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ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ‘ಜನ ಸ್ಪಂದನ ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಭ�ೈರತಿ
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.19- ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಗದಿ ೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ
ವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಂದು 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಭ�ೈರತಿ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸಂತೆಬನ
ೆ ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ  ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿ
ತದಿಂದ ‘ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ’
ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಜನ ಸ್ಪಂದನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು 
ಕ�ೊರತೆ ಆಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತಾನಾಡಿದರು.
ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಜನರ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಕಚ�ೇರಿ
ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ
ಜನರು 
ಅಲೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು  ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ  ವಂಚಿತರಾದ
ಜನರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ (5ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

2 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಹಕ್ಕುಪತ್ರ: ಸಚಿವ ಭ�ೈರತಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ 2,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಹಕ್ಕುಪತ್ರ
ಹಾಗೂ
ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು
ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಭ�ೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪತ್ರಕರ್ತರ�ೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ಇದ�ೇ  ವ�ೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ 
ಸಂಘಗಳು ಅನ�ೇಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು
ತಯಾರು  ಮಾಡಿ ಮೇಳ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು  ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು  ಹೆಚ್ಚು
ಒತ್ತು ಕ�ೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಲು  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ  ಅವರು  ಕ್ರಮ
ತೆಗೆದು ಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಉತ್ತರದಿಂದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು
ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ: ಸಂಸದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ. 19 - ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರ
ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು  ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ
ಎಂದು ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಕರ್ತರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,
ಒಂದು  ವ�ೇಳೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು  ಬಯಸದ�ೇ  ಇದ್ದರ,ೆ ಬ�ೇರೆ ಅರ್ಹ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗುವುದು  ಎಂದು 
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮುಂಬರುವ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ 
ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲೇ  ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು 
ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ  ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ಗೆಲಲಿ
್ಲ ದ್ದೇವೆ ಎಂದು  ವಿಶ್ವಾಸ
ವ್ಯಕಪ
್ತ ಡಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿ
ಯಬ�ೇಕೆಂದು ಪಕ್ಷ ಬಯಸಿದರೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ
ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆ ಪಕ್ಷಗಳ
ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ : ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್
ನವದೆಹಲಿ, ನ. 10 - ರಾಜಕೀಯ  ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾ
ವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ  ಎಂದು  ಭಾವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಧನೆ ಕಳಪೆಯಾದಲ್ಲಿ  ಚಿಹ್ನೆ  ಕಳೆದು 
ಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಮತಾ ಪಕ್ಷ  ಹ�ೊಂದಿದ್ದ  ಉರಿಯುವ ಪಂಜು 
ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ  ನ�ೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸ�ೇನೆ ಬಣಕ್ಕೆ 
ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಮತಾ ಪಕ್ಷ  ದಾಖಲಿಸಿದ
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರಶರ್ಮ ಹಾಗೂ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ  ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ  ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡ ಪೀಠ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
(4ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಳವು :
ಚಿಲುಮೆಯ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 19 – ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಳವು
ಆರ�ೋ�ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಲ್ವರನ್ನು
ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆರ�ೋ�ಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಹಲಸೂರು 
ಗ�ೇಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ  ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಂಪ�ೇಗೌಡ
ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಮುಖ್ಯಸ್ಥ 
ರವಿಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪ�ೇಗೌಡ ಪತ್ನಿ ಶೃತಿ
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಕಚ�ೇರಿ ಮೇಲೆ
ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ (4ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶ�ೋ�ಕ್ ಅವರ
ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ
ಗ್ರಾಮೀಣರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ದ�ೊರೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಸ್ವಸಹಾಯ  ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು
ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ  ಸಾಲ
ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ  ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ
ಗ್ರಾಮೀಣ
ಮಹಿಳೆಯರು 
ಹಲವಾರು 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಇದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಂದಲ�ೇ  ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ
ಆರಂಭ ಎಂದು ಸಂತೆಬನ್ನೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಸಂಸದರು 
ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಮನೆ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡ
ಸ್ಲಂ ವಾಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ನ. 19 - ಗುಜ
ರಾತ್ನ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ�ೊಬ್ಬರು 
ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ 
ಚುನಾವಣೆಗೆ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಆಯೋಗಕ್ಕೆ  1 ರೂ.ಗಳ
ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಠ�ೇವಣಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿ  ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಒಂದನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲು  ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹ�ೇಂದ್ರ ಪಟ್ನಿ 
ಕ�ೊಳಗ�ೇರಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಮಹ�ೇಂದ್ರ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ
ನಿಧಿ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಚುನಾವಣೆಗೆ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಧಾನಿ ಗಾಂಧಿ
ನಗರದ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರು 
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾತ್ಮ ಮಂದಿರ್ ಬಳಿ 521
ಗುಡಿಸಲುಗಳಿದ್ದ 
ಕ�ೊಳಗ�ೇರಿಯನ್ನು
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸ
ಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು  ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬ�ೇಕೆಂದು 
ಕ�ೊಳಗ�ೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು ಪಟ್ನಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2010ರಲ್ಲಿ  ಸರ್ಕಾರ ಮಹಾತ್ಮ
ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ದಂಡಿ ಕುಟೀರ
ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ  ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಆ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ  ಪಟ್ನಿ  ಇದ್ದ  ಮನೆಯನ್ನು

1 ರೂ. ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ
10 ಸಾವಿರ ರೂ.
ಠ�ೇವಣಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನಂತರ
2019ರಲ್ಲಿ  ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ
ಪಟ್ನಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿ
ಸುತ್ತಿಲ್ಲ  ಎಂದು  ಕ�ೊಳಗ�ೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳು
ಬ�ೇಸರಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು  1 ರೂ.
ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂಗಳ ಠ�ೇವಣಿ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ನಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ  ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ
ಕ�ೊಳಗ�ೇರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ  ಇತ್ತು.
ಈಗ ನಾವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು 
ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ  ಇಲ್ಲ.
ಯಾವುದ�ೇ  ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ
ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ಜಾಗವನ್ನೂ  ಖಾಲಿ
ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು  ಹ�ೇಳಿ
ದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ
ರಾ ಜ ಕಾ ರ ಣಿ ಗ ಳ ು (4ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಪುಟ : 6 ರೂ : 5.00

www.janathavani.com

25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರ
ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯಲಾಗಿದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 19 - ಮುಂಬರುವ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  ಮತ್ತೆ  ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 
ಬರಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ
ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕ�ೊಂಡಿದೆ ಎಂದು 
ಪ್ರದ�ೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ  ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಎಐಸಿಸಿ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್
ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಡಿ.ಕೆ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿರ�ೋ�ಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ  ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ 
ನ�ೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಷಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ�ೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಪರಾಧಿ. ಜನರ ಮತದಾನದ
ಹಕ್ಕನ್ನು
ಸರ್ಕಾರ
ದುರುಪಯೋಗ
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುವುದು  ಒಂದು  ಗಂಭೀರ

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಗ�ೇಟ್
ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು,
ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಇದು ವೋಟರ್
ಗ�ೇಟ್ ಪ್ರಕರಣ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥಾ
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ
ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು

ಶ್ರೀಮಂತರ ಸ�ೋ�ಲಿಸಿ
ಬಂದವನು...

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ. 18 - ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ  ನೆರವಾಗುತ್ತದ.ೆ  ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ
ಕ�ೊಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೋತಿ ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ�ೊಠಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು  ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಶಾಸಕನಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಹ�ೋ�ದಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶ್ರೀಮಂತರ
ಸ�ೋ�ಲಿಸಿ ಬಂದಿರುವುದು ನೀನ�ೇ ಏನು?
ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ
ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು
ಇಟ್ಟುಕ�ೊಂಡವರನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸುವುದು
ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎ.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ನೀವು ನನಗೆ ಶಾಸಕನಾಗುವ ಅವಕಾಶ
ಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬ�ೇಕಿದೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ
ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೂರು

ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ  ಅಪರಾಧ. ಈ
ಹಗರಣದಲ್ಲಿ  ಅಬ್ಬೆಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ
ದಾಖಲು  ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು  ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ
ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಾವು ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವರನ್ನು
ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ,
ಅಪರಾಧ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು  ಸಚಿವ
ಅಶ್ವತ್ಥ್ನಾರಾಯಣ್
ಅವರಿಗೂ
ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ
ಸಂಸ್ಥೆ,
ಇದು  ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಅವರ
ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲೇ 
ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ್ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ ಮತ್ತು
ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬ�ೇಕು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ದ�ೊರೆತಿವೆ. ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು 
ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದರೆ ಅದು  ಪ್ರಜಾ ಕಸಿಯುವ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ  ಈ ಸಚಿವರು  ನ�ೇರವಾಗಿ
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕಾಯ್ದೆ  ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ  ದಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು  (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ನಗರದಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್
ದಾವಣಗೆರೆ,
ನ.19ದಾವಣಗೆರೆ
ನಗರದಲ್ಲೂ  ಅರ್ಹ  ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು
ಡಿಲೀಟ್  ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲ�ೇ  ಅರ್ಹ 
ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನೀಡಬ�ೇಕು 
ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಎ.ನಾಗರಾಜ್
ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಂದು  ಮಾತನಾಡಿದ
ಅವರು, ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ  
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ  ಉದ್ದೇಶ
ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು 
ಹಾಕಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು 

ನಡೆದಿದೆ ಎಂದವರು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯುವ
ಮುನ್ನ  ಮತದಾರರ ಹ�ೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು  ಫಾರಂ 7
ಭರ್ತಿ  ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಪಡೆದರು  ಡಿಲೀಟ್  ಮಾಡ
ಬ�ೇಕು. ಆದರೆ ಆದಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಏಕಾ ಏಕಿ 
ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕೂಡಲ�ೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ  ಬಿಟ್ಟು ಹ�ೋ�ದ
ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ನ�ೈಜ ಮತದಾರರನ್ನು ಮರಳಿ ಸ�ೇರಿಸಬ�ೇಕು.
ವಿನ�ೋ�ಬನಗರದ ಒಂದು  ಬೂತ್ನಲ್ಲಿಯೇ  ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚುನಾವಣೆ ವ�ೇಳೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗ
ಸುಮಾರು  100 ಅರ್ಹ  ಮತದಾರರನ್ನು ವಿನಾಕಾ ಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೇ  ಹ�ೊಣೆಯಾಗಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ರಣ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು  ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದ�ೇ  ಎಂದು  ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್  ಹಾಗೂ
ರೀತಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಲಿಟ�ೇಷನ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಜ�ೋ�ಡಣೆ (2ನ�ೇ ಪುಟಕ್ಕೆ)

ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ ನಗರ
ಪಾಲಿಕೆಯ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ
ಎ. ನಾಗರಾಜ್

|| 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.
ಚಿ|| ಕುಂ|| ಸೌ|| ಸಿಂಧೂ ಜಿ.ಎಸ್.

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

ಬಾಪೂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ

ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು
ಮೋತಿ ವೀರಪ್ಪ ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್

janathavani@mac.com

ನೆರವ�ೇರಿಸಲು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ತಾವುಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ವಧು-ವರರನ್ನು
ಆಶೀರ್ವದಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ಕ�ೋ�ರುವ,
ತಮ್ಮ ಆಗಮನಾಭಿಲಾಷಿಗಳು :

ಮುಹೂರ್ತ :
20.11.2022ನ�ೇ ಭಾನುವಾರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 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.
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ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್

(1ನ�ೇ
ಪುಟದಿಂದ)
ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ
ಹೆಸರು 
ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ
ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ�ೋ�ಡಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು 
ಸುಪ್ರೀಂ  ಕ�ೋ�ರ್ಟ್  ಹ�ೇಳಿದ್ದರೂ, ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರ
ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಎಲ್ಒ ಗಳಾಗಿ ನ�ೇಮಿಸುವ
ಬದಲು  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ನ�ೇಮಿಸಬ�ೇಕು  ಎಂದು 
ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ನಾಗರಾಜ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ   ಸದಸ್ಯ  ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್
ಮಾತನಾಡಿ, ಮೃತಪಟ್ಟು  20 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮತ
ದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ  ಹೆಸರು  ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದರೂ
ಡಿಲೀಟ್  ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವಂತ ಇದ್ದವರ ಹೆಸರು 
ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಪಾಲಿಕೆ ವಿಪಕ್ಷ  ನಾಯಕ ಗಡಿಗುಡಾಳ್
ಮಂಜುನಾಥ್, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ  ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
ಬಿಎಲ್ಒ ಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ  ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರು  ತೆಗೆದಿರುವುದರ
ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕ�ೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬ�ೇಕಿದೆ
ಎಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ, ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರು 
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ
ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕ�ೋ�ರಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಯೂಬ್ ಪ�ೈಲ್ವಾನ್, ಚಮನ್ ಖಾನ್, ಸತೀಶ್,
ಸಿದ್ಧಕಿ, ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್  ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಏರಿಯಾ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಂದು ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ರ
ಹ್ಮಣ್ಯನಗರ, ಬೀಜ ನಿಗಮ,   ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ
ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು   ಸುತ್ತ  ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘ - ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಿ
ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.19- ಸಹಕಾರ
ಸಂಘಗಳು - ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ವಿಶ�ೇಷ
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬ�ೇಕು  ಎಂದು  ಶಾಸಕ ಎಸ್.
ರಾಮಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು, ಶನಿವಾರ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ
ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ  ಭವನದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ  ಎಲ್ಲಾ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘ-ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 
ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ 69ನ�ೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ
ಸಪ್ತಾಹ - 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ
ಬೆಳಗಿಸಿ, ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ರ�ೈತರಿಗೆ
ಶೂನ್ಯ  ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ  ಕೃಷಿ  ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರ�ೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ  ಮಟ್ಟಿನ
ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ ರ�ೈತ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ರ�ೈತ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತಾನೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ  ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದರು.
ಹಿರಿಯ  ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣ ಜೆ.ಆರ್.
ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ  ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಸ�ೇವೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ�ೇ 
ಹೆಚ್ಚು
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ,
ಲ�ೋ�ಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ 
ಬಂದಾಗ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರುವುದು  ಬ�ೇಸರದ
ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.
ಖಾಸಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ  ರ�ೈತರಿಗೆ
ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು  ನ�ೇರ
ಆರ�ೋ�ಪ ಮಾಡಿದ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ  ಅವರು, ಹೆಚ್.
ಶಿವಪ್ಪನವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ  ಭದ್ರಾ  ಸಹಕಾರಿ

ಕಾಡಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ತಳಭಾಗದ ರ�ೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ : ಲಿಂಗರಾಜ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 18 -  ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಸಮಿತಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ
ನಿರ್ಧಾರ ಅವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ಧೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ
ಎಂದು  ಭಾರತೀಯ  ರ�ೈತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ   ಶಾಮನೂರು  ಹೆಚ್.ಆರ್.
ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಆಕ�್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರಾ  ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ  ಮಳೆಗಾಲದ ಬೆಳೆಗೆ 120 ದಿವಸ
ನೀರನ್ನು ಕ�ೊಟ್ಟು, 60 ದಿವಸ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ
ಬಾರಿ ನ.25ಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಡಿ.26ಕ್ಕೆ ಬ�ೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು 
ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಹ�ೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರಾ  ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು  ಪ್ರದ�ೇಶದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ರ�ೈತರ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲು  ಕಾಡಾ ಸಮಿತಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು 
ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ ಹಾಗೂ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಶ�ೇ.80ರಷ್ಟು ರ�ೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದವರು 
ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ  ಜರುಗು  ಪ್ರದ�ೇಶವಿದ್ದು,
ಭೂಮಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಹ�ೇಳಿಕೆಯ  ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಭಾಗದ
ರ�ೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು  ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  ಹ�ೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 
ಲಿಂಗರಾಜ್  ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲ�ೇ ಭತ್ತದ ಕಟಾವು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ, ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 2650 ಕ್ಯುಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಭದ್ರಾ  ಬಲ
ನಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು  ವ್ಯರ್ಥ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬ�ೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು 
ಕ�ೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
 ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರ�ೈತರ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಲು  ಹ�ೊರಟಿರುವ ಕಾಡಾ
ಸಮಿತಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬ�ೇಕೆಂದೂ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು

ಗಾನ ಸೌರಭ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9  
ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಎಲ್. ಕಾನೂನು ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ
ದಶಮಾನ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ
ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶುಭದಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಮಲಾಪುರ : ಸಹಕಾರ
ಸಪ್ತಾಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ
ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ ಮನವಿ

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರ�ೈತರ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ,
ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ  ಒಳಗಾಗಿತು.
ಯುವಕರು  ಸಹಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೆ  ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ,
ಭಾರವಹಿಸಬ�ೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿಮುಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಣಕಾರ್ ಜಗದೀಶಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ,
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ
ಆಗಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಗೆರೆ
ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ  8 ಸಹಕಾರ
ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಸಹಕಾರ ತರಬ�ೇತಿ
ಪಡೆಯಲಿಚ್ಚಿಸುವವರು, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಅಥವಾ
ನಮ್ಮ
ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ,
ಅಂತಹವರನ್ನು ತರಬ�ೇತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ

ಇಂದೂಧರ್, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ  ಕೆ.ಜಿ.
ಕ�ೊಟ್ರೇಶಪ್ಪ, ಯಲವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.
ಎನ್.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ  ಕೆಂಚಮ್ಮ,
ಹ�ೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಕೆ.ಜಿ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ,
ಕಮಲಾಪುರದ
ದ�ೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಎಂ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ಪ,
ಬಿ.ಹಾಲಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಜಿ.ಬಸವನಗೌಡ, ರಾಮಪ್ಪ,
ಎಂ.ಶಾಂತಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ, ತಾ. ಸಹಕಾರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನೀತಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ  ಜಿಗಳಿ ಆನಂದಪ್ಪ, ತಾ.ಪಂ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಿಇಓ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಸಿ
ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಶಿವ ವಿವಿದ�ೋ�ದ್ಧೇಶ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುರ�ೇಶ್, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ,
ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ.ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್, ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಬಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾದಿ, ರ�ೇಣುಕ, ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಲಿಂಗನಗೌಡ,
ಹಿರಿಯ  ಸಹಕಾರಿ ಜಿ.ವೀರಯ್ಯ, ಕಿತ್ತೂರು  ರಾಣಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ  ಎನ್.ಪಿ.ರುದ್ರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್ನಾಯ್ಕ, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನೌಕರರ
ಚನ್ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಎಂ.ಜಿ. ವಾಸನ ಕರಿಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಯಶ�ೋ�ಧಮ್ಮ,
ಜೆ.ಹೆಚ್.
ಪರಮೇಶ್ವರಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ  ಧೂಳೆಹ�ೊಳೆ ವಾಮದ�ೇವಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್, ನಿಟ್ಟೂರು  ತಿಪ್ಪೇಶಿ, ಜಿಗಳಿಯ 
ಕಮಲಾಪುರ ಹಾ.ಉ.ಸ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಹರಿಹರ�ೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಪರಶುರಾಂ ಎನ್.ಎನ್.ತಳವಾರ, ಸಿರಿಗೆರೆಯ  ಕೆ.ಜಿ.
ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಕುರುವತ್ತೆಪ್ಪ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಬ�ೇಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಬಸವನಗೌಡ, ಕಮಲಾಪುರ ಹಾ.ಸ.ಸಂಘದ
ವ್ಯಂಗ್ಯ  ಚಿತ್ರಕಾರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಡಿ.ಎನ್.ಮಹ�ೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ವಿಶ�ೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ತುಂಗಭದ್ರಾ  ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಡಿ ಟಿ.ತಾವರನಾಯ್ಕ, ಹಲಸಬಾಳು ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ, ಇಂಡಿಯನ್
ಯಲವಟ್ಟಿ ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಸಿಇಓ ಶ�ೇಖರಪ್ಪ 
ಎ.ಆರ್.ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೌಹಾರ್ದ  ಸಹಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಸಿ.ಎನ್. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿರಿಗೆರೆ ಹಾಲ�ೇಶಪ್ಪ, ಸಹಕಾರ ಹುಲಗ�ೇಶ್, ಪಂಚಲಿಂಗ�ೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಗಂಗನರಸಿ ಮಹದ�ೇವಪ್ಪ 
ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ  ಬ�ೇತೂರು  ರಾಜಣ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಜಿಗಳಿಯ  ಬನ್ನಿಕ�ೋ�ಡು  ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂದಿ  ಸೌಹಾರ್ದ  ಸಹಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಜಿಗಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾರಥಿ ಜಿ.ವಿ.ಕುಮಾರ್ ವಂದಿಸಿದರು.

ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕ�ೊಡುಗೆ ಅಪಾರ

ಜಗಳೂರು, ನ.19- ದ�ೇಶದ ಪ್ರಥಮ
ಮಹಿಳಾ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 
ಶ್ರೀಮತಿ
ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರು   ಜಾತ್ಯತೀತ
ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದಾ
ಬಡವರ, ದೀನ ದಲಿತರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ
ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳಂತವರಾಗಿದ್ದರು  ಎಂದು  ಮಾಜಿ
ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಪಿ. ರಾಜ�ೇಶ್ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗು  ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕ 
ಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾ
ನಮಂತ್ರಿ   ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರ 105 ನ�ೇ 
ಜಯಂತ�್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಅವರ
ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.    
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ   ದ�ೇಶದ
ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ  ಹುದ್ದೆಯನ್ನು
ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ
ಗೌರವಕ್ಕೆ  ಪಾತ್ರರಾದ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರ
ಕ�ೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಹಿಳೆಯರು  ಕ�ೇವಲ ನಾಲ್ಕು  ಗ�ೋ�ಡೆ
ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ದ�ೇಶದ ಆಡಳಿತದ
ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು  ಸಮರ್ಥ  ಆಡಳಿತ
ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ತ�ೋ�ರಿಸಿ ಕ�ೊಟ್ಟಂತಹ
ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಧಕ್ಷ,
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ 
ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರು  ಅಳವಡಿಸಿ
ಕ�ೊಳ್ಳೊಣ ಎಂದು ರಾಜ�ೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ.
ಪಾಲಯ್ಯ  ಮಾತನಾಡಿ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ  ಬಡವರ
ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜಗಳೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಜ�ೇಶ್

ದ�ೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮ ಗೌರವ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ
ಧೀರ ಮಹಿಳೆ ಎಂದರು. ದ�ೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು
ಕ�ೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯ  ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವಾರು  ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ನೀಡುವ ತರಬ�ೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.                                                                  
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ   ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಮೂಲಕ ದ�ೇಶವನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಂ
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಟಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ
ತಹ ಧೀರ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ದ�ೇಶದ ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಮಹಿಳಾ
ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ  ಕೆಂಚಮ್ಮ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್,
ತಾವು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು  ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹ�ೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ,
ವನ್ನೇ  ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹುತಾತ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶರಣಮ್ಮ,
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಮ್ಮೆಯ  ನಾಯಕಿ  ಎಂದು  ಜ�್ಯೋತಿ, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.
ಲ�ೋ�ಕ�ೇಶ್,  ಪಿ.ರ�ೇವಣ್ಣ,   ಹ�ೊನ್ನೂರಸ್ವಾಮಿ,  
ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಷಂಷೀರ್ ಮರ�ೇನಹಳ್ಳಿ ಶ�ೇಖರಪ್ಪ, ಐನಳ್ಳಿ ರಾಜು,
ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ,   ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಮದಕರಿ, ವೆಂಕಟ�ೇಶ್,   ಸುರ�ೇಶ್ ನಾಯ್ಕ,   
ಅವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹಾಗು  ತಾನಾಜಿ ಗ�ೋ�ಸಾಯಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ
ಸರ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು  ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ
 ಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.19- ಸಂಸದ
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವ ಭ�ೈರತಿ
ಬಸವರಾಜ ಅವರು  ಭ್ರಷ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಿ
ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ  ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ
ತ�ೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 
ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಬ್ಲಾಕ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ
ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂದು  ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಿ
ಗಳನ್ನು ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು  ರಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ 
ಎಂದಾದರೆ ನಗರ ದ�ೇವತೆ ಅಥವಾ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ
ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು 
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಶ�ೇ.40ರಷ್ಟು  ಕಮೀಷನ್ ಪಡೆದು 
ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಬಿಜೆಪಿಗರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಹಾಕದ�ೇ 
ಕಮೀಷನ್ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ
ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್, ಸುಧಾ ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ
ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ
ಹಿಂದುಳಿದ
ವಿಭಾಗದ
ರಾಜ್ಯ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಜಮ್ನಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್,
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಅಯೂಬ್,
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್.ಸಿ ಘಟಕದ ರಾಕ�ೇಶ್,
ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ
 ಶುಭಮಂಗಳ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ  ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ 
ರಾದ ಎ.ಬಿ. ರಹೀಂ ಸಾಬ್, ಸುಭಾನ್
ಸಾಬ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ. ಮಂಜು 
ನಾಥ್, ಚೆಲುವಪ್ಪ, ಶಿವಶಂಕರ್, ವೆಂಕ
ಟ�ೇಶ ನಾಯ್ಕ, ರಾಜ�ೇಶ್ವರಿ, ರಾಧಾ
ಸಂಸದರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ: ದಿನ�ೇಶ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಮ್ಮ, ಸುವರ್ಣಮ್ಮ,
ಕ�ೊಡಪಾನ ದಾದಾಪೀರ್, ಹರೀಶ್ ಕೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಯಾವುದ�ೇ  ಕಚ�ೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು, ಎಲ್.ಬಸಾಪುರ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಸುರ�ೇಶ್
ಹ�ೋ�ದರೂ ಸಹ ಲಂಚ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಸಂಸದರು  ಇರುವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದರೆ ಜಾಧವ್, ಜಿ. ಗ�ೋ�ಪಾಲ್ (ಅಂತು)
ಆಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಅವರೂ ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್,
ಇದಕ್ಕೆ  ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಂಜು  ಹರೀಶ್, ಯುವರಾಜ್, ಸ�ೋ�ಮಶ�ೇಖರ್
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟ  ನಾಥ್ ಗಡಿಗುಡಾಳ್ ಆಪಾದಿಸಿದರು.

ದ�ೇವರಬೆಳಕೆರೆ ಅಂಗಡಿ ಪಂಚಪ್ಪ ನಿಧನ
ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದ�ೇವರಬೆಳಕೆರೆ
ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನ್ದಾರರಾದ

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕತಾ ವ�ೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ
ಅಂಗವಾಗಿ `ಕರುನಾಡ ಹಬ್ಬ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ 
ಶಿವಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು  ವ�ೇದಿಕೆ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಹಾಲ�ೇಶ್ ಸುದ್ದಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ  ಬಸವಪ್ರಭು  ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಹಿಸುವರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ : ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ,  ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ.
ಮುಖ್ಯ  ಅತಿಥಿಗಳು : ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಎಸ್.ಎ.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ, ಸಿ.ಬಿ.
ರಿಷ್ಯಂತ್ ಮತ್ತಿತರೆ ಗಣ್ಯರು. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಮಜಾ ಭಾರತ, ಗಿಚ್ಚಿ 
ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ  ಜಯಪ್ರಭ, ಮಡ�ೇನೂರು  ಮಂಜು, ಮಿಂಚು,
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕ�ೊಡುವರು ಖ್ಯಾತ
ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಮೇಜ್ ಪತ್ರಿಕೆ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ, ಕವಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ರಜತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಪರಿಷತ್
ತಾಲ್ಲೂಕು  ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಡಾ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಮೇಯರ್ ಜಯಮ್ಮ ಗ�ೋ�ಪಿನಾಯ್ಕ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎ.ಬಿ.
ರುದ್ರಮ್ಮ ಆಶಯ  ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ  ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ 
ಏಳಂಜಿ, ಎ. ಫಕೃದ್ಧೀನ್, ಸತ್ಯಭಾಮ ಮಂಜುನಾಥ, ಡಾ.ಡಿ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್
ಕ್ಸೇವಿಯರ್, ತ�ೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತಿತರರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ�ೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಮಾಲಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ
ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಂದು 
ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೇಮಾಲಯ ಲ�ೇಡಿಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ
 ಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೆ.
ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ  ವ�ೇದಿಕೆಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಡಿಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ
ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ  ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಬಾಯಿ ಪುಟ್ಟನಾಯ್ಕ  ಅವರು  ಆಗಮಿಸುವರು.
ಪ್ರೇಮಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಾಗ್ದೇವಿ ಆರ್. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು.

ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯಲಾಗಿದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ದೂರಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 
ನಮ್ಮ
ಆರ�ೋ�ಪಕ್ಕೆ  ಸುಳ್ಳು  ಉತ್ತರಗಳನ್ನು
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ
ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ವ ಎಂದು  ಕ�ೇಳುತ್ತಿ 
ದ್ದಾರೆ. 2008 ರಿಂದ 2013ರ ವರೆಗೆ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು 
ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ
ನಾವು
ವಿರ�ೋ�ಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ
ನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ 
ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ  ಸಿಬಿಐ ಅನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗ�ೇಷನ್ ಎಂದು 
ಲ�ೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ  ಅವರು  ಒಂದು  ತಪ್ಪನ್ನು
ಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಳ್ಳಲು  ನೂರು  ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು
ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು 
ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ
ಆಯೋಗದ
ರಾಜ್ಯ 
ಮುಖ್ಯ 
ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೂ ದೂರು 
ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು  ಅವರ ಬಳಿ ಹೀಗೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನರಾವ್
ಅಂಬರ್ಕರ್ನಿಧನ

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಶಾಂತಾ
ನಿಧನ

ಹಂಚಿನಮನೆ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಿಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ರಿಂಗ್  ರಸ್ತೆ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ
ಕುಂದುವಾಡ ರಸ್ತೆ ಮಂಜು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಹತ್ತಿರದ
ವಾಸಿ ದಿ. ಅಂಬರ್ಕರ್  ದ�ೇವ�ೇಂದ್ರರಾವ್ ಇವರ
ಧರ್ಮಪತ್ನಿ  ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನರಾವ್  ಅಂಬರ್ಕರ್ 
(88) ಅವರು ದಿನಾಂಕ 19.11.2022ರ
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ  ನಿಧನರಾದರು. ಇಬ್ಬರು 
ಪುತ್ರರು, ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ  ಹಾಗೂ ಅಪಾರ
ಬಂಧುಗಳನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ
ಮೃತರ
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನಾಂಕ 20.11.2022ರ
ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಪಿ.ಬಿ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ�ೈಕುಂಠಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ಹರಿಹರ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿ  ದಿ. ಹೆಚ್ಎಂ.
ಮಹ�ೇಶ್ವರಯ್ಯ  ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ  ಶ್ರೀಮತಿ
ಹೆಚ್.ಎಂ ಶಾಂತಾ (71) ಅವರು ದಿನಾಂಕ
19.11.2022ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 8.20ಕ್ಕೆ 
ನಿಧನರಾದರು. ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ಇಬ್ಬರು 
ಪುತ್ರಿಯರು  ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು
ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನಾಂಕ
20.11.2022ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  2
ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿಹರ ನಗರದ ವೀರಶ�ೈವ
ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಲಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹಳ�ೇ ಕುಂದುವಾಡದ
ನಿವಾಸಿ ಹಂಚಿನಮನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
(58) ಇವರು ದಿನಾಂಕ 18.11.2022ರ
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ  ನಿಧನರಾದರು.
ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಹಾಗೂ ಅಪಾರ
ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನಾಂಕ
19.11.2022ರ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 
ಹಳ�ೇ ಕುಂದುವಾಡದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಅಂಗಡಿ ಪಂಚಪ್ಪ

ಅವರು ದಿನಾಂಕ 19.11.2022ರ
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ 
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು 
ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಮೃತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 78 ವರ್ಷ 
ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಸಹ�ೋ�ದರರು, ಪತ್ನಿ,
ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಐವರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು,  ಅಳಿಯಂದಿರು,
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೃತರ
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20.11.2022ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ 
ದ�ೇವರಬೆಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.
: ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ :
ಧರ್ಮಪತ್ನಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಪಂಚಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
ಮೊ. 97433-65657

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕರುನಾಡ ಹಬ್ಬ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮತದಾರರನ್ನು
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕ�ೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ,
ಇದಕ್ಕೆ  ಕಾರಣ ಯಾರು? ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಮಾಡಿರುವ
ಬೂತ್
ಲೆವೆಲ್
ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಇವರು 
ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ  ರವಿಕುಮಾರ್
ಅವರ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಈ
ವರೆಗೆ ಕ�ೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅವರ ಬಂಧನ
ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಕಚ�ೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು
ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ 
ಏಕೆ?
ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಕಮೀಷನರ್ ಅವರ ಬಂಧನವಾಗಿಲ್ಲ 
ಏಕೆ? ಎಂದವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ  ಮುಖ್ಯಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ
ಅವರು  ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಮೂಲಕ
ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಓರ್ವ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ  ತನಗಿಂತ
ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ 
ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ 
ಕ�ೊಡ�ೋ�ಕೆ ಆಗುತ್ತದಾ? ಇವರ ಹ�ೇಳಿಕೆ
ಎಷ್ಟು  ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವ�ೇ?

ಅದಕ್ಕೆ  ನಾವು ರಾಜ್ಯ  ಹ�ೈಕ�ೋ�ರ್ಟ್  ನ
ಮುಖ್ಯ 
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ
ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು 
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ,
ಅದರ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು 
ಒತ್ತಾಯ  ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು 
ಹ�ೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ 
ಅವರು ಇದು ಆಧಾರ ರಹಿತ ಆರ�ೋ�ಪ,
ಇದಕ್ಕೂ  ತಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ 
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಆಧಾರ ರಹಿತ
ಆರ�ೋ�ಪಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರ ಬಂಧನ
ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ? ಮತ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ
ನೀಡಿದ್ದ  ಅನುಮತಿಯನ್ನು ರದ್ದು 
ಮಾಡಿದ್ದು  ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ  ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಕಾನೂನಿನ
ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ
ಆದಮೇಲೆ
ಅವರು 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರೆಯಲು 
ಅರ್ಹರ�ೇ?
ಬಸವರಾಜ ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ  ಅವರಿಗೆ
ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ
ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬ�ೇಕು 
ಎಂದವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಕ�ೇಳಿದರೆ
ಕ�ೊಡಿಸಲು  ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಅವರು 
ಕ�ೇಳುವಷ್ಟು  ಡ�ೊನ�ೇಷನ್ ಕ�ೊಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ಸೌಲಭ್ಯ  ಉತ್ತಮ
ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
1965ರಲ್ಲಿ  ನಾನು  ಇದ�ೇ  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಅಧ್ಯಯನ
ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗಿನ ಕೆಂಪು ಹಂಚಿನ ಕ�ೋ�ಣೆಗಳು ಶಿಥಿಲವಾ
ಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು  ಶಾಸಕನಾದ ನಂತರ ಶಾಲಾ
ಕ�ೋ�ಣೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೆ 
ಎಂದು  ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ನೆನಪಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ಈಗಲೂ
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕ�ೋ�ಣೆ ಹಾಗೂ ಆಡಿಟ�ೋ�ರಿಯಂ
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು
ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡ�ೇರಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ
ತೆಗದ
ೆ ುಕ�ೊಳ್ಳುವು ದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ  ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ 

ಪ್ರಸನ್ನ  ಕುಮಾರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು  ಸರ್ಕಾರಿ
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕ�ೊಡಿಸುತ್ತಾ 
ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಲಾಕಾಲ�ೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಮಹದ�ೇವಪ್ಪ  ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ವ�ೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ
ಮೇಯರ್ ಗಾಯತ್ರಿಬಾಯಿ  ಖಂಡ�ೋ�ಜಿರಾವ್,
ದೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ.ೆ ಎಂ. ಸುರ�ೇಶ್, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ, ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.
ಚೌಡಪ್ಪ, ಮೋತಿ ವೀರಪ್ಪ  ಸ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲ�ೇಜು 
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ಪ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಬಿ.ಪಿ.
ಕಲ್ಪಿತರಾಣಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಪವಂಜಯ,
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ವಿ. ರ�ೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಟಿ.ಜಿ.
ಶಿವಾನಂದ, ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಗಿರೀಶ್
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನಾಂಕ : 20.11.2022 ರಿಂದ 26.11.2022
- ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ ವಡ�ೇರ್, ದಾವಣಗೆರೆ.
ಮೇಷ (ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ)
(ಚೂ.ಚ�ೇ.ಚ�ೋ�.ಲ.ಲಿ.ಉ.ಲ�ೇ.ಲ�ೊ.ಅ.)
ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹ�ೊಸ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 
ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಿ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ  ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅವಸರ
ಸಲ್ಲದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಹಿರಿಯರ�ೊಂದಿಗಿದ್ದ  ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ  ದೂರವಾಗಿ,
ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೂಡಲಿದೆ. ನಿರುದ�್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರು, ಉದ�್ಯೋಗದ ವಿಚಾರ
ದಲ್ಲಿ  ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ದ�ೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಸಗಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕ�ೊಳ್ಳುವವರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಗುರುಗಳ
ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ಭಾನು-ಸ�ೋ�ಮ-ಮಂಗಳ-ಶುಭ ದಿನ.
ವೃಷಭ (ಕೃತ್ತಿಕಾ, 2,3,4, ರ�ೋ�ಹಿಣಿ, ಮೃಗ 1,2)
(ಇ.ಉ.ಎ.ಒ.ವ.ವಿ.ವು.ವೆ.ವೋ)
ಮಡದಿಯ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ,
ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ
ಭರಾಟೆ ಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಲೆ ದ�ೊರೆಯಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದ�ೊರೆಯಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯಲಿವೆ,
ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದು  ಉತ್ತಮ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ  ಸುಧಾರಣೆ,
ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನ. ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಮಿಥುನ (3,4, ಆರಿದ್ರಾ, ಪುನರ್ವಸು 1,2,3)
(ಕ.ಕಿ.ಕು.ಘ, ಔ, ಚ.ಕೆ.ಕ�ೋ�.ಹ.)
ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸ�ೋ�ದರಿಯ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಬರುವಿರಿ. ಯುವಕರಿಗೆ
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹ�ೈನುಗಾರಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ, ಕುಲದ�ೇವತಾ ಕಾರ್ಯ 
ನಡೆಯಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ  ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂತಿಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದಲ್ಲಿ  ಚ�ೇತರಿಕೆ, ವ�ೈದ್ಯ  ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಂಪಾದನೆ, ಹಿರಿಯರ�ೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಬ�ೇಡ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ದಿನಗಳು. ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಕರ್ಕಾಟಕ (ಪುನ 4, ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ)
(ಹಿ.ಹು.ಹೆ.ಹೂ.ಡ.ಡಿ.ಡು.ಡೆ.ಡ�ೋ�)
ಮನೆಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವಿರಿ.
ಸೂಕ್ತ  ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದಲ್ಲಿ  ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ
ಪಡೆಯಲು  ಸಾಧ್ಯ. ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಬಗೆಹರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ಮುನ್ನ, ರಾಜೀ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ
ಯತ್ನಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನಪ�ೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ  ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು,
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬ�ೇಡಿ.
ಸಿಂಹ ( ಮಘ, ಪುಬ್ಬ, ಉತ್ತರ 1)
(ಮ.ಮಿ.ಮು.ಮೋ.ವೆ.ಟ.ಟಿ.ಟು.ಟೆ)
ಶ್ರಮಪಟ್ಟು  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಕ  ಸಂಪಾದನೆ
ಯಾಗಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರು  ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು  ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಬ�ೇರೆಯರ ವಾಹನಗಳನ್ನು
ಚಾಲಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿವಾಣವಿರಲಿ, ಸಮಾಜ ಸ�ೇವೆಯಲ್ಲಿ  ತ�ೊಡಗಿ
ಕ�ೊಂಡವರು  ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ  ಸಂತೃಪ್ತಿ  ಕಾಣುವವರು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 
ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು  ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ.
ಭಾನು-ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಶುಭ ದಿನಗಳು
ಕನ್ಯಾ (ಉತ್ತರಾ 2,3,4, ಹಸ್ತಾ, ಚಿತ್ತಾ 1,2)
(ಟ�ೋ�.ಪ.ಪಿ.ಪು.ಷ.ಣ.ಠ.ಪೆ.ಪೋ)
ಅವರಿವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ  ಮೂಗು  ತೂರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕ�ೊಡುವುದು ಮೇಲು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ವಾಸ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬ�ೇಕಾದೀತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬದಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು  ಉತ್ತಮ. ವಾಹನ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಹಿವಾಟಿ
ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದರ ಕಡೆ
ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಲಿ. ಊಟ�ೋ�ಪಚಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆ ಸಲ್ಲದು. ಮಂಗಳಬುಧ-ಗುರು-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ತುಲಾ (ಚಿತ್ತಾ 3,4, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖ 1,2,3)
(ರ.ರಿ.ರು.ರೆ.ರ�ೊ.ತ.ತಿ.ತು.ತೆ.)
ಹ�ೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು  ಅದಕ್ಕೆ  ಬ�ೇಕಾದ
ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಮೇಲು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ�ೇಶ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ನೆರವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಬ�ೇಡ.
ಆಸ್ತಿ  ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ  ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ. ಹಿರಿಯರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಏರುಪ�ೇರಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 
ದೂರದೂರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮೇಲು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ
ಕಂಕಣ ಬರಲಿದೆ. ಬುಧ-ಶುಕ್ರ-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು
ವೃಶ್ಚಿಕ (ವಿಶಾಖ 4, ಅನೂ, ಜ�ೇಷ್ಠ)
(ತ�ೊ.ನ.ನಿ.ನು.ನೆ.ನ�ೋ�.ಯ.ಯಿ.ಯು.)
ಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಿಗದ�ೇ 
ಹ�ೋ�ದರೂ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು
ದ�ೊರೆಯಲಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಖಾಯಮಾತಿ ಆದ�ೇಶ
ಪತ್ರವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ  ಕ�ೈ ಸ�ೇರಲಿದೆ. ಹ�ೊಸ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಕ�ೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚಿಗೆ ದಾರಿಯಾದೀತು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಮುನಿಸಿಕ�ೊಂಡ್ಡಿದ್ದ  ಸಹ�ೋ�ದ�್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ನೇಹ ಹಸ್ತ  ಚಾಚುವವರು. ಅಪರಿಚಿತ
ಮಹಿಳೆಯರ�ೊಂದಿಗೆ ತ�ೋ�ರುವ ಸಲುಗೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾದೀತು. ವಿಷ್ಣು 
ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ. ಸ�ೊಮ-ಮಂಗಳವಾರ-ಗುರು-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಧನಸ್ಸು (ಮೂಲ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ)
(ಯೆ.ಯೋ. ಬ.ಬಿ.ಬು.ಧ.ಫ.ಡ.ಬೆ.)
ಹಿರಿಯರ�ೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿರುವ ವಾಗ್ವಾದ ಅನ�ೇಕ ಅನರ್ಥ 
ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯ 
ವಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತ�ೋ�ರಲಿರುವ
ಅತಿವಿನಯ  ಅಥವಾ ಗೌರವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕುಹಕವಾಡಲು  ದಾರಿ ಮಾಡಿ
ಕ�ೊಡಲಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳು
ಬರಲಿವೆ. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ  ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 
ಮುದ್ದತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮರು ಜೀವ ಬರಲಿದೆ. ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಕ್ರ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಮಕರ (ಉತ್ತರಾಷಾಢ 2,3,4, ಶ್ರವಣ, ಧನಿಷ್ಠಾ 1,2)
(ಜ�ೊ.ಜ.ಜಿ.ಜೆ.ಶಿ.ಶು.ಶ�ೇ.ಶ�ೋ�.ಗ.ಗಿ)
ಗಿರಿವಿ ಅಥವಾ ಲ�ೇವಾದ�ೇವಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರು  ತುಸು 
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ�ೇನ�ೋ�  ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವರು, ಆದರೆ
ಅದರ ಹ�ೊರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಡಾಫೆ ಸಲ್ಲದು. ಔಷಧಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ 
ತಪಾಸಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು. ಯುವಕರು  ಶ್ರೀಮಂತ
ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ  ಮಾರುಹ�ೋ�ದಲ್ಲಿ  ಅಡ್ಡದಾರಿಗಿಳಿಯುವ
ಸಂಭವವಿದೆ. ಗುರು ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಿ. ಭಾನು-ಬುಧ-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ಕುಂಭ (ಧನಿಷ್ಠಾ, ಶತಭಿಷಾ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ 1,2,3)
(ಗು.ಗೆ.ಗ�ೊ.ಸ.ಸಿ.ಸು.ಸೆ.ಸ�ೋ�.ದ)
ಹ�ೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು 
ಉದಾಸೀನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಕುಂಠಿತ. ಹಿರಿಯರು  ಮನೆತನದ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಿಸ
ಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ  ಆಸಕ್ತಿ  ಮೂಡಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ
ನೌಕರರಿಗೆ ಸಹ�ೋ�ದ�್ಯೋಗಿಗಳ ಮಸಲತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ದೂರದೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ,
ಮಹಿಳೆಯರು  ಅಪರಿಚಿತರ�ೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ
ತ�ೊಂದರೆ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ. ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಗುರು-ಶುಭ ದಿನಗಳು
ಮೀನ (ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ 4, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರ�ೇವತಿ)
(ದಿ.ದು.ಖ.ಝ.ಥ.ದೆ.ದ�ೋ�.ಖ.ಚ.ಚಿ.)
ಆದಾಯದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ  ಸಾಕಷ್ಟು  ಕ�ೊರತೆ ಕಂಡುಬರಲಿದ್ದು.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವಿರಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ�ೇವೆಯಲ್ಲಿ 
ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬರಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿ 
ಕ�ೈಸ�ೇರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ  ತಾಳ್ಮೆ  ಇರಲಿ, ದೀನ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು
ತ�ೋ�ರಬಹುದಾದ ಅನುಕಂಪ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.ಚಿ ನ್ನಾಭರಣ ಅಥವಾ
ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು  ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ. ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ 
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳು. ಭಾನು-ಗುರು-ಶನಿ-ಶುಭ ದಿನಗಳು.
ವಿಶ�ೇಷ ದಿನಗಳು : ದಿನಾಂಕ: 22.11.2022ನ�ೇ ಮಂಗಳವಾರ
ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆ (ನವ ವೃಂದಾವನ)
ದಿನಾಂಕ: 23.11.2022 ನ�ೇ ಬುಧವಾರ ಚೆಟ್ಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ

ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ
ಬಡವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ವಂಚಿತ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 19- ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ  ಷ�ೇರು 
ಹ�ೊಂದಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಷ�ೇರು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋ ಜನೆಯಿಂದ
ಬಡವರು, ಹಿಂದುಳಿ ದವರು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಘನಿ
ತಾಹೀರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವಾಗಿದ್ದ ಮಿಲ್ಲತ್ ಕ�ೋ� - ಆಪರ�ೇಟಿವ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಲ್ಲತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು  10 ಸಾವಿರ ಷ�ೇರುದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ
ದ�ೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮು 
ದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತ�ೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಮೌನ�ೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ಲೆನಿನ್ ನಗರ, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ,
ಶಕ್ತಿ ನಗರ, ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಟೌನ್ ಶಿಫ್, ಕ�ೊಟ್ಟೂರ�ೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.
ಟಿ.ಸಿ., ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ,
ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ. ನಗರ, ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ಸಿ.ಜಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ರಸ್ತೆ,
ಮಂಡಿಪ�ೇಟೆ, ಅಶ�ೋ�ಕ ಟಾಕೀಸ್, ಬಿನ್ನಿ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾವೀರ, ಕೆಆರ್ ರಸ್ತೆ,
, ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬ, ಬಿಟಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಗಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಂಪ�ೇಟೆ, ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,
ಪೋಸ್ಟ್  ಆಫೀಸ್, ರ�ೈಲ್ವೇ  ಸ್ಟೇಷನ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ  ರಸ್ತೆ  ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ, ವಸಂತ
ಟಾಕೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ  ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ
ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜು ಮಂಜೂರಿಗೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಆಗ್ರಹ

ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ. 19- ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಘ�ೋ�ಷಣೆ
ಯಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾ
ಗಿತ್ವದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು ಕ�ೈಬಿಟ್ಟು  ಪೂರ್ಣ 
ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ  ಕಾಲ�ೇಜು 
ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು  ಹಾಗೂ ಚಿಗಟ�ೇರಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಸಮರ್ಪಕ ವ�ೈದ್ಯ 
ಕೀಯ  ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಯ
ಥೆ ನ್ನು ಸಂ
ಪೂರ್ಣ  ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲೇ  ಇಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳ 
ಬ�ೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ
ಪಕ್ಷದ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತರು ಶನಿವಾರ  
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗ  
ೆ ಖಾಸಗಿ-ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಡಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ  ಕಾಲ�ೇಜು  ಘ�ೋ� 
ಷಿಸಿದೆ. ಒಂದು  ವ�ೇಳೆ ಖಾಸಗಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹ
ಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ  ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ  ಕಾಲ�ೇಜು  ಸ್ಥಾಪನೆ

ಕುಕ್ಕುವಾಡ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ೇಯ ಸ್ವಾಮಿ
ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ :
ಚಿನ್ಮಯಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 19ಕುಕ್ಕುವಾಡ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ೇಯ 
ಸ್ವಾಮಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗೆ
ಈ ಬಾರಿಯ `ಉತ್ತಮ
ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ'ಪ್ರಶಸ್ತಿ 
ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಹಕಾರಿಯು ಜಿ.
ಎಂ. ರುದ್ರಗೌಡ ಇವರನ್ನು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತ
ಮಂಡಳಿ ಅವಿರ�ೋ�ಧವಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 2021- 22
ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 138.89
ಕ�ೋ�ಟಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದೆ.
ಸಹಕಾರಿಯು ಈಗಾಗಲ�ೇ 227.22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹ�ೊಂದಿದ್ದು 
2021-22 ನ�ೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 29.18 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ, 1979.32
ಕ�ೋ�ಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ರಾಣ�ೇಬೆ
ನ್ನೂರು, ನ. 19
- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಹೆಡೆಯಾಲ
ಸರ್ಕಾರಿ
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 9ನ�ೇ 
ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಚಿನ್ಮಯಿ ಬ.  ಗೌಡ್ರ
ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ
ಪ್ರತಿಭಾ
ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ
ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ 
ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಅಖಿಲ
ಭಾರತ ಸಹ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ನಾಯರಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 19- ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ನ
ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ
ರಾಜ್ಯ  ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ  ಕೆ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿಲ್ಲವ
ಸಹ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ  ಕೆ.
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ
ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ನಾಯರಿ ಅವರು ನ�ೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾರಿಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆ  ದ�ೊರೆತಿದೆ. ನಾಯರಿ ಅವರು 
ಕ�ೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂನಲ್ಲಿ  ಮೊನ್ನೆ  ನಡೆದ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದ�ೇಶ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಯೂನಿಯನ್ನ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಈ
ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್
ಫೆಡರ�ೇಷನ್ 
ಜಂಟಿ
ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ
ಪ್ರದ�ೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೆಡರ�ೇಷನ್ನ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಪಿಬಿಎಫ್ ನಿಂದ ನ�ೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು  ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾದರೆ ಕಾಲ�ೇಜಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ 
ಸ�ೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ,
ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಸ�ೇವೆ
ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ
ಮುಖಂಡರು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಉಚಿತ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಸ�ೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಬ�ೇಕಾದರೆ
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಖಾಸಗಿ-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ಣ  ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ವ�ೈದ್ಯ 
ಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು,
ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬ�ೇಕು. ಜತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ 
ಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಲಂಚಗುಳಿತನ ತಡೆದು,
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ  ಕ�ೊರತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಉಚಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಸ�ೇವೆ ದ�ೊರೆಯುವಂತೆ

ಕ್ರಮವಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದರು.
ಕೂಡಲ�ೇ ಪಿಪಿಪಿ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕ�ೈ ಬಿಡಬ�ೇಕು.
ಔಷಧವನ್ನು ಹ�ೊರಗಡೆ ಬರೆದು  ಕ�ೊಡದ�ೇ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒದಿಗಸಬ�ೇಕು.  ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ
ಹ�ೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಣ ವಸೂಲಾತಿ
ದಂಧೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬ�ೇಕು.   ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ನರ
ರ�ೋ�ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗ ತೆರದ
ೆ ು ಸೂಕ್ತ 
ವ�ೈದ್ಯರನ್ನು
ನ�ೇಮಿಸಬ�ೇಕು 
ಎಂದು 
ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ  ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ  ಸುರ�ೇಶ್
ಸಂಗಾಹಳ್ಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎನ್., ಯುವ ಘಟಕದ
ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಮಾಲತ�ೇಶ್ ಡಿ.ಜಿ.,
ಅಭಿಷ�ೇಕ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರೆ
ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ
ದಾವಣಗೆರ,ೆ ನ.19- ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ�ೇ 
ಹತಾಶರಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು, ಜನರ ದಿಕ್ಕು 
ತಪ್ಪಿಸಲು  ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಭ�ೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ  
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸುಳ್ಳು  ಆರ�ೋ�ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು  ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ  ಕೆ.
ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ
ನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಯಕರು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹಿಸದ�ೇ  ಅವರ ತ�ೇಜ�ೋ�ವಧೆಗೆ
ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಈ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲದ�ೇ  ಸಂಸದರು 
ಹಾಗೂ   ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ   ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ
ಆರ�ೋ�ಪ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ
ಮಾನನಷ್ಟ  ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವ ಜತೆಗೆ ಅವರ
ಮನೆ ಎದುರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು  
ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ  ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಜನ
ಅದನ್ನು ಈಗಲ�ೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ
ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ದರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವ
ಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ�ೇ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ನಗರಸಭೆಯಾಗಿದ್ದ ನಗರವನ್ನು ನಗರಪಾಲಿಕೆ

ಸಚಿವ, ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ
ಆರ�ೋ�ಪ ನಿರಾಧಾರ:
ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್
ಮಾಡಿ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 
ಸಿಟಿಯಾಗಿ
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗ�ೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರು 
ಶ್ರಮಿಸಿದ ಶ್ರಮ ಮರೆತು  ಆರ�ೋ�ಪ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ
ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು  ತಪ್ಪಿಸುವ
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್
ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ   ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ 
ತ�ೊಡಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತು 
ತಿನ್ನುವಷ್ಟು  ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದ�ೇ 
ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದು  ಕುಟುಕಿದರು. ಪಾಲಿಕೆ
ಉಪಮಹಾಪೌರರಾದ
ಗಾಯತ್ರಿಬಾಯಿ 
ಖಂಡ�ೋ�ಜಿ ರಾವ್,   ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣಾ ಸ್ಥಾಯಿ 
ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಸ�ೋ�ಗಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್,
ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಜಾಧವ್ ಪತ್ರಿಕಾಗ�ೋ�ಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು ಶಹರದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕುರುಬಗ�ೇರಿ, ನಾಡಿಗ�ೇರ ಓಣಿ,
ಸಂಗ�ೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಗರ, ದ�ೊಡ್ಡಮನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್
ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ�ೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿವಿಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ

ಮಲ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.19- ಯಲವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಆಂಜನ�ೇಯ  ಸ್ವಾಮಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ನಿವೃತ್ತ  ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ್ರ ಮುರುಗೆಪ್ಪ 
ಗೌಡ್ರ ಪುತ್ರ ಯೋಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ  ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು  
ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಯೋಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ  ಕೂಡಾ ನಾನು 
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ 
ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಮದ 50 ಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು
ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ವ�ೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ  ಅವರು 
ನಾನು  ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ  ಸ್ವಾಮಿಯ 
ಭಕ್ತನಾಗಿ 58 ಬಾರಿ ಶಬರಿ ಮಲ�ೈ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಜ�ೊತೆಗೆ 65 ಜನರಿಗೆ ಶಬರಿ ಮಲ�ೈ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ
ತೃಪ್ತಿ  ನನಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ  ಅಯ್ಯಪ್ಪ  ಸ್ವಾಮಿ ಸ�ೇವಾ
ಸಮಿತಿಯ  ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ 7 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರವಾಸ

ಯಲವಟ್ಟಿ : ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಯೋಗ�ೇಂದ್ರ ಅಭಿಮತ

ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿನ
ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸ�ೇವೆ
ಮಾಡುವಾಗ ಕಿವಿಮುಚ್ಚಿಕ�ೊಂಡು  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ
ಯಶಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅನ�ೇಕ ಬಾರಿ ಅನುಭವ
ವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಸ�ೇರಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು  ಹಾಕಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ ಸುಮಾರು  15
ಲಕ್ಷ  ರೂ. ಇಲಾಖೆಯ  ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗ�ೋ�ಪುರ

ಬಾಳು ಚನ್ನಪ್ಪ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾದ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರು,
ಬಿ.ಸಿದ್ದೇಶ್, ಹುಲ್ಲುಮನಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಕರ�ೇಗೌಡ್ರ ಮೋಹನ್, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಗೌಡ್ರ ಬಸಪ್ಪ,
ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಹುಲ್ಲುಮನಿ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ,
ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರುಳಯ್ಯ, ಈರನಾಯ್ಕ, ಎ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ದುಗ್ಗತ್ತಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹನುಮಂತ, ಜಿ.ಪಿ.ಗಜ�ೇಂದ್ರ, ಮೌನ�ೇ  ಶಪ್ಪ, ಡಿ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಡಬ�ೇಕೆಂದು ಯೋಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಡಿ.ರಾಜಪ್ಪ,
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಎ.ಸುರ�ೇಶ್, ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ್, ಟಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ,
ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ.ಯೋಮಕ�ೇ  ಶ್ವರಪ್ಪ  ಮಾಳಗಿಮನಿ ಮಂಜಪ್ಪ, ಹ�ೊಸಮನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ವ�ೈ.ಕೆ.
ಮತ್ತು ಜಿ.ಆಂಜನ�ೇಯ   ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಕೆ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಹಿಂದ್ಲಮನಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 
ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಮುರುಗ�ೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಹಲಸ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕರು ಈ ವ�ೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರ�ೋ�ಧ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.19- ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿಗಟ�ೇರಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
ಖಾಸಗೀಕರಣ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಮಿತಿ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದೆ.
ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ  ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ಕೂಡಲ�ೇ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ  ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಗರ
ದಲ್ಲಿ  ಇಂದು  ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ  ಅಧೀಕ್ಷಕರ
ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ  ಮತ್ತು
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಪಡೆಯಲು  ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಸಾವಿರಾರು  ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು,
ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನನಿತ್ಯ  ಚಿಗಟ�ೇರಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ  ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ
ಸರ್ಕಾರ 800 ಹಾಸಿಗೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡದ�ೇ 
ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ  ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ  ಖಾಸಗೀಕರಣ
ಮಾಡಲು  ಹ�ೊರಟಿರುವುದು  ಜನವಿರ�ೋ�ಧಿ
ನೀತಿಯಾಗಿದೆ
ಎಂದು  ಅಸಮಾಧಾನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗ�ೇರಿಸಿ
ಸೂಕ್ತವಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ
ಬ�ೇಕು, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜನ್ನು
ಕೂಡಲ�ೇ  ಮಂಜೂರು  ಮಾಡಬ�ೇಕು,
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ  ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನವೀನ

ಮಾದರಿಯ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ  ಉಚಿತವಾಗಿ
ಮಾಡಬ�ೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಖಾಲಿ ಇರುವ
ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು, ಹ�ೊರ
ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ರದ್ದು  ಮಾಡಬ�ೇಕು,
ಸರ್ಕಾರಿ ವ�ೈದ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದ
ಅವಧಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಇರುವಂತೆ
ಕ್ರಮಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು  ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್
ನಡೆಸುವ ವ�ೈದ್ಯರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ
ಮಾಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಏರಿಯಾ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು
ವಿದ್ಯುತ್ವ್ಯತ್ಯಯ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಲ�ೋ�ಕಿಕೆರೆ
ರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ, ಬೀಜ ನಿಗಮ,  
ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು  
ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ 
ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಹುಡುಗರು/ಹುಡುಗಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
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

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

ಮೊ. 96327 52118, 96531 18865

ಅರಸಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ (ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮತ್ತು DHUDA), ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ (ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ),
ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ 
ಹಾಗೂ ಅಲಿನ�ೇಷನ್, ಲ�ೇಔಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(Development) ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಜಿ.ಪಿ., ಇಂಜಿನಿಯರ್
+91 70190 70400
#1066, 2ನ�ೇ ಮೇನ್, 1ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ಓಂಕಾರ ಗಣಪತಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನ
ಎದುರು, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಲ�ೇಔಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ-577004.
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ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

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

ಬಾಡಿಗೆ / ಲೀಸ್/ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

ಜಯನಗರದ ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ
3 ಬೆಡ್ ರೂಂ 3 ಬಾತ್ ರೂಂ,
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ
ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮನೆ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ / ಲೀಸ್ಗೆ/ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ.

ಸ�ೈಟು ಬ�ೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ,
ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ,
ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ, ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ
30x50 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು.

94482 32901, 94492 66296
ಸ�ೈಟ್, ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ
ಲೀಸ್ಗೆ /ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ
ಬಾಡಿಗೆ -3 BHK (ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್)
ಲೀಸ್ - 3 BHK, ಮಾರಾಟ ಮನೆ
30x40 (75 ಲಕ್ಷ) 20x60 ಸ�ೈಟ್ 
ಪೂರ್ವ, ವಿವ�ೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ

ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ (ಏಜೆಂಟ್)

OM SAI HOME
MADE PRODUCTS

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

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ರ�ೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಹ�ೋ�ಳಿಗೆ  
ಮಾಡುವವರು, ಸಪ್ಲೈಯರ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಟ�ೈಮ್,
ಪುಲ್ ಟ�ೈಮ್. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

96063 92059

63635 43487

ಮಳಿಗೆಗೆಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ

ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ ಲೀಸ್ಗೆ/ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಅರುಣಾ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪ
ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಂಡಂತೆ
ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ವಿದ್ಯಾನಗರ 2ನ�ೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ,
2ನ�ೇ ಮೇನ್,  7ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್, ತರಳಬಾಳು
ಬಡಾವಣೆಯ . 1ನ�ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ 3ಬೆಡ್ ರೂಂ
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಹಾಗೂ
ಬ�ೋ�ರ್ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ವಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

97391 19921, 99026 88442

ಲಿಂಗಾಯತ /ಜಂಗಮ
ವಧು ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ

ಶ್ರೇಯಸ್ ಉದರ, ಲಿವರ್,
ಕರುಳು ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ

ಡಾ. ಇ.ಆರ್. ಸಿದ್ದೇಶಿ
M.D. (MED), D.M. (Gastro), F.A.C.G.
(USA), P.G.C.C. Diab. Care (Aust)

ಉದರ, ಲಿವರ್, ಕರಳು, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್,  
ಎಂಡೋಸ�್ಕೋಪಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತಜ್ಞರು

08192-237325, 94837 23166

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

1. ಲಿಂಗಾಯತ ರಡ್ಡಿ/30 ವರ್ಷದ  
BE, MS, USAದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ
ವರನಿಗೆ ವಧು ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
2. ಜಂಗಮ 27 ವರ್ಷದ UKಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ
ಪಡೆದಿರುವ ಸುಂದರ ವರನಿಗೆ ವಧು ಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ 
(100 ಕಿ.ಮೀ) ಆಟ�ೋ�ಮೊಬ�ೈಲ್ ಆಯಿಲ್ 
& ಆಟ�ೋ�ಮೊಬ�ೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲು ಸ�ೇಲ್ಸ್ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎ-ಡಿಎ ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು.

80505 33389, 98451 37364

97315-63409

96200 69058, 94498 36655

ಶಾಮನೂರು ಟ್ರೇಡರ್
& ಕ�ೋ�, ಶಾಮನೂರು.

ಟ್ಯಾಂಕ್ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

EC / ಇಸಿ,
E-swathu
& Khatha

ಸ�ೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ (ಬಂಗ್ಲೆ)

ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

96118 66449

98807 29108

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 97429 24353

99800 20207

99863 61250
91132 85992

Changeಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟ�ೇಲ್, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ, KHB
KHB : 55x78 ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ, 60x80
ಪೂರ್ವ, ಜೆಹೆಚ್ಪಿ : 50x80, 30x50
ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ 50x80 ಸೌತ್, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ:
40x63, 50x60, 50x100 ಪೂರ್ವ
ಕಿರಣ್ ಬೂಸ್ನೂರ್

98440-63409

6363543487

99869 70954 / 63608 59696

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಜಾಗವೊಂದು
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ
ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಹಮಾಲಿ
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ, ಶಾಮನೂರು 
ರಸ್ತೆ, ಬಾಪೂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮುದಾಯ  ಭವನದ
ಹತ್ತಿರ 1ನ�ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್ ಮತ್ತು
ಬ�ೋ�ರ್ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ 3 BHK
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

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

Restaurant space for
Rent /Sale. Ready to
move & start, 2400 sq.ft
carpet area, situated in
mamas joint road. conatct :

ಮೊ. 95131-74397

92422 84095

ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

Nursing Staff
Required

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

ಫೋ. : 08192 254736
ಮರದ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

8Hours Staff Duty.
Extra hours, Extra pay
Pay - depending on skill

94488 86026, 94495 80761

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ನ
 ಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ
ಮಾಡಲು ಭಟ್ಟರು 
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
93537 16855

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

ಅರ್ಚಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ

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

2 BHK ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

98864 95259, 97423 51446

99648 58493, 63626 24711

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

97400 00192

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪರ�ೇಟರ್, ಹೌಸ್ಮನ್, ವ�ೇಟರ್ 
ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ
ಕ�ೊಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗೆ
M.Sc., Maths
ಬ�ೋ�ಧಕರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

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

ಡಿಲೆವರಿ  ಬಾಯ್ಸ್ (18 ರಿಂದ 35
ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನವರು), ಅನುಭವವುಳ್ಳ 
ಸ�ೇಲ್ಸ್ ಮನ್  ಹಾಗೂ ಆಪ�ೇ ಆಟ�ೋ� ಓಡಿಸಲು 
ಲ�ೈಸನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಡ್ರೈವರ್.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ಮಣಿಕಂಠ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಜಯದ�ೇವ
ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಚೌಕಿಪ�ೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

96060 96697, 96060 96698

ಫೋ. : 80958 69654

94482 33326, 78991 35660

HOUSE FOR RENT

ಸ�ೈಟು /ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ

ಹ�ೋ�ಮ್ನರ್ಸಿಂಗ್ಸರ್ವೀಸ್

2 BHK New Banashankari
layout Sirmanahalli, Hadadi
Road, Only Veg, Ground
Floor, East Facing Vastu.
Call 83105 31272 Naik
91645 26705 Rajeswhari

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ
ಗಣ�ೇಶ ಲ�ೇ ಔಟ್ನಲ್ಲಿ 
40x60 ದಕ್ಷಿಣ
ಸ�ೈಟುಗಳು ಇವೆ.
97418 11694

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಚ�ೈನೀಸ್, ತಂದೂರಿ
ಕುಕ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ, ವಸತಿ
ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ.
98459 47905, 96118 88565

DAVANGERE
Wanted Civil Enginers
and drafts man
Contact :

89711 03671, 80880 50729

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, 30x40
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಎರಡು ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನ�ೇರ ಮಾರಾಟ.
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

63605 67975

ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ 30x50, ಪೂರ್ವ
40x60 ಉತ್ತರ, 40x90 ಪಶ್ಚಿಮ
ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ. ಜಯನಗರ
30x40 ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 
ಎರಡು ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

ಏಜೆಂಟ್ : ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ

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

ಫೋ. : 99863 31471

95918 29780, 80731 78139

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮನೆ ಲೀಜ್ಗೆ ಇದೆ

ಸ�ೈಟ್ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

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

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ-2023ರ
ತರಬ�ೇತಿ
Physics ಮತ್ತು Maths
ಅವಧಿ : 30 ದಿನಗಳು.
ಗುರುದತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ರಂಗಮಹಲ್, ಎವಿಕೆ ಕಾಲ�ೇಜ್ ರಸ್ತೆ,

ಹ�ೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ಲೇವುಡ್ನ
ರಾಕ್ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ ಮತ್ತು
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಸ�ೇಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ 
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ವ�ೇತನ : 15000

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 
20x30 ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಸ�ೈಟ್ 
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಹ�ೋ�ಂಡಾ ಡಿಯೋ 
5G 2018 ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ.

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

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

2 BHK HOUSE
FOR RENT

ಮೊ. : 83106 11169

ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ
`ಎ' ಬ್ಲಾಕ್ 9ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ 
ಡ�ೋ�ರ್ ನಂ. 144 ನಂಬರಿನ
ಮನೆಯ ಒಂದನ�ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವ 3 ಬೆಡ್
ರೂಂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

94480-47506
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ 2ನ�ೇ ಮಹಡಿ ದಕ್ಷಿಣ
ದಿಕ್ಕಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆ, ಬ�ೋ�ರ್ ವೆಲ್ /
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ,
ಸ�ೋ�ಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು # 1197, 5ನ�ೇ 
ಮೇನ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ,
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ,
ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮೊ.: 94484 39639
93805 97976

2008/131 ಅದಿತಿ ಸ್ವರ
ಸಂಗೀತ ನಿಲಯ, ತರಳಬಾಳು
ಬಡಾವಣೆ, ವೆಲ್ ಫರ್ನೀಷ್ಡ್ 
ಹೌಸ್. 17th Cross

72046 68334, 96633 75541

ಟ್ಯೂಷನ್

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ವಿನಯ್ಆರ್.

Ph. : 96635 63911

78997 60749, 99726 75759

70192 49897

ಮೊ : 92422 45311

ಫೋ. : 63639 70126

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ರೂಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇವೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇವೆ

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೇಜ್

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

90080 60528
WANTED
TEACHERS

BA, B.Sc, B.Ed 3 Posts
Nursery Teachers - 2

ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ
ಕಟ್ಟಡ ನಾಲ್ಕು ರೂಂಗಳು, ಎರಡನೆಯ ಮಹಡಿ
ಎರಡು ರೂಂಗಳು, ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ ರೂಂ ಇರುವ
ರೂಂಗಳು ಆಫೀಸ್, ಕ�ೋ�ಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಲು 
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಿಸಿ. ವಿಳಾಸ : 15ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್,
2ನ�ೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು
ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಾರ್ ಅಸ್ಸೆಸರೀಸ್ ಹಾಗೂ
ಟ�ೈರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಹುಡುಗರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕ�ೋ�ಕಿಮೇಕ್

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

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

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

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

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

99009 55599, 98443 33999

#688/1&2, 8ನ�ೇ ಮೇನ್, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-2.
ಫೋ. : 08192 231455, 98453 55855

ಹಿಂದೂ ವಧು-ವರರ
ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ

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

94484 15049

63616 62669, 99801 48289

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

30x50 ಉತ್ತರ ಆಂಜನ�ೇಯ ಬಡಾವಣೆ
40x60 ಕಾರ್ನರ್ ವಿವ�ೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ
40x50 ಕಾರ್ನರ್ ಕುವೆಂಪು ನಗರ
44x54 ಕಾರ್ನರ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ
20x60 ದಕ್ಷಿಣ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ
50x80 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಬಡಾವಣೆ

95385 65909

ಅಧಿಕೃತ

ಚೀಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ

(ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫಿಂಗ್)

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

80955 09025

ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

2BHK, Ist ಫ್ಲೋರ್, 10ನ�ೇ ಕ್ರಾಸ್,
ದ�ೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಾಡವಣೆ, ಎ
ಬ್ಲಾಕ್, ಪೂಜಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ.

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

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

88800 07834

78997 75159

90352 55784

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಲ�ೋ�ನ್ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದರೆ

ಉತ್ತಮ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳು
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

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

ಸ್ಕಂದ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಸ್- (ರಿ)

1) ಪರ್ಸನಲ್ ಲ�ೋ�ನ್,
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

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡಿಕೆ
ಸಸಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

94481-59303, 94834 63783

90366 11313, 91641 27511

98442-94446

ಮೊ : 70225 01238

ಸ್ಥಳ : ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿ
ಫೋ. : 88920 08800

ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಹೌಸ್ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

LAND FOR SALE

ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ

ಫೋ. : 7829 191921

ಸ�ೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

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.

ಸಂಬಳ 30,000 ರೂ.

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ಲೋರ್ಮಿ
 ಲ್ 
ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ,
1ನ�ೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ.
(ಬ�್ರೋಕರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ)

63631 32261

ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗಿದೆ

Area 900 sqft

99866 17483, 78996 81386

(ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

63621-06700

SHOP FOR RENT
Church Road
P.J. Extension, Davangere.

96068 64777

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

97398 65711

ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ,
ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ,
ಶಕ್ತಿ ನಗರ, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ,
ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು
ಬಾಡಿಗೆಗೆ/ಲೀಸ್ಗೆ ಇವೆ. ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ.

ಜಿಎಂ.ಐ.ಟಿ. ಕಾಲ�ೇಜ್ ಪಕ್ಕ 40x70 ಪೂರ್ವ
ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 30x40
ಪಶ್ಚಿಮ, ಶಾಮನೂರು ಹತ್ತಿರ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ 
ಲ�ೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ  30x50 ಪಶ್ಚಿಮ, ಅಳತೆಯ 
ಸ�ೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ
ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕರ
ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದ�ೇ 
ಪದವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

63635 85792

73492 00928

ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ
ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನೆ
ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ
ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
ಮಹಿಳೆ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಊಟ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.

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

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶ
 ೀಟ್, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್,
ಸೀರೆಗಳು, ಡ್ರೆಸ್ 
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 
ದ�ೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಮನೆ ನಂ.2431, ಎಂ.ಸಿ.ಕಾಲ�ೋ�ನಿ,
ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ಅನ್ವಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, 11ನ�ೇ ಮೇನ್
ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲನ�ೇ ಮಹಡಿ ಮನೆ.

ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿ. ರಸ್ತೆಯ ಗಣ�ೇಶ
ಪ�ೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬ�ೇವಿನ ಮರದ
ಎದುರಿನ 3 ಬೆಡ್ ರೂಂ ಮನೆ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

99647 29123

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

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಎಂಸಿಸಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್, 4ನ�ೇ ಮೇನ್ 
ರ�ೋ�ಡ್, # 2158/1, 1st Floor
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಮೊ. 99167 15206

BIET ಕಾಲ�ೇಜ್ ಸರ್ಕಲ್,  ದಾವಣಗೆರೆ.

Amruth Cold Pressed Oil

ಮೊ : 98450-35710
7760739990

95353 44142

ಚಿಗಟ�ೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ (1500 ಅಡಿ) ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ.
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ನಡೆಸಲು ಬ�ೇಕಾಗುವ
ಪೀಠ�ೋ�ಪಕರಣಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ
ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ. ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ಎದುರಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ವತ್ರೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಶ�ೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ -ರೂ.260/-ಲೀ.
ಕ�ೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ -ರೂ.340/-ಲೀ.
ಶ�ೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ -ರೂ.42/-ಕೆ.ಜಿ.

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

ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಅನುಭವಿ ಮಹಿಳಾ
ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

-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

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

63601 09142
99000 58036

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಸ್ ಕೆಫೆ
(ಹ�ೋ�ಟೆಲ್)ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು
ಯುವತಿಯರು ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಫೋ. : 95388 96927
ವಾಹ್ಕಾಫಿ !!
ರಿಚ್ಕಾಫಿ !!

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಫಿ ಕಂಪನಿ
ಮಂಡಿಪೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.  
ವೆೊಬೈಲ್ : 94487 27084

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

70221 51662

WANTED
Nature of work UPVC
windows fabrication
and Installation,

Qualification : SSLC, PUC,
ITI and Diploma Mechnical

Contact No. :

74831 70877

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

Fertile deep black soil paddy land of
15-17 acres situated at near to
Thungabhadra river main canal near to
Sirwar(7Km) of Raichur district is for sale.
Fetching yearly rental income
Clear title deed & Tar road from
Sirwar to main canal is existed.

FOR RENT

SITE FOR SALE

90190-94446

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

1

2

Contact : 99725 88512

30x40 East Facing
Site for Sale
Near Sai Baba Temple,
Davangere.

5

9

6

ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ :
1) ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಗಣ�ೇಶ
3) ಮಹಾವೀರನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು	
5) ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು
7) ಘನವಾಗಿರುವ ಆಕಾಶ
8) ನಾವಿಕ ಸ�ೇರಿದ ಸ್ವರ್ಗ	
9) ಶಿವನ ವಾಹನ 	
10) ಧಾರಾಳ ಸ್ವಭಾವವಿದು	
12) ಇದು ಸತ್ಯ	
14) ಮಾನವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಗಾಳಿ
15) ಶುಕ್ರವಾರದ ನಂತರ ಬರುವ ದಿನ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ :
1) ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವವ
2) ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುಗ
3) ವರನ ಆದಾಯ	
4) ದಮಯಂತಿಯ ಗಂಡನ ಅಡುಗೆ
6) ಮೂರಕ್ಷರದ ಪಾಳಿ
8) ಈಕೆ ಗಂಡನ ಸ�ೋ�ದರಿ
9) ಸದಾ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪ
10) ಸಣ್ಣ ತ�ೋ�ಟ
11) ರಾತ್ರಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ಚಂದ್ರ
13) ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಧರಿಸಿದ ಯಜ�್ಞೋಪವೀತ

ವೊ. 9538777582
ಕೆಲಸ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

Ph.:72049 94628

Experts in Spoken English

98450 40493
99028 60360

4
4
2
3
2
2
3
2
4
4  
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4

ಪದವಾಣಿ - 41ರ ಉತ್ತರಗಳು :

ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ : 1) ಜಯಶಾಲಿ 3) ಮಂದಿರ 4) ಪಿಪೀಲಿಕ 6) ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ
7) ಅರಿವು 8) ವಸುಂಧರ 11) ನಪುಂಸಕ 13) ಖಾತರಿ 14) ದವಾಖಾನೆ.
ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ : 1) ಜರತಾರಿ 2) ಲಿಪಿ 3) ಮಂಡಿಗೆ 5) ಕರ್ತಾರ 6) ಸಾವು
7) ಅರ 8) ವದನ 9) ಜಮಖಾನೆ 10) ರಿಪ�ೇರಿ 12) ಕದ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು-ನಾಳೆ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ

ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ದ�ೈವ ಮಂಡಳಿ ವ ಭಜನಾ ಮಂ ಡಳಿ,
ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ, ಮಹಾ ರಾಜ ಪ�ೇಟೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಇದ�ೇ 
ದಿನಾಂಕ 22 ರವರೆಗೆ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ  ಸಂತ ಸಾಮ್ರಾಟ್ 
ಜ್ಞಾನ�ೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಮಾಧಿ ಸ�ೋ�ಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಇಂದು ಸಂಜೆ 06 ಗಂಟೆಗೆ ಶ�ೋ�ಭಾಯಾತ್ರೆ, ಕೀರ್ತನೆ ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಶ್ರೀ 
ಗುರುವರ್ಯ ಹ.ಭ.ಪ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ದಾದಾ ಬುವಾ ಬ�ೋ�ಧಲೆ ಮಹಾರಾಜ
(ಪಂಡರಾಪುರ) ಇವರಿಂದ ಭಾರೂಡ ರಾತ್ರಿ 01 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಆರಂಭ ಟಿಕಾರೆ
ಮತ್ತು ಶುಭಂ ಗುಜ್ಜರ್ ಇವರಿಂದ  
ಜಾಗರಣೆ.
ನಾಳೆ 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.

ಸ್ಲಂ ವಾಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು  ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. 1990ರಿಂದಲೂ ಇದ�ೇ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪಟ್ನಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಈಡ�ೇರಿಸಿದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ
ಸರಿಯುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  ಯಾವುದ�ೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ
ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
182 ಸದಸ್ಯರ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಹಾಗೂ 5ರಂದು 
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಇದು  ನಿರ್ದಿಷ್ಟ  ಪಕ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ  ಸ�ೇರಿದ ಚಿಹ್ನೆ 
ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಲಾಗದು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ  ಮಾತ್ರ ಚಿಹ್ನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಕ್ಷಗಳು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ  ಎಂದು 
ಭಾವಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ಚಿಹ್ನೆ 
ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು 1968ರ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹ�ೇಳಿದೆ.

ಕಳವು : ಚಿಲುಮೆಯ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಸಚಿವರ�ೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಚೆಕ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ
ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧರ್ಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ರ�ೇಣುಕ ಪ್ರಸಾದ್
ಎಂಬುವವರನ್ನು ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ವಹಿಸಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು 20 ಶಾಸಕರ ಜ�ೊತೆ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿತ್ತು
ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

HOUSE FOR RENT

# 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

Wanted
Teachers

SRI GOWRI ENTERPRISES
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(ಉತ್ತರಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ)

Build your
skills at veta

# 7C2, 4th cross, Karur Industrial
Area, P.B. Road, Davangere.

12

15

ನೀರಿನ ಲೀಕ�ೇಜ್ AVAID MASQUITOES
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ
ಬಾತ್ರೂಂ, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಟೆರೇಸ್,
ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ, ಗೋಡೆ ಬಿರುಕು,
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ 
ನೀರಿನ ಲೀಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

11

14

94489 29509

Masquito Net for doors and windows
Aluminium sliding windows

4

8

10

Contact : 97388 79753

(ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫಿಂಗ್)

3

7

87620 14368, 99645 00283.

Time : 10 am to 1 pm

ರಚನೆ : ಮಮತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ
ದಾವಣಗೆರೆ.

8th Main, 8th Cross,
P.J. Extension, Davangere.

ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ
ಇರುವ ಬ�ೋ�ರ್ ಹಾಗೂ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ನೀರಿನ
ಸೌಕರ್ಯವಿರುವ 20x30 ಅಳತೆಯ ಎರಡು 
ಮಹಡಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ, ಲೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆಯ 
ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನ�ೇಯ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತರು ವಿಚಾರಿಸಿ.

99163 23302

ಪದವಾಣಿ-42

Pre school teacher
( female)
Any degree

99641-10736

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 ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 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

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 20, 2022

ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಅನ್ಯಭಾಷೆ ಗೌರವಿಸಿ ಧರ್ಮ ತಳಹದಿಯ ಬದುಕು ಸುಖಮಯ
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ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 19- ಭಾಷೆಗಳ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯಗಳು
ಉದಯವಾಗಿದ್ದು, ಭಾಷೆ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ
ನಾಡು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆ
ಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜ�ೊತೆಗೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು
ಗೌರವಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ
ಎಂ.ಟಿ. ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಹಿತ ನುಡಿದರು.
ನಗರದ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರದ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಗ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬ�ೇರೆ
ಭಾಷೆಗಳನ್ನು
ದ್ವೇಷಿಸುವ
ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ  ಸಹ ಅತ್ಯಂತ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು  ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ
ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ  ಭಾಷೆ,
ಉದ�್ಯೋಗ
ಮತ್ತು
ಬದುಕು 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಹ
ಉದ�್ಯೋಗ ಹರಸಿ ಹ�ೊರ ರಾಜ್ಯ, ಹ�ೊರ
ದ�ೇಶಗಳಿಗೂ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ
ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ `ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು,

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ
ಮಎಂ.ಟಿ. ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ
ಎಂಥಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ 
ಕನ್ನಡವಾಗಿರು' ಎನ್ನುವ ಕವಿ ವಾಣಿಯಂತೆ ತನ್ನ 
ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು
ಯಾರೂ
ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪುಸ್ತಕ ಓದಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು, ಬ�ೇಂದ್ರೆ,
ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು, ಮಾಸ್ತಿ  ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಕವಿಗಳ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತೆಗಳನ್ನು
ಅಧ್ಯಯನದ ಜ�ೊತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಾವುಗಳು
ವಿಶಾಲ ಮನ�ೋ�ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕೆ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ  ಕೆ.ಜಿ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಮಾತನಾಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನಗಳು
ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದು  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ, 8
ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದು  ಸಹ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಜಾತಿ
ಸಂಕ�ೋ�ಲೆಯಲ್ಲಿ  ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಡಿನ
ಮಹನೀಯರನ್ನು
ಕ�ೇವಲ
ಜಾತಿಗೆ

ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು 
ವಿಷಾದದ
ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.
ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ�ೇದಿಕೆ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ  ಅವಿನಾಶ್ (ಅಭಿ)
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಲಾ ನಾಗರಾಜ್
ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಮುಖಂಡರಾದ
ಸವಿತಾಬಾಯಿ  ಮಲ್ಲೇಶನಾಯ್ಕ  ಮಾತನಾಡಿ,
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕ�ೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಅಷ್ಟೇ 
ಅಲ್ಲ. ಹ�ೊರ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲೂ  ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹ�ೊರ ದ�ೇಶದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು
ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲ�ೇ 
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ 
ಎಸ್.ಟಿ. ವೀರ�ೇಶ್, ರಾಯ್ಕರ್ ಜ್ಯುಯಲರ್ಸ್ 
ಮಾಲೀಕ ವಾಸುದ�ೇವ ರಾಯ್ಕರ್, ಆಮ್
ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಧರ ಪಾಟೀಲ್,
ಮಾಲಾ ನಾಗರಾಜ್, ಶಿವಶಂಕರ್ ಚಂದ್ರಧರ,
ಡ�ೋ�ಲಿ ಚಂದ್ರು, ಸುರ�ೇಶ ದ�ೊಡ್ಮನಿ, ಬಿ.ಹೆಚ್.
ಮಂಜುನಾಥ, ಆನಂದ ಜಾಧವ್, ಅಲಿ
ಅಕ್ಬರ್ ಖಾನ್, ರವಿ, ಶಂಕರಣ್ಣ, ಆವರಗೆರೆ
ನಾಗರಾಜ್, ಜಗದೀಶ್, ಹೆಚ್.ಎಂ.
ಕುಮಾರ್,
ಬಸಾಪುರ ಲಿಂಗರಾಜ್
ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ

ಸುವರ್ಣ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಸ�ೇವಾ
ಟ್ರಸ್ಟ್, ಚುಟುಕು  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ
ಘಟಕ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ  ಪ್ರಕಾಶನ ತೆಲಿಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಸಿರಿಗನ್ನಡ ವ�ೇದಿಕೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಿಗನ್ನಡ
ವ�ೇದಿಕೆ, ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ  16ನ�ೇ 
ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ,
ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ
ಕವಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
10.30 ರಿಂದ ದ�ೊಡ್ಡಬಾತಿಯ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನ
ಶ್ರೀ  ಗುರು  ರ�ೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಬಾತಿ

ಬಸವರಾಜ್. ಉದ್ಘಾಟನೆ : ಬಿ. ವಾಮದ�ೇವಪ್ಪ,
ಶಿವಯೋಗಿ ಹಿರ�ೇಮಠ. ಉಪನ್ಯಾಸ : ಎಂ.ಎಸ್.
ಶಿವಕುಮಾರ್. ಮುಖ್ಯ  ಅತಿಥಿಗಳು : ಎಂ.
ಬಸವರಾಜ್, ಜಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್. ಸನ್ಮಾನ :
ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶರಣಪ್ಪ, ಟಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪ, ಸಿ. ದಸ್ತಗಿರಿ
ಸಾಬ್,   ಎಂ.ಆರ್. ಗಣ�ೇಶಯ್ಯ,   ವ�ೈ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  2 ಗಂಟೆಗೆ ಕವಿಗ�ೋ�ಷ್ಠಿ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ :
ಜಿ.ಹೆಚ್. ರಾಜಶ�ೇಖರ್ ಗುಂಡಗತ್ತಿ. ಆಶಯ 
ನುಡಿ : ಸಿದ್ದೇಶ್ ಕುರ್ಕಿ. ಅತಿಥಿಗಳು : ಚನ್ನೇಶ್
ಉತ್ತಂಗಿ,    ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸತ್ಯಭಾಮ
ಮಂಜುನಾಥ, ಬಿ.ಎಲ್. ಗಂಗಾಧರ್ ನಿಟ್ಟೂರ್.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಕಲ�ೋ�ತ್ಸವ-2022

ಸಂತ ಪೌಲರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆ
5.30 ಕ್ಕೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
`ಕಲ�ೋ�ತ್ಸವ-2022' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯ  ಅತಿಥಿಗಳು :
ಎಂ.ಆರ್. ಶಿವರಾಜ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ :  
ಅಲ್ಬಿನಾ. ಉಪಸ್ಥಿತಿ : ಮಾರ�್ಜೋರಿ,  
ಅನ�ೈಸ್,
ಸಮಂತಾ,
ಕೆ.ಟಿ.
ಮೇಘನಾಥ್ ಇತರರು.

ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರು, ನ.19- ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ 
ವ�ೈಚಾರಿಕ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಮನ�ೋ�ಭಾವ
ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಭಾವ�ೈಕ್ಯದಿಂದ ಜಗದಲ್ಲಿ  ಶಾಂತಿ,
ಸಮೃದ್ಧಿ  ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು  ರಂಭಾಪುರಿ ಡಾ.
ವೀರ
ಸ�ೋ�ಮೇಶ್ವರ
ಜಗದ್ಗುರುಗಳು
ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದರು.
ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಗರದ ಶನ�ೇಶ್ಚರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 
ಜರುಗಿದ ತಿಲ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮನುಕುಲ 
ಸದ್ಭಾವನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸುಳ್ಳಿನ ಜ�ೊತೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸತ್ಯದ ಜ�ೊತೆ
ದ�ೈವ ಶಕ್ತಿ  ಇರುತ್ತೆ. ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿಗೆ
ಧರ್ಮ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ. ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯ 
ಮೇಲೆ ಬದುಕು  ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡರೆ ಅವರ ಬದುಕು 
ಸುಖಮಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವ ಸಾರಿದ
ವೀರಶ�ೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರ�ೇಣುಕರು ಧರ್ಮವನ್ನು
ಬ�ೋ�ಧಿಸಿ   ಎಲ್ಲರನ್ನೂ  ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 
ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನುಡಿದರು.
ಕ�ೇವಲ ವಾಣಿಜ್ಯ  ನಗರವಾಗಿದ್ದ  ರಾಣ�ೇಬೆನ್ನೂರಿ
ನಲ್ಲಿ  ಹಿರ�ೇಮಠದ ಶಿವಯೋಗಿ ಶ್ರೀಗಳು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ
ಧರ್ಮ  ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು  ಸಂತುಷ್ಟ 
ಗ�ೊಳಿಸಿವೆ. ಭವಿಷತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾಧಕರಿಗೆ   ಕ�ೊಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ  
ಈ ಬಾರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ
ಕ�ೊಡುತ್ತಿರುವುದು  ನಮಗೆ ಹರ್ಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ

ಎಂದು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಶಾಸಕ
ಅರುಣಕುಮಾರ
ಪೂಜಾರ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಂಕಾಪುರ   ರ�ೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ
ಶ್ರೀಗಳು, ಕೂಡಲ ಗುರು ಮಹ�ೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು, ನಗರ
ಯೋಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ನರಸಗ�ೊಂಡರ,
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮಂಜುನಾಥ ಕುನ್ನೂರ, ಮಾಜಿ
ಶಾಸಕ ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ,   ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಎಸ್.
ಎಸ್. ರಾಮಲಿಂಗಣ್ಣನವರ, ಸಿದ್ದು  ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ,
ಬಸವರಾಜ
ಸವಣೂರ
ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ರವೀಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಾತನಾಡಿ,
ನಾನು  ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸಲು  ಹುಟ್ಟಿದವನು.   ನಾನು 
ಎಂದೂ ಅಳುವವನಲ್ಲ. ನಾನು  ಬಡವನಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ 

ನನ್ನ  ಆಸ್ತಿ. ನಾಳೆಗೆ ಕೂಡಿಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದಲ್ಲ.
ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಸಿನೆಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬ�ೇಡ. ಅಳು ಹಿಂದಿರಲಿ ನಗು ಮುಂದಿರಲಿ
ಎಂದು  ನನಗೆ ಹ�ೇಳಿ ಹರಸಿದವರು  ಡಾ.
ರಾಜಕುಮಾರ್. ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ
ನಗು ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಟ್ಟರು. ನ�ೋ�ವನನ್ನು ಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ದುಃಖ
ದ�ೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು  ನನ್ನ  ತಂದೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದನ್ನು  
ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಮುವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ಶನ�ೇಶ್ಚರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ  ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ  ಇಂದು 
ಕ�ೈಗೂಡಿದೆ. ದಾವಣಗರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ
ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದ�ೊರಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು 
ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹ�ೇಳನಕಾರಿ ಹ�ೇಳಿಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.19- ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಪ್ತನೆಂದು  ಗುರುತಿಸಿಕ�ೊಂಡಿ
ರುವ ಪಾ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ
ಅವಹ�ೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆನ್ನಲಾಗಿದ್ದು,
ಈ ಹ�ೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಮಂಡಳಿ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ಇಂದು 
ನಗರದಲ್ಲಿ  ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು  ಜಿಲ್ಲಾ
ಧಿಕಾರಿ ಕಚ�ೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿರುದ್ಧ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹ�ೇಳಿಕೆ
ನೀಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು  ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕೆಂದು  ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ  ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ   ಪಾ.ಮಲ್ಲೇಶ  
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರೂ
ನಂಬಬಾರದು  ಎಂದು  ಹ�ೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿರುದ್ಧ
ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಸರ್ವಜನರ
ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರಾದ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿರುದ್ಧ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆ
ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವುದು  ಖಂಡನೀಯ  ಎಂದು  ಸಮಾಜ
ಬಾಂಧವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಖಂಡನೆ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೆಣಕುವ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ
ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಹ�ೇಳಿಕೆಯನ್ನು
ಹಿಂಪಡೆದು  ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ
ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬ�ೇಕು  ಎಂದು  ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು 
ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪಾ. ಮಲ್ಲೇಶ ಹ�ೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 
ಜಾಣ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿಲ್ಲ. ಈ
ಹ�ೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಲ್ಲೇ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಶ�ೇ. 10 ರಷ್ಟು 

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತ
ಮಲ್ಲೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಸಮಾಜ ಅಸಮಾಧಾನ

ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿ ಹ�ೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಎಂದು ಆರ�ೋ�ಪಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅನಿಲ್
ಬಾರಂಗೆಳ್,   ಸಿ.ಕೆ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥಾಚಾರ್, ಡಾ.
ಸುರ�ೇಶ್
ಬಾಬು,
ಸರ�ೋ�ಜ ದೀಕ್ಷಿತ್,
ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್, ವೀಣಾ ಸುರ�ೇಶ್, ಅನಿತಾ
ವಾಸು, ಎಂ.ಜಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಪಿ.ಸಿ. ರಾಮನಾಥ್,
ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್, ಬದ್ರಿಪ್ರಸಾದ್, ವಿನಯ್ ಪದಕಿ,
ರಾಘವ�ೇಂದ್ರ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೀಡು, ಸಾಹಿತಿಗಳ ನೆಲೆವೀಡು
ತೆಗ್ಗಿನ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು

ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಶಿವ ಸಂಚಾರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಗ�ೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲು 
ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ  ಇಂದು   ಸಂಜೆ 6.30 ಕ್ಕೆ  `ನೆಮ್ಮದಿ  ಅಪಾರ್ಟ್ 
ಮೆಂಟ್' ಶಿವಸಂಚಾರ-2022 ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನೆ : ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುರ್ಕಿ.   ಮುಖ್ಯ 
ಅತಿಥಿಗಳು : ಎನ್.ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಜಿ. ಬಸವನಗೌಡ.
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ಭಾನುವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪೂಜೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಗಣಹ�ೋ�ಮ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ 
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜಯಕುಮಾರ್
ನಾಗನಾಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಾದಾಮಿ
ವೀರ�ೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಉಪನ್ಯಾಸ : ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್.

ಉಚಿತ

ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ

(1ನ�ೇ ಪುಟದಿಂದ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಳಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ
ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 
ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು
ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಚನ್ನಗಿರಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತೆಬನ
ೆ ್ನೂರು  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
14 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಜನರು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಶಾಸಕ
ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಅವರು  ರಸ್ತೆ,
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲು  433 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನ
ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5.14
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚದ
್ಚ ಲ್ಲಿ  47 ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಕಾಮಗಾರಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 40 ಸ್ತ್ರೀ  ಶಕ್ತಿ 
ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಂಸದ   ಜಿ.ಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿ,

ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಗದಿ ೆ ಹಾಗೂ ಜನರ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಹಾಗೂ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆದ್ಯತ ನೀ
ೆ ಡಿವೆ ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತಾನಾಡಿದ ಶಾಸಕ
ಮಾಡಾಳ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ,   ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಬಗರ್
ಹುಕ್ಕುಂ  ಜಮೀನು  ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಯಾರನ್ನೂ  ಒಕ್ಕಲು  ಎಬ್ಬಿಸಲು  ಸರ್ಕಾರ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ   ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಹಕ್ಕು  ಪತ್ರ
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲ�ೇ  4200 ಬಗರ್
ಹುಕ್ಕುಂ  ಸಾಗುವಳಿದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ವೆ 
ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವ�ೇ  ಹಕ್ಕುಪತ್ರ
ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ  2400 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಹಾಗೂ
ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.2 ಲಕ್ಷ  ಇತರರಿಗೆ
ರೂ.1.75 ಲಕ್ಷ  ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಅರ್ಹರು  ಮನೆಗೆ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವ�ೇ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ,
ಜಿ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.
ಎ.ಚೆನ್ನಪ್ಪ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ..ಬಿ
ರಿಷ್ಯಂತ್ ಮಾತಾನಾಡಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ  ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ ಉಪವಿಭಾ
ಗಾಧಿಕಾರಿ ಹುಲ್ಲುಮನಿ ತಿಮ್ಮಣ,್ಣ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ
ಸಿಂಡಿಕ�ೇಟ್  ಸದಸ್ಯ  ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ,
ವಿವಿಧ ಗ್ರಾ.ಪಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪ 
ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಬಿ.
ಜಿ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ,
ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ, ಮಂಜಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ
ತುಂಗಮ್ಮ, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಶಂಕರನಾಯಕ, ಶ್ರೀಮತಿ
ಜ�್ಯೋತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಯಿಣಮ್ಮ , ಶ್ರೀಮತಿ
ರ�ೇಣುಕಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜಿನಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ
ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆಯ ಭರವಸೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ವಾಣಿ ರ�ೈಸ್
ಮಿಲ್ಕಾಂಪೌಂಡ್
, ಉದಯ ಸೂಪರ್ಬಜಾರ್ಪಕ್ಕ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

atomfurniture

atomventureusk@gmail.com

8453555777

* ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ

ಅವರು  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಹಾಗೂ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜಾನಪದ
ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 
ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲ್ಯಾಘನೀಯ ಎಂದರು.
ಸಮಾಜಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ.ಪಿ.
ವೀಣಾ ಮಹಾಂತ�ೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಂ.ಪಿ.
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನ.19- ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್  ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಾಶರಂತೆ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ  ಹಾಗೂ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೀಡಲ್ಲದ�ೇ ಸಾಹಿತಿಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ  `ಕರಿಮಾಯಿ’ ಎಂಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ  ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು
ಬೀಚಿ, ಮುದ�ೇನೂರು ಸಂಗಣ್ಣ, ಭೀಮವ್ವ ಇನ್ನೂ  ನಾಟಕ   ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ  ವಹಿಸಿ ಅವರು  ಟ್ರಸ್ಟ್  ಮೂಲಕ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು 
ಅನ�ೇಕ ಇತಿಹಾಸ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು  ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯನ್ನು
ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ
ರಂಗ ಕರ್ಮಿ  ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ  ಸಭಾ ಮಾಜಿ
ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಣಸಿ ಬೆಳಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಕ�ೊರತೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು  ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಎಂದು ತೆಗ್ಗಿನಮಠ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ  ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.  
ಶ್ರೀ  ವರ ಸದ�್ಯೋಜಾತ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮರೆಮಾಚಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನ�ೋ�ರಂಜನೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಡಾ. ಮಹಾಂತ�ೇಶ
ಹ�ೇಳಿದರು.
ನೀಡಲು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಚರಂತಿಮಠ, ಮುಖಂಡರಾದ ಐಗ�ೋ�ಳ ಚಿದಾ
ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲ�ೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಂಬಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ  ನಂದ, ಯಶವಂತಗೌಡ, ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್,
ಆವರಣದಲ್ಲಿ  ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದುಕನ್ನು ಆಯ್ದುಕ�ೊಂಡವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಣ್ಣ, ಟಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರಯ್ಯ,
ಸಮಾಜಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ನೀಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪುಷ್ಪ ದಿವಾಕರ, ಎಂ.ಪಿ.ಸುಮಾ ವಿಜಯ, ತುಕ�ೇಶ
ಎಂ.ಪಿ.ರವೀಂದ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ 
ನೀಲಗುಂದ ಗುಡ್ಡದ ವಿರಕ್ತಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮುತ್ತಿಗಿ,
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದ
ನಾಗರಾಜ,
67ನ�ೇ  ಕನ್ನಡ ರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ  ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಸಂತಕುಮಾರಿ, ಕವಿತಾ ವಾಗೀಶ್, ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ
ಎಂ.ಪಿ.ರವೀಂದ್ರರ 4ನ�ೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

6

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 20, 2022
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ವಾಗೀಶ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ.) ( 08192-221669

ಬಸ್
ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಅಥಣಿ ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ಕ�ೇಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ.

www.sbcfgc.com

| email: sbcdvg12@rediffmail.com

ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೇ ಔಟ್, `ಎ' ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ-04.

ಎಂ.ಕಾಂ. ಎಂ.ಎ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ-2022-2023
P.G. ENTRANCE EXAM CONDUCTED BY DAVANGERE UNIVERSITY IS COMPULSORY EVEN FOR MANAGEMENT/PAYMENT SEATS.

2019-2020, 2020-2021ನ�ೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು

ಕಾವ್ಯ ಜಿ.ಆರ್.
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೆ.ಪಿ. ನಿಸರ್ಗ ಕೆ.ಪಿ., ಎಂ.ಎ. ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಅಂಬಿಕಾ ಸಿ.ಎಂ.
ಆಯಿಷಾ
ರ�ೇಖಾ ಸಿ.ವಿ.
ಎಂ.ಕಾಂ. 1ನ�ೇ ರಾಂಕ್ ಎಂ.ಕಾಂ. 9ನ�ೇ ರಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್1ನ�ೇ ರಾಂಕ್ ಎಂ.ಎ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್2ನ�ೇ ರಾಂಕ್ ಎಂ.ಎ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 7ನ�ೇ ರಾಂಕ್ ಎಂ.ಎ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 9ನ�ೇ ರಾಂಕ್ ಎಂ.ಎ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್, 3ನ�ೇ ರಾಂಕ್

2022-23ನ�ೇ ಸಾಲಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಗ�ೊಂಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಕಾಲ�ೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಂ., ಎಂ.ಎ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಸ್ನಾತಕ�ೋ�ತ್ತರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕ�ೋ�ಟಾದಲ್ಲಿ (Management Quota) ಪ್ರವ�ೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕ�ೋ�ಟಾದಲ್ಲಿ
ಪ್ರವ�ೇಶ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಡೆಸುವ ಪ್ರವ�ೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯು (PG Entrance Exam)
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವ�ೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವ�ೇಶ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಕಛ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕ�ೋ�ರಲಾಗಿದೆ.

ಅನ್ಲ�ೈನ್ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ�ೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 28.11.2022
web site : www.davangereuniversity.ac.in

ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 98444 82100, 99646 73500, 98445 08476
ಗ�ೋ�ಶಾಲೆಗೆ ಹುಲ್ಲು ನೀಡಲು ಮನವಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ. 19- ಆವರಗೆರೆ ಬಳಿಯ ಶ್ರೀ 
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಗ�ೋ�ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  600ಕ್ಕೂ 
ಹೆಚ್ಚು ಹಸು  ಮತ್ತು ಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,
ರ�ೈತ ಬಾಂಧವರು  ತಮ್ಮ ಕ�ೈಲಾದಷ್ಟು ಮೇವು
(ಹುಲ್ಲು) ಪೆಂಡಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ಸಾರ್ಥಕ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ
ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಂಘದಿಂದ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ�ೋ�ಶಾಲೆಗೆ ಈಗಾಗಲ�ೇ  ಅನ�ೇಕ ಜನರು, ರ�ೈತರು 
ಮೇವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳು ಗ�ೋ�ಶಾಲೆಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು
ನೀಡುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ   ಹಸು  ಮತ್ತು ಕರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ
ಗ�ೋ�ಶಾಲೆಯ  ಜಿತ�ೇಂದ್ರ ಜ�ೈನ್  (94485 16033) ಮತ್ತು ದಿನ�ೇಶ್ 
ಜ�ೈನ್ (99803 39333) ಕ�ೋ�ರಿದ್ದಾರೆ.

ಕುರಿ-ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬ�ೇತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.19 - ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವ�ೈದ್ಯಕೀಯ 
ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ  ನಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 21 ಮತ್ತು 22 ರಂದು  25
ಜನರಿಗೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬ�ೇತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವರಕ್ಕೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದೂರವಾಣಿ 08192-233787.

23ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.19 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಬಸವರಾಜ
ಬ�ೊಮ್ಮಾಯಿ  ಅವರು   ಇದ�ೇ 
ದಿನಾಂಕ 23 ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹ�ೊರಟು, 11
ಕ್ಕೆ  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
ಮು ರ ಘಾ
ಮಠದ ಆವ
ರಣ ದಲ್ಲಿರುವ
ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ
ಆ ಗ ಮಿ ಸು 
ವರು. ನಂತರ 11.15ಕ್ಕೆ ಜಗಳೂ
ರಿನಲ್ಲಿ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸು 
ವರು.   ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 
1.30ಕ್ಕೆ  ಜಗಳೂರು  ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ
ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್
ನಿಂದ ಹ�ೊರಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  2
ಗಂಟೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಎಂಐಟಿ
ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವರು.
ನಂತರ   2.25ಕ್ಕೆ  ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯ 
ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸುವರು.
ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿಹರದಿಂದ
ಹ�ೊರಟು, 4.15ಕ್ಕೆ  ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಎಂಐಟಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ
ಯುವಜನ�ೋ�ತ್ಸವ
ದಾವಣಗೆರೆ, ನ.18- ಜಿಲ್ಲಾ
ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನ�ೋ�ತ್ಸವ
ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇದ�ೇ ದಿನಾಂಕ
24 ರಂದು  ನಗರದ ಎ.ಆರ್.ಜಿ.
ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕಾಲ�ೇಜಿನ
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
 ಯುವಜನ�ೋ�ತ್ಸವ ಆಯ್ಕೆ 
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 15
ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ  ವಯೋಮಿತಿ
ಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಜನರು 
ಭಾ ಗ ವ ಹಿ ಸ ಬ ಹು ದಾ ಗಿ ದೆ .
ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ :
08192-237480ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿ 
ಸಬಹುದೆಂದು ಯುವ ಸಬಲೀ 
ಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಶ�ೋ�
ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರ

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

ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಗಾರದ
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು

ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಇಸ�್ರೋದಿಂದ
ಐ.ಎಂ.ಎ.ಟಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 19 - ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ�್ರೋದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಗೂಡನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್  ಏರ್ಡ್ರಾಪ್  ಟೆಸ್ಟ್  (ಐ.ಎಂ.ಎ.ಟಿ.)
ಪರೀಕ್ಷೆ  ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಗಗನಯಾನದಲ್ಲಿ  ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆ ತರುವಲ್ಲಿ  ಐ.ಎಂ.ಎ.ಟಿ. ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐ.ಎಂ.ಎ.ಟಿ.ಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಯಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೂರಪ್ಳ ಬಿ.ಜಿ ಮಹದ�ೇವಮ್ಮ ನಿಧನ

Sales Executives

ತಕ್ಷಣ ಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬಯೋಡ�ೇಟಾವನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ
ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

93803 50327

davanagerejobs@gmail.com

ಎರಡನ�ೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ

ಸೂರಪ್ಳ ಲಿಂ.ಮಹ�ೇಶ್ವರಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂರಪ್ಳ ಬಿ.ಜಿ. ಮಹದ�ೇವಮ್ಮ
ಇವರು ದಿನಾಂಕ 19.11.2022ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7.05ಕ್ಕೆ
ನಿಧನರಾದರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮೃತರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಮೃತರು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಅಳಿಯಂದಿರು,

ಲಿಂ|| ಶ್ರೀ ಕುಂದೂರು ಬಿ. ಮಹ�ೇಶ್ವರಪ್ಪ

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದವು.
ನಿಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದ ಸನ್ಮಾರ್ಗವ�ೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ.
ನೀವು ಹಾಕಿಕ�ೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವೆವು...
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ರ�ೇಣುಕಮ್ಮ
ಶರಣೆ ವನಿತ ಮತ್ತು ಶರಣ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು
ಶರಣೆ ಡಾ|| ಆಶಾ ಮತ್ತು ಶರಣ ಡಾ|| ಬಿ.ಎಂ. ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು
ಶರಣೆ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಿಂ|| ಕುಂದೂರು ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು
ಶರಣೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶರಣ ಕೆ.ಎಂ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು
ಲಿಂ|| ಯಶ�ೋ�ಧಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶರಣ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು
ಶರಣೆ ಮಹಾದ�ೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶರಣ ಲಿಂ|| ಬಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು

ಕುಂದೂರು ವಂಶಸ್ಥರು. ಮೊ : 98453 55716, 96117 66389

ಸ�ೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು-ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20.11.2022ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ

ಮೃತರ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ಹ�ೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತ�ೋ�ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ದುಃಖತಪ್ತರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ರುದ್ರಪ್ಪ,

ನಿವೃತ್ತ ಕಾ. ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಆರ್
.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ಯಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಎಸ್
.ಎಂ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಯಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್
.ಎಂ. ರುದ್ರಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಬನ್ನಿಕ�ೋ�ಡು
ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದೆಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕುರಳ್ಳಿ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕೂಲಂಬಿ.
ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು
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