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗತ್ತಿ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ (ಹುಲ್ಮನಿ)
ಮತ್ತು ದುಗ್ಗತ್ತಿ, ಹುಲ್ಮನಿ ವಂಶಸ್ಥರು, ಯಲವಟ್ಟಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಆರತಕ್ಷತೆ : ದಿನಾಂಕ : 19.11.2022 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7.30 ರಿಂದ
ವಿವಾಹ : ದಿ. : 20.11.2022ರ ಭಾನುವಾರ, ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ 9.46ರವರೆಗೆ
ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳ : ಶಾಮನೂರು ಜಯದ�ೇವಪ್ಪ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ,
ಶಾಮನೂರು ಬ�ೈಪಾಸ್ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.
ವಿ.ಸೂ. : ಇದನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಹದಿನ�ೈದನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ವ�ೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್
ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ದಾವಣಗೆರೆ.
ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಾದವು ... ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ....
ಡಾ|| ಉದಯಶಂಕರ್ಒಡೆಯರ್ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರರು, ಬಿಳಿಚ�ೋ�ಡು.
ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಮ್ಮ ನಾಗಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
ಹಾಗೂ ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು.
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಜಗಳೂರು.
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